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Pani Małgorzata Linde mieszkała przy głównej drodze prowadzą-
cej przez Avonlea, w miejscu, w którym ów trakt opadał łagodnie  
w dolinę otoczoną olchami i porośniętą paprociami. Przez
kotlinę przebiegał strumień mający swe źródło gdzieś da-
lej, w lasach, które otaczały stare domostwo Cuthbertów. 
Na początku swej wędrówki przez leśne zagajniki strumyk 
był bardzo kapryśny i swawolny – płynął zakolami, rozlewał się w ma-
lownicze kaskady, tworząc niewielkie stawy. Jednak, gdy dopływał 
już do doliny, w której znajdował się dom pani Linde, przeobrażał się  
w całkiem spokojny i dobrze ułożony potok. Nie było w tym nic 
dziwnego, bo nawet strumień przemykający się w pobliżu jej ogro-
du musiał pamiętać o tym, co wypada robić, a czego nie i zachowy-
wać się zgodnie z zasadami. Na pewno zdawał sobie sprawę z tego, że 
pani Małgorzata siedzi przy oknie i bacznie obserwuje wszystko, co 
dzieje się wokoło – nie wyłączając strumyka i biegających w jego po-
bliżu dzieci. A jeśli tylko zauważy coś dziwnego, nie spocznie, dopó-
ki nie dowie się, o co chodzi.

Wielu mieszkańców Avonlea i jego okolic tak bardzo lubiło zajmo-
wać się sprawami sąsiadów, że zaniedbywało przez to swoje obowiąz-
ki. Ale pani Małgorzata Linde stanowiła na tym tle chlub-
ny wyjątek; należała bowiem do tego rodzaju osób, które, 
dbając gorliwie o swoje sprawy, zawsze mają czas na intere-
sowanie się tym, co robią inni. Była doskonałą gospodynią, 
pod której okiem wszystko szło jak w zegarku. Ona prze-

Przyroda 
Avonlea.

ROZDZIAŁ I

ZDZIWIENIE PANI MAŁGORZATY LINDE

Małgorzata 
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wodziła w kółku krawieckim, ona zajmowała się szkółką niedzielną, 
była też jednym z głównych filarów parafialnej Akcji Charytatywnej  
i Sowarzyszenia Pomocy dla Misjonarzy nawracających dalekich pogan.

Pomimo tych rozlicznych zajęć, pani Małgorzata miała jeszcze dość 
wolnego czasu, aby przesiadywać całymi godzinami w kuchennym 
oknie i dziergać na drutach bawełniane narzuty – dodajmy, że peł-
ne podziwu mieszkanki Avonlea szeptały, iż zrobiła ich już szesna-
ście – oraz czujnym okiem przyglądać się temu, co działo się na dro-
dze, która właśnie tutaj skręcała w dolinę i pięła się w górę po stro-
mym zboczu rudawego wzgórza.

Avonlea leżało na małym trójkątnym półwyspie wcina-
jącym się w Zatokę Świętego Wawrzyńca, tak więc z dwóch 
stron było otoczone wodą. Każdy, kto podążał do mia-
steczka albo z niego wyjeżdżał, musiał przebyć drogę pro-

wadzącą na wzgórze. Tym sposobem, sam o tym nie wiedząc, dosta-
wał się pod obserwację czujnej pani Linde.

Pewnego popołudnia, w pierwszych dniach czerwca, pani Linde, 
jak to zwykle bywało, siedziała przy oknie. Ciepłe, jasne promienie 
słońca zaglądały do wnętrza jej kuchni. Roztaczał się stamtąd wspa-
niały widok na rosnący koło domu cudny sad, który wyglądał niczym 
panna młoda przystrojona w najpiękniejszą suknię – cały w bladoró-
żowych i białych kwiatach, brzęczący od pszczół.

Tomasz Linde – skromny człowieczek, którego mieszkańcy Avon-
lea nazywali „mężem pani Linde” – siał rzepę na pagórku za stodo-
łą. Jego sąsiad, Mateusz Cuthbert, niewątpliwie powinien teraz czy-
nić to samo na swoim ogromnym polu nad potokiem, znajdującym 
się w pobliżu domu o nazwie Zielone Wzgórze. Tak przynajmniej 
sądziła pani Małgorzata, która słyszała, jak poprzedniego wieczoru 
w sklepie Williama Bakera Mateusz mówił do Piotra Morrisona, że 
nazajutrz zacznie zasiewy. Oczywiście Piotr musiał go o to najpierw 
zapytać, bo Mateusz Cuthbert nie należał do ludzi, którzy mówią  
o czymkolwiek, zanim nie zostaną zapytani.

Miejsce akcji:
Avonlea.
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A tymczasem, proszę! O godzinie wpół do czwartej po południu, 
i to w dzień powszedni, kiedy wszyscy pracują, Cuthbert jedzie wol-
nym truchtem drogą prowadzącą przez dolinę na wzgórze. Na doda-
tek, ma na sobie odświętne ubranie z białym kołnierzykiem, z cze-
go należy wnioskować, że wyjeżdża z Avonlea. Jakby tego było mało, 
zaprzągł do powozu kasztankę, co oznaczało, że jedzie dość daleko. 
Gdzież się więc wybierał i po co?

Gdyby chodziło o jakiegokolwiek innego mieszkańca
Avonlea, pani Małgorzata bez wahania odpowiedziałaby na 
oba pytania. Ale Mateusz tak rzadko wyjeżdżał z domu, że 
musiał to być jakiś nagły i niespodziewany wypadek. Z na-
tury był on bowiem tak nieśmiały, że opuszczenie domu lub przeby-
wanie w towarzystwie obcych, z którymi musiałby rozmawiać, uwa-
żał za wielką przykrość. Cuthbert w białym kołnierzyku, jadący powo-
zem – to niespotykane! 

Mimo że pani Małgorzata długo o tym myślała, nie doszła do żad-
nego wniosku. I to zupełnie popsuło jej humor!

– Nie ma sensu dłużej się zastanawiać – postanowiła wreszcie owa 
szacowna dama. – Po herbacie przejdę się na Zielone Wzgórze i za-
pytam Marylę, dokąd pojechał Mateusz i w jakiej sprawie. Przecież 
o tej porze roku nigdy nie jeździ do miasta, a już na pewno nie z wi-
zytą, i to w dzień powszedni. Gdyby zabrakło mu nasion rzepy, nie 
ubierałby się odświętnie i nie brałby powozu. Nie udawałby się rów-
nież po doktora, bo jechał zbyt wolno. Musiało więc od wczorajsze-
go wieczoru wydarzyć się coś nieoczekiwanego! Nie mogę tego pojąć! 
Nie zaznam chwili spokoju, dopóki się nie dowiem, dlaczego Mate-
usz Cuthbert wyjechał dziś z Avonlea.

Zaraz po herbacie ruszyła w drogę do Zielonego Wzgórza. Nie miała 
zresztą daleko, gdyż ogromny, otoczony sadem dom Cuth-
bertów, oddalony był zaledwie o ćwierć mili od dworku
Linde’ów. Należało jednak przejść jeszcze kawałek bocz-
ną dróżką łączącą obie posiadłości. Ojciec Mateusza był 

Małgorzata 
Linde:
Wścibstwo.

Dom  
Cuthbertów.
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równie milczący i nieśmiały, jak jego syn, nic więc dziwnego, że bu-
dując swe domostwo, ulokował je możliwie jak najdalej od sąsiadów, 
nie ukrywając go jednak całkowicie w lesie. Swój dom postawił za-
tem w najodleglejszym zakątku polany, widocznym od strony głów-
nego traktu, wzdłuż którego ustawiły się sąsiadujące ze sobą pozosta-
łe zabudowania Avonlea. Pani Małgorzata Linde dziwiła się zawsze, 
jak można żyć na takim pustkowiu.

– Mają dach nad głową, to jasne – mówiła do siebie, idąc boczną 
ścieżką poprzerywaną koleinami, przy której rosły krzewy dzikiej róży

– ale niczego więcej. Nic dziwnego, że Maryla i Mateusz 
zdziwaczeli, żyjąc w takim odosobnieniu. Jeśli drzewa 
mogą zastąpić im towarzystwo, to mają ich, dzięki Bogu, 
aż nadto. Jednak ja wolałabym patrzeć na ludzi! Co praw-
da, oboje wyglądają na zadowolonych, lecz przypuszczam, 
że po prostu przyzwyczaili się już do takiego rodzaju ży-

cia. Ostatecznie: »Do wszystkiego można się przyzwyczaić«, jak rzekł 
pewien Irlandczyk, którego skazali na powieszenie.

Tak rozmyślając, weszła na wielkie podwórze domu Cuthbertów. 
Całe w zieleni, czyste i ładne, z jednej strony otoczone było wysoki-
mi, starymi wierzbami, z drugiej zaś – równo przyciętymi topolami. 
Ani jeden kamyk, ani jeden niepotrzebny patyk nie leżały na ziemi, 
w przeciwnym wypadku zauważyłaby to natychmiast. W głębi duszy 
była przekonana, że Maryla Cuthbert zamiata to podwórze równie 
często jak swoje pokoje. Śmiało można by było jeść wprost z ziemi, 
bez obawy, że do ust dostanie się choćby okruszek brudu.

Pani Linde zapukała mocno do drzwi kuchni i usłyszawszy „pro-
szę”, weszła. Kuchnia na Zielonym Wzgórzu była bardzo 
przytulna, a raczej byłaby miła i wesoła, gdyby nie owa 
przesadna czystość, przez którą miało się wrażenie, iż nikt 
nigdy tutaj nie bywa. Jej okna wychodziły na wschód i za-
chód. Przez to od strony zachodniej, czyli od podwórza, 

wdzierały się do środka łagodne czerwcowe promienie słońca; przez 

Pani Linde  
o Cuthber- 

tach:
Dziwacy, 

żyją w od-
osobnieniu.

Wnętrze 
domu Cuth-

bertów.
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wschodnie zaś roztaczał się piękny widok na obsypane białymi kwiata-
mi wiśnie rosnące w sadzie, a także szpaler zielonych i smukłych brzóz, 
lekko kołyszących się na wietrze i pochylonych nad strumieniem. Po 
murze pięło się wokół okna dzikie wino. Tutaj siadywała Maryla Cu-
thbert, jeśli chciała chwilę odpocząć. Nieufnie spoglądała na słońce, 
które wydawało się jej zbyt wesołe i promienne, jak na poważne spra-
wy tego świata. W tej właśnie chwili pani Małgorzata zastała swą są-
siadkę zajętą robótką. Stół był nakryty do wieczerzy.

Zaledwie pani Linde uchyliła drzwi, a już zdążyła przyjrzeć się 
wszystkiemu, co stało na stole. Znajdowały się tu trzy nakrycia; 
prawdopodobnie więc Maryla czekała na gościa, który miał przybyć  
z Mateuszem. Lecz talerze były przeznaczone do codziennego użytku, 
a w salaterce znajdowała się tylko marmolada z jabłek, do której po-
dano jeden rodzaj pieczywa. Od razu było wiadomo, że oczekiwany 
gość nie jest nikim ważnym. W takim razie, co miały znaczyć biały 
kołnierzyk Mateusza i powóz z kasztanką? Pani Małgorzata zaczynała 
już gubić się w tej zagadkowej sprawie, jaką odkryła na, do tej pory, 
spokojnym i zwyczajnym Zielonym Wzgórzu.

– Dobry wieczór, Marylo! – rzekła od progu.
– Dobry wieczór, Małgorzato! – odparła żywo sąsiadka. – Śliczny 

wieczór, prawda? Siadaj, proszę! Co u was słychać?
Między panną Cuthbert a panią Linde istniało zawsze coś na kształt 

przyjaźni na przekór, co wynikało z dzielącej je różnicy charakterów.
Maryla była wysoką, szczupłą kobietą, o nieco kancias-

tej budowie. Swoje ciemne włosy, gdzieniegdzie przetyka-
ne siwizną, zwijała w gruby kok, przeszywając je dwiema 
metalowymi szpilkami. Czyniła wrażenie osoby bardzo wy-
magającej, o dość ciasnych horyzontach myślowych, jednak 
kąciki jej ust zdradzały swym rysunkiem skrywane poczucie humoru.

– My czujemy się doskonale – mówiła pani Małgorzata. – Lecz kie-
dy zobaczyłam Mateusza jadącego powozem, zaniepokoiłam się, czy 
coś złego nie stało się u was. Myślałam, że pojechał po doktora.

Maryla  
Cuthbert:
Wygląd ze-
wnętrzny.
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Ledwie widoczny uśmiech sprawił, że usta Maryli zadrżały. Ocze-
kiwała wizyty Małgorzaty, gdyż doskonale wiedziała, że widok Ma-
teusza jadącego kasztanką rozbudzi ciekawość sąsiadki.

– O nie, czuję się zupełnie dobrze, mimo że miałam wczoraj cięż-
ką migrenę – odrzekła. – Mateusz pojechał na dworzec. Oczekuje-
my małego chłopca z Domu Sierot w Nowej Szkocji. Ma przyjechać 
wieczornym pociągiem.

Gdyby Maryla oznajmiła, że jej brat pojechał na dworzec, żeby ode- 
brać kangura przysłanego z Australii, zdziwienie pani Małgorzaty pe-
wnie byłoby mniejsze. Po prostu zaniemówiła. Nie przypuszczała, że 
sąsiadka mogłaby sobie z niej zażartować…, lecz w tej chwili była już 
skłonna uwierzyć we wszystko.

– Mówisz poważnie? – spytała, odzyskawszy głos.
– Oczywiście, że tak – odpowiedziała zapytana takim tonem, jak 

gdyby sprowadzanie chłopców z sierocińca stanowiło zwyczajne za-
jęcie w ramach wiosennych prac polowych na każdej porządnej far-
mie w Avonlea.

Pani Małgorzata straciła panowanie nad sobą. Myślała samymi 
wykrzyknikami. Chłopiec! Maryla i Mateusz Cuthbertowie adoptu-
ją chłopca! Z sierocińca! Czyż to nie koniec świata?! Teraz chyba już 
nic nie będzie w stanie jej zaskoczyć. Nic! Nic!

– Skąd przyszedł wam do głowy taki pomysł? – spytała z deza-
probatą. Ponieważ coś postanowiono bez poproszenia jej przedtem  
o radę, musiała wyrazić swoje niezadowolenie.

– O, długo zastanawialiśmy się nad tym, właściwie przez całą zimę 
– odpowiedziała Maryla. – Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem 
odwiedziła nas pani Spencer i oznajmiła, że na wiosnę ma zamiar przy-
jąć do siebie dziewczynkę z sierocińca w Hopetown, gdzie mieszka jej 
cioteczny brat. Bywała u niego często, więc miała sposobność poznać 
ten Dom Sierot i przekonać się, że jest dobrze prowadzony. Mówiła 
o kilku chłopcach-sierotach, których tam widywała, a że Mateusz i ja 
już od dawna myśleliśmy o tym, by wziąć do siebie jakiegoś chłopca, 
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postanowiliśmy zrobić to teraz. Mateusz nie jest już młody – wiesz, że 
skończył sześćdziesiątkę – i nie tak energiczny, jak dawniej. Od czasu 
do czasu ma też kłopoty z sercem. A sama wiesz, jak trudno jest dziś 
o dobrego pomocnika! Nie ma tu innych pracowników, oprócz tych 
głupich francuskich chłopaków-niedorostków. Ciężko ich przytrzymać 
w domu, bo ledwie się taki trochę przyuczy i przyzwyczai do pracy, 
a już wymyka się do fabryki albo wyjeżdża do Ameryki. Początkowo 
Mateusz proponował, by wziąć jakiegoś chłopca z Anglii. Ale nie chcia-
łam się na to zgodzić. Możliwe, że byłby to odpowiedni nabytek, nie 
przeczę, ale nie chcę znać tych londyńskich uliczników. Niech będzie 
to przynajmniej tutejsze dziecko. Niezależnie od tego, kogo byśmy nie 
wzięli, zawsze istnieje ryzyko. Lecz lżej mi będzie na duszy i będę spo-
kojniej spała, mając w domu chłopczyka rodem z Kanady. W końcu 
postanowiliśmy poprosić panią Spencer, aby wybrała dla nas chłop-
ca, gdy sama pojedzie do sierocińca po dziewczynkę dla siebie. Wła-
śnie w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wyjeżdża w tej spra-
wie, więc natychmiast przesłałam jej przez służącego Roberta Spen-
cera pozdrowienie z prośbą, aby przywiozła nam ładnego, zdrowego 
dziesięcio- lub jedenastoletniego chłopczyka. Doszliśmy do wniosku, 
że to najlepszy wiek – będzie na tyle duży, że pomoże nam w załatwia-
niu drobnych zakupów, a zarazem na tyle jeszcze mały, że da się go 
odpowiednio wychować, według naszej myśli. Znajdzie u nas ciepły 
kąt i opiekę. Dziś listonosz przyniósł od pani Spencer depeszę. Napi-
sała, że przyjeżdża popołudniowym pociągiem o wpół do szóstej. To 
dlatego Mateusz pojechał na stację. Pani Spencer zostawi tam chłopca  
i pojedzie dalej, do Białych Piasków.

Pani Małgorzata szczyciła się tym, że zawsze bez ogró-
dek wypowiadała swoje zdanie. Postanowiła uczynić to 
zaraz, mimo że jeszcze nie doszła do siebie.

– Wiesz, Marylo, muszę ci szczerze powiedzieć, że po-
pełniacie wielkie głupstwo, wielkie ryzyko! Nie macie pojęcia, co ro-
bicie! Wprowadzacie do swojego domu jakieś obce dziecko, o któ-

Małgorzata 
Linde:
Szczerość.
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rym nic nie wiecie, którego charakteru zupełnie nie znacie! Nie wie-
cie, kim byli jego rodzice, nie możecie przewidzieć, co z niego wyro-
śnie! W zeszłym tygodniu czytałam w gazecie, że jakieś małżeństwo z 
naszych stron przygarnęło do swego domu sierotę, a ten potwór pod-
palił ich dom – umyślnie! – i omalże wszyscy nie zginęli w płomie-
niach. Słyszałam też o innym wypadku, że taki przygarnięty wycho-
wanek ciągle kradł i wypijał jajka, a gospodarze nie mogli go tego od-
uczyć. Szkoda, że nie spytałaś mnie wcześniej o zdanie, bo na pewno 
błagałabym cię, żebyś tego nie robiła. Absolutnie nie!

Ta spóźniona uwaga zdawała się ani nie przerażać, ani nie martwić 
Maryli. Spokojnie szydełkowała dalej.

– Nie przeczę, że masz sporo racji, Małgorzato. Ja sama przez dłu-
gi czas nie wiedziałam, czy się na to zgodzić. Ale Mateusz bardzo tego 
pragnął. Widziałam, jak mu na tym zależy, więc ustąpiłam. Mój brat 
tak rzadko czegoś żąda, że jeśli to już uczyni, uważam za swój obowią-
zek spełnić jego prośbę. Co się tyczy ryzyka, to trudno przewidzieć 
z góry skutki wielu podejmowanych na świecie działań. Ci, którzy 
mają własne dzieci, także nie są pewni, co z nich wyrośnie. Nie zawsze 
przecież wyrastają na dzielnych ludzi. A Nowa Szkocja to prawie część 
naszej wyspy! Sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej, gdybyśmy spro-
wadzili chłopca z Anglii lub ze Stanów Zjednoczonych. Ale dziecko, 
które pochodzi stąd, nie może się przecież tak bardzo różnić od nas.

– No, cóż! Mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze – rzekła są-
siadka tonem pełnym wątpliwości. – Tylko nie mów mi później, że 
cię nie ostrzegałam, gdyby kiedykolwiek ów chłopiec podpalił wasz 
dom lub wrzucił strychninę do studni. Przypominam sobie podob-
ny wypadek w Nowym Brunszwiku, gdzie cała rodzina umarła w naj-
straszniejszych męczarniach… Tylko że wtedy chodziło o dziewczynkę.

– Ależ my nie weźmiemy dziewczynki – odpowiedziała Maryla 
tak, jakby zatruwanie studzien stanowiło wyłącznie specjalność kobiet  
i nie należało się tego obawiać ze strony chłopca. – Nigdy nie przy-
szłoby mi na myśl wzięcie na wychowanie dziewczynki! Dziwi mnie, 
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że pani Spencer to zrobiła. Jednak ona, gdyby tylko mogła, zaadop-
towałaby cały Dom Sierot.

Pani Małgorzata chętnie poczekałaby na powrót Mateusza, ale bio-
rąc pod uwagę to, że zajęłoby jej to jeszcze dobre dwie godziny, posta-
nowiła wstąpić do Bellów, by podzielić się z nimi nowiną.
Wyobrażała sobie, jakie zrobi to na nich wrażenie, a ona 
bardzo lubiła przekazywać sensacyjne wieści. Pożegnała 
się więc ku wielkiemu zadowoleniu Maryli, w której pod 
wpływem czarnych przeczuć i wróżb sąsiadki odżyły na 
nowo dawne wątpliwości i obawy.

– To niesłychane! – wykrzyknęła do siebie, kiedy znów znalazła 
się na polnej dróżce. – Czy ja śnię?! No, chłopca to mi żal serdecz-
nie. Ani Mateusz, ani Maryla nie mają pojęcia o wychowaniu dzie-
ci i z pewnością zaczną od niego żądać, aby był mądrzejszy i bardziej 
doświadczony od własnego dziadka – oczywiście, jeżeli kiedykolwiek 
go znał. Zupełnie nie mogę sobie wyobrazić dziecka w domu Cuth-
bertów. Przecież nigdy dzieci tam nie było, bo Mateusz i Maryla byli 
już dorośli, kiedy ich ojciec budował swój nowy dom. Zresztą, Bóg 
wie, czy oni w ogóle kiedyś byli mali! Za nic w świecie nie chciała-
bym znaleźć się w skórze tego biednego chłopaka. Jedno jest pewne, 
ogromnie mi go żal!

W taki oto sposób przemawiała do siebie przed kwitnącymi krza-
kami głogu. Lecz jej litość bez wątpienia byłaby jeszcze większa i ser-
deczniejsza, gdyby zobaczyła, jakie dziecko w tej chwili czekało na 
dworcu kolejowym w Szerokiej Rzece.

Małgorzata
Linde:
Wścibstwo, 
plotkarstwo.
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ROZDZIAŁ II

ZDZIWIENIE MATEUSZA CUTHBERTA

Mateusz Cuthbert i jego kasztanka wolnym krokiem przejechali osiem 
mil dzielących ich od Szerokiej Rzeki. Śliczna była ta droga wijąca się 
pomiędzy dwoma szeregami wygodnych domków; miejscami przeci-
nała laski sosnowe o balsamicznym zapachu żywicy lub mijała dolinki, 
gdzie zwieszały ku niej swe gałęzie dzikie śliwy osypane puszystym kwie-
ciem. Powietrze było nasycone zapachami niezliczonych sadów jabłko-
wych, łąki gubiły się w dali na horyzoncie, w purpurze i opalu, a ptaszki 
śpiewały trele z taką radością, jaka się należy pierwszym dniom wiosny.

Mateusz rozkoszował się tą przejażdżką we właściwy sobie sposób. 
Jej urok psuły mu jedynie chwile, w których musiał się kła-
niać mijanym po drodze kobietom. Na Wyspie Księcia 
Edwarda panował bowiem zwyczaj kłaniania się każdej na-
potkanej osobie, czy to znajomej, czy obcej.

Mateusz nie darzył sympatią kobiet, oczywiście, oprócz swej sio-
stry Maryli i pani Linde. Podejrzewał, że te tajemnicze istoty w du-
chu śmieją się z niego. Właściwie miał zupełne prawo tak sądzić, gdyż 

jego wygląd był rzeczywiście dość dziwaczny: niezgrabna 
figura, długie popielato-białe włosy sięgające zgarbionych 
pleców i gęsta, ciemna broda, którą zapuścił, gdy skoń-
czył dwadzieścia lat. W istocie, w wieku młodzieńczym 
wyglądał tak samo jak obecnie, kiedy dobiegł sześćdzie-

siątki. Tyle tylko, że wtedy nie był siwy.
Kiedy przyjechał na stację, nie zastał ani śladu pociągu. Przypuszcza-

jąc, że zjawił się zbyt wcześnie, uwiązał klacz na tyłach pobliskiego hote-

Kłanianie 
się napotka-

nym osobom.

Mateusz  
Cuthbert:

Wygląd ze-
wnętrz-

ny, wiek.
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liku i udał się na dworzec. Długi peron wydawał się opustoszały. Jedyną 
żywą istotą była dziewczynka siedząca trochę dalej, na stosie dachówek.

Gdy tylko zauważył, że to dziewczynka, przemknął 
obok niej jak najszybciej, nawet nie patrząc w jej stro-
nę. Jednak, gdyby przyjrzał się dziecku nieco lepiej, z ła-
twością dostrzegłby pełną napięcia nadzieję i wyczeki-
wanie malujące się na drobnej twarzyczce i emanujące z całej posta-
ci. Widocznie czekała tu na kogoś lub na coś, a że oczekiwanie było  
w tej chwili jedyną możliwą dla niej czynnością, oddawała się jej z ca-
łym przejęciem, na jakie tylko potrafiła się zdobyć.

Napotkawszy zawiadowcę stacji, który właśnie zamykał okienko 
kasy biletowej i zamierzał wracać do domu na kolację, Mateusz spytał 
go, czy pociąg mający przybyć o wpół do szóstej, wkrótce nadjedzie.

– Ten pociąg już był i odjechał pół godziny temu – odpowiedział 
zapytany. – Wysiadł z niego tylko jeden pasażer, który miał jechać 
do was – jakaś mała dziewczynka. Siedzi tam, na stosie dachówek. 
Prosiłem, żeby weszła do poczekalni, ale odrzekła z powagą, że woli 
zostać na peronie. Tutaj ma – jak to się wyraziła – więcej możliwości 
dla swej wyobraźni. Oryginalny dzieciak, mówię panu!

– Ależ ja nie czekam na żadną dziewczynkę – oznajmił Mateusz 
bezradnie. – Przybyłem po chłopca, którego miałem tu zastać. Pani 
Spencer przyrzekła sprowadzić go z Nowej Szkocji.

Zawiadowca gwizdnął.
– W takim razie zaszła jakaś pomyłka – rzekł. – Pani Spencer wy-

szła z wagonu z tą oto dziewczynką, którą mi powierzyła. Powiedzia-
ła, że pan i pańska siostra wzięliście ją na wychowanie z Domu Sierot 
i że pan po nią przyjedzie. To wszystko, co wiem w tej sprawie. Wię-
cej sierot nie mam na składzie – dodał żartobliwie.

– Zupełnie nie rozumiem – rzekł z zakłopotaniem Cuthbert, ża-
łując, że nie ma przy nim Maryli. Ona z pewnością wiedziałaby, co 
zrobić.

– Najlepiej będzie, jeśli pan sam porozmawia z tą dziewczynką – ra-

Pierwsze spo-
tkanie Mate-
usza z Anią.
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dził beztrosko zawiadowca. – Na pewno wszystko panu wyjaśni, jest 
bardzo rezolutna, sam się pan przekona. Może w sierocińcu nie mie-
li takiego chłopca, jakiego pan sobie życzył?

Pożegnał się skinięciem głowy i odszedł, bo był już bardzo głodny. 
Biedny Mateusz został sam. Musiał uczynić coś, co uważał za rzecz 
gorszą od wejścia do jaskini lwa: zwrócić się do dziewczynki – na do-
datek zupełnie obcej sieroty – z pytaniem, dlaczego nie jest chłop-
cem. Westchnął ciężko i powoli ruszył w stronę dziecka.

Dziewczynka, już w chwili, gdy po raz pierwszy przechodził obok 
niej, utkwiła w nim swoje spojrzenie i teraz Mateusz, zbliżając się, 
znowu poczuł na sobie jej wzrok.

Nie patrzył na nią, ale nawet gdyby to uczynił, nie spostrzegłby za-
pewne tego, co zauważyłby przeciętny obserwator. 

Dziewczynka w wieku około jedenastu lat ubrana była 
w bardzo krótką, wąską i brzydką sukienkę z szarożółtej 
szorstkiej wełny. Na głowie miała wyblakły, brunatny ka-
pelusz marynarski, spod którego opadały na ramiona dwa 
bardzo grube, czerwone jak ogień warkocze. Jej twarzycz-

ka była drobna, blada, chuda i usiana piegami, usta szerokie, duże, 
podobnie jak zmieniające barwę oczy – to zielone, to znowu szare.

Tyle zobaczyłby przeciętny obserwator. Ktoś bystrzejszy spostrzegł-
by, że podbródek dziewczynki jest spiczasty i wystający, a z jej wiel-
kich oczu emanują radość życia i inteligencja, usta ma wymowne  
i pełne słodyczy, czoło zaś szerokie i rozumne. Słowem, bardziej spo-
strzegawcza osoba doszłaby do wniosku, że ta biedna, bezdomna istot-
ka, której nieśmiały Mateusz Cuthbert tak bardzo się przeraził, kryje  
w sobie niepospolitą duszę.

Przykrość rozpoczęcia rozmowy została mężczyźnie oszczędzona, bo 
kiedy tylko dziewczynka zorientowała się, że zmierza w jej kierunku, 
zerwała się z miejsca. Swoją chudą, brunatną rączką chwyciła wytar-
tą, staromodną torbę podróżną, drugą zaś rękę podała Mateuszowi.

– Domyślam się, że to pan Mateusz Cuthbert z Zielonego Wzgó-

Ania Shirley:
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rza? – rzekła niezwykle dźwięcznym i miłym głosem. – Cieszę się bar-
dzo, że pana widzę. Zaczęłam się już obawiać, że pan po mnie nie 
przyjedzie i zastanawiałam się nad tym, co mogło się stać. Postano-
wiłam więc, że jeśli dziś wieczorem nikt się po mnie nie zgłosi, pój-
dę wzdłuż szyn do tej wielkiej dzikiej wiśni, która rośnie na zakręcie 
drogi, i spędzę na niej noc. Wcale bym się nie bała, bo przecież wspa-
niale byłoby nocować wśród białych kwiatów wiśni, przy świetle księ-
życa, prawda? Mogłabym sobie wyobrażać, że mieszkam w marmu-
rowym pałacu, nie uważa pan? A byłabym zupełnie spokojna, że ju-
trzejszego ranka z pewnością pan nadjedzie.

Mateusz, nieco zmieszany, uścisnął szczupłą dłoń dziew-
czynki i nagle postanowił nie mówić temu dziecku o błysz-
czących oczach, że zaszło jakieś nieporozumienie. Zabie-
rze ją do domu i niech Maryla jej o tym powie. Nie mógł-
by przecież w żadnym wypadku, bez względu na to, jaki 
popełniono błąd, pozostawić małej na dworcu; więc wszelkie pytania  
i wyjaśnienia odłoży do chwili, gdy wreszcie szczęśliwie znajdzie się  
z powrotem w domu, na Zielonym Wzgórzu.

– Przykro mi, że się spóźniłem! – rzekł nieśmiało. – Chodź ze mną. 
Mój koń czeka na podwórzu. Podaj mi swoją torbę.

– Poniosę ją sama, dziękuję! – zaprotestowała wesoło. – Nie jest 
wcale ciężka. Wprawdzie znajduje się w niej wszystko, co posiadam, 
ale wcale nie jest tego dużo. A jeśli trzyma się ją w nieodpowiedni 
sposób, otwiera się z jednej strony. Ja znam ten sposób i dlatego naj-
chętniej noszę ją sama. To bardzo stara torba. Och, jak się cieszę, że 
pan przyjechał po mnie, mimo że cudownie byłoby spać na tej dzikiej 
wiśni. Pewnie daleka droga przed nami, prawda? Pani Spencer mó-
wiła mi, że prawie osiem mil! To cudownie, bo uwielbiam przejażdż-
ki. Jak wspaniale, że będę z wami mieszkać i w ogóle będę wasza… 
Tak naprawdę to nigdy dotąd nie należałam do nikogo. Ale Dom Sie-
rot – to już było najgorsze. Byłam w nim tylko cztery miesiące, ale  
i tak o wiele za długo! Przypuszczam, że pan nigdy nie mieszkał w sie-

Mateusz  
Cuthbert: 
Życzliwy 
dla Ani.
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rocińcu, więc nie ma pan pojęcia, jak tam jest. Najgorzej, jak można 
sobie wyobrazić! Pani Spencer uważa, że źle postępuję, tak mówiąc, 
ale ja przecież niczego złego nie mam na myśli! Bardzo łatwo jest po-
wiedzieć niechcący coś brzydkiego, prawda? Wie pan, ci opiekuno-
wie w sierocińcu są dobrzy, ale tam nie ma wcale możliwości snucia 
fantazji, chyba że o innych dzieciach. Bo na ich temat można sobie

wyobrażać rozmaite rzeczy. Na przykład, wyobrażałam so-
bie, że śpiąca obok mnie dziewczynka jest córką jakiegoś 
księcia i że została wykradziona rodzicom we wczesnym 
dzieciństwie przez złą niańkę, która umarła, nie zdążyw-

szy wyznać prawdy. Zwykle nocami starałam się nie spać i zmyślać ta-
kie historie, bo w dzień nie miałam na to czasu. Być może dlatego je-
stem tak strasznie chuda, bo jestem chuda, prawda? Sama skóra i ko-
ści! Ale chętnie wyobrażam sobie, że jestem pulchna i ładna, z dołecz-
kami w łokciach…

Towarzyszka Mateusza zamilkła; z jednej strony dlatego, że zabrakło 
jej tchu, z drugiej zaś, ponieważ właśnie stanęli przy powozie. Nie od-
zywała się, gdy opuszczali miasteczko i zjeżdżali ze stromego pagórka. 

Droga tak głęboko wrzynała się tu w miękki grunt, że kwit-
nące po obu jej stronach wiśnie i smukłe, białe brzozy, 
wznosiły się zaledwie o kilka stóp nad głowami jadących.

Dziewczynka wyciągnęła rękę i zerwała gałązkę dzikiej 
wiśni, która musnęła bok powozu.

– Czyż ona nie jest piękna? Z czym kojarzą się panu takie drzewa, 
obsypane śnieżnobiałym kwieciem? Co one przypominają?

– Nie zastanawiałem się nad tym – rzekł Mateusz.
– Ależ pannę młodą! Ślicznie ubraną, w białym, koronkowym we-

lonie. Co prawda, nie widziałam panny młodej, ale mogę sobie wy-
obrazić, że tak właśnie wygląda! Ja z pewnością nigdy nią nie zosta-
nę, bo nikt nie zechce się ze mną ożenić…, chyba że jakiś cudzozie-
miec, misjonarz. Przecież taki misjonarz nie powinien być wybredny! 
Ale białą suknię może kiedyś będę miała. Jest to szczyt moich ziem-
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skich pragnień. Uwielbiam piękne suknie! Nigdy w życiu nie miałam 
ładnej sukienki. Tym bardziej tęskni się do czegoś, czego się nie po-
siadało, prawda? A zresztą mogę sobie wyobrazić, że jestem pięknie 
ubrana! Dziś rano, kiedy opuszczałam sierociniec, było mi wstyd, że 
muszę jechać w tej starej, okropnej, codziennej sukience. Wszystkie 
dzieci muszą chodzić tak ubrane. Jakiś kupiec z Hopetown podaro-
wał zeszłej zimy naszemu Domowi Sierot trzysta jardów materiału. 
Niektórzy mówili, że zrobił to dlatego, iż nie mógł go sprzedać, ale 
ja wolę przypuszczać, że uczynił to z dobrego serca. Kiedy wsiadłam 
do wagonu, czułam, że każdy, kto na mnie spojrzy, będzie się nade 
mną litował. Ale wyobraziłam sobie, że mam na sobie najpiękniejszą, 
bladoniebieską, jedwabną suknię – przecież, jeśli już coś sobie wy-
obrażamy, to myślimy o czymś najpiękniejszym – ogromny kapelusz 
przybrany kwiatami i powiewnymi piórami, złoty zegarek, cienkie, 
skórkowe rękawiczki i pantofelki. Byłam taka szczęśliwa! Tak się cie-
szyłam tą podróżą! Na statku wcale nie miałam choroby morskiej. 
Pani Spencer też czuła się dobrze, mimo że zazwyczaj wtedy bardzo 
cierpi. Mówiła, że nie miała czasu na chorobę, bo musiała nieustan-
nie uważać na mnie, żebym nie wpadła do wody. Twierdziła też, że 
nigdy wcześniej nie widziała tak niespokojnego dziecka. Ale przecież, 
jeśli dzięki mnie uniknęła choroby morskiej, to chyba dobrze robi-
łam, że się tak tam kręciłam, prawda? To nic dziwnego, że chciałam 
obejrzeć wszystko na statku, bo kto wie, kiedy znowu nadarzy się ku 
temu okazja?… Ach, jakże tu wiele kwitnących drzew 
wiśniowych! Ta wyspa jest wspaniałym, kwitnącym ogro-
dem! Już się w niej zakochałam i jestem taka szczęśliwa, że 
będę tu mieszkała. Słyszałam, że Wyspa Księcia Edwarda 
to najpiękniejsze miejsce na świecie i nieraz wyobrażałam 
sobie, że mieszkam na niej. Lecz nigdy nie sądziłam, że naprawdę tu-
taj zamieszkam. Czy to nie jest cudowne, gdy nasze sny się spełnia-
ją?… Jakie te czerwone drogi są dziwne! Kiedy wsiadłyśmy do wago-
nu w Charlottetown i one zaczęły przed nami migać, spytałam panią 
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Spencer, dlaczego są takie czerwone. Odpowiedziała, że nie wie i że-
bym ją, na miłość boską, uwolniła od tych ciągłych pytań… Powie-
działa, że pytałam ją na pewno co najmniej tysiąc razy… Być może, 
ale jak można dowiedzieć się rozmaitych rzeczy, jeśli nie wolno zada-
wać pytań? No i dlaczego te drogi są czerwone?

– Naprawdę nie wiem – odrzekł Mateusz.
– A więc jest to kolejne pytanie, na które muszę poszu-

kać odpowiedzi. Czy to nie przyjemnie wiedzieć, że wo-
kół nas istnieje tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy? 
Właśnie to sprawia, że tak cieszę się życiem… Świat jest 
taki ciekawy… Nie byłby taki nawet w połowie, gdyby-

śmy wszystko o nim wiedzieli, prawda? Ale może ja za dużo mówię? 
Ludzie na ogół uważają, że jestem zbyt gadatliwa. Może 
pan wolałby, żebym zamilkła? Jeśli tak, proszę otwarcie 
mi o tym powiedzieć. Potrafię milczeć, gdy zechcę, cho-
ciaż nie jest mi łatwo.

Mateusz ze zdziwieniem spostrzegł, że czuje się zupełnie dobrze. 
Podobnie jak inne małomówne z natury osoby, lubił gadatliwych to-
warzyszy, jeśli ci w trakcie rozmowy nie wymagali od niego zabiera-
nia głosu. Lecz nigdy nie przypuszczał, że towarzystwo dziewczynki 
może być takie przyjemne. Kobiety, jego zdaniem, były pod każdym 
względem okropne, a cóż dopiero dziewczynki! Nie lubił ich, zwłasz-
cza gdy cichaczem starały się go minąć, zerkając spod oka, jakby spo-
dziewały się, że pożre je, gdy tylko odważą się do niego odezwać. Ta-
kie bowiem były dobrze wychowane dziewczynki z Avonlea. Ale to 
piegowate stworzenie było zupełnie inne i chociaż powolnemu Ma-
teuszowi trudno było nadążyć za jego myślami, wyraźnie czuł, że ten 
szczebiot nie jest dla niego czymś przykrym.

– Mów, dziecino, ile chcesz. Mnie to zupełnie nie przeszkadza  
– rzekł jak zwykle nieśmiało.

– Ach, to wspaniale! Przypuszczam, że pan i ja będziemy się zga-
dzali. Przyjemnie jest mówić, kiedy się ma na to ochotę, a nie być 
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zmuszonym do milczenia tylko dlatego, że dorośli są zdania, iż dzie-
ci powinno się widzieć, ale nie słyszeć. Mówili mi to z milion razy.  
I śmieją się ze mnie, że używam takich wzniosłych słów. Ale, jeśli ktoś 
ma wzniosłe myśli, musi przecież używać wzniosłych słów dla ich wy-
rażenia. Prawda?

– Chyba tak, tak mi się wydaje – potwierdził Mateusz.
– Pani Spencer mówi, że mój język nie jest chyba przytwierdzony 

w środku. Ale to nieprawda, bo jest mocno przyrośnięty, przynaj-
mniej z jednego końca. Opowiadała mi, że wasza posiadłość nazywa 
się Zielone Wzgórze. Wypytywałam ją o wszystko. Mó-
wiła, że otoczona jest drzewami. Jakże szczęśliwa się czu-
łam! Ach, kocham drzewa! W naszym sierocińcu nie było 
ich w ogóle; przy głównym wejściu rosło zaledwie kilka 
biednych, nędznych drzewek, opartych o pobielone wap-
nem podpórki. One same wyglądały jak sieroty. Okrop-
nie było mi ich żal, aż chciało mi się płakać. Często pod-
chodziłam do nich i mówiłam: „Jakże jesteście biedne! Gdybyście ro-
sły w wielkim, szumiącym lesie, nad strumieniem, w pobliżu innych 
ogromnych drzew, tam, gdzie gęste mchy i leśne konwalie pokrywa-
łyby wasze korzenie, a w gałęziach świergotały ptaki, rozrosłybyście 
się szybciej. Tutaj nie możecie się rozwijać! Dobrze wiem, jak się czu-
jecie, moje kochane drzewka!”. Dziś rano było mi przykro, kiedy się  
z nimi żegnałam. Człowiek przywiązuje się do drzew, prawda? Czy  
w pobliżu Zielonego Wzgórza płynie jakiś strumyczek? Zapomnia-
łam zapytać o to panią Spencer.

– Oczywiście, że jest, tuż za naszym domem.
– To wspaniale! Zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać nad stru-

mieniem, ale zupełnie się nie spodziewałam, że moje pragnienie się 
spełni! Marzenia rzadko się spełniają, prawda? Jak dobrze byłoby, 
gdyby się spełniały! Teraz będę prawie całkowicie szczęśliwa! Bo zu-
pełnie szczęśliwa nigdy być nie mogę, ponieważ... jaki to jest kolor?

Wzięła do ręki jeden ze swych długich, lśniących warkoczy, opa-

Ania Shirley:
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nego Wzgó-
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dających na chude plecy, po czym zbliżyła go do oczu Mateusza, któ-
ry, co prawda, nigdy nie zajmował się określaniem koloru damskich 
warkoczy, lecz w tym wypadku nie mógł mieć żadnych wątpliwości:

– Rudy, jak sądzę... – powiedział.
Dziewczynka odrzuciła warkocz z westchnieniem tak głębokim, 

że zdawało się ono wydobywać niemal z jej stóp i wyrażać najwięk-
szy smutek upokorzenia.

– Tak, rudy – potwierdziła zrezygnowana. – Teraz rozu-
mie pan, dlaczego nie mogę być w pełni szczęśliwa. Nie 
może nią być osoba, która ma rude włosy! Niczym innym 
nie martwię się aż tak bardzo – ani piegami, ani zielony-
mi oczami, ani nawet moją chudością. Potrafię sobie wy-

obrazić, że jest inaczej – że mam najdelikatniejszą cerę barwy płatka 
róży i fiołkowe oczy błyszczące jak gwiazdy. Ale nie mogę fantazjo-
wać, że nie mam takich włosów! Staram się to sobie wyobrazić, po-
wtarzam sobie: moje włosy są lśniące i czarne niczym skrzydła kru-
ka, lecz wszystko to na próżno! Wiem, że są czerwone jak ogień i ser-
ce pęka mi z żalu. To tragedia mojego życia! Czytałam kiedyś o dziew-
czynce, która również przeżywała życiową tragedię, jednak nie z po-
wodu rudych włosów. Przeciwnie, miała lśniące, złote loki opadają-
ce na alabastrowe czoło. Co to znaczy mieć „czoło z alabastru”? Ni-
gdzie nie mogłam się tego dowiedzieć. Czy może pan mi to objaśnić?

– Nie, obawiam się, że nie potrafię – odparł Mateusz, któremu za-
czynało się już trochę kręcić w głowie. Czuł się tak jak kiedyś, w la-
tach wczesnej młodości, gdy podczas pikniku jeden z kolegów namó-
wił go na przejażdżkę karuzelą.

– No cóż, w każdym razie musiało chodzić o coś bardzo ładnego, 
bo ona była nieziemsko piękna. Czy wyobrażał pan sobie kiedyś, co 
czuje ktoś, kto jest nieziemsko piękny?

– Nie, nigdy – rzekł szczerze Mateusz.
– Ja robię to często. A gdyby kazano panu wybierać, jaki chce pan 

być: nieziemsko piękny, oszałamiająco mądry czy anielsko dobry?
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– Naprawdę... nie bardzo wiem.
– Ja też nie wiem. Ciągle się waham. Ale to wszystko nie ma znacze-

nia, bo przecież nigdy taka nie będę. A już na pewno nie będę aniel-
sko dobra... Pani Spencer mówi, że... och, panie Cuthbert! Och, pa-
nie Cuthbert, panie Cuthbert!

Nie były to słowa pani Spencer. Dziewczynka nie wypadła z po-
wozu ani też Mateusz nie uczynił niczego niespodziewanego. Po pro-
stu powóz skręcił w Aleję. 

„Aleją” nazywali mieszkańcy tych stron czterechset- czy
pięciusetjardowy odcinek drogi, wzdłuż której rosły, łą-
cząc się ze sobą, dwa rzędy wielkich, rozrośniętych jabło-
ni, obsypanych teraz białymi kwiatami. Przed wieloma laty zasadził 
je jakiś stary i zdziwaczały rolnik. Jechali więc pod długim sklepie-
niem śnieżnobiałego, pachnącego kwiecia. Panował tu łagodny różo-
wawy półcień, w oddali zaś, gdzieś w głębi lśniło zabarwione purpurą 
wieczorne niebo, niczym wspaniały witraż zamykający nawę katedry.

Cudowny ten widok sprawił, że dziewczynka na dłuższą chwilę 
zamilkła. Przechyliła się w tył siedzenia, swe chude rączki splotła na 
kolanach, unosząc pełną zachwytu twarzyczkę ku białej wspaniałości 
sklepienia. Zachwyconym wzrokiem spoglądała na zachodzące słoń-
ce, a przed jej oczami przesuwały się na tle płonącego nieba wspa-
niałe wizje wyobraźni. Nawet wtedy, gdy już wyjechali z Alei, jadąc 
długim zboczem ku Newbridge, dziewczynka siedziała w milczeniu.

W całkowitej ciszy przejechali też Newbridge, gęsto zaludnio-
ne miasteczko, w którym na drogę wyległy ujadające nań psy, mali 
chłopcy witali ich okrzykami, a z wielu okien wychyliły się ciekaw-
skie twarze. Przebyli już prawie trzy mile, a dziecko nie odezwało się 
ani słowem. Prawdopodobnie umiało milczeć równie długo, jak dłu-
go przedtem mówiło.

– Pewnie jesteś porządnie zmęczona i głodna – odważył się wresz-
cie powiedzieć Mateusz, nie mogąc inaczej wytłumaczyć sobie jej mil-
czenia. – Ale jesteśmy już niedaleko, tylko kilka mil od domu.

Opis Alei.
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Dziewczynka z głębokim westchnieniem powróciła z krainy ma-
rzeń do realnego świata i spojrzała na niego jak istota, która dotąd 
bujała w obłokach, gdzieś w dalekich gwiaździstych przestrzeniach.

– Och, panie Cuthbert! – szepnęła. – To białe... ta biała droga..., 
co to takiego?

– Masz na myśli Aleję – odpowiedział po chwili głębokiego namy-
słu. – Tak, to ładne miejsce.

– Ładne? O, słowo „ładne” tu nie wystarczy. Ani okre-
ślenie „piękne” – też nie jest wystarczające. Ono jest cu-
downe, przecudne! Jest to pierwsza rzecz w moim życiu, 
której nie mogłabym wyobrazić sobie cudowniejszej. Tu-
taj – wskazała ręką serce – tutaj poczułam jakiś dziwny 

ból, ale przyjemny. Czy pan doznał kiedyś takiego bólu, panie Cuth-
bert?

– Nie, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek czuł coś takiego.
– Ja często to czuję. Zawsze, gdy widzę coś cudownie pięknego. 

Ale, dlaczego nazwaliście to królewskie sklepienie Aleją? Przecież ta 
nazwa o niczym nie mówi. Ono powinno się nazywać..., zaraz, niech

pomyślę... Białą Drogą Rozkoszy. Czyż to nie byłaby ślicz-
na nazwa? Kiedy nie podoba mi się imię jakiejś osoby albo 
rzeczy, staram się zawsze wymyślić inne i potem już jego 
używam. W naszym sierocińcu była dziewczynka, która 
nazywała się Hepziba Jenkins, ale ja w myślach nazwałam 

ją Rozalią de Vere. Niech więc sobie wszyscy inni ludzie nazywają ten 
uroczy korytarz Aleją. Ja zawsze będę mówiła: Biała Droga Rozkoszy! 
Czy naprawdę będziemy już niedługo w domu? Martwię się tym  
i cieszę jednocześnie. Smutno mi, bo ta przejażdżka była cudowna,  
a przykro jest, kiedy coś przyjemnego się kończy. Co prawda, zawsze 
może się zdarzyć coś jeszcze milszego, ale nigdy nie jest się tego pew-
nym. Na dodatek często się zdarza, że to coś wcale nie okazuje się 
przyjemniejsze. Wiem o tym z doświadczenia. Ale cieszę się, że przy-
jadę do domu. Widzi pan, odkąd sięgam pamięcią, ja nigdy nie mia-

Ania Shirley: 
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łam prawdziwego domu. Na myśl, że jadę do mojego prawdziwego 
domu, znów czuję ten przyjemny ból... Och, czyż to nie jest śliczne?!

Zjeżdżali właśnie z wierzchołka wzgórza. Niżej ujrzeli
staw, który wyglądał niemal tak samo jak rzeczka, taki był 
długi i kręty. Pośrodku przecinał go mostek. Poniżej, aż 
do miejsca, gdzie bursztynowe piaszczyste wydmy odcinały staw od 
szafirowej zatoki morskiej, woda mieniła się wszystkimi barwami tę-
czy – fioletu, szkarłatu, jaśniejszymi i ciemniejszymi odcieniami zie-
leni i wieloma innymi kolorami, którym jeszcze nikt nie nadał wła-
ściwych nazw. Powyżej linii mostu staw wciskał się między kępy jo-
deł i klonów, prześwitując swą ciemną wodą wśród cieni poruszają-
cych się gałęzi. Tu i ówdzie ze stromego wybrzeża wychylała się dzi-
ka śliwa przypominająca biało ubraną dziewczynkę, która wspina 
się na palce, by dojrzeć w wodzie swoje odbicie. Z bagien znajdują- 
cych się w pobliżu stawu rozlegał się melancholijny chór żabich re-
chotów.

Nieco wyżej, na wzgórzu, spomiędzy białych jabłoni wychylał się 
niewielki szary domek. Mimo że zmierzch jeszcze nie zapadł, w jed-
nym okienku migotało światło.

– To staw rodziny Barrych – rzekł Mateusz.
– Jaka okropna nazwa! Ja bym nazwała go inaczej... niech mi pan 

pozwoli pomyśleć... Jezioro Lśniących Wód! Tak, to brzmi o wiele le-
piej. Poznaję to po dreszczu, który przejmuje mnie zawsze wtedy, gdy 
nazwa, którą czemuś nadaję, okaże się naprawdę piękna. Czy i pan 
miewał nieraz taki dreszcz?

Mateusz zastanawiał się przez chwilę.
– Tak, zdarzyło mi się... Zawsze przejmuje mnie dreszcz, kiedy wi-

dzę te koszmarne białe larwy pełzające po zagonach z ogórkami. Nie 
znoszę ich!

– Och, to zupełnie inny rodzaj dreszczu! Przecież musi być różni-
ca między larwami a jeziorem o lśniącej wodzie. Dlaczego ludzie na-
zywają to miejsce stawem Barrych?

Staw Barrych.
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– Pewnie dlatego, że w tym małym domku mieszka pan Barry. Jego 
posiadłość nosi nazwę Sosnowe Wzgórze. Gdyby za nią nie znajdo-
wał się ten gęsty zagajnik, już stąd zobaczylibyśmy Zielone Wzgórze. 
Zaraz miniemy most, a potem pojedziemy dalej drogą. Mamy jesz-
cze pół mili do domu.

– Czy pan Barry ma córeczki? Nie chodzi mi o maleńkie, ale o ta-
kie w moim wieku.

– Tak, ma jedenastoletnią córkę Dianę.
– Och! – dziewczynka westchnęła głęboko. – Jakie to prześlicz-

ne imię!
– Nie sądzę. Brzmi tak jakoś pogańsko. Ja wolę coś zwyczajnego – 

Jankę, Marysię... Ale gdy Diana przyszła na świat, w domu Barrych 
mieszkał nauczyciel, którego poproszono o wybór imienia. I to wła-
śnie on je zaproponował.

– Szkoda, że takiego nauczyciela nie było w miejscu, gdzie ja się 
urodziłam... Och, jesteśmy na moście! Zamykam oczy! Zawsze boję 
się przejeżdżać przez most, bo wyobrażam sobie, że kiedy będę na 
środku, on złoży się nagle jak scyzoryk i zapadnie pod nami. Dlate-
go przymykam oczy, ale zerkam przez zmrużone powieki, gdy wy-
daje mi się, że jesteśmy blisko środka. Bo gdyby się załamał, chcia-
łabym to widzieć.... Ach, jak ładnie dudni! Lubię ten odgłos. Jak 
to cudownie, że na świecie jest tyle rzeczy, które można polubić!  
O! Przejechaliśmy! Teraz już mogę się odwrócić. Dobranoc moje ko-
chane Jezioro Lśniących Wód! Zawsze mawiam „dobranoc” wszyst-
kim tym rzeczom, które są mi bliskie, zresztą tak samo jak ludziom. 
Chyba woda też mnie polubiła – patrzy na mnie, jakby się uśmiechała.

Kiedy wjechali na pagórek i droga znów zmieniła kierunek, Ma-
teusz powiedział:

– Jesteśmy bardzo blisko domu. Zielone Wzgórze...
– Ojej! Proszę mi nie mówić, gdzie jest! – przerwała, chwytając jego 

wyciągnięte ramię, po czym zamknęła oczy, by nie zobaczyć tego, co 
wskazał ręką. – Proszę pozwolić mi zgadnąć. Jestem pewna, że zgadnę!
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Otworzyła oczy i rozejrzała się wokoło. Znajdowali się na 
szczycie wzgórza. Słońce już zaszło, ale krajobraz tonął jeszcze w świe- 
tle. Na zachodzie, na złotoczerwonym niebie rysowała się ciemna 
dzwonnica kościoła. Poniżej roztaczała się dolinka, a za nią ciągnę-
ło długie, łagodne wzgórze, usiane przytulnymi, ładnymi gospodar-
stwami.

Wzrok dziewczynki przesuwał się uważnie i żywo od jednej farmy 
do drugiej, aż zatrzymał się na dość obszernej farmie stojącej z dale-
ka od głównego traktu. Dom, otoczony obłokiem kwitnących drzew, 
wyraźnie odcinał się od przylegających do niego lasów. Ponad gospo-
darstwem, na południowo-zachodnim krańcu czystego nieba, błysz-
czała wielka gwiazda, niby kryształowa lampa wskazująca drogę peł-
ną nadziei i obietnic.

– To tam, prawda? – rzekła, wyciągając rękę w stronę farmy.
Mateusz szybko popędził klacz.
– Zgadłaś! – zdziwił się. – Pewnie pani Spencer szczegółowo ci 

wszystko opisała.
– Ależ nie, wcale nie... To, o czym mówiła, dałoby się równie do-

brze odnieść do innych farm. Nie miałam pojęcia, jak naprawdę wy-
gląda Zielone Wzgórze, ale gdy tylko je dostrzegłam, poczułam, że 
tam jest mój dom. Och, czy ja śnię?! Moje ramię musi być chyba 
całe sine i żółte, tyle razy szczypałam się w nie dziś od rana. Co chwi-
la ogarniało mnie straszne uczucie – bałam się, że to wszystko jest 
snem. Szczypałam się wtedy w ramię, żeby się przekonać, że to dzieje 
się naprawdę... Lecz potem pomyślałam sobie, że nawet jeśli to sen, 
nie chcę się obudzić, wolę śnić dłużej i wtedy przestałam się szczy- 
pać... Ale to przecież jest rzeczywistość i naprawdę niedługo będę 
w domu!

Westchnęła zachwycona, po czym zamilkła. Mateusz wiercił się 
niespokojnie. Cieszył się, że to Maryla, a nie on, powie temu bied-
nemu bezdomnemu dziecku, że dom, do którego tak tęskniło, nie 
stanie się jego domem.
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Był już wieczór, kiedy przejeżdżali obok mieszkania pani Linde, 
lecz mimo tego pani Małgorzata zdołała ich zobaczyć ze swego okna, 
gdy skręcali na drogę prowadzącą na Zielone Wzgórze.

Kiedy wjechali na podwórko, Mateusz poczuł jakieś dziwne drże-
nie, którego natury nie potrafił sobie wytłumaczyć. Nie myślał w tym 
momencie ani o sobie, ani o Maryli, ani nawet o kłopotach, w jakie 
wpędzał ich przyjazd dziewczynki, ale tylko o tym, jak bardzo to dziec-

ko poczuje się rozczarowane. Gdy wyobraził sobie, że 
w oczach małej zgaśnie zachwyt, poczuł się tak, jakby miał 
pomóc w zamordowaniu niewinnej istoty; czuł teraz taką 
odrazę, jaka ogarniała go zawsze wtedy, gdy trzeba było 
zabić jagnię, cielę lub jakieś inne bezbronne stworzenie.

Stanęli przed domem. Na podwórzu panowała już zupełna ciem-
ność, wokół szeleściły tylko niczym jedwab liście topoli.

– Proszę posłuchać, jak drzewa rozmawiają we śnie – szepnęła 
dziewczynka, kiedy pomógł jej wysiąść z powozu i postawił ją na zie-
mi. – Jakież cudowne muszą mieć sny!

Po czym, ująwszy mocno torbę z całym swym dobytkiem, weszła 
z Mateuszem do domu.

Mateusz  
Cuthbert:

Wrażliwy na 
krzywdę  
dziecka.
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ROZDZIAŁ III

ZDZIWIENIE MARYLI CUTHBERT

Gdy Mateusz otworzył drzwi, Maryla wybiegła szybko na jego spo-
tkanie. Lecz kiedy jej wzrok padł na dziwaczną małą postać w przy-
ciasnej, brzydkiej sukience, z długimi płomiennorudymi warkoczami 
i oczami błyszczącymi radością, aż cofnęła się zdumiona.

– Co się stało, Mateuszu? – wykrzyknęła. – Gdzie jest chłopiec?
– Nie było tam chłopca – odpowiedział nieśmiało. – Była tylko ona.
Wskazał dziewczynkę, uświadamiając sobie dopiero teraz, że nie 

zapytał jej nawet o imię.
– Nie było chłopca? Ależ musiał tam być – upierała się Maryla.  

– Przecież prosiliśmy panią Spencer, żeby go przywiozła.
– Tak, ale nie zrobiła tego. Przyjechała z nią właśnie ta dziewczyn-

ka. Pytałem zawiadowcę stacji. Musiałem zabrać małą do domu, nie 
mogłem zostawić jej na pustym dworcu, nawet jeśli doszło do jakiejś 
pomyłki.

– Ależ to niemożliwe! – zawołała Maryla.
Podczas tej rozmowy dziewczynka milczała, a jej spojrzenie krąży-

ło od Maryli do Mateusza. Wyraz radości zniknął z jej twarzyczki, 
gdy w pewnej chwili zrozumiała sens wypowiadanych przez nich słów. 
Rzuciwszy swą drogocenną torbę, zrobiła kilka kroków do
przodu i załamała ręce.

– Nie chcecie mnie! – krzyknęła. – Nie chcecie mnie 
dlatego, że nie jestem chłopcem! Mogłam się tego spodzie-
wać! Nikt nigdy mnie nie chciał! Zawsze tak było! Po-
winnam przewidzieć, że to było zbyt piękne, żeby mogło być praw-

Ania Shirley:
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dziwe. Powinnam wiedzieć, że nikt nigdy mnie nie zechce! No i co ja 
mam teraz zrobić? Chyba zaraz rozpłynę się we łzach!

I uczyniła to. Opadła na krzesło, załamując ręce nad głową, po czym 
skryła twarz w dłoniach i zaczęła gwałtownie szlochać.

Maryla i Mateusz spoglądali na siebie przerażeni. Żadne z nich nie 
wiedziało, jak się zachować i co w tej sytuacji powiedzieć. W końcu 
Maryla przerwała milczenie:

– Cicho, cicho, przecież nie ma powodu, żeby tak rozpaczać!
– Nie ma powodu?
Dziewczynka podniosła głowę, ukazując twarz skąpaną we łzach 

i drżące usta.
– Pani też rozpłakałaby się, gdyby była pani sierotą i przyjechała do 

domu, który miał zostać jej rodzinnym domem, po czym nagle do-
wiedziałaby się, że pani nie chcą, bo nie jest pani chłopcem! To naj-
tragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam!

Coś na kształt delikatnego, leniwego, bo dawno zapomnianego 
uśmiechu, złagodziło surowy wyraz twarzy Maryli.

– Proszę, nie płacz tylko! Przecież nie wyrzucimy cię za 
drzwi dziś wieczorem! Pozostaniesz u nas, dopóki cała ta 
sprawa się nie wyjaśni. Jak masz na imię?

Dziewczynka zawahała się. 
– Czy mogłaby pani nazywać mnie Kordelią? – popro-

siła szybko.
– Nazywać cię Kordelią? Czy to nie jest twoje imię?
– Nie-e-e, niezupełnie, ale wolałabym, żeby nazywano mnie Kor-

delią. To brzmi tak elegancko i wykwintnie!
– Nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. Jeśli nie masz na imię Kor-

delia, to jak się nazywasz?
– Anna Shirley – wyjąkała z niechęcią właścicielka imienia. – Ale 

ja błagam, niech pani nazywa mnie Kordelią. Przecież dla pani jest to 
zupełnie obojętne, w jaki sposób się do mnie zwraca, jeśli pozostanę 
tutaj niedługo. A Anna to takie nieromantyczne imię!

Maryla  
Cuthbert:

Szorstka, 
oschła, nie 

chce zatrzy-
mać Ani.
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– Romantyczne czy nieromantyczne! – odparła rozsądna Maryla. 
– Anna to skromne i mądre imię. Nie masz powodu się go wstydzić.

– Ja się go nie wstydzę – odpowiedziała dziewczynka – ale bardziej 
podoba mi się Kordelia. Zawsze wyobrażałam sobie, że nazywam się 
Kordelia, zresztą, może ostatnio sama to w siebie wmówiłam. Kiedy 
byłam dzieckiem, wolałam imię Geraldyna, ale teraz uważam, że Kor-
delia jest najładniejsze. Jednak, jeśli pani koniecznie chce nazywać mnie 
Anną, proszę przynajmniej mówić do mnie „Aniu” zamiast „Andziu”.

– Myślę, że to nie ma znaczenia – rzekła Maryla ze skrywanym 
uśmiechem, podnosząc dzbanek z herbatą.

– Nieprawda, to ogromna różnica! Ania brzmi o wiele delikatniej. 
Wymawiając jakieś imię, widzimy je natychmiast przed sobą, tak jak-
by było wydrukowane; przynajmniej ja tak to odczuwam. Andzia wy-
gląda ohydnie, Ania zaś o wiele bardziej wykwintnie. Tak więc, je-
śli pani zechce mówić do mnie „Aniu”, postaram się jakoś pogodzić  
z myślą, że nie noszę imienia Kordelia.

– Dobrze więc, Aniu, a nie Andziu, czy możesz nam powiedzieć,  
w jaki sposób doszło do tego nieporozumienia? Prosiliśmy panią Spen-
cer, żeby przywiozła do nas chłopca. Czy w sierocińcu ich nie było?

– Ależ było ich bardzo wielu! Tylko że pani Spencer powiedziała 
wyraźnie, iż państwo pragną wziąć jedenastoletnią dziewczynkę. I wte-
dy przełożona uznała, że ja będę najodpowiedniejsza. Nie macie po-
jęcia, jak bardzo się ucieszyłam! Całą noc nie mogłam spać z radości! 
Och – dodała, zwracając się w kierunku Mateusza – dlaczego nie po-
wiedział mi pan już na dworcu o tym, że zaszła pomyłka? Czemu pan 
mnie tam nie zostawił? Gdybym nie zobaczyła Białej Dro-
gi Rozkoszy ani Jeziora Lśniących Wód, nie byłoby mi 
teraz tak ciężko na duchu!

– O czym ona mówi? – spytała brata Maryla.
– Przypomina mi... szczegóły naszej rozmowy, kiedy jechaliśmy tu 

powozem – odparł szybko Mateusz. – Zaprowadzę klacz do stajni, 
Marylo. Proszę cię, przygotuj herbatę, zanim wrócę.

Ania Shirley:
Egzaltowana.
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– Czy pani Spencer przywiozła jeszcze jakieś dziecko? – wypyty-
wała Anię Maryla po odejściu brata.

– Tak, zabrała do siebie Lili Jones. Lili ma zaledwie pięć lat i jest 
piękna. Ma ciemne, kasztanowe włosy. Gdybym ja takie miała i była 
piękna, czy też byście mnie nie przyjęli?

– Och, nie! Chcieliśmy wziąć chłopca, który pomagałby Mate-
uszowi w gospodarstwie. Dziewczynka do niczego się nam nie przy-
da. Zdejmij kapelusz. Położę go razem z twoją torbą na stoliku w przed-
pokoju.

Ania posłusznie zdjęła nakrycie głowy. Po chwili wrócił Mateusz  
i wszyscy troje zasiedli do kolacji. Jednak dziewczynka nie mogła ni-
czego przełknąć. Dziobała tylko jak ptaszek chleb z masłem i mar-
moladą jabłkową, podaną na szklanym talerzyku. 

– Ależ ty niczego prawie nie zjadłaś! – spostrzegła Maryla, rzuca- 
jąc Ani surowe spojrzenie, tak jakby dziewczynka zrobiła coś bardzo 
złego.

Tymczasem ona cicho westchnęła.
– Nie mogę jeść. Jestem pogrążona w rozpaczy! Czy pani miałaby 

ochotę na jedzenie, gdyby była pani na samym dnie rozpaczy?
– Nie mogę na to odpowiedzieć, bo nigdy tam nie byłam – odrze-

kła Maryla sucho.
– Och, pani nie była... A nigdy nie próbowała pani sobie tego wy-

obrazić?
– Nie, też nie.
– W takim razie wydaje mi się, że pani nie może mnie zrozumieć. 

To naprawdę bardzo nieprzyjemne uczucie... Gdy próbuję coś zjeść, 
każdy kęs staje mi w gardle, nie mogę niczego przełknąć, nawet cze-
koladki. Dwa lata temu jadłam czekoladkę. Była przepyszna! Odtąd 
często śniło mi się, że mam całą torebkę czekoladek, lecz ilekroć się-
gałam po jedną, budziłam się. Mam nadzieję, że nie sprawiam wam 
przykrości tym, że nie jem. Wszystko na stole jest doskonałe, tylko 
ja jakoś nie mogę...
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– Jest pewnie zmęczona – stwierdził Mateusz, który od czasu swe-
go powrotu ze stajni nie odezwał się ani słowem. – Najlepiej byłoby, 
gdybyś położyła ją spać.

Maryla właśnie zastanawiała się nad tym, gdzie Ania ma spędzić 
noc. Przygotowała dla oczekiwanego chłopca pokoik obok kuchni, 
lecz mimo że służbówka ta była jasna i czysta, nie wydawała się odpo-
wiednia dla dziewczynki. Biorąc pod uwagę to, że o przyjęciu tej bez-
domnej sieroty w pokoju gościnnym również nie mogło być mowy, 
jedynym wyjściem pozostawał pokoiczek na poddaszu, którego okna 
wychodziły na wschód.

Maryla zapaliła świecę i kazała Ani pójść za sobą, a dziewczynka za-
raz to uczyniła, zabierając po drodze swoją torbę i kapelusz. W kory-
tarzu było nienagannie czysto, a pokoik na górze, w którym za chwi-
lę się znalazły, wydawał się aż lśnić czystością.

Maryla postawiła świecę na małym trójkątnym lichtarzu i odgar-
nęła kołdrę z łóżka.

– Pewnie masz jakąś koszulę nocną? – spytała.
Ania skinęła głową.
– Owszem, mam dwie. Uszyła mi je przełożona. Są okropnie wą-

skie. W Domu Sierot niczego nigdy nie ma, wszystkiego brakuje, więc 
też i szyje się oszczędnie..., przynajmniej w takim ubogim sierociń-
cu jak nasz. Nie znoszę tych krótkich i ciasnych koszul nocnych! Ale 
przecież można w nich śnić równie przyjemnie, jak w tych ozdobio- 
nych haftem i obszytych koronką wokół szyi. Jedynie tym się pocie-
szam.

– Tak, ale rozbierz się jak najprędzej i połóż się do łóżka. Za pięć 
minut wrócę zgasić świecę. Nie byłabym spokojna, gdybym kazała ci 
samej to zrobić. Mogłabyś jeszcze zaprószyć ogień.

Po odejściu Maryli Ania rozejrzała się ciekawie wokoło.
Białe, otynkowane ściany wydawały się jej tak boleśnie 
nagie i smutne, jak gdyby same litowały się nad swoim 
ubóstwem. Podłoga także była pusta, tylko na środku po- Pokoik Ani 

na facjatce.
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koju leżała na niej okrągła, pleciona mata, jakiej dziewczynka nigdy 
wcześniej nie widziała. W jednym kącie znajdowało się wysokie, sta-
roświeckie łóżko osadzone na czterech ciemnych słupach, przezna-
czonych do zawieszania kotary. W drugim kącie stał stolik na trzech 
nogach, a na nim leżała aksamitna poduszeczka do szpilek, na tyle 
twarda, że mogłaby złamać nawet najgrubszą, zbyt daleko wsadzoną 
szpilkę. Nad stolikiem wisiało maleńkie podłużne lusterko. Pomię-
dzy łóżkiem a stolikiem mieściło się okno, przybrane u góry śnieżno-
białą muślinową firanką, naprzeciwko niego znajdowała się zaś umy-
walka. Od całego tego pokoju wiał przerażający chłód, toteż przejął 
on biedną Anię do szpiku kości.

Płacząc, szybko zrzuciła z siebie ubranie, włożyła ciasną koszulę 
nocną i wskoczyła do łóżka, by kryjąc twarz w poduszce, naciągnąć 
kołdrę aż na głowę.

Kiedy Maryla wróciła, by zabrać świecę, jedynie porozrzucane po 
podłodze rozmaite części ubogiego ubrania i wzburzona pościel mo-
gły jej zdradzić, że ktoś jest w pokoju.

Spokojnie podniosła rzeczy Ani i poukładała je porządnie na ni-
skim, żółtym krześle. Wzięła świecę i podeszła do łóżka.

– Dobranoc! – rzekła jakimś dziwnym głosem, w którym jednak 
nie czuć było niechęci.

Blada twarzyczka Ani i jej wielkie oczy wyjrzały natychmiast spod 
kołdry.

– Jak może mi pani mówić o „dobrej nocy”, skoro pani wie, że bę-
dzie to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłam? – rzekła z wy-
rzutem, po czym znowu zniknęła pod kołdrą.

Maryla powoli zeszła do kuchni i zaczęła zmywać naczynia po ko-
lacji. Mateusz palił fajkę, co było u niego widocznym znakiem zmar-
twienia. Palił rzadko, bo siostra tego nie lubiła i nazywała sięganie po 
fajkę okropnym nałogiem. Nieraz jednak pozwalał sobie na ten wy-
bryk, na co Maryla patrzyła przez palce, uważając, że każdy mężczy-
zna musi jakoś odreagować.
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– Ładna historia! – rzekła gniewnie. – Tak to jest, zamiast samemu 
załatwić sprawę, załatwiać ją przez pośrednika. Pewnie służący Ro-
berta Spencera przekręcił treść naszej prośby. Jutro jedno z nas musi 
pojechać, żeby rozmówić się z panią Spencer. Dziewczyn-
kę należy odesłać do Domu Sierot.

– Tak sądzę – powiedział Mateusz bez przekonania.
– Sądzisz? Więc nie uważasz, że to jest konieczne?
– Wiesz, Marylo, że to bardzo miłe stworzenie. Na-

prawdę, przykro jest odsyłać tę dziewczynkę, kiedy tak 
bardzo pragnęłaby tu pozostać.

– Ależ, Mateuszu, czy to oznacza, że twoim zdaniem 
powinniśmy ją zatrzymać?

Zdziwienie Maryli nie byłoby większe, gdyby jej spokojny dotąd 
brat wyraził nagłą chęć chodzenia na głowie.

– Nie, nie, niezupełnie – wyjąkał Mateusz, nie wiedząc, jak z tego 
wybrnąć. – Uważam..., że nikt nie może żądać tego od nas.

– Z pewnością! A właściwie to kim ona byłaby dla nas?
– A może my bylibyśmy kimś dla niej, Marylo? – powiedział nie-

oczekiwanie.
– Mateuszu Cuthbert, wydaje mi się, że to dziecko cię

zaczarowało! Widzę, że pragniesz je zatrzymać!
– Wierz mi, że to bardzo ciekawa istota! – przekony-

wał ją brat. – Gdybyś słyszała, jak rozprawiała, kiedy wra-
caliśmy z dworca...

– O tak, mówić to ona potrafi. Od razu to zauważyłam. I to wcale 
o niej dobrze nie świadczy. Nie lubię dzieci, które gadają bez ustanku. 
Nigdy nie pragnęłam wychowywać dziewczynki z sierocińca, a nawet 
gdybym chciała to zrobić, nie wybrałabym takiej. Jest w niej coś, cze- 
go nie pojmuję. Nie, musimy odesłać ją tą samą drogą, jaką przyje-
chała.

– Może wynająłbym francuskiego chłopaka do pomocy w gospo-
darstwie, a ty zatrzymałabyś ją do towarzystwa? – spytał Mateusz.

Maryla  
Cuthbert:
Pragnie wyja- 
śnić zaistniałą 
pomyłkę; uwa- 
ża, że dziew-
czynkę konie- 
cznie należy 
odesłać do sie- 
rocińca.

Mateusz  
Cuthbert:
Pragnie zatrzy-
mać Anię.
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– Nie potrzeba mi towarzystwa – skwitowała go szorst-
ko Maryla. – Nie mam zamiaru jej zatrzymywać.

– Będzie tak, jak sama zechcesz – rzekł Mateusz, wsta-
jąc i odkładając fajkę. – Idę spać. Dobranoc!

Mateusz wyszedł. Wkrótce Maryla pozmywała wszystkie 
naczynia i ze zmarszczonym czołem ruszyła do swoje-
go pokoju. Na poddaszu zaś, w pokoiku na piętrze, leża-
ło samotne, bezdomne, spragnione miłości dziecko, któ-
re gorzki płacz ukołysał wreszcie do snu.

Maryla  
Cuthbert:
Obcesowa, 

obojętna, od-
mawia zatrzy-

mania Ani.

Ania Shirley:
Samotność, 

poczucie bycia 
niechcianym 

dzieckiem.
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ROZDZIAŁ Iv

PORANEk NA ZIELONYM WZGóRZU

Na dworze było już zupełnie jasno, kiedy Ania zbudziła się i usiadła 
na łóżku, spojrzawszy nieprzytomnie w okno. Płynął przez nie stru-
mień wesołych promieni słonecznych, a za nimi powiewało na błę-
kitnym niebie coś niezmiernie lekkiego i białego.

Przez chwilę dziewczynka nie mogła sobie uświadomić, gdzie się 
znajduje. Ogarnęło ją uczucie wielkiej radości, lecz niemal natych-
miast przypomniała sobie, co się stało. Znajduje się na Zielonym 
Wzgórzu, ale musi je opuścić. Nie chcą jej tutaj zatrzymać, dlatego 
że nie jest chłopcem!

Był piękny poranek, a na dworze pod jej oknem rosła cudowna 
kwitnąca wiśnia. Jednym skokiem Ania opuściła łóżko i znalazła 
się przy oknie. Uniosła żaluzję, która zaskrzypiała tak, jakby nikt od 
dawna jej nie ruszał.

Uklękła i spoglądała w ten jasny czerwcowy poranek 
oczami błyszczącymi z zachwytu. Ach, jak tu pięknie! Ja-
kież to cudowne miejsce! Gdyby mogła tu zostać! Postara 
się to sobie przynajmniej wyobrazić. Tutaj właśnie może 
w pełni wykorzystać swoją wyobraźnię!

Ogromna wiśnia rosła tuż obok, a jej gałęzie dotykały 
domu; kwiaty pokryły drzewo tak obficie, że przysłoniły 
zupełnie liście. Po obu stronach domu roztaczały się sady 
– jeden pełen jabłoni, drugi drzew wiśniowych obsypa-
nych kwieciem. Trawniki żółciły się od kwitnącego mleczu. W ogro-
dzie poniżej domu fioletowe bzy aż uginały się pod olbrzymimi pą-

Ania Shirley: 
Chęć pozosta- 
nia na Zielo-
nym Wzgórzu; 
marzycielska 
natura.

Widok 
z facjatki.
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kami kwiatów. Rześki wietrzyk przywodził do pokoiku Ani ich upa-
jający zapach.

Jeszcze dalej za ogrodem, hen ku dolinie, ciągnęły się zielone łąki 
zarośnięte soczystą koniczyną. Tam właśnie płynął strumyk i rosły 
młode brzózki. Ich smukłe, białe pnie wznosiły się nad bogatym le-
śnym poszyciem – puszyste paprocie, mchy i przeróżne zioła nasuwa-
ły myśl o rozkosznym wypoczynku. Dalej wznosiło się wzgórze przy-
strojone ciemną zielenią sosen i jodeł. Przez maleńką szczelinę wśród 
drzew prześwitywał dach szarego domku, który Ania widziała po dru-
giej stronie Jeziora Lśniących Wód.

Po lewej stronie znajdowała się stajnia, spichlerz i inne zabudo-
wania gospodarskie, za nimi, na łagodnym stoku ciągnęły się zielone 
pola, a jeszcze niżej pobłyskiwało lśniące szafirowe morze.

Ania, oczami pełnymi uwielbienia, chłonęła całą sobą ten wspa-
niały krajobraz. Biedne dziecko widziało w swym życiu tak mało cu-
downych widoków, a to, na co miała okazję patrzeć w owej chwili, 
przechodziło jej najśmielsze marzenia!

Klęczała, zapomniawszy o całym świecie, zapatrzona w te cudawo-
kół siebie, gdy nagle poczuła na ramieniu dotyk czyjejś ręki. To we-
szła Maryla, której mała marzycielka zupełnie nie zauważyła.

– Najwyższy czas, żebyś się już ubrała – odezwała się 
oschle.

Maryla nie wiedziała, jak ma rozmawiać z tym dziec-
kiem, a owa niezręczna sytuacja sprawiała, że mimo woli 
bywała szorstka.

Ania oderwała się od okna z głębokim westchnieniem.
– Czyż to nie jest cudowne? – spytała, wskazując ręką wspaniały 

świat widoczny za oknem.
– Owszem, drzewo jest bardzo duże – odpowiedziała Maryla – i ślicz-

nie kwitnie. Ale owoców daje mało, poza tym są drobne i robaczywe.
– Ależ nie mówię wyłącznie o tym drzewie, choć ono jest w tej 

chwili piękne... Jest oszałamiająco piękne... Kwitnie, jakby jemu sa-

Maryla  
Cuthbert:

Oziębła wo-
bec Ani.
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memu na tej urodzie zależało. Mam raczej na myśli wszystko woko-
ło – ogród i sad, i strumyk, i las, cały ten fascynujący świat... Czy nie 
wydaje się pani, że właśnie w taki poranek odczuwamy miłość do ca-
łego świata? Słyszę aż tutaj śmiech strumyka. Czy przyszło pani kie-
dyś na myśl, że strumienie mogą być wesołe? Śmieją się zawsze! Nie-
raz w zimie słyszałam, jak śmiały się pod lodem. Cieszę się bardzo, 
że w pobliżu Zielonego Wzgórza jest strumień. Pewnie sądzi pani, że 
nie powinno mi na tym zależeć, ponieważ nie zostanę tu dłużej. Ale 
tak nie jest... Nawet jeśli już nigdy nie zobaczę tego miejsca, robi mi 
się przyjemnie, gdy pomyślę, że na Zielonym Wzgórzu jest strumyk. 
Bo gdyby go nie było, zawsze niepokoiłaby mnie myśl, że powinien 
tędy płynąć. Dziś nie jestem już na samym dnie rozpaczy, o nie... Ni-
gdy rano tam nie bywam... Czyż to nie wspaniałe, że istnieją poran-
ki? Ale mnie jest bardzo smutno. Przecież tak niedawno wyobraża-
łam sobie, że to jednak na mnie czekaliście i że zostanę tu na zawsze. 
Stanowiło to dla mnie wielką pociechę. Najgorsze jest jednak to, że 
po jakimś czasie przychodzi chwila, w której trzeba wrócić z krainy 
marzeń do rzeczywistości, a to bardzo boli...

– Najlepiej by było, gdybyś się ubrała i zeszła, zamiast siedzieć tu  
i marzyć – stwierdziła Maryla, gdy w końcu udało się jej przerwać po-
tok słów Ani. – Śniadanie czeka. Umyj się i porządnie uczesz! Okno 
zostaw otwarte i wyłóż pościel do wietrzenia. Pospiesz się, proszę...

Najwidoczniej dziewczynka potrafiła się spieszyć, kiedy jej na tym 
zależało, bo po dziesięciu minutach była już na dole – świeżo umyta, 
starannie ubrana, z zaplecionymi warkoczami, zadowolona, że speł-
niła polecenia Maryli. Aby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że 
zapomniała jednak poskładać pościel.

– Jestem bardzo głodna – rzekła, siadając na wskazanym jej przez 
Marylę krześle. – Świat nie wydaje się taki ponury jak wczoraj. Cie-
szę się, że dziś jest słoneczny poranek, chociaż lubię też te deszczowe. 
Każdy początek dnia jest fascynujący, prawda? Nigdy nie wiemy, co 
wydarzy się dalej, więc mamy możliwość wyobrażania sobie różnych 
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rzeczy. Cieszę się jednak, że dziś nie pada, bo łatwiej mi będzie znieść 
zmartwienie. A czuję, że dźwigam w duszy ogromny ciężar. Łatwo 
jest czytać o czyimś nieszczęściu i wyobrażać sobie, że potrafilibyśmy 
stawić mu czoła, lecz kiedy coś się na nas rzeczywiście wali, to nic nie 
możemy zrobić. To trudna sprawa, prawda?

– Na miłość boską, przestań tak trajkotać! – przerwała jej Mary-
la. – Dziewczynka stanowczo nie powinna tak dużo mówić!

Po tej uwadze Ania umilkła i siedziała cicho tak długo, że jej wy-
muszone milczenie zaczęło irytować Marylę. Mateusz również się 
nie odzywał, co było zresztą jego stałym zwyczajem, śniadanie minę-
ło więc w całkowitej ciszy.

Powoli Ania popadała w coraz większą zadumę. Jadła 
machinalnie, a jej duże oczy wpatrywały się niewidzącym 
spojrzeniem w niebo za oknem. Zachowanie to drażniło 
Marylę coraz bardziej. Doznawała niemiłego uczucia, że 

gdy to dziwne dziecko siedzi przy stole, tak naprawdę myślami buja 
w obłokach, unosząc się duchem w dalekich przestrzeniach fantazji. 
Któż chciałby trzymać u siebie taką istotę?!

A jednak, co najdziwniejsze, Mateusz chciał ją zatrzymać. Mary-
la czuła, że dziś rano pragnie on tego równie silnie, jak wczorajszego 
wieczoru i że nadal będzie do tego dążył. Taką naturę miał jej brat. 
Kiedy wbił sobie coś do głowy, trzymał się tego ze zdumiewającym 
uporem i trwał w zaciętym milczeniu, które przynosiło o wiele lep-
sze rezultaty, niż gdyby gadał od rana do nocy.

Po śniadaniu Ania ocknęła się z zadumy i spytała, czy nie mogła-
by pozmywać naczyń.

– A umiesz porządnie i czysto zmywać? – spytała nieufnie Maryla.
– O, tak! Chociaż najlepiej potrafię opiekować się dziećmi. Mam 

w tym względzie doświadczenie. Szkoda, że nie ma tu maleństw, któ-
rymi mogłabym się zajmować.

– Ja natomiast wcale tego nie żałuję. Już ty sama jesteś wystarcza-
jącym kłopotem. Nie mam pojęcia, co z tobą zrobić. Mateusz rzeczy-

Ania Shirley:
Zaduma, 
smutek.



38 39

wiście jest dziwakiem, śmiesznym dziwakiem!
– Mnie się on wydaje bardzo miły – zauważyła Ania z wyrzutem. 

– Nie zabraniał mi dużo mówić, przeciwnie, zdawało mi się, że spra-
wia mu to przyjemność. Kiedy tylko go zobaczyłam, poczułam, że 
jest moją bratnią duszą.

– Oboje jesteście dziwakami i chyba na tym polega wasze duchowe 
pokrewieństwo – rzekła ironicznie Maryla. – Owszem, możesz zmyć 
naczynia. Nie żałuj gorącej wody, a potem dokładnie je wytrzyj! Mam 
dziś rano mnóstwo zajęć, bo po południu jadę do Białych Piasków 
porozmawiać z panią Spencer. Pojedziesz ze mną i tam postanowimy, 
co z tobą zrobić. Gdy skończysz zmywać, idź na górę i pościel łóżko.

Ania zmyła i wytarła starannie szklanki i talerze, co nie uszło uwa-
dze Maryli. Gorzej poszło jej ze ścieleniem łóżka, gdyż nie była przy-
zwyczajona do układania pierzyny. W końcu doprowadziła łóżko do 
porządku. Maryla, która wolała zostać sama, kazała dziewczynce, by 
ta znalazła sobie na dworze jakąś rozrywkę do czasu, kiedy obiad bę-
dzie gotów.

Ania podbiegła do drzwi z rozpromienioną twarzą i błyszczącymi 
oczami, lecz nagle zatrzymała się na progu, po czym wróciła do pokoju 
i usiadła przy stole. Jej uśmiech zgasł tak samo szybko, jak się pojawił.

– Co się stało? – zdziwiła się Maryla.
– Nie mam odwagi wyjść na dwór – powiedziała Ania tonem mę-

czennicy odmawiającej sobie wszelkich ziemskich radości. – Jeśli nie 
mogę tutaj zostać, po cóż mam pokochać Zielone Wzgórze? A prze-
cież, gdybym teraz poszła i poznała się z drzewami, z sadem, z kwia-
tami i strumykiem, nie mogłabym pozostawać wobec nich obojęt-
na! Już i tak jest mi ciężko, więc po cóż ma mi być jeszcze gorzej? Tak 
bardzo pragnęłabym wyjść do ogrodu; wydaje mi się, że wszystko tam 
woła: „Aniu, Aniu! Chodź do nas! Chciałybyśmy mieć w tobie kole-
żankę do zabawy, Aniu!”. Jednak chyba będzie lepiej, jeżeli zostanę  
w domu. Po co wzbudzać w sobie uczucie do czegoś, z czym trzeba 
będzie się wkrótce pożegnać? A trudno powstrzymać się od kochania, 
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prawda? Dlatego taką radość budziło we mnie to, że będę tu miesz-
kać. Zdawało mi się, że znajdę u was tak wiele do pokochania i nic 
mi w tym nie przeszkodzi... Ale ten piękny sen minął! Obecnie usi-
łuję się z tym jakoś pogodzić, ale obawiam się, że gdy wyjdę na dwór, 
znów ogarnie mnie żal i cały smutek powróci! Jak się nazywa ten kwiat 
w doniczce na oknie?

– To pelargonia.
– Och, nie chodzi mi o nazwę. Mam na myśli imię, które pani jej 

nadała. Czyż nie nazwała jej pani inaczej? W takim razie, czy ja mo-
głabym to zrobić? Nazwę ją Jutrzenką! Proszę, niech pani pozwoli mi 
nadać jej takie imię, dopóki tutaj z wami będę.

– Ależ dobrze, jeśli ci to sprawi przyjemność. Powiedz jednak, jaki 
sens ma nadawanie imion kwiatom?

– Lubię nadawać pieszczotliwe nazwy wszystkiemu, nawet kwia-
tom. Uważam, że wtedy upodabniają się one do ludzi. Skąd może-
my wiedzieć, czy pelargonii nie jest przykro, że nazywają ją tylko pe-
largonią? Pani także nie chciałaby zawsze nazywać się tylko kobietą. 
Będę mówiła Jutrzenka. Tej wielkiej wiśni pod moim oknem dałam 
już imię dziś rano – Królowa Śniegu, dlatego że jest biała. Co praw-
da, ona nie zawsze otacza się śnieżnymi kwiatami, ale można to prze-
cież sobie wyobrazić.

– Nigdy w życiu nie słyszałam ani nie widziałam niczego podob-
nego – mruczała do siebie Maryla, ratując się ucieczką do piwnicy 
po ziemniaki. – Ona naprawdę jest interesująca, tak jak mówi Mate-
usz. Sama zaczynam się zastanawiać, co ona za chwilę powie. Myślę, 
że wkrótce i mnie zaczaruje, bo z Mateuszem już to zrobiła. Spojrze-
nie, jakie mi posłał, odchodząc, wyrażało wszystko to, o czym myślał 
ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki, jak inni mężczyźni i potra-
fił porozmawiać o tym, co go dręczy. Wtedy można by było niejed-
no mu wytłumaczyć i wybić z głowy. Ale co zrobić z mężczyzną, któ-
ry tylko patrzy?

Kiedy Maryla wróciła ze swojej wyprawy do piwnicy, zastała Anię 
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pogrążoną w zadumie, z podbródkiem opartym na rękach i wzrokiem 
wpatrzonym w górę. Maryla zostawiła ją tak, aż do chwili, gdy wszy-
scy zasiedli przy obiedzie.

– Mateuszu, czy będę mogła po obiedzie wziąć powóz i klacz?  
– spytała brata.

Cuthbert skinął głową i spojrzał pytająco na Anię. Maryla pod-
chwyciła jego wzrok i rzekła sucho:

– Mam zamiar pojechać do Białych Piasków, żeby załatwić tę spra-
wę. Zabiorę Anię, aby pani Spencer mogła natychmiast odesłać ją do 
Nowej Szkocji. Herbatę dla ciebie zostawię na kominku. Wrócę do 
domu na czas dojenia krów.

Mateusz milczał i jego siostra miała wrażenie, że tylko traci czas na 
tę rozmowę. Nie ma nic bardziej denerwującego niż mężczyzna, któ-
ry się nie odzywa..., chyba że milczkiem jest kobieta.

Gdy nadeszła pora, Mateusz zaprzągł konia do powozu, a Maryla 
z Anią zaraz weszły do środka. Mateusz otworzył bramę, a kiedy pa-
nie powoli wyjeżdżały, rzekł głośno, nie wiadomo do kogo:

– Mały Jerry Buote z Creek był u nas dzisiaj rano i powiedziałem 
mu, że wynajmę go do pracy latem.

Maryla nie odpowiedziała, lecz tak mocno pogoniła batem kasz-
tankę, że zwierzę, nieprzyzwyczajone do surowego traktowania, ru-
szyło galopem. Kiedy powóz toczył się szybko drogą, panna Cuthbert 
obejrzała się. Za furtką stał oparty o płot jej nieznośny brat, wciąż pa-
trząc na nią bacznym, ale smutnym wzrokiem.
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ROZDZIAŁ v

HISTORIA ANI

– Wie pani, że mam zamiar cieszyć się tą przejażdżką – zwierzała 
się Ania. – Dotychczasowe doświadczenie nauczyło mnie, że można 
się ze wszystkiego cieszyć, jeżeli mocno się tego pragnie. Tylko trze-
ba bardzo się starać, żeby to pragnienie było naprawdę silne. Dlate-
go podczas jazdy nie będę myślała o tym, że muszę wrócić do siero-
cińca. Skupię się jedynie na samej przejażdżce.

 O, proszę spojrzeć! Zakwitła wczesna dzika różyczka! Czyż 
nie jest cudna? Czy nie sądzi pani, że byłoby całkiem przyjemnie być 
różą? Ach, gdyby róże posiadały zdolność mówienia...! Jestem prze-
konana, że opowiadałyby najmilsze historie. A czyż barwa czerwona 
nie jest najpiękniejsza na świecie?! Ten kolor lubię najbardziej, szko-
da, że nie mogę się tak ubierać. Osoby o rudych włosach nie powin-
ny przecież ubierać się na czerwono, nawet w wyobraźni. Czy nie sły-
szała pani może o kimś, kto w dzieciństwie miał rude włosy, a z bie-
giem lat, gdy dorósł, one zmieniły barwę?

– Nie, nie przypominam sobie nikogo takiego – odpowiedziała 
bezlitośnie Maryla. – Jeśli chodzi o ciebie, to też nie sądzę, by taka 
zmiana była możliwa.

Ania westchnęła.
– Znów kolejna nadzieja została pogrzebana... Moje życie jest 

prawdziwym cmentarzyskiem nadziei; przeczytałam kiedyś to zdanie  
w książce i od tej pory pocieszam się nim zawsze, kiedy przeżywam 
jakieś rozczarowanie.

– Nie rozumiem, jak możesz pocieszać się czymś takim.
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– Przecież to zdanie brzmi tak romantycznie i uroczo! Gdy ją po-
wtarzam, czuję się niczym bohaterka jakiejś powieści. Szalenie lubię 
wszystko to, co jest romantyczne, a cmentarzysko pogrzebanych na-
dziei jest chyba czymś najbardziej sentymentalnym, co tylko można 
sobie wyobrazić... Wydaje mi się, że nawet jestem zadowolona z tego, 
że je posiadam. Czy będziemy jechały przez Jezioro Lśniących Wód?

– Nie, nie przejeżdżamy przez staw Barrych, jeśli o to ci chodzi. 
Pojedziemy wybrzeżem morskim.

– Wybrzeże morskie! Ślicznie brzmi – rozmarzyła się Ania. – Cie-
kawe, czy wygląda równie pięknie, jak się nazywa. Gdy pani to po-
wiedziała, od razu zobaczyłam je oczami wyobraźni! Białe Piaski to 
też urocza nazwa, ale nie tak ładna, jak Avonlea. Ta ostatnia brzmi 
cudownie, i jakże melodyjnie! Czy daleko mamy do Białych Piasków?

– Pięć mil. Wobec tego, że będziesz zapewne nieustannie trajko-
tała, mów przynajmniej do rzeczy i opowiedz mi wszystko o sobie.

– Och, to, co wiem na swój własny temat naprawdę nie jest war-
te opowiadania – rzekła Ania żywo. – Ale gdyby pozwoliła mi pani 
opowiedzieć o tym, co sobie wyobrażam, przekonałaby się, że jest to 
o wiele bardziej interesujące.

– O, dziękuję bardzo! Żadnych bajek! Trzymaj się ściśle faktów  
i zacznij od początku. Gdzie się urodziłaś i ile masz lat?

– W marcu skończyłam jedenaście – rzekła Ania z we-
stchnieniem pełnym rezygnacji, godząc się na owe „ścisłe 
fakty”. – Na świat przyszłam w Bolingbroke, w Nowej Szko-
cji. Mój ojciec nazywał się Walter Shirley i był nauczycie-
lem w tamtejszym liceum. Mama miała na imię Berta. Ber-
ta i Walter – to brzmi ładnie, prawda? Tak bardzo się cie-
szę, że moi rodzice mieli piękne imiona. Przecież to było-
by okropne, gdyby mój ojciec nazywał się na przykład Jedediah!

– Sądzę, że to wszystko jedno, jak się kto nazywa, najważniejszy 
jest charakter – wtrąciła Maryla, uważając za właściwe, aby właśnie 
teraz wygłosić jakiś morał.

Ania Shirley: 
Dzieje.

Ania Shirley: 
Opowieść 
o rodzicach.
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– Nie wiem... – odrzekła Ania w zamyśleniu. – Co prawda, czy-
tałam kiedyś, że nawet róża, jeśli nazywałaby się inaczej, pachniała-
by równie pięknie, ale raczej trudno mi w to uwierzyć. Myślę, że nie 
byłaby tak wspaniała, gdyby nazwać ją ostem albo kapustą. Na pew-
no mój ojciec pozostałby równie miłym człowiekiem, gdyby nazywał 
się Jedediah, ale byłoby mu ciężko. Moja mama także była nauczy-
cielką w liceum, lecz kiedy wyszła za mąż za mojego tatę, zrezygno-
wała z pracy. No tak, przecież posiadanie męża to już wystarczające 
zajęcie... Pani Thomas mówiła, że była to para smarkaczy, na doda-
tek biednych jak myszy kościelne. Zamieszkali w maleńkim żółtym 
domku w Bolingbroke. Nigdy nie widziałam tego domu, lecz wy-
obrażałam go sobie tysiące razy. Okno oplatały pędy powoju, ganek 
otoczony był bzem, a na trawniku rosły konwalie. W oknach wisiały 
muślinowe firanki, bo one nadają domowi wiele uroku. W tym wła-
śnie domku się urodziłam. Pani Thomas mówiła, że byłam najbrzyd-
szym dzieckiem, jakie kiedykolwiek widziała. Sama skóra i kości, no 
i oczy. Ale podobno moja matka twierdziła, że jestem najpiękniejsza. 
Myślę, że chyba matka lepiej potrafi ocenić dziecko niż biedna słu-
żąca, która przychodzi zmywać naczynia. W każdym razie cieszę się, 
że podobałam się mojej mamie, bo byłoby mi ciężko na duszy, gdy-
bym wiedziała, że doznała rozczarowania z mojego powodu, no bo 
wkrótce potem umarła. Trzy miesiące po moich urodzinach zmar-
ła na febrę. Ogromnie żałuję, że nie dożyła przynajmniej tak długo, 
bym mogła wołać na nią „mamo”!... Jak miło byłoby tak się do niej 
zwracać! Cztery dni po jej śmierci zmarł mój ojciec, też na febrę. Od-
tąd zostałam sierotą i, jak twierdziła pani Thomas, ludzie „łamali so-
bie głowę”, co ze mną zrobić. Wie pani, że już wtedy nikt mnie nie 
chciał. Taki już widocznie mój los...

Moi rodzice przybyli z bardzo daleka i wszyscy wokoło wiedzie-
li, że oni nie mieli żadnych krewnych. W końcu pani Thomas posta-
nowiła wziąć mnie do siebie, chociaż była uboga i miała męża pija-
ka. Karmiła mnie butelką. Czy wie pani może, na czym to polega, że 
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ludzie karmieni butelką mają być lepsi od innych? Bo ile razy zrobi-
łam coś złego, pani Thomas czyniła mi wyrzuty, mówiąc, że nie rozu-
mie, jak mogę być tak okropna, skoro ona wykarmiła mnie butelką.

Państwo Thomas przeprowadzili się z Bolingbroke do Marysville,  
a ja pozostawałam u nich do ósmego roku życia. Pomaga-
łam im opiekować się dziećmi, a było ich czworo młod-
szych ode mnie. Niech mi pani wierzy, że była to cięż-
ka praca... Pewnego razu pan Thomas wpadł pod pociąg 
i zmarł. Jego matka ofiarowała się, że przyjmie do siebie 
wdowę z dziećmi, ale mnie już wziąć nie chciała. No i wtedy pani 
Thomas znowu zaczęła „łamać sobie głowę”, co ze mną zrobić.

Wówczas pojawiła się niejaka pani Hammond mieszkająca nieco 
dalej, nad rzeką. Zobaczyła, że umiem się zajmować małymi dziećmi, 
więc postanowiła zabrać mnie do siebie. Odtąd mieszkałam na nie-
wielkiej polanie pośród gęstego, ciemnego lasu. Panowała tam strasz-
na pustka. Jestem przekonana, że nie mogłabym tam żyć, gdybym nie 
miała bogatej wyobraźni. Pan Hammond pracował w niewielkim tar-
taku, a jego żona miała ośmioro dzieci. Trzy razy z rzędu miała bliź-
nięta. Bardzo kocham dzieci, jeśli nie jest ich zbyt dużo naraz, ale bliź-
niaki trzy razy pod rząd... to naprawdę zbyt wiele. Powiedziałam to 
pani Hammond stanowczo, kiedy ostatnia para przyszła na świat, bo 
byłam strasznie zmęczona od wiecznego dźwigania tych maleństw...

W domu w lesie nad rzeką mieszkałam całe dwa lata, do czasu, gdy 
umarł pan Hammond, a pani zwinęła gospodarstwo. Swoje pociechy 
rozdała krewnym, sama zaś pojechała do Stanów. Ponieważ nikt nie 
chciał mnie przygarnąć, odesłano mnie do Domu Sierot w Hopetown.

Ale nawet i tam nie chcieli mnie przyjąć; mówili, że mają przepeł-
nienie. Jednak nie mogli odmówić, bo gdzież bym się podziała? Spę-
dziłam tam cztery miesiące, aż do dnia przybycia pani Spencer.

Ania zakończyła swoje opowiadanie westchnieniem ulgi. Bardzo 
nieprzyjemne i smutne musiały być wspomnienia losów dziewczyn-
ki, której nikt nigdy nie pragnął.

Ania Shirley: 
Opieka nad 
dziećmi, cięż-
ka praca.
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 – Chodziłaś kiedyś do szkoły? – spytała Maryla, kierując klacz na 
drogę, która ciągnęła się wzdłuż wybrzeża.

– Niedługo. Chodziłam tylko w czasie ostatniego roku pobytu  
u pani Thomas. Kiedy mieszkałam nad rzeką, szkoła była tak daleko, 
że w zimie nie mogłam się tam dostać, w lecie zaś dzieci mają waka-
cje. Na naukę pozostawały jedynie jesień i wiosna. Ale w sierocińcu 
oczywiście chodziłam do szkoły. Nauczyłam się czytać, umiem na pa-

mięć wiele różnych pięknych wierszy, na przykład Bitwę 
pod Hohenlinden, wyjątki z Pani Jeziora, prawie całe Pory 
roku Jamesa Thompsona i wiele innych. Czy pani też lubi 
wiersze, przy których czytaniu człowiekowi chodzą ciar-

ki po plecach? W podręczniku do piątej klasy znajduje się utwór pt. 
Upadek Polski. Oj, ten to dopiero wywołuje dreszcze! Ja oczywiście 
nie chodziłam do piątej klasy, tylko do czwartej, ale starsze dziew-
czynki pożyczały mi swoje podręczniki do czytania.

– Czy te kobiety, pani Thomas i pani Hammond, były dobre dla 
ciebie? – spytała Maryla, zerkając ukradkiem na Anię.

– Och! – zająknęła się dziewczynka. Jej wrażliwą twarzyczkę oblał 
nagle szkarłatny rumieniec zakłopotania. – Na pewno chciały być dla 
mnie dobre i miłe. A jeżeli ludzie chcą, to przecież nie można mieć 
im za złe, że nie zawsze im się to udaje. Przecież one same też miały 
ciężkie życie... Czyż to nie straszne mieć męża pijaka? Albo czy nie 
trzeba świętej cierpliwości do tylu bliźniąt, trzy razy po kolei? Jestem 
jednak pewna, że chciały dla mnie jak najlepiej.

Ania zamilkła, przyglądając się z zachwytem wybrzeżu. Maryla też 
nie zadawała więcej pytań, trzymała lejce z roztargnieniem, podczas 
gdy po głowie krążyły jej rozmaite myśli.

Nagle ogarnęło ją głębokie współczucie i litość dla tego 
dziecka. Jakież ubogie, pozbawione miłości miało ono życie! 
Wypełnione ciężką pracą ponad siły, ubóstwem i sieroctwem! 
Bo Maryla była na tyle inteligentna i bystra, że potrafiła 
czytać pomiędzy wierszami i odgadnąć smutną prawdę.

Ania Shirley:
Miłośnicz-
ka poezji.

Maryla 
Cuthbert:

Współczucie, 
litość wobec 

 Ani.
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Nic dziwnego, że w taki zachwyt wprawiła Anię myśl o domu i na-
dzieja na zyskanie prawdziwej rodziny. Wielka szkoda, że trzeba bę-
dzie odesłać ją do sierocińca. A co by się stało, gdyby uległa owej dzi-
wacznej zachciance brata i zatrzymała dziewczynkę u siebie? Z pew-
nością Mateusz życzył sobie tego, a mała wydawała się miła i pojętna. 

„Jest zbyt gadatliwa – myślała Maryla – ale można by to z niej wy-
korzenić. A zresztą w tym, co mówi, nie ma niczego pospolitego ani 
wulgarnego. Ma w sobie nawet coś z małej damy. Widocznie jej ro-
dzice byli ludźmi na poziomie”.

Wybrzeże morskie było dzikie, zarośnięte i puste. Po prawej stro-
nie drogi rosły gęste, karłowate jodły, których nie zdołały złamać lata 
zmagań z morskimi wichrami. Wznoszące się po lewej stronie stro-
me urwisko czerwonego piaskowca opadało niekiedy tak blisko trak-
tu, że koń mniej spokojny od kasztanki już wiele razy wystawiłby na 
próbę nerwy pań jadących powozem. U stóp skał leżały stosy kamie-
ni wypłukanych przez fale, gdzieniegdzie błyszczały małe, piaszczy-
ste zatoczki, usiane lśniącymi kamyczkami niby klejnotami oceanu. 
Dalej rozpościerało się morze, lśniące i szafirowe, a nad nim uwija-
ły się mewy, których silne skrzydła ciskały srebrne błyskawice w pro-
mieniach słońca.

– Czy morze nie jest czymś cudownym? – spytała Ania
po długim milczeniu. – Pewnego razu, kiedy mieszka-
łam w Marysville, pan Thomas wynajął specjalny powóz 
i pojechaliśmy na cały dzień nad morze o kilka mil da-
lej. Cieszyłam się z każdej chwili owego dnia, mimo że 
musiałam pilnować dzieci. Wspomnieniami z tej wycieczki żyłam 
potem długo, długo... Ale tutejsze wybrzeże jest piękniejsze od tam-
tego. Jakie wspaniałe są mewy! Czy pani chciałaby być mewą? Bo ja 
bardzo..., oczywiście, gdybym nie była człowiekiem. Jakie to mu-
si być piękne, zbudzić się o czerwonym wschodzie słońca, żeglo-
wać cały dzień w błękitnych przestrzeniach nieba, ponad morzami!  
A wieczorem powrócić do swojego domu. Do własnego gniazda! Och, 

Ania Shirley: 
Wrażliwość 
na przyrodę, 
uczuciowość.
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jak wyraźnie mogę to sobie wyobrazić!... A co to za olbrzymi dom 
tam, przed nami?

– To hotel w Białych Piaskach. Prowadzi go niejaki pan Kirke, ale 
sezon się jeszcze nie rozpoczął. Tłumy Amerykanów przyjeżdżających 
tutaj latem zachwycają się tym wybrzeżem.

– Obawiałam się, że to dom pani Spencer – powiedziała Ania smut-
nym tonem. – Wcale się do niego nie spieszę. Bo dla mnie będzie to 
tak, jakby wszystko się nagle skończyło.
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ROZDZIAŁ vI

CO POSTANOWIŁA MARYLA?

Wkrótce jednak przybyły na miejsce. Pani Spencer mieszkała w du-
żym, żółtym domu, tuż nad Zatoką Białych Piasków. Kiedy wybiegła 
na ganek, na jej twarzy malowały się na przemian radość i zdumienie.

– O mój Boże! – zawołała. – Cóż to za wielka niespodzianka! Na-
prawdę, bardzo się cieszę... Chyba wyprzęgniemy klacz, panno Ma-
rylo? Jak się miewasz, Aniu?

– Dziękuję, dobrze – odrzekła Ania bez śladu uśmiechu. Cień smut-
ku padł na jej twarzyczkę.

– Wejdziemy na chwilę – powiedziała Maryla. – Przyrzekłam Ma-
teuszowi, że wrócimy wcześnie. Chodzi o to, że zaszło tu jakieś niepo-
rozumienie i przyjechałam, aby je wyjaśnić. Zwróciliśmy się do pani 
szwagra, aby w naszym imieniu poprosił panią o przywiezienie nam 
chłopca z Domu Sierot. Powiedzieliśmy mu, że chodzi nam o dzie-
sięcio- lub jedenastolatka...

– Rzeczywiście, panno Cuthbert? – przerwała jej zdziwiona pa- 
ni Spencer. – Przecież Robert przysłał mi swoją córeczkę, Nancy,  
z wiadomością, że pragniecie wziąć dziewczynkę..., czyż nie tak było, 
Florciu? – zwróciła się z pytaniem do wychodzącej właśnie na ganek 
córki.

– Ależ tak! Z pewnością tak było – potwierdziła stanowczo Florcia.
– Bardzo mi przykro – rzekła pani Spencer – że tak się stało, ale 

nie z mojej winy. Starałam się załatwić to, jak najlepiej i byłam pew-
na, że postąpiłam zgodnie z pani życzeniem. Nancy jest taka beztro-
ska! Już tyle razy gniewałam się na nią za jej roztrzepanie!
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– Co prawda, naszej winy też jest sporo – przyznała Maryla z re-
zygnacją. – Należało załatwić to osobiście, a nie prosić przez kogoś. 
Cóż, trudno, zaszła pomyłka i teraz trzeba jedynie pomyśleć, jak ją 
naprawić. Czy możemy odesłać małą do sierocińca? Chyba przyjmą 
ją tam z powrotem, prawda?

– Przypuszczam, że tak – odpowiedziała pani Spencer w zamy-
śleniu. – Ale może nie będzie trzeba jej wcale odsyłać. Wczoraj była  
u mnie pani Piotrowa Blewett i bardzo żałowała, że nie prosiła mnie 
o przywiezienie dla niej dziewczynki do pomocy w domu. Pani Ble-
wett ma, jak wiadomo, liczną rodzinę i trudno jej znaleźć jakąś od-
powiednią osobę. Ania będzie dla niej dobrym nabytkiem. To musi 
być zrządzenie Opatrzności!

Maryla nie sprawiała jednak wrażenia osoby, która wierzy, że to 
Opatrzność wtrąciła się do tej sprawy. Wprawdzie była to świetna 
okazja do pozbycia się niechcianej sieroty, ale w tej chwili nie czuła 
za to najmniejszej wdzięczności wobec losu.

Panią Piotrową Blewett znała jedynie z widzenia. Była 
to chuda, koścista, zrzędliwa kobieta. Mówiono o niej, że 
jest bardzo wymagającą gospodynią. Dziewczęta, które 
porzucały u niej służbę, opowiadały niesamowite historie 
o jej przykrym charakterze i złośliwości, jak również o jej 

dokuczliwych, stale kłócących się dzieciach. Maryla poczuła wyrzuty 
sumienia na myśl o wydaniu Ani na łaskę takich ludzi.

– Dobrze – rzekła obojętnie – wstąpię do niej i porozmawiam w tej 
sprawie.

– Ależ, czy to czasem nie pani Blewett idzie do nas drogą?! – zawo-
łała pani Spencer, wprowadzając swych gości z przedpokoju do salo-
nu, gdzie panował tak dojmujący chłód, jakby powietrze, przecho-
dząc przez ciemnozielone, szczelnie zasunięte zasłony, utraciło całe 
swoje ciepło.

– Co za szczęśliwy traf! Możemy od razu załatwić tę sprawę. Niech-
że pani siada na fotelu, Marylo. A ty, Aniu, siądź na kanapie, tylko się 

Piotrowa 
Blewett:

Wygląd ze-
wnętrzny, za-

chowanie.
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nie wierć. Podajcie mi wasze kapelusze. Florciu, idź nastawić wodę na 
herbatę. Dobry wieczór, pani Blewett! Właśnie mówiłyśmy, jak to do-
brze, że pani tu przyszła. Pozwolą panie, że je sobie przedstawię: pani 
Blewett, panna Cuthbert. Przepraszam was na chwilę! Zapomniałam 
powiedzieć Florci, żeby wyjęła rogaliki z pieca!

I pani Spencer wybiegła żwawo, podniósłszy przedtem zasłony. 
Ania siedziała milcząca i nieruchoma, patrząc jak urzeczona na pa-
nią Blewett.

Czy naprawdę oddadzą ją tej kobiecie o kościstej twarzy i surowym 
spojrzeniu? Czuła, że coś ściska ją za gardo, a oczy zachodzą mgłą. Ze 
strachem pomyślała, że nie potrafi powstrzymać się od płaczu.

Właśnie wróciła pani Spencer, zgrzana, lecz rozpromieniona, goto-
wa podjąć się załatwienia bez zwłoki każdej trudnej sprawy.

– Zaszło tu nieporozumienie co do tej dziewczynki – rzekła do 
pani Blewett. – Byłam pewna, że państwo Cuthbert życzą sobie wziąć 
dziewczynkę na wychowanie. Tak mi powiedziano. Okazało się jed-
nak, że prosili o przysłanie chłopca. W takiej sytuacji, jeśli pani nie 
zmieniła od wczoraj swoich zamiarów, myślę, że dziewczynka ta by-
łaby dla pani świetnym nabytkiem.

Pani Blewett przeszyła Anię spojrzeniem od stóp do głów.
– Ile masz lat i jak się nazywasz? – spytała.
– Anna Shirley – odpowiedziało przerażone dziecko drżącym gło-

sem, nie mając odwagi poprosić, by nie nazywano jej Andzią. – Mam 
jedenaście lat.

– Hm, nie wyglądasz na tyle. Ale jesteś pewnie dość zwinna. Moim 
zdaniem zwinni ludzie to najlepsi robotnicy. Jeśli cię wezmę, bę-
dziesz musiała się porządnie sprawować: być pilną, pracowitą, prędką 
i posłuszną. Mam nadzieję, że uczciwie zapracujesz na swoje utrzy- 
manie... A więc, wezmę ją, panno Cuthbert, a pani się jej pozbędzie. 
Mój maleńki synek jest tak rozkapryszony, że brak mi już do niego 
cierpliwości. Jeżeli się pani zgodzi, mogę ją natychmiast zabrać do 
siebie.
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Maryla spojrzała na Anię i jej serce ścisnął jakiś dziwny ból na wi-
dok pobladłej twarzyczki z wyrazem niemej skargi, rozpaczy małego, 
niewinnego dziecka, zamykanego znowu w klatce, z której dopiero

co się wyrwało. Maryla doznała przykrego, lecz silnego 
wrażenia, że jeśli pozostanie obojętna na błagalną prośbę, 
którą dostrzegła w smutnym spojrzeniu Ani, będzie ją ono 
prześladowało, aż do śmierci. Poza tym czuła, że nie lubi 
pani Blewett. Oddać tę wrażliwą dziewczynkę takiej ko-
biecie! Nie mogła wziąć na siebie odpowiedzialności za 

coś takiego!
– Nie wiem jeszcze... – rzekła z namysłem. – Nie twierdzę, że bez-

warunkowo nie chcemy jej zatrzymać, muszę nawet przyznać, że mój 
brat życzył sobie, by została u nas. Przyjechałam tu raczej po to, by 
się dowiedzieć, w jaki sposób doszło do tej pomyłki... Wydaje mi się, 
że najlepiej będzie, gdy wrócę z nią do domu i jeszcze raz omówię 
to z Mateuszem. Nie mogę w tej chwili sama o niczym decydować, 
bez naradzenia się z nim. Jednak, gdybyśmy postanowili ją odesłać, 
przywiozę ją lub odeślę do pani jutro wieczorem. Jeśli tego nie uczy-
nię, to oznacza, że zostaje u nas. Czy zgodzi się pani na takie rozwią-
zanie, pani Blewett?

– Muszę się zgodzić – odparła opryskliwie zapytana.
W czasie, gdy Maryla to mówiła, zdawało się, że słońce zajaśniało na 

twarzyczce Ani. Najpierw zgasł na niej wyraz rozpaczy, potem zakwitł 
lekki promyk nadziei, a oczy zalśniły niczym dwie gwiazdy. Dziew-
czynka przeobraziła się zupełnie, a kiedy po chwili pani Blewett wraz 
z gospodynią wyszły szukać jakiegoś przepisu kulinarnego, po który 
przybyła sąsiadka, rozpromieniona Ania rzuciła się do kolan Maryli.

– Och, panno Cuthbert, czy pani naprawdę powiedzia-
ła, że może zatrzymacie mnie na Zielonym Wzgórzu?  
– szeptała bez tchu, jakby bojąc się, że każdy głośniejszy 
dźwięk rozwieje nagle tę cudną szansę. – Czy pani napraw-
dę tak powiedziała? A może tylko tak sobie wyobraziłam?

Maryla 
Cuthbert:

Współczucie 
wobec niewin-
nego dziecka.

Ania Shirley:
Niecierpli-

wa, nieupo-
rządkowana.
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– Sądzę, że byłoby dobrze, gdybyś nauczyła się kontrolować swo-
ją wyobraźnię – rzekła Maryla oschle. – Wtedy potrafiłabyś odróżnić 
realną rzeczywistość od fantazji, ręczę za to. Tak, właśnie tak powie-
działam. Ale nie ma w tym niczego pewnego i być może w ostatecz-
ności pani Blewett cię zabierze. Z pewnością jej jesteś o wiele bar-
dziej potrzebna niż mnie.

– W takim razie wolałabym wrócić do sierocińca! – wybuchnęła 
Ania. – Przecież ona wygląda jak... jaszczurka!

Maryla z trudem powstrzymała uśmiech, uważając, że dziecko na-
leży skarcić za takie zachowanie.

– Wstyd, Aniu, żeby mała dziewczynka wyrażała się w ten spo-
sób o starszej i obcej osobie – rzekła surowo. – Wróć na swoje miej-
sce, nie odzywaj się bez potrzeby i zachowuj się jak dobrze wycho-
wana dziewczynka.

– Postaram się o to i zrobię wszystko, co tylko pani mi każe. Tyl-
ko błagam, niech pani mnie zatrzyma! – prosiła, wracając posłusz-
nie na kanapę.

Gdy tego wieczoru wracały do domu, Mateusz czekał na nie na 
drodze. Maryla już z daleka dostrzegła brata chodzącego tam i z po-
wrotem i od razu odgadła przyczynę jego niepokoju. Przewidywała, 
że ujrzy na jego twarzy zadowolenie, gdy Mateusz zobaczy, że wraca 
z Anią, i nie myliła się. Jednak nie rozmawiała z nim na ten temat, 
dopóki nie znaleźli się sami na podwórzu i nie zaczęli doić krów. Do-
piero wtedy opowiedziała mu krótko historię dzieciństwa Ani i stre-
ściła rozmowę z panią Spencer.

– Tej babie Blewett nie oddałbym nawet psa – rzucił
Mateusz z niezwykłą zaciętością.

– Ja też jej nie lubię – przyznała Maryla – lecz mamy 
tylko dwa rozwiązania: albo oddamy dziecko jej, albo za-
trzymamy je u nas. A ponieważ wydaje mi się, że ty chcesz, 
by Ania została, ostatecznie będę musiała się na to zgodzić. 
Długo zastanawiałam się nad tym wszystkim, aż w końcu przy-

Mateusz Cu-
thbert o Pio-
trowej Ble-
wett: 
Surowa, bez-
względna.
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zwyczaiłam się do tej myśli. Wprawdzie nigdy nie wycho-
wywałam dziecka, a opieka nad dziewczynką jest zapew-
ne jeszcze trudniejszą sprawą... Myślę, że będę miała z tym 
dużo kłopotu..., ale zrobię wszystko, co będę mogła. A więc, 
jeśli chodzi o mnie, zgadzam się, żeby została.

Ponura twarz Mateusza rozjaśniła się.
– Wiedziałem, że tak postąpisz, Marylo – rzekł. – To 

takie ciekawe stworzenie.
– Lepiej byłoby, gdybyś mógł powiedzieć, że to pożyteczne stworze-

nie – burknęła Maryla. – Mam nadzieję, że taka się stanie. Tylko pa-
miętaj, Mateuszu – nie wtrącaj się do moich metod wychowawczych. 
Co prawda, stara panna niewiele wie o wychowaniu dzieci, ale stary 
kawaler wie o tym jeszcze mniej. Najlepiej więc będzie, jeżeli mnie po-
zostawisz tę sprawę. Gdybym nie dawała sobie rady, ty mi pomożesz.

– Ależ oczywiście, Marylo, będziesz postępowała tak, jak chcesz  
– zapewniał Mateusz siostrę. – Tylko postaraj się być dla niej dobra  
i łagodna, nie rozpieszczając jej jednocześnie... Wydaje mi się, że Ania 
należy do tych istot, z którymi można zrobić wszystko, jeżeli tylko 
postępuje się z miłością.

Maryla chrząknęła pogardliwie, aby wyrazić swój lekceważący sto-
sunek do metody wychowawczej Mateusza, po czym poszła do spi-
żarni z wiadrami mleka.

„Nie powiem jej dziś wieczorem, że zostaje u nas – myślała, rozle-
wając mleko do naczyń przeznaczonych do wypieku chleba. – Będzie 
taka podekscytowana, że nie zaśnie. Tak, Marylo, ładnie się urządzi-
łaś! Czy kiedykolwiek przypuszczałaś, że doczekasz się dnia, w któ-
rym weźmiesz sierotkę na wychowanie? To zadziwiające! Lecz jeszcze 
dziwniejsze jest to, że przyczyną owej decyzji jest Mateusz, który tak 
bał się małych dziewczynek... Czegokolwiek by o tym nie mówić, 
podjęliśmy się trudnego zadania i Bóg jeden wie, co z tego wszyst-
kiego wyniknie”.

Rozmowa Ma-
ryli z Mate-

uszem – decy-
zja o pozosta-
wieniu dziec-
ka i chęci wy-
chowania go.
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ROZDZIAŁ vII

MODLITWA ANI

Tego wieczoru Maryla, odprowadzając Anię do pokoiku na pod-
daszu, rzekła do niej surowo:

– Wczoraj zauważyłam, że po rozebraniu się zostawi-
łaś swoje ubranie rozrzucone na podłodze. To brzydkie 
przyzwyczajenie, którego nie znoszę. Każdą rzecz powin-
naś starannie poskładać. Nie lubię dziewczynek, które nie 
dbają o porządek!

– Wczoraj wieczorem byłam tak zrozpaczona, że nie myślałam  
o ubraniu – odpowiedziała Ania. – Dziś ułożę wszystko bardzo do-
kładnie. W sierocińcu surowo przestrzegano porządku, chociaż co 
drugi dzień zapominałam o tym, to prawda... Tak się zawsze spieszy-
łam, żeby jak najprędzej położyć się do łóżka i móc spokojnie zato-
nąć w marzeniach...

– Jeśli u nas zostaniesz, musisz bardziej się o to starać – upomnia-
ła ją Maryla. – O, tak, teraz jest dobrze. Zmów jeszcze modlitwę  
i połóż się spać.

– Jeszcze nigdy się nie modliłam! – oświadczyła Ania.
Maryla spojrzała na nią ze zdumieniem.
– Co ty wygadujesz, Aniu? Czyżby nigdy nie uczono cię modli-

twy? Bóg pragnie, żeby małe dziewczynki zawsze odmawiały pacierz. 
Czy wiesz, kim jest Bóg?

– Bóg jest to duch, nieskończony, wieczny i niezmienny, najwyż-
sza doskonałość i prawda, wszechmocny, wszystkowiedzący, rozum-
ny, sprawiedliwy i dobry – wyrecytowała Ania szybko i płynnie.

Maryla 
Cuthbert: 
Surowa.
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Maryla uspokoiła się nieco.
– A więc jednak masz jakieś pojęcie na ten temat. Nie jesteś całko-

witą poganką. Gdzie się tego nauczyłaś?
– W szkółce niedzielnej w Domu Sierot. Uczyli nas tam całego ka-

techizmu, co bardzo mi się podobało. W wyrazach „nieskończony, 
wieczny i niezmienny” brzmi coś wspaniałego. Mają w sobie potężną 
siłę! Wyczuwam w nich głębokie, pełne tony, tak jakby grały wiel- 
kie organy. Nie można tego nazwać poezją, ale bardzo mi ją przypo-
mina.

– Nie rozmawiamy teraz o poezji, Aniu... mówimy o wieczor-
nej modlitwie. Czy nie wiesz, że to brzydko nie odmawiać modli-
twy przed położeniem się spać? Obawiam się, że jesteś bardzo niedo-
brym dzieckiem.

– Pani też łatwiej byłoby być złą niż dobrą, gdyby pani miała rude 
włosy – rzekła dziewczynka z wyrzutem. – Ci, którzy nie mają takich 
włosów, nie wiedzą, jakie to okropne. Pani Thomas powiedziała, że 
Bóg umyślnie taką mnie stworzył. I od tej chwili przestałam się Nim 
zajmować. A zresztą wieczorami bywałam zawsze zbyt zmęczona, żeby 
jeszcze troszczyć się o pacierz. Od ludzi, którzy przez cały dzień mu-
szą opiekować się bliźniętami, nie powinno się wymagać, aby pamię-
tali o modlitwie. Nie uważa pani?

Maryla doszła do wniosku, że do religijnego wychowania dziecka 
należy przystąpić od razu. Nie było czasu do stracenia.

– Musisz odmawiać modlitwę, dopóki jesteś pod moim dachem, 
Aniu – rzekła.

– Ależ oczywiście, jeśli pani sobie tego życzy – odpar-
ła wesoło dziewczynka. – Zrobię wszystko, żeby pani była 
ze mnie zadowolona. Tylko dziś proszę mi powiedzieć, co 
mam mówić. Kiedy będę już leżała w łóżku, ułożę sobie 
jakąś piękną modlitwę, którą odtąd będę codziennie od-

mawiała. Jestem pewna, że będzie to coś wspaniałego.
– Musisz uklęknąć – zarządziła Maryla, trochę zakłopotana.

Ania Shirley:
Pragnie na-

uczyć się 
modlić.
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Ania uklękła tuż przy Maryli i spojrzała na nią poważnie.
– A właściwie, to dlaczego powinno się klękać do pacierza? Gdy-

bym szczerze pragnęła się pomodlić, wiem, co bym zrobiła. Poszła-
bym sama, samiuteńka na wielką, piękną łąkę albo jeszcze lepiej, do 
dużego, ciemnego lasu i obserwowałabym obłoki, patrząc hen, w górę,  
w cudne, bezgraniczne, błękitne niebo. Wtedy po prostu całą sobą od-
czułabym, że się modlę... Jestem gotowa. No i co mam powiedzieć?

Maryla była nadal zażenowana. Miała zamiar nauczyć Anię co-
dziennego dziecięcego pacierza: Aniele Boży, stróżu mój, lecz, jak to 
już wcześniej stwierdziliśmy, miewała przebłyski poczucia humoru, 
co można też określić jako umiejętność wczucia się w sytuację i zro-
zumienia, co jest dla danej osoby właściwe. Natychmiast zrozumia-
ła, że naiwny pacierz, ułożony dla maleństw w białych koszulkach, 
szepczących go u kolan wzruszonych matek, zupełnie nie nadawał 
się dla tego piegowatego dziecka, które ani nie poznało Bożej miło-
ści, ani też nie troszczyło się o nią zbytnio, skoro nigdy nie otrzyma-
ło jej ze strony ludzi.

– Jesteś już na tyle duża, że możesz pomodlić się bez mojej pomo- 
cy – rzekła wreszcie Maryla. – Podziękuj Bogu za wszyst-
kie łaski, jakich od Niego doznałaś i błagaj Go pokor-
nie, żeby spełnił twoje prośby.

– Dobrze, postaram się pomodlić jak najlepiej – przy-
rzekła Ania, kryjąc twarz na kolanach Maryli.

– Miłosierny Boże  – tak mówią księża w kościołach, więc w domu 
chyba też można tak mówić... Prawda? – przerwała i podniosła gło-
wę. – Miłosierny Boże, dziękuję Ci za Jezioro Lśniących Wód, za 
Białą Drogę Rozkoszy, za Królową Śniegu i za Jutrzenkę. Jestem Ci 
za to naprawdę niewymownie wdzięczna. Za wszystkie te łaski, jakie 
sobie w tej chwili przypominam, należy Ci się moje podziękowanie. 
Jeśli chodzi o moje życzenia, mam ich tak wiele, że nie wystarczyło-
by mi czasu na wyliczenie ich wszystkich. Wymienię więc tylko dwa 
najważniejsze: pozwól mi, o Panie, pozostać na Zielonym Wzgórzu 

Maryla 
Cuthbert:
Religijna, uczy 
Anię modlitwy.



58 59

i uczyń mnie piękną, gdy dorosnę. Z wyrazami szacunku, Twoja Ania 
Shirley. Czy tak będzie dobrze? – spytała, szybko podnosząc się z ko-
lan. – Gdybym miała więcej czasu, z pewnością dobrałabym pięk-
niejsze wyrażenia.

Trudno byłoby opisać uczucia biednej Maryli. Pocieszało ją nieco 
przekonanie, że ta niezwykle oryginalna modlitwa była konsekwen-
cją nieświadomości dziecka, nie zaś braku szacunku z jego strony. Sta-
rannie otuliła Anię kołdrą i przyrzekła sobie w duchu, że jutro każe 
jej się nauczyć odpowiedniego pacierza. Już wychodziła z pokoiku ze 
świecą w ręku, kiedy Ania ją zawołała.

– Przypomniałam sobie właśnie – rzekła – że powinnam powie-
dzieć „amen”, zamiast „z wyrazami szacunku”. Przecież tak mówią 
księża w kościołach. Zapomniałam o tym, ale wiedziałam, że pacierz 
musi mieć jakieś zakończenie, więc dałam takie. Czy pani myśli, że 
to duża różnica?

– Nie..., nie sądzę... – odparła Maryla. – Śpij spokojnie, dobranoc!
– Dziś mogę powiedzieć pani „dobra noc” z czystym sumieniem 

– oznajmiła dziewczynka, wtulając się z zadowoleniem w poduszki.
Maryla wróciła do kuchni, postawiła energicznie świecę na stole, 

po czym zwróciła się do Mateusza:
– Rzeczywiście to najwyższy czas, żeby ktoś wziął to dziecko i zajął 

się jego wychowaniem. To niemal poganka! Czy uwierzyłbyś, że ni-
gdy w życiu się jeszcze nie modliła? Muszę jutro zaraz pójść na pleba-
nię pożyczyć dla niej modlitewnik dla młodzieży. Zacznę ją też posy-
łać do szkółki niedzielnej, gdy tylko zdołam uszyć jej jakieś ubranie. 
Widzę, że będę miała pełne ręce roboty... Tak, tak, każdy musi mieć 
w życiu swoją porcję kłopotów. Dotąd prowadziłam spokojne życie, 
a teraz nastały ciężkie czasy i muszę z rezygnacją poddać się losowi.
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ROZDZIAŁ vIII

ZACZYNA SIę WYCHOWANIE ANI

Z sobie tylko wiadomego powodu Maryla dopiero po południu 
powiedziała Ani, że zatrzymuje ją na Zielonym Wzgórzu. Przed obia-
dem zleciła jej wykonanie rozmaitych zadań i uważnie przygląda- 
ła się pracy dziewczynki. Już po kilku godzinach przekonała się, 
że Ania jest zręczna, posłuszna, bystra i chętna do pracy. 
Główną jej wadę stanowiła pewna skłonność do wpa-
dania w zadumę. Wtedy, w trakcie najcięższych nawet 
zajęć, zapominała o wszystkim i dopiero głośna uwaga 
lub jakieś szczególne wydarzenie sprowadzały ją na zie- 
mię.

Gdy dziewczynka skończyła zmywanie naczyń po obiedzie, stanę-
ła nagle przed Marylą ze zrozpaczoną miną człowieka, który jest go-
tów wysłuchać najgorszego wyroku. Jej chuda postać drżała od stóp 
do głów, twarzyczka była rozgorączkowana, oczy wydawały się nie-
mal czarne. Złożywszy dłonie, rzekła błagalnym tonem:

– Ach, panno Cuthbert! Błagam, niechże mi pani powie, czy mnie 
odeślecie do pani Blewett, czy nie! Całe przedpołudnie starałam się 
być cierpliwa, ale teraz czuję, że nie mogę znieść dłużej tej niepewno-
ści. To takie straszne uczucie! Proszę mi wreszcie powiedzieć!

– Nie wyparzyłaś ścierki w gorącej wodzie, jak ci kazałam – od-
rzekła niewzruszenie Maryla. – Zanim wrócisz do mnie z pytaniem, 
zrób to, o co cię proszę.

Ania pobiegła spełnić polecenie, po czym wróciła do Maryli i pa-
trzyła na nią błagalnie.

Ania Shirley:
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słuszna, by-
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– Dobrze – odpowiedziała Maryla, nie mogąc już znaleźć wymów-
ki dla dalszego odwlekania ostatecznej odpowiedzi. – Myślę, że już 
mogę ci to powiedzieć. Brat mój i ja postanowiliśmy cię zatrzymać, 
oczywiście pod warunkiem, że będziesz się starała być dobra i posłusz-
na. Ależ Aniu, co się z tobą dzieje?

– Płaczę – rzekła dziewczynka ze zdziwieniem. – Tylko zupełnie nie 
wiem, dlaczego. Cieszę się tak, jak tylko człowiek potrafi się cieszyć. 
Ach, cieszyć się – to nieodpowiednie słowo. Cieszyłam się z powodu 
białych kwiatów wiśni i Białej Alei Rozkoszy, ale to jest coś więcej! 
Jestem szczęśliwa! Postaram się być bardzo dobra. Przypuszczam, że 
to będzie bardzo trudne, gdyż pani Thomas zawsze mi mówiła, że je-
stem zupełnie zwariowana. Ale zrobię, co tylko będę mogła. Chcia-
łabym jednak wiedzieć, dlaczego płaczę.

– Chyba dlatego, że jesteś bardzo przejęta i wzruszona – rzekła 
Maryla z naganą. – Usiądź na krześle i staraj się uspokoić. Obawiam 
się, że łatwo przechodzisz od płaczu do śmiechu. Tak, zostaniesz więc  
u nas i postaramy się, żeby było ci dobrze. Będziesz chodziła do szko-
ły, jednak nie zaczniesz nauki przed wrześniem, bo teraz zostały już 
tylko dwa tygodnie do wakacji.

– A jak powinnam do pani mówić? – spytała Ania. – Czy mam 
zwracać się: panno Cuthbert? A może mogłabym nazywać panią cio-
cią Marylą?

– Nie, nazywaj mnie po prostu Marylą. Nikt nie mówi do mnie 
„panno Cuthbert”. Drażniłoby mnie to.

– A czy nie będą tego uważali za brak szacunku? – ośmieliła się za-
protestować.

– Co to, to nie, jeżeli będziesz mówić do mnie z należnym mi sza-
cunkiem. Wszyscy w Avonlea, młodzi i starzy, nazywają mnie Marylą. 
Jedynie pastor czasami mówi „panno Cuthbert”, kiedy o tym pa- 
mięta.

– Ale ja wolałabym jednak mówić „ciociu Marylo” – prosiła dalej 
Ania. – Nigdy nie miałam żadnej ciotki ani krewnej..., nawet bab-
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ki. Zdawałoby mi się, że naprawdę jesteśmy rodziną. Czy mogę mó-
wić „ciociu”?

– Nie. Nie jestem twoją ciotką i nie lubię nadawać ludziom okre-
śleń, które ich nie dotyczą.

– Ależ mogłaby pani sobie wyobrazić, że jest moją cio-
cią!

– O, to niemożliwe. Ja tego nie potrafię – odrzekła 
Maryla sucho.

– Czy pani nigdy nie wydawało się, że rzeczy są inne, niż są w rze-
czywistości? – spytała Ania, szeroko otwierając oczy ze zdziwienia.

– Nie!
– Ach! – Ania głęboko westchnęła. – Panno... ach, Marylo, jak-

że wiele pani traci!
– Nie sądzę... Po cóż mamy sobie wyobrażać, że rzeczy

są inne, niż są w rzeczywistości? – odpowiedziała Maryla. 
– Jeżeli Bóg stworzył nas w takim a nie innym świecie, to 
nie uczynił tego po to, byśmy sobie tę rzeczywistość wy-
obrażali inaczej. A! Przypomniałam sobie o czymś! Idź do 
pokoju – tylko wytrzyj nogi i nie wpuść much – i przynieś 
mi ten obrazek, który stoi na kominku. Jest na nim wy-
drukowana modlitwa Ojcze nasz. Dzisiejszego popołudnia cały swój 
wolny czas poświęcisz na nauczenie się jej na pamięć; nie podobają 
mi się takie pacierze, jakie usłyszałam wczoraj.

– Pewnie, że on był dziwny – tłumaczyła się dziewczynka – ale nie 
miałam jeszcze żadnego doświadczenia. Od nikogo nie można wy-
magać, żeby modląc się pierwszy raz w życiu, robił to pięknie, praw-
da? Kiedy leżałam już w łóżku, wymyśliłam, tak jak to pani przyrze-
kłam, prześliczną modlitwę... Była niemal tak długa i poetycka, jak 
te, które pisze pastor! Ale, czy wie pani, co się stało? Gdy zbudziłam 
się dziś rano, nie pamiętałam ani jednego słowa! Obawiam się też, że 
już nigdy nie będę potrafiła ułożyć równie pięknej. Nie rozumiem, 
dlaczego tak się dzieje, ale przeważnie, gdy wymyśla się coś po raz 
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drugi, to jest zawsze gorsze od tego, co się wymyśliło za pierwszym 
razem. Zauważyła to Maryla?

– Jest coś, co ty powinnaś zauważyć, Aniu. Ilekroć każę 
ci coś zrobić, wykonaj to natychmiast i nie zatrzymuj się, 
żeby na ten temat rozprawiać. Idź więc tam i zrób to, co 
ci poleciłam!

Ania natychmiast przeszła korytarzem do salonu, ale długo nie wra-
cała. Po dziesięciu minutach oczekiwania Maryla odłożyła swoją ro-
bótkę i zacisnąwszy wargi ze złości, poszła za nią. Zastała dziewczyn-
kę stojącą nieruchomo przed obrazem zawieszonym między oknami. 
Ręce miała założone do tyłu, a błyszczące, rozmarzone oczy wznie-
sione ku górze. Biało-zielone promienie płynące od jabłoni i dzikie-
go wina oblewały małą postać nieziemskim blaskiem.

– O czym myślisz, Aniu? – spytała ostro Maryla.
Dziewczynka ocknęła się z zadumy.
– O tym – rzekła, wskazując na całkiem udaną reprodukcję obra-

zu Chrystus błogosławiący dzieci. – Właśnie wyobrażałam 
sobie, że jestem jednym z dzieci, tą małą dziewczynką 
w niebieskiej sukience, stojącą w kącie, wyglądającą na 
zupełnie samotną... Zupełnie tak jak ja... Wydaje się taka 
smutna i opuszczona, prawda? Ręczę, że nie ma ojca ani 

matki. Jednak, chcąc otrzymać błogosławieństwo, stanęła w kąciku 
z dala od innych, z nadzieją, że nikt jej nie zauważy, oprócz Niego. 
Jestem pewna, że jej serduszko dygotało, a ręce były zimne podobnie 
jak moje, wtedy gdy pytałam, czy pani mnie zatrzyma. Bała się, że 
On może jej nie zauważyć. Ale On dostrzegł ją, prawda? Właśnie to 
sobie wyobrażałam – jak zbliżała się coraz bardziej i bardziej, aż wresz-
cie znalazła się tuż obok Jezusa. A wówczas On ją dostrzegł i położył 
Swą rękę na jej główce. Ach, jaki miły dreszcz musiał ją przeniknąć!... 
Szkoda tylko, że malarz przedstawił go w taki sposób, bo wygląda na 
bardzo zmartwionego. Chociaż... tak malują Jego twarz na każdym 
obrazie, zauważyła to Maryla? Nie wierzę, żeby w rzeczywistości był 
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taki smutny, bo wtedy dzieci na pewno by się Go bały.
– Aniu – rzekła Maryla, sama dziwiąc się temu, że dawno nie prze-

rwała dziewczynce – nie wolno ci tak mówić. Okazujesz Bogu brak 
szacunku... zupełny brak szacunku.

W oczach dziecka pojawiło się zdumienie.
– Ależ ja czuję ogromny respekt... Proszę mi wierzyć, że nie mia-

łam niczego złego na myśli.
– Och, wierzę ci, ale o tych sprawach nie można mówić tak bezce-

remonialnie. Chciałabym jeszcze zwrócić ci na coś uwagę, Aniu! Kie-
dy posyłam cię po cokolwiek, wracaj natychmiast, nie zatrzymuj się  
i nie gap tak, jak przed tym obrazem. Pamiętaj o tym! A teraz weź ten 
obrazek i chodź ze mną do kuchni. Usiądź sobie tu, w kącie, i naucz 
się tej modlitwy na pamięć.

Ania oparła przyniesiony obrazek o dzban pełen kwiatów jabłoni, 
który ustawiła przy obiedzie dla przystrojenia stołu. Maryla krzywiła 
się, patrząc na tę dekorację, ale nic nie powiedziała. Dziewczynka pod-
parła brodę rękami i spoglądała przez kilka chwil na tekst modlitwy.

– To mi się podoba – powiedziała wreszcie. – Jakie to piękne! Sły-
szałam tę modlitwę już wcześniej, kiedy rektor szkoły niedzielnej  
w sierocińcu odczytywał te zdania głośno. Ale wówczas nie podoba-
ły mi się wcale, bo mówił je skrzekliwym i żałobnym głosem. Uzna-
łam wprost, że on uważa modlitwę za nieprzyjemny obowiązek. To 
nie jest poezja, a jednak brzmi jak ona: Ojcze nasz, któryś jest w nie-
bie, święć się Imię Twoje... Czyż to nie faluje jak muzyka? Ach, jakże 
się cieszę, że mi pani... Maryla kazała się tego nauczyć!

– Ucz się i bądź cicho – odezwała się krótko Maryla.
Ania przysunęła sobie wazon z kwiatami jabłoni, aby móc od czasu 

do czasu ucałować różowe pąki, po czym znów zabrała się za na- 
ukę.

– Marylo – spytała za chwilę – czy Maryla myśli, że znajdę sobie 
w Avonlea przyjaciółkę od serca?

– Co? Jaką przyjaciółkę?
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– Od serca..., taką bratnią duszę, której mogłabym zwierzać się ze 
wszystkich myśli i uczuć. Przez całe życie marzyłam o niej, ale nigdy
nie sądziłam, że moje rojenia mogłyby stać się rzeczywistością. Ale 
ostatnio tyle już moich najcudniejszych snów się ziściło, że kto wie..., 
może także i ten się spełni... Czy Maryla uważa, że to jest możliwe?

– Diana Barry mieszka w pobliżu naszego domu, na 
Sosnowym Wzgórzu i jest prawie w twoim wieku. To bar-
dzo miła dziewczynka i może mogłybyście się razem ba-
wić. Obecnie nie ma jej tutaj, gdyż pojechała w odwie-

dziny do swej ciotki, do Carmody. Lecz przebywając z nią, musiała-
byś zwracać większą uwagę na swoje zachowanie, bo pani Barry jest 
osobą bardzo wymagającą. Nie pozwoliłaby swej córeczce zadawać się 
ze źle wychowaną dziewczynką.

Ania spojrzała przez gałązki jabłoni na swą opiekunkę, a jej oczy 
błyszczały zaciekawieniem.

– Jak ta Diana wygląda? Nie ma rudych włosów, prawda? Na pew-
no nie ma! Wystarczy mi to, że sama jestem ruda! Nie życzyłabym ni-
gdy czegoś takiego mojej serdecznej przyjaciółce.

– Diana jest bardzo ładna. Ma czarne włosy i oczy, za-
różowione policzki. Jest miła i zaradna, a to znaczy dużo 
więcej niż bycie piękną.

Maryla miała przygotowaną wiązankę nauk moralnych, 
gdyż była głęboko przekonana, że należy nimi ozdabiać każde zdanie 
kierowane do dziecka, którego wychowanie właśnie się rozpoczyna.

Ania jednak puściła mimo uszu morał, a zatrzymała się tylko na 
zachwycających perspektywach, jakie się przed nią otwierały.

– Jak to dobrze, że Diana jest taka ładna! Jeśli ktoś czuje się brzy-
dulą, tak jak ja, jest mu przyjemnie, że ma przynajmniej śliczną przy-
jaciółkę. Pani Thomas, u której mieszkałam, miała w swoim poko-
ju oszkloną biblioteczkę, ale pustą w środku. Przechowywała w niej 
swoją najlepszą porcelanę i słoiki z konfiturami, oczywiście kiedy tyl-
ko je miała. Jedna z szyb w drzwiach mebla została stłuczona, wybił 

Diana Barry:
Przedstawie-
nie postaci.

Diana Barry:
Wygląd ze-

wnętrzny.



64 65

ją pan Thomas, gdy którejś nocy wrócił do domu pijany. Ale dru-
ga była cała i przeglądając się w niej, wyobraziłam sobie, że z tamtej 
strony szafy znajduje się dziewczynka, moja rówieśnica. Nazwałam to 
moje odbicie Katie i bardzo się z nim zaprzyjaźniłam. Potrafiłam roz-
mawiać z tą dziewczynką całymi godzinami, szczególnie w niedzielę. 
Zwierzałam się jej ze wszystkiego. Katie była moją jedyną pociechą  
i radością! Wyobrażałam sobie, że szafa jest zaczarowana i gdybym tyl-
ko potrafiła wymówić odpowiednie zaklęcie, mogłabym ją otworzyć 
i wejść do pokoju, gdzie mieszka ona, a nie konfitury. Wtedy Katie 
wzięłaby mnie za rękę i zaprowadziła do cudownego miejsca pełnego 
kwiatów, słońca i elfów, gdzie żyłybyśmy w wiecznym szczęściu. Po 
przeniesieniu się do pani Hammond martwiłam się niezmiernie, że 
opuściłam Katie. Ona też czuła się z tego powodu bardzo nieszczęśli-
wa. Jestem tego pewna, bo widziałam przez szybę, jak płakała, prze-
syłając mi całusy. U pani Hammond nie było biblioteki, ale nad rze-
ką, niedaleko domu, rozciągała się zielona dolina, gdzie mieszkało 
najpiękniejsze echo, jakie tylko poznałam. Oddawało ono dokład-
nie każdy wyraz nawet wówczas, gdy mówiło się niezbyt głośno. Wy-
obraziłam więc sobie, że to dziewczynka imieniem Violetta, z którą 
serdecznie się zaprzyjaźniłam i którą pokochałam niemal tak samo, 
jak wcześniej Katie. Wieczorem przed wyjazdem do Domu Sierot po-
szłam pożegnać Violettę, a słowa, jakimi ona mnie żegnała, brzmia-
ły tak smutno, tak smutno... Słyszałam łzy w jej głosie... Przywiąza-
łam się do niej tak ogromnie, że w sierocińcu nie potrafiłam sobie 
wyobrazić nowych przyjaciółek. A zresztą, tam nie było możliwości 
dla rozwinięcia wyobraźni.

– I właśnie tak było najlepiej – rzekła Maryla sucho. – Nie uznaję 
tego typu głupstw. Wydaje mi się, że ty naprawdę wierzysz w te swo-
je fantazje! Pragnęłabym, żebyś znalazła wreszcie prawdziwą przyja-
ciółkę, bo wtedy skończyłabyś z tym „wyobrażaniem sobie” różnych 
rzeczy. Nie opowiadaj też nigdy pani Barry o twojej Katie ani o Vio-
letcie, bo pomyśli, że bajdurzysz!
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– O, nie mam zamiaru jej niczego mówić...! Zresztą nie potrafi-
łabym wcale rozmawiać na ten temat z pierwszą lepszą osobą... pa-
mięć tych przyjaciółek jest dla mnie zbyt droga... Ale Maryli chciałam 
o tym opowiedzieć. Ach, jaka wielka pszczoła wyfrunęła z kwiatu ja-
błoni! Jakże cudownie musi być mieszkać w kwiatach i usypiać w nich, 
gdy wiatr kołysze kwiaty do snu! Gdybym nie była człowiekiem, pra-
gnęłabym być pszczołą i spędzać całe życie w kwiatach.

– Wczoraj chciałaś być mewą – przypomniała jej Maryla. – Myślę, 
że jesteś bardzo zmienna. Przecież kazałam ci nauczyć się modlitwy,  
a nie rozmawiać. Mam jednak wrażenie, że realizacja tego zadania 
przekracza twoje siły, jeżeli koło siebie masz kogoś, kto słucha twoje-
go trajkotania. Idź zatem do swojego pokoju i tam się ucz!

– Ależ umiem już prawie całą..., oprócz ostatniego wiersza.
– Tym lepiej. Jednak zrób to, co ci każę. Idź do swego pokoju, 

skończ się uczyć i poczekaj, dopóki cię nie zawołam, żebyś pomogła 
mi w przygotowaniu herbaty.

– Czy mogłabym zabrać ze sobą gałązki jabłoni do towarzystwa?
– Nie, nie należy zaśmiecać pokoju kwiatami. Powinnaś pozosta-

wić je na drzewie.
– Trochę się wahałam, zanim je zerwałam – przyznała Ania. – Czu-

łam, że nie powinnam niszczyć ich krótkiego życia; ja także nie chcia-
łabym, żeby ktoś mnie zerwał, jeśli byłabym kwiatem... Ale moje pra-
gnienie okazało się silniejsze... Jak Maryla postępuje, kiedy ogarnie ją 
nieprzezwyciężona ochota na coś?

– Aniu, czy nie słyszałaś, że kazałam ci pójść do swojego pokoiku?
Dziewczynka z głębokim westchnieniem udała się na górę i usia-

dła w fotelu obok okna.
– No, to modlitwę już umiem. Nauczyłam się ostatniego wersu, 

idąc po schodach. Teraz wyobrażę sobie, że ten pokój wygląda zupeł-
nie inaczej i że taki pozostanie już na zawsze... Podłogę pokrywa dy-
wan z białego aksamitu, obsypany pąsowymi różami. U okien wiszą 
różowe jedwabne zasłony, a ściany są wyłożone makatami, przetyka-
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nymi złotą i srebrną nicią. Wszędzie stoją mahoniowe meble. Wpraw-
dzie nie widziałam nigdy mahoniu, ale to słowo brzmi tak bogato. 
Tutaj stoi sofa zarzucona miękkimi poduszkami z różowego, czerwo-
nego, błękitnego i złotego jedwabiu. Leżę sobie wygodnie, przytulo-
na do nich. Widzę odbicie swojej postaci we wspaniałym zwiercia-
dle wiszącym na ścianie. Jestem wysoka i smukła, mam na sobie po-
włóczystą suknię z białych koronek, perły na szyi i we włosach. Moje 
włosy są czarne jak noc, a cerę mam białą jak kość słoniowa. Nazy-
wam się lady Kordelia Fitzgerald... No, ale tak nie jest... Nie! Szko-
da, że nie potrafię wyobrazić sobie tego w taki sposób, żeby wydawa-
ło mi się to realne!

Podbiegła do maleńkiego lusterka na ścianie i przejrzała się w nim: 
wyglądała z niego chuda, piegowata twarzyczka o poważnych szarych 
oczach.

– Jesteś najzwyczajniejszą Anią z Zielonego Wzgórza – powiedzia-
ła do siebie surowo – i widzę cię taką, jaką jesteś, nawet wtedy, gdy 
wmawiasz w siebie, że nazywasz się lady Kordelia Fitzgerald. Ale mi-
lion razy lepiej jest być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd, 
prawda?

Pochyliła się i ucałowała serdecznie odbicie swej postaci, po czym 
podeszła do otwartego okna.

– Dobry wieczór, najdroższa Królowo Śniegu! I dobry wieczór, 
wy, drogie brzózki w dolinie! Dobry wieczór, kochany szary domku 
tam, na wzgórzu! Ciekawa jestem, czy Diana zostanie moją serdecz-
ną przyjaciółką? Mam nadzieję, że tak, a ja będę ją gorąco kochała! 
Lecz nie zapomnę nigdy Katie i Violetty. Poczułyby się urażone, a ja 
nie chciałabym ranić cudzych uczuć, nawet uczuć małej dziewczyn-
ki z biblioteki czy dziewczynki-echa. Codziennie będę o nich myśla-
ła i przesyłała im całusy.

Końcami palców przesłała kilka całusów w stronę kwi-
tnącej wiśni i oparłszy brodę na rękach, zatonęła z powro-
tem w słodkich marzeniach.

Ania Shirley:
Marzycielstwo.
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ROZDZIAŁ Ix

OBURZENIE PANI LINDE

Dwa tygodnie minęły od chwili przybycia Ani na Zielone Wzgó-
rze, a pani Linde nie zjawiła się jeszcze, by się jej przyjrzeć. Trzeba 
jednak oddać pani Małgorzacie sprawiedliwość – nie stało się to z jej 
winy. Ciężka grypa zmusiła tę dostojną damę do pozostania w łóż-
ku. Co prawda, ona sama rzadko chorowała i zazwyczaj miała w po-
gardzie ludzi chorowitych, jednak grypę uważała nie za chorobę, lecz 
pewnego rodzaju karę Opatrzności. Lecz gdy tylko lekarz pozwolił jej 
wyjść z domu, natychmiast pospieszyła na Zielone Wzgórze, umie-
rając z ciekawości, jak wygląda przygarnięta przez Cuthbertów sie-
rota, o której krążyły już wśród mieszkańców Avonlea rozmaite opo-
wieści i domysły. 

Ania starała się dobrze zagospodarować każdą chwilę minionych
dwóch tygodni. Zaznajomiła się z każdym drzewem 
i krzaczkiem koło domu, odkryła maleńką ścieżkę prowa-
dzącą przez sad jabłkowy do lasu. Zbadała ją dokładnie: 
ścieżka biegła wzdłuż strumienia, przez most, między kę-
pami sosen i pod kopułą ze splecionych ze sobą dzikich 

wiśni, potem wiła się przez zakątki gęsto zarośnięte paprociami i gi-
nęła pod kołyszącymi się koronami olch i klonów.

Dziewczynka zaprzyjaźniła się z cudownie głębokim, kryształo-
wym źródełkiem znajdującym się w kotlinie. Wypływało ono spo-
między gładkich, czerwonych kamieni piaskowca, otoczonych wielki-
mi, podobnymi do palm kępami paproci. Dalej przez strumień prze-
rzucony był mostek z bali. Przez ten most Ania biegła lekkim kro-

Ania Shirley:
Zachwyt na-

turą, wędrów-
ki po okolicy.
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kiem ku porośniętemu lasem wzgórzu, gdzie panował wieczny zmrok 
pod grubymi, gęsto rosnącymi jodłami i sosnami. Kwitły tam milio-
ny zachwycających konwalii – najskromniejszych i najmilszych le-
śnych kwiatów – oraz blade, powiewne astry, niby duszyczki zeszło-
rocznych kwiatów. Cienkie pajęczyny unosiły się jak srebrne nici po-
między drzewami, gałązki zaś i sosnowe szyszki zdawały się szeptać  
i serdecznie ze sobą gawędzić.

Wszystkie te wspaniałe wyprawy odbywały się w chwilach prze-
znaczonych na zabawę. Po powrocie dziewczynka zarzucała Mate-
usza i Marylę opowieściami o wszystkim, co odkryła. Mateusz nie 
skarżył się na to i słuchał w milczeniu, z uśmiechem zadowolenia na 
ustach. Maryla pozwalała na owo bajdurzenie, dopóki nie spostrze-
gła, że sama zaczyna się nim interesować. Wówczas przerywała potok 
słów Ani krótkim rozkazem zamknięcia przez nią buzi.

Kiedy pani Małgorzata nadeszła, Ania przebywała w sadzie. Dostoj-
na dama zbliżyła się do domu powoli, poważnie krocząc przez bujne, 
kołyszące się trawy, przez które prześwitywało gdzieniegdzie rudawy-
mi plamami zachodzące słońce.

W rozmowie z Cuthbertami wyczuła dobrą okazję do opowiedze-
nia wszystkich szczegółów swojej choroby. Z tak widoczną przyjem-
nością rozpamiętywała każde podwyższenie temperatury i najmniej-
szy ból, że Maryla doszła do wniosku, iż nawet grypa może stać się 
przyczyną zadowolenia.

Po skończeniu swej opowieści sąsiadka przeszła do przedstawienia 
właściwego celu swoich odwiedzin.

– Zadziwiające historie opowiadano mi o tobie, Marylo, i o Ma-
teuszu.

– Och, myślę, że nie byłaś bardziej zdumiona niż ja – odpowiedzia-
ła Maryla. – Teraz pogodziłam się już z tą niespodzianką.

– Była to rzeczywiście niezwykle przykra pomyłka – potwierdziła 
ze współczuciem pani Linde. – Czy nie można było odesłać ma- 
łej?
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– Właściwie mogliśmy to uczynić, lecz postanowiliśmy ją zatrzy-
mać. Brat ogromnie ją polubił, a mnie również się spodobała, mimo 
że oczywiście ma pewne wady. Nasz dom jakby odżył. To taki jasny 
promyczek, takie miłe stworzenie!

Maryla powiedziała więcej niż zamierzała, gdyż wyczytała na twa-
rzy pani Małgorzaty wyraz dezaprobaty.

– Wielką odpowiedzialność wzięłaś na swoje barki 
– rzekła ponuro sąsiadka – tym bardziej, że nie masz naj-
mniejszego doświadczenia w postępowaniu z dzieckiem. 
Z pewnością nie znasz jego charakteru, a nikt nie może 
przewidzieć, co wyrośnie z takiego obcego stworzenia. Nie 
mam zamiaru jednak cię zniechęcać, Marylo.

– Nie potrafiłabyś tego uczynić – odparła Maryla sucho. – Kiedy 
raz już coś postanowię, nie waham się nigdy. Ale może chciałabyś zo-
baczyć Anię? Zawołam ją.

Po chwili do środka wpadła Ania, z twarzyczką rozpromienioną  
z powodu jakiegoś nowego „odkrycia” w sadzie. Zaskoczona obecno-
ścią niespodziewanego gościa, zatrzymała się nieśmiało przy drzwiach. 
Niewątpliwie wyglądała dość dziwacznie w swej krótkiej, ciasnej sie-
rocej sukience z szorstkiej wełny, spod której wystawały jej chude 
nogi, wydając się jeszcze dłuższymi, niż były w rzeczywistości. Pie-
gi na jej buzi żółciły się liczniej i stały się obecnie bardziej widoczne 
niż poprzednio. Rozwiane na wietrze włosy rozsypywały się w różne 
strony, a ich barwa wydawała się bardziej płomienna niż kiedykol-
wiek wcześniej.

– Tak..., to oczywiste, że nie wybrali cię ze względu na 
twoją urodę – odezwała się pani Linde, wydymając usta.

Należała ona do tych przesadnie prawdomównych i bar-
dzo lubianych osób, które szczycą się tym, że bezwzględ-
nie i wprost powiedzą swoje zdanie każdemu.

– Jakież to chude i nędzne stworzenie, Marylo! Zbliż 
się do mnie, dziecko, niech ci się lepiej przyjrzę! Ach, czy ktoś kiedyś 

Małgorzata 
Linde:

Szczera, ob-
cesowa, kry-
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Małgorzata 
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bec dziecka.
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widział podobne piegi?! A włosy, jakie czerwone, istna marchew! 
Chodźże bliżej, mała, mówię do ciebie...!

Ania zbliżyła się, lecz wcale nie w taki sposób, jakiego oczekiwała 
pani Małgorzata. Jednym susem przeskoczyła kuchnię i znalazła się 
obok gościa z twarzyczką czerwoną od gniewu, z drżącymi ustami, 
pełna dzikiego wzburzenia.

– Nienawidzę pani! – zawołała zdławionym głosem, 
tupiąc nogą w podłogę. – Nienawidzę! – krzyczała, tu-
piąc mocniej każdym wypowiedzianym słowem. – Jakim 
prawem śmie nazywać mnie pani chudą i brzydką? Jakim 
prawem mówi pani, że jestem piegowata i ruda? Pani jest 
ordynarną, źle wychowaną kobietą bez serca!

– Aniu! – zawołała zażenowana Maryla.
Ale dziewczynka stała naprzeciw pani Linde z wysoko

podniesioną głową, pałającym gniewem spojrzeniem i za-
ciśniętymi pięściami. Cała jej postać wyrażała zacięte obu-
rzenie.

– Jak pani śmie mówić o mnie to wszystko?! – powtarzała gwałtow-
nie. – A co by pani uczyniła, gdyby tak się o niej wyrażano? Co by 
pani sobie pomyślała, jeżeli powiedziano by o niej, że jest niezgrabna  
i tłusta i że nie ma prawdopodobnie ani krzty wyobraźni?! W tej chwi-
li mało mnie to obchodzi, że ranię pani uczucia! Przeciwnie, chcę je 
zranić! Nikt nigdy nie postąpił wobec mnie tak niegodziwie, nikt, na-
wet pijany mąż pani Thomas. I nigdy pani tego nie wybaczę! Nigdy!

Tupnęła. I jeszcze raz tupnęła.
– Czy ktokolwiek widział kiedyś podobne zachowanie? – krzyknę-

ła z oburzeniem pani Małgorzata.
– Aniu, pójdź do swojego pokoju i nie wychodź stamtąd, dopó-

ki ja tam nie przyjdę! – rzekła Maryla, z trudnością odzyskując pa-
nowanie nad sobą.

Ania rozpłakała się i trzasnąwszy drzwiami prowadzącymi na ko-
rytarz, pomknęła niczym wicher po schodach na górę. Silny trzask 

Ania Shirley:
Urażona du-
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na poddaszu oznajmił, że drzwi jej pokoju zostały zamknięte z takim 
samym impetem.

– O, nie zazdroszczę ci wychowywania takiej osóbki – oświadczyła  
z niesamowitą ironią pani Linde.

Maryla otworzyła usta, by rzec coś usprawiedliwiającego lub po-
tępiającego..., lecz to, co nagle powiedziała, pozostało dla niej samej 
niezrozumiałe zarówno w tamtej chwili, jak i później.

– Nie powinnaś drwić sobie z jej wyglądu, Małgorza-
to.

– Marylo Cuthbert, chyba nie masz zamiaru bronić 
tego dzikiego zachowania, którego przed momentem by-
łyśmy świadkami?! – oburzyła się pani Linde.

– Nie – odparła z namysłem Maryla – wcale nie mam 
zamiaru stawać w jej obronie. Ania postąpiła bardzo brzydko i otrzyma 
ode mnie surową nauczkę. Lecz musimy uwzględnić pewne oko-

liczności. Nie nauczono jej nigdy tego, co należy czynić, 
a czego nie wolno. A ty stanowczo byłaś dla niej zbyt 
okrutna.

Maryla nie potrafiła powstrzymać się od tej ostatniej 
uwagi, mimo że znowu sama się sobie dziwiła. Pani Mał-

gorzata wstała z miną obrażonej dumy i godności.
– Tak..., widzę, Marylo, że tutaj będę musiała bardzo się liczyć ze 

słowami, jeśli mam mieć na uwadze przede wszystkim uczucia roz-
maitych sierotek, przywiezionych nie wiadomo skąd... Och, nie gnie-
wam się, bynajmniej, na ciebie, nie obawiaj się tego! Za bardzo mi was 
żal, żebym się na was pogniewała. Przeżyjesz niejedną ciężką chwilę 
z tym dzieckiem. Jednak, jeżeli posłuchasz mojej rady – czego praw-
dopodobnie nie zechcesz zrobić, mimo że zasługuję na zaufanie, bo 
przecież wychowałam dziesięcioro dzieci i pochowałam dwoje – to 
dasz jej tę „surową nauczkę”, o której wspomniałaś, i to brzozową 
rózgą. Wydaje mi się, że byłaby to najlepsza nauka dla tego rodzaju 
dziewczyny. Jej charakter jest pewnie równie ognisty jak włosy! No, 

Maryla  
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do widzenia, Marylo! Mam nadzieję, że od czasu do czasu wstąpisz 
do mnie, tak jak dotąd bywało. Nie przypuszczasz chyba, żebym ja 
się pospieszyła z następną wizytą, kiedy mogę się narazić na tego ro-
dzaju potraktowanie. Ta sytuacja przekracza wszystkie moje dotych-
czasowe doświadczenia!

I pani Małgorzata z wielką godnością oraz szacunkiem dla swej 
okrągłej figury podniosła się, po czym powoli ruszyła w drogę. Ma-
ryla zaś, przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, udała się do po-
koiku na poddaszu.

Wchodząc po schodach, wahała się jednak, niepewna, co powinna 
uczynić. Była zakłopotana tym, co się wydarzyło. Cóż to za nieszczę-
sny przypadek, że Ania okazała się taką złośnicą właśnie wobec pani 
Linde! I nagle Maryla z przykrością uświadomiła sobie, że bardziej od-
czuwa upokorzenie z powodu całego zajścia niż przykrość z odkrycia 
tak poważnej wady u swej wychowanki. Jak należało ją ukarać? Przy-
jacielska rada użycia brzozowej rózgi, której zbawienne działanie po-
winny poświadczyć wszystkie dzieci pani Małgorzaty, nie przypadła 
do gustu Maryli. Nie wyobrażała sobie, żeby mogła uderzyć dziecko. 
Należało więc poszukać innego sposobu, aby dać Ani poznać ogrom 
jej przewinienia.

Maryla zastała dziewczynkę leżącą w łóżku. Płakała gorzko, nie 
zwracając uwagi na to, że zabłoconymi butami brudzi pościel.

– Aniu – odezwała się Maryla niezbyt surowym tonem.
Nie usłyszała odpowiedzi.
– Aniu – rzekła trochę ostrzej – natychmiast wstań  

z łóżka i posłuchaj tego, co ci powiem.
Dziewczynka zerwała się i usiadła wyprostowana na 

krześle obok łóżka. Jej twarz była opuchnięta i zalana łzami. Oczy 
utkwiła nieruchomo w podłodze.

– Ładnie się zachowałaś, Aniu! Nie wstyd ci?
– Ona nie miała prawa nazywać mnie brzydką i rudą – odpowie-

działa z uporem.

Maryla 
Cuthbert: 
Surowość, 
szorstkość.
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– Ale ty też nie miałaś prawa wpaść w taki gniew i mówić do niej 
w podobny sposób. Wstydziłam się za ciebie..., naprawdę byłam za-
żenowana. Myślałam, że okażesz się grzeczna i uprzejma wobec pani 
Linde, gdy tymczasem ty sprawiłaś mi taki wstyd. Nie rozumiem, 
dlaczego tak bardzo przejęłaś się jej słowami o tym, że jesteś chuda  
i masz czerwone włosy. Przecież nieraz sama o tym mówiłaś.

– Ależ to wielka różnica, czy ktoś sam o sobie coś mówi, czy też sły-
szy to od innych – jęknęła Ania ze łzami w głosie. – Można wiedzieć, 
jak się naprawdę wygląda, lecz mieć w głębi duszy trochę nadziei na 
to, że ludzie myślą inaczej. Pewnie Maryla uważa teraz, że mam nie-
dobry charakter. Ale cóż mogę na to poradzić? Kiedy pani Linde za-
częła w ten sposób do mnie mówić, nagle coś jakby zerwało się we 
mnie i popchnęło naprzód. Ja po prostu musiałam jej odpowiedzieć.

– Ładnie się zaprezentowałaś, nie ma co! Pani Linde 
ma teraz ładną historyjkę do opowiadania znajomym.  
A że opowiadać będzie..., możesz być tego pewna. Bardzo 
źle się stało, że nie potrafiłaś zapanować nad sobą, Aniu.

– A czy pani by potrafiła, gdyby ktoś jej powiedział, 
tak prosto z mostu, że jest chuda i brzydka? – broniła się 

dziewczynka, płacząc.
Nagle dawne wspomnienie odżyło w pamięci Maryli. Była mło-

dziutką dziewczynką, kiedy pewnego razu usłyszała, jak któraś z jej 
ciotek rzekła do drugiej: „Szkoda, że to takie brzydkie, śniade stwo- 
rzenie!”. Maryla kończyła już pięćdziesiątkę, a dotąd pamiętała jej 
słowa.

– Nie twierdzę, że pani Linde postąpiła słusznie, mówiąc do cie-
bie w taki sposób – dodała łagodniejszym tonem. – Małgorzata jest 
zbyt szczera. To jednak cię nie usprawiedliwia – miałaś do czynienia  
z osobą starszą, której nie znałaś, na dodatek była ona moim gościem, 
a to wystarczające powody, żebyś okazała należny jej szacunek. Tym-
czasem ty zachowałaś się niegrzecznie i zuchwale – w tym momencie 
Maryla wpadła na wspaniały pomysł ukarania Ani – dlatego pójdziesz 

Maryla Cuth-
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do niej, do mieszkania, i powiesz, że jest ci bardzo przykro z powodu 
twojego postępowania. No i poprosisz ją o wybaczenie.

– Nie zrobię tego – odpowiedziała Ania z uporem i sta-
nowczością. – Niech Maryla ukarze mnie w jakiś inny spo-
sób: może mnie zamknąć w ciemnym i wilgotnym lochu, 
zamieszkałym przez węże i jaszczurki, może dawać mi tyl-
ko chleb i wodę, a nie będę się skarżyła... Ale nie mogę 
poprosić pani Linde o przebaczenie.

– Nie mam zwyczaju zamykać ludzi w ciemnych, wilgotnych lo-
chach – rzekła Maryla sucho. – Zwłaszcza że trudno byłoby je zna-
leźć w Avonlea. Ale powinnaś przeprosić panią Małgorzatę i musisz to 
zrobić; w przeciwnym razie zostaniesz w swoim pokoju, aż do chwi-
li, kiedy przyrzekniesz to uczynić.

– W takim razie pozostanę w nim na zawsze – rzekła Ania drżącym 
głosem – bo nie mogę powiedzieć pani Linde, że jest mi przykro, iż 
tak się zachowałam. Jak mogłabym jej to powiedzieć? Przecież wca-
le nie jest mi przykro! Martwi mnie to, że sprawiłam przykrość Ma-
ryli, ale bardzo się cieszę, że powiedziałam jej to, co czuję. Sprawiło 
mi to przyjemność, więc nie mogłabym powiedzieć, że jest mi przy-
kro, skoro jest inaczej. Nawet nie mogłabym sobie wyobrazić, że od-
czuwam z tego powodu żal.

– Może twoja wyobraźnia będzie bardziej skłonna do ustępstw ju-
tro rano – oznajmiła Maryla, zbierając się do wyjścia. – Masz całą 
noc do zastanowienia się nad swoim postępowaniem i zmiany zda-
nia. Przyrzekłaś mi, że będziesz się sprawować jak najlepiej, jeśli za-
trzymam cię na Zielonym Wzgórzu, gdy tymczasem dziś po połu-
dniu dałaś dowód, że nie pamiętasz o swojej obietnicy.

Maryla zeszła do kuchni zmartwiona i zirytowana. Była 
niezadowolona i z Ani, i z samej siebie, gdyż ilekroć przy-
pomniała sobie osłupiały wyraz twarzy Małgorzaty, jej usta 
drgały i miała wielką ochotę serdecznie się roześmiać.

Ania Shirley:
Upór, stanow- 
czość.
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ROZDZIAŁ x

WYZNANIE WINY

Tego wieczoru Maryla nie powiedziała Mateuszowi o tym, co się 
wydarzyło. Lecz kiedy i następnego ranka Ania trwała w swym upo-
rze, należało wytłumaczyć mu jej nieobecność przy śniadaniu. Opo-
wiedziała więc o całej sprawie, starając się położyć nacisk na niezwy-
kle zuchwałe zachowanie się dziewczynki.

– Dobrze się stało, że pani Małgorzata usłyszała kilka 
słów prawdy. Jest to nieznośna plotkarka, która zawsze 
zajmuje się cudzymi sprawami – rzekł brat.
– Ależ, Mateuszu, zadziwiasz mnie! Przecież dobrze wiesz, 

że Ania zachowała się skandalicznie, a jednak usprawie-
dliwiasz ją! Niedługo powiesz, że w ogóle nie zasłużyła na 

karę.
– No, może… niezupełnie… – odparł niepewnym tonem. – My-

ślę, że powinna otrzymać lekką karę… Ale nie bądź dla niej zbyt su-
rowa, Marylo. Pamiętaj, że tego dziecka nikt nigdy nie uczył, co jest 
słuszne. W każdym razie ty…, ty dasz jej coś do jedzenia, prawda?

– Czy widziałeś kiedykolwiek, żebym głodem zmuszała ludzi do 
dobrego wychowania? – spytała Maryla urażona. – Będzie jadła  
o zwykłej porze, ja sama będę zanosić jej jedzenie na górę. Ale pozosta-
nie tam dotąd, dopóki nie zgodzi się przeprosić pani Linde. I nie ma  
o czym mówić, Mateuszu.

Śniadanie, obiad i kolacja minęły w milczeniu…, Ania bowiem 
przebywała na poddaszu. Za każdym razem Maryla zanosiła do jej 
pokoiku tacę pełną jedzenia, lecz potrawy wracały prawie nietknię-

Mateusz 
Cuthbert: 
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te. Mateusz niespokojnym okiem przypatrywał się zawartości talerzy, 
które wieczorem zostały odniesione do kuchni. Czyżby dziewczynka 
przez cały dzień niczego nie jadła?

Wieczorem, gdy Maryla wyszła, by przyprowadzić krowy z pastwi-
ska do obory, Mateusz, który obserwował ją, kręcąc się przy zabu-
dowaniach gospodarskich, wśliznął się niczym włamywacz do domu  
i wszedł na schody prowadzące do pokoiku Ani. Zazwyczaj krążył tyl-
ko pomiędzy kuchnią a swoją skromną sypialnią, rzadko kiedy odwa-
żał się wejść do bawialni, czynił to tylko wtedy, gdy do Cuthbertów 
przychodził w odwiedziny pastor. Na górze zaś był po raz ostatni przed 
czterema laty, gdy pomagał Maryli wyklejać tapetą pokoik gościnny.

Cicho przeszedł przez maleńki korytarzyk i stał kilka chwil w mil-
czeniu u progu pokoiku Ani, aż wreszcie odważył się zapukać. Otwo-
rzył drzwi i zajrzał do środka. Ania siedziała na żółtym krześle koło 
okna, ponuro spoglądając na ogród. Wydawała się taka drobna i nie-
szczęśliwa, że serce Mateusza ścisnęło się z żalu. Cicho zamknął drzwi 
i na palcach podszedł do dziewczynki.

– Aniu – szepnął, jakby obawiając się, że ktoś go usłyszy – cóż ty 
porabiasz, dziecino? Jakże się czujesz?

Ania uśmiechnęła się blado.
– Bardzo dobrze. Wyobrażam sobie wiele różnych rzeczy, a to po-

maga mi w spędzaniu czasu. Oczywiście jestem trochę samotna. Ale 
nie szkodzi, może jakoś się do tego przyzwyczaję.

I uśmiechnęła się znowu, śmiało spoglądając w przyszłość i wy-
obrażając sobie już te długie lata samotnego więzienia, które – jak 
sądziła – ją czekały.

Mateusz przypomniał sobie, że należało szybko powiedzieć, o co 
mu chodzi, bo Maryla mogła nadejść w każdej chwili.

– Posłuchaj, Aniu, czy nie sądzisz, że lepiej byłoby 
uczynić to, czego Maryla chce, i zakończyć całą sprawę? – 
szepnął. – Chyba wiesz dobrze, że będziesz musiała to zro-
bić, Aniu…, wcześniej czy później, bo Maryla jest bardzo 

Mateusz 
Cuthbert:
Życzliwość 
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stanowcza…, niezmiernie stanowcza…, naprawdę nie-
zwykle stanowcza. Lepiej zrób to, jak możesz najprędzej, 
a pozbędziesz się kłopotów.

– Czy pan ma na myśli przeproszenie pani Linde?
– Tak, przeproszenie…, właśnie o to mi chodzi…  

– rzekł Mateusz pospiesznie. – Należy skończyć z tą spra-
wą. Chciałem cię o to prosić.

– Myślę, że potrafiłabym to zrobić, jeśli panu na tym zależy – oświad-
czyła Ania po chwili namysłu. – Teraz mogłabym powiedzieć jej, że 
jestem zmartwiona, bo tak jest naprawdę. Ale wczoraj wieczorem czu-
łam się zupełnie inaczej. Byłam wściekła, przez całą noc byłam wście-
kła! Wiem o tym, bo budziłam się trzykrotnie i za każdym razem by-
łam równie wściekła. Ale dziś rano wszystko minęło. Cała złość mi 
minęła, miałam tylko jakieś przykre uczucie wyczerpania. Poza tym 
wstydziłam się. Ale nie potrafiłabym wyznać tego pani Linde. Było-
by to takie upokarzające! Dlatego postanowiłam, że raczej zostanę tu 
do końca życia, niż ją przeproszę… Ale teraz…, dla pana zrobiłabym 
wszystko…, jeśli panu na tym zależy…

– Bardzo mi na tym zależy… Bez ciebie tam, na dole, jest tak 
okropnie pusto... Idź więc i załatw to… Jesteś dzielną dziewczynką!

– Dobrze – odpowiedziała Ania z rezygnacją. – Gdy Maryla po-
wróci, powiem jej, że żałuję tego, co się stało.

– Bardzo dobrze… bardzo dobrze, Aniu. Tylko nie wspominaj Ma-
ryli, że rozmawiałem z tobą o tej sprawie. Pomyśli sobie, że wtrącam 
się do tego, co nie powinno mnie obchodzić.

– Dzikie rumaki nie wydrą z mej duszy tej tajemnicy – obieca-
ła uroczyście Ania. – A zresztą, czy dzikie konie potrafiłyby wydrzeć 
komuś tajemnicę?

Ale Mateusz odszedł już, zdziwiony, że mu się tak łatwo powio-
dło. Szybko odszedł w najdalszy koniec pastwiska, aby Maryla nie po-
dejrzewała, gdzie był przed chwilą. Ona zaś po powrocie była przy-
jemnie zaskoczona, kiedy usłyszała głośne wołanie z góry: „Marylo!”

Mateusz 
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– Cóż takiego? – spytała, wchodząc na korytarz.
– Żałuję, że tak się zachowałam wobec pani Linde i postąpiłam 

niegrzecznie… Chciałabym pójść i przeprosić ją za to.
– Bardzo dobrze zrobisz – powiedziała Maryla szorstko.
Niczym nie dała po sobie poznać, jak ogromną poczuła ulgę. Nie-

ustannie bowiem zastanawiała się, co pocznie, jeśli Ania nie zechce 
ustąpić.

– Przyjdę do ciebie po wydojeniu krów.
Wkrótce potem Maryla z Anią szły drogą; pierwsza wyprostowana, 

z miną triumfującą, druga z głową spuszczoną i przygnębiona. Lecz 
po kilku chwilach smutek Ani znikł jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki. Podniosła głowę i lekkim krokiem szła naprzód. Oczy 
utkwiła w zachodzącym słońcu, jakby musiała tłumić w sobie jakąś 
wesołość. Maryla z niezadowoleniem zauważyła tę zmianę. Nie była 
to bynajmniej pełna skruchy pokutnica, jaką pragnęła przedstawić 
mocno urażonej Małgorzacie.

– O czym myślisz, Aniu? – spytała.
– O tym, co mam powiedzieć pani Linde – odrzekła dziewczyn-

ka w zadumie.
Wydawało się, że taka odpowiedź jest w porządku albo prawie  

w porządku. Lecz Maryla nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś nie 
dopisało w jej programie wychowawczym… Ania nie powinna mieć 
tak zadowolonej ani pewnej siebie miny.

A taka właśnie radosna i śmiała pozostała ona do chwi-
li, kiedy znalazła się przed obliczem pani Linde, która sie-
działa przy kuchennym oknie, jak zwykle, zajęta robótką. 
Wtedy cała radość znikła. Z całej postaci Ani emanowały 
głęboki żal i smutek. I oto nagle, zanim jeszcze panie zdążyły wymówić 
wyrazy powitania, dziewczynka rzuciła się na kolana przed zdumio-
ną panią Małgorzatą i błagalnie wyciągnęła ku niej splecione dłonie.

– Ach, pani Linde, tak bardzo mi przykro – rzekła z drżeniem  
w głosie. – Nie potrafiłabym w pełni wyrazić słowami swojego żalu, 

Ania Shirley:
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nawet gdybym użyła do pomocy całego słownika. Musi pani to so-
bie wyobrazić. Postąpiłam niegrzecznie… i zmartwiłam tym dro-
gich opiekunów, Marylę i Mateusza, którzy pozwolili mi pozostać na 
Zielonym Wzgórzu, mimo że nie jestem chłopcem. Jestem okropną  
i niewdzięczną dziewczyną, zasługującą na karę i na wydalenie z domu 
tak szanowanych ludzi. Postąpiłam bardzo źle, że uniosłam się, dla-
tego że pani powiedziała mi prawdę… Mam rude włosy, jestem pie-
gowata, chuda i brzydka. To, co ja pani powiedziałam, również było 
prawdą, ale nie powinnam tego mówić. Ach, pani Linde, proszę, pro-
szę o wybaczenie! Jeśli mi pani odmówi, będzie to tragedią mego ży-
cia! Chyba nie chciałaby pani stać się powodem tragedii biednej sie-
roty, nawet jeśli ma ona okropne usposobienie?! O, jestem pewna, że 
pani tego nie uczyni. Proszę mi wybaczyć!

Ania splotła dłonie, spuściła głowę i czekała na wyrok.
Nie można było wątpić w szczerość jej przeprosin. W każdym razie 

zarówno Maryla, jak i pani Małgorzata były o tym przekonane. Lecz 
pierwsza zrozumiała także, i to ją niezmiernie zdenerwowało, że Ania 
cieszyła się tą sceną upokorzenia samej siebie i upajała jej wzniosło-
ścią. Gdzież była owa wychowawcza kara, którą wymyśliła? Ania ob-
róciła ją w pewnego rodzaju zabawę.

Pani Linde, w gruncie rzeczy kobieta dobroduszna, ale 
niezbyt bystra, nie zdołała tego zauważyć. Uwierzyła je-
dynie, że Ania rzetelnie spełnia akt przeprosin, i wszelki 
gniew stopniał w jej duszy.

– Wstańże, dziecko! – rzekła serdecznie. – Ależ oczy-
wiście, że ci przebaczam. Może powiedziałam ci trochę za 

dużo wtedy, wieczorem. Ale, widzisz, taka jest ze mnie szczera i bezpo-
średnia kobieta. Nie powinnaś tak brać sobie do serca wszystkiego, o 
czym mówię. Nie można temu zaprzeczyć, że twoje włosy są czerwone. 
Kiedyś znałam dziewczynkę – właściwie była to moja koleżanka – któ-
rej włosy były równie czerwone jak twoje, ale gdy dorosła, ściemniały  
i przybrały piękny, kasztanowy kolor. Toteż nie zdziwiłabym się, gdy-
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by to samo przytrafiło się i tobie.
– Och, pani Linde! – Ania wstała i westchnęła głęboko. – Pani dała 

mi nadzieję. Będę panią zawsze uważała za swoją dobrodziejkę. Och, 
zniosłabym wszystko, bylebym tylko mogła się przekonać, że moje 
włosy, gdy dorosnę, staną się kasztanowe!… O ileż łatwiej byłoby mi 
wtedy być grzeczną! Czy mogę przejść teraz do sadu i usiąść na ław-
ce pod jabłonią, gdy tymczasem pani będzie tu gawędziła z Marylą? 
Jest tam więcej pola do wyobraźni.

– Ależ biegnij, drogie dziecko. A jeśli masz ochotę, zerwij sobie 
wiązankę tych irysów, które rosną tam w kącie.

Kiedy drzwi za Anią się zamknęły, pani Linde wstała, by zapalić 
lampę.

– W istocie to oryginalne, lecz miłe stworzenie. Usiądź na tym, 
krześle, Marylo, jest wygodniejsze niż tamto… Tak, niewątpliwie 
jest to dziwne dziecko, ale dostrzegam w niej coś bardzo ujmujące-
go. Teraz już wam się nie dziwię, żeście ją zatrzymali, i nie lękam się 
o was… Może wyrośnie z niej coś dobrego. Co prawda, wyraża się  
w dość niezwykły sposób…, używa jakichś dziwnych zwrotów. Ale 
odzwyczai się od tego z chwilą, gdy będzie przebywała z kulturalnymi 
ludźmi. Zdaje się także, że jest bardzo wybuchowa, lecz dziecko, które 
łatwo się złości, z czasem spoważnieje i uspokoi się, a jest o wiele lep-
sze od przebiegłego i chytrego. Przede wszystkim bowiem obawiam się  
u dziecka przebiegłości. Słowem, Marylo, uważam, żeście nieźle trafili!

Kiedy Maryla wracała do domu, Ania wybiegła ku niej z ciemne-
go, pachnącego kwiatami sadu, trzymając w rękach wiązankę kremo-
wych irysów.

– Ładnie prosiłam o przebaczenie, prawda? – spytała z dumą. – Uwa-
żałam, że jeśli powinnam to zrobić, muszę przynajmniej pięknie wy-
stąpić.

– Pewnie, że dobrze się spisałaś – przyznała Maryla. Ku swemu wiel-
kiemu zdziwieniu czuła, że na myśl o owej scenie ma chęć się roze-
śmiać. Doznawała też przykrego uczucia, że w zasadzie powinna Ani 
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nagadać za to, że tak pięknie przepraszała. Ale to było tak pocieszne! 
Uspokoiła swe sumienie, ograniczając się do następujących słów, wy-
powiedzianych dość ostro:

– Mam nadzieję, że nie będziesz musiała w przyszłości wygłaszać 
podobnych przeprosin… Musisz się starać panować nad sobą, Aniu.

– Nie byłoby to takie trudne, gdyby ludzie nie kpili sobie z mojego 
wyglądu – rzekła Ania z westchnieniem. – Wszystko inne mało mnie 
obchodzi, lecz moje rude włosy tak bardzo mnie denerwują, że wpa-
dam we wściekłość, ilekroć ktoś o nich mówi… Czy Maryla wierzy 
w to, że kiedy dorosnę, one staną się ciemnokasztanowe?

– Nie powinnaś tyle myśleć o swoim wyglądzie, Aniu. To nieład-
nie, że jesteś taka próżna.

– Czy mogę być próżna, gdy wiem, że jestem strasznie brzydka?  
– zaprotestowała dziewczynka. – Kocham piękno i cierpię, gdy pa-
trząc w zwierciadło, widzę swoją brzydotę. Doznaję wtedy wielkiej 
przykrości…, zupełnie jak wówczas, kiedy patrzę na coś obrzydliwe-
go. Żal mi tego, co jest brzydkie.

– Piękny jest ten, kto czyni piękno – wyrecytowała Maryla.
– Nieraz już słyszałam to zdanie, ale nie zgadzam się z nim – za- 

uważyła sceptycznie Ania, z rozkoszą wąchając swe irysy. – Ach, ja-
kież te kwiaty są słodkie! Pani Linde zachowała się bardzo 
uprzejmie, dając mi je. Nie mam już do niej żalu. Czyż 
to nie jest miłe i beztroskie uczucie: przepraszać i otrzy-
mać przebaczenie?… Ach, jakże dziś gwiazdy cudnie się 

iskrzą! Gdyby Maryla miała mieszkać na gwieździe, jaką by sobie wy-
brała? Ja wybrałabym tę wielką, jasną, świecącą tuż nad tym ciemnym 
pagórkiem.

– Aniu, zamilknij wreszcie! – rzekła Maryla, zmęczona już śledze-
niem biegu myśli dziewczynki.

Ania milczała aż do chwili, gdy weszły w aleję prowadzącą do domu. 
Na ich spotkanie przyleciał z lasu lekki, figlarny wietrzyk, przepojony 
żywicznym zapachem. Spomiędzy drzew prześwitywało wesoło świa-

Ania Shirley:
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tło płynące z kuchni na Zielonym Wzgórzu. 
Ania przytuliła się nagle do Maryli i wcisnęła swą piąstkę w spra-

cowaną dłoń opiekunki.
– Jak to miło jest wracać, kiedy się wie, że wracam do swego domu! 

– rzekła. – Ja już kocham Zielone Wzgórze, a przecież przedtem nie 
kochałam żadnej miejscowości. Żadna nie wydawała mi się nigdy 
moim domem. Ach, Marylo, jaka ja jestem szczęśliwa! Teraz potrafi-
łabym się modlić i nie wydałoby mi się to wcale trudne.

Jakieś miłe uczucie ciepła wezbrało w sercu Maryli, kiedy poczuła 
tę chudą rączkę w swej dłoni. Być może odezwała się w niej echem 
macierzyńska czułość, której nigdy dotąd nie było dane 
się ujawnić. Wzruszenie, jakiego doznała w owej chwili, 
było tak żywe, a tak bardzo nieznane, że zmieszało ją nie-
co. Jak najszybciej zapragnęła sprowadzić je do zwykłej 
temperatury, wygłaszając krótką naukę moralną:

– Jeśli będziesz zawsze grzeczną dziewczynką, Aniu, poczujesz się 
szczęśliwa. Nigdy nie powinnaś sądzić, że odmawianie modlitwy jest 
czymś trudnym.

– Kiedy odmawianie modlitwy nie jest wcale tym samym, co mo-
dlenie się – mówiła Ania w zamyśleniu. – Teraz wyobrażę sobie, że 
jestem wietrzykiem, który wieje tam, daleko, pomiędzy koronami 
drzew. Kiedy się zmęczę, polecę pośród paproci…, następnie uniosę 
się nad sadem pani Linde i zaproszę do tańca jej kwiaty…, aż wresz-
cie jednym wielkim skokiem uniosę się nad łąką koniczyny i popły-
nę nad Jeziorem Lśniących Wód, poruszając jego maleńkie, kędzie-
rzawe fale… Ach, ileż pola dla wyobraźni dostarcza wietrzyk!… Ale 
teraz przestanę już mówić, Marylo.

– Dzięki Ci, Boże – rzekła panna Cuthbert z głębokim westchnie-
niem ulgi.

Maryla 
Cuthbert:
Macierzyń-
ska czułość.
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ROZDZIAŁ xI

WR AżENIA ZE SZkóŁkI NIEDZIELNEj

– No, jakże ci się podobają? – spytała Maryla, stojąc w pokoiku na 
facjatce.

Ania z poważną miną przyglądała się trzem nowym sukienkom 
rozłożonym na łóżku. Jedna z nich była z prążkowanego brązowego 
płótna. Materiał wyglądał tak praktycznie, że Maryla poprzedniego 
lata skusiła się na jego kupno u wędrownego handlarza. Drugą uszy-
to z kraciastej czarnobiałej satyny, nabytej okazyjnie w zimie, z resz-
tek materiałów; trzecia – ze sztywnej, drukowanej, bawełnianej tka-
niny brzydkiego niebieskiego koloru – została kupiona w tym tygo-
dniu w Carmody.

Maryla uszyła je sama, wszystkie trzy jednakowo: gładka spódnicz-
ka, gładka bluzka z niesamowicie wąskimi rękawami.

– Będę sobie wyobrażała, że mi się podobają – odpowiedziała Ania 
bardzo spokojnie.

– Nie chcę, żebyś sobie wyobrażała – rzekła Maryla urażona. – Prze-
cież widzę, że ci się nie podobają. A czegóż im właściwie brakuje? Czyż 
nie są świeże, nowe i czyste?

– Owszem.
– Więc, dlaczego ci się nie podobają?
– Bo nie są…, nie są… ładne – przyznała z trudem dziewczynka.

– Nieładne! – prychnęła zirytowana Maryla. – Nie ła-
małam sobie głowy nad wymyślaniem ładnych strojów 
dla ciebie! Nie lubię próżności, Aniu, mówię ci to otwar-
cie. Te sukienki są skromne, praktyczne, świeże, bez wszel-

Maryla 
Cuthbert:

Surowa, prak-
tyczna.
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kich falban i dodatków, i mają ci służyć przez całe lato. Brunatną i nie-
bieską będziesz nosiła do szkoły, kiedy zaczniesz do niej chodzić, sa-
tynową zaś do kościoła i do szkółki niedzielnej. Mam nadzieję, że bę-
dziesz na nie uważała i postarasz się ich nie zniszczyć. Sądzę też, że 
powinnaś być mi wdzięczna, że otrzymałaś takie ubranie w zamian 
za wyrośniętą sukienczynę, jaką dotąd miałaś.

– Ależ jestem bardzo wdzięczna! – zaprotestowała Ania. – Byłabym 
jednak o wiele szczęśliwsza, gdyby…, gdyby choć jedna z nich mia-
ła bufiaste rękawy. One są teraz takie modne! Tak bym się cieszyła, 
gdybym miała sukienkę z bufiastymi rękawami!

– Obejdziesz się bez nich. Nie miałam dość materiału na bufiaste 
rękawy. Zresztą, uważam tę modę za śmieszną. Wolę stokroć skrom-
ne, gładkie…

– Jednak ja wolałabym wyglądać tak śmiesznie jak wszyscy inni, 
niż wyróżniać się skromnym, gładkim ubraniem – upierała się Ania.

– Mniejsza o to. Powieś nowe sukienki w szafie i zabierz się do 
przygotowania lekcji do szkółki niedzielnej. Pan Bell przysłał mi dla 
ciebie podręcznik. Jutro pójdziesz do szkoły – rzekła Maryla i, ura-
żona, opuściła pokoik na poddaszu.

Ania zacisnęła dłonie, spoglądając na rozłożone suknie.
– Taką miałam nadzieję, że może choć jedna z nich będzie miała 

bufiaste rękawy – szepnęła ze smutkiem. – Modliłam się nawet o to, 
chociaż nie bardzo wierzyłam w skuteczność swojej prośby. Słusznie 
myślałam, że Bóg nie będzie miał czasu na zajmowanie się sukien-
ką dla biednej sieroty. Wiedziałam, że to zależy tylko od Maryli. Na 
szczęście, potrafię sobie wyobrazić, że jedna z nich jest ze śnieżno-
białego muślinu, prześlicznie przybrana koronkami, z trzema bufa-
mi na każdym rękawie.

Następnego ranka silny ból głowy nie pozwolił Mary-
li na odprowadzenie Ani do szkoły niedzielnej.

– Jak będziesz szła do kościoła, idź najpierw po pa-
nią Linde – rzekła do dziewczynki. – Ona postara się już  

Maryla 
Cuthbert:
Początki cho-
roby oczu, bó- 
le głowy.
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o to, żebyś dostała się do odpowiedniej klasy. Pamiętaj, żeby zacho-
wywać się jak najlepiej. Pozostań podczas kazania i poproś panią 
Małgorzatę, by wskazała ci nasze miejsce w kościele. Tu masz centa 
na tacę. Nie rozglądaj się wokoło i nie kręć się w ławce. Po powrocie 
opowiesz mi treść kazania.

Ania wyszła w swej satynowej sukience, która choć dostatecznie 
długa i niezbyt ciasna, swoim fasonem uwydatniała tylko jej chudość. 
Płaski, marynarski kapelusz nie był niczym przybrany, co stanowiło 
nowe rozczarowanie dla Ani, która w duszy marzyła o jakichś wstąż-
kach i kwiatach. O kwiaty postarała się, co prawda, sama, zanim jesz-
cze dostała się na główną drogę. Zaledwie bowiem wyszła poza Zielo-
ne Wzgórze, napotkała cudną łąkę pełną jaskrów i wspaniałych krza-
ków dzikiej róży. Natychmiast więc uwiła gruby wianuszek i przystro-
iła nim swój kapelusz. Nie wiadomo, czy spodobałby się on innym, 
ale dziewczynka była zachwycona i z dumnie podniesioną głową kro-
czyła naprzód, dźwigając na swych rudych warkoczach wieniec z żół-
tych i czerwonych kwiatów.

Pani Linde nie zastała już w domu. Wcale tym niezrażona, Ania 
sama przyszła do kościoła. W przedsionku spotkała całą gromadę 
dziewcząt, mniej lub bardziej strojnie ubranych w białe, niebieskie 
albo różowe sukienki. Przyglądały się one ciekawie nowej osóbce  
w oryginalnym nakryciu głowy. Małe mieszkanki Avonlea słyszały 
już niejedną dziwną historyjkę dotyczącą Ani. Pani Linde opowiadała  
o jej gwałtownym temperamencie, Jerry Buote zaś, pastuszek z Zie-
lonego Wzgórza, rozwodził się nad tym, że Ania godzinami potrafi 
rozmawiać sama ze sobą, jak nienormalna, albo też mówić do kwia-
tów i drzew. Spoglądały więc na nią i szeptały coś między sobą, kry-
jąc twarzyczki za książkami. Nikt nie próbował zbliżyć się do niej  
z życzliwym przywitaniem ani w kościele, ani też w klasie panny Ro-
gerson, gdzie później odbywała się lekcja.

Panna Rogerson była osobą w średnim wieku, która już od dwu-
dziestu lat uczyła w szkółce niedzielnej. Jej sposób nauczania polegał 
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na tym, że odczytywała pytanie z podręcznika, patrząc jednocześnie 
zza książki na uczennicę, którą miała zapytać. Często spoglądała na 
Anię, która dzięki staraniom Maryli odpowiadała szybko i dobrze. 
Nie wiadomo tylko, czy rozumiała wiele z tych pytań i odpowiedzi.

Panna Rogerson nie bardzo jej się podobała, ale to z innego po-
wodu Ania czuła się ogromnie nieszczęśliwa. Wszystkie uczennice  
w szkole miały bufiaste rękawy i Ania uważała, że nie warto żyć, jeśli 
się nie ma rękawów z bufami.

– Jak ci się spodobała szkółka niedzielna? – spytała Anię Maryla 
po powrocie dziecka do domu.

Wobec tego, że wianuszek z kwiatów szybko zwiądł, Ania cisnęła 
go na łąkę i Maryla dopiero po kilku dniach dowiedziała się o tym 
oryginalnym przybraniu kapelusza.

– Wcale mi się nie podobała! Była okropna!
– Ależ, Aniu! – zawołała Maryla z wyrzutem.
Dziewczynka z ciężkim westchnieniem opadła na bujany fotel, uca-

łowała jeden z kwiatów Jutrzenki i ruchem ręki rzuciła ukłon kwit-
nącej fuksji.

– Zapewne czuły się osamotnione, gdy mnie tu nie było – rzekła. 
– Teraz opowiem o szkółce niedzielnej. Postępowałam tak, jak Ma-
ryla mi kazała. Pani Linde nie było już w domu, więc poszłam sama. 
Weszłam do kościoła z gromadką innych dziewcząt i usiadłam w ką-
cie, na ławce obok okna. Pan Bell wyrecytował bardzo długą modli-
twę. Zanudziłabym się na śmierć, gdybym nie siedziała przy oknie. 
Ale że z mojego miejsca roztaczał się piękny widok na Jezioro Lśnią-
cych Wód, więc spoglądałam na nie i wyobrażałam sobie tysiące rzeczy.

– Nie powinnaś tak się zachowywać. Należało w skupieniu słu-
chać pana Bella.

– Kiedy on nie mówił do mnie! – zaprotestowała Ania. – Przema-
wiał do Boga i sam nie wydawał się być tym zainteresowany. Sądzę, 
że rozumiał, iż Bóg jest zbyt daleko, aby się to wszystko na coś zda-
ło… Ja sobie sama ułożyłam modlitwę. Nad jeziorem zwieszały się 
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gałęzie białych brzóz. Promienie słońca padały na nie i zaglądały głę-
boko, głęboko do wody. Ach, Marylo, wyglądało to tak pięknie, jak 
cudowny sen! Byłam zachwycona, więc powtarzałam sobie: „Dzięki 
Ci za to, Boże!”.

– Czy aby nie za głośno? – spytała niespokojnie Maryla.
– O nie, cichutko… Nareszcie pan Bell skończył i powiedziano 

mi, żebym z grupą panny Rogerson poszła do jej klasy. Znajdowało 
się tam dziewięć dziewczynek, oprócz mnie. Wszystkie miały ręka-
wy z bufami. Próbowałam sobie wyobrazić, że i ja mam takie, ale ja-
koś mi się to nie udawało. Dlaczego? Kiedy siedziałam w pokoiku na 
górze, z łatwością mogłam to sobie wyobrazić, lecz będąc pośród in-
nych, które miały prawdziwe bufy…

– Nie powinnaś rozmyślać w szkole o rękawach. Trzeba było słu-
chać wykładu. Sądzę, że go zrozumiałaś.

– O tak, nawet odpowiadałam milion razy. Panna Rogerson ciągle 
mnie przepytywała. Wydaje mi się, że nie powinna zadawać mi aż tylu 
pytań. Ja sama pragnęłam zapytać ją o wiele rzeczy, ale nie śmiałam, 
bo nie wydawała mi się wcale bratnią duszą… Potem kilka dziewczy-
nek recytowało przypowieści. Zapytała mnie, czy umiem coś podob-
nego. Odrzekłam, że nie, ale mogę wyrecytować Pies na grobie swego 
pana, z podręcznika dla trzeciej klasy. Nie jest to ściśle religijny poe-
mat, ale taki poważny i sentymentalny, że mógłby nim być. Odpo-
wiedziała, że tego nie chce, i kazała mi się nauczyć na przyszłą nie-
dzielę dziewiętnastej przypowieści. Przeczytałam ją sobie w kościele. 
Jest wspaniała. Szczególnie dwa wiersze, które zapamiętałam:

Bezładnie, w dzikim tumulcie 
pierzchły zastępy wrogów!

Nie wiem, co znaczy słowo „zastępy” ani wyraz „tumult”, ale brzmią 
tragicznie… Żałuję, że nie mogę tego zadeklamować przed przyszłą 
niedzielą. Będę sobie to powtarzała przez cały tydzień. Potem popro-
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siłam pannę Rogerson – bo pani Linde była zbyt daleko – żeby wska-
zała mi miejsce Maryli w kościele. Siedziałam tak cichutko i spokoj-
nie, jak nigdy. Tematem kazania były objawienia – trzeci rozdział, 
drugi i trzeci wiersz. Był to bardzo długi temat, zbyt długi. Gdybym 
to ja była pastorem, wybierałabym zawsze krótkie fragmenty. I kaza-
nie było strasznie długie. Rozumiem, że powinno odpowiadać teksto-
wi, ale nie wydawało mi się ciekawe. Najgorsze jest to, że pastor nie 
ma, oczywiście, ani krztyny wyobraźni. Nie słuchałam go prawie wca-
le. Pozwoliłam swoim myślom bujać w obłokach i wy- 
obrażałam sobie najrozmaitsze rzeczy.

Maryla czuła, że powinna skarcić Anię za te uwagi. Lecz 
uświadamiała sobie doskonale, że niejedna z tych uwag, 
szczególnie ta, która dotyczyła kazania i modlitwy pana Bella, była 
jej osobistym poglądem od wielu lat. Nie śmiała tylko go wygłosić.  
I wydawało się jej, że skrywane w duszy słowa krytyki, które dotąd nie 
zostały przez nią ujawnione, przybrały nagle widoczną i pełną oskar-
żenia formę w osobie tej lekceważonej dotychczas i niepozornej dro-
biny ludzkiej, która w tej kwestii całkiem śmiało i szczerze wypowie-
działa swoje zdanie.

Ania Shirley:
Rozpoetyzowa- 
nie.
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ROZDZIAŁ xII

UROCZYSTA PRZYSIęGA I OBIETNICA

Dopiero w piątek Maryla dowiedziała się o kapeluszu przybranym 
kwiatami. Zaraz po powrocie z wizyty u pani Linde wezwała do sie-
bie Anię.

– Aniu, pani Linde powiedziała mi, że w ostatnią niedzielę przy-
szłaś do kościoła w kapeluszu dziwacznie przystrojonym jaskrami  
i polnymi różyczkami. Cóż ci przyszło do głowy?! Wyglądałaś praw-
dopodobnie jak strach na wróble.

– O tak, wiem, że w czerwonym i żółtym nie jest mi do twarzy  
– zaczęła Ania.

– Nie do twarzy! Przecież w ogóle jakiekolwiek kwiaty na twoim 
kapeluszu, niezależnie od ich barwy, wyglądały śmiesznie. Jesteś naj-
nieznośniejszym dzieckiem na świecie!

– Nie rozumiem, dlaczego kwiaty przy kapeluszu wyglądają śmiesz-
niej, niż gdy są przypięte do sukni – zaprotestowała Ania. – Wiele 
dziewczynek miało wiązanki przypięte do sukien. Cóż to za różnica?

Maryla nie pozwoliła oderwać się od konkretów i zepchnąć na ma-
nowce abstrakcyjnych rozważań.

– Nie odpowiadaj mi tak, Aniu. Było to bardzo niemądre i proszę, 
żebyś nigdy więcej nie robiła czegoś podobnego. Pani Małgorza- 
ta twierdzi, że omal nie zemdlała na twój widok. Nie zdążyła zbli- 
żyć się do ciebie, żeby kazać ci te ozdoby wyrzucić. Mówi, że wszy- 
scy uważali je za okropne… Oczywiście ludzie przypuszczali, że to 
ja mam tak źle w głowie i pozwoliłam ci wyjść z domu w podobnym 
stroju.
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– Ach, jak mi przykro! – rzekła Ania ze łzami w oczach.
 – Nigdy nie przypuszczałam, że Maryla będzie się o to 
gniewała. Jaskry i różyczki były takie śliczne, że uważa-
łam, iż na moim kapeluszu będą ładnie wyglądały. Prze-
cież tyle dziewczynek miało sztuczne kwiaty przyczepione do kapelu-
szy. Obawiam się, że stanę się dla was prawdziwym utrapieniem! Może 
lepiej by było, żebyście odesłali mnie do Domu Sierot? Wprawdzie 
dla mnie byłoby to okropne i nie wiem, czy potrafiłabym to przeżyć. 
Prawdopodobnie zachorowałabym na gruźlicę, bo przecież jestem tak 
strasznie chuda. Ale wolałabym raczej to, niż być dla was ciągłym po-
wodem do przykrości.

– Co ty za głupstwa pleciesz! – zdenerwowała się Maryla, zła na 
siebie za to, że doprowadziła dziewczynkę do łez. – Nie mam zamia-
ru odsyłać cię do Domu Sierot! Chciałabym tylko, żebyś zachowywa-
ła się tak jak inne dziewczynki i nie narażała się na śmieszność. Prze-
stań płakać. Mam dobrą wiadomość dla ciebie: Diana Barry wróci-
ła dziś do domu. Idę właśnie do nich, żeby pożyczyć wykrój koszuli. 
Jeśli masz ochotę, możesz pójść ze mną, a poznasz Dianę.

Ania zerwała się z miejsca z zaciśniętymi rękami i śladami łez błysz-
czącymi jeszcze na policzkach. Ściereczka, którą trzymała, niepostrze-
żenie wypadła z jej rąk.

– Ach, Marylo, jestem przerażona! Teraz, gdy ta chwila nadeszła, 
jestem naprawdę przerażona. A jeśli się jej nie spodobam? Byłoby to 
najtragiczniejsze rozczarowanie w moim życiu!

– Nie bądź taka egzaltowana. I nie używaj takich wy-
szukanych wyrażeń. Brzmi to nienaturalnie w ustach dzie-
wczynki. Jestem pewna, że Diana cię polubi. Ważniejsze, 
żebyś tylko ty spodobała się jej matce. Jeżeli jej nie przy-
padniesz do gustu, to na nic się zda sympatia Diany. Je-
śli pani Barry dowie się, jak niegrzecznie zachowałaś się wobec pani 
Linde i że poszłaś do kościoła w kapeluszu przybranym jaskrami, to 
nie wiem, co sobie o tobie pomyśli. Musisz być uprzejma i dobrze 

Ania Shirley:
Wrażliwa, o do- 
brym sercu.

Maryla Cuth- 
bert o Ani 
Shirley:
Egzaltowana.
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wychowana, unikaj też tych dziwacznych wyrażeń… Na miłość bo-
ską, czegóż ty znowu drżysz?

Ania rzeczywiście dygotała, a jej twarzyczka była blada i pełna na-
pięcia.

– Ach, Maryla też byłaby poruszona, gdyby miała ujrzeć dziewczyn-
kę, w której pragnęłaby zyskać serdeczną przyjaciółkę…, a której mat-
ka mogłaby Maryli nie polubić – szepnęła, idąc spiesznie po kapelusz.

Poszły na przełaj, do mostu, a potem w górę ku porosłemu lasem 
Sosnowemu Wzgórzu. Maryla zapukała do kuchennych drzwi, a pani 
Barry natychmiast je otworzyła. Była to wysoka czarnooka kobieta, 
o czarnych włosach i energicznym rysie ust. Mówiono o niej, że bar-
dzo surowo wychowuje swe dzieci.

– Jak się masz, Marylo! – powiedziała serdecznie. – Wejdź, proszę. 
To na pewno ta mała dziewczynka, którą wzięliście na wychowanie.

– Tak, to Ania Shirley – potwierdziła Maryla.
– Ania, nie Andzia – szepnęła dziewczynka, która choć podnieco-

na i przejęta, nie chciała dopuścić do nieporozumienia w tak waż-
nej sprawie.

Pani Barry nie dosłyszała widać lub nie zrozumiała, uścisnęła bo-
wiem dłoń Ani, mówiąc uprzejmie:

– Jak się czujesz?
– Czuję się bardzo dobrze fizycznie, lecz duchowo jestem zmęczo-

na. Dziękuję pani bardzo – odpowiedziała Ania poważnie, a zwraca-
jąc się na boku do Maryli, dodała szeptem: 

– Czy nie było w tym żadnej przesady, Marylo? 
Diana siedziała w rogu sofy, czytając książkę, którą na 

widok wchodzących natychmiast odłożyła. Było to bar-
dzo ładne dziewczątko, o pięknych, czarnych oczach i wło-
sach takich samych jak jej matka, różowych policzkach  
i wesołym usposobieniu, odziedziczonym po ojcu.

– Oto moja córeczka, Diana – rzekła pani Barry. – Diano, zabierz 
Anię do ogrodu i pokaż jej swoje kwiaty. Będzie to dla ciebie lepsze, 

Diana Barry:
Sytuacja, 

wygląd ze-
wnętrzny.
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niż psucie oczu nad książką. Czyta bardzo dużo, za dużo – mówiła da-
lej, zwracając się do Maryli, kiedy dziewczynki wyszły z pokoju – ale 
nie mogę temu zapobiec, bo ojciec zachęca ją do tego. Wiecznie ślę-
czy nad książkami. Cieszę się, że znajdzie kogoś do zabawy…, może 
zacznie spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu.

W wielkim ogrodzie, pełnym łagodnych promieni zachodzącego 
słońca, które prześwitywały przez szeregi ciemnych, starych sosen, 
stały Ania i Diana, przypatrując się sobie nieśmiało ponad krzewem 
wspaniałych żółtych lilii.

Ogród państwa Barry wyglądał niczym istny gąszcz 
kwiatów i w każdej innej, a nie tak decydującej i podnio-
słej chwili wprawiłby w zachwyt wrażliwą i subtelną Anię. 
Otaczały go rozłożyste, stare wierzby i wielkie, wysokie 
sosny, pod którymi tuliły się kwiaty nieznoszące nadmiaru słońca. 
Wymuskane starannie ścieżki o prostych liniach, schludnie obrze-
żone z obu stron muszlami, przecinały go na wszystkie strony niby 
czerwone, wilgotne wstęgi, na klombach zaś rozwijały się, rozchyla-
jąc swe pąki, najpiękniejsze skupiska różnobarwnych kwiatów. Kwi-
tły tam różowe stokrotki i wielkie, wspaniałe, karmazynowe piwonie; 
białe narcyzy o upajającej woni i cierniste różyczki polne; czerwone, 
niebieskie i białe orliki i liliowe dzwonki; kępy piołunu, wstęgi traw  
i mięty; purpurowe bratki, żonkile i mnóstwo słodkiej koniczyny  
o delikatnym, wonnym, puszystym kwieciu; szkarłatna szałwia, wy-
strzelająca swymi płomiennymi lancami ponad wymuskane białe pe-
largonie. Był to ogród pełen promieni słońca, brzęku pszczół i powie-
wów wiatru, który szemrał i szeleścił pośród drzew, zachwycony naj-
widoczniej upajającą wonią natury.

– Ach, Diano – rzekła Ania, zniżając głos do szeptu i składając ręce 
– czy myślisz…, czy myślisz, że mogłabyś mnie chociaż trochę polu-
bić…, na tyle, aby zostać moją serdeczną przyjaciółką?

Diana roześmiała się. Śmiała się zawsze, zanim cokolwiek powie-
działa.

Ogród 
Barrych.
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– Z pewnością tak – odparła szczerze. – Bardzo się cieszę, że za-
mieszkałaś na Zielonym Wzgórzu. Przyjemnie mi będzie mieć kogoś, 
z kim mogłabym się bawić. Nie ma tu w sąsiedztwie żadnej dziew-
czynki, a moje siostry są jeszcze na to za maleńkie.

– Czy zaklinasz się, że zostaniesz moją przyjaciółką na 
wieczne czasy? – spytała szybko Ania.

Diana spojrzała na nią przerażona.
– Ależ to bardzo brzydko przeklinać! – rzekła z wyrzu-

tem.
– Cóż znowu! Mam na myśli złożenie sobie nawzajem przysięgi, 

to znaczy uroczystego przyrzeczenia, że będziemy się zawsze przyjaźnić.
– No, tak to co innego – przyznała Diana z ulgą. – Jak to zrobimy?
– Podamy sobie ręce…, ot tak – odpowiedziała Ania z powagą.  

– Właściwie powinno się to odbyć nad bieżącą wodą, ale możemy so-
bie wyobrazić, że ta ścieżka to bieżąca woda. Ja pierwsza wypowiem 

tę przysięgę: „Uroczyście obiecuję i przyrzekam, że pozo-
stanę wierna swojej najlepszej przyjaciółce, Dianie Barry, 
dopóki słońce i księżyc istnieć będą”. Powtórz to samo, 
tylko wstaw moje imię w miejsce swojego.

Diana powtórzyła tekst obietnicy. Naturalnie roześmia-
ła się na początku zdania i na końcu, a potem dodała:

– Jesteś bardzo oryginalną dziewczynką, Aniu. Słyszałam już wie-
le o tobie. Ale zdaje mi się, że będę cię bardzo lubiła.

Kiedy Maryla z Anią wracały do domu, Diana odprowadziła je, 
aż do mostu. Dziewczynki szły razem, trzymając się za ręce. Kiedy 
się rozstawały, kilkakrotnie przyrzekały sobie spotkać się nazajutrz po 
południu i razem się bawić.

– No i cóż, znalazłaś w Dianie bratnią duszę? – spytała Maryla, kie-
rując się w stronę Zielonego Wzgórza.

– O, tak! – westchnęła Ania, nie wyczuwając na szczęście sarka-
zmu w jej pytaniu. – Ach, Marylo, jestem w tej chwili najszczęśliw-
szą dziewczynką na Wyspie Księcia Edwarda! Zapewniam Marylę, 

Diana Barry:
Początki przy-

jaźni z Anią.

Obietni-
ca przyjaźni 
Ani i Diany.
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że ze szczerą chęcią odmówię dziś wieczorem modlitwę. Diana i ja 
zbudujemy jutro domek do zabawy w brzozowym lasku pana Bella. 
Czy mogę wziąć te kawałki potłuczonej porcelany, które leżą na sto-
sie drzewa? Urodziny Diany są w lutym, moje zaś w marcu. Czy Ma-
ryli nie wydaje się to dziwnym zbiegiem okoliczności? Diana poży-
czy mi książkę do czytania, bardzo ciekawą i zajmującą. Pokaże mi 
też miejsce, daleko w lesie, gdzie rosną konwalijki. Czy Maryla nie 
uważa, że Diana ma pełne wyrazu oczy? Chciałabym i ja mieć takie! 
Ona nauczy mnie piosenki Nelly z koszyczkiem w ręce. Da mi też ob-
razek do zawieszenia w moim pokoiku. Jest to prześliczna rycina, jak 
sama mówi: „Jakaś piękna dama w błękitnej, jedwabnej sukni”. Do-
stała ją od pewnego agenta sprzedającego maszyny do szycia. Chcia-
łabym mieć cokolwiek, co mogłabym dać Dianie. Jestem troszecz-
kę wyższa od niej, ale ona jest tęższa. Mówi, że chciałaby być szczu-
pła, bo wtedy jest się zręczniejszą, ale obawiam się, że powiedziała 
tak dlatego, żeby mnie pocieszyć. Któregoś dnia pójdziemy nad mo-
rze zbierać muszle. Postanowiłyśmy nazwać źródło tam, za mostem, 
Fontanną Driad. Czy to nie brzmi pięknie? Czytałam o jednym źró-
dle, które nazywało się tak samo. Wydaje mi się, że driada jest to do-
rosła wróżka, prawda?

– Obyś tylko nie zamęczyła Diany swoim gadaniem – rzekła Ma-
ryla. – Pamiętaj także przy układaniu waszych planów, że nie wolno 
ci nieustannie się bawić. Najważniejsze są obowiązki, które będziesz 
musiała wykonywać.

Kielich radości Ani był już prawie pełny, lecz Mateusz wypełnił go 
po brzegi. Powrócił właśnie ze sklepu z Carmody i nieco nieśmiało, 
błagalnie spoglądając na siostrę, podał Ani małą torebkę.

– Mówiłaś kiedyś, że bardzo lubisz pastylki czekolado-
we – rzekł – oto masz trochę.

– Masz tobie! – mruknęła Maryla. – Popsuje sobie zęby 
i żołądek. No, no, nie patrz tak smutnie, Aniu! Możesz 
je zjeść, skoro Mateusz kupił je dla ciebie. Wprawdzie le-

Mateusz 
Cuthbert:
Chęć sprawie-
nia przyjem-
ności Ani.
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piej by zrobił, gdyby kupił pastylki miętowe – są zdrowsze. Tylko nie 
zjedz ich wszystkich od razu, bo zachorujesz!

– Ależ nie! – zawołała Ania szybko. – Co dzień wieczorem będę ja-
dła tylko jedną pastylkę, Marylo. A czy mogłabym oddać połowę Dia-
nie? Pozostałe będą smakować mi dwa razy lepiej. Jestem taka szczę-
śliwa, że mam coś, co mogę jej dać.

– Trzeba przyznać – rzekła Maryla, gdy dziewczynka poszła do swe-
go pokoiku – że Ania wcale nie jest skąpa. Cieszę się z tego, gdyż nie

 cierpię takich dzieci. Mój Boże, jest u nas dopiero od 
trzech tygodni, a wydaje mi się, że zawsze tu była. Teraz 
nie umiem sobie wyobrazić naszego domu bez niej. Nie 
rób, Mateuszu, takiej przemądrzałej miny, jakbyś chciał 
mi powiedzieć: „Czyż nie mówiłem?”.  To jest wystarcza-

jąco nieznośne u kobiet, a staje się wprost nie do wytrzymania u męż-
czyzn. Przyznaję otwarcie, że jestem zadowolona, iż zgodziłam się na 
zatrzymanie u nas tego dziecka i że przywiązuję się do niego z każ-
dym dniem coraz bardziej. Tylko nie wyobrażaj sobie Bóg wie czego 
w związku z tym, Mateuszu!

Maryla 
Cuthbert:

Przywiązanie 
do dziecka.
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ROZDZIAŁ xIII

RADOść OCZEkIWANIA

– Ania powinna już wrócić – powiedziała do siebie Maryla, spoglą-
dając na zegarek. Było piękne sierpniowe popołudnie, a słońce zda-
wało się roztapiać wszystko w promienistej spiekocie. – Bawiła się  
z Dianą o całe pół godziny dłużej, niż jej pozwoliłam, a teraz siedzi 
na stosie drzewa i rozmawia sobie najspokojniej w świecie z Mate-
uszem. A miele jęzorem jak wiatrak, chociaż doskonale wie, że powin-
na wrócić, żeby zająć się szyciem. On zaś stoi jak słup i słucha. Nigdy 
nie widziałam tak zasłuchanego mężczyzny! Im więcej ona mówi, im 
bardziej nieprawdopodobne historie opowiada, tym bardziej Mateusz 
się nią zachwyca! – mówiła podenerwowana i nagle zawołała: – Aniu, 
przyjdź tu w tej chwili! Czy nie słyszysz, że cię wołam?

Słowom tym towarzyszyło kilkakrotne stukanie w okno.
Dziewczynka za chwilę przybiegła z błyszczącymi oczyma i 

zaczerwienionymi policzkami, a od jej rozwianych włosów bił potok świa- 
tła.

– Ach, Marylo! – wołała, tracąc oddech. – W przyszłym tygodniu 
w szkółce niedzielnej urządzają piknik! Odbędzie się on na łące pana 
Andrewsa, koło Jeziora Lśniących Wód. Pani Bell i pani Linde przy-
gotują lody śmietankowe. Czy Maryla słyszy? Lody śmietankowe!… 
Ach, Marylo, czy będę mogła tam pójść?

– Spójrz na zegar, Aniu! O której godzinie kazałam ci wrócić?
– O drugiej! Ach, ten piknik! Jakaż to będzie przyjemność! Chyba 

będę mogła wziąć w nim udział? Nigdy nie byłam na żadnym pikni-
ku… Marzyłam o tym, ale…
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– Tak, kazałam ci wrócić o drugiej. Teraz zaś jest za piętnaście trze-
cia. Nie rozumiem, dlaczego mnie nie posłuchałaś.

– Zrobiłam to nieumyślnie, Marylo! Po prostu nie miałam poję-
cia, że tak prześlicznie jest w Zaciszu Słowika! Przy tym musiałam 
opowiedzieć o pikniku Mateuszowi. On mnie tak chętnie słucha… 
Będę mogła pójść?

– Powinnaś się nauczyć opierać pokusie pozostawania 
tak długo w Słowiczym Gaju, czy jak ty tam nazwałaś to 
miejsce. Gdy wyznaczam ci godzinę, o której masz wró-
cić, musisz być punktualna, a nie pozwalać sobie na pół-
godzinne spóźnienie. I nie wolno ci się zatrzymywać na 

pogaduszki z jakimś życzliwym słuchaczem. Co się tyczy udziału  
w pikniku, naturalnie, że będziesz mogła pójść. Jesteś przecież uczen-
nicą tej szkoły i nie będę ci broniła tego, co wolno twoim koleżankom.

– Ale…, ale… – wyjąkała Ania. – Diana mówi, że każdy musi wziąć 
koszyk z jedzeniem. Przecież ja nie… nie umiem gotować…, Mary-
lo. Wcale się nie przejmuję tym, że pójdę na piknik bez bufiastych 
rękawów, ale byłabym naprawdę upokorzona, gdybym nie miała ko-
szyka. Odkąd usłyszałam o tym od Diany, nie mogę przestać się nad 
tym zastanawiać!

– Nie martw się tym już dłużej. Przygotuję ci koszyk, bądź spo-
kojna.

– Ach, kochana Marylo! Jaka ty jesteś dobra! O, jak ogromnie je-
stem ci wdzięczna!

I nagle dziewczynka rzuciła się opiekunce na szyję i w zachwycie 
ucałowała ją w blade policzki. Po raz pierwszy w życiu panny Cuth-
bert dziecięce usta przylgnęły dobrowolnie do jej twarzy. I znowu

 przejęło ją owo nieznane uczucie słodyczy. W głębi serca 
zachowanie Ani sprawiło jej ogromną radość, jednak ode-
zwała się swym zwykłym, surowym tonem:

– No, no, dość już tych niemądrych całusów! Wolała-
bym, żebyś lepiej wypełniała moje polecenia. Co do go-

Maryla 
Cuthbert:

Drobiazgo-
wość, kryty- 

ka Ani.

Maryla 
Cuthbert:
Powściągli-

wość w okazy-
waniu uczuć.
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towania, to mam zamiar zacząć cię tego uczyć w najbliższych dniach. 
Ale jesteś tak roztrzepana, Aniu, że wolałabym, byś trochę spoważ-
niała i nauczyła się cierpliwości, zanim zaczniemy. Kiedy stoisz przy 
kuchni, musisz być skupiona na potrawie, a nie wpadać w zamyśle-
nie nad cudami przyrody. Przynieś zaraz swoją robotę, ten patchwork 
na poduszkę, zszywany z kwadratów i skończ zszywać kawałek, zanim 
usiądziemy przy herbacie.

– Nie lubię tego robić – mruczała z niezadowoleniem Ania, idąc 
po swoją robótkę, a potem zasiadając z westchnieniem nad stosem 
czerwonych i białych kwadratów. – Przypuszczam, że bywają też ład-
ne wzory, ale w tym nie ma ani krzty wyobraźni – mówiła. – Kwa-
drat idzie za kwadratem i wcale nie widzę końca. Wolę jednak być 
Anią z Zielonego Wzgórza uczącą się zszywania patchworku, niż Anią 
znikąd, która mogłaby się bezustannie bawić. Szkoda, że czas nie pły-
nie mi równie szybko podczas szycia, jak w zabawie z Dianą. Ach, jak 
my się świetnie bawimy, Marylo! Co prawda, sama muszę wymyślać 
wszystko, do czego potrzebna jest wyobraźnia, ale ja to potrafię, Dia-
na zaś jest świetna pod każdym innym względem. Czy Maryla zna tę 
polankę po drugiej stronie strumienia, pomiędzy waszymi łąkami  
a posiadłością pana Barry’ego? Należy ona do pana Bella. Tam, w sa-
mym rogu, smukłe, białe brzozy utworzyły okrąg, i jest to najbardziej 
romantyczne miejsce, jakie można sobie wyobrazić! Tam urządziły-
śmy z Dianą nasz dom do zabawy i nazwałyśmy go Zaciszem Słowi-
ka! Czy nie jest to poetycka nazwa? Zapewniam Marylę, że wymyśle-
nie jej zajęło mi dużo czasu. Nie spałam prawie calutką
noc, a kiedy wreszcie zaczął mnie morzyć sen, nazwa ta na-
gle pojawiła się w moim umyśle. Jakby spłynęło na mnie 
natchnienie! Diana była wniebowzięta, gdy ją usłysza-
ła. Urządziłyśmy nasz domek bardzo elegancko. Maryla koniecznie 
musi przyjść go obejrzeć, dobrze? Wielkie kamienie, pokryte mchem, 
służą nam za fotele, a deski ułożone między drzewami zastępują pół-
ki. Ustawiłyśmy na nich nasze serwisy. Oczywiście są to same skoru-

Ania Shirley:
Bogactwo wy-
obraźni.
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py, ale przecież łatwo sobie wyobrazić, że są to całe talerze, półmiski,  
filiżanki... Między nimi jest kawałek półmiska z gałązką czerwo- 
nych i żółtych kwiatów, coś prześlicznego! Umieściłyśmy go w na-
szym salonie, podobnie jak Zwierciadło Elfów, tak piękne jak sen.  
Diana znalazła je za kurnikiem między drzewami. Kiedy się przez 
nie spojrzy, można zobaczyć wspaniałe tęcze, takie maleńkie, któ-
re jeszcze nie urosły… Mama Diany powiedziała, że jest to kawa-
łeczek ich starej wiszącej lampy. Jednak lepiej wyobrazić sobie, że 
to elfy zgubiły je pewnej nocy na balu; nazwałyśmy je Zwiercia-
dłem Elfów. Mateusz przyrzekł nam zrobić stolik. Małą, okrągłą sa-
dzawkę na łące Barrych nazwałyśmy Jasnooką. Nazwę tę znalazłam 
w książce, którą pożyczyłam od Diany. Była to prześliczna opowieść, 
Marylo! Bohaterka miała aż pięciu narzeczonych… Ja byłabym szczę- 
śliwa, gdybym miała choćby jednego, a Maryla? Tamta dziewczyna 
była bardzo piękna i musiała przejść wiele, wiele prób. Potra- 
fiła też nagle zemdleć i to z wielką łatwością. Chciałabym umieć 
tak mdleć, a Maryla? To jest takie romantyczne!… Tylko że ja wy- 
daje się na to zbyt zdrowa, mimo że jestem szczupła. Jednak chy-
ba ostatnio trochę przytyłam, prawda? Codziennie rano, wstając, 
oglądam swe łokcie, żeby się przekonać, czy nie mam już dołecz- 
ków… 

Diana dostanie nową sukienkę z krótkimi rękawami. Włoży ją na 
nasz piknik. Ach, żeby tylko w środę było słonecznie! Mam wraże-
nie, że nie przeżyłabym tego, gdyby coś stanęło mi na przeszkodzie  
i nie poszłabym na ten piknik. Zresztą, może bym i przeżyła, ale 
byłaby to moja życiowa tragedia. Gdybym później brała udział na- 
wet w stu piknikach, nie miałoby to dla mnie żadnego znaczenia. 
Nie wynagrodziłyby mi tego jednego! Będziemy pływali łodziami po 
Jeziorze Lśniących Wód i jedli lody śmietankowe! Nigdy jeszcze nie pró- 
bowałam lodów. Diana starała się opowiedzieć mi, jaki one mają  
smak, ale lody należą do tych rzeczy, których nie sposób sobie wy-
obrazić.
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– Aniu, mówiłaś całe dziesięć minut – przerwała jej 
Maryla. – Patrzyłam na zegarek. A teraz chciałabym się 
przekonać, czy potrafisz równie długo milczeć.

Niespodziewanie Ania milczała prawie tak samo długo. 
Lecz przez resztę dni tygodnia mówiła, myślała i marzyła tylko o pik-
niku. W sobotę padał deszcz i dziewczynka, obawiając się, że do środy 
pogoda się nie poprawi, wpadła w taki stan rozdrażnienia, że Maryla 
zadawała jej umyślnie zszywanie kwadratów dla uspokojenia nerwów.

W niedzielę po powrocie z kościoła Ania zwierzyła się Maryli, że 
chłodny dreszcz przejął ją od stóp do głów, kiedy pastor ogłosił, że 
niebawem odbędzie się piknik.

– Po plecach przeszły mi dosłownie ciarki, Marylo! 
Przedtem prawie nie wierzyłam, że piknik się odbędzie. 
Obawiałam się, że może tylko to sobie wyobraziłam… 
Lecz, kiedy sam pastor powie o czymś z ambony, to już 
musi się uwierzyć!

– Za bardzo się wszystkim przejmujesz, Aniu – rzekła Maryla  
z westchnieniem. – Obawiam się, że z tego powodu doznasz wielu 
rozczarowań w życiu.

– Ach, Marylo, przecież samo czekanie na coś wspaniałego daje 
nam już połowę przyjemności! – zawołała dziewczynka. – Może się 
zdarzyć, że wcale się tego nie otrzyma, ale nikt nie może nam zabro-
nić radości oczekiwania! Pani Linde mówi: „Błogosławieni, którzy się 
niczego nie spodziewają, bo nie zaznają rozczarowania”. Ale ja myślę, 
że o wiele gorzej jest, kiedy się żyje, nie czekając niczego miłego, niż 
gdy czasem dozna się rozczarowania.

Tej niedzieli Maryla, jak zwykle gdy szła do kościoła, miała na szyi 
swą ametystową broszkę. Brała ją zawsze w niedzielę i jej brak przy 
sukni uważałaby prawie za świętokradztwo, za coś równie karygod-
nego, jak zapomnienie książki do nabożeństwa czy dziesięciu centów 
na tacę. Broszka ta była jej najdroższym klejnotem. Jakiś wuj, żeglarz, 
ofiarował ją jej matce, która z kolei przekazała tę rodzinną pamiąt-

Ania Shirley:
Gadatliwość.

Ania Shirley:
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kę Maryli. Była to staromodna, podłużna brosza, zawierająca pasmo 
włosów matki Maryli, otoczone drobnymi, niezwykle pięknymi ame-
tystami. Maryla nie znała się na drogich kamieniach tak bardzo, by 
należycie ocenić ich wartość, lecz uważała, że są bardzo ładne i cie-
szyła się pięknym, fioletowym blaskiem, jaki rzucały u kołnierzyka 
jej brązowej sukni.

Ania, gdy ujrzała ów klejnot po raz pierwszy, wpadła w niesamo-
wity zachwyt.

– Ach, Marylo, to jest bardzo elegancka broszka! Nie rozumiem, 
jak można myśleć o kazaniu, mając ją przy szyi. Ja bym tego nie po-
trafiła! Jak cudne są te ametysty! Właśnie w ten sposób wyobraża-
łam sobie brylanty. Dawno temu, jeszcze zanim je zobaczyłam, czy-
tałam o nich i starałam się je sobie wyobrazić. Myślałam, że są pur-
purowe i błyszczące. Pewnego razu zauważyłam pierścionek z brylan-
tów u pewnej pani i poczułam się tak bardzo zawiedziona, że zaczę-
łam płakać. Jest prawdą, że był piękny, ale wcale nie wyglądał tak, jak 
go sobie wymarzyłam. Czy Maryla pozwoli mi potrzymać tę broszkę 
przez chwilkę? Czy Maryla nie sądzi, że ametysty są może duszyczka-
mi dobrych fiołków?
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ROZDZIAŁ xIv

PRZYZNANIE SIę DO WINY

W poniedziałek wieczorem, jeszcze przed piknikiem, Maryla wy-
szła ze swego pokoju bardzo zmartwiona. 

– Aniu – zwróciła się do swej małej pomocnicy, która właśnie łu-
skała zielony groszek na czystym stole, śpiewając piosenkę z zapałem 
i wyczuciem, które dobrze świadczyły o umiejętnościach nauczyciel-
skich Diany. – Czy nie widziałaś mojej ametystowej broszki? Wyda-
wało mi się, że kiedy wróciłam wczoraj z kościoła, wpięłam ją w po-
duszeczkę do igieł. Ale teraz nie mogę jej znaleźć.

– Ja…, ja widziałam ją dziś po południu, kiedy Maryla wybiera-
ła się na posiedzenie związku – rzekła Ania nieco niepewnie. – Prze-
chodziłam przez pokój, widziałam ją wpiętą w poduszeczkę i zatrzy-
małam się, by się jej lepiej przypatrzyć.

– Czy ją ruszałaś? – spytała Maryla surowo.
– T-a-a-k – przyznała dziewczynka – wyjęłam ją i wpię-

łam w swój kołnierzyk, aby zobaczyć, jak to będzie wy-
glądało…

– Nie powinnaś tego robić! Dzieciom nie wolno ni-
czego ruszać. Po pierwsze, nie należy wchodzić do moje-
go pokoju; po drugie, nie wolno dotykać broszki, która do ciebie nie 
należy. Gdzie ją położyłaś?

– Odłożyłam ją znowu na swoje miejsce, na biurko. Nie miałam 
jej na sobie nawet przez pół minuty. Nie chciałam zrobić niczego złe-
go. Nie sądziłam, że przymierzenie broszki to coś karygodnego. Te-
raz widzę, że źle się zachowałam i nigdy więcej tego nie uczynię. To 

Ania Shirley:
Szczerość, 
prawdo-
mówność.
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przynajmniej jedyna moja zaleta, że dwa razy nie popełniam tego sa-
mego błędu.

– Nie położyłaś jej na miejscu – rzekła Maryla. – Nie ma broszki 
na biurku. Zabrałaś ją pewnie do ogrodu, Aniu.

– Na pewno położyłam ją na miejscu – odpowiedziała Ania szyb-
ko, nawet trochę zuchwale, jak wydało się Maryli. – Nie pamiętam 
dokładnie, czy wpięłam ją w poduszeczkę, czy też położyłam na por-
celanowej miseczce. Ale wiem z pewnością, że jej nie zabrałam.

– Dobrze, jeśli tak, pójdę jeszcze raz jej poszukać – rzekła Mary-
la, nie chcąc oceniać dziewczynki zbyt pochopnie. – Jeżeli było tak, 
jak mówisz, broszka musi tam być; jeśli jej tam nie ma, to dowód na 
to, żeś jej nie zostawiła.

Maryla powróciła do swego pokoju i szukała dokładnie – nie tyl-
ko na biurku, lecz we wszystkich innych kątach, gdzie przypuszczal-
nie klejnot mógłby się znajdować. Niczego jednak nie znalazła. Po-
wróciła więc do kuchni.

– Aniu, broszka zginęła. Sama przyznałaś, że byłaś ostatnią oso-
bą, która miała ją w ręku. Co z nią zrobiłaś? W tej chwili powiedz 
mi prawdę. Czy zabrałaś ją do ogrodu? Może po prostu ją zgubiłaś?

– Nie, nie zgubiłam – odpowiedziała poważnie Ania, śmiało wpa-
trując się w rozgniewaną twarz opiekunki. – Nie zabrałam broszki 
z pokoju Maryli. Jest to szczera prawda, której się nie wyprę, nawet 
gdyby mieli mnie zakuć w kajdany…, chociaż nie wiem dobrze, co 
to są kajdany. Tak właśnie było, Marylo.

Ostatnie zdanie dziewczynka dodała, żeby wzmocnić swoje oświad-
czenie, ale Maryla odebrała je jako bezczelne wyzwanie.

– Wydaje mi się, że kłamiesz – rzekła surowo. – Jestem 
tego niemal pewna. Nie mów ani słowa więcej, dopóki 
nie będziesz miała zamiaru powiedzieć prawdy. Idź do 
swojego pokoju i pozostań tam, dopóki się nie przyznasz.

– Czy mam zabrać ze sobą groch? – spytała posłusz-
nie Ania.

Maryla 
Cuthbert:
Surowość, 

bezwzględ-
ność.
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– Nie, sama go wyłuskam. Zrób, co kazałam.
Po odejściu Ani Maryla, bardzo zirytowana, zabrała się do swych 

wieczornych zajęć. Żal jej było drogocennej broszki. A jeśli dziecko 
ją zgubiło?… To niedobrze, że teraz wypiera się tego, co jest oczywi-
ste! I z jaką niewinną minką!

„Już sama nie wiem, co bym wolała wybrać – myślała Maryla, 
nerwowymi ruchami łuskając groch. – Nie sądzę, żeby miała zamiar 
ją ukraść. Pewnie chciała się nią pobawić, wyobrażając sobie te róż-
ne romantyczne historie. Musiała ją wziąć, to oczywiste, bo nikt po 
niej nie był w pokoju. Dopiero ja weszłam tam wieczorem, idąc spać.  
A broszka zginęła, to jasne. Przypuszczam, że wzięła ją i zgubiła, 
a teraz nie chce się do tego przyznać w obawie przed karą. Najstrasz-
niejsze jest to, że kłamie. To stokroć gorsze niż jej gwałtowny cha-
rakter! Jaka to ogromna odpowiedzialność – mieć w domu dziec-
ko, któremu nie można ufać… Przebiegłość i kłamstwo… – oto 
jej wady, które martwią mnie o wiele bardziej niż utrata broszki. 
Gdyby chociaż przyznała się do kradzieży, nie byłoby mi tak przy- 
kro”.

Tego wieczoru Maryla jeszcze kilka razy wchodziła do swego 
pokoju i szukała broszki. Bez skutku. Wieczorne odwiedziny w pokoi- 
ku na górze także nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Ania sta-
nowczo twierdziła, że nie wie niczego na temat broszki. Ale Maryla 
była coraz bardziej przekonana, że dziewczynka kłamie.

Następnego ranka opowiedziała o wszystkim Mateuszowi. Zdziwił 
się i zmartwił, ale nie stracił zaufania do dziewczynki, chociaż musiał 
przyznać, że pozory przemawiają przeciw niej.

– Czy jesteś pewna, że ta broszka nie wpadła za biurko? – przy-
szło mu na myśl.

– Odsunęłam je, wyjęłam szufladki, zajrzałam do każdego kąci-
ka – mówiła Maryla. – Broszki nie ma! Ania wzięła ją, a co najgor-
sze – kłamie. Jest to smutne i okropne, ale musimy spojrzeć prawdzie 
w oczy, Mateuszu Cuthbert.
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– No i co teraz zrobisz? – spytał bezradnie brat, zadowolony w du-
chu, że to Maryla, a nie on, zmuszona będzie załatwić tę sprawę. Tym 
razem nie miał najmniejszego zamiaru wtrącać się w sprawy wycho-
wawcze.

– Pozostanie zamknięta w swoim pokoju, dopóki się nie przy-
zna – rzekła Maryla stanowczo, przypominając sobie dobry rezul-
tat tej metody w poprzednim wypadku. – Potem zobaczymy, co da-
lej. Może zdołalibyśmy odnaleźć broszkę, gdyby ona wreszcie powie-
działa, dokąd ją zabrała. Niezależnie od wszystkiego, musi zostać su-
rowo ukarana.

– Zapewne ukarzesz ją – rzekł Mateusz, sięgając po ka-
pelusz. – Pamiętaj, że ja nie zabieram głosu w tej sprawie. 
Nie pozwoliłaś mi się wtrącać do wychowania Ani.

Maryla poczuła się opuszczona przez wszystkich. Nie 
mogła nawet pójść po radę do pani Linde. Powędrowała 
znów na poddasze, zachmurzona i zirytowana, lecz po roz-

mowie z dzieckiem wróciła w jeszcze gorszym nastroju. Ania stanow-
czo nie chciała się przyznać do kradzieży, wciąż twierdząc, że broszki 
nie zabrała. Było widać, że dużo płakała i Maryla poczuła litość, spoj-
rzawszy na jej zmienioną twarzyczkę. Jednak nie ustąpiła.

– Zostaniesz w swoim pokoju, dopóki nie powiesz prawdy. Bądź 
tego pewna – rzekła stanowczo.

– Ależ piknik ma się odbyć już jutro! – zawołała Ania. – Chyba po-
zwolicie mi wziąć w nim udział! Proszę, niech mnie Maryla wypuści na 
jedno popołudnie, dobrze? Potem z radością będę siedziała w zamk- 
nięciu, jak długo będzie Maryla chciała. Ale na piknik muszę pójść!

– Nie pójdziesz ani na piknik, ani nigdzie indziej, dopóki nie po-
wiesz prawdy, Aniu.

– Ach, Marylo! – wybuchnęła Ania płaczem. Lecz opiekunka wy-
szła, zamknąwszy drzwi.

Środowy poranek był tak słoneczny i jasny, jakby specjalnie zamó-
wiony na piknik. Tysiące ptaków rozśpiewało się nad Zielonym Wzgó-

Mateusz 
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rzem. Wszystkie białe lilie w ogrodzie pachniały upajająco i zapach 
ten wślizgiwał się do mieszkania drzwiami i oknami, rozchodząc się 
po pokojach i korytarzach, tak jakby niósł całemu domowi błogosła-
wieństwo. Brzozy w dolinie kołysały się i powiewały gałązkami, wy-
czekując zwykłego rannego powitania mieszkanki poddasza. Ale Ani 
przy oknie nie było. Kiedy Maryla przyniosła jej śniadanie, zastała 
dziewczynkę siedzącą na łóżku, bladą i zdecydowaną, z zaciśniętymi 
ustami i błyszczącymi oczyma.

– Marylo, jestem gotowa przyznać się do wszystkiego!
– Wreszcie!
Maryla odstawiła tacę. Znowu metoda przyniosła skutek, lecz tym 

razem jakoś jej to nie cieszyło.
– Słucham, o czym chcesz mi powiedzieć?
– Wzięłam ametystową broszkę – recytowała Ania to-

nem wyuczonej lekcji. – Zabrałam ją, tak jak Maryla przy-
puszczała. Kiedy wchodziłam do pokoju, nie miałam za-
miaru jej brać. Ale gdy przypięłam ją sobie do kołnierzy-
ka, wydała mi się tak piękna, że opanowała mnie nieprze-
zwyciężona pokusa. Pomyślałam sobie, jak to będzie cudownie, gdy 
zabiorę ją do Zacisza Słowika i będę ją miała na sobie, udając lady 
Kordelię Fitzgerald. O ileż łatwiej przecież sobie wyobrazić, że jest się 
lady Kordelią Fitzgerald, mając broszkę z prawdziwych ametystów! 
Diana i ja robiłyśmy swoje naszyjniki z jarzębiny, ale czym jest jarzę-
bina w porównaniu z ametystem? Wzięłam zatem broszkę. Myślałam, 
że zdążę ją odłożyć, zanim Maryla wróci. Poszłam okrężną drogą, aby 
mieć więcej czasu. Przechodząc mostem na Jeziorze Lśniących Wód, 
zdjęłam broszkę, aby jeszcze raz na nią spojrzeć. Ach, jak wspania-
le błyszczała w słońcu! Lecz, kiedy przechyliłam się poprzez poręcz, 
wymknęła mi się z palców i… widziałam, jak spadała coraz niżej…, 
niżej… i niżej, mieniąc się purpurowo, aż wreszcie znikła na wieki 
w falach Jeziora Lśniących Wód. Lepiej już przyznać się do winy nie 
potrafię, Marylo!

Ania Shirley:
Skłonność do 
fantazjowania, 
pomysłowość.
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Maryla czuła, że znów ogarnia ją gniew. Nie dość, że dziewczynka 
zabrała samowolnie jej drogocenną broszkę i ją zgubiła, to na doda-
tek teraz, bez śladu żalu, z zimną krwią opowiada o tym wydarzeniu!

– Aniu, to, co powiedziałaś, jest okropne! – rzekła, starając się za-
chować spokój. – Jesteś najbardziej niegodziwym dzieckiem, jakie 
kiedykolwiek spotkałam!

– Tak, wierzę w to – odpowiedziała Ania spokojnie – i wiem, że 
zasłużyłam sobie na karę. Maryla musi mnie ukarać. Ale czy nie mo-
głaby uczynić tego natychmiast, abym idąc na piknik, nie miała już 
żadnego ciężaru w duszy?

– Na piknik? Jeszcze czego! Nie pójdziesz na żaden piknik! I to bę-
dzie twoja kara! Choć nie jest nawet w połowie tak surowa, jak na to 
zasługujesz.

– Nie pójdę na piknik?!
Dziewczynka zerwała się na nogi i złapała opiekunkę za ręce.
– Ależ Maryla mi przyrzekła! Ja muszę pójść na piknik! Przecież dla-

tego przyznałam się do winy! Proszę ukarać mnie w jakikolwiek inny 
sposób, tylko nie tak! Ach, Marylo, błagam, pozwól mi tam pójść! 
Przypomnij sobie lody! Kto wie, czy kiedykolwiek jeszcze będę mo-
gła spróbować lodów!

Maryla stanowczym ruchem odtrąciła obejmujące ją ręce Ani.
– Na próżno prosisz, Aniu. Nie pójdziesz na piknik, i na tym ko-

niec! Ani słowa więcej!
Ania zrozumiała, że Maryla nie da się w żaden sposób uprosić. Za-

łamała dłonie, wydała przeraźliwy okrzyk i padła na łóżko, szlochając 
i wijąc się w przystępie bezgranicznej rozpaczy.

– Oszalała chyba! – rzekła Maryla, wychodząc z pokoiku. – A jeśli 
nie, to musi być do gruntu zła. Obawiam się, że Małgorzata od po-
czątku miała rację. Ale cóż! Trzeba dalej robić tak, żeby było dobrze 
i na nic się nie oglądać.

Smutne to było przedpołudnie. Maryla pracowała za troje, szoro-
wała podłogę w przedsionku i odkurzała półki w spiżarni, nie znajdu-
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jąc na razie nic innego do roboty, chociaż ani podłoga, ani półki nie 
wymagały czyszczenia. Potem gorliwie grabiła podwórze.

Skończywszy gotowanie obiadu, weszła na schody i zawołała Anię. 
Skąpana we łzach twarzyczka o tragicznych oczach wyjrzała spoza po-
ręczy.

– Chodź na obiad, Aniu!
– Nie chcę niczego jeść, Marylo – rzekła Ania, zanosząc się pła-

czem. – Nie mogłabym niczego przełknąć. Mam złamane serce. Ma-
ryla mi je złamała i może kiedyś odczuje wyrzuty sumienia z tego po-
wodu. Ale ja jej wybaczam; proszę o tym pamiętać, kiedy przyjdzie 
właściwa chwila… Jednak i tak nie potrafiłabym jeść, zwłaszcza go-
towanej wieprzowiny z jarzynami. To takie przyziemne potrawy dla 
kogoś, kto ma ogromne zmartwienie.

Maryla bezradna powróciła do kuchni i cały swój gniew i żal wylała na 
Mateusza, który czuł się bardzo nieszczęśliwy, nie mogąc pogodzić swo-
jego poczucia sprawiedliwości ze współczuciem dla nieszczęśliwej Ani.

– Zapewne, Marylo, nie powinna wziąć tej broszki i się nie przy-
znać – mówił, mierząc posępnym wzrokiem swoją porcję wieprzowiny.

Najwyraźniej też uznawał te potrawy za nieodpowiednie w chwi-
li silnego wzruszenia.

– Ależ to jeszcze dziecko… i takie niezwykłe dziecko. Czy nie 
sądzisz, że ta kara jest dla niej zbyt surowa – pozbawienie udziału  
w pikniku, na który tak się cieszyła? 

– No wiesz, Mateuszu, bardzo ci się dziwię! Sądzę, że byłam dla 
niej zbyt pobłażliwa! Wydaje mi się, że ona w ogóle nie poczuwa się 
do winy! I to denerwuje mnie najbardziej. Gdyby chociaż tego żało-
wała! A ty również nie zdajesz sobie sprawy z tego, co ona
zrobiła. Zawsze jej bronisz, zawsze znajdujesz dla niej wy-
tłumaczenie. Widzę to dobrze!

– Przecież to jeszcze dziecko – powtórzył trochę słab-
szym głosem Mateusz. – I trzeba dodać na jej usprawie-
dliwienie, że nikt nigdy jej nie wychowywał.

Mateusz 
Cuthbert:
Łagodny, ko-
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w jej obronie.
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– To prawda, ale odtąd ja zajmuję się jej wychowaniem – odpo-
wiedziała Maryla.

Brat umilkł, chociaż nadal nie wydawał się co do tego przekonany. 
Obiad minął w niezwykle ponurej atmosferze. W dobrym humorze 
był tylko Jerry Buote, pastuszek, którego wesołe zachowanie Maryla 
uznała za osobistą obrazę.

Po umyciu naczyń, przygotowaniu ciasta i nakarmieniu kur-
cząt, Maryla przypomniała sobie, że zdejmując swój najładniejszy, 
czarny koronkowy szal, który miała na głowie w poniedziałek na 
zebraniu w związku, zauważyła w nim małą dziurkę. Należało ją napra- 
wić.

Szal ten ułożony był w pudełku, w skrzyni. Gdy Maryla go wyjęła, 
promienie słoneczne przedzierające się przez gęste wino wkoło okien, 
padły na coś, co tkwiło w szalu, lśniąc i rzucając fioletowe błyski. Ma-
ryla chwyciła do ręki przedmiot: była to jej ametystowa broszka za-
czepiona o brzeg koronki.

– A cóż to takiego?! – zawołała zdumiona. – Leży całkiem nietknię-
ta! A ja byłam przekonana, że utopiła się w stawie Barrych! Dlaczego 
Ania powiedziała, że wpadła do wody? Naprawdę, zaczynam sądzić, 
że na Zielonym Wzgórzu dzieją się jakieś czary. Teraz przypominam 
sobie, że kiedy wracałam ze spotkania w poniedziałek wieczorem, 
położyłam szal na chwilę na biurku. Broszka widocznie zaczepiła się  
o niego i tak go schowałam.

Z broszką w ręce Maryla natychmiast udała się na poddasze. Dziew-
czynka, cała zapłakana, siedziała przy oknie.

– Aniu – rzekła do niej z powagą – znalazłam w tej chwili broszkę 
zaczepioną o mój koronkowy szal. Chciałabym się dowiedzieć, cóż 
to za bajkę opowiedziałaś mi dziś rano.

– Przecież Maryla zapowiedziała, że nie wyjdę z pokoju, dopóki się 
nie przyznam – rzekła Ania znużonym głosem – więc postanowiłam 
się przyznać, aby móc pójść na piknik. Ułożyłam sobie w nocy histo-
ryjkę tak piękną, jak tylko potrafiłam. Powtarzałam je bezustannie, 
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aby niczego nie zapomnieć. Ale mimo wszystko Maryla nie pozwoli-
ła mi tam pójść, mój trud okazał się więc daremny!

Maryla mimo woli roześmiała się, ale poczuła przy tym wyrzuty 
sumienia.

– Cóż to za pomysł, Aniu! Myliłam się co do twojej 
winy…, widzę to teraz. Nie powinnam w ciebie wątpić, 
jeżeli nigdy wcześniej nie skłamałaś. Ale i ty niesłusznie 
postąpiłaś, zmyślając jakąś nieprawdziwą historię. Co 
prawda, to ja doprowadziłam cię do tego... Wybacz mi, 
Aniu, ja także ci wybaczę i będziemy nadal przyjaciółkami.  
A teraz przygotuj się do pikniku. 

Ania podskoczyła niczym piłka.
– Ach, Marylo, czy nie jest już za późno?
– Ależ skąd! Dopiero druga! Prawdopodobnie wszyscy dopiero 

się zebrali, a zanim zasiądą do podwieczorku, minie co najmniej go-
dzina. Umyj się, uczesz i zmień sukienkę. Przygotuję ci twój koszyk  
z prowiantem. Znajdziesz w nim ciastka domowej roboty. Powiem 
Jerry’emu, żeby natychmiast zaprzągł klacz i zawiózł cię do lasu, gdzie 
się spotykają.

– Ach, Marylo! – zawołała Ania, biegnąc do łazienki. – Przed pię-
cioma minutami byłam tak nieszczęśliwa, że żałowałam tego, iż się 
urodziłam, a teraz nie chciałabym zamienić się z aniołem!

Tegoż wieczoru Ania wróciła do domu wyjątkowo zmęczona, lecz 
niesamowicie szczęśliwa.

– Ach, Marylo, bawiłyśmy się bosko… „Bosko” – jest to nowe wy-
rażenie, którego się dziś nauczyłam. Słyszałam, jak Alisia Bell kilka-
krotnie go użyła. Czy ono nie jest wymowne? Wszystko było wspania-
łe! Podwieczorek był pyszny, a potem pan Andrews brał nas po sześć 
do łodzi na przejażdżkę po Jeziorze Lśniących Wód. Janka Andrews 
omalże nie wypadła. Wychyliła się, aby zerwać wodną lilię, i gdyby 
nie jej ojciec, który w ostatniej chwili chwycił ją za sukienkę, byłaby 
wypadła i utonęła. Szkoda, że ja nie znalazłam się na jej miejscu! Ja-
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kie to byłoby romantyczne, tak prawie utonąć! Ileż miałabym do opo-
wiadania! Były też lody. Brak mi słów do opisania smaku śmietanko-
wych lodów. Ach, jakież to wszystko okazało się boskie!

Wieczorem, cerując pończochy, Maryla opowiedziała wszystko Ma-
teuszowi.

– Przyznaję otwarcie, że popełniłam błąd – mówiła szczerze – ale 
otrzymałam nauczkę. Na śmiech mi się zbiera, kiedy przypomnę 
sobie to „wyznanie” Ani. Chociaż nie powinnam się śmiać, bo 
przecież było to kłamstwo, no, może nie takie złe, jak każde inne, 
a w końcu ja sama je sprowokowałam. Naprawdę trudno jest mi cza-
sem tę dziewczynkę zrozumieć. Ale mam nadzieję, że wszystko ułoży 
się dobrze. Widzę coraz wyraźniej, że w domu, w którym jest Ania, 
nie może być smutno!
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ROZDZIAŁ xv

BURZA W SZkOLNEj SZkLANCE WODY

– Jaki piękny dzień dziś mamy! – rzekła Ania, oddychając głębo-
ko. – Czyż nie cudownie jest żyć tu i teraz? Żal mi tych, którzy jesz-
cze się nie urodzili i nie mogą cieszyć się tą pogodą! Choćby przeżyli 
niejeden wspaniały dzień, dzisiejszego przecież nie będą pamiętać… 
I jakie to szczęście, że mamy taką śliczną drogę do szkoły!

– Masz rację, przyjemniej jest iść tędy niż główną drogą, na któ-
rej jest gorąco i okropnie się kurzy – odpowiedziała praktyczna Dia-
na, po czym zajrzała do koszyczka ze śniadaniem, obliczając, ile kę-
sów smacznego ciastka z malinami przypadnie na jedną dziewczynkę, 
jeśli trzy sztuki trzeba będzie podzielić pomiędzy dziesięć koleżanek.

Dziewczęta ze szkoły w Avonlea zawsze dzieliły się przyniesionymi 
przez siebie smakołykami, a gdyby któraś z nich odważyła się zjeść na 
przykład trzy ciastka sama lub nawet wspólnie ze swoją przyjaciółką, 
przyczepiono by się do niej, uważając, że jest wstrętną egoistką i my-
śli tylko o sobie. A jednak trzy ciasteczka, rozdzielone między dzie-
sięć dziewczynek, mogły tylko boleśnie zaostrzyć apetyt.

Droga, którą Ania i Diana szły do szkoły, była naprawdę pełna uro-
ku. Ania nawet w swej wyobraźni nie potrafiłaby stworzyć piękniej-
szej. Chodzenie głównym traktem nie było romantyczne, natomiast 
spacer Aleją Zakochanych, wzdłuż Szumu Wierzb, Doliną Fiołków  
i Ścieżką Brzóz wydawał się niesamowitym przeżyciem.

Aleja Zakochanych zaczynała się za sadem Zielonego Wzgórza  
i wiła się w lesie, aż do posiadłości Cuthbertów. Ścieżką tą przeważnie 
pastuszkowie pędzili krowy udające się na pastwiska, a zimową porą 
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zwożono tędy drewno przeznaczone na opał. Ania wymyśliła tę na-
zwę już kilka tygodni po tym, jak znalazła się na Zielonym Wzgórzu.

– Wiem dobrze, że żadni zakochani tędy nie spacerują – wyjaśnia-
ła Maryli – ale czytamy właśnie z Dianą śliczną książkę, w której po-
jawia się Aleja Zakochanych. Dlatego chciałyśmy też mieć podobną. 
Przecież to taka romantyczna nazwa! Ależ Marylo, na pewno można 
sobie w tej alei wyobrazić zakochanych. Lubię tę ścieżkę, można na 
niej także śpiewać i krzyczeć wniebogłosy, a nikt się o to nie gniewa.

Ania wychodziła z domu przeważnie wczesnym rankiem i szła Aleją 
Zakochanych aż do strumienia. Tam spotykała się z Dianą i obie wę-
drowały pod koronami klonów, dopóki nie doszły do małego mostka.

– Klony są bardzo towarzyskimi drzewami – mawiała Ania – wiecz-
nie szepczą i szepczą, rozmawiając z nami.

Następnie dziewczynki skręcały ze ścieżki, mijały łąki pana Bar- 
ry’ego i Szum Wierzb. Dalej rozciągała się Dolina Fiołków – maleń-
ka, zielona kotlinka w cieniu wielkiego lasu pana Bella.

– Oczywiście teraz nie rosną na niej fiołki – opowiadała Ania Ma-
ryli – lecz Diana twierdzi, że na wiosnę kwitną ich miliony. Czy Ma-
ryla to sobie wyobraża? Nazwałam to miejsce Doliną Fiołków. Dia-
na mówi, że oprócz mnie, nie zna nikogo, kto miałby równie wielkie 
zdolności do nadawania rzeczom różnych nazw. Jak to miło jest, kie-
dy ktoś przyzna, że ma się talent w jakiejś dziedzinie! Diana wymyśli-
ła nazwę Ścieżka Brzóz. Prosiła mnie, żebym się na nią zgodziła, więc 
przystałam na to, chociaż z pewnością sama wymyśliłabym coś, co 
brzmiałoby o wiele bardziej poetycko. Na taki zwykły pomysł mógł-
by wpaść każdy! Jednak, niezależnie od wszystkiego, Ścieżka Brzóz 
jest jedną z najpiękniejszych na świecie.

I tak było rzeczywiście. Każdy, kto tędy przechodził, mówił to samo.
Była to wąska ścieżka wijąca się wokół wzgórza pośród 
lasu pana Bella. Światło, które przedostawało się przez 
szmaragdową ścianę listowia, wydawało się lśnić tak czy-

sto jak najpiękniejszy diament. Z obu stron okalały dróżkę młode 
Ścieżka Brzóz.
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brzózki o białych pniach i gibkich gałęziach. Paprocie, astry i dzikie 
konwalie przykrywały tu całe połacie terenu. Powietrze przesycały de-
likatne zapachy żywicy, wokół rozlegały się melodyjne ptasie świer-
goty, a gdzieś wysoko, między koronami drzew, śmiał się i szumiał 
szmerem letni wietrzyk. Jeśli kto szedł cichutko – Ani i Dianie zda-
rzało się to bardzo rzadko – mógł spłoszyć królika. Niżej, w dolinie, 
ścieżka łączyła się z główną droga, a tuż za pagórkiem, porosłym la-
sem, znajdowała się szkoła.

Budynek szkoły w Avonlea był biało otynkowany, ni-
ski i miał ogromne okna. W środku mieściły się solidne, 
staroświeckie ławki z otwieranymi pulpitami i deskami, 
na których trzy pokolenia uczniów pracowicie nanosiły 
przeróżne hieroglify i podpisy. Dom szkolny stał z dala 
od drogi; tuż za nim rozciągał się ciemny sosnowy las, przez który 
przepływał strumień. Dzieci wstawiały do niego rano swoje butelki 
z mlekiem, aby pozostały do południa zimne i słodkie.

Z wielkim niepokojem wyprawiła Maryla Anię pierwszego września 
do szkoły. Jej wychowanka była przecież takim oryginalnym dziec-
kiem! Jak nawiąże kontakty z innymi? I czy w czasie lekcji będzie po-
trafiła zapanować nad swą gadatliwością?

Ale wszystko poszło nadspodziewanie dobrze. Ania wróciła tego 
dnia rozpromieniona.

– Chyba polubię tę szkołę – oznajmiła. – Nauczyciel, co prawda, 
nie bardzo mi się podoba. Cały czas kręci wąsa i zerka na
Prissy Andrews. Prissy jest już dorosła, wie Maryla, ma 
szesnaście lat i przygotowuje się do egzaminu wstępnego 
na  Quenn’s Academy w Charlottetown w przyszłym roku. 
Tillie Boutler mówi, że nasz nauczyciel jest zakochany na 
amen w Prissy. Ona ma śliczną cerę i wijące się, ciemne włosy, które 
bardzo ładnie upina. Siedzi w ostatniej ławce i on często się do niej 
przysiada…, aby jej wytłumaczyć lekcję, jak twierdzi. Ale Ruby Gil-
lis mówiła, że widziała, jak napisał jej coś na tabliczce, a gdy Prissy 
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to przeczytała, zaczerwieniła się jak burak i zaczęła chichotać. Ruby 
mówi, że jest pewna, iż to wcale nie dotyczyło lekcji.

– Aniu, nie waż mi się nigdy więcej mówić w ten spo-
sób o swoim nauczycielu! – rzekła Maryla ostro. – Nie 
chodzisz do szkoły po to, żeby go krytykować. Myślę, że 
ciebie z pewnością potrafi czegoś nauczyć, a twoim zada-
niem jest uważnie go słuchać. Proszę nigdy nie wracać do 

domu z podobnymi opowieściami! Stanowczo nie pozwalam na to. 
Mam nadzieję, że dobrze się zachowywałaś.

– Bardzo dobrze – odpowiedziała Ania beztrosko. – Wcale nie było 
tak strasznie, jak sobie wyobrażałam. Siedziałam obok Diany. Nasza 
ławka stoi tuż przy oknie i możemy spoglądać na Jezioro Lśniących 
Wód. W szkole jest wiele miłych koleżanek, więc podczas przerwy 
obiadowej wspaniale się bawiłyśmy. Jak to przyjemnie mieć tyle ko-
leżanek do zabawy! To oczywiste, że najbardziej ze wszystkich lubię 
i będę lubiła Dianę. Ubóstwiam ją! A tak w ogóle to umiem o wiele 
mniej niż inni. Wszyscy uczą się z podręcznika do piątej klasy, ja zaś 
przerabiam ten do czwartej. Czuję się przez to trochę głupio i jest mi 
wstyd. Ale nikt z nich nie ma tak bogatej wyobraźni jak ja. Bardzo 
szybko to zauważyłam. Dziś miałyśmy lekcję czytania, geografii, hi-
storii Kanady i dyktando. Pan Phillips powiedział, że moja ortografia 
jest potworna, po czym podniósł moją tabliczkę wysoko, żeby wszy-
scy mogli ją zobaczyć. Błędy zostały podkreślone grubymi kreskami. 
Wstydziłam się bardzo, Marylo, ale z drugiej strony, czy to ładnie tak 
postępować z uczennicą, która przyszła do szkoły po raz pierwszy?

Ruby Gillis dała mi jabłko, a Zosia Sloane przesłała mi 
śliczną, czerwoną kartkę z napisem: „Czy mogę odwie-
dzić cię w domu?”. Tillie Boutler natomiast pozwoliła mi 
ponosić swój pierścionek z paciorków przez całe popołu-
dnie. Czy mogłabym wziąć trochę tych sztucznych pere-

łek ze starej poduszeczki od szpilek, która leży na strychu, żeby zro-
bić sobie pierścionek? I czy Maryla wie, że Janka Andrews powiedzia-
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ła mi, iż usłyszała od Minnie Macpherson, że Prissy Andrews powie-
działa Sarze Gillis, że ja mam bardzo ładny nos? Ach, Marylo, jest to 
pierwszy komplement, który usłyszałam w życiu! Jakiego dziwnego 
doznałam uczucia! Marylo, czy ja naprawdę mam ładny nos? Wiem, 
że Maryla powie mi prawdę!

– Owszem, twój nos nie jest brzydki – przyznała Maryla krótko.
Dobrze wiedziała, że Ania miała wyjątkowo zgrabny nos, lecz nie 

chciała jej tego powiedzieć.
Upłynęły już trzy tygodnie nauki Ani w szkole, a dotąd wszystko 

szło pomyślnie. I oto w piękny wrześniowy poranek Ania i Diana, 
jedne z najszczęśliwszych dziewczynek w Avonlea, szły sobie beztro-
sko Ścieżką Brzóz.

– Wydaje mi się, że Gilbert Blythe przyjdzie dzisiaj do 
szkoły – rzekła Diana. – Całe lato spędził u swoich krew-
nych w Nowym Brunszwiku i wrócił dopiero w sobotę 
wieczorem. Jaki on jest przystojny, Aniu! Zawsze okrop-
nie dokucza dziewczynkom. Potrafi zamęczyć je na śmierć.

Jej ton głosu wyraźnie dowodził, że chętnie pozwoliła-
by mu się tak zamęczyć na śmierć. 

– Gilbert Blythe? – spytała Ania. – Czy to nie jego imię i nazwisko 
wypisano na ścianie, tuż obok wejścia, razem z imieniem Julii Bell,  
a nad tym wielkimi literami: „Uwaga”?

– Tak, właśnie – rzekła Diana, podkreślając swe słowa skinieniem 
głowy – lecz jestem pewna, iż on wcale jej tak bardzo nie lubi. Słysza-
łam, jak mówił, że uczył się tabliczki mnożenia na jej piegach.

– Ach, nie wspominaj przy mnie o piegach! – prosiła Ania. – To 
bardzo niedelikatne, bo przecież ja mam ich tyle! Lecz wydaje mi 
się, że to bardzo głupie takie wspólne zapisywanie imion dziewcząt  
i chłopców na ścianach. Chciałabym zobaczyć takiego, kto by się od-
ważył połączyć moje imię z imieniem któregoś z chłopców. No cóż, 
oczywiście nie przypuszczam, że ktoś kiedyś to uczyni – dodała szyb-
ko. Słowom tym jednak towarzyszyło westchnienie.
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Ania z jednej strony nie chciała, żeby jej imię zostało napisane na 
ścianie, ale z drugiej trochę upokarzająca była myśl, że jej to zupeł-
nie nie grozi.

– Głupstwo! – rzekła Diana, której czarne oczy i wspaniałe warkocze 
robiły tak wielkie wrażenie na chłopakach, że jej imię już z sześć razy 
wyryto na ścianie przedsionka. – Przecież to tylko żarty! I nie wma-
wiaj sobie, że twoje imię nigdy tam się nie znajdzie. Karol Sloane jest 
w tobie śmiertelnie zakochany. Powiedział swojej matce – wyobra-
żasz to sobie, matce – że jesteś najbystrzejszą dziewczynką w szkole. 
To na pewno znaczy o wiele więcej, niż być ładną.

– O, co to, to nie! – sprzeciwiła się Ania, miłośniczka piękna. – Wo-
lałabym być ładną niż rozumną. Zresztą nie cierpię Karo-
la. Nienawidzę chłopców z wyłupiastymi oczami. Gdyby 
ktokolwiek odważył się napisać jego imię wraz z moim, 
nie przebaczyłabym mu tego nigdy… Ale przyjemnie jest 
być najlepszą w klasie!

– Teraz Gilbert dołączy do twojej klasy, a on zawsze jest 
najlepszy. Uczy się z podręczników do czwartej klasy, mi-
mo że ma prawie czternaście lat. Przed czterema laty jego 
ojciec zachorował i musiał wyjechać do Alberty dla pora-
towania zdrowia. Zabrał też syna i miał go przy sobie przez 
kolejne trzy lata. Gilbert wówczas prawie nie chodził do 

szkoły, zaczął do niej uczęszczać dopiero po ich powrocie do domu. 
Jednak przy nim nie będzie ci tak łatwo zostać prymuską.

– Cieszę się z tego – wtrąciła Ania prędko. – Niewielki to sukces 
być najlepszą w grupie dziewięcio- i dziesięciolatków. Wczoraj wsta-
łam, żeby powiedzieć, jak się pisze wyraz „wrzenie”. Józia Pye zro-
biła to pierwsza, ale wyobraź sobie, że wcześniej zajrzała do książki. 
Pan Phillips tego nie zauważył – akurat w tej chwili patrzył na Prissy 
Andrews – lecz ja to dostrzegłam. Rzuciłam jej spojrzenie tak pełne 
pogardy, że zaczerwieniła się jak burak i zaczęła plątać się w odpo- 
wiedzi!
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– Wszystkie Pye’ówny oszukują! – rzekła oburzona Diana, prze-
chodząc przez płot, który dzielił je od głównej drogi. – Czy wiesz, że 
właśnie wczoraj Gertie Pye wstawiła swoją butelkę mleka na miejsce 
mojej do strumienia? Nie rozmawiam z nią.

Podczas gdy pan Phillips, siedząc w głębi klasy, objaśniał Prissy An-
drews łacinę, Diana szepnęła do Ani:

– Gilbert Blythe siedzi na prawo od środkowego przejścia, Aniu. 
Spójrz na niego i powiedz, czy nie uważasz, że jest przystojny?

Ania spojrzała w jego kierunku. Mogła to uczynić swobodnie, bo 
Gilbert Blythe był pochłonięty przypinaniem szpilką do 
poręczy ławki długiego, jasnego warkocza siedzącej przed 
nim Ruby Gillis. Był to smukły chłopiec o czarnych, kę-
dzierzawych włosach, figlarnych, ciemnych oczach i we-
sołym uśmiechu na ustach.

Po chwili Ruby zerwała się z miejsca, aby przedstawić nauczycie-
lowi wynik jakiegoś zadania. Z okrzykiem bólu upadła z powrotem 
na ławkę, pewna, że wyrwała sobie wszystkie włosy z głowy. Ucznio-
wie spojrzeli na nią, pan Phillips zaś utkwił w niej tak surowy wzrok, 
że Ruby się rozpłakała.

Gilbert błyskawicznie wyciągnął szpilkę i, z najbardziej niewinną 
na świecie miną, zatopił się w czytaniu książki. Lecz kiedy sytuacja 
się uspokoiła, zerknął porozumiewawczo ku Ani z weso-
łą miną łobuziaka.

– Przyznaję, że twój Gilbert Blythe jest przystojny  
– zwierzyła się Ania Dianie – lecz uważam, że jest wprost 
bezczelny. Cóż to za zachowanie: mrugać do obcej dziew-
czynki? 

Jednak na najważniejsze wydarzenia przyszedł czas dopiero po po-
łudniu. Pan Phillips siedział z Prissy Andrews, zajęty objaśnianiem 
jej zadania algebraicznego, a reszta dzieci robiła, co im się podobało. 
Jadły zielone, niedojrzałe jabłka, szeptały między sobą, rysowały na 
swych tabliczkach i puszczały między ławkami koniki polne zaprzężone  
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w sznurki. Gilbert Blythe usiłował zmusić Anię do rzucenia nań okiem, 
lecz nie udawało mu się to wcale, gdyż Ania w tej chwili zupełnie zapo-
mniała o istnieniu nie tylko Gilberta, ale i wszystkich innych uczniów 
z Avonlea. Chyba nawet zapomniała o szkole. Z twarzyczką wspartą

na rękach, z oczami zapatrzonymi w błękitne fale Jeziora 
Lśniących Wód, które było widać przez zachodnie okno, 
dziewczynka tonęła w krainie marzeń, ślepa i głucha na 
wszystko, co odnosiło się do realnej rzeczywistości.

Gilbert Blythe nie przywykł jednak do tego, by bezsku-
tecznie starać się o uwagę którejś ze szkolnych koleżanek. 
Musi w końcu na niego spojrzeć ta czerwonowłosa Ania 
Shirley o spiczastym podbródku i wielkich oczach, jakich 
nie miała żadna inna uczennica w całym Avonlea.

Nagle wychylił się w stronę przejścia pomiędzy ławka-
mi, pochwycił koniec jednego z długich warkoczy dziewczynki, po-
ciągnął go ku sobie i zawołał przenikliwym szeptem:

– Patrzcie! Marchewka! Marchewka!
Wtedy dopiero Ania rzuciła na niego mściwe spojrzenie. I nie było

to tylko spojrzenie. Zerwała się z miejsca, a wszystkie prze-
piękne fantazje pierzchły w jednej chwili. Jej oczy ciska-
ły błyskawice, lecz prawie natychmiast przygasiły je łzy 
wściekłości i upokorzenia.

– Ty wstrętny chłopaku! – zawołała gwałtownie. – Jak 
śmiałeś!…

A potem – trzask! – cisnęła swą tabliczką w głowę Gilberta, robiąc 
to z taką siłą, że tabliczka pękła…

Uczniowie szkoły szczególnie delektowali się każdym niezwykłym 
zdarzeniem. A to było przecież coś niesamowitego. Każde z dzieci za-
wołało „o!” z przerażeniem i zachwytem równocześnie. Diana otwo-
rzyła usta i oniemiała. Ruby, skłonna do łez, zaczęła płakać. Tomek 
Sloane puścił swój zaprzęg koników polnych, przyglądając się tej sce-
nie z otwartymi ustami.

Ania Shirley:
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Pan Phillips wielkimi krokami zbliżył się do Ani i położył swą cięż-
ką dłoń na jej ramieniu.

– Anno Shirley, co to miało znaczyć? – spytał surowo. 
Ania nie odpowiedziała mu ani słowa. Byłoby to dla niej zbyt wielkie 

upokorzenie, gdyby musiała jeszcze powiedzieć przy całej klasie, że na-
zwano ją „marchewką”. Ale Gilbert Blythe wstał i odważnie się przyznał:

– To moja wina, proszę pana. Ja jej dokuczyłem. 
Pan Phillips nie zwrócił uwagi na jego słowa.
– Jest mi ogromnie przykro, że jedna z moich uczennic wykazała 

się taką mściwością charakteru i gwałtownością – rzekł pełnym po-
wagi tonem, jak gdyby sam fakt bycia w grupce jego uczniów powi-
nien zdusić w zarodku wszelkie złe instynkty w sercach młodych lu-
dzi. – Aniu, stań przed tablicą. Pozostaniesz tam przez
resztę popołudnia!

Dziewczynka wolałaby raczej zostać wysmagana biczem 
niż znosić tę karę, która przy jej wrażliwym usposobieniu 
równała się kolejnemu policzkowi. Posłuchała jednak, bla-
da i osłupiała. Pan Phillips, wziąwszy kredę do ręki, napisał na tabli-
cy ponad jej głową: „Andzia Shirley ma bardzo zły charakter. Andzia 
Shirley powinna starać się panować nad swą złością”. Następnie od-
czytał głośno całe zdania, tak by nawet najmłodsi, którzy jeszcze nie 
umieli dobrze czytać, mogli je zrozumieć.

Ania przez całe popołudnie stała z tym napisem nad
głową. Jednak nie płakała ani nie pochyliła głowy. W du-
szy tak kipiała gniewem, że wzburzenie to dodawało jej sił 
w znoszeniu strasznego upokorzenia. Z palącymi policz-
kami stanowczo odtrącała współczujące spojrzenia Dia-
ny, pełne złości ruchy głowy Karola Sloane i złośliwy uśmiech Józi 
Pye. Na Gilberta ani razu nie spojrzała. Już nigdy na niego nie spoj-
rzy! Nigdy nie przemówi do niego!

Po skończonych lekcjach dziewczynka wyszła z wysoko podniesio-
ną głową. Gilbert stał na korytarzu przed drzwiami, czekając na nią.

Ania Shirley:
Kara za za-
chowanie wo-
bec Gilberta.

Ania Shirley:
Gniew, po-
garda dla 
Gilberta.
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– Tak mi przykro, że zażartowałem sobie z twoich wło-
sów, Aniu – rzekł błagalnym szeptem. – Mówię szczerze. 
Nie obrażaj się na mnie na zawsze, proszę!

Ania przemknęła obok niego z miną pełną pogardy, nie 
patrząc na niego i nie chcąc go słuchać.

– Aniu, jak ty mogłaś! – westchnęła Diana w czasie drogi powrot-
nej, po części z wyrzutem, po części z podziwem. Diana bowiem była 
pewna, że sama nie potrafiłaby oprzeć się błagalnej prośbie chłopca.

– Nigdy nie wybaczę Gilbertowi – rzekła Ania stanowczo. – W do- 
datku pan Phillips napisał „Andzia”. Żelazo rozdarło moją duszę, 
Diano!

Diana nie miała pojęcia, co znaczyły te wyrazy, lecz zrozumiała, 
że musiało to być coś strasznego.

– Nie powinnaś gniewać się tak bardzo o to, że Gilbert zażartował 
z twoich włosów – pocieszała ją. – Przecież on żartuje sobie ze wszyst-
kich dziewczynek! Wyśmiewa moje warkocze za to, że są takie czar-
ne. Nazwał mnie wroną z dziesięć razy, a przecież ani razu nie prze-
praszał mnie za to.

– Jest wielka różnica między wroną a marchewką – odparła Ania z 
godnością. – Gilbert uraził mnie w okrutny sposób.

Zapewne cała ta sprawa przeszłaby bez echa, gdyby nie wydarzyło 
się nic więcej. Lecz, niestety, nieszczęścia chodzą parami.

Uczniowie z Avonlea często spędzali przerwę obiadową na wielkich 
łąkach pana Bella lub zbierali żywicę w sosnowym lasku na wzgórzu. 
Stamtąd mogli z łatwością obserwować pobliski domek, w którym 
pan Phillips jadał obiady. Gdy tylko dzieci spostrzegły, że stamtąd wy-
chodzi, biegnąc co tchu, wracały do szkoły. Ponieważ ścieżka, którą 
szedł, była co najmniej trzy razy krótsza od drogi, jaką same musia-
ły przebiec, wpadały do szkoły zdyszane kilka minut po nauczycielu.

Następnego dnia po awanturze z Anią pana Phillipsa ogarnął, po-
jawiający się u niego od czasu do czasu, pedagogiczny zapał. Zanim 
poszedł na obiad, oznajmił uczniom, że życzy sobie, by po swoim po-

Gilbert 
Blythe:

Próby 
przeprosin.
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wrocie wszystkie dzieci znajdowały się na swoich miejscach. Ktokol-
wiek by się spóźnił, miał zostać ukarany.

Wszyscy chłopcy i kilka dziewcząt pobiegli, jak zwykle, do lasku 
ze stanowczym zamiarem znalezienia kawałka żywicy do żucia. Bar-
dzo chcieli wrócić na czas, lecz pod sosnami było tak rozkosznie,  
a złociste krople żywicy błyszczały tak kusząco! Dzieci zbierały je więc, 
rozmawiając ze sobą i spacerując, a opamiętały się dopiero wówczas, 
gdy usłyszały przeraźliwy okrzyk Jimmy Glovera, który z wierzchoł-
ka starej sosny zawołał, jak mógł najgłośniej: 

– Nauczyciel idzie!
Dziewczęta znajdujące się pod drzewami pobiegły, ile miały sił  

i znalazły się w klasie w ostatniej chwili, chłopcy zaś musieli naj-
pierw w popłochu zejść z drzew, zatem trochę się spóźnili. Ale naj-
później przyszła Ania, która wcale nie była zajęta zbieraniem żywicy, 
lecz spacerowała po najdalszej części lasu, zachwycając się paprocia-
mi, które sięgały jej prawie do pasa. Założyła sobie na głowę wianu-
szek z kwiatów i nuciła coś półgłosem, czując się jak jakaś boginka 
tych cienistych zakątków. Ania umiała biec szybko jak sarenka, więc  
i teraz użyła swych długich nóg, tak, że zrównała się z chłopcami przy 
drzwiach i wpadła razem z nimi do klasy, w chwili, gdy pan Phillips 
wieszał swój kapelusz na kołku.

Gorączkowy zapał do wprowadzania reform już nauczycielowi prze-
szedł i nie miał on wcale ochoty męczyć się wymyślaniem kar dla kil-
kunastu spóźnionych uczniów. Należało jednak uczynić coś, by do-
trzymać słowa. Obejrzał się więc za jakimś kozłem ofiarnym i zna-
lazł go nagle w Ani, która właśnie padała na swe miejsce, zgrzana, bez 
tchu, z wiankiem przekrzywionym nad uchem, co nadawało jej wy-
gląd szczególnie nieporządny i łobuzerski.

– Anno Shirley! Wydaje mi się, że chętniej przebywasz
w towarzystwie chłopców, uwzględnię zatem twój gust na 
resztę dzisiejszego popołudnia – rzekł sarkastycznie. – Zdej-
mij te kwiaty z głowy i usiądź obok Gilberta Blythe.

Ania Shirley:
Posadzenie jej 
obok Gilberta.
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Chłopcy zachichotali. Diana zbladła, przejęta współczuciem, zdję-
ła wianek z głowy Ani i mocno uścisnęła jej dłoń. Ania, jak skamie-
niała, patrzyła na nauczyciela.

– Czy słyszałaś, co powiedziałem? – spytał pan Phillips surowo.
– Słyszałam – odrzekła Ania powoli – lecz nie sądziłam, aby zosta-

ło to powiedziane na serio.
– Zapewniam cię, że tak – dodał nauczyciel tym sarkastycznym, 

smagającym niczym bicz tonem, którego nienawidziły wszystkie dzie-
ci, a zwłaszcza Ania. – Zrób natychmiast to, co ci kazałem.

Przez chwilę zdawało się, że dziewczynka nie ma zamiaru go posłu-
chać. Po chwili jednak zrozumiała, że nie ma innego wyjścia, wstała 
więc z dumną miną i przeszedłszy pomiędzy ławkami, usiadła obok 
Gilberta. Wsparła łokcie na pulpicie i ukryła twarz w dłoniach. Ruby 
Gillis, która zdążyła spojrzeć na nią w tej chwili, opowiadała w po-
wrotnej drodze koleżankom, że „nigdy w życiu nie widziała podob-
nej twarzy – istna ściana kredowa w drobne, czerwone cętki”.

Dla Ani było to okropne przeżycie. Czuła się strasznie nie tylko 
przez to, że na kilkanaście winnych osób tylko ona jedna została uka-
rana, ale dlatego, że kazano jej usiąść koło chłopca. Fakt, że jej sąsia-
dem stał się Gilbert Blythe, czynił tę karę i zniewagę niemożliwą do 
zniesienia. Ania czuła, że dłużej tego nie wytrzyma. Cała aż drżała ze 
wstydu, upokorzenia i bezsilnego gniewu.

Początkowo reszta dzieci spoglądała w jej stronę: chichotały, szep-
tały coś między sobą, mrugały wzajemnie na siebie. Lecz kiedy Ania 
nie podnosiła głowy ani na chwilę, Gilbert zaś był tak zajęty rozwią-
zywaniem zadania na ułamki, że zatracił się w nim całkowicie, one 
także powróciły do swych spraw i przestały zajmować się Anią.

Gdy pan Pillips zbierał zeszyty z ćwiczeniami z historii, Ania nie 
ruszyła się z miejsca. Nauczyciel jednak tego nie zauważył, bo kie-
dy uczniowie pisali klasówkę, on zajmował się układaniem wiersza 
Do Priscilli i teraz biedził się nad jakimś trudnym rymem. Gilbert, 
korzystając z chwili, kiedy nikt nie patrzył w jego stronę, wydobył 
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ze swej szuflady czerwone serduszko z cukru, ze złotym napisem: „Je-
steś słodka” i podsunął je Ani. Ale ona wstała, delikatnie ujęła ser-
duszko w dwa palce, po czym cisnęła je na podłogę, rozgniotła ob-
casem i usiadła na swym miejscu, nie racząc ani jednym spojrzeniem 
uszczęśliwić Gilberta.

Po skończonych lekcjach Ania podeszła do swego pulpitu, osten-
tacyjnie wydobyła książki i zeszyty, atrament i pióro, po czym ułoży-
ła wszystko na swej pękniętej tabliczce.

– Czemu to zabierasz? – spytała Diana, gdy weszły na główną dro-
gę. Przedtem nie odważyła się zadawać żadnych pytań.

– Nie wrócę już do szkoły – odpowiedziała Ania.
Diana osłupiała i spojrzała na przyjaciółkę, aby się przekonać, czy 

mówi poważnie.
– Czy Maryla pozwoli ci pozostać w domu? – spytała.
– Musi pozwolić. Już nigdy nie wrócę do szkoły w łapy tego nie-

godziwca.
– Ach, Aniu! – Diana wyglądała tak, jakby za chwilę miała się roz-

płakać. – Czy naprawdę? Co ja zrobię? Pan Phillips niewątpliwie po-
sadzi mnie obok tej wstrętnej Gertie Pye. Dobrze wiem, że tak zro-
bi, gdyż ona siedzi sama. Błagam cię, wróć do szkoły!

– Uczyniłabym dla ciebie wszystko, prawie wszystko, Diano – rze-
kła Ania smutnie. – Pozwoliłabym sobie uciąć ręce i nogi, gdybym 
wiedziała, że to jest potrzebne dla twego dobra. Tego jednak nie mogę 
uczynić, więc nie proś mnie o to. Rozdzierasz mi duszę.

– Pomyśl, ile przyjemności stracisz – skarżyła się Diana. – Mamy 
właśnie zbudować sobie śliczny domek w pobliżu strumienia, a od 
przyszłego tygodnia będziemy grały w piłkę. Ty nigdy nie grałaś w 
piłkę. Aniu, to taka wspaniała zabawa! Będziemy też uczyły się jednej 
nowej pieśni… Janka Andrews już ćwiczy. Alicja Andrews zaś przy-
rzekła pożyczyć nam nową książkę do wspólnego czytania, gdy od-
poczywamy nad strumieniem. A ty przecież umiesz tak ślicznie czy-
tać na głos, Aniu!
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Jednak nic nie mogło zmienić postanowienia dziew-
czynki. Stanowczo nie chciała wrócić już do szkoły pana 
Phillipsa. Oświadczyła to Maryli natychmiast po powro-
cie do domu.

– Głupstwo! – rzekła Maryla.
– Wcale nie głupstwo – odpowiedziała Ania, spoglądając na Ma-

rylę poważnym, pełnym wyrzutu wzrokiem. – Czy Maryla tego nie 
rozumie? Zostałam znieważona!

– Znieważona!… Rzeczywiście! Pójdziesz do szkoły jutro, jak zwykle.
– O, nie! – Ania przecząco potrząsnęła głową. – Nie wrócę już tam, 

Marylo. Będę się uczyła w domu, będę się sprawowała możliwie jak 
najlepiej i będę milczała, ile tylko potrafię. Ale do szkoły nie wrócę!

Maryla widziała, że na twarzyczce Ani malował się zaciekły opór. 
Zrozumiała, że w tej chwili trudno jej będzie przekonać dziewczyn-
kę, więc rozsądnie postanowiła nie mówić o tym więcej.

„Pójdę dziś wieczorem do Małgorzaty – pomyślała. – Z Anią nie 
można teraz rozmawiać. Jest zbyt rozgoryczona i obawiam się, że bę-
dzie zatwardziała w swoim uporze. O ile dobrze zrozumiałam całą tę 
opowieść, pan Phillips postąpił niezbyt delikatnie. Nie powiem tego

jednak dziecku, ale rozmówię się z Małgorzatą. Dziesię-
cioro dzieci posyłała do szkoły, powinna mieć duże do-
świadczenie w tym względzie. Zresztą, opowiem jej do-
kładnie, co się stało”.

Maryla zastała panią Linde bardzo zajętą robieniem 
swej bawełnianej kołdry.

– Przypuszczam, że wiesz, w jakiej sprawie przychodzę – rzekła, 
nieco zmieszana.

Pani Małgorzata skinęła głową.
– Domyślam się, że to sprawa Ani w szkole – odpowiedziała. – Til-

lie Boutler wracała tędy do domu i opowiedziała mi o całej awanturze.
– Nie wiem, co z nią zrobić – rzekła Maryla. – Oznajmiła mi, że 

nie pójdzie więcej do szkoły. Nie widziałam nigdy równie nieustępli-
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wego dziecka! Co prawda, spodziewałam się jakichś nieporozumień, 
gdy tylko zaczęła uczęszczać na lekcje. Dziwiłam się, że wszystko idzie 
jak po maśle. Przecież Ania przeżywa każdą rzecz niezwykle mocno. 
Co mam zrobić, Małgorzato?

– Jeżeli pytasz mnie o radę – odpowiedziała pani Linde uprzejmie 
(lubiła niezmiernie być pytana o radę) – tym razem pozwoliłabym 
jej postąpić tak, jak chce. Uważam, że w tym przypadku pan Phillips 
nie postąpił dobrze. Naturalnie, nie można tego powiedzieć dziecku. 
Wczoraj miał rację, karząc ją za ten wybuch gniewu, lecz dziś to zu-
pełnie co innego. Przecież powinien ukarać tych wszystkich uczniów, 
którzy spóźnili się jednocześnie z Anią! Tak należało uczynić. A cóż to 
za sposób karania dziewcząt – przez umieszczanie ich na ławce obok 
chłopców?! To jest niemoralne! Tillie Boutler jest oburzona. Twier-
dzi, że Ania była niewinna i że cała klasa ma taką samą opinię. Wy-
daje mi się, że Ania cieszy się dużą sympatią w szkole. Nie sądziłam 
nigdy, żeby to było możliwe.

– Więc uważasz, że powinnam zostawić ją w domu? – spytała Ma-
ryla zdziwiona.

– Bezwarunkowo. I nie kazałabym jej iść do szkoły, zanim sama 
tego nie zechce. Przekonasz się, że mam słuszność, Marylo. Po ty-
godniu mała zapomni o tej sprawie i sama chętnie powróci do kla-
sy. A gdybyś ją zmuszała, to kto wie, do jakich scen mogłoby dojść 
i ile byłoby z tym dzieckiem kłopotu. Mnie się wydaje, że całe to 
zajście należy zlekceważyć. Niewiele straci, nie uczęszczając przez 
tydzień do takiej szkoły. Pan Phillips wcale nie jest dobrym nau- 
czycielem. Sposób, w jaki prowadzi szkołę, jest godny potępienia. 
Młodszym uczniom pozostawia zupełną swobodę, zajmuje się zaś je- 
dynie starszymi, przygotowującymi się do akademii. Z pewnością 
nie pozostawałby na swym stanowisku, gdyby jego wuj nie zasia-
dał w Radzie Szkolnej i nie wodził innych członków za nos. Nie 
rozumiem w ogóle, co się dzieje ze szkolnictwem na naszej wysep- 
ce.
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I pani Małgorzata znacząco potrząsnęła głową, jakby chciała dać 
Maryli do zrozumienia, że gdyby to ona kierowała szkolnictwem pro-
wincji, sytuacja natychmiast by się zmieniła.

Maryla posłuchała rady pani Linde i odtąd nie było już mowy  
o powrocie Ani do szkoły. Dziewczynka odrabiała lekcje w domu, po-
magała opiekunom w gospodarstwie, a o chłodnym, purpurowym za-
chodzie słońca bawiła się z Dianą. Lecz, jeśli czasem spotkała na dro-
dze Gilberta lub zetknęła się z nim w szkółce niedzielnej, zawsze mi-
jała go z lodowatą pogardą, której stopić nie potrafiła nawet jego wy-
raźna chęć pogodzenia się z obrażoną koleżanką. Nawet starania Dia-
ny o przywrócenie zgody pomiędzy dwiema pokłóconymi stronami 
nie odniosły żadnego skutku. Najwidoczniej Ania postanowiła nie-
nawidzić Gilberta do końca życia.

Lecz, o ile nie znosiła swego kolegi, o tyle przywiązała się z całego 
serca do Diany i darzyła ją wielką przyjaźnią; potrafiła bowiem tak 
samo gorąco kochać, jak i nienawidzić.

Pewnego wieczoru Maryla powróciła z sadu z koszykiem świe-
żo zerwanych jabłek i zastała Anię siedzącą przy oknie, całą zalaną  
łzami.

– Co się stało? – spytała.
– Ach, chodzi mi o Dianę! – odpowiedziała dziewczyn-

ka, szlochając. – Tak bardzo ją kocham! Nie potrafiłabym 
bez niej żyć! Lecz wiem dobrze, że gdy dorośniemy, Dia-
na wyjdzie za mąż, odjedzie stąd i opuści mnie. A wtedy, 
co ja zrobię? Już nienawidzę jej męża, nienawidzę go z ca-

łej duszy. Wyobrażam sobie wszystko…, wesele i całą resztę… Diana 
w śnieżnobiałym stroju, z welonem na głowie, piękna i wspaniała ni-
czym królowa. A ja, jako druhna, w ślicznej sukience, to prawda,  
w rękawach z bufami, lecz z rozdartym sercem, pomimo uśmiechu  
na twarzy. A w końcu, kiedy trzeba będzie pożegnać ją na…, na… 
zawsze…

Tu głos Ani załamał się i dziewczynka gorzko zapłakała.

Ania Shirley:
Przyjaźń  

z Dianą, uczu-
ciowość.
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Maryla odwróciła się, aby ukryć rozbawienie. Ale nie
mogła się powstrzymać. Padła na najbliższe krzesło i wy-
buchnęła tak serdecznym śmiechem, że Mateusz, który 
właśnie przechodził przez podwórze, przystanął zdumio-
ny. Nie pamiętał, czy Maryla kiedykolwiek śmiała się od 
ucha do ucha.

– Aniu – rzekła opiekunka, gdy tylko doszła do sie-
bie. – Jeśli już musisz wymyślać sobie kłopoty na zapas, to wymyślaj 
lepsze. Rzeczywiście, trzeba przyznać, że masz nie lada wyobraźnię!

Maryla 
Cuthbert:
Rozbawienie 
na wieść o bła- 
hostkach wy-
wołujących  
u wychowan- 
ki łzy.
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ROZDZIAŁ xvI

TRAGICZNE SkUTkI PODWIECZORkU

Październik na Zielonym Wzgórzu był śliczny. Brzozy 
w kotlinie złociły się jak światło słoneczne, a klony za sa-
dem mieniły się najwspanialszą purpurą. Dzikie wiśnie 
rosnące wzdłuż alei przystroiły się w najcudniejsze odcie-

nie ciemnych czerwieni i zieleni, gdy tymczasem świeża, jasna trawa 
pokryła łąki i pola.

Ania upajała się bezgranicznie tą paletą barw roztaczających się 
wokół niej.

– Ach, Marylo! – zawołała w pewien sobotni ranek, 
wpadając do mieszkania z pękiem olbrzymich gałęzi w rę-
kach. – Jak się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnie-
je taki miesiąc, jak październik! To byłoby okropne, gdy-
by po wrześniu zaraz następował listopad! Proszę spojrzeć 
na te gałęzie klonu! Czy na ich widok nie przechodzą Ma-

rylę ciarki z zachwytu? Idę przystroić nimi mój pokoik.
– Znowu śmieci! – oznajmiła Maryla, której zmysł estetyczny nie 

był za bardzo rozwinięty. – Stanowczo, Aniu, przynosisz do swoje-
go pokoju za dużo śmieci z pola i lasu. Sypialnie przeznaczone są do 
spania.

– I do snucia marzeń, Marylo! A przecież marzy się o wiele przy-
jemniej w pokoju, w którym są ładne rzeczy. Umieszczę te gałęzie  
w tym starym, niebieskim dzbanie i postawię je na swoim stoliku.

– Tylko uważaj, żebyś nie zasypała liśćmi schodów. Jadę dziś po po-
łudniu na zebranie związku do Carmody i nie wrócę zapewne przed 

Czas akcji  
– październik.

Ania Shirley:
Zmysł arty-
styczny, od-

czuwanie pięk-
na natury.
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zmrokiem. Przygotujesz kolację dla Mateusza i Jerry’ego. Nie zapo-
mnij tylko, tak jak to było ostatnio, wsypać herbaty do czajniczka, 
zanim usiądziecie przy stole.

– Tak, wtedy zupełnie o tym zapomniałam, przepraszam – uspra-
wiedliwiała się dziewczynka. – Lecz było to tego wieczoru, kiedy szu-
kałam odpowiedniej nazwy dla Doliny Fiołków, to dlatego nie pamię-
tałam o niczym innym. Mateusz był tak wyrozumiały! Nie gniewał 
się ani trochę. Sam nasypał herbaty i powiedział, że nie szkodzi, jak 
troszkę poczekamy. Żeby czas mu się nie dłużył, gdy czekał na herba-
tę, opowiedziałam mu prześliczną bajkę. Naprawdę prześliczną, Ma-
rylo! Zapomniałam, jakie było jej zakończenie, więc ułożyłam sobie 
inne, a Mateusz przyznał, że wcale nie zauważył, gdzie zaczynała się 
moja własna kompozycja.

– Mateusz powiedziałby, że wszystko jest w największym porząd-
ku, nawet gdyby wpadło ci do głowy wstać w środku nocy z łóżka  
i poprosić o obiad. Jednak dziś postaraj się mieć głowę na karku. I…, 
chociaż nie wiem, czy słusznie postępuję…, bo będziesz jeszcze bar-
dziej roztargniona… W każdym razie możesz zaprosić Dianę na dzi-
siejsze popołudnie i poczęstować ją herbatą.

– Ach, Marylo! – Ania klasnęła w dłonie. – To cudownie! Jednak 
Maryla musi mieć wyobraźnię, bo inaczej skąd by wiedziała, że tak 
bardzo tego pragnęłam. Jakże to będzie miłe, zupełnie jak u dorosłych! 
Z pewnością nie zapomnę o wsypaniu herbaty, mając gościa przy sto-
le. Marylo, czy mogę użyć tego serwisu z pączkami róż?

– O, bynajmniej! Serwis z pączkami róż, i co jeszcze? Wiesz dobrze, 
że używam go jedynie podczas odwiedzin pastora lub pań ze związ-
ku. Użyjesz zwykłej zastawy, weźmiesz stare brązowe filiżanki do her-
baty. Ale pozwalam ci otworzyć słoik z konfiturami z wisien. Trzeba 
je zużyć…, zdaje mi się, że zaczynają się cukrzyć. Możesz też wziąć 
kawałek placka z owocami, podać trochę pierników i herbatników.

– Wyobrażam sobie, jak, siedząc na honorowym miejscu przy sto-
le, będę częstowała Dianę herbatą! – zawołała Ania rozpromienio-
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na. – Zapytam ją, czy życzy sobie cukru do herbaty, chociaż dobrze 
wiem, że nie słodzi. Potem poproszę, by skosztowała jeszcze kawałek 
placka i nieco więcej konfitur. Ach, Marylo, jak przyjemna jest sama 
myśl o podobnej chwili! Czy będę mogła wprowadzić ją do pokoju 
gościnnego, żeby zdjęła i położyła swój kapelusz? I czy będziemy mo-
gły siedzieć w salonie?

– To zbyteczne, nasz codzienny pokój wystarczy w zupełności dla 
ciebie i twojego gościa. Lecz mamy jeszcze pół butelki soku malinowe-
go, który pozostał z ostatniego zebrania w zeszłym tygodniu. Stoi na 
drugiej półce w spiżarni. Weźcie go sobie trochę, jeśli będziecie miały 
ochotę. Zostawię wam też kilka rogalików na podwieczorek, bo kto wie, 
czy Mateusz, zajęty zwózką kartofli na statek, nie spóźni się na kolację.

Ania jak strzała pomknęła wzdłuż Źródła Leśnych Nimf i przebie-
gła pełną zapachów sośniny ścieżką wiodącą ku Sosnowemu Wzgó-
rzu, aby zaprosić przyjaciółkę na herbatę. Na skutek tego, ledwie Ma-
ryla zdążyła opuścić dom i ruszyć do Carmody, Diana zjawiła się na-
tychmiast w swojej odświętnej sukience, czyli w stroju, w jakim by-
wają osoby zaproszone na herbatę.

Zazwyczaj wpadała, nie pukając, przez kuchnię; teraz jednak zastu-
kała uprzejmie do drzwi ganku. Ania, ubrana również w swoją pra-
wie najlepszą sukienkę, natychmiast otworzyła i obie dziewczynki 
uścisnęły sobie dłonie poważnie, zupełnie tak, jakby się nie spotyka-
ły nigdy przedtem. Ten niezwykle uroczysty nastrój trwał do chwili, 
gdy Diana udała się na poddasze, by położyć swój kapelusz w poko-
iku Ani, i gdy siedząc nieruchomo na kanapie, gawędziły spokojnie.

– Jakże zdrowie mateczki? – spytała Ania z wyszukaną uprzejmo-
ścią, tak jakby rankiem nie widziała pani Barry, zdrowej i w najlep-
szym humorze, zajętej zrywaniem jabłek.

– Dziękuję za pamięć. Mateczka ma się doskonale. Przypuszczam, 
że pan Cuthbert zwozi dziś kartofle na statek, prawda? – spytała Dia-
na, która spotkała Mateusza na wozie i przejechała z nim kawałek dro-
gi, aż do domu pana Andrewsa.
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– Tak. Nasz zbiór kartofli jest bardzo bogaty w tym roku. Sądzę, 
że i twój ojciec ma piękne plony tej jesieni.

– Owszem, bardzo udane. A jak wygląda zbiór jabłek? Czy też jest 
obfity?

– Ach, jabłek mamy mnóstwo! – zawołała Ania, zapominając o po-
wadze i podrywając się z krzesła. – Chodźmy, Diano, do sadu! Zerwie-
my trochę malinówek. Maryla powiedziała, że możemy zabrać wszyst-
kie, które pozostały na drzewie. Ona naprawdę jest bardzo szczodra. 
Pozwoliła nam także wziąć sobie po kawałku placka z owocami i kon-
fitury z wisien. Ojej, zapomniałam, że nie wypada mówić gościowi, 
czym się go będzie częstowało. W takim razie nie powiem ci, co mamy 
do picia. Tylko tyle, że na początku wyrazu jest „s”, na końcu zaś „k” 
i że jest pięknego, czerwonego koloru. Ja bardzo lubię czerwone na-
poje, a ty? Uważam, że mają dwa razy lepszy smak niż wszelkie inne.

Sad, pełen drzew uginających się pod ciężarem dojrzałych owoców, 
był tak urzekająco pięknym zaciszem, że dziewczynki z przyjemnością 
spędziły w nim prawie całe popołudnie. Ułożyły się w wysokiej tra-
wie, tam, gdzie nie było jeszcze czuć chłodu przymrozków, a łagodne 
jesienne słońce grzało cieplutko; zajadały się zawzięcie jabłkami, przy 
czym ani na chwilę nie przestawały ze sobą rozmawiać.

Diana miała dla Ani mnóstwo wieści ze szkoły. Musiała siedzieć 
obok Gertie Pye, chociaż jej nie lubiła. Gertie przez cały czas skro-
bała ołówkiem po tabliczce i od tego skrzypienia Dianę przejmował 
lodowaty dreszcz.

– Wyobraź sobie – mówiła – Ruby Gillis wytępiła sobie wszystkie 
kurzajki, słowo daję, za pomocą jakiegoś cudownego kamienia, który 
otrzymała od tej starej czarownicy Marii Joe z Creek. Należy podob-
no potrzeć nim kurzajki, a następnie podczas nowiu księżyca cisnąć go 
przez lewe ramię, a kurzajki miały na zawsze zniknąć… Oprócz tego, 
nazwisko Karolka Sloane wypisane było wraz z nazwiskiem Emilki 
White na ścianie w szkole i Emilka była z tego powodu bardzo zła. 
Sam Boutler zamknął pana Phillipsa w klasie i zaryglował drzwi, a ten 
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w odwecie zbił go za to. Wtedy ojciec Sama przyszedł do szkoły i su-
rowo zabronił nauczycielowi tknąć którekolwiek z jego dzieci. Mattie 
Andrews miała nową czerwoną czapkę i błękitny fartuszek, a zadzie-
rała głowę, aż się słabo robi… A Lizzie Wright obraziła się na Mamie 
Wilson i przestała się do niej odzywać. Zrobiła tak dlatego, że starsza 
siostra Mamie odbiła konkurenta starającego się o rękę starszej siostry 
Lizzie… A poza tym to wszyscy koledzy i koleżanki tęsknili za Anią 
i pragnęli, żeby wróciła do szkoły. Gilbert Blythe zaś…

Lecz Ania nie chciała niczego wiedzieć o Gilbercie Blythe. Zerwa-
ła się ze swego miejsca ze słowami, że czas już, by spróbowały soku 
malinowego.

Ania przeszukała drugą półkę w spiżarni, lecz nie zna-
lazła tam butelki z sokiem. Szukając dokładniej, dostrze-
gła ją wreszcie na najwyższej półce. Postawiwszy butelkę 
wraz ze szklanką na tacy, podała ją na stół.

– Proszę, pozwól, Diano – zaprosiła ją uprzejmie. – Ja 
w tej chwili nie mogłabym niczego wypić. Czuję się taka 
napełniona tymi wspaniałymi jabłkami!

Diana nalała sobie całą szklankę soku, przyjrzała się z zachwytem 
jego pięknej, czerwonej barwie i powoli zaczęła sączyć napój.

– Jakiż to pyszny sok malinowy, Aniu! – rzekła. – Nigdy nie przy-
puszczałam, że sok owocowy może być taki doskonały!

– Cieszę się bardzo, że ci smakuje! Pij, ile tylko chcesz. Pozwolisz, 
że zostawię cię na chwilę – zerknę, co się dzieje z ogniem na komi-
nie. Wierz mi, że prowadzenie gospodarstwa to ogromna odpowie-
dzialność!

Kiedy dziewczynka wróciła z kuchni, Diana wypijała już drugą 
szklankę soku, a zapraszana serdecznie przez Anię, nie wzbraniała się 
wypić i trzeciej. Sok naprawdę smakował wyśmienicie.

– Najlepszy, jaki kiedykolwiek piłam – twierdziła Diana. – O wie-
le lepszy od tego, który podaje pani Linde, a ona przecież tak bardzo 
chwali swoje wyroby. Tamten jest zupełnie inny!

Ania Shirley:
Odnalezienie 

pożądanej bu-
telki i ugosz-
czenie napo- 

jem Diany 
 podczas spo-

tkania.   
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– Zgadzam się z tym, że przetwory Maryli mogą być lepsze od wy-
robów pani Linde – przyznała Ania. – Maryla jest świetną gospody-
nią. Próbuje teraz uczyć mnie gotowania, lecz obawiam się, że cze-
ka ją ciężkie zadanie. W sztuce kulinarnej nie ma absolutnie żadnych 
możliwości snucia fantazji. Bez przerwy trzeba się trzymać przepisu. 
Gdy ostatnim razem przygotowywałam ciasto, zapomniałam o doda-
niu do niego mąki. Bo właśnie w tym czasie układałam sobie prześlicz-
ną bajkę o tobie i o mnie. Wyobraziłam sobie, że zachorowałaś ciężko 
na ospę i wszyscy cię opuścili. Tylko ja jedna pozostałam obok twego 
łóżka, pielęgnowałam cię i pomagałam ci powrócić do zdrowia. Jed-
nak ja sama się zaraziłam, a w końcu umarłam i pochowano mnie na 
cmentarzu pod wierzbą. Ty zasadziłaś na moim grobie krzak róży, po-
lewałaś go własnymi łzami i nigdy nie zapomniałaś o przyjaciółce z lat 
młodości, która poświęciła dla ciebie życie. Ach, Diano, jakaż to była 
wzruszająca historia! Podczas gdy rozbijałam jajka, łzy płynęły mi po 
twarzy. No i właśnie wtedy zapomniałam o wsypaniu mąki i ciasto się 
zmarnowało. Bo wiesz, że mąka jest najważniejszym składnikiem tego 
przepisu. Maryla rozzłościła się z tego powodu i wcale się jej nie dzi-
wię. Ma ze mną krzyż pański! Na przykład to, co wydarzyło się w ze-
szłym tygodniu: posłuchaj historii z sosem waniliowym do puddin-
gu. We wtorek mieliśmy pudding śliwkowy z sosem, ale pół puddingu 
i sosjerka sosu pozostała od obiadu. Maryla powiedziała, że ta porcja 
wystarczy w zupełności na następny obiad i kazała mi schować wszyst-
ko do spiżarni i nakryć szczelnie. Miałam zamiar to zrobić, lecz kiedy 
wynosiłam z pokoju salaterkę, wyobrażałam sobie, że jestem zakon-
nicą – jestem wprawdzie protestantką, lecz udawałam, że katoliczką 
– która nałożyła zakonny welon, żeby w klasztornym zaciszu dojść do
siebie i ukoić swe złamane serce. Cóż dziwnego, że naj-
zupełniej zapomniałam o nakryciu owego sosu? Przypo-
mniałam sobie o tym następnego ranka i od razu pobie-
głam do spiżarni. Wyobraź sobie, Diano, jak okropnie się 
przeraziłam, kiedy w sosie znalazłam utopioną mysz! Wy-

Ania Shirley:
Roztargnio-
na, zdarze-
nie z myszką.
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dobyłam ją łyżką, wyrzuciłam na podwórze i płukałam tę łyżkę aż trzy 
razy! Maryla była wówczas zajęta dojeniem krów, więc postanowiłam 
poczekać na nią, a gdy wróci, zapytać, czy mogę ten sos wylać prosię-
tom. Lecz kiedy przyszła, wyobrażałam sobie właśnie, że jestem bogi-
nią chłodu przebiegającą przez jesienne lasy, aby zabarwiać liście drzew 
na czerwono lub żółto, stosownie do ich życzenia. Wtedy znowu zapo-
mniałam o tym nieszczęsnym sosie do puddingu, a na polecenie Mary-
li pobiegłam do sadu zrywać jabłka. Na nieszczęście tego dnia przyje-
chali do nas z wizytą państwo Ross ze Spencervale. Zapewne wiesz, że 
są to kulturalni, dystyngowani ludzie, szczególnie pani Ross. Gdy za-
wołano mnie na obiad, stół był już nakryty i wszyscy siedzieli na swo-
ich miejscach. Starałam się zachowywać niezwykle uprzejmie i eleganc-
ko, bo pragnęłam przekonać panią Ross, że mogę być damą, mimo 
że nie jestem piękna. I wszystko szło bardzo dobrze aż do chwili, gdy 
ujrzałam Marylę wnoszącą w jednej ręce pudding śliwkowy, w dru-
giej salaterkę z tym odgrzanym sosem. Diano, to była okropna chwi-
la! Przypomniałam sobie wszystko, co się stało, zerwałam się z miejsca 
i krzyknęłam z przerażeniem: „Marylo, nie podawaj tego sosu! Mysz 
się w nim utopiła! Zapomniałam uprzedzić o tym!”. Ach, Diano, ni-
gdy w życiu nie zapomnę tej strasznej chwili, gdybym nawet dożyła 
stu lat! Pani Ross spojrzała tylko na mnie i byłam pewna, że zapadnę 
się pod ziemię ze wstydu. Ona jest doskonałą panią domu. Wyobraź 
sobie, co pomyślała o nas! Maryla zaczerwieniła się jak piwonia, lecz 
nie powiedziała ani słowa. Wyniosła pudding i sos, podała za to kon-
fitury z truskawek. Poczęstowała także i mnie, lecz nie zdołałam prze-
łknąć ani jednej łyżeczki. Czułam się tak, jakby mi chlebem odpłaco-
no za zbrodnię. Dopiero po wyjeździe państwa Ross okropnie na mnie

nakrzyczała. Ale, co się z tobą dzieje, Diano?
Przyjaciółka wstała z miejsca trochę chwiejnym krokiem, 

po czym usiadła znowu, przykładając ręce do głowy.
– Jestem… jestem strasznie chora – rzekła płaczliwym

głosem. – Ja…, ja… muszę iść do domu.

Diana Barry:
Łakom-

stwo, upicie 
się winem.
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– Ale jak możesz myśleć o wyjściu do domu bez herbaty! – zawo-
łała Ania zrozpaczona. – Zaraz będzie…, biegnę nastawić czajnik.

– Muszę pójść do domu – powtarzała Diana płaczliwie, lecz sta-
nowczo.

– Ależ musisz zjeść cokolwiek – błagała Ania. – Pozwól, że po-
dam ci jeszcze kawałek placka z owocami i trochę konfitur z wisien. 
Połóż się na chwilę, a pewnie zrobi ci się lepiej. Co cię boli?

– Muszę iść do domu – broniła się Diana.
Nie potrafiła powiedzieć niczego więcej. Na próżno Ania błaga-

ła ją, by pozostała.
– Nie słyszałam nigdy, żeby goście odchodzili bez na-

picia się herbaty – skarżyła się. – Ach, Diano, czy myślisz, 
że naprawdę możesz mieć ospę? Jeśli tak, to bądź pewna, 
że zaopiekuję się tobą. Nigdy cię nie opuszczę! Tylko te-
raz, błagam cię, zostań na herbacie. Co teraz odczuwasz?

– Mąci mi się w głowie – rzekła Diana.
W istocie poruszała się bardzo chwiejnie. Ania ze łzami rozczaro-

wania w oczach podała jej kapelusz i odprowadziła ją aż do sztachet 
ogrodu państwa Barrych, po czym z płaczem powróciła na Zielone 
Wzgórze, gdzie bardzo zasmucona schowała resztę soku malinowe-
go do spiżarni i przygotowała herbatę dla Mateusza i Jerry’ego. Cała 
przyjemność spełzła na niczym.

Następnego dnia wypadała niedziela. Deszcz lał całymi strugami 
od rana do zmierzchu i Ania nie wychodziła ani na chwilę z domu na 
Zielonym Wzgórzu. W poniedziałek po południu Maryla wysłała ją  
w jakiejś drobnej sprawie do pani Linde. Po krótkiej chwili Ania wró-
ciła do domu cała zalana łzami. Wpadła do kuchni i rzuciwszy się na 
sofę, ukryła twarz w dłoniach.

– Co się stało? – spytała Maryla, zdziwiona i przerażona zarazem. 
– Chyba nie byłaś znowu niegrzeczna wobec pani Linde?

Zamiast jakichkolwiek słów usłyszała jeszcze gwałtowniejsze szlo-
chanie.

Ania Shirley:
Egzaltacja, 
rozpacz.
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– Aniu, kiedy pytam, wymagam natychmiastowej odpowiedzi. 
Wstań i powiedz mi, czemu płaczesz!

Dziewczynka wstała; wyglądała niczym ucieleśnienie rozpaczy.
– Pani Linde była dziś na chwilę u pani Barry – wyjąkała. – Pani 

Barry jest bardzo rozgniewana. Mówi, że ja w sobotę upi-
łam Dianę i odesłałam ją do domu w strasznym stanie; 
twierdzi, że muszę być do głębi zepsutą, złą dziewczyną  
i że już nigdy nie pozwoli Dianie bawić się ze mną. Ach, 
Marylo, jakie ciężkie nieszczęście mnie spotkało!…

Opiekunka słuchała tego ze zdumieniem.
– Ty upiłaś Dianę?! – zawołała, gdy odzyskała mowę. – Czy pani 

Barry zwariowała, czy też ty oszalałaś? Co takiego dałaś jej do wypicia?
– Nic więcej, tylko sok malinowy – lamentowała Ania. – Nie mia-

łam pojęcia, że sokiem malinowym można się upić, Marylo…, na-
wet, jeśli ktoś wypije trzy pełne szklanki, tak jak to zrobiła Diana. 
Ach, jak to strasznie brzmi: pijana, tak… tak…, jak mąż pani Tho-
mas! Ależ ja nie chciałam jej upić!

– Co za głupota! – rzekła Maryla i poszła do spiżarni.
Na półce stała butelka, w której od razu rozpoznała wino porzecz-

kowe, przygotowane w domu przed trzema laty, wino, z którego Ma-
ryla słynęła na całe Avonlea, jakkolwiek niektórzy jego przeciwnicy,  
w tym pani Barry, surowo ją za nie potępiali. I w tej sekundzie Mary-
la przypomniała sobie, że właśnie butelkę z sokiem wstawiła do piw-
nicy, a nie do spiżarni, jak to powiedziała Ani.

Powróciła do kuchni z butelką wina w ręce. Pomimo wysiłku trud-
no jej było powstrzymać się od śmiechu.

– Aniu, rzeczywiście masz jakiś niezwykły dar do stwarzania sobie 
kłopotów! Poczęstowałaś Dianę winem porzeczkowym, a nie so-
kiem. Czy sama nie zauważyłaś tej różnicy?

– Nie próbowałam go wcale – odrzekła dziewczynka. – Byłam prze-
konana, że to sok malinowy. Starałam się być bardzo…, bardzo go-
ścinna. Nagle Diana poczuła się słabo i musiała wrócić do domu. Pani 

Pani Barry 
oskarża Anię 
o upicie Dia-

ny winem.
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Barry powiedziała pani Linde, że jej córka była najzwy-
czajniej w świecie pijana. Podobno śmiała się głupkowato, 
kiedy matka wypytywała ją, co się stało, a potem położy-
ła się do łóżka i spała przez kilka godzin z rzędu. Matka 
po jej oddechu poznała, że była pijana. Przez cały wczo-
rajszy dzień Diana miała straszny ból głowy. Pani Barry 
jest oburzona. Z pewnością nigdy nie uwierzy, że jestem 
niewinna w tej sprawie.

– Sądzę, że uczyniłaby o wiele lepiej, karząc surowo Dianę za łakom-
stwo. Któż to wypija od razu trzy szklanki soku? – zauważyła oschle 
Maryla. – Nawet jeśli byłby to tylko sok, trzy szklanki też musiałyby 
jej zaszkodzić. Cała ta sprawa będzie wodą na młyn tych wszystkich, 
którzy mają mi za złe, że nastawiam wino. Co prawda, nie przyrzą-
dzam go już od trzech lat, odkąd pastor również tego nie pochwa-
lił, a tę butelkę przechowywałam tylko na wypadek choroby. No, no, 
uspokójże się, dziewczyno! Nie masz powodu się martwić, jeśli w ni-
czym nie zawiniłaś! To tylko nieporozumienie.

– Jak mogłabym przestać płakać! – zawołała Ania. – Mam złamane 
serce! Widocznie złe losy sprzysięgły się przeciw mnie, Marylo. Roz-
łączono mnie z Dianą na zawsze! Nie myślałam, że tak się stanie, gdy 
przysięgałyśmy sobie dozgonną przyjaźń.

– Nie bądź dziecinna, Aniu! Pani Barry będzie innego zdania o tej 
sprawie, kiedy się dowie, że jesteś niewinna. Przypuszczam, iż posą-
dza cię o jakiś niemądry żart w stosunku do Diany. Najlepiej będzie, 
jeśli pójdziesz do niej i opowiesz, co się stało.

– Odwaga mnie opuszcza, gdy myślę o spotkaniu z obrażoną mat-
ką Diany – rzekła Ania. – Wolałabym, żeby to Maryla do niej poszła. 
Przecież Maryla jest o wiele ważniejszą osobą ode mnie. Pani Barry 
prędzej wysłucha jej wyjaśnienia niż mojego.

– Dobrze, więc ja tam pójdę – zgodziła się opiekunka, sądząc, że 
Ania może mieć słuszność. – Nie płacz, dziecko, wszystko będzie do-
brze.

Ania Shirley:
Omyłkowe 
podanie Dia-
nie wina po-
rzeczkowego 
zamiast soku 
malinowego  
– odkrycie 
Maryli Cu-
thbert.
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Maryla przestała jednak tak uważać, kiedy wracała z Sosnowego 
Wzgórza.

Ania wyczekiwała z niecierpliwością jej powrotu i jak strzała po-
mknęła na jej spotkanie.

– Ach, Marylo, poznaję po minie, że wszystko stracone! – zawo-
łała ze smutkiem. – Czy pani Barry nie ma zamiaru mi przebaczyć?

– Pani Barry! – fuknęła Maryla. – Z każdym innym można się po-
rozumieć, tylko nie z nią! Powiedziałam jej, że była to naj-
zwyczajniej w świecie pomyłka, a ty wcale nie zawiniłaś. 
Ale mam wrażenie, że po prostu mi nie uwierzyła. Wszyst-
ko zwaliła na moje wino porzeczkowe i drwiąco powta-
rzała moje słowa, że „ono jeszcze nikomu nie zaszkodzi-
ło”. Wreszcie powiedziałam jej zupełnie otwarcie, że nie 

pije się trzech szklanek wina porzeczkowego naraz i że gdybym ja mia-
ła takie łakome dziecko, to otrzeźwiłabym je dobrym laniem.

Maryla wróciła do kuchni niezwykle zdenerwowana, pozostawia-
jąc w przedpokoju nieszczęśliwą i zrozpaczoną Anię.

Po chwili Ania, pomimo chłodnego jesiennego zmierzchu, z gołą 
głową wybiegła na drogę. Z głębokim i stanowczym postanowieniem 
dążyła śmiało przez łąkę suchej koniczyny, a potem przez mostek  
i gaik sosnowy przy świetle bladego księżyca, zawieszonego nisko nad 
zachodnim skrajem lasu.

Pani Barry, usłyszawszy słabe pukanie do drzwi, otworzyła je i uj-
rzała na progu przygnębionego małego gościa, z bladymi ustami,  
o wielkich oczach pełnych błagalnej prośby.

Jej twarz przybrała srogi wyraz. Pani Barry należała do kobiet sta-
nowczo obstających przy swoim zdaniu, a gdy się rozgniewała, robi-
ła się tak uparta i zacięta, że bardzo trudno było ją przekonać. Nale-
ży oddać jej sprawiedliwość, że tym razem była głęboko przekona-
na, iż Ania złośliwie i świadomie upiła Dianę. Postanowiła więc bez-
względnie strzec swej córeczki przed kontaktami z tym dzieckiem.

Maryla 
Cuthbert:

Pomaga Ani, 
tłumaczy ją 

przed pa-
nią Barry.



140 141

– Czego chcesz? – spytała oschłym tonem. 
Ania złożyła błagalnie ręce.
– Ach, pani Barry, proszę mi przebaczyć! Ja nie mia-

łam zamiaru… upić… Diany. Gdzież bym śmiała uczynić 
coś podobnego? Niech pani sobie wyobrazi, że pani jest 
ubogą sierotą przygarniętą przez dobrych ludzi i ma pani 
jedyną serdeczną przyjaciółkę, jedynego oddanego czło-
wieka na całym świecie. Czyż pani upiłaby go umyślnie? 
Myślałam, że to zwyczajny sok malinowy. Byłam o tym przekonana. 
Ach, proszę, niech pani nie mówi, że pani nie pozwoli Dianie nadal 
bawić się ze mną. Postępując w ten sposób, okryłaby pani całe moje 
życie ciemnym obłokiem smutku i rozpaczy.

Przemowa, która od razu rozbroiłaby czułe serce pani Linde, nie 
wywarła podobnego wrażenia na pani Barry. Wręcz przeciwnie, roz-
drażniła ją jeszcze bardziej. Podejrzliwie spoglądała na dramatyczne 
ruchy dziewczynki i słuchała jej wyszukanych wyrażeń. Przypuszcza-
jąc, że Ania sobie z niej żartuje, rzekła chłodno i okrutnie:

– Nie uważam, abyś była odpowiednim towarzystwem dla Diany. 
Idź więc do domu i zachowuj się, jak należy.

Usta Ani drgnęły.
– Czy mogłabym zobaczyć Dianę po raz ostatni, by się z nią poże-

gnać? – spytała błagalnie.
– Diana pojechała z ojcem do Carmody – odparła pani Barry, po 

czym weszła do mieszkania i zamknęła za sobą drzwi.
Ania, zrezygnowana, lecz spokojna, powróciła na Zielone Wzgórze.
– Nie mam już żadnych złudzeń... – rzekła do Maryli. – Sama po-

szłam do pani Barry, lecz przyjęła mnie bardzo niegrzecznie. Nie są-
dzę, by była to dobrze wychowana osoba. Teraz nie pozostaje mi nic 
innego, jak tylko się modlić. Lecz nie mam wielkich nadziei, że to 
pomoże, Marylo. Chyba i sam Pan Bóg nie potrafiłby niczego wskó-
rać u tak upartej osoby.

Ania Shirley:
Bezskutecz-
na próba prze-
proszenia 
pani Barry.
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– Daj spokój, Aniu, tym uwagom – przerwała Maryla, starając się 
powstrzymać śmiech, który – ku jej niezadowoleniu – opanowywał 
ją coraz silniej.

Jednak, kiedy wieczorem opowiadała o tym zdarzeniu Mateuszo-
wi, śmiała się serdecznie ze strapień Ani.

Zanim udała się na spoczynek, poszła do pokoiku na poddaszu
i zastała Anię śpiącą, ale bardzo spłakaną. Wówczas nagle 
niezwykła czułość odmalowała się na jej twarzy.

– Moje biedactwo! – szepnęła, odgarniając pukiel wło-
sów z zalanej łzami twarzyczki dziewczęcia. Po czym po-
chyliła się nad śpiącą i pocałowała spoczywający na po-
duszce rozgrzany policzek.

Maryla  
Cuthbert:

Współczucie, 
litość, mat-

czyna miłość.
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ROZDZIAŁ xvII

NOW Y CEL W żYCIU

Nazajutrz po południu Ania, siedząc nad swą robótką przy kuchen-
nym oknie, spostrzegła Dianę, która stojąc u Źródła Leśnych Nimf, 
dawała jej ręką tajemnicze znaki. W mgnieniu oka dziewczynka znala-
zła się na głównej drodze i pobiegła ku przyjaciółce z wesołym zdumie-
niem i nadzieją w wyrazistych oczach. Lecz nadzieja zgasła, gdy tylko 
zbliżyła się i wyczytała przygnębienie malujące się na twarzyczce Diany.

– Twoja mama nie ustąpiła? – spytała szybko. 
Przyjaciółka potrząsnęła głową ze smutkiem.
– Nie, na dodatek zapowiedziała, że już nigdy nie pozwoli mi ba-

wić się z tobą. Płakałam i płakałam, przekonywałam ją, że to nie była 
twoja wina, ale na próżno. Musiałam żebrać i błagać bardzo długo, 
zanim pozwoliła mi tutaj przyjść, żeby się z tobą pożegnać. Mogę zo-
stać tu zaledwie dziesięć minut. Mama uprzedziła mnie, że będzie pa-
trzyła na zegarek.

– Dziesięć minut to zbyt krótko, aby pożegnać się na
wieki – rzekła Ania głosem drżącym od tłumionego pła-
czu. – Ach, Diano, czy obiecasz mi uroczyście, że nigdy 
nie zapomnisz mnie, twojej przyjaciółki z młodości, na-
wet gdybyś później miała lepszych przyjaciół?

– Ależ oczywiście! – zaszlochała Diana. – Nigdy nie chcę mieć in-
nej serdecznej przyjaciółki…, nie chcę żadnej. Nie potrafiłabym ni-
kogo pokochać tak, jak ciebie.

– Ach, Diano! – zawołała Ania, składając ręce. – Kochasz mnie, 
naprawdę?

Pożegnanie 
przyjaciółek.
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– Naturalnie, że tak. Czy nie wiedziałaś o tym?
– Nie! – dziewczynka westchnęła głęboko. – Myślałam, że mnie lu-

bisz, ale nie odważyłabym się przypuszczać, że mnie kochasz. Widzisz, 
nie sądziłam, aby ktokolwiek mógł mnie pokochać. Nikt nigdy nie 
darzył mnie uczuciem, odkąd sięgam pamięcią. Jakie to wspaniałe! To 
jakby promień światła, który od tej pory zawsze będzie mi przyświecać 
w ciemnościach mojej samotnej drogi. Och, powiedz to raz jeszcze!

– Kocham cię prawdziwie, Aniu – powtórzyła Diana stanowczo  
– i zawsze będę cię kochała. Bądź tego pewna!

– I ja będę cię zawsze kochała – rzekła Ania uroczyście, wyciąga-
jąc rękę. – W przyszłości pamięć o tobie świecić będzie jak gwiazda  
w moim samotnym życiu. Pamiętasz? Tak się wyraziła bohaterka ostat-
niej powieści, którą razem czytałyśmy. Czy podarujesz mi na pamiąt-
kę pukiel twoich kruczoczarnych włosów? Zachowam go jak swój naj-
droższy skarb.

– A masz czym go uciąć? – spytała praktyczna Diana, ocierając łzy 
wywołane wzniosłą mową Ani.

– Na szczęście mam nożyczki w kieszeni fartuszka – Ania uroczy-
ście ścięła pasmo włosów Diany. – Żegnaj mi, najdroższa przyjaciół-
ko! Odtąd, mieszkając tak blisko, będziemy jednak obce dla siebie. 
Lecz moje serce pozostanie ci wierne do końca...

Diana odeszła powolnym krokiem.
Ania pozostała na miejscu, spoglądając za nią, dopó-

ki nie straciła jej z oczu. Machała ręką, ilekroć tamta się 
obejrzała. Po czym powróciła do domu, uspokojona do 

pewnego stopnia romantycznym nastrojem pożegnania.
– Skończyło się raz na zawsze – zwierzyła się Maryli. – Już nigdy 

nie będę miała przyjaciółki. Jest mi teraz o wiele gorzej niż kiedykol-
wiek wcześniej, bo nie mam ani Katie, ani Violetty. A gdybym nawet 
je miała, to nie byłoby już to samo. Z chwilą, gdy raz posiadało się 
prawdziwą przyjaciółkę, takie wymyślone fantazje już nie wystarcza-
ją. Diana i ja urządziłyśmy sobie wzruszające pożegnanie, tam, obok 

Rozłąka przy-
jaciółek.
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źródła. Będzie ono moim świętym wspomnieniem. Mówiłyśmy do 
siebie w bardzo wzniosły sposób… Diana ofiarowała mi pukiel swych 
włosów. Włożę go do maleńkiego woreczka i będę nosić na szyi przez 
całe życie. Poproszę też Marylę, aby nie zapomniała włożyć mi go do 
trumny, gdyż mam wrażenie, że niedługo pożyję. Być może pani Bar-
ry, widząc mnie zimną i umarłą, poczuje wyrzuty sumienia i pozwo-
li Dianie pójść na mój pogrzeb.

– Sądzę, że dopóki potrafisz tyle gadać, nie ma obawy, żebyś szyb-
ko zakończyła życie ze zmartwienia – wtrąciła nielitościwie Maryla.

W następny poniedziałek opiekunka zdziwiła się bardzo, widząc 
Anię wychodzącą ze swego pokoiku z teczką wypełnioną książkami. 
Usta dziewczynki były zaciśnięte w jakimś silnym postanowieniu.

– Wracam do szkoły – oświadczyła. – Tylko to jedno
 pozostało mi w życiu, odkąd tak bezwzględnie pozbawio-
no mnie przyjaciółki. W szkole mogę przynajmniej pa-
trzeć na nią i rozmyślać nad tym, co razem przeżyłyśmy.

– Rozmyślaj raczej nad lekcjami i zadaniami arytme-
tycznymi – rzekła Maryla, ukrywając zadowolenie z takiego obrotu 
sprawy. – Mam nadzieję, że nie usłyszę więcej o tabliczkach ciskanych 
ludziom na głowy i innych tego rodzaju niespodziankach. Zachowuj 
się rozsądnie i słuchaj tego, o czym mówi nauczyciel.

– Postaram się być wzorową uczennicą – rzekła Ania smutno. – Cho-
ciaż nie będzie to zbyt przyjemne. Pan Phillips twierdzi, że Minnie 
Andrews jest wzorowa, ale przecież ona nie ma ani krzty wyobraźni, 
ani trochę energii! Jest zawsze znudzona, smutna i nic nie sprawia jej 
przyjemności. Jednak przypuszczam, że ponieważ sama czuję się teraz 
tak bardzo nieszczęśliwa, nietrudno mi będzie się do niej upodobnić. 
Pójdę do szkoły główną drogą. Nie potrafiłabym samotnie wędrować 
Ścieżką Brzóz. Musiałabym gorzko płakać.

W szkole przyjęto Anię z wielką radością. Dzieciom brakowało 
podczas zabaw jej bujnej wyobraźni, czystego głosu podczas śpiewu 
i patetycznej intonacji przy głośnym czytaniu książek w czasie prze-

Ania Shirley:
Decyzja o po-
wrocie do 
szkoły.
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rwy obiadowej. Ruby Gillis podsunęła jej ukradkiem na 
religii trzy piękne, granatowe śliwki. Ella MacPherson po-
darowała jej olbrzymi żółty bratek, wycięty z katalogu ja-
kiejś firmy ogrodniczej. Tego rodzaju ozdoba ławki była 
bardzo ceniona w szkole w Avonlea. Zosia Sloane przyrze-
kła nauczyć ją dziergać szydełkiem śliczny wzorek w ząb-

ki, stanowiący elegancką ozdobę fartuszka. Katie Boutler podarowała 
jej buteleczkę po perfumach, w której nosiła wodę potrzebną do zmy-
wania tabliczki, a Julia Bell wykaligrafowała bardzo starannie na arku-
siku różowego papieru z wyciętymi brzegami następujący czterowiersz:

Dla Ani
Wpisuję się na pamiątkę,
ale wyznam szczerze,
że miłość mam w sercu,
a nie na papierze.

– Przyjemnie jest być docenianym – rzekła Ania do Maryli tego 
wieczoru, gdy opowiedziała jej o powitaniu przez koleżanki.

Jednak nie tylko dziewczynki ją doceniały. Kiedy po przerwie obia-
dowej wróciła na miejsce i pan Phillips posadził ją obok wzorowej 
Minnie Andrews, Ania spostrzegła na swym pulpicie wielkie, soczy-
ste, złote jabłko. Już miała zatopić w nim ząbki, kiedy przypomnia-
ła sobie, że jedynym miejscem, gdzie rosły te ananasówki, był stary 
sad Blythe’ów po drugiej stronie Jeziora Lśniących Wód. Odsunęła 
jabłko, tak jakby trzymała w ręku rozżarzony węgiel, po czym bardzo 
ostentacyjnie wytarła palce chustką do nosa.

Jabłko pozostało na pulpicie do następnego ranka. Dopiero mały 
Tomek Andrews, który zamiatał szkołę i rozniecał ogień na komin-
ku, zabrał je sobie, uznając za dodatkowy dochód.

O wiele lepiej został przyjęty rysik do tabliczki, przesłany Ani 
ukradkiem po przerwie obiadowej przez Karolka Sloane. Co praw-

Ania Shirley:
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da, wyglądał pięknie, powleczony żółtym i czerwonym papierem  
i kosztował dwa centy, podczas gdy zwykłe rysiki kosztowały tylko 
jednego centa. Ania raczyła go łaskawie przyjąć i obdarzyła chłopca 
uśmiechem, który sprawił, iż z radości poczuł się on jak w siódmym 
niebie. Następstwem tego zauroczenia była niezliczona ilość błędów, 
która znalazła się w jego dyktandzie i nakaz pana Phillipsa, aby zo-
stał po lekcjach w szkole w celu poprawy swojej pracy.

Jednak całkowity brak jakiegokolwiek zainteresowania Anią ze stro-
ny Diany Barry siedzącej obok Gertie Pye powodował głęboki smu-
tek dziewczynki.

– Uważam, że Diana mogłaby przynajmniej raz uśmiechnąć się do 
mnie – skarżyła się Maryli tegoż wieczora.

Lecz następnego dnia rano malutki, przezornie i umiejętnie zwi-
nięty bilecik, dołączony do niewielkiej paczuszki, dostał się ukrad-
kiem do rąk Ani. Treść bileciku była następująca:

Droga Aniu! 
Mama nie pozwala mi bawić się z Tobą ani rozmawiać, nawet w 

szkole. To nie moja wina, więc nie gniewaj się na mnie, bo ja Cię ko-
cham tak samo jak dawniej. Martwi mnie bardzo, że nie mogę wyznać 
Ci swoich tajemnic. Gertie Pye nie lubię ani trochę. Zrobiłam dla Cie-
bie zakładkę do książki z czerwonej karbowanej bibułki. Takie są teraz 
najmodniejsze, a tylko trzy dziewczynki z naszej szkoły potrafią je zro-
bić. Ile razy spojrzysz na nią, przypomnij sobie swoją wierną przyjaciółkę.

Diana Barry

Ania przeczytała liścik, ucałowała zakładkę i szybko przesłała od-
powiedź na drugi koniec klasy.

Moja najdroższa Diano!
Nie mogę gniewać się na Ciebie dlatego, że musisz się słuchać mamy, 

ale duszom naszym wolno się spotykać. Twój prześliczny podarunek za-
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howam na zawsze. Minnie Andrews jest niezmiernie miłą dziewczyn-
ką – mimo że nie ma wyobraźni – lecz z chwilą, gdy byłam serdeczną 
przyjaciółką Diany, nie mogę zostać przyjaciółką Minnie. Proszę, wy-
bacz mi błędy ortograficzne, gdysz nie potrafię jeszcze zupełnie dobrze 
pisać, choć bardzo się o to staram.

Twoja aż do hwili, gdy nas śmierć rozłączy.
Ania lub Kordelia Shirley

P.S. Tej nocy będę spała z Twoim bilecikiem pod poduszką.
A. lub K. S.

Pesymistycznie usposobiona Maryla szykowała się już na kolejne 
niemiłe niespodzianki, z chwilą gdy Ania znowu zaczęła chodzić do 
szkoły. Ale jej obawy nie spełniły się. Może dziewczynka postanowi-
ła naśladować zachowanie wzorowej Minnie Andrews, lecz rzeczywi-
ście od tej pory nie zdarzyła się żadna kłótnia pomiędzy nią a panem

Phillipsem. Ania całkowicie oddała się nauce, postanawia-
jąc nie dać się wyprzedzić pod żadnym względem Gilber-
towi Blythe.

Wkrótce ich rywalizacja w ubieganiu się o najlepsze 
miejsce w klasie stała się bardzo widoczna. U Gilberta wy-
pływała ona z jak najlepszych pobudek, czego nie można 

było powiedzieć o Ani, która kierowała się mało chwalebną zacięto-
ścią i niechęcią do chłopca. Była równie gwałtowna i uparta w miło-
ści, jak i w nienawiści. Nigdy nie przyznałaby się do tego, że walczy 
z Gilbertem, bo tym samym musiałaby uznać jego obecność w kla-
sie, a tego właśnie wciąż zdawała się nie dostrzegać. Jednak oboje ostro 
zmagali się ze sobą i nagrody za pilność dostawały się im na przemian. 
Raz Gilbert okazał się najlepszy w ortografii, innym razem odpowie-
działa celująco Ania, jak zwykle odrzucając na ramiona swe długie, 
rude warkocze. Pewnego rana Gilbert, który rozwiązał znakomicie 
zadanie z matematyki, otrzymał nagrodę: jego nazwisko zostało wy-

Ania Shirley:
Prymuska, ry-
walizuje z Gil-

bertem, kon-
sekwentna.
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pisane wielkimi literami na szkolnej tablicy. Następnego
dnia na tym samym miejscu widniało nazwisko Ani, któ-
ra cały poprzedni wieczór spędziła na przyswajaniu wie-
dzy z ułamków dziesiętnych.

Okropny był dla Ani dzień, w którym zarówno ona, 
jak jej wróg okazali się jednakowo dobrze przygotowani, 
a ich imiona zapisano obok siebie na tablicy. Wyszło to tak, jakby zo-
stali parą zakochanych i przykrość Ani z tego powodu była tak samo 
widoczna, jak ostentacyjne zadowolenie Gilberta.

Ich niepokój wzrastał, kiedy pod koniec miesiąca uczniowie pi-
sali sprawdziany. W pierwszym miesiącu Gilbert otrzymał trzy lep-
sze stopnie, w następnym Ania wyprzedziła go o pięć. Lecz jej radość 
została przyćmiona przez to, że Gilbert w obecności całej szkoły ser-
decznie jej pogratulował. O ileż przyjemniej byłoby, gdyby ta poraż-
ka go zabolała!

Pan Phillips mógł nie być wybitnym pedagogiem, lecz pracowi-
ta uczennica, która z takim zapałem dążyła do zdobycia wiedzy, nie 
mogła nie czynić postępów, bez względu na nauczyciela. Pod koniec 
roku szkolnego Ania i Gilbert otrzymali promocję do piątej klasy  
i zaczęli zaznajamiać się z zupełnie nowymi przedmiotami, takimi 
jak łacina, geometria, francuski i algebra. W geometrii Ania znala-
zła swoje Waterloo 1.

– To coś okropnego, Marylo! – skarżyła się opiekunce.
– Jestem pewna, że nigdy w życiu nie zrozumiem geo-

metrii. Nie ma w niej absolutnie pola dla wyobraźni. Pan 
Phillips twierdzi, że nigdy nie widział kogoś, kto byłby  
w tej dziedzinie tak tępy. A przecież Gil…, to znaczy inni, 
mają duże zdolności w tym kierunku. To tak strasznie upokarzają-
ce, Marylo! Nawet Diana często daje sobie lepiej radę niż ja. Lecz to, 

1 Waterloo – miejscowość znajdująca się w Belgii, miejsce bitwy zakończonej wielką klęską 
Napoleona w 1815 r.; tu w znaczeniu: katastrofa, słaby punkt, nadchodząca klęska

Gilbert 
Blythe:
Rywalizacja  
z Anią w szko- 
le, bystry, 
zdolny.

Ania Shirley:
Kłopoty  
z geometrią.
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że ona łatwiej pewne rzeczy pojmuje, akurat bardzo mnie cieszy… 
Mimo że nigdy nie rozmawiamy ze sobą i zachowujemy się tak, jak-
byśmy się nie znały, kocham ją i moje uczucie nigdy nie wygaśnie. 
Często smutno mi się robi, gdy o niej myślę. Lecz naprawdę, Mary-
lo, czy można się smucić, żyjąc na tak ciekawym świecie?
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ROZDZIAŁ xvIII

ANIA W ROLI ZBAWCY

Wszystkie wielkie sprawy są nierozłącznie splecione ze sprawami 
małymi. W pierwszej chwili nikt nie uwierzyłby w to, że oficjalna 
podróż pewnego kanadyjskiego premiera na Wyspę Księcia Edwarda 
mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na losy małej Ani Shirley z Zielo-
nego Wzgórza. A jednak miała.

Było to w styczniu. Premier przybył, aby spotkać się ze
swymi wiernymi wyborcami oraz z tymi przeciwnikami, 
którzy chcieli wziąć udział w wielkim wiecu wyborczym 
w Charlottetown. Większość mieszkańców Avonlea po-
pierała jego politykę, toteż w przeddzień spotkania niemal wszyscy 
mężczyźni i wiele kobiet wybrali się do oddalonego o trzydzieści mil 
miasta. Pani Małgorzata Linde pojechała tam razem z in-
nymi. Należała bowiem do osób, które uwielbiały uczest-
niczyć we wszystkich politycznych dyskusjach i uważała, 
że bez jej obecności nie może się odbyć żadne zgromadze-
nie, chociaż zaliczała się do opozycjonistek premiera. Za-
brała ze sobą męża – Tomasz mógł przecież przypilnować konia  
– i Marylę Cuthbert. Panna Cuthbert głęboko ukrywała
swoje żywe zainteresowanie polityką i zważywszy na fakt, 
że mogła to być jej jedyna życiowa szansa na zobaczenie 
prawdziwego, żywego premiera, postanowiła pojechać. 
Zostawiła dom na całą dobę pod opieką Mateusza i Ani.

I tak oto, podczas gdy Maryla i pani Małgorzata na-
pawały się wrażeniami z wielkiego wiecu, Ania i Mateusz gospoda-

Czas akcji  
– styczeń.

Małgorzata 
Linde:
Zaangażowa-
na w politykę.

Maryla 
Cuthbert:
Zaangażowana 
w politykę,
konserwatyst- 
ka.
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rowali na własną rękę w jasnej kuchni na Zielonym Wzgórzu. We-
soły ogień palił się na staromodnym kominie, a błękitnobiałe krysz-
tałki szronu błyszczały na szybach. Mateusz, siedząc na sofie, skupił 
się na czytaniu jakiejś gazety dla rolników, Ania zaś z zapamiętaniem 
powtarzała lekcje, od czasu do czasu rzucając pełne ciekawości spoj-
rzenie ku półeczce, na której leżała nowa książka, pożyczona od Jan-
ki Andrews. Koleżanka zapewniała ją, że jest to taka zajmująca po-
wieść, iż na pewno przejdzie ją dreszcz wzruszenia. No i Anię korci-
ło, żeby jak najszybciej zabrać się do kartkowania powieści. Lecz, gdy-
by zabrała się za czytanie, jutro na lekcjach przegrałaby w rywalizacji  
z Gilbertem. Dlatego dziewczynka odwróciła głowę od półeczki i sta-
rała się wmówić sobie, że książki wcale tam nie ma.

– Czy Mateusz uczył się geometrii? – spytała.
– Nie, chyba nie – odrzekł pan Cuthbert, wyrwany nagle z drzemki.
– Żałuję, bo gdyby Mateusz się uczył, na pewno by mnie zrozu-

miał. Jeśli Mateusz nie pracował nad geometrią, to nie może wczuć 
się w moje położenie. Geometria mnie dobija! Tak trudno mi cokol-
wiek zrozumieć!

– E, nie martw się, Aniu – rzekł Mateusz pocieszającym tonem. 
 – Masz zdolności do wszystkiego. Pan Phillips, kiedy spotkał mnie

w zeszłym tygodniu, w sklepie Blaira, oświadczył mi, że 
jesteś najzdolniejszą uczennicą w szkole i że czynisz ogrom-
ne postępy. „Szybkie postępy” – to jego własne słowa! Co 
prawda, są tacy, którzy krytykują pana Phillipsa, twier-
dząc, że marny z niego nauczyciel. Jednak ja uważam, że 
jest bardzo na miejscu.

Mateusz nazwałby „człowiekiem na miejscu” każdego, kto po-
chwaliłby Anię.

– Jestem pewna, że radziłabym sobie o wiele lepiej z geometrią, gdy-
by pan Phillips nie zmieniał liter – tłumaczyła dziewczynka. – Uczę 
się na pamięć dowodzenia z literami oznaczonymi w książce. Lecz 
on, rysując figurę geometryczną na tablicy, stawia zupełnie inne lite-

Pan Phillips 
o Ani Shirley:
Najzdolniejsza 

z dziewcząt, 
pracowita.
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ry i wszystko mi się gmatwa. Czy nauczyciel powinien używać takich 
niecnych sposobów? Uczymy się teraz także o uprawie roli i wreszcie 
dowiedziałam się, dlaczego drogi bywają czerwone… Cieszę się bar-
dzo, że już to wiem!… Ciekawa jestem, jak się czują pani Linde i Ma-
ryla. Pani Małgorzata mówi, że Kanada schodzi na psy, tak nią rządzą 
w Ottawie, i że powinno to być wielkim ostrzeżeniem dla wyborców. 
Mówi też, że gdyby kobiety otrzymały prawo głosowania, nastąpiła-
by błogosławiona zmiana. Za kim głosuje Mateusz?

– Za konserwatystami – odpowiedział Mateusz szyb-
ko. Głosowanie za konserwatystami stanowiło dla niego 
jakby prawdę wiary, od której nie byłby w stanie odstąpić.

– W takim razie i ja zostanę konserwatystką – stanow-
czo oznajmiła Ania. – Bardzo się z tego cieszę, bo Gil…, 
bo niektórzy chłopcy w szkole są liberałami. Domyślam się, że i pan 
Phillips jest także liberałem, bo ojciec Prissy Andrews nim jest, a Ruby 
Gillis twierdzi, że każdy starający się o rękę córki musi zgadzać się  
z matką w kwestii religii, z ojcem zaś w kwestii polityki. Czy to praw-
da, Mateuszu?

– Naprawdę nie wiem – przyznał Mateusz.
– Czy Mateusz nigdy nie starał się o jakąś pannę?
– Hm, chyba nigdy – rzekł Cuthbert, który przez całe życie nie za-

stanawiał się nad podobnymi kwestiami. Ania rozmyślała, oparłszy 
podbródek na dłoni.

– A jednak to musi być bardzo przyjemne, prawda, Mateuszu? 
Ruby Gillis mówi, że kiedy dorośnie, postara się mieć bardzo wie-
lu chłopaków, którzy by za nią szaleli. Ale mnie się to nie podoba. 
Wolałabym mieć jednego, kochającego mnie człowieka. Jest oczywi-
ste, że Ruby Gillis ma o wiele więcej doświadczenia w tej sprawie, bo 
ma przecież tyle dorosłych sióstr. A pani Linde mówi, że dziewczęta  
u Gillisów są rozchwytywane jak świeże bułeczki. Pan Phillips bywa 
u Prissy Andrews prawie każdego wieczoru. Mówi, że musi pomagać 
jej w przygotowywaniu się do egzaminów. Ale przecież Miranda Slo-

Mateusz-
Cuthbert:
Konserwatysta.
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ane też wybiera się na akademię i potrzebowałaby o wiele więcej po-
mocy niż Prissy, bo jest od niej o wiele głupsza… A jednak on nigdy 
wieczorem nie przyszedł do Mirandy, żeby jej pomóc. Wiele jest ta-
kich spraw na świecie, których nie rozumiem, Mateuszu.

– Kto wie, czy ja rozumiem je lepiej od ciebie, Aniu – wyznał Ma-
teusz.

– No nic, muszę wreszcie skończyć lekcje. Nie zacznę 
czytać tej nowej książki od Janki, dopóki nie odrobię wszyst-
kich zadań. Jaka to wielka pokusa! Nawet kiedy odwra-
cam się plecami do półki, widzę książkę bardzo dokład-
nie. Janka mówi, że popłakała się, kiedy ją czytała.  A ja 

ubóstwiam powieści, przy których się płacze. Chyba najlepiej będzie, 
gdy zaniosę ją do salonu i schowam do szafki, gdzie stoją konfitury, 
klucz zaś oddam Mateuszowi. Tylko niech mi go Mateusz nie zwra-
ca, zanim nie skończę odrabiać lekcji, nawet gdybym błagała go o to 
na klęczkach. Łatwo jest mówić, że należy opierać się pokusie. Lecz 
o wiele łatwiej jest oprzeć się jej, nie mając klucza. A teraz skoczę do 
piwnicy i przyniosę kilka złotych renet. Czy Mateusz lubi renety?

– Tak, mogą być niezłe – rzekł Cuthbert, który sam ich nie jadł, 
lecz wiedział, że Ania je uwielbiała.

W chwili gdy Ania wracała z piwnicy, wnosząc triumfalnie ta-
lerz brunatnożółtych jabłek, na pokrytej lodem dróżce przed kuch-
nią dało się słyszeć spieszne kroki, po czym gwałtownie popchnię-
te drzwi nagle się otworzyły. Do kuchni wpadła Diana Barry, blada  
i zdyszana, w chustce w pośpiechu zarzuconej na głowę.

Ania stanęła jak wryta, zapominając o trzymanym w rękach tale-
rzu i o świecy, które wraz z jabłkami potoczyły się po piwnicznych 
schodkach. Odnalazła je tam nazajutrz Maryla i pozbierała poplamio-
ne roztopioną stearyną, zadowolona, że przy tej okazji nie wybuchł   
pożar.

– Co się stało, Diano? – spytała dziewczynka. – Czy twoja matka 

Ania Shirley:
Ćwiczy silną 

wolę, wytrwa- 
łość.
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wreszcie dała się uprosić?
– Ach, Aniu, błagam cię, chodź czym prędzej! – prosiła zdener-

wowana Diana. – Nasza Minnie strasznie zachorowała… Mary uwa-
ża, że to krup… Rodzice pojechali do miasta i nie ma nikogo, kto by 
sprowadził doktora. Minnie czuje się bardzo źle, a Mary nie ma po-
jęcia, co robić… Ach, Aniu, ja się tak strasznie boję!

Mateusz, nie mówiąc ani słowa, sięgnął po swój płaszcz i czapkę, 
prześliznął się obok Diany i zniknął w ciemności, w głębi podwórza.

– Poszedł zaprząc klacz, żeby pojechać po doktora do Carmody  
– objaśniła Ania, spiesznie chwytając płaszczyk i kapturek. – Jestem 
tego tak pewna, jak gdyby mi to powiedział. Mateusz i ja jesteśmy 
bratnimi duszami. Potrafię czytać w jego myślach, nawet kiedy milczy.

– Obawiam się, że nie zastanie tam lekarza! – zaszlochała Diana.  
– Wiem, że doktor Blair pojechał do miasta, spodziewano się tam 
również doktora Spencera. Mary nie widziała nigdy chorego na krup, 
a pani Linde nie ma w domu. Och, Aniu!

– Nie płacz, Dianuś – uspokajała ją Ania. – Ja wiem doskonale, 
jak się leczy krup. Zapominasz, że pani Hammond miała trzykrotnie 
bliźnięta. Kiedy się opiekuje trzema parami bliźniąt, można zdobyć 
doświadczenie. One wszystkie po kolei przechodziły krup. Poczekaj 
chwilę, zabiorę buteleczkę z ipekakuaną…, bo wy pewnie nie macie 
tego leku w domu… A teraz chodźmy czym prędzej!

Dziewczynki, trzymając się za ręce, pobiegły szybko Aleją Zako-
chanych i potem dalej, przez zmarzniętą łąkę. Śnieg leżał tak wyso-
ko, że droga leśna, mimo iż krótsza, była niemożliwa do przebycia. 
Ania, choć szczerze zmartwiona chorobą Minnie, nie potrafiła jed-
nak oprzeć się romantycznej atmosferze tej nieoczekiwanej wędrówki  
i cieszyła się na myśl, że odbywa ją wraz z najbliższą sercu przyjaciółką.

Noc była jasna i mroźna. Drzewa rzucały czarne cienie, a śnieg 
błyszczał jak srebro na zboczu wzgórza. Nad cichymi polami świeci-
ły wielkie gwiazdy. Tu i ówdzie odcinały się od ciemnego tła wyso-
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kie, spiczaste sosny z gałęziami pokrytymi śnieżną bielą i skrzypiący-
mi za każdym podmuchem wiatru. Ania była zachwycona tą niesa-
mowitą, tajemniczą drogą.

Trzyletnia Minnie rzeczywiście wyglądała na ciężko chorą. Leżała na 
sofie w kuchni, rozgorączkowana i niespokojna, dysząc tak chrapliwie, 
że jej spazmatyczny oddech było słychać w całym domu. Mary, we-
soła, hoża francuska opiekunka z Creek, której pani Barry zleciła zaj-
mowanie się dziećmi podczas swej nieobecności, straciła głowę; czuła 
się bezradna i zupełnie niezdolna do podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Ania zabrała się umiejętnie i energicznie do roboty.
– Minnie ma krup bez wątpienia. Jest ciężko chora, lecz 

widziałam i gorsze przypadki… Przede wszystkim należy 
przygotować bardzo dużo wrzącej wody. Jestem pewna, 
że w tym kociołku jest zaledwie filiżanka! Ot, tak, napeł-
niłam go po brzegi, a Mary niech dołoży więcej drewna 

do ognia. Nie chcę cię urazić, Mary, ale uważam, że mogłaś sama  
o tym pomyśleć, gdybyś miała choć trochę wyobraźni. Tak… teraz 
rozbiorę Minnie i położę ją do łóżka, a Diana postara się przygoto-
wać ciepłe, miękkie, flanelowe okrycia. Najpierw muszę dać chorej 
porcję ipekakuany.

Minnie nie chciała wziąć lekarstwa, ale Ania nie darmo przecież 
wychowała trzy pary bliźniąt. Dziecko musiało więc połknąć nie jed-
ną łyżkę ipekakuany, lecz kilka w ciągu tej długiej, pełnej niepokoju 
nocy. Podczas gdy obie przyjaciółki cierpliwie doglądały biednego, 
cierpiącego maleństwa, Mary, chętna i życzliwa, dokładała tyle drze-
wa na ogień, że aż dudniło pod kominem, i grzała tyle wody, iż wy-
starczyłoby jej dla całego szpitalika dzieci chorych na krup.

Dochodziła trzecia po północy, gdy Mateusz wreszcie 
przybył z doktorem, po którego musiał jechać aż do Spen-
cervale. Lecz kryzys u małej już minął, a wraz z nim na-
gła potrzeba obecności lekarza. Minnie czuła się o wiele 
lepiej i spała spokojnie.

Ania Shirley:
Rozsądna, od-
ważna, dziel-

na, ratuje
Minnie.

Uratowanie 
małej Minnie 

przez Anię.
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– Zdarzały się chwile, że byłam bliska rozpaczy – opo-
wiadała później Ania. – Czuła się coraz gorzej, gorzej na-
wet niż bliźnięta Hammondów, a właściwie ich ostatnia 
para. Zdawało mi się, że jest bliska uduszenia się. Da-
łam jej całą zawartość butelki, a przy ostatniej kropli po-
wiedziałam – nie do Diany ani do Mary, bo nie chciałam ich przera-
zić, tak bardzo były już przestraszone, tylko do siebie samej: „Jest to 
ostatnia, słaba deska ratunku… nie wiadomo, czy nie została właśnie 
stracona”. Na szczęście po kilku minutach dziecko wykrztusiło fleg-
mę i poczuło się dużo lepiej. Pan doktor musi sobie wyobrazić moje 
uczucia w owej chwili, gdyż nie potrafię ich wypowiedzieć. Pan wie, 
że są uczucia, których nie można wyrazić słowami.

– Tak, wiem – potwierdził lekarz.
Patrzył na Anię, jakby i jemu właśnie przychodziły na myśl rzeczy, 

których nie można wyrazić słowami. Gdy rodzice Diany przyjecha-
li, rzekł do nich:

– Ta mała czerwonowłosa dziewczynka, którą Cuthbertowie wzięli 
na wychowanie, to dzielny człowiek. Zapewniam was, że to ona oca-
liła życie waszej małej, bo ja przybyłem zbyt późno. Posiada zręcz-
ność i przytomność umysłu wprost zdumiewającą, jak na dziecko  
w tym wieku. Nigdy nie widziałem podobnego wyrazu oczu, jaki mia-
ła, kiedy mi o tym wszystkim opowiadała.

Ania wracała do domu w cudowny, jasny i mroźny poranek. Była 
tak niewyspana po nocy, że opadały jej powieki. Lecz idąc wielką, bia-
łą łąką i przechodząc pod skrzypiącym bajecznie sklepieniem klonów, 
tworzących Aleję Zakochanych, nieustannie mówiła:

– Ach, Mateuszu, czyż to nie cudowny poranek? Świat wygląda 
tak, jakby go Bóg stworzył dla swej przyjemności, prawda? A drzewa 
są tak puchowe, jak gdyby można je było zdmuchnąć jednym chuch-
nięciem… Cieszę się bardzo, że żyję na świecie, na którym istnieje 
biały szron! A Mateusz? Mimo wszystko jestem zadowolona, że pani 
Hammond miała trzy pary bliźniąt, bo gdyby ich nie miała, nie po-
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trafiłabym pomóc Minnie. Przykro mi tylko, że wypominałam pani 
Hammond, iż miała te bliźnięta. Ach, Mateuszu, jestem tak strasznie 
śpiąca! Nie będę mogła pójść do szkoły. Czuję, że nie potrafię mieć 
oczu otwartych i będę odpowiadała bez ładu i składu. Jednak nie lu-
bię zostawać w domu, bo Gil…, bo ktoś inny może zostać prymu-
sem, a trudno potem odzyskać pierwsze miejsce. Chociaż, co prawda, 
im trudniej się coś zdobywa, tym większą ma się potem satysfakcję.

– Zapewne, ale ty dasz sobie ze wszystkim radę – rzekł 
Mateusz, spoglądając na bladą twarzyczkę Ani i ciemne 
obwódki pod jej oczyma. – Powinnaś czym prędzej poło-
żyć się do łóżka i wyspać, jak należy. Ja natomiast zajmę 
się wszystkimi domowymi pracami.

Ania, postępując zgodnie z jego radą, pośpieszyła do łóżka i spała 
tak mocno, że obudziła się dopiero w śnieżne, białe popołudnie. Na-
tychmiast weszła do kuchni, gdzie Maryla, która zdążyła w między-
czasie przyjechać, zajęta była robótką.

– Ach, czy Maryla widziała premiera?! – wykrzyknęła Ania. – Jak 
on wygląda?

– Z pewnością nie wybrano go na takie stanowisko ze względu na 
wygląd – rzekła Maryla. – Cóż to za nos! Ale za to potrafi przema-
wiać! Byłam dumna z tego, że należę do konserwatystów. Małgorza-
ta Linde, która jest liberałem, nie miała z jego przemówienia żadnej 
satysfakcji… Twój obiad stoi w piecyku, Aniu. Weź też trochę kom-
potu ze śliwek ze spiżarni. Wyobrażam sobie, jaka jesteś głodna! Ma-
teusz opowiadał mi o wypadkach ostatniej nocy. Jak to szczęśliwie 
się złożyło, że umiałaś pomóc chorej! Ja nie potrafiłabym tego zro-
bić, nigdy w życiu nie widziałam przypadku krupu… No, no, tylko 
nie zaczynaj rozmowy, zanim nie zjesz obiadu. Poznaję po twojej mi-
nie, że masz milion nowin do opowiedzenia, ale spokojnie poczekam. 

Maryla również chciała powiedzieć Ani coś ważnego, lecz nie zrobiła 
tego od razu, bo znając usposobienie swej wychowanki, była przeko-
nana, że radość i zdumienie z powodu tej nieoczekiwanej wiadomo-
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ści sprawią, że dziewczynka nie będzie mogła zabrać się za tak proza-
iczne zajęcie, jakim jest spożywanie obiadu. Dlatego też dopiero, gdy 
Ania skończyła swoją salaterkę kompotu, Maryla rzekła:

– Pani Barry przyszła tu po południu, chciała się z tobą zobaczyć, 
lecz żal mi było cię budzić. Twierdziła, że uratowałaś ży-
cie Minnie i bardzo żałowała, że zachowała się tak bez-
względnie w tej sprawie z winem. Mówiła, że teraz jest 
pewna, iż absolutnie nie miałaś zamiaru upić Diany i że 
ma nadzieję, iż jej wybaczysz i będziesz znowu przyjaciół-
ką jej córki. Jeśli masz ochotę, możesz wybrać się do nich
jeszcze dziś wieczorem, bo Diana nie wyjdzie z domu z po-
wodu przeziębienia, jakiego się nabawiła ostatniej nocy. 
Ależ, Aniu, zmiłuj się, przecież niemal unosisz się nad 
ziemią!

Przestroga ta była rzeczywiście słuszna. Ania jak strzała zerwała się 
z miejsca, z twarzą rozjaśnioną szczęściem.

– Och, Marylo! Czy mogłabym pójść już… teraz, nie zmywając po 
sobie? Zmyję wszystko, kiedy wrócę od Diany, lecz nie potrafię w ża-
den sposób zabrać się w chwili tak uroczystej do czegoś równie przy-
ziemnego, jak sprzątanie.

– Dobrze, biegnij natychmiast – zgodziła się Maryla, mając na 
uwadze wzruszenie dziewczynki. – Aniu…, Aniu…, czyś ty oszalała? 
Wracaj w tej chwili i włóż na siebie jakieś okrycie! Mogę równie sku-
tecznie wołać do wiatru – mówiła dalej do siebie. – Pobiegła z gołą 
głową! Patrzcie no, jak pędzi przez sad z rozwianymi włosami! Stanie 
się cud, jeśli się ciężko nie zaziębi!

Ania wróciła do domu dopiero o zmierzchu, gdy purpurowe cie-
nie zachodzącego słońca kładły się na ośnieżone pola. Daleko na po-
łudniowym zachodzie błyszczało światło wielkiej, jasnej gwiazdy wie-
czornej na bladozłotym i różowym niebie, sklepionym ponad olśnie-
wająco białymi polami i ciemnymi kępami sosen. W mroźnym po-
wietrzu odgłosy dzwonków u sań sunących między pokrytymi bia-
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łym puchem pagórkami rozlegały się niby czarodziejskie dzwonecz-
ki elfów. Lecz z pewnością ich tony nie mogły być słodsze od pieśni, 
która rozbrzmiewała w sercu i na ustach uszczęśliwionej Ani.

– Oto stoi przed Marylą szczęśliwy człowiek – oznajmiła. – Jestem 
ogromnie szczęśliwa…, pomimo swoich rudych włosów. Teraz wła-
śnie czuję się wyższa ponad przyziemne sprawy. Pani Barry ucałowała 
mnie i rozpłakała się, mówiąc, że jest jej niezmiernie przykro i że ni-
gdy nie będzie w stanie mi się odwdzięczyć. Czułam się okropnie za-
wstydzona i zmieszana, ale odpowiedziałam najuprzejmiej, jak tylko 
mogłam: „Nie mam do pani najmniejszego żalu, pani Barry. Zapew-
niam panią po raz ostatni, że nigdy nie miałam zamiaru upić Diany 
i tym samym zaciągam zasłonę zapomnienia nad przeszłością”. Było 
to bardzo piękne zdanie, prawda? Czułam, że odpłaciłam pani Barry

dobrym za złe. Później spędziłyśmy miłe popołudnie. Dia-
na nauczyła mnie nowego wzoru szydełkowego, który po-
kazała jej ciotka w Carmody. Nikt z Avonlea, oprócz nas, 
nie potrafi go naśladować i uroczyście przyrzekłyśmy so-

bie, że nie pokażemy go nikomu. Diana podarowała mi prześliczną 
kartkę ozdobioną wianuszkiem róż, z dwuwierszem umieszczonym 
pośrodku:

Dwa serca złączone, klucz rzucony w morze,
nikt nas nie rozłączy, tylko Ty, o Boże!

Tak naprawdę jest, Marylo. Poprosimy pana Phillipsa, żeby pozwo-
lił nam siedzieć w szkole obok siebie, a Gertie Pye mogłaby usiąść  
w jednej ławce z Minnie Andrews. Przyjęto mnie u Barrych wytwor-
nym podwieczorkiem. Mama Diany wyjęła swoją najładniejszą za-
stawę do herbaty, zupełnie tak, jakbym była ważnym gościem. Nie 
umiem opowiedzieć Maryli, jakie to wywarło na mnie wrażenie. Nikt 
dotąd nie wyjmował na moją cześć najlepszej porcelany! Jedliśmy 
placek z owocami, ciastka z kremem, orzechy w cukrze i dwa rodza-
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je konfitur. Pani Barry zapytała mnie, czy napiję się jeszcze herbaty, 
po czym rzekła do męża: „Tatusiu, czemu nie podajesz Ani biszkop-
tów?”. Wyobrażam sobie, jakie przyjemne jest bycie dorosłym, jeże-
li ja czułam się tak cudownie, kiedy w ten sposób mnie traktowano.

– Nic mi nie wiadomo na ten temat – rzekła Maryla z westchnie-
niem

– W każdym razie, gdy będę już duża – mówiła dalej Ania z głębo-
kim przekonaniem – postaram się zawsze mówić do małych dziew-
czynek tak, jakby były już dorosłe. I nigdy nie będę z nich kpiła, na-
wet jeśli zaczną się wyrażać górnolotnie. Ze swojego smutnego do-
świadczenia wiem, jak bardzo to rani uczucia… Po herbacie Diana 
i ja piekłyśmy biszkopciki. Nie bardzo się udały, zapewne dlatego, że 
robiłyśmy je po raz pierwszy. Diana kazała mi je obracać, podczas gdy 
sama smarowała masłem blachę, ale ja zapomniałam o nich i pozwo-
liłam im się spalić. A gdy wystawiłyśmy resztę biszkopcików do wy-
studzenia, kot dobrał się do półmiska i trzeba było wszystko wyrzu-
cić. Lecz samo przygotowywanie ich było wielką przyjemnością. Kie-
dy już wybierałam się do domu, pani Barry poprosiła, żebym przy-
chodziła do nich jak najczęściej. Diana, stojąc przy oknie, przesyła-
ła mi całusy, dopóki szłam Aleją Zakochanych. Taka się teraz czuję 
szczęśliwa, Marylo, że postanowiłam ułożyć sobie zupełnie nową mo-
dlitwę wieczorną, aby podziękować Stwórcy za to, co mnie spotkało.
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ROZDZIAŁ xIx

kONCERT, kATASTROFA 
I SZCZERE W YZNANIE

– Marylo, czy mogę skoczyć do Diany na chwileczkę? – spytała 
Ania pewnego zimowego wieczoru, zbiegając zdyszana ze swojego po-
koiku na poddaszu do kuchni.

– Nie widzę sensu wychodzenia z domu teraz, kiedy jest tak ciem-
no – sprzeciwiła się Maryla. – Ze szkoły wracałaś razem z Dianą i po-
nad pół godziny stałyście w śniegu, gadając jak najęte. W tej sytuacji 
nie sadzę, że powinnaś znów się z nią spotkać.

– Ależ Diana musi się ze mną zobaczyć – błagała Ania. – Chce mi 
coś ważnego powiedzieć.

– Skąd o tym wiesz?
– Bo właśnie dała mi sygnał ze swego okna. Wynalazłyśmy spo-

sób porozumiewania się za pomocą świecy i arkusza papieru. Usta-
wiamy zapaloną świeczkę na parapecie, zasłaniamy ją i odsłaniamy 
papierem. Pewna ilość sygnałów oznacza konkretną wiadomość. To 
był mój pomysł, Marylo.

– Domyśliłam się tego natychmiast. I jestem przekonana, że w naj-
bliższym czasie podpalicie firanki tym głupim sygnalizowaniem.

– Ach, Marylo, staramy się bardzo uważać. Ale to taka przyjemna 
rozrywka! Dwa błyśnięcia znaczą: „Czy jesteś w domu?”.  Trzy mówią 
„tak”, cztery zaś „nie”. Pięć to: „Przyjdź czym prędzej, muszę ci coś 
ważnego powiedzieć”. Diana w tej chwili sygnalizowała pięć i umie-
ram z ciekawości, o co chodzi.

– A więc nie umieraj dłużej – powiedziała z ironią Maryla. – Mo-
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żesz pójść, lecz wróć za dziesięć minut.
Ania pamiętała o tym nakazie i wróciła w oznaczonym 

czasie, mimo że żaden śmiertelnik nie uwierzyłby, ile wy-
siłku kosztowało ją ograniczenie tej ważnej rozmowy do 
niecałego kwadransa.

– Och, Marylo, proszę sobie wyobrazić, że jutro są urodziny Diany! 
Pani Barry pozwoliła jej zabrać mnie ze sobą wprost ze szkoły, abym 
została u nich na noc. Jej krewni przyjeżdżają z Newbridge wielkimi 
saniami, żeby pójść jutro na koncert do Klubu Dyskusyjnego. Za-
biorą też Dianę i mnie, oczywiście, jeśli Maryla pozwoli. Ale Maryla 
pozwoli, prawda? Jestem taka wzruszona!

– Uspokój się! Nie pójdziesz do Barrych, Aniu. O wie-
le lepiej będzie, jeśli prześpisz się w domu, we własnym 
łóżku. Co się zaś tyczy koncertu, jest to bardzo niemądry 
pomysł, bo dziewczynki w twoim wieku nie chodzą jesz-
cze na koncerty.

– Jestem pewna, że Klub Dyskusyjny to bardzo przy-
zwoita instytucja – broniła się Ania.

– Nie przeczę. Lecz nie pozwolę, żebyś włóczyła się po koncer-
tach i spała gdzie indziej niż w domu. Ładna zabawa dla dzieci! Dzi-
wi mnie, że pani Barry pozwala na to Dianie!

– Ależ to taka wyjątkowa okazja – prosiła dziewczynka, bliska 
płaczu. – Urodziny Diany są tylko raz w roku. Przecież to wyjątko- 
wy dzień, Marylo. Prissy Andrews będzie deklamowała Niech dzwon 
nie bije dzisiaj, coś niesamowicie pięknego. Moje koleżanki mówiły, 
że jest to bardzo umoralniający poemat. Z pewnością wpłynąłby na 
mnie jak najlepiej. Chór zaś odśpiewa cztery wspaniałe, wzruszające 
pieśni, prawie tak wzniosłe jak hymny. Nawet pastor tam się zjawi. 
Tak, naprawdę, on nas przywita! To przecież zabrzmi niemal jak ka-
zanie. Droga, kochana Marylo, czy będę mogła pójść?

– Czy nie słyszałaś, co ci powiedziałam, Aniu? Zdejmij buty i idź 
spać. Ósma już wybiła.

Ania Shirley:
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– Jeszcze jedno – rzekła Ania, używając najważniejszego jej zda-
niem argumentu, który mógłby przekonać opiekunkę. – Pani Bar-
ry powiedziała, że pozwoliłaby nam spać w gościnnym pokoju. Czy 
Maryla wyobraża sobie zaszczyt, jakiego dostąpiłaby sierota, śpiąc  
w łóżku przeznaczonym dla gości?

– Potrafisz obyć się i bez tego zaszczytu. Idź już spać, Aniu. I nie 
mówmy więcej o tej sprawie.

Kiedy Ania, zalana łzami, smutnie wracała na facjatkę, Mateusz, 
który, choć zdawał się drzemać, wysłuchał całej tej rozmowy, otwo-
rzył oczy i rzekł stanowczym tonem:

– Mnie się wydaje, Marylo, że powinnaś pozwolić Ani 
na tę przyjemność.

– A ja jestem przeciwnego zdania – odrzekła siostra. 
– Kto się zajmuje wychowaniem dziecka, Mateuszu? Ty 
czy ja?

– Pewnie, że ty – przyznał Mateusz.
– Więc nie wtrącaj się do tego.
– Ja się nie wtrącam, tylko mam własne zdanie w tej sprawie.  

A według mnie należy jej pozwolić na uczestnictwo w tej rozrywce.
– Według ciebie powinnam się zgadzać na wszystko, nawet na to, 

żeby poleciała na księżyc, gdyby tylko miała ochotę. Jestem tego pew-
na – odpowiedziała kwaśno Maryla. – Pozwoliłabym jej ostatecznie 
przenocować u Diany, ale nic więcej. Nie zgadzam się na ten koncert. 
Na pewno przeziębiłaby się i nabiłaby sobie głowę nowymi wrażenia-
mi i różnymi bzdurami. Czułaby się przez cały tydzień oszołomiona 
i roztrzęsiona. Znam naturę tego dziecka i lepiej od ciebie wiem, co 
jest dla niej dobre.

– A jednak sądzę, że powinnaś się na to zgodzić – powtórzył brat 
stanowczo.

Nie umiał dobrze uzasadniać swego stanowiska, lecz potrafił upar-
cie obstawać przy nim.

Maryla westchnęła beznadziejnie i zamilkła.

Mateusz
Cuthbert:
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Nazajutrz, kiedy Ania zmywała naczynia po śniadaniu, Mateusz, 
idąc do stodoły, odezwał się znowu do siostry:

– Powinnaś pozwolić Ani pójść na ten koncert, Marylo.
Twarz jego siostry przybrała na kilka sekund wyraz trudny do opisa-

nia. Po czym, widząc, że nie ma innego wyjścia, Maryla rzekła surowo:
– Dobrze, w takim razie niech idzie, jeśli nie daje ci to spokoju. 
W tej samej chwili Ania wybiegła z kuchni, w której zajęta była 

zmywaniem naczyń. W ręce trzymała mokrą ściereczkę.
– Ach, Marylo, powtórz te błogosławione wyrazy!
– Uważam, że jednorazowe powiedzenie wystarczy. Jest to życze-

nie Mateusza. Ja umywam ręce od wszystkiego. Jeśli wychodząc pod-
czas chłodnej nocy z gorącej sali koncertowej lub śpiąc w cudzym łóż-
ku nabawisz się zapalenia płuc, nie miej żalu do mnie, lecz do niego. 
Ależ, Aniu, zmiłuj się, przecież lejesz brudną wodę na podłogę! Ni-
gdy w życiu nie widziałam równie niemądrego dziecka!

– Zdaję sobie sprawę z tego, że często bywam dla was prawdziwym 
nieszczęściem – rzekła Ania żałośnie. – Tak wiele błędów popełniam, 
ale wtedy natychmiast myślę o tych, których nie popełniłam, cho-
ciaż bym mogła. Wezmę trochę piasku i wyszoruję plamy na podło-
dze, zanim jeszcze pójdę do szkoły. Ach, Marylo, tak bardzo marzy-
łam o tym koncercie…! Nigdy w życiu nie byłam na żadnym i kiedy 
inne dziewczynki w szkole rozmawiały o tym, czułam się niezmier-
nie upokorzona. Maryla nie wyobraża sobie nawet tego, co wówczas 
przeżywałam, lecz Mateusz to rozumie. Ach, jak przyjemnie jest, kie-
dy ktoś nas rozumie!

Ania, zbyt przejęta myślami o przyjemnościach, które niebawem ją 
czekały, nie potrafiła tego ranka skupić uwagi na lekcjach. Pozwoliła 
Gilbertowi Blythe prześcignąć się w odpowiedziach z ortografii i cał-
kowicie dać się pokonać w rachunkach. Nie przejęła się jednak tym 
niepowodzeniem tak bardzo, jak to zazwyczaj bywało, bo wyobraź-
nia podsuwała jej piękne wizje koncertu i noclegu w gościnnym po-
koju. Obie z Dianą nie przestawały rozmawiać o czekających je mi-
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łych chwilach i każdy nauczyciel sumienniejszy od pana Phillipsa za-
raz zauważyłby ich roztargnienie i surowo je skarcił.

Ania czuła, że nie potrafiłaby znieść zakazu pójścia na koncert, bo 
tego dnia cała szkoła nie mówiła absolutnie o niczym innym. Klub 
Dyskusyjny w Avonlea, który zbierał się zimą co dwa tygodnie, urzą-
dzał kilkakrotnie małe, bezpłatne przedstawienia. Ale tym razem miał 
to być wielki koncert z opłatą dziesięciu centów za wejście, a dochód 
z niego miał zostać przeznaczony na rzecz czytelni.

Młodzież z Avonlea ćwiczyła już od kilku tygodni. Najbardziej za-
interesowani byli uczniowie, których starsi bracia i siostry mieli wziąć 
udział w wyjątkowym wydarzeniu. Każdy uczeń, który liczył sobie 
więcej niż dziewięć lat, miał nadzieję, że się tam znajdzie. Wyjątek sta-
nowiła Carrie Sloane, której ojciec podzielał opinię Maryli, że małe 
dziewczynki nie powinny chodzić na wieczorne koncerty. Toteż Car-
rie Sloane spędziła całe popołudnie, płacząc nad gramatyką i uznała, 
że życie nie ma sensu.

Emocje zaczęły się dla Ani z chwilą zakończenia lekcji i z wol-
na przybierały na sile, aż wreszcie sięgnęły punktu kulminacyjnego 
podczas samego koncertu. Pani Barry urządziła nadzwyczaj eleganc-
kie przyjęcie, po którym nastąpiła cudowna chwila ubierania się w 
maleńkim pokoiku Diany na piętrze. Przyjaciółka upięła Ani włosy 
nad czołem w nowym stylu a’la Pompadour. Ania zaś z właściwą so-
bie zręcznością splotła Dianie precelki z warkoczy nad uszami. Po-
tem przynajmniej sześć razy próbowała ułożyć sobie na różne spo-
soby włosy w tyle głowy. I wreszcie dziewczynki były gotowe, z pło-
nącymi policzkami i oczami błyszczącymi radosnym oczekiwaniem.

Trzeba przyznać, że Ania doznała pewnej przykrości, 
porównując swą czarną, zwyczajną czapeczkę i niedopa-
sowany popielaty płaszczyk o wąskich rękawach, uszyty  
w domu, z elegancką futrzaną czapeczką i zgrabną narzut-
ką Diany. Lecz w porę przypomniała sobie, że ma bujną 
wyobraźnię i potrafi z niej korzystać.

Maryla 
Cuthbert: 

Ubiera dziew-
czynkę nie-

modnie.
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Wkrótce nadjechali kuzynowie Diany, Murrayowie z Newbrid-
ge, i wszyscy razem, otuleni w futra, usadowili się w obszernych, wy-
moszczonych słomą, wygodnych saniach. Ania rozkoszowała się jaz-
dą, gdy sanie lekko sunęły po gładkich jak jedwab drogach, a śnieg 
skrzypiał pod płozami. Zachód słońca był zjawiskowy, a pokryte śnie-
giem pagórki i ciemnoszafirowa woda Zatoki Świętego Wawrzyńca 
lśniły niczym ogromny puchar z pereł i szafirów, napełniony winem 
i ogniem. Dźwięki dzwonków i oddalone śmiechy, niby głosy leśnych 
elfów, rozbrzmiewały ze wszystkich stron.

– Ach, Diano – szepnęła Ania, ściskając pod futrem rękę przyja-
ciółki – czyż to wszystko nie wydaje ci się pięknym snem? Czy ja na-
prawdę wyglądam tak jak zawsze? Czuję się zupełnie inaczej i wyobra-
żam sobie, że to widać na mojej twarzy.

– Wyglądasz uroczo – rzekła Diana, która usłyszawszy podobną 
pochwałę od jednej ze swych kuzynek, uznała, że będzie odpowied-
nia w przypadku Ani. – Masz prześliczne rumieńce!

Program wieczoru składał się, jak określiła to Ania, 
z „szeregu wzruszeń”, z których każde następne było sil-
niejsze niż poprzednie. Kiedy Prissy Andrews, ubrana  
w pąsową jedwabną bluzkę, ze sznurkiem pereł na białej, 
okrągłej szyi i świeżymi goździkami we włosach – wieść 
niosła, że nauczyciel posyłał po nie daleko za miasto  
– „wchodziła po wilgotnych schodkach w ciemność, gdzie nie zdołał 
się przedrzeć żaden promień światła”, Ania drżała z przejęcia i współ-
czucia. Gdy chór śpiewał pieśni cherubinów, dziewczynka spoglądała 
w sufit, tak jakby widziała tam grupę aniołków. Kiedy Sam Sloane gło-
sem i ruchami naśladował „Głupiego Marka na jarmarku”, Ania śmiała 
się tak serdecznie, że siedzący obok niej zaczęli się również uśmiechać, 
mimo iż dowcip wydawał się dość pospolity, nawet jak na Avonlea. 
Wreszcie, gdy pan Phillips w monologu Marka Antoniusza 1 nad cia-

1 Marek Antoniusz – Antonius Marcus, 83-30 r. p.n.e.;  wódz rzymski, stronnik Cezara

Ania Shirley:
„Szereg wzru-
szeń” – odczu-
cia związane 
z koncertem.
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łem Cezara 2 nadawał swemu głosowi najbardziej rozdzierające dźwię-
ki, spoglądając wciąż na Prissy Andrews, Ania czuła, że potrafiłaby ze-
rwać się i natychmiast wszcząć bunt, gdyby choć jeden rzymski oby-
watel wskazał jej drogę i poprowadził ją do boju.

Jednak pewien numer programu nie wzbudził jej zainteresowania. 
Gdy Gilbert Blythe zaczął deklamować wiersz, Ania wydobyła z kie-
szeni jakąś książkę i nie słuchając go, zagłębiła się w czytaniu. Pozo-
stała też sztywna i nieruchoma, podczas gdy Diana klaskała w dło-
nie, aż w uszach huczało.

O jedenastej dziewczynki powróciły do domu, znużone i przepeł-
nione wrażeniami, z głębokim przeświadczeniem, że czeka je jeszcze 
miłe omówienie tak cudownie spędzonego wieczoru. Ciemno było  
i cicho, dom wydawał się pogrążony we śnie. Stąpając cichutko na 
palcach, wsunęły się do wąskiego i długiego salonu, skąd otwarte 
drzwi prowadziły do pokoju gościnnego. W salonie panowało miłe 
ciepło, oświetlał go jedynie słaby blask wygasającego na kominku  
ognia.

– Rozbierzmy się tutaj – rzekła Diana. – Tu jest tak ciepło i przy-
jemnie.

– Czyż to nie był rozkoszny wieczór? – westchnęła Ania z zachwy-
tem. – Jak to musi być miło wstępować na estradę i recytować! Dia-
no, czy nas kiedyś o to poproszą?

– W przyszłości na pewno. Proszą zawsze starszych uczniów i uczen-
nice. Gilbert Blythe występuje często, a jest tylko o dwa lata od nas 
starszy. Ach, Aniu, jak mogłaś udawać, że go nie słuchasz! Kiedy do-
szedł do zdania: „Jest tu inne dziewczę, nie siostra…”, patrzył wprost 
na ciebie.

– Diano – powiedziała Ania z dumą – jesteś bez wątpienia moją 
serdeczną przyjaciółką, lecz nawet tobie nie wolno rozmawiać ze mną 

2 Cezar – Gajus Julius Caesar, 100-44 r. p.n.e.; wielki rzymski wódz i mąż stanu, został za-
mordowany w senacie przez uczestników spisku
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o tej osobie. Czy jesteś gotowa? Możemy się już położyć? Ścigajmy 
się! Kto będzie pierwszy w łóżku?

Ten pomysł spodobał się Dianie. I w mgnieniu oka dwie małe po-
staci w białej nocnej bieliźnie przemknęły przez długi salon, po czym 
wpadły do gościnnego pokoju i jednocześnie wskoczyły 
na łóżko. Ale w tej samej chwili… coś… poruszyło się 
pod nimi, rozległo się ciężkie westchnienie, stłumiony 
okrzyk…, po czym ktoś zduszonym głosem zawołał: 

– Na miłość boską!
Ania i Diana wyskoczyły z łóżka przerażone i w panice wypadły  

z pokoju. Wiedziały jedynie, że po owej szaleńczej ucieczce znalazły 
się całe drżące w pokoiku na górze.

– Ach, któż to był?… Co to było? – szeptała Ania, szczękając zę-
bami z zimna i ze strachu.

– To ciotka Józefina – rzekła Diana, dusząc się ze śmiechu. – Ach, 
Aniu, ciotka Józefina! Skąd ona się tam wzięła? Jestem pewna, że bę-
dzie wściekła. To straszne, to straszne…! Czyś ty kiedy słyszała o tak 
zabawnej przygodzie?

– Któż to jest ciotka Józefina?
– Ciotka ojca mieszkająca w Charlottetown. Jest okropnie stara…, 

ma pewnie ponad siedemdziesiąt lat… i wcale nie wierzę, że kiedykol-
wiek była małą dziewczynką. Oczekiwaliśmy jej odwiedzin, ale jesz-
cze nie teraz. To osoba bardzo surowa i ogromnie wymagająca. I je-
stem pewna, że urządzi straszną awanturę z powodu tego, co się sta-
ło. No trudno, musimy się położyć spać obok Minnie! Nie masz po-
jęcia, jak ona we śnie kopie!

Panna Józefina Barry nie zjawiła się następnego dnia przy śniada-
niu, ale pani Barry uśmiechnęła się życzliwie do dziewczynek.

– No i cóż? Dobrze bawiłyście się wczoraj wieczorem? Chciałam za-
czekać, aż wrócicie, żeby was uprzedzić, że przyjechała ciotka Józefina 
i będziecie jednak musiały pójść spać na górę. Ale byłam tak zmęczo-
na, że zasnęłam. Sądzę, że nie przeszkodziłyście ciotce, prawda, Diano?

Ania Shirley:
Niecodzien-
ne pomysły, 
przygoda z pa-
nią Józefiną.
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Diana zachowała dyskretne milczenie, lecz przez stół zamieniła  
z Anią porozumiewawczy uśmiech.

Ania natychmiast po śniadaniu pośpieszyła do domu i w ten spo-
sób nie wiedziała, jaka straszna awantura rozpętała się po południu 
nad głowami rodziny Barrych. Dowiedziała się o tym dopiero od pani 
Linde, do której Maryla wysłała ją z jakimś poleceniem.

– Słyszałam, że napędziłyście z Dianą śmiertelnego strachu tej bied-
nej starej pannie Barry – rzekła pani Małgorzata surowym głosem, 
lecz z ironicznym błyskiem w oczach. – Pani Barry wstąpiła tu do 
mnie przed pięcioma minutami, jadąc do Carmody. Jest niezmiernie 
zmartwiona całą tą sprawą. Panna Barry była w okropnym humorze, 
gdy dziś rano przyszła na śniadanie…, a mogę cię zapewnić, że zły 
humor panny Józefiny to nie żarty. Z Dianą nie chce wcale rozma- 
wiać.

– To nie była wina Diany – rzekła Ania ze skruchą. – Ale moja. To 
ja wpadłam na pomysł ścigania się, kto znajdzie się pierwszy w łóżku.

– Domyślałam się tego! – rzekła pani Linde z triumfem. – Wie-
działam, że to wszystko musiało być twoją inicjatywą! No to nawa-
rzyłyście piwa! Stara panna Barry przyjechała z zamiarem pozostania 
tu przez cały miesiąc, ale teraz oświadczyła, że nie zatrzyma się ani 
godzinę dłużej, lecz wróci do miasta już jutro, mimo niedzieli i in-
nych względów. Odjechałaby nawet i dziś, gdyby mieli wolne konie. 
Obiecywała płacić przez kwartał za lekcje muzyki Diany, ale teraz nie 
może być o tym mowy. Niczego nie ma zamiaru robić dla takiej dzi-
kiej kozy! Wyobrażam sobie, co się tam działo dziś rano i jak oni wszy-
scy się czują. Panna Barry jest bogata i rodzina chciałaby z pewnością 
żyć z nią w zgodzie. Pani Barry nie zwierzała mi się, co prawda, ale 
zbyt dobrze znam ludzką naturę, żebym nie rozumiała takich rzeczy.

– Jakaż ze mnie nieszczęśliwa istota! – skarżyła się Ania. – Ciągle 
popadam w jakieś tarapaty i jeszcze wciągam w nie moich najserdecz-
niejszych przyjaciół…, tych, dla których byłabym gotowa własnej krwi 
utoczyć. Czy pani mogłaby mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje?
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– Dlatego, że jesteś zbyt roztrzepana. Gdy wpadnie ci do głowy ja-
kiś pomysł, nie zastanawiasz się ani przez chwilę, czy należy tak po-
stąpić, czy też nie!

– Ależ właśnie to jest najprzyjemniejsze! – zaprotestowała Ania.  
– Nagle zaświta mi w mózgu jakaś myśl i natychmiast pragnę wpro-
wadzić ją w czyn. Jeśli się nad nią zastanowię, cała przyjemność pry-
śnie. Czy pani nigdy nie doznawała czegoś podobnego?

Nie, pani Linde nie miała podobnych wrażeń, toteż poważnie po-
trząsnęła głową.

– Musisz się nauczyć, że najpierw należy dobrze się zastanowić, za-
nim coś się zrobi, Aniu. Pamiętaj o przysłowiu: „Spójrz, zanim sko-
czysz”, szczególnie do łóżka w gościnnym pokoju.

Pani Linde roześmiała się ze swego niewinnego dowcipu, lecz Ania 
zamyśliła się. Nie widziała nic śmiesznego w sytuacji, która wydawa-
ła się jej bardzo poważna. Pożegnawszy się z panią Małgorzatą, po-
szła przez zamarznięte pole ku Sosnowemu Wzgórzu. Diana czekała 
na nią w drzwiach kuchni.

– Czy ciotka Józefina bardzo się obraziła? – spytała Ania cicho.
– O, tak – odparła Diana, tłumiąc śmiech i rzucając pełne niepo-

koju spojrzenie w stronę zamkniętych drzwi salonu. – Po prostu cho-
dziła w kółko ze złości! A jak strasznie urągała mi, twierdząc, że jestem 
najgorzej wychowaną dziewczyną, jaką kiedykolwiek w życiu widzia-
ła i że moi rodzice powinni się wstydzić, że mnie tak wychowali. Po-
wiedziała też, że nie zostanie u nas dłużej, co wcale mnie nie rusza. 
Ale rodzice są zmartwieni.

– Dlaczego nie powiedziałaś, że to wszystko wyniknęło z mojej 
winy? – spytała Ania.

– Czy to jest do mnie podobne? – spytała Diana z oburzeniem. – Nie 
wydaję przyjaciół, a w tym wypadku zawiniłam tak samo, jak i ty.

– A więc ja sama pójdę jej to powiedzieć – rzekła Ania rezolutnie.
Diana osłupiała.
– Aniu! Nigdy w życiu! Ona cię zje żywcem!
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– Nie strasz mnie! Już i tak jestem przerażona – błagała Ania. – Wo-
lałabym znaleźć się w paszczy lwa. Ale muszę tak postąpić. To moja 
wina i powinnam powiedzieć jej prawdę. Na szczęście, mam doświad-
czenie w przyznawaniu się do winy!

– A więc dobrze. Ciotka jest w pokoju – rzekła Diana. – Możesz 
tam wejść, jeśli chcesz. Ja nie odważyłabym się na to nigdy! Nie są-
dzę też, byś potrafiła cokolwiek zmienić.

Pokrzepiona taką zachętą Ania skierowała się do owej paszczy lwa, 
czyli zbliżyła się do drzwi pokoju i delikatnie zapukała. Krótkie: „Pro-
szę wejść” było odpowiedzią.

Panna Józefina Barry, kobieta chuda, wysoka, o surowej twarzy, 
siedziała przed kominkiem, zawzięcie szydełkując. Widocznie była 
jeszcze bardzo rozgniewana, bo jej oczy spoglądały wrogo przez zło-
te oprawki okularów. Obróciła się w fotelu, pewna, że ujrzy Dia-
nę. Tymczasem jej wzrok padł na bladą dziewczynkę, w której wiel-
kich oczach malowała się dziwna mieszanina rozpaczliwej odwagi  
i trwogi.

– Kim jesteś? – spytała Józefina Barry bez żadnych wstępów.
– Jestem Anią z Zielonego Wzgórza – odpowiedział mały gość, za-

ciskając ręce we właściwy sobie sposób – i przyszłam wyznać, pro-
szę pani…

– Wyznać? Co takiego?
– Że to była moja wina, iż wskoczyłyśmy tej nocy do 

pani łóżka. Był to mój pomysł. Jestem pewna, że Dianie 
nigdy nic podobnego nie wpadłoby do głowy. Ona jest 
prawdziwą damą, proszę pani. Toteż pani nie powinna się 
na nią gniewać.

– O, nie powinnam? Hm!… Przecież Diana co najmniej 
brała udział w tym waszym skakaniu. Takie rzeczy w przyzwoi- 
tym domu!

– Ależ to były tylko żarty! – wyjaśniała Ania. – Sądzę, że pani ze-
chce darować nam winę, skoro się tłumaczymy i prosimy o przeba-

Ania Shirley:
Szczerość, od-
waga przepro-
szenia pani Jó-

zefiny Barry.
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czenie. A przede wszystkim, niechże pani będzie tak dobra i wybaczy 
Dianie oraz pozwoli jej chodzić na lekcje muzyki. Diana cieszyła się 
tak bardzo na myśl o tych zajęciach, a ja wiem najlepiej, co to zna-
czy cieszyć się nadzieją na coś i doznać potem wielkiego zawodu. Je-
śli pani chce się koniecznie na kogoś gniewać, proszę gniewać się na 
mnie. W dzieciństwie tak bardzo przywykłam do tego, że się na mnie 
złoszczono, iż potrafię znieść to o wiele lepiej niż Diana.

Podczas gdy Ania tak rozprawiała, surowy wzrok panny Barry zła-
godniał nieco, a jej oczy przybrały wyraz wielkiego zaciekawienia. 
Mimo tego ciągnęła ostrym tonem:

– Sądzę, że nie tłumaczy was wcale fakt, iż miały to być tylko żar-
ty. W czasach gdy ja byłam młoda, dziewczynki nie pozwalały sobie 
na tego rodzaju figle. Nie wiesz wcale, co to znaczy po długiej i uciąż-
liwej podróży zostać zbudzoną z miłego snu przez dwie dziewczyny 
spadające na ciebie jak dwa wielkie kloce.

– Nie wiem tego, lecz mogę to sobie wyobrazić – rzekła Ania skwa-
pliwie. – Jestem pewna, że to było niezmiernie przykre uczucie. Ale 
teraz niechże pani również nas zrozumie. Czy ma pani trochę wy-
obraźni, panno Barry? Jeśli tak, proszę na chwilę znaleźć się na na-
szym miejscu. Nie miałyśmy pojęcia o tym, że ktoś leży w łóżku, więc 
same przestraszyłyśmy się śmiertelnie. Wrażenie było naprawdę strasz-
ne! Prócz tego ominęła nas przyjemność spania w gościnnym pokoju, 
mimo że zostało nam to obiecane. Przypuszczam, że pani przywykła 
do sypiania w gościnnych pokojach. Ale proszę sobie wyobrazić, jak 
bardzo by się pani rozczarowała, gdyby była pani biedną sierotą, któ-
ra nigdy w życiu nie zaznała takiego zaszczytu.

Gniew panny Barry już stopniał. Roześmiała się, a jej śmiech wy-
wołał u Diany, czekającej za drzwiami na rezultat rozmowy, głębo-
kie westchnienie ulgi.

– Obawiam się, że moja wyobraźnia już nieco zardzewiała…, tak 
dawno z niej nie korzystałam – rzekła panna Barry. – Jednak sądzę, 
że twoje prawa do współczucia są równie słuszne jak moje. Wszystko 
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zależy od punktu widzenia. Usiądź przy mnie na chwilę i opowiedz 
trochę o sobie.

– Żałuję ogromnie, że nie mogę tego uczynić – rzekła Ania sta-
nowczo. – Porozmawiałabym z panią bardzo chętnie, bo wydaje mi 
się pani niezmiernie zajmującą osobą i kto wie, czy nie okazałaby się 
pani dla mnie bratnią duszą, choć z pozoru wyglądało to inaczej. Ale 
muszę wracać do domu, do panny Maryli Cuthbert. Jest to bardzo 
szlachetna i prawa osoba, która przygarnęła mnie i zajęła się moim 
wychowaniem. Czyni, co tylko w jej mocy, lecz jest to bardzo nie-
wdzięczne zadanie. Niechże pani nie przypisuje jej winy za to, że wsko-
czyłam do pani łóżka. Lecz zanim odejdę, pragnęłabym wiedzieć, czy 
pani wybaczy Dianie i zechce pozostać w Avonlea tak długo, jak pani 
poprzednio zamierzała.

– Przypuszczam, że zostanę, o ile ty będziesz mnie odwiedzała od 
czasu do czasu – zgodziła się panna Barry.

Tego wieczoru panna Barry ofiarowała Dianie srebrną bransoletkę 
i oświadczyła starszym członkom rodziny, że rozpakowała swój kufer.

– Postanowiłam zostać, aby poznać bliżej tę małą mieszkankę Zie-
lonego Wzgórza – rzekła otwarcie. – Bawi mnie to dziecko, a w moim 
wieku rzadko kto potrafi mnie już rozbawić.

Panna Barry spędziła u swej rodziny zapowiedziany miesiąc, a na-
wet jeszcze dłużej. Była przyjemniejszym gościem niż kiedykolwiek, 
gdyż Ania dbała o jej dobry humor. Zaprzyjaźniły się bardzo.

Kiedy wyjeżdżała i żegnała się z Anią, zapowiedziała:
– Pamiętaj, Aniu, gdy przyjedziesz do miasta, musisz 

mnie odwiedzić, a zaproszę cię do mego najwspanialsze-
go gościnnego pokoju.

– A jednak, mimo wszystko, panna Barry była moją 
bratnią duszą – zwierzała się Ania Maryli. – Nigdy bym nie przypusz-
czała, że tak się stanie, a jednak! To samo było i z Mateuszem! Brat-
nich dusz nie spotyka się tak rzadko, jak początkowo sądziłam. Jak to 
cudownie dojść do wniosku, że jest ich na świecie tak dużo!

Ania Shirley:
Przyjaźń z pa-

nią Józefiną.
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ROZDZIAŁ xx

BEZDROżA W YOBRAźNI

I znowu zawitała na Zielone Wzgórze piękna, choć ka-
pryśna i ociągająca się, kanadyjska wiosna. Zwlekała cały 
kwiecień i maj, wysyłając urocze, rześkie, chłodne dni,  
o purpurowych zachodach słońca i cudach natury. Klony 
w Alei Zakochanych pokryły się czerwonobrunatnymi pąkami, a wo-
kół Źródła Leśnych Nimf rozkwitały drobne, kędzierzawe listki pa-
proci. Nieco dalej, w gaiku, na polance, za domem pana Sloane’a, kwi-
tły przylaszczki, a spod ich rudawych listków wychylały się różowe  
i białe pierwiosnki. Któregoś dnia wszyscy uczniowie spę-
dzili całe popołudnie na ich zrywaniu i powrócili o zmierz-
chu do domów, z rękami i koszykami pełnymi kwiecia.

– Tak mi żal ludzi, którzy mieszkają w krajach, gdzie 
nie ma przylaszczek! – mówiła Ania. – Diana twierdzi, iż posiadają 
oni zapewne coś innego, ale czyż może być coś piękniejszego od tego 
gatunku kwiatów? Jak Maryla sądzi? Chyba nie! Diana mówi, że jeśli 
ich nie znają, to nie mogą tęsknić za nimi. Ale mnie właśnie to wydaje 
się najsmutniejsze. Uważam, że to prawdziwa tragedia – nie znać ich  
i nie tęsknić za nimi! Czy Maryla wie, co sobie wyobrażam, kiedy pa-
trzę na przylaszczki? Wydaje mi się, że muszą to być duszyczki kwia-
tów, które zwiędły poprzedniego lata i właśnie tutaj znalazły swój raj.  
Ale spędziliśmy dziś rozkoszne popołudnie, Marylo! Jedliśmy pod-
wieczorek w zacisznym parowie, porosłym mchami, niedaleko sta-
rej studni. Co za romantyczne miejsce! Karolek Sloane wyzwał Artu-
ra Gillisa, aby przeskoczył rów, a Artur musiał podjąć to wyzwanie, 

Czas akcji  
– wiosna.

Zrywanie 
pierwiosnków.
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bo przecież nie mógł odmówić. Nikt w szkole nie odważyłby się od-
mówić! Wymyślanie różnych wyzwań jest u nas bardzo modne. Pan 
Phillips oddał wszystkie zebrane przez siebie kwiaty Prissy Andrews 
i wyraźnie słyszałam, jak powiedział: „Piękno dla piękna!”. Wyraże-
nie to pamiętał pewnie z jakiejś książki, jestem tego pewna, ale, bądź 
co bądź, świadczy to o jego jakim takim polocie, jeśli potrafił je od-
powiednio wykorzystać. Mnie także ofiarował ktoś wiązankę przy-
laszczek, lecz odrzuciłam je z pogardą. Nie mogę powiedzieć imie-
nia tej osoby, bo uroczyście przyrzekłam, iż ono nigdy nie przej-
dzie przez moje usta. Uwiliśmy wianki z kwiatków i przystroiliśmy 
nimi kapelusze. A gdy nadeszła chwila powrotu do domu, ruszyliśmy  
z głośnym śpiewem, para za parą, główną drogą, z wiązankami i wień-
cami w rękach. Ach, jakież to było wspaniałe! Wszyscy mieszkańcy 
dworku pana Sloane’a wybiegli, żeby nas podziwiać, a każdy spotka-
ny na drodze przechodzień zatrzymywał się i oglądał za nami. Zwra-
caliśmy powszechną uwagę…

– Rzeczywiście było na co patrzeć! Błazeństwa! – zauważyła Maryla.
Po przylaszczkach przyszła kolej na fiołki i wkrótce pokryła się 

nimi cała Dolina Fiołków. Ania szła do szkoły, stąpając między nimi 
ostrożnie i obejmując je wzrokiem pełnym miłości, jak gdyby cho-
dziła po poświęconej ziemi.

– Nieraz – zwierzała się Dianie – kiedy tędy przechodzę, jest mi 
wszystko jedno, czy Gil…, czy ktokolwiek inny w klasie zajmie pierw-
sze miejsce, lecz gdy znajdę się w szkole, nagle robię się znowu am-
bitna. To tak, jakby były we mnie dwie zupełnie różne Anie. Nieraz 
przychodzi mi na myśl, że pewnie dlatego jestem takim niespokoj-
nym duchem! Jednak, gdybym była tylko jedną Anią, życie płynęło-
by mi wprawdzie daleko spokojniej, lecz nie byłoby takie ciekawe.

Był piękny czerwcowy wieczór. Drzewa w sadzie były pokryte prze-
pięknym różowym kwieciem, chór żabich głosów rechotał w błotach 
okalających Jezioro Lśniących Wód, a powietrze wypełniały słodkie 
zapachy koniczyny i balsamicznej leśnej żywicy. Ania siedziała przy 
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oknie w swoim pokoiku i odrabiała lekcje. Gdy ściemniło się tak bar-
dzo, że nie mogła już dłużej czytać, pogrążyła się w zadumie, błądząc 
wzrokiem po gałęziach Królowej Śniegu, obsypanej znowu pąkami 
wspaniałych kwiatów.

W zasadzie pokoik na poddaszu nie zmienił swego wy-
glądu. Ściany pozostały równie białe, jak przedtem, po-
duszka do igieł równie twarda, zaś żółte krzesła o surowym 
wyglądzie zachowały swój stary kolor. A jednak miejsce 
to nabrało zupełnie innego charakteru. Wypełniał je klimat czegoś 
żywego i nowego, czegoś, co zdawało się przenikać wnętrze, nieza-
leżnie od szkolnych podręczników, sukienek i wstążek mieszkające-
go tu dziewczęcia, a nawet od pękniętego niebieskiego dzbana napeł-
nionego kwiatem jabłoni. Zdawać by się mogło, że wszystkie marze-
nia, które snuła we śnie i na jawie niezwykle energiczna mieszkanka 
pokoiku, ubrały się w widoczne, choć niematerialne formy i osnuły 
ściany najwspanialszymi tkaninami tęczowych barw i blasków księ- 
życa.

W tej właśnie chwili do pokoju weszła Maryla, trzymając w rękach 
świeżo uprasowane szkolne fartuszki Ani. Zawiesiwszy je na krze- 
śle, usiadła znużona i westchnęła. Przebyła właśnie kolej-
ną ciężką migrenę, po której czuła się zwykle bardzo osła-
biona i wyczerpana. Silne bóle głowy miewała coraz czę-
ściej. Ania przyglądała się swej opiekunce oczami pełny-
mi współczucia.

– Naprawdę, pragnęłabym sama mieć migrenę, zamiast Maryli. 
Poddałabym się jej z radością – rzekła.

– Uważam, że już i tak dużo mi pomogłaś, wyręczając mnie w co-
dziennych obowiązkach. Dzięki temu mogłam odpocząć – stwier-
dziła Maryla. – Wydaje mi się nawet, że wywiązałaś się z tego zada-
nia zupełnie dobrze i popełniłaś mniej błędów niż kiedykolwiek. Co 
prawda, niekoniecznie trzeba było krochmalić chustki do nosa Ma-
teusza, no i większość gospodyń, kiedy włoży do pieca pieróg z mię-

Pokoik  
na facjatce.

Maryla
Cuthbert:
Migreny.
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sem, wyjmuje go, gdy się ogrzeje, zamiast pozwolić mu spalić się na 
węgiel. Widocznie jednak ty jesteś innego zdania.

Po migrenie Maryla bywała zwykle nieco ironiczna.
– Ach, jak mi przykro! – rzekła Ania ze skruchą. – Nie myślałam 

ani trochę o tym pierogu, od chwili gdy wstawiłam go do pieca, aż 
do teraz, mimo że instynktownie czułam brak czegoś przy obiedzie. 
Dziś rano, kiedy Maryla powierzyła mi gospodarstwo, postanowi-
łam niczego sobie nie wyobrażać, tylko zająć się realnymi sprawami. 
Zachowywałam się też odpowiednio, aż do czasu, gdy wstawiłam 
pieróg do pieca. I właśnie wtedy ogarnęła mnie nieodparta pokusa, 
żeby wyobrazić sobie, iż jestem zaczarowaną księżniczką, uwięzioną  
w wysokiej, odosobnionej wieży i że nagle zjawia się piękny rycerz 
pędzący na czarnym jak węgiel rumaku, aby mnie uwolnić. W ten 
sposób zapomniałam o pierogu. Nie przypominam też sobie wcale, 
bym krochmaliła chustki do nosa. Prasując je, myślałam, jakie imię 
nadać nowej wysepce, którą wraz z Dianą odkryłyśmy w górze stru-
mienia. Jest to wyjątkowo urocze miejsce, Marylo, osłonięte dwo-
ma wspaniałymi klonami, wokół których płynie strumyk. Wreszcie 
wpadło mi na myśl, żeby ją nazwać Wyspą Wiktorii, bo została od-
kryta w dzień urodzin królowej 1. Obie, Diana i ja, jesteśmy niezwy-
kle lojalne wobec królowej… Lecz pieróg i chustki do nosa bardzo 
mnie martwią. Pragnęłam być dziś niezwykle dzielna i rozsądna, bo 
to rocznica... Czy Maryla przypomina sobie, co się stało właśnie rok  
temu?

– Nie, nie pamiętam niczego niezwykłego.
– Ach, Marylo! Przecież to był dzień, w którym przy-

byłam na Zielone Wzgórze! Nigdy go nie zapomnę. Był 
to punkt zwrotny w moim życiu. Pewnie dla was nie była 
to taka ważna chwila. Spędziłam tutaj rok życia i byłam 
przez ten czas taka szczęśliwa! Oczywiście zdarzały się też 

1 królowa – tu: mowa o Wiktorii I, królowej Wielkiej Brytanii panującej w latach 1837-1901

Ania Shirley:
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chwile smutku, ale starałam się o nich zapomnieć. Czy Maryla żału-
je, że mnie zatrzymała?

– O nie, nie mogłabym powiedzieć, że żałuję – odrzekła Maryla, 
która już niejednokrotnie zastanawiała się nad tym, jak żyłaby, gdy-
by Ania nigdy nie przybyła na Zielone Wzgórze. – Nie, nie żałuję… 
Jeśli skończyłaś już odrabiać lekcje, Aniu, skocz do pani Barry i po-
proś ją, żeby pożyczyła mi wykrój fartuszka Diany.

– Ale, jest…, jest tak ciemno – broniła się Ania.
– Ciemno? Cóż znowu! Dopiero zapadł zmierzch. A zresztą, prze-

cież często biegałaś tam o wiele później, w ciemną noc.
– Pójdę tam rano – opierała się Ania. – Wstanę o wschodzie słoń-

ca i natychmiast tam pójdę.
– Co to za pomysły, Aniu! Fartuszek muszę skroić jeszcze dziś wie-

czorem. Idź natychmiast i wracaj czym prędzej.
– W takim razie wolę pójść główną drogą – rzekła dziewczynka, 

sięgając niechętnie po kapelusz.
– Iść drogą i stracić pół godziny! To zupełnie bez sensu!
– Ależ, Marylo, ja nie mogę przejść Lasem Duchów! 

– Ania wybuchnęła rozpaczliwym płaczem.
Maryla osłupiała.
– Las Duchów?! Czyś ty oszalała? Gdzież, u licha, ist-

nieje Las Duchów?
– To ten lasek sosnowy po drugiej stronie strumienia – wyszeptała.
– Co za głupstwa! Nigdy i nigdzie nie istniał żaden Las Duchów!… 

Któż to wmówił ci te bajki?
– Nikt – tłumaczyła się Ania. – Diana i ja wyobraziłyśmy sobie, że 

w tym lesie straszy. Wszystkie miejsca tu, w pobliżu, są tak bardzo… 
tak bardzo… pospolite. Dlatego wymyśliłyśmy te duchy, ot tak so-
bie, dla przyjemności. Wpadłyśmy na ten pomysł już w kwietniu. 
Las Duchów to takie romantyczne, Marylo. Wybrałyśmy lasek sosno-
wy, dlatego, że jest w nim ciemno. Ach, wyobrażałyśmy sobie najbar-
dziej wstrząsające historie! Oto na przykład wieczorami przechadza 

Ania Shirley:
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sem Duchów.
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się wzdłuż strumienia biała dama, załamując dłonie i wydając żałosne 
jęki. Ukazuje się ona wówczas, gdy w rodzinie ma nastąpić śmierć. 
Koło Zacisza Słowika błąka się znowu duch maleńkiego zamordowa-
nego dzieciątka. Skrada się za tobą i zimnymi palcami dotyka twojej 
ręki…. Ach, Marylo, drżę cała, gdy pomyślę o tym! Gdzieś po ścież-
ce idzie, chwiejąc się, jakiś mężczyzna bez głowy…, szkielety wychy-
lają się spomiędzy krzaków. Marylo, za nic w świecie nie odważę się 
teraz pójść w ciemności przez Las Duchów. Białe postaci wypadłyby 
zza drzew i pochwyciłyby mnie!

– Coś podobnego, widział to kto?! – zawołała Maryla, która słu-
chała Ani, otwierając szeroko oczy ze zdziwienia. – Dziewczyno! Chy-
ba nie masz zamiaru przekonywać mnie, że wierzysz w te wszystkie 
głupstwa, powstałe w twojej wyobraźni?!

– No…, niezupełnie wierzę – przyznała Ania. – W każdym razie 
nie wierzę podczas dnia. Ale w nocy to co innego. Właśnie wtedy du-
chy przechadzają się po lesie.

– Nie ma duchów, Aniu.
– Ależ są, Marylo, bez wątpienia! – zawołała Ania z przekona-

niem. – Znam osoby, które je widziały. I to bardzo godne szacunku. 
Karolek Sloane opowiadał, że jego babcia widziała pewnego wieczo-
ru dziadka zapędzającego krowy do obory, chociaż minął już rok od 
czasu, gdy go pochowano. A przecież Maryla wie dobrze, że babka 
Karolka Sloane’a nie zmyślałaby bajek. Jest bardzo religijna. Ojciec 
pani Thomas z kolei był którejś nocy ścigany przez płonącego baran-
ka z uciętą głową, zwisającą na strzępie skóry. Mówił, że z pewnością 
był to duch jego brata, który ostrzegał go, że umrze za dziewięć dni. 
Co prawda, nie umarł wtedy, lecz dopiero po dwóch latach... Ale Ma-
ryla widzi, że to była prawda. A Ruby Gillis mówi…

– Aniu! – przerwała opiekunka surowo. – Nie opowiadaj takich głu-
pot! Od dawna wiedziałam, że nie trzymasz na wodzy swej wyobraź-
ni, a dziś widzę, że miarka się przebrała i nie wolno mi dłużej tolero-
wać tego rodzaju wybryków. Pójdziesz natychmiast do państwa Bar-
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rych i to właśnie przez sosnowy lasek. Niech to będzie dla ciebie na-
uczką i przestrogą. I pamiętaj, żebyś już więcej nie plotła bajek o Le-
sie Duchów.

Na próżno Ania sprzeciwiała się temu, płacząc, bo rzeczywiście 
okropnie się bała. Bujna wyobraźnia spłatała dziewczynce niemiłego 
figla i ogarniał ją paniczny strach na myśl o przejściu przez las po za-
padnięciu zmroku. Lecz Maryla pozostała nieubłagana. 
Sama odprowadziła przerażoną miłośniczkę historii o du-
chach do strumienia i kazała jej pójść drogą przez most, 
wprost w ciemne schronienie jęczących białych dam i bez-
głowych postaci!

– Ach, Marylo, dlaczego jesteś tak okrutna! – jęczała 
Ania. – Co Maryla uczyni, jeśli nagle ukaże się jakiś biały cień, któ-
ry mnie porwie i uniesie gdzieś ze sobą?

– Zaryzykuję – odrzekła Maryla bez litości. – Wiesz dobrze, że ni-
gdy nie rzucam słów na wiatr. Wyleczę cię z manii zaludniania lasu 
duchami. Proszę, idź.

Ania szła dalej. Właściwie nie szła, lecz chwiała się na
mostku i drżąca biegła ciemną leśną dróżką.

Nigdy nie zapomniała tej wędrówki i gorzko żałowała, 
że nie potrafiła utrzymać na wodzy swej wyobraźni. Wi-
dziadła, wytwory jej własnej fantazji, czyhały za każdym krzakiem, 
wysuwając swe chłodne, kościste dłonie, żeby pochwycić przestraszo-
ne dziewczątko, które samo powołało je do życia. Kawałek kory brzo-
zowej, porwany podmuchem wichru i ciskany tam i z powrotem po 
zwiędłych, szeleszczących liściach, sprawił, że na chwilę serce w niej 
zamarło. Przeciągły jęk dwóch starych gałęzi ocierających się o siebie 
wywołał krople potu na jej czole. Lecące w ciemnościach nietoperze 
wydawały się jej skrzydłami nieziemskich postaci.

Kiedy wreszcie dobiegła do otwartego pola pana Bella, popędzi-
ła przez nie na przełaj, niby ścigana przez zastęp duchów,  po czym 
dopadła drzwi kuchni rodziny Barrych – zziajana, z trudem łapiąc 

Maryla
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oddech, ledwie zdolna wyjąkać prośbę o pożyczenie wzoru fartusz-
ka. Diany nie zastała w domu, nie było więc powodu do tego, aby 
zatrzymać się tam na dłużej. Należało natychmiast udać się w drogę 
powrotną, która znów przerażała dziewczynkę. Ania przebyła ją z zam- 
kniętymi oczami – wolała raczej rozbić sobie głowę o wystające gałę-
zie drzew niż ujrzeć jakąś białą postać.

Kiedy wreszcie chwiejnym krokiem przeszła mostek, z jej piersi 
wydobyło się długie westchnienie ulgi.

– No i cóż, nikt cię nie porwał? – spytała bezlitośnie Maryla.
– Ach, Marylo! – jęknęła Ania. – Odtąd będę się już zadowalała 

przebywaniem w zupełnie pospolitych miejscach.
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ROZDZIAŁ xxI

NOWE ZASTOSOWANIE 
kROPLI WALERIANOW YCH

– Życie składa się tylko z powitań i pożegnań, jak mawia pani Lin-
de – stwierdziła żałośnie Ania, chowając ostatniego dnia 
czerwca swoje książki i zeszyty do szuflady i otarła zapła-
kane oczy bardzo już wilgotną chusteczką do nosa. – Do-
brze się złożyło, że zabrałam dziś do szkoły jeszcze jedną 
chusteczkę. Czułam, że będzie potrzebna.

– Nie sądziłam, że jesteś aż tak przywiązana do pana Phillipsa, iż 
potrzebne ci będą dwie chustki do ocierania łez z powodu rozstania 
się z nim – zauważyła Maryla.

– Nie twierdzę, że płakałam dlatego, iż lubię pana Phi-
llipsa – odpowiedziała Ania. – Płakałam, bo inni robili to 
samo. Ruby Gillis pierwsza zaczęła. Zawsze dowodziła, że 
nienawidzi pana Phillipsa, a tymczasem, gdy tylko on 
wstał, żeby wygłosić swą pożegnalną mowę, wybuchnęła 
płaczem. Wtedy wszystkie dziewczęta, jedna za drugą, roz-
płakały się. Ja próbowałam się powstrzymać. Usiłowałam przypo-
mnieć sobie chwilę, gdy nauczyciel kazał mi usiąść obok Gil… obok 
pewnego chłopca, a także tę, w której napisał na tablicy moje imię 
„Andzia”, i kiedy powiedział, że byłam najbardziej tępą uczennicą 
z geometrii, i kiedy śmiał się z mojej ortografii. Przypomniałam so-
bie te wszystkie momenty, w których bywał taki ironiczny i niemiły, 
a jednak nie potrafiłam zapanować nad sobą i też się rozpłakałam. 
Janka Andrews już od miesiąca opowiadała, jak bardzo się cieszy, że 
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wca, pożegna-
nie szkoły.

Pożegna-
nie uczniów 
z nauczycie-
lem – panem 
Phillipsem.
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on odejdzie i zapewniała, że nigdy nie uroni ani jednej łzy z tego po-
wodu. A tymczasem… właśnie ona była bardziej zmartwiona niż my 
i musiała pożyczyć chusteczkę od swego brata – bo oczywiście chłop-
cy nie płakali – ponieważ nie przyniosła swej własnej, nie przypusz-
czając, iż jej użyje. Ach, Marylo, to była rozdzierająca scena! Pan Phil-
lips miał prześliczną mowę pożegnalną zaczynającą się od słów: „Na-
deszła dla nas chwila rozstania!”. To było niezmiernie wzruszające. 
On sam miał łzy w oczach. Och, mnie też zrobiło się strasznie smut-
no na duszy i czyniłam sobie wyrzuty za te wszystkie lekcje, podczas 
których rozmawiałam, rysowałam jego karykatury na tabliczce i żar-
towałam sobie z niego i z Prissy. Naprawdę wtedy żałowałam, że nie 
zachowywałam się tak wzorowo jak Minnie Andrews. Ona nie ma 
niczego na sumieniu. Dziewczęta płakały w czasie całej drogi powrot-
nej. Carrie Sloane powtarzała raz po raz: „Nadeszła dla nas chwila 
rozstania!” i przez to znowu zaczynałyśmy płakać, gdy już groziło nam 
odzyskanie równowagi ducha. Było mi strasznie smutno, Marylo! Ale 
czy można być na dnie rozpaczy, gdy ma się przed sobą dwa miesią-
ce wakacji? A poza tym spotkaliśmy nowego pastora z żoną, wracają-
cych z dworca. Pomimo tego, że przeżywałam tak mocno pożegna-
nie z panem Phillipsem, nie mogłam minąć obojętnie nowego pastra. 

Jego żona jest bardzo ładna, choć oczywiście nie ma kró-
lewskiej urody. Przypuszczam, że to nie byłoby nawet na 
miejscu, gdyby duchowny miał bosko piękną małżonkę, 
gdyż dałby tym zły przykład. Pani Linde mówi, że żona pa-

stora w Newbridge sieje zgorszenie, dlatego że zbyt modnie się ubiera. 
Małżonka naszego nowego pastora miała niebieską muślinową suknię 
ze ślicznymi bufiastymi rękawami, a na głowie kapelusz przybrany 
wiankiem róż. Janka Andrews uważa, że bufiaste rękawy to zbyt świa-
towy strój dla żony duchownego, lecz ja nie powiedziałabym na ten te-
mat niczego, bo wiem, co to znaczy tęsknić za takimi rękawami. Oprócz 
tego, jest ona żoną pastora dopiero od niedawna, więc należy to uwzględ-
nić, prawda? Na razie zamieszkają u pani Linde, bo plebania nie jest 

Pani Allan:
Wygląd, 

ubiór.
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jeszcze gotowa.
Jeśli Maryla, która przyszła tego wieczoru do pani Linde, podając 

za przyczynę swej wizyty konieczność zwrócenia pożyczonego ostat-
niej zimy wzoru pikowania kołdry, to dla jej usprawiedliwienia nale-
ży przyznać, że większość mieszkańców Avonlea użyła podobnie nie-
winnego pretekstu. Niejeden przedmiot, wypożyczony kiedyś sąsia-
dom przez panią Małgorzatę, która nie miała już żadnej nadziei na 
jego odzyskanie, powrócił wtedy do rąk właścicielki. Nowy pastor,  
a co ważniejsze pastor z żoną, byli dostatecznym obiektem zaintere-
sowania spokojnych mieszkańców osady, którzy prowadzili życie mo-
notonne i pozbawione silniejszych wrażeń.

Stary pan Bentley, o którym Ania mówiła, że brakuje mu wyobraź-
ni, był pastorem w Avonlea przez lat osiemnaście. Przybył do tego 
miasteczka jako wdowiec i nim pozostał, chociaż miejscowe plotkar-
ki bezustannie swatały go to z tą lub ową panią. Ostatniej zimy zre-
zygnował z pełnienia swojej funkcji, żegnany szczerym żalem para-
fian, których przywiązanie – pomimo swych niewielkich zdolności 
jako mówcy – potrafił pozyskać dzięki podtrzymywaniu wieloletnich 
dobrych relacji z członkami parafii i osobistej dobroci. Od chwili jego 
wyjazdu wspólnota w Avonlea miała urozmaicone przeżycia religijne, 
słuchając kazań kandydatów na plebanów, którzy przy-
jeżdżali w każdą niedzielę, aby wygłaszać próbne homilie. 
Utrzymywali się oni lub odpadali, stosownie do opinii, 
jaką wypowiadali o nich „ojcowie i matki gminy”. Poza 
tym swoje zdanie na ich temat wyrażała też pewna mała czerwono-
włosa dziewuszka, siedząca spokojnie w kącie starej kuchni Cuthber-
tów. Swobodnie dyskutowała na ten temat z Mateuszem, bo Maryla 
z zasady unikała wszelkiej krytyki pastorów.

– Nie sądzę, aby pan Smith był odpowiedni, Mateuszu – zadecy-
dowała ostatecznie Ania. – Pani Linde twierdzi, że jego kazanie było 
zbyt ubogie, lecz mnie się wydaje, że największą jego wadą, podob-
nie jak i pana Bentleya, jest brak wyobraźni. A pan Terry ma jej zbyt 

Wybieranie 
pastora.
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wiele! Pozwala jej rozbujać się tak samo, jak to ja zrobiłam, opowiada-
jąc o Lesie Duchów. Zresztą, pani Linde mówi, że teologia pana Ter-
ry jest niewłaściwa. Pan Gresham z kolei to bardzo dobry i religijny 
człowiek, lecz opowiadał zbyt wiele zabawnych historii i ludzie śmia-
li się w kościele. Ma za mało powagi i dostojeństwa, a pastor powi-
nien umieć zaskarbić sobie szacunek wiernych, prawda? Sądziłam, że 
pan Marshall byłby doskonały, lecz pani Linde mówi, że jest on nie-
żonaty i nawet nie ma narzeczonej. Przeprowadziła w tym celu spe-
cjalny wywiad i stwierdziła, że nie ma sensu, żeby w Avonlea miesz-
kał młody pastor-kawaler, bo musiałby szukać sobie żony wśród wła-
snych parafianek, a to stałoby się przyczyną wielu nieporozumień. Pani 
Linde jest niezwykle przewidująca, prawda, Mateuszu? Cieszę się, że 
wybrano pana Allana. Lubię go, bo kazanie miał zajmujące i modlił 
się z przejęciem, a nie jedynie z przyzwyczajenia. Pani Linde uważa, 
że może nie jest najlepszy, ale kto spodziewałby się idealnego pastora 
za siedemset pięćdziesiąt dolarów rocznie?! A bądź co bądź ma spo-
rą wiedzę w zakresie teologii, gdyż wypytywała go bardzo dokładnie  
o rozmaite kwestie doktrynalne. Zna także rodzinę jego żony: to lu-
dzie godni szacunku, a kobiety są znakomitymi gospodyniami. Pani 
Linde jest przekonana, że wiedza religijna i rozsądek męża oraz go-
spodarność jego żony stanowią idealne połączenie w związku osoby 
duchownej.

Nowy pastor i  jego żona byli młodym małżeństwem 
o miłej powierzchowności; niedawno przeżyli swój mio-
dowy miesiąc. Przepełniały ich dobre chęci i gorący zapał 
do realizacji życiowego powołania. Mieszkańcy Avonlea 
od razu przyjęli ich z wielką serdecznością. Starzy i mło-

dzi polubili szczerego, wesołego młodzieńca o wzniosłych ideałach  
i jasną, miłą, małą gosposię, która stała się panią na plebanii. Wkrót-
ce również Ania pokochała panią Allan, gdyż odnalazła w niej kolej-
ną bratnią duszę.

– Pani Allan jest naprawdę warta tego, żeby ją uwielbiać – zauwa-

Pani  
i pan Allan:
Sytuacja, za-

chowanie.
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żyła pewnego niedzielnego popołudnia. – Prowadzi naszą klasę i jest 
znakomitą nauczycielką. Powiedziała nam otwarcie, że nie powinno 
tak być, iż tylko nauczyciel ma prawo do zadawania pytań. Maryla 
pamięta, że ja też tak uważałam. Ona pozwala dzieciom pytać, ile tyl-
ko chcą. Dlatego ja zadaję jej bardzo dużo pytań. Ja potrafię zasypy-
wać pytaniami, prawda, Marylo?

– O, co to, to bez wątpienia – skwapliwie potwierdziła Maryla.
– Nikt, oprócz mnie, nie spytał jej o nic, z wyjątkiem Ruby Gil-

lis, która chciała się dowiedzieć, czy tego lata odbędzie się niedzielny 
piknik szkolny. Mnie takie pytanie wydałoby się nieodpowiednie, bo 
nie miało najmniejszego związku z lekcją – czytałyśmy przypowieść 
o Danielu w jaskini lwów, lecz pani Allan uśmiechnęła się tylko i od-
powiedziała, że ma nadzieję, iż piknik zostanie zorganizowany tak 
jak zwykle. Pani Allan ma śliczny uśmiech i takie czarujące dołeczki  
w policzkach. Ja też bardzo chciałabym mieć dołeczki, Marylo. Nie 
jestem już tak strasznie chuda, jaka byłam, kiedy tutaj przyjechałam, 
ale dołeczków jeszcze nie mam. Pewnie gdybym je miała, potrafiła-
bym wywierać dobry wpływ na ludzi. Pani Allan twierdzi, że powin-
niśmy zawsze starać się dobrze wpływać na innych. Ona w taki piękny 
sposób mówi o wszystkim! Czuję, że sama cieszy się z tego, iż jest do-
bra. Chciałabym być prawdziwą chrześcijanką, gdybym tylko mogła 
być taka jak ona. Nie mam zamiaru natomiast być taka jak pan Bell.

– To bardzo nieładnie mówić w ten sposób o panu Bellu – rzekła 
Maryla surowo. – To porządny, dobry człowiek.

– Naturalnie, że jest dobry – zgodziła się Ania – ale nie wydaje się, 
żeby mu to sprawiało przyjemność. Gdybym ja była dobra, tańczyła-
bym i śpiewała z radością cały dzień, tak wielką radość by mi to spra-
wiało. Wydaje mi się, że pani Allan jest za dorosła na to, by tańczyć 
i śpiewać, a zresztą nie byłoby to może odpowiednie dla żony pasto-
ra, prawda?

– Sądzę, że wkrótce należałoby zaprosić państwa Allan na herba-
tę – rzekła Maryla z namysłem. – Byli już prawie u wszystkich, oprócz 
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nas. Zastanówmy się nad tym. Uważam, że przyszła środa byłaby od-
powiednia. Nie wspominaj jednak o tym planie Mateuszowi, bo za-
raz znajdzie sobie jakąś wymówkę, żeby tego dnia wyjść z domu. Do 
starego pana Bentleya zdążył się już przyzwyczaić, ale wizytę nowego 
pastora uzna za ciężkie przejście, a już odwiedziny jego żony napędzą 
mu śmiertelnego strachu.

– Będę milczała jak grób – zapewniała Ania. – Ale czy Maryla po-
zwoli mi upiec ciasto na tę uroczystość? Chciałabym przyrządzić coś 
dla pani Allan, a przecież w ostatnich czasach nauczyłam się tak do-
brze piec!

– Owszem, możesz upiec.
Poniedziałek i wtorek minęły w atmosferze przygoto-

wań. Zaproszenie pastora i jego żony na herbatę było nie-
zmiernie doniosłym wydarzeniem na Zielonym Wzgórzu, 
a Maryla postanowiła, że tym razem nie da się prześcignąć 

żadnej z gospodyń w Avonlea. Ania była pełna niepokojącego ocze-
kiwania. We wtorek wieczorem opowiadała o wszystkim Dianie, sie-
dząc z nią na wielkich, czerwonych kamieniach, niedaleko Źródła Le-
śnych Nimf i robiąc w wodzie tęczę maleńkimi gałązkami maczany-
mi w żywicy.

– Wszystko jest już gotowe, Diano, oprócz mojego tortu, któ-
ry upiekę jutro rano, a także biszkopcików, które Maryla przygotuje  
w ostatniej chwili. Wierz mi, że przeżyłyśmy z Marylą dwa niezmier-
nie pracowite dni. Wizyta pastorostwa to nie drobnostka! Nigdy jesz-
cze nie przeżyłam czegoś podobnego! Gdybyś zajrzała do naszej spi-
żarni, ślinka napłynęłaby ci do ust. Najpierw kurczęta w galarecie  
i ozór na zimno, dwa rodzaje galaretek, czerwona i żółta, bita śmie-
tanka, ciasto z cytryną i wiśniami, trzy rodzaje drobnych ciasteczek, 
placek z owocami, owe słynne konfitury z żółtych śliwek, które Mary-
la przechowuje tylko dla gości, tort mojej roboty i biszkopciki, o któ-
rych wspominałam. Ponadto świeżutki chleb i czerstwy też, specjalnie 
dla pastora, gdyby przypadkiem nie był zupełnie zdrów na żołądek. 

Przygotowa-
nia do wizy-

ty pastora.
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Pani Linde mówi, że pastorowie najczęściej źle trawią, ale mnie się 
wydaje, że pan Allan jest jeszcze zbyt krótko pastorem, żeby już miał 
przez to zachorować. Zimny dreszcz mnie przejmuje, gdy pomyślę  
o moim torcie! Diano, a jeżeli się nie uda?! Ostatniej nocy śniło mi 
się, że gonił mnie jakiś straszny duch z wielkim tortem, zamiast głowy. 

– Ależ będzie dobry, przepyszny! – zapewniała Diana, zawsze go-
towa pocieszać przyjaciół. – Pamiętasz ten kawałek ciasta, którym się 
podzieliłaś ze mną dwa tygodnie temu na podwieczorku w Zaciszu 
Słowika? Był wyśmienity, a przecież sama go piekłaś!

– Tak, to prawda, lecz ciasta mają to do siebie, iż nie udają się wła-
śnie wtedy, gdy chcemy, żeby były jak najlepsze – westchnęła Ania, 
maczając w wodzie przesiąkniętą żywicą gałązkę. – Myślę, że muszę 
zaufać Opatrzności i nie zapomnieć o dodaniu mąki do ciasta. Spójrz, 
Diano, jaka wspaniała tęcza! Czy nie sądzisz, że gdy stąd odejdziemy, 
leśna nimfa pojawi się, żeby zrobić sobie z niej szarfę?

– Przecież wiesz, że na świecie nie ma nimf – odparła Diana.
Jej matka także dowiedziała się o Lesie Duchów i surowo nakaza-

ła dziewczynce trzymać na wodzy swą wyobraźnię. Dlatego też Dia-
na stwierdziła rozsądnie, że lepiej nie zajmować się nawet niewinny-
mi nimfami.

– Ależ to tak przyjemne wyobrażać sobie, że one istnieją – ciągnę-
ła Ania. – Codziennie wieczorem, zanim się kładę spać, spoglądam 
przez okno i wydaje mi się, że widzę nimfę, która rozczesuje swoje 
loki nad źródłem służącym jej za zwierciadło. Czasem nawet szukam 
śladów jej stóp na trawie zmoczonej poranną rosą. Ach, Diano, nie 
trać wiary w nimfy!

Nadszedł środowy poranek. Ania wstała o wschodzie słońca, gdyż 
była zbyt podekscytowana, żeby móc spać dłużej. Poprzedniego wie-
czoru przemoczyła nogi w stawie i nabawiła się silnego kataru, lecz 
jedynie ciężka choroba potrafiłaby ją tego ranka powstrzymać od 
pracy w kuchni. Zaraz po śniadaniu zabrała się za przygotowywa-
nie tortu, a kiedy wreszcie zamknęła drzwiczki piecyka, westchnęła  
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z ulgą.
– Tym razem nie zapomniałam o niczym, Marylo! Ale czy ciasto 

wyrośnie? Czy proszek do pieczenia jest świeży? Wzięłam go z nowe-
go słoiczka. Lecz pani Linde twierdzi, że w obecnych czasach, kiedy 
wszystko fałszują, niczego nie można być pewnym. Mówi, że rząd po-
winien zająć w tej kwestii jakieś stanowisko, ale ona pewnie nie docze-
ka tej chwili, dopóki partia konserwatywna będzie trzymała w swych 
rękach ster rządów. Marylo, a jeśli ciasto nie wyrośnie?

– Będziemy mieli dość i bez niego – zauważyła Maryla z niezmą-
conym spokojem.

Ale ciasto wyrosło i, wyjęte z piecyka, wyglądało na pulchne i żół-
ciutkie, niczym złota piana. Ania pokraśniała z zachwytu, przystroiła 
je czerwoną galaretką i wyobrażała sobie już, jak pani Allan zajada ze 
smakiem jeden kawałek i prosi ją o drugi.

– Maryla pewnie poda najpiękniejszą zastawę do herbaty – rzekła. 
– Czy mogłabym przystroić stół paprociami i polnymi różyczkami?

– Uważam to za niemądre – mruknęła Maryla. – Moim zdaniem, 
najważniejsze są smaczne potrawy, nie zaś przystrajanie stołu.

– Pani Barry przystroiła swój – odpowiedziała Ania sprytnie – a pa- 
stor wynagrodził jej trudy bardzo wytwornym komplementem. Po- 
wiedział, że jest to taka sama uczta dla oka, jak i dla podniebie- 
nia.

– Dobrze, zrób zatem tak, jak ci się podoba – pozwoliła wreszcie 
Maryla, stanowczo zdecydowana nie dać się prześcignąć w przyję-
ciu ani pani Barry, ani komukolwiek innemu. – Nie zapomnij tylko  
o zostawieniu miejsca na półmiski i salaterki.

Ania przystroiła stół w ten sposób, iż pani Barry nigdy 
nie zdołałaby jej dorównać. Dysponowała obfitością papro-
ci i różyczek, z natury została też obdarzona artystycznym 
smakiem, potrafiła więc przeobrazić stół na przyjęcie w coś 
tak pięknego, że pastor i jego żona, zasiadłszy do herbaty, 
nie potrafili powstrzymać się od okrzyków zachwytu.

Ania Shirley:
Zmysł arty-

styczny, wraż-
liwość na 

piękno.
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– To zasługa Ani – przyznała sprawiedliwa Maryla.
A Ania doznała uczucia, że przychylny uśmiech pani Allan to zbyt 

wiele szczęścia na ziemi.
Mateusz również wziął udział w przyjęciu, ale o tym, 

co go do tego skłoniło, wiedziała tylko Ania. Początkowo 
zapowiedziana wizyta tak bardzo go onieśmieliła i zde-
nerwowała, że w żaden sposób nie dawał się Maryli na-
mówić do zajęcia miejsca przy stole. Lecz Ania potrafiła 
tak dobrze na niego wpłynąć, że oto siedział obok pasto-
ra w swym świątecznym ubraniu z białym kołnierzykiem, pochłonię-
ty ciekawą rozmową. Oczywiście nie bawił pani Allan, lecz tego prze-
cież nikt nie śmiał od niego wymagać.

Wszystko szło jak z płatka, dopóki nie nadeszła chwi-
la częstowania ciastem roboty Ani. Pani Allan, mając przed 
sobą talerzyk pełen najrozmaitszych ciasteczek, podzięko-
wała za tort. Lecz Maryla, widząc rozczarowanie na twa-
rzyczce Ani, rzekła z uśmiechem:

– Mam nadzieję, że pani nie odmówi kawałeczka tego 
tortu. Ania upiekła go specjalnie dla pani.

– W takim razie muszę go spróbować – roześmiała się pastoro-
wa, biorąc spory pulchny trójkącik, co też uczynili jej mąż i Maryla.

Pani Allan wzięła do ust kawałek tortu i na jej twarzy odmalował 
się dziwny wyraz. Nie powiedziała ani słowa, powoli żując trzymany 
w ustach kawałek. Maryla, która od razu to dostrzegła, szybko ugry-
zła kęs ciasta.

– Aniu! – krzyknęła. – Coś ty dodała do tego tortu?
– Nic oprócz tego, co nakazuje przepis! – zawołała dziewczynka 

przerażona. – Czy jest niesmaczne?
– Niesmaczne? Ależ wstrętne! Niechże go pani nie je, pani Allan! 

Aniu, zjedz, proszę. I powiedz, co dodałaś do mąki?
– Wanilię – odpowiedziała z rumieńcem na twarzy i przerażeniem  

w oczach, po czym ugryzła kawałek. – Tylko wanilię. Ach, Marylo, to  

Mateusz
Cuthbert:
Nieśmiałość, 
małomówność 
podczas wizy-
ty pastorstwa.
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z pewnością proszek do pieczenia. Miałam podejrzenia co do tego pr…
– Proszek, nie proszek! Idź i przynieś mi natychmiast słoik z wa-

nilią, której użyłaś.
Ania szybko pobiegła do spiżarni, po czym wróciła ze 

słoiczkiem napełnionym do połowy brunatnym płynem 
i opatrzonym żółtą etykietą: „Najlepsza wanilia”.

Maryla odkorkowała go i powąchała.
– Na miłość boską! Dodałaś kropli walerianowych! 

W zeszłym tygodniu stłukłam buteleczkę z tymi kroplami 
i wlałam resztę do starego, pustego słoiczka po wanilii. Przyznaję, że to 
trochę moja wina – powinnam cię uprzedzić, ale czemu tego nie pową- 
chałaś?

Ania rozpłakała się rzewnie.
– Nie mogłam…! Nie czułam niczego, bo miałam taki straszny 

katar! – i po tych słowach pobiegła na górę do swego pokoiku, gdzie 
padła na łóżko, szlochając, jak ktoś, kto już nawet nie chce, aby go 
pocieszano.

Po chwili na schodach rozległy się lekkie kroki i ktoś wszedł do po-
koiku.

– Ach, Marylo! – jęknęła Ania, nie podnosząc głowy z podusz-
ki. – Jestem na zawsze skompromitowana! Nie przeżyję tego! Wszy-
scy będą o tym mówić… W Avonlea każda drobnostka staje się gło-
śna. Diana zapyta, jak mi się udało ciasto, więc będę musiała po-
wiedzieć jej prawdę. Będę na zawsze wytykana palcami jako dziew-
czynka, która dodała do ciasta kropli walerianowych zamiast wanilii. 
Gil… chłopcy w szkole nie przestaną wyśmiewać się ze mnie. Ach, 
jeśli Maryla posiada odrobinę litości, niech nie każe mi teraz wró-
cić do stołu. Posprzątam wszystko, gdy pastor z żoną odjadą, lecz nie 
mogę teraz spojrzeć w oczy pani Allan. Może myśli, że próbowałam 
ją otruć…?! Pani Linde opowiadała, że znała sierotę, która chciała 
otruć swą opiekunkę. Ale przecież krople walerianowe to nie truci-
zna. Używa się ich, ale… oczywiście nie do ciast. Czy Maryla powie  

Przygoda 
 z dodaniem 
kropli wale-

rianowych 
do ciasta.
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o tym pani Allan?
– A czy nie mogłabyś wstać i sama jej o tym powiedzieć? – rzekł 

wesoły głosik.
Ania zerwała się. Obok jej łóżka stała pani Allan i spoglądała na 

nią figlarnym wzrokiem.
– Moje kochane dziewczątko, nie płaczże tak bardzo!

– rzekła wzruszona nieszczęśliwą miną Ani. – To przecież 
tylko komiczna pomyłka, która może przytrafić się każ-
demu.

– O nie, to tylko mnie trafiają się tego rodzaju pomył-
ki – skarżyła się Ania zrozpaczona. – A tak bardzo pragnęłam, żeby 
ciasto dla pani się udało.

– Wiem o tym, kochanie! I zapewniam cię, że potrafię uznać i oce-
nić twoje dobre chęci i starania zupełnie tak samo, jak gdyby tort był 
najlepszy. No, przestań już płakać i chodź na dół pokazać mi swój 
kwiatowy ogródek. Panna Cuthbert mówiła mi, że masz swoje własne 
grządki. Chciałabym obejrzeć twoje roślinki, bo bardzo lubię kwiaty.

Ania pozwoliła się sprowadzić i pocieszać, myśląc, że to prawdzi-
wa łaska Opatrzności, iż pani Allan jest jej bratnią duszą. O torcie 
nie było już więcej mowy, a kiedy goście pożegnali gospodarzy, Ania 
zauważyła, że to popołudnie upłynęło jej o wiele przyjemniej, niż się 
spodziewała ze względu na przykre wydarzenie. Niemniej jednak wes-
tchnęła głęboko.

– Czyż to nie cudownie, Marylo, że jutro następuje nowy dzień, 
w którym nie uczyniłam jeszcze żadnego głupstwa?

– Jestem pewna, że popełnisz niejedno – rzekła opiekunka. – Pod 
tym względem nikt ci nie dorówna.

– Wiem o tym – przyznała Ania żałośnie. – Ale czy Maryla zauwa-
żyła u mnie ten pocieszający objaw? Nigdy dwukrotnie nie popeł-
niam tego samego błędu!

– Niewiele na tym zyskujesz, jeśli wciąż wymyślasz nowe.
– Ależ, chyba musi istnieć jakaś granica błędów, jakie jedna oso-

Pani Allan:
Dobroć, wy-
rozumiałość, 
współczucie.
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ba może uczynić. Dlatego, kiedy popełnię już wszystkie, które są mi 
przypisane, musi nastąpić koniec. Jedynie ta myśl mnie pociesza.

– Tak, tak, ale teraz idź i zanieś to ciasto świniom – rzekła Mary-
la. – Żaden człowiek nie mógłby tego przełknąć.
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ROZDZIAŁ xxII

WIZYTA U PASTORA

– Czemuż to znowu tak ci się oczy błyszczą? – spytała Maryla Anię, 
która właśnie wróciła z poczty. – Pewnie znów odkryłaś jakąś kolej-
ną bratnią duszę?

W rzeczywistości cała postać Ani promieniała radością, która try-
skała z jej oczu i ujawniała się w każdym ruchu. Szła aleją, podska-
kując niby lekki duszek, który unosi się pośród łagodnych promie-
ni słonecznych i leniwych cieni zapadającego sierpniowego wieczoru.

– Nie, Marylo, ale czy uwierzysz w to, co ci powiem? Jestem zapro-
szona na jutro po południu na podwieczorek do pastorostwa! Pani Al-
lan zostawiła dla mnie ten oto list na poczcie. Proszę spojrzeć! „Pan-
na Ania Shirley, Zielone Wzgórze”. Po raz pierwszy w życiu nazwa-
no mnie panną. Jakiż dreszcz mnie przejął! Zachowam to na zawsze 
w sercu jako jedno z najdroższych wspomnień.

– Pani Allan zapowiedziała, że ma zamiar zapraszać po
kolei na podwieczorek wszystkie dzieci ze szkółki niedziel-
nej – rzuciła Maryla, bardzo chłodno przyjmując owo cu-
downe wydarzenie. – Niepotrzebnie się tak gorączkujesz. 
Naucz się przyjmować wszystko spokojniej.

Lecz dla Ani nauczenie się spokojnego przyjmowania
zdarzeń byłoby możliwe tylko w tym wypadku, gdyby ktoś 
zmienił jej naturę. Pełna entuzjazmu i życzliwości dla świa-
ta, przyjmowała zarówno kłopoty, jak i życiowe radości 
z potrójną siłą. Maryla wiedziała o tym i stanowiło to nie-
ustanne źródło jej niepokoju. Przewidywała, że przeciw-

Wizyty u pa-
storowej dzie-
ci ze szkół-
ki niedzielnej.

Ania Shirley:
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196 197

ności, jakie dziewczynka napotka na swej drodze, z pewnością nie raz, 
nie dwa, mocno ją zranią, lecz nie wiedziała jednocześnie, że wielka 
zdolność do odczuwania szczęścia i zachwytu potrafiła to Ani z nad-
datkiem wynagrodzić. Toteż Maryla uważała za swój obowiązek na-
kłaniać Anię do spokoju i równowagi. Było to jednak tak nieosiągal-
ne i obce jej osobowości, że przypominało podporządkowywanie so-
bie promieni słonecznych tańczących na falach strumienia. Ze smut-
kiem więc przyznawała, iż jej dotychczasowe starania były całkowicie 
bezowocne. I tak na przykład, ile razy jakaś nadzieja lub długo przy-
gotowywany plan spełzały na niczym, Ania pogrążała się w „otchłani 
rozpaczy”. Jeśli natomiast jej życzenia się spełniały, dziewczynka roz-
pływała się w „morzu szczęścia”. Maryla straciła już prawie nadzieję 
na przeobrażenie swej wychowanki w dziewczę wzorowe, skromne, 
nienagannie się zachowujące. Nie zdawała sobie sprawy, że kochała 
Anię o wiele bardziej taką, jaką była ona w rzeczywistości.

Tego wieczoru dziewczynka poszła spać smutna i przygnębiona, 
gdyż Mateusz oznajmił, że wiatr zmienił kierunek na północno- 
-wschodni, co zapowiadało brzydką pogodę na jutro. Szmer liści to-
poli w pobliżu domu denerwował ją, bo przypominał jej odgłos pa-
dającego deszczu, a głuchy i daleki szum zatoki morskiej, któremu 
zazwyczaj przysłuchiwała się z rozkoszą, zachwycona jego dziwnym, 
dźwięcznym, równomiernym rytmem, teraz w jej przekonaniu wró-
żył burzę i klęskę. Ani wydawało się, że ranek nigdy nie nadejdzie.

Lecz wszystko na świecie ma swój kres, nawet noc poprzedzająca 
dzień, w którym jest się zaproszonym na podwieczorek do pastora. 
Wbrew złym wróżbom Mateusza, ranek wstał prześliczny, a w związ-
ku z tym i Ania szybko poweselała.

– Ach, Marylo, jest mi dziś tak dobrze na duszy, że muszę kochać 
wszystkich wokół! – zawołała z przejęciem podczas zmywania naczyń 
po śniadaniu. – Maryla nie ma pojęcia, jaka się czuję dobra! Byłoby 
cudownie, gdyby to trwało dłużej! Wydaje mi się, że zawsze zachowy-
wałabym się wzorowo, gdyby codziennie ktoś zapraszał mnie na pod-
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wieczorek. Bądź co bądź, jest to wielkie wydarzenie, prawda, Mary-
lo? I bardzo się niepokoję, czy potrafię się właściwie zachować. Ma-
ryla wie, że jeszcze nigdy nie byłam na podwieczorku u pastora i nie 
mam pojęcia o rozmaitych formach etykiety, chociaż, zanim tu przy-
byłam, przeglądałam codziennie w „Poradniku Domowym” rubry-
kę pt. Zasady savoir-vivre. Obawiam się, że zrobię coś niestosownego 
lub zapomnę o czymś, co należy do dobrych manier. Czy na przykład 
wypada wziąć sobie drugą porcję czegoś, na co ma się wielką ochotę?

– Twoją wadą, Aniu, jest to, że zbyt wiele myślisz o sobie samej. 
Powinnaś myśleć o pani Allan i o tym, co dla niej będzie miłe i przy-
jemne – rzekła Maryla, po raz pierwszy w życiu formułując rozsądną 
i odpowiednią przestrogę. Ania pojęła ją natychmiast.

– Maryla ma słuszność. Spróbuję wcale o sobie nie myśleć.
Widocznie udało się jej odbyć tę pierwszą wizytę bez poważniej-

szych wykroczeń przeciw „etykiecie”, gdyż o zmierzchu, gdy wieczor-
ne niebo kąpało się w cudnych, złotych i różowych blaskach, wróci-
ła do domu wesoła i szczęśliwa. Usiadłszy przy drzwiach kuchni, na 
wielkiej płycie z czerwonego piaskowca, złożyła swą znużoną, kędzie-
rzawą główkę na kolanach Maryli i zaczęła opowiadać.

Świeży wietrzyk wiał znad rozległych, skoszonych łąk, ze skraju so-
snowego lasu na zachodnich wzgórzach i szumiał pomiędzy topola-
mi. Wielka, jasna gwiazda świeciła nad sadem, a wśród paproci i ko-
łyszących się gałęzi uwijały się świętojańskie robaczki. Ania w trak-
cie rozmowy śledziła je wzrokiem, a wietrzyk, robaczki świętojańskie 
i gwiazdy zlewały się w jej oczach w coś niewymownie czarującego  
i pełnego słodyczy.

– Ach, Marylo, przeżyłam najpiękniejsze chwile w ży-
ciu! Czuję, że nie żyłam na próżno i będę to odczuwa-
ła już zawsze, nawet gdybym nigdy więcej nie została za-
proszona do pastorostwa. Kiedy przyszłam na plebanię, 
pani Allan przywitała mnie przy drzwiach. Miała na so-
bie suknię z jasnoróżowego muślinu z krótkimi rękawami, przybraną 

Ania Shirley:
Radość ze spo-
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całymi tuzinami falbanek. Wyglądała zupełnie jak anioł! Wie Maryla, 
że gdy dorosnę, chciałabym zostać żoną pastora. Pastor nie zwracał-
by uwagi na moje rude włosy, bo przecież nie powinny go obchodzić 
takie światowe sprawy. Lecz pewnie nie ma sensu nad tym się zasta-
nawiać, bo jako małżonka pastora musiałabym być niezwykle dobra 
i łagodna, a taka chyba nigdy nie będę. Jedni ludzie bywają dobrzy  
z natury, prawda? Drudzy zaś nie. Ja należę do tych drugich. Pani Lin-
de mówi, że mam pełno wad wynikających ze skażenia grzechem pier-
worodnym. Chociaż bardzo staram się być dobra, nie osiągnę tego, 
co osoby już z natury dobre. To trochę tak samo jak z geometrią. Ale 
czy w związku z tym moich starań w ogóle nie należy doceniać? Pani 
Allan znajduje się w grupie ludzi dobrych z natury. Ubóstwiam ją! 
Wie Maryla, że istnieją takie osoby, jak na przykład pani Allan i Ma-
teusz, które można darzyć przyjaźnią od razu, bez najmniejszego wy-
siłku, przy innych zaś, jak choćby pani Linde, trzeba się bardzo o to 
starać. Człowiek wie, że powinien ich kochać, bo zasługują na to: są 
tacy mądrzy i pracują na rzecz kościelnej wspólnoty; ale należy bezu-
stannie pamiętać o tym, jakie mają zalety, bo inaczej zaraz się zapomni.

Jeszcze jedna dziewczynka ze szkoły niedzielnej w Białych Pia-
skach była na tym podwieczorku na plebanii. Nazywa się Lauretta 
Bradley. Bardzo miła. Raczej nie zostanie moją bratnią duszą, choć 
jest sympatyczna. Podwieczorek był niezmiernie elegancki i myślę, że 
nie uchybiłam zasadom etykiety. Po herbacie pani Allan grała i śpie-
wała, i nas również namówiła do śpiewu. Zauważyła, że mam ład-
ny głos, i powiedziała, że dołączy mnie do chóru w szkółce niedziel-
nej. Na samą tę myśl drżę ze wzruszenia! Tak bardzo pragnęłam śpie-
wać w chórze razem z Dianą, ale zawsze obawiałam się, że nie spotka 
mnie taki zaszczyt. Lauretta musiała wcześniej powrócić do domu, 
bo w hotelu w Białych Piaskach odbywa się dziś wieczorem koncert, 
w którym bierze udział jej siostra. Lauretta opowiadała, że Ameryka-
nie z hotelu urządzają co dwa tygodnie koncert charytatywny, z któ-
rego dochód przeznacza się na rzecz szpitala w Charlottetown. Dla-
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tego zapraszają ludzi z Białych Piasków do wzięcia udziału w tym 
przedsięwzięciu. Mówiła także, że i ona ma nadzieję, iż kiedyś ją 
zaproszą. Spojrzałam na Laurettę z najwyższym podziwem. Po jej 
odejściu gawędziłyśmy z panią Allan bardzo serdecznie. Opowie-
działam jej wszystko… o pani Thomas i o bliźniętach, o mojej Ka-
tie i o Violetcie, o moim przybyciu na Zielone Wzgórze i tych cięż-
kich kłopotach z geometrią. I wie Maryla? Pani Allan mówiła, że  
i ona nie miała żadnych zdolności w geometrii. Trudno sobie wyobra-
zić, ile mi to dodało otuchy!

Gdy opuszczałam plebanię, nadeszła pani Linde i niech Maryla po-
słucha, co za nowina! Rada Szkolna zaangażowała nowego nauczycie-
la – kobietę! Nazywa się Muriel Stacy. Czy to nie roman-
tyczne imię? Pani Małgorzata twierdzi, że nigdy dotąd 
nie było w Avonlea nauczycielki i obawia się, że to nie-
bezpieczny pomysł. Ale mnie się wydaje, że to będzie cu-
downie mieć lekcje z nauczycielką i nie wyobrażam so-
bie, jak wytrzymam te dwa tygodnie dzielące nas od rozpoczęcia na-
uki. Tak się niecierpliwię, żeby zobaczyć pannę Stacy!

Zatrudnienie 
nauczyciel-
ki w Avonlea.
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ROZDZIAŁ xxIII

OFIARA ANI DLA SPRAW Y HONOROWEj

Niestety, Ania musiała czekać na pójście do szkoły nieco dłużej 
niż dwa tygodnie. Ponieważ minął już miesiąc od chwili jej ostatniej 
przygody z ciastem i kroplami walerianowymi, nadszedł czas na ja-
kąś nową niezwykłą przygodę. O drobnych pomyłkach tego rodza-
ju, jak na przykład ta, że roztargniona dziewczynka, zamiast do ku-
bła dla świń, wylała garnuszek mleka do koszyka z wełną stojącego 
w szafce albo że na spacerze, zatopiona w marzeniach, zeszła z mostu 
prosto do strumienia – nawet wspominać nie warto!

Tydzień po podwieczorku na plebanii Diana Barry zaprosiła do 
siebie gości.

– Przyjdzie nieliczne, ale wyjątkowo dobrane towarzystwo – za-
pewniała Ania Marylę. – Tylko dziewczęta z naszej klasy.

Panienki bawiły się doskonale i nic niezwykłego nie zakłócało im 
wesołego nastroju, aż do podwieczorku, po którym zebrały się w cie-
nistym ogrodzie Barrych, nieco już znudzone grami, gotowe do każ-
dej nowej psoty, jaką tylko któraś z nich by wymyśliła. Toteż po chwi-
li zaczęła się gra w „podpuszczanie”.

„Podpuszczanie” było wówczas bardzo popularną zaba-
wą młodzieży szkolnej w Avonlea. Wprowadzili ją chłop-
cy, ale wkrótce polubiły ją też dziewczęta i odtąd wszystkie 
szalone wybryki, jakie tego lata zdarzały się w miasteczku, 
były następstwem „podpuszczania”, w  jakie bawili się 

uczniowie. Opisy tych psot zapełniłyby niewątpliwie całą książkę!
Najpierw Carrie Sloane oświadczyła, że Ruby Gillis nie odważy 

Zabawy  
w „podpusz-

czanie”.
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się wdrapać na wielką starą wierzbę stojącą przed domem. Oczywi-
ście Ruby podjęła się wykonania tego śmiałego zadania, mimo śmier-
telnego strachu, jakim przejmowały ją wielkie, grube, zielone liszki, 
których pełno było na drzewie, a także mimo obawy przed gniewem 
matki, gdyby podarła swoją muślinową sukienkę. Carrie Sloane zo-
stała całkowicie pobita.

Następnie Józia Pye podpuściła Jankę Andrews, by obeszła ogród, 
skacząc na lewej nodze, nie zatrzymując się ani na chwilę i nie do-
tknąwszy prawą nogą ziemi. Pewna siebie Janka próbowała to uczy-
nić, lecz już na trzecim zakręcie poddała się i uznała swą porażkę.

Ponieważ zwycięska Józia zbyt długo chodziła dumna jak paw, Ania 
Shirley wyzwała ją, aby przeszła po parkanie okalającym ogród od 
wschodu. Wymagało to o wiele więcej zręczności i zimnej krwi, niż 
mógłby przypuszczać ktoś, kto nigdy tego nie próbował. Lecz Józia 
Pye, choć pozbawiona cech, które zjednałyby jej sympatię otoczenia, 
miała wrodzony i starannie pielęgnowany talent do chodzenia po par-
kanach. Dlatego też wykonała zadanie z miną lekceważącą, która zda-
wała się mówić, że podobna drobnostka nie jest godna „podpuszcza-
nia”. Dziewczęta musiały ją podziwiać, chociaż robiły to niechętnie; 
większość z  nich doceniła wyczyn Józi, bo same nieraz bezsku- 
tecznie tego próbowały. Józia zeskoczyła z ostatniego słupka parka- 
nu, uradowana swoim wyczynem, po czym spojrzała na Anię wyzy- 
wająco.

Ania skubała swe rude warkocze.
– Nie sądzę, żeby przejście się po krótkim i niskim parkanie było 

trudne – rzekła. – Znałam dziewczynkę w Marysville, która potrafi-
ła spacerować po szczycie dachu.

– Nie wierzę w to – odpowiedziała Józia bez wahania. – Nie wie-
rzę, żeby ktokolwiek umiał chodzić po szczycie dachu. Ty na pewno 
nie potrafiłabyś tego zrobić.

– Nie? – zawołała Ania porywczo.
– A więc pokaż, jeśli umiesz! – krzyknęła Józia zaczepnie. – Pod-
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puszczam cię, byś weszła na dach i przespacerowała się po jego szczy-
cie, nad kuchnią państwa Barrych.

Ania zbladła, lecz nie było rady. Odwróciła się w kierunku domu, 
gdzie stała drabina oparta o daszek kuchni. Rozległ się głośny okrzyk 
wszystkich piątoklasistek: „O!” – okrzyk pełen przerażenia, ale i po-
dziwu.

– Nie rób tego, Aniu! – błagała Diana. – Spadniesz i zabijesz się! 
Nie zwracaj uwagi na Józię Pye. Nieuczciwie jest podpuszczać kogoś, 
narażając go na takie niebezpieczeństwo!

– Muszę. To sprawa honoru – odparła przyjaciółka uro-
czyście. – Przejdę po szczycie dachu lub zginę przy tej pró-
bie, Diano. A jeśli zginę, zatrzymaj na pamiątkę mój pier-
ścionek z paciorków.

W gronie koleżanek zapanowała nagła cisza, podczas 
gdy Ania wchodziła na drabinę. Wkrótce dosięgła szczy-

tu dachu i chwiejąc się lekko na tej niepewnej podstawie, wyprosto-
wała się. Zaczęła swą wędrówkę, uświadamiając sobie z przerażeniem, 
że znajduje się niezmiernie wysoko, a chodzenie na takiej wysokości 
jest zadaniem, przy którym nie pomaga nawet bogata wyobraźnia.

Pomimo tego udało się jej uczynić kilka kroków. Lecz 
wtem zachwiała się, straciła równowagę i upadła, stacza-
jąc się po rozgrzanym przez słońce dachu i rozdziera- 
jąc wijące się po nim sploty dzikiego wina. Stało się to 

w mgnieniu oka, zanim przerażona grupka widzów zdołała wydać 
chóralny, pełen trwogi okrzyk.

Gdyby Ania spadła z dachu po tej stronie, po której na niego we-
szła, z pewnością Diana zostałaby spadkobierczynią pierścionka z pa-
ciorków. Na szczęście, ześliznęła się po drugiej stronie, gdzie dach był 
niski, tak że upadek w tym miejscu nie był bardzo niebezpieczny. Jed-
nak, gdy Diana i reszta dziewcząt – oprócz Ruby Gillis, która stała 
jak wryta, zalewając się łzami – popędziły jak szalone na drugą stro-
nę domu, znalazły Anię bladą i bezsilną, leżącą wśród zerwanych pę-

Ania Shirley:
Honorowa, 

uparta, przyj-
muje wyzwa-

nie koleżanki.

Ania Shirley:
Upadek  
z dachu.
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dów dzikiego wina.
– Aniu, żyjesz?! – krzyknęła Diana, rzucając się na kolana obok 

przyjaciółki. – O Aniu, kochana, powiedz choć jedno słóweczko, po-
wiedz, czy żyjesz?

Kamień spadł z serca dziewcząt, szczególnie zaś Józi Pye, która 
mimo braku wyobraźni, widziała już siebie napiętnowaną z powodu 
przedwczesnej i tragicznej śmierci Ani Shirley – Ania bowiem usia-
dła, chwiejąc się, po czym odpowiedziała niepewnie:

– Nie, Diano, nie zabiłam się, lecz chyba straciłam przytomność.
– Jak to? – rozpłakała się Carrie Sloane. – Jak to, Aniu? 
Lecz zanim dziewczynka zdążyła cokolwiek powiedzieć, na progu 

domu ukazała się pani Barry.
Ania, kiedy ją dostrzegła, spróbowała wstać, ale natychmiast z ok-

rzykiem bólu upadła na ziemię.
– Co się stało? Gdzie się zraniłaś? – spytała pani Barry.
– W kostkę – jęknęła. – Diano, błagam cię, poszukaj swego ojca  

i poproś go, żeby zawiózł mnie do domu. Czuję, że nie dojdę tam 
sama. I jestem pewna, że nie udałoby mi się tego zrobić, skacząc na 
jednej nodze, skoro Janka nie potrafiła w ten sposób okrążyć nawet 
ogrodu.

Maryla znajdowała się właśnie w sadzie, zajęta zbieraniem letnich 
jabłek, gdy spostrzegła pana Barry, który właśnie przeszedł kładkę  
i zbliżał się ku Zielonemu Wzgórzu. Na rękach niósł Anię, której gło-
wa spoczywała na jego ramieniu. Obok szła pani Barry, a za nimi cała 
gromada dziewcząt.

W tej chwili Maryla doznała olśnienia. Nagłe uczucie
bólu, jakie ją przeniknęło, uświadomiło jej, czym stała 
się dla niej Ania. Zawsze przyznawała, że ją lubi…, a na-
wet była do niej przywiązana, lecz teraz, gdy przerażona 
zbiegała ze wzgórza, zrozumiała, że Ania była dla niej naj-
droższa na świecie.

– Panie Barry, co jej się stało? – wybuchnęła, blednąc nagle, ogrom-

Maryla
Cuthbert:
Matczyna mi-
łość do sieroty.
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nie poruszona, co wydawało się nieprawdopodobne w przypadku za-
wsze rozsądnej i trzeźwo myślącej Maryli.

Ania uniosła głowę i sama odpowiedziała:
– Niech się Maryla nie przeraża. Chodziłam po szczycie dachu 

i spadłam. Wydaje mi się, że zwichnęłam nogę w kostce. Ale, Mary-
lo, mogłam skręcić sobie kark! Trzeba zawsze widzieć sprawy z dobrej  
strony.

– Powinnam była przewidzieć, że coś podobnego się stanie, gdy 
pozwolę ci znowu wziąć udział w zabawie – rzekła Maryla, nie mo-
gąc powstrzymać się od szorstkiej uwagi. – Proszę tędy, panie Barry! 
Złóżcie ją na sofie. Na miłość boską, toż ona zemdlała!

Rzeczywiście. Spełniło się jedno z najgorętszych życzeń Ani: znu-
żona cierpieniem, zemdlała.

Mateusz, który na wiadomość o wypadku szybko zostawił pra-
cę przy żniwach, pośpieszył po doktora, który natychmiast przybył  
i stwierdził, że sprawa jest cięższa niż przypuszczano. Noga Ani była 
złamana w kostce.

Tego wieczoru, kiedy Maryla udała się do pokoiku na poddaszu, 
gdzie blade dziewczątko spoczywało w łóżku, przywitał ją żałosny 
okrzyk:

– Czy Maryli bardzo mnie żal?
– Sama jesteś sobie winna – odpowiedziała Maryla, spuszczając ro-

letę i biorąc się do zapalania lampy.
– Właśnie dlatego powinna mnie Maryla żałować – skarżyła się 

Ania. – Świadomość, że wszystko stało się z mojej winy, sprawia, że 
czuję się jeszcze gorzej. Gdybym miała prawo obarczyć winą kogoś 
innego, byłoby mi o wiele lżej. Ale co by Maryla uczyniła, gdyby ją 
tak „podpuszczono”?

– Pozwoliłabym się „podpuszczać” dziewczętom, ile by tylko chcia-
ły, a sama stałabym na pewnym gruncie. Co za głupie pomysły!

Ania westchnęła.
– To dlatego, że Maryla ma taki silny charakter! Ja nie mam go 
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wcale. Nie ścierpiałabym pogardy Józi Pye. Do końca życia cieszyła-
by się ze swojego zwycięstwa nade mną! Ale i tak zostałam już suro-
wo ukarana, więc Maryla nie powinna się na mnie gniewać. Przede 
wszystkim omdlenie wcale nie jest przyjemne. I doktor sprawił mi 
okropny ból, nastawiając nogę. Nie będę mogła chodzić przez jakieś 
sześć, siedem tygodni i przez ten czas nie zobaczę nowej nauczyciel-
ki. Kiedy znowu zacznę chodzić do szkoły, ona nie będzie już nowa. 
A Gil…, a każdy kolega będzie mógł mnie prześcignąć i zająć pierw-
sze miejsce w klasie. Ach, los wystawia mnie na takie okrutne pró-
by! Ale postaram się wszystko znieść dzielnie, żeby tylko Maryla nie 
gniewała się na mnie.

– Dobrze, już  dobrze, nie gniewam się – odrzekła Maryla. – Nie 
masz szczęścia, dziecko, to nie ulega wątpliwości. Lecz, jak sama przy-
znałaś, będziesz za to cierpieć. A teraz uspokój się i zjedz cokolwiek.

– Jak to dobrze, że mam bogatą wyobraźnię – wtrąciła Ania. – Mam 
nadzieję, że teraz mi się przyda. Co czynią ci, którzy nie mają wcale 
wyobraźni, kiedy im się zdarzy złamać nogę? Jak Maryla myśli?

Rzeczywiście w ciągu tych długich, nudnych sześciu tygodni Ania 
miała możliwość błogosławić swą wyobraźnię. Co prawda, nie pozo-
stawała zdana tylko na nią. Odwiedzało ją bowiem wiele
osób i nie było dnia, żeby jedna lub kilka koleżanek nie 
wpadło do niej choćby na chwilę, przynosząc kwiaty, 
książki oraz rozmaite drobne nowinki z młodzieńczego 
świata Avonlea.

– Wszyscy byli dla mnie tacy dobrzy i mili, Marylo – westchnęła 
Ania z zadowoleniem w dniu, w którym po raz pierwszy mogła po-
kuśtykać przez pokój. – Leżenie w łóżku nie jest przyjemne, ale ma 
też i dobre strony. Wtedy możemy się przekonać, ilu mamy przyjaciół. 
Nawet rektor szkoły niedzielnej, pan Bell, przyszedł mnie odwiedzić. 
Muszę przyznać, że to bardzo miły człowiek! Oczywiście nie wydaje 
się być moją bratnią duszą, lecz lubię go i jest mi naprawdę przykro, 
że zawsze krytykowałam jego sposób odprawiania modlitwy. Teraz 

Ania Shirley:
Odwiedzi-
ny koleżanek.
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wierzę, że on ją rozumiał, tylko przyzwyczaił się do jej odmawiania 
w taki sposób, jakby jej nie pojmował. Mógłby przecież mówić ina-
czej, gdyby zadał sobie trochę trudu. Dałam mu maleńką wskazów-
kę w tej kwestii. Zwierzyłam mu się, że bardzo starałam się, by moje 
własne modlitwy były oryginalne. On znowu opowiedział mi, że kie-
dyś, gdy był małym chłopcem, też złamał sobie nogę w kostce. Jak 
trudno jest wyobrazić sobie pana Bella jako chłopca! Nawet moja wy-
obraźnia widocznie musi mieć jakieś granice, bo tego nie potrafię so-
bie wymalować. Kiedy myślę o nim jako o dziecku, widzę go z siwy-
mi bokobrodami i w okularach, wyglądającego tak samo, jak wtedy, 
gdy stoi na katedrze w szkole, tylko małego. Natomiast panią Allan 
jest bardzo łatwo wyobrazić sobie jako dziewczynkę. Ona odwiedziła 
mnie aż czternaście razy! Czy to nie powód do dumy, Marylo? Pasto-
rowa, która jest tak wyjątkowo zajęta! Ale, jaki miły z niej gość! Ni-
gdy nie powiedziała, że to była moja wina i że to dla mnie nauczką na 
przyszłość. A takie jest zawsze zdanie pani Linde, ilekroć przychodzi 
mnie odwiedzić. Pani Małgorzata mówi przy tym w taki sposób, jak-
by nie miała wielkiej nadziei, że się poprawię. Józia Pye też mnie od-
wiedziła. Przyjęłam ją tak uprzejmie, jak tylko potrafiłam, bo wydaje 
mi się, że ona żałuje tego podpuszczenia mnie na próbę. Gdybym się 
zabiła, jakie straszne wyrzuty sumienia dręczyłyby ją przez całe życie! 
Diana była wierną przyjaciółką. Przychodziła codziennie, aby uprzy-
jemnić mi chwile samotności. Ale jak będę szczęśliwa, gdy wreszcie pój-
dę do szkoły! Słyszałam tyle zajmujących szczegółów o nowej nauczy-
cielce. Wszystkie dziewczęta twierdzą, że jest niezmiernie miła. Dia-
na mówi, że ma cudne, jasne loki i pełne wyrazu oczy. Ubiera się ład-
nie, a rękawy ma bardziej bufiaste niż którakolwiek z pań w Avonlea.

W co drugi piątek po południu urządza zebranie, na 
którym każdy z uczestników deklamuje wiersz lub bierze 
udział w inscenizacji. Ach, jaką przyjemność by mi to spra-
wiło! Józia Pye nie cierpi tych zebrań, ale to tylko dlate-

go, że ona nie ma ani krzty wyobraźni.

Zajęcia  
z panną Stacy.
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Diana, Ruby Gillis i Janka Andrews przygotowują na przyszły pią-
tek dramę pod tytułem Odwiedziny o poranku. W te piątki, kiedy 
nie ma zebrań, panna Stacy zabiera wszystkie dziewczęta do lasu na 
wycieczkę. Pokazuje im ptaki, kwiaty i paprocie i opowiada o nich. 
Każdego popołudnia i każdego ranka odbywają się ćwiczenia gimna-
styczne. Pani Linde mówi, że nigdy nie słyszała o podobnych nowo-
ściach i że to wszystko dzieje się dlatego, iż nauczycielem jest kobieta. 
Jednak dla mnie to jest cudowne i zaczynam przypuszczać, że znajdę  
w pannie Stacy bratnią duszę.

– Jedno wiem na pewno, Aniu – przerwała jej Maryla. – Nie ule-
ga wątpliwości, że podczas upadku twój język nie odniósł najmniej-
szych obrażeń.
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ROZDZIAŁ xxIv

W YCHOWANkOWIE PANNY STACY 
URZąDZAją kONCERT

Nadszedł październik i Ania znowu zaczęła chodzić do 
szkoły. W tym cudnym miesiącu świat natury skąpał się 
w czerwieni i złocie. W łagodne poranki delikatne mgły 
unosiły się w dolinach, tak jakby porozwieszała je mię- 

dzy wzgórzami pani jesień, żeby w ciągu dnia mogło je wysuszyć  
słońce.

Mgły te mieniły się całą tęczą barw: ametystową, per-
łową, srebrną, różową i niebieską. Rosa ciężko spadała na 
trawy, tak że pola wyglądały niby okryte srebrnym płasz-

czem.
W gęstym lesie przechodzień stąpał po stosach zwiędłych, szelesz-

czących liści, które wypełniały wszystkie kotlinki. W Alei Brzóz ko-
rony drzew utworzyły żółty baldachim, a pomiędzy pniami słały się 
zeschnięte, brunatne paprocie.

W powietrzu unosił się ostry, orzeźwiający zapach, którym upaja-
ły się dziewczęta dążące energicznie i chętnie do szkoły. Jakże przy-
jemnie było Ani zasiąść znowu na ławce za ciemnym pulpitem, obok 
Diany! Z tego miejsca widziała Ruby Gillis ślącą ku niej życzliwe 
uśmiechy przez przejścia między ławkami, Carrie Sloane przesyłają-
cą jej miłe bileciki i Julię Bell, która ofiarowała koleżance najdelikat-
niejsze kawałki żywicy.

Ania, temperując swój ołówek i układając zeszyty w szufladzie, 
westchnęła z zadowoleniem. „Życie jest bardzo ciekawe” – pomyślała.

Czas akcji 
– październik.

Mgły.
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W nowej nauczycielce dziewczynka znalazła prawdzi-
wego i pomocnego przyjaciela. Panna Stacy była wesołą 
i bardzo sympatyczną młodą kobietą, mającą dar zjedny-
wania sobie uczniów oraz umiejętność rozwijania wszyst-
kich ich zalet umysłowych i moralnych. Będąca pod jej dobroczynnym 
wpływem Ania rozwijała się jak kwiat i roztaczała w domu przed po-
dziwiającym ją Mateuszem i krytycznie nastawioną Marylą zachwy-
cające obrazy zajęć i planów szkoły.

– Kocham pannę Stacy całym sercem, Marylo. Jest prawdziwą damą 
i przemawia bardzo słodkim głosem. Kiedy zwraca się do mnie, czu-
ję instynktownie, że powie: „Aniu!”. Dziś po południu recytowały-
śmy poezję. Żałuję, że nie słyszeliście, jak deklamowałam Marię, kró-
lową szkocką. Włożyłam w ten utwór całą moją duszę. Kiedy wraca-
łyśmy do domu, Ruby Gillis stwierdziła, że gdy mówiłam wiersz: Że-
gnaj, kobiece moje serce, przeniknął ją lodowaty dreszcz.

– Musisz mi to zadeklamować któregoś dnia, gdy będę w stodo-
le – poprosił Mateusz.

– Bardzo chętnie – odpowiedziała Ania zamyślona – lecz nie wiem, 
czy potrafię to zrobić równie dobrze, jak wtedy. Nie będę przecież tak 
wzruszona jak wówczas, gdy czułam, że cała szkoła słucha mnie z za-
partym tchem. Jestem niemal pewna, że nie potrafię wywołać u Ma-
teusza żadnego dreszczu.

– Pani Linde mówi, że ona też doznała zimnego dreszczu, widząc two-
ich kolegów, którzy wdrapywali się w piątek po południu na wierzchołki 
wielkich drzew u państwa Bellów, szukając wronich gniazd – wtrą- 
ciła Maryla. – Dziwi mnie, że panna Stacy pozwala na takie rzeczy!

– Ależ to gniazdo było nam potrzebne na lekcję przyrody – obja-
śniła Ania. – Było to podczas popołudniowej wycieczki.
Nasze wycieczki są wspaniałe, Marylo. Panna Stacy obja-
śnia wszystko w bardzo przejrzysty sposób. Następnie pi-
szemy wypracowania, których treścią są właśnie te wspól-
ne przechadzki. A moje ćwiczenia są zwykle najlepsze.

Ania Shirley:
Przyjaźń  
z panną Stacy.

Zmiany  
w szkole po 
przyjęciu do 
pracy pan-
ny Stacy.
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– Jesteś bardzo zarozumiała, mówiąc coś podobnego. Tylko na-
uczycielka mogłaby wydać jakąś opinię na ten temat.

– Ależ to właśnie ona tak powiedziała! Ale mimo wszystko nie je-
stem wcale zarozumiała. Jakże mogłabym być próżna, skoro jestem 
tępa w geometrii. Chociaż w ostatnich czasach zaczynam trochę wię-
cej pojmować. Panna Stacy wykłada tak przystępnie! Jednak nie łu-
dzę się, że kiedykolwiek będę mocna w tym przedmiocie, a zapew-
niam Marylę, że to poniżające uczucie. Lecz ogromnie lubię pisać 
wypracowania. Najczęściej panna Stacy pozwala nam samym wy-
bierać tematy, ale w przyszłym tygodniu będziemy pisali o jakiejś 
sławnej osobistości. Trudno jest wybrać znakomitego człowieka spo-
śród tak wielu wspaniałych ludzi. Och! Jak przyjemnie jest być kimś 
sławnym, o kim potem dzieci w szkołach będą pisały wypracowania! 
Jakże pragnęłabym być sławna! Kiedy dorosnę, zostanę pielęgniarką  
i udam się na pole bitwy jako siostra miłosierdzia. Oczywiście, jeżeli 
nie wyjadę za granicę jako misjonarka. Byłoby to niezmiernie roman-
tyczne, ale misjonarz musi być bardzo dobrą osobą, a ja taka dobra,

niestety, nie jestem… A wie Maryla, że codziennie rano 
mamy ćwiczenia gimnastyczne. Wyrabiają zręczność ru-
chów i podobno ułatwiają trawienie.

– Ułatwiają trawienie! – powtórzyła z przekąsem Ma-
ryla, przekonana, że te wszystkie pomysły są wariactwem.

Wkrótce jednak popołudniowe wycieczki, piątkowe de-
klamacje i ćwiczenia gimnastyczne okazały się zbyt nudne wobec pla-
nu, jaki panna Stacy w listopadzie przedstawiła swym uczniom. Na-
uczycielka zaproponowała, żeby młodzież szkolna z Avonlea urządzi-
ła w święto Bożego Narodzenia koncert, z którego dochód mógłby 
być przeznaczony na zaszczytny cel – zakup szkolnego sztandaru. Cała 
szkoła jednogłośnie przyklasnęła temu projektowi i wszyscy zabrali się 
natychmiast do układania programu. Spośród pełnych entuzjazmu 
artystów-amatorów najbardziej udzielała się oczywiście Ania Shirley, 
która całkowicie poświęciła się tej sprawie, choć była nieustannie kry-

Innowacyj-
ne metody na-

uczania pod 
kierunkiem 

panny Stacy.
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tykowana przez sceptyczną Marylę, uważającą cały pomysł za nowe  
wariactwo.

– Nabijają wam głowy głupstwami i zabierają czas przeznaczony 
na naukę – mruczała. – Nie sądzę, żeby urządzanie koncertów służy-
ło dzieciom, które stają się próżne, zarozumiałe i włóczą się po nocy 
nie wiadomo gdzie.

– Ale to ważny cel! – broniła Ania. – Przecież sztandar będzie roz-
budzał ducha patriotyzmu.

– Głupoty! Miłość ojczyzny najmniej was w tej chwili interesuje. 
Chcecie tylko mieć rozrywkę!

– Możliwe. Ale cóż złego w tym, że połączymy rozrywkę z miłością 
ojczyzny? To bardzo przyjemne móc urządzić koncert. Będzie sześć 
śpiewów chóralnych, a Diana zaśpiewa solo. Ja wezmę udział w dwóch 
inscenizacjach: Towarzystwo zwalczania plotkarstwa i Królowa elfów. 
Chłopcy także mają wziąć udział w inscenizacji. I  jeszcze będę de-
klamowała dwa wiersze. Drżę cała, gdy myślę o tej chwili, ale jest to 
dość przyjemny dreszcz. Na zakończenie odegramy żywy obraz: Wia-
ra, Nadzieja i Miłość. Wyobrażać je będą: Diana, Ruby i ja, wszystkie 
trzy w bieli, z rozpuszczonymi włosami. Ja będę Nadzieją, z rękami 
splecionymi… ot, tak… i oczami wzniesionymi w górę. Swoich ról 
będę się uczyła na strychu. Nie przeraźcie się, słysząc westchnienia  
i  jęki! W jednej z ról powinnam strasznie rozpaczać, głosem roz-
dzierającym duszę, a wydawanie z siebie takich jęków jest naprawdę  
trudne!

Józia Pye dąsa się, bo nie wyznaczono jej roli, jaką chciała, czyli 
królowej elfów. Ależ to byłoby śmieszne, bo czy ktoś kiedyś widział, 
żeby królowa elfów była taka tłusta jak Józia? Przecież elfy powinny 
być szczupłe. Janka Andrews będzie królową, a ja jedną z jej dam dwo-
ru. Józia stwierdziła, że rudowłosy elf jest równie śmieszny jak tłusty 
elf, ale nie zwracam uwagi na jej zdanie.

Na głowie będę miała wianek z białych róż, a Ruby Gillis pożyczy 
mi pantofelki. Nie mam przecież własnych, a elfy muszą je mieć. Czy 
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Maryla może sobie wyobrazić elfa w bucikach? Niemożliwe, prawda? 
I to w dodatku w bucikach z okutymi noskami.

Przystroimy salę koncertową gałązkami jodły i wieńcami z choinki, 
które będą poprzetykane różami zrobionymi z czerwonej bibułki. Gdy 
cała publiczność się zbierze, wejdziemy parami w takt marsza grane-
go na organach przez Emmę White. Wiem dobrze, że Maryla nawet  
w części nie cieszy się z tego koncertu tak jak ja. Lecz czy Maryla nie 
ma przypadkiem trochę nadziei na to, że wasza Ania może się wyróżni? 

– Ja mam tylko nadzieję, że zachowasz się odpowiednio. Będę się cie-
szyła, gdy cała ta wrzawa wreszcie się skończy i spokojnie zabierzesz się 
do przerwanej nauki. Teraz jesteś w istocie niezdolna do żadnego zaję-
cia, masz myśli zajęte inscenizacją, obrazami i westchnieniami. Nie rozu-
miem w ogóle, jakim sposobem twój język dotychczas nie skołowaciał!

Ania westchnęła i wyszła na podwórze, gdzie Mateusz rąbał drze-
wo. Na zachodzie wczesny księżyc wyglądał tu spoza seledynowych 
obłoków, przedzierając się przez ogołocone z liści gałęzie topoli. Kie-
dy dziewczynka usiadła na jednym z pieńków, znowu zaczęła mówić

o koncercie, pewna, iż Mateusz jako słuchacz o wiele le-
piej ją zrozumie. 

– Ja też uważam, że będzie to bardzo ładny koncert, a cie-
bie z pewnością wszyscy zauważą – rzekł Mateusz z uśmie-
chem rozjaśniającym jego poczciwe, pełne wyrazu oblicze.

Ania też odpowiedziała uśmiechem. Tych dwoje było 
najlepszymi przyjaciółmi i Mateusz nieraz dziękował swej 
szczęśliwej gwieździe, że to nie on musiał wychowywać 
dziewczynkę. Pozostawało to wyłącznym obowiązkiem Ma-
ryli. Gdyby on był wychowawcą Ani, nie raz, nie dwa mu-

siałby toczyć wewnętrzną walkę pomiędzy uczuciami a koniecznością. 
Jemu jednak wolno było „psuć Anię” – jak mówiła jego siostra – ile 
tylko mu się podobało. Nie było w tym niczego szkodliwego. Dowar-
tościowanie i docenienie kogoś od czasu do czasu oddziałuje w sposób 
równie motywujący, jak najrozsądniejsza „wychowawcza” uwaga.

Mateusz 
Cuthbert:
Ojcowska 

przyjaźń  
z Anią, do-
ceninie jej.

Ania Shirley:
Przyjaźń 

z Mateuszem.
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ROZDZIAŁ xxv

MATEUSZ RZECZNIkIEM 
BUFIASTYCH RękAWóW

Pewnego grudniowego wieczoru Mateusz wszedł do kuchni i usiadł 
w kącie obok skrzyni z drewnem, aby ściągnąć z nóg swe ciężkie buty. 
Nie miał pojęcia o tym, że Ania z kilkoma koleżankami powtarzała 
w salonie inscenizację Królowej elfów. Właśnie dziewczynki przebie-
gły gromadką przez przedpokój i wbiegły do kuchni, śmiejąc się i ga-
wędząc wesoło. Nie zauważyły Mateusza, który nieśmiało usunął się 
w cień, za skrzynię, z butem w jednej dłoni, a łyżką do butów w dru-
giej. Z tego miejsca przyglądał się ukradkiem, jak uczennice, wkłada-
jąc płaszczyki i kapturki, rozprawiały o spektaklu i koncercie. Ania sta-
ła wśród nich, rozentuzjazmowana, z roziskrzonym wzrokiem. Lecz na-
gle Mateusz zauważył, że było w niej coś, co różniło ją bardzo od in-
nych dziewcząt, a przecież Ania miała jaśniejszą od nich cerę, większe, 
bardziej błyszczące oczy i delikatniejsze rysy twarzy. Nawet nieśmiały 
i mało spostrzegawczy Mateusz zauważył ten szczegół. Jednak różnica, 
która go zaciekawiła, polegała na czymś innym. Co więc było nie tak? 
Pytanie to prześladowało Mateusza jeszcze długo po wyjściu koleżanek 
Ani, kiedy ona sama zasiadła do książki. Nie chciał rozmawiać na ten 
temat z Marylą, gdyż jego siostra na pewno uśmiechnęłaby się pogar-
dliwie i stwierdziła, że jedyna różnica między jej wychowanką a innymi 
dziewczynkami polega na tym, iż one nieraz milczą, podczas gdy Ania 
bezustannie miele językiem. Takiego wyjaśnienia Mateusz nie pragnął.

Aby spokojnie zastanowić się nad tą sprawą, pan Cuthbert posta-
nowił tego wieczoru zapalić fajkę, co jak zwykle zirytowało Marylę. 
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Po dwóch godzinach „pykania”  wreszcie znalazł odpowiedź na to py-
tanie. Przecież Ania nie była ubrana jak inne dziewczęta!

Im dłużej nad tym rozmyślał, tym bardziej sobie uświadamiał, że 
Ania nigdy – od chwili swojego przybycia na Zielone Wzgórze – nie

bywała tak ubierana jak inne dziewczęta. Maryla szyła jej 
sukienki z brzydkich, ciemnych materiałów, wszystkie 
skrojone według jednego prostego fasonu. Mateusz nie 
miał pojęcia o tym, że istnieje taka rzecz jak moda, lecz 
zwrócił uwagę na fakt, iż rękawy u sukienki Ani nie były 
wcale podobne do rękawów innych dziewcząt. Przypo-

mniał sobie gromadkę jej koleżanek, które widział dzisiejszego wie-
czoru – wszystkie miały na sobie jasne bluzeczki, różowe, białe, czer-
wone i niebieskie – i nie mógł zrozumieć, dlaczego Maryla stale ubie-
ra Anię w ciemne i brzydkie rzeczy.

Musiało to oczywiście być słuszne. Chyba Maryla najlepiej wie-
działa, co robi – to ona wychowywała Anię. Prawdopodobnie czyni-
ła to w jakimś rozsądnym i tylko jej wiadomym celu. Lecz cóż złe-
go by się stało, gdyby dziecko miało jedną ładną sukienkę…, coś ta-
kiego, jak codzienne ubranie Diany Barry. I nagle Mateusz postano-
wił kupić dla Ani taki strój. Nikt nie powinien powiedzieć, że wtrą-
ca się do nie swoich rzeczy, gdyż za dwa tygodnie nadchodziło Boże 
Narodzenie. Ładna, nowa sukienka byłaby najlepszym prezentem na 
gwiazdkę. Mateusz z westchnieniem ulgi odłożył swą fajkę i poszedł 
spać, a Maryla otworzyła wszystkie drzwi i wietrzyła cały dom.

Następnego popołudnia pan Cuthbert sam udał się do Carmody, 
aby kupić sukienkę. Pragnął załatwić tę sprawę jak najprędzej. Czuł, 
że nie będzie łatwo. Istniały przedmioty, które potrafił kupować i wy-
ceniać nie gorzej od niejednego kupca, lecz w tym wypadku wiedział 
doskonale, że w przypadku sukienki dla dziewczynki znajdzie się na 
łasce sprzedawcy.

Po długich rozważaniach postanowił pójść do sklepu Samuela Law-
sona, zamiast do Williama Blaira. Co prawda, Cuthbertowie zawsze 

Maryla 
Cuthbert:

Nie rozpiesz-
cza Ani, ubie-

ra ją nie-
modnie.
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załatwiali wszelkie sprawunki u Williama Blaira. Było to równie oczy-
wiste, co przynależność do kościoła prezbiteriańskiego i udzielanie po-
parcia konserwatystom. Lecz w sklepie Blaira zdarzało się, że za ladą 
stały dwie córki właściciela, a Mateusz bał się ich jak ognia. Ostatecz-
nie spróbowałby z nimi porozmawiać, gdyby dokładnie wiedział, cze-
go chce, i mógł to określić, ale w sprawie tak delikatnej, wymagającej 
porady i objaśnienia, wolał mieć do czynienia z mężczyzną. Pójdzie 
więc do Lawsona, gdzie obsługuje klientów sam właściciel lub jego syn.

Niestety! Mateusz nie wiedział o tym, że ostatnio – ze względu na 
zwiększony ruch – Lawson przyjął do pomocy sklepową. Była to sio-
strzenica jego żony, elegancka panna o wysokim uczesaniu a la Pom-
padour, dużych, żywych oczach i szerokim, onieśmielającym uśmie-
chu. Szykownie ubrana, nosiła na rękach bransoletki z wisiorkami, 
które brzęczały, błyszczały i dzwoniły przy każdym jej ruchu.

Gdy Mateusz wszedł do sklepu, na widok owej damy
bardzo się zmieszał, zaś brzęk bransoletek oszołomił go 
do reszty.

– W czym mogę pomóc, panie Cuthbert? – spytała we-
soło i zalotnie panna Lucylla Harris, opierając się ręka-
mi o sklepową ladę.

– Czy ma… ma… pani, czy są grabie ogrodowe? – wyjąkał.
Panna Harris spojrzała na niego zdziwiona, niezupełnie pewna, 

czy dobrze zrozumiała pytanie kogoś, kto w połowie grudnia szuka 
grabi ogrodowych.

– Chyba zostały jeszcze jedna czy dwie sztuki – odparła – lecz są 
na górze w składzie. Pójdę sprawdzić.

Podczas jej nieobecności Mateusz zbierał siły do następnej próby.
Kiedy panna Harris wróciła z grabiami i uprzejmie spytała: „Czym 

mogę jeszcze służyć, panie Cuthbert?” – Mateusz zebrał się na od-
wagę i rzekł:

– A więc, ponieważ pani mi przypomniała, chciałbym dostać, to 
jest…, rozumie się…, chciałbym kupić… trochę nasion traw…

Mateusz
Cuthbert:
Nieśmiałość, 
bezradność.
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Panna Harris słyszała, że Mateusza nazywano dziwakiem. Jednak 
teraz doszła do wniosku, że to skończony wariat.

– Nasiona sprowadzamy tylko na wiosnę – zauważyła wyniośle.  
– Dziś nie mamy żadnych na składzie.

– Bez wątpienia, bez wątpienia…, słusznie pani mówi – wyjąkał 
nieszczęśliwy Mateusz. Chwycił grabie i zwrócił się ku drzwiom. Lecz 
na progu sklepu przypomniał sobie, że nie zapłacił, więc musiał za-
wrócić. Podczas gdy panna Harris obliczała resztę, szykował się do 
ostatniej rozpaczliwej próby.

– Tak…, jeśli nie sprawię za dużo kłopotu…, to chciałbym…, 
chciałbym prosić… o cukier.

– Jaki? Biały czy ciemny? – spytała cierpliwie panna Harris.
– O… chyba… ciemny – odrzekł Mateusz słabym głosem.
– Jest jeszcze ostatnia beczułka – wskazała sprzedawczyni, pobrzę-

kując bransoletkami. – To jedyny gatunek, jaki mamy.
– Poproszę… poproszę dwadzieścia funtów tego gatunku – rzekł 

Mateusz, któremu wielkie krople potu wystąpiły na czoło.
Biedny Mateusz przeszedł połowę drogi powrotnej, zanim odzy-

skał panowanie nad sobą. Uważał, że było to okropne przejście, na 
które w pełni sobie zasłużył za karygodny czyn, jakiego się dopuścił, 
poszedłszy do obcego sklepu po zakupy. Po powrocie do domu scho-
wał grabie w wozowni, ale cukier musiał zanieść Maryli.

– Ciemny cukier! – wykrzyknęła Maryla. – Czemuś tyle kupił? 
Wiesz dobrze, że używam go tylko dla pastucha i do serów owoco-
wych. Jerry już dawno odszedł, a sery leżą od kilku tygodni gotowe. 
To nie jest dobry gatunek cukru, ordynarny i ciemny. William Blair 
zwykł mieć lepsze gatunki.

– Tak… sądziłem, że się przyda – rzekł Mateusz, ratując się ucieczką.
Rozmyślając dłużej nad tą sprawą, doszedł do wniosku, że jedynie 

kobieta potrafi ją załatwić. O powierzeniu jej Maryli mowy być nie 
mogło. Mateusz był pewien, że jego plan zostanie od razu odrzuco-
ny. Pozostawała pani Linde… Pan Cuthbert bowiem nie ośmieliłby 
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się nigdy zapytać o radę jakiejkolwiek innej damy w Avonlea. Udał 
się więc do pani Małgorzaty, a ta poczciwa kobieta od ra-
zu zdjęła ciężar z ramion skłopotanego biedaka.

– Wybrać sukienkę dla Ani na gwiazdkę? Oczywiście, 
chętnie to zrobię. I tak jadę jutro do Carmody, więc zaj-
mę się tym kupnem. Czy ma pan jakieś specjalne życze-
nie? Nie? A więc dobrze, wybiorę według własnego gustu. Sądzę, 
że w pięknym, brązowym kolorze będzie Ani do twarzy. Wiem, 
że William Blair otrzymał wybór bardzo ładnych, lekkich wełenek.  
A nie chciałby pan, żebym to ja uszyła tę sukienkę? Jeśli Maryla się 
tym zajmie, Ania dowie się o prezencie zbyt wcześnie i nie będzie już 
niespodzianki. Chętnie podejmę się tego zadania. Ależ nie sprawi mi 
to kłopotu! Lubię szyć. Wezmę wymiary z mojej siostrzenicy, Jenny 
Gillis, gdyż Ania i ona są prawie tego samego wzrostu.

– Dobrze, dziękuję bardzo – rzekł Mateusz – ale…,
ale…, nie wiem… Wydaje mi się…, że teraz robią inne 
rękawy u sukien niż dawniej. Jeśli moja prośba nie była-
by zbyt śmiała..., pragnąłbym, aby one były uszyte zgod-
nie z modą.

– Bufiaste? Ależ oczywiście! Proszę się nie martwić. 
Uszyję ją według najnowszej mody – zapewniała pani 
Linde.

Kiedy Mateusz odszedł, rzekła do siebie: 
– Przynajmniej raz biedne dziecko ubierze się normal-

nie! Maryla ubiera ją wprost śmiesznie i ja sama co naj-
mniej dziesięć razy chciałam zwrócić jej na to uwagę. Po-
wstrzymałam się jednak, bo widzę, że ona uwag nie lubi, 
przekonana, że chociaż jest starą panną, zna się na wycho-
waniu dzieci lepiej ode mnie. Tak to z ludźmi już bywa. 
Ci, którzy kiedykolwiek mieli okazję opiekować się dziećmi, dosko-
nale wiedzą, że nie ma stałych i niezmiennych zasad postępowania, 
które dałoby się zastosować do wszystkich wychowanków. Ci zaś, któ-

Małgorzata 
Linde:
Uczynna,  
bezpośrednia.

Mateusz 
Cuthbert:
Kochający, 
chce, aby Ania
ubierała się 
zgodnie z pa-
nującą modą.

Małgorzata 
Linde o Ma-
ryli Cuthbert:
Zbyt surowo 
wychowuje 
Anię.
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rzy nie zajmowali się dziećmi, uważają, że wszystko jest równie proste 
i łatwe jak reguła trzech. Wypisujesz trzy wiadome zgodnie z zasadą, 
a wynik będzie dobry. Jednak ciało i krew nie dadzą się ująć w żad-

ne arytmetyczne reguły i w tym właśnie punkcie Maryla 
popełnia błąd. Przypuszczam, że ubierając w ten sposób 
Anię, pragnie rozwijać w niej skromność, ale kto wie, czy 
zamiast tego nie rozwija w niej zawiści i niezadowolenia. 
Jestem pewna, że biedne dziecko musi widzieć różnicę 
między swoim strojem a ubraniem innych dziewcząt. Ale, 
że też Mateusz zwrócił na to uwagę! Ten człowiek zbudził 
się po sześćdziesięciu latach snu!

W ciągu następnych dwóch tygodni Maryla zauważy-
ła, że Mateusz o czymś intensywnie myśli, lecz nie potrafiła odgad-
nąć, o czym. Zagadka wyjaśniła się w wigilię Bożego Narodzenia, gdy 
pani Linde przyniosła na Zielone Wzgórze nową sukienkę. Maryla 
niczym nie zdradziła swego niezadowolenia. Prawdopodobnie jed-
nak nie uwierzyła dyplomatycznemu objaśnieniu przyjaciółki, która 
rzekomo podjęła się szycia sukienki dlatego tylko, że Mateusz oba-
wiał się, by Ania nie dowiedziała się zbyt wcześnie o niespodziance.

– Ach tak! To z tego powodu Mateusz miał taką tajemniczą minę, 
szeptał i uśmiechał się pod wąsem? – rzekła Maryla pobłażliwym to-
nem. – Domyślałam się, że popełnia jakieś głupstwo, bo nie uważam, 
żeby Ania potrzebowała nowej sukienki. Na jesieni uszyłam jej trzy 
praktyczne, ciepłe i ładne stroje, a każda kolejna jest niepotrzebnym 
zbytkiem. Te rękawy wymagają tyle materiału, ile wystarczyłoby na 
całą bluzkę! Rozbudzasz w Ani próżność, Mateuszu, a ona i bez tego 
jest dumna jak paw. Wyobrażam sobie, jak teraz będzie zachwycona, 
bo wiem, że marzyła o tych bezsensownych rękawach już od chwili, 
gdy tu przybyła. Chociaż ostatnio powstrzymywała się od wspomina-
nia o tym. Obecnie modne są jeszcze większe i śmieszniejsze bufy niż 
dawniej, tak wielkie, jak nadęte balony. W przyszłym roku modnisie 
będą prawdopodobnie zmuszone przechodzić bokiem przez drzwi.

Małgorzata 
Linde:

Życzliwa, ser-
deczna wobec 
Ani; dostrzega 

błędy Maryli 
związane  

z wychowa-
niem dziew-

czynki.
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Wigilijny poranek zastał świat w białej, cudnej szacie.
Grudzień był bardzo łagodny i wszyscy uważali, że na 
Gwiazdkę będzie zielono. Tymczasem w nocy spadł śnieg, 
który wystarczył, by całkowicie przeobrazić Avonlea. Ania 
zachwyconym wzrokiem rozglądała się wokoło przez zamarznięte okno 
swego pokoiku. Sosny w Lesie Duchów stały cudnie niby białe pió-
ropusze; brzozy i dzikie wiśnie obsypał perłowy puch; na zaoranych 
polach bruzdy pokryte śniegiem przypominały pieniste morskie bał-
wany. Wdychanie czystego, chłodnego powietrza sprawiało rozkosz. 
Ania zbiegła ze schodów, śpiewając wesoło, aż głos jej rozlegał się po 
całym Zielonym Wzgórzu.

– Wesołych Świąt, Marylo! Wesołych Świąt, Mateuszu! Czyż to nie 
cudowne Boże Narodzenie? Cieszę się tak bardzo, że Gwiazdka jest 
biała! Prawdziwe Boże Narodzenie musi być białe. Nie lubię zielonej 
Gwiazdki! Bo zwykle nie jest zielona…, tylko brudna, szara i brunat-
na. Jakże ludzie mogli nazwać ją zieloną? Ależ…, ależ…, Mateuszu, 
czy to dla mnie? O drogi Mateuszu!

Mateusz niezręcznie rozwijał z papieru sukienkę i błagalnym wzro-
kiem spoglądał na Marylę, która, udając dezaprobatę, niby zajęta na-
lewaniem wody do czajnika, kącikami oczu z zainteresowaniem śle-
dziła dziewczynkę.

Ania wzięła sukienkę do rąk i przypatrywała się jej w uroczystym 
milczeniu. Ach, jakże ona była śliczna! Najmilszy brązowy kolor, mięk-
ki w dotyku materiał o jedwabnym połysku! Spódniczka z delikatny-
mi zakładkami i falbankami, pracowicie przymarszczony stan, z ko-
ronkowym kołnierzykiem przy szyi. A rękawy?! Te stanowiły spełnie-
nie marzeń! Długie, obcisłe mankiety, nad nimi zaś dwie wspaniałe 
bufy, rozdzielone pośrodku wąziutkimi zakładeczkami i kokardami  
z brązowej, jedwabnej wstążki.

– To gwiazdka dla ciebie, Aniu – rzekł Mateusz nieśmiało. – Ależ, 
Aniu, czy ci się podoba?… Cóż to!… Cóż to!…

Bo oczy Ani nagle napełniły się łzami.

Czas akcji  
– Wigilia.
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– Czy mi się podoba? O Mateuszu!
Ania przewiesiła sukienkę na krześle i zacisnęła dłonie.
– Mateuszu, jest przepiękna! O, nigdy nie będę potra-

fiła dostatecznie za nią podziękować! Spójrzcie tylko na 
te rękawy! Ach, wydaje mi się, że to uroczy sen!

– Dobrze, już dobrze, ale teraz zabierzmy się za śniada-
nie – przerwała jej Maryla. – Muszę dodać, Aniu, że wca-

le nie uważam, aby ta sukienka była ci potrzebna. Lecz gdy już Mate-
usz ci ją podarował, szanuj ją! Tu jest wstążka, którą pani Linde dała 
ci do warkoczy. Jest brązowego koloru, odpowiednia do sukienki.  
A teraz chodź i siadaj do stołu.

– Nie wiem, czy będę mogła jeść śniadanie – rzekła uszczęśliwiona 
dziewczynka. – W tak niezwykłej chwili śniadanie wydaje się rzeczą 
zbyt prozaiczną. Wolę nasycić mój wzrok tą sukienką. Tak się cieszę, 
że bufiaste rękawy są jeszcze modne! Czuję, że nie zniosłabym, gdy-
by wyszły z mody, zanim dostałabym tę sukienkę. Nie umiałabym 
się nią cieszyć. Pani Linde postąpiła bardzo ładnie, ofiarowując mi tę 
wstążkę. Czuję, że powinnam stać się w końcu grzeczniejsza! Bywają 
chwile, że z przykrością myślę o tym, iż nie zachowuję się wzorowo, 
ale przecież ciągle postanawiam być taka w przyszłości. Nieraz trud-
no jest dotrzymać postanowień, bo zdarza się, że ogarniają nas wiel-
kie pokusy, ale teraz spróbuję jeszcze bardziej się o to postarać.

W chwili gdy „prozaiczne” śniadanie dobiegało końca, w dolince, 
na ośnieżonym moście, ukazała się drobna figurka Diany w czerwo-
nym, luźnym płaszczyku.

Ania wybiegła naprzeciw niej.
– Wesołej Gwiazdki, Diano! Ach, jakież cudne jest Boże Naro-

dzenie! Pokażę ci coś wspaniałego! Mateusz podarował mi prześlicz-
ną sukienkę z bufiastymi rękawami! Nie umiałabym nawet wyobra-
zić sobie piękniejszej!

– I ja coś ci przyniosłam! – zawołała zdyszana Diana. – Masz… to 
pudełko. Ciotka Józefina przysłała nam skrzynkę z różnymi drobiazga-

Ania Shirley:
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mi…, a to jest dla ciebie. Chciałam przynieść ci je wczo-
raj, ale paczka nadeszła o zmierzchu, a nie lubię przecho-
dzić Lasem Duchów w ciemnościach.

Ania otworzyła pudełko i zajrzała do środka. Na wierz-
chu spoczywała kartka z napisem: „Dla Ani – Wesołej 
Gwiazdki”, a pod nią leżała para prześlicznych, skórkowych panto-
felków o okrągłych noskach z atłasowymi kokardkami i błyszczący-
mi klamerkami.

– Ach, Diano! To zbyt wiele! Ja chyba śnię!
– A ja to nazywam zrządzeniem losu! – rzekła Diana. – Nie bę-

dziesz zmuszona pożyczać pantofelków od Ruby; doskonale się skła-
da, bo i tak byłyby dla ciebie za duże, i to o całe dwa numery. Ład-
nie by to wyglądało: elf człapiący w ogromnych pantoflach! Józia Pye 
dopiero by triumfowała! A wiesz, że Rob Wright wrócił wieczorem  
z przedostatniej próby razem z Gertie Pye? Słyszałaś coś na ten temat?

Całą młodzież szkolną Avonlea ogarnęło tego dnia gorączkowe pod-
niecenie, gdyż należało ostatecznie udekorować salę i urządzić ostat-
nią próbę generalną.

Wieczorem odbył się koncert. Sukces był murowany, sala wypeł-
niona po brzegi, a wszyscy uczniowie występujący na scenie spisali 
się znakomicie. Jednakże gwiazdą wieczoru okazała się Ania, czemu 
nawet nie zaprzeczała zazdrosna Józia Pye.

– Ach, jakiż to cudowny wieczór! – westchnęła Ania, gdy po skoń-
czonym przedstawieniu wracała z Dianą do domu, zapatrzona w ciem-
ne, usiane gwiazdami niebo.

– Chyba wyniki zbiórki są jak najlepsze – rzekła rozsądna Dia-
na. – Jestem pewna, że zebrałyśmy więcej niż dziesięć dolarów. Wy-
obraź sobie, że pan Allan zamieści wzmiankę o tym w dzienniku  
w Charlottetown.

– Ach, Diano, czy naprawdę nasze nazwiska zostaną wydrukowa-
ne? Dreszcz mnie przejmuje, gdy pomyślę o tym. Twoje solo było 
bardzo eleganckie. Kiedy wołano „bis”, czułam się bardziej dumna 

Diana Barry:
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niż ty sama. Pomyślałam sobie: „To moją serdeczną przyjaciółkę tak 
oklaskują!”.

– A twoja deklamacja, Aniu! Zdawało się, że burza okla-
sków zerwie dach domu. Ten smutny wiersz był wprost 
boski!

– Ach, Diano, ja byłam tak podekscytowana! Kiedy pan 
Allan wywołał moje nazwisko, nie wiem, w jaki sposób 

znalazłam się na estradzie. Czułam się tak, jakby milion oczu prze-
wiercało mnie na wskroś i przez jedną straszną chwilę zdawało mi się, 
że głos zamiera mi w gardle. Potem pomyślałam o swoich cudnych 
bufiastych rękawach i nabrałam odwagi. Wiedziałam, że muszę oka-
zać się ich godna! Zaczęłam mówić i na początku miałam wrażenie, 
że mój głos dochodzi skądś z daleka. Czułam się zupełnie jak papu-
ga. Na szczęście, sumiennie uczyłam się tego wiersza i powtarzałam 
go na strychu wiele razy! Inaczej nic by z tego nie wyszło. Czy do-
brze jęczałam?

– Owszem, jęczałaś wspaniale – zapewniała Diana.
– Gdy skończyłam, zauważyłam, że stara pani Sloane ociera łzy. Ja-

kie to wspaniałe uczucie – uświadomić sobie, że się kogoś wzruszyło! 
Czyż uczestnictwo w koncercie nie jest romantyczne? Och, nie zapo-
mnę tych chwil do końca życia!

– A czy sceny, jakie odegrali chłopcy, nie były świetne? – spytała 
Diana. – Gilbert Blythe był wprost niezrównany. Wiesz, Aniu, uwa-
żam, że zbyt surowo oceniasz Gilberta. Czekajże, aż skończę! Kiedy 

schodziłaś ze sceny po dialogu elfów, wypadła ci jedna 
z róż wplecionych we włosy. Widziałam, jak on podniósł 
ją i schował do butonierki. Widzisz?! Przy twoim roman-
tycznym usposobieniu powinnaś to docenić!

– To, co robi ta osoba, jest mi całkowicie obojętne – odpowiedzia-
ła Ania wyniosłym tonem. – Szkoda czasu na myślenie o niej!

Tego wieczoru Mateusz i Maryla, którzy po raz pierwszy od dwu-
dziestu lat byli na koncercie, zasiedli w kuchni przed kominem, roz-
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mawiając o swoich wrażeniach. Ania poszła już do swojego pokoiku 
na górze.

– Wydaje mi się, że Ania świetnie odegrała swoją rolę
– rzekł Mateusz z dumą.

– Tak jest, faktycznie – przyznała Maryla. – To zdolna 
dziewczyna, Mateuszu. I ślicznie wyglądała, rzeczywiście! 
Sprzeciwiałam się całemu temu koncertowi, lecz teraz 
uważam, że nie było w tym nic nieodpowiedniego. Na-
prawdę byłam dziś wieczorem dumna z Ani, choć nie mam 
zamiaru jej tego mówić.

– Ja również byłem z niej dumny, lecz powiedziałem 
jej o tym, zanim poszła spać – rzekł Mateusz. – Będziemy 
musieli pomyśleć, co dalej zrobić, Marylo. Przypuszczam, 
że szkoła w Avonlea niedługo przestanie jej wystarczać.

– Dość mamy czasu do namysłu – odparła Maryla. – W marcu 
kończy dopiero trzynaście lat, chociaż dziś wieczorem miałam wra-
żenie, że wyrosła na dużą dziewczynkę. Małgorzata uszyła jej sukien-
kę trochę za długą i dlatego Ania wydawała się wyższa. W nauce wy-
kazuje duże zdolności i sądzę, że postąpimy najlepiej, kiedy wyślemy 
ją w przyszłości do seminarium. Lecz nie trzeba jej o tym wspominać 
wcześniej niż za rok lub za dwa.

– Jak chcesz, ale nie sądzę, żeby zastanawianie się nad
tą sprawą mogło jej zaszkodzić – rzekł Mateusz. – Tego 
rodzaju plany dochodzą do skutku szybciej, gdy więcej 
się nad nimi rozmyśla.

Mateusz 
Cuthbert:
Duma i po-
dziw dla Ani.

Maryla 
Cuthbert:
Dumna z wy-
chowanki, 
uważa ją za 
zdolną, chce 
wysłać ją do 
seminarium.

Mateusz 
Cuthbert:
Chce wysłać 
Anię do se-
minarium.
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ROZDZIAŁ xxvI

kLUB POWIEśCIOW Y

Młodzieży z Avonlea trudno było przywyknąć do monotonii co-
dziennego życia. Szczególnie Ani, po trwającej kilka tygodni atmosfe-
rze entuzjazmu, wszystko wydawało się zwyczajne i nudne. Czy mo-
gła kiedykolwiek wrócić do spokojnego trybu życia, jaki prowadziła 
przed koncertem? Początkowo uważała to za niemożliwe.

– Jestem pewna, Diano, że życie już nigdy nie będzie takie jak daw-
niej – mówiła smętnie, jakby miała na myśli czasy sprzed pięćdzie-
sięciu lat. – Może kiedyś znowu przyzwyczaję się do tego, co jest, ale 
obawiam się, że koncerty odbierają ludziom ochotę na banalną sza-
rość egzystencji. Przypuszczam, że to dlatego Maryla ich nie pochwa-
la. Ona jest bardzo rozsądna! O wiele lepiej jest być rozumnym i roz-
sądnym, mimo że ja wcale tego nie chcę, bo to takie nieromantycz-
ne! Wprawdzie pani Linde twierdzi, że nie ma obawy, bym kiedykol-
wiek stała się taką osobą, ale przecież tego nie można przewidzieć. 
Teraz właśnie czuję, że wyrosnę na trzeźwo myślącego człowieka…, 
chociaż może to tylko skutek zmęczenia. Ostatniej nocy w ogóle nie 
spałam. Leżałam zupełnie rozbudzona i raz po raz przeżywałam nasz 
koncert. Tego rodzaju wydarzenia mają i tę dobrą stronę, że z przy-
jemnością powracamy do nich myślami.

Jednak wraz z upływem czasu młodzież z Avonlea powróciła do 
swoich codziennych zajęć. Niewątpliwie jednak koncert pozostawił 
na niej pewne ślady. Ruby Gillis i Emma White, które posprzeczały 
się ze sobą o pierwsze miejsce na estradzie, nie siedziały już w jednej 
ławce i ich trzyletnia przyjaźń została złamana. Józia Pye i Julia Bell nie 
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rozmawiały ze sobą przez trzy miesiące, gdyż Józia powiedziała Bessie 
Wright, że ukłon Julii, kiedy weszła na scenę, przypominał rzucanie 
się kury. Oczywiście Bessie powtórzyła to Julii. Żadne ze Sloane’ów 
nie chciało mieć nic wspólnego z Bellami, bo ci ostatni oświadczy-
li, że Sloane’owie wykonywali zbyt wiele numerów programu. Slo-
ane’owie z kolei twierdzili, że Bellowie nie potrafili dobrze wypaść 
nawet w tych niewielkich rólkach, jakich się podjęli. Wreszcie Karo-
lek Sloane sprał Moody’ego Spurgeon MacPhersona, bo ten powie-
dział, że Ania Shirley od czasu swego występu zadziera nosa. To wy-
starczyło, aby siostra Moody’ego, Ella, postanowiła nie odzywać się 
do Ani przez resztę zimy. Z wyjątkiem takich drobnych problemów 
praca w szkolnym królestwie panny Stacy szła nadal swym regular-
ny, spokojnym tokiem.

Zima mijała. Była niezwykle łagodna, prawie bez śniegu, tak że 
Ania z Dianą niemal codziennie mogły chodzić do szkoły drogą przez 
Ścieżkę Brzóz, nie przedzierając się przez śnieżne zaspy.

W dzień urodzin Ani dziewczynki szły lekkim krokiem, pomimo 
nieustannej paplaniny, patrząc i nadsłuchując uważnie, gdyż panna 
Stacy zapowiedziała, że napiszą wypracowanie pt. Zimowy spacer. Na-
leżało więc zwracać baczną uwagę na szczegóły.

– Pomyśl tylko, Diano, skończyłam dziś trzynaście lat 
– rzekła Ania z powagą. – Trudno mi uwierzyć, że jestem 
już prawie dorosła. Kiedy obudziłam się dziś rano, wyda-
wało mi się, że wszystko musi być jakieś inne. Ty skoń-
czyłaś trzynaście lat już miesiąc temu, więc zdążyłaś się przyzwycza-
ić do tego uczucia… Życie wydaje się jakieś ciekawsze. Za dwa lata 
będę dorosła. Z przyjemnością myślę o tym, że wolno mi wtedy bę-
dzie używać górnolotnych sformułowań bez obawy, że mnie wyśmieją.

– Ruby Gillis oświadczyła, że postara się o narzeczonego, gdy tyl-
ko skończy piętnaście lat – rzekła Diana.

– Ruby Gillis myśli jedynie o chłopakach! – odpowiedziała Ania 
tonem pełnym pogardy. – Już teraz czuje się szczęśliwa, gdy któryś  
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z uczniów napisze jej imię razem ze swoim na szkolnym murze. Bez-
nadziejna! Ale boję się, że to, o czym teraz mówię, jest zbyt okrutne. 
Pani Allan twierdzi, że nigdy nie powinniśmy sobie pozwalać na zło-
śliwości. Tylko, że one często wymykają się nam prawie bezwiednie, 
prawda? Nie potrafię mówić o Józi Pye tak, żeby nie wypsnęło mi się 
coś uszczypliwego, staram się więc nie rozmawiać o niej wcale. Zauwa-
żyłaś to chyba? Chcę upodobnić się do pani Allan, bo uważam ją za 
chodzącą doskonałość. Pan Allan również jest tego zdania. Pani Linde 
mówi, że on ubóstwia ziemię, po której stąpa jego żona i że ona nie 
uważa tego za słuszne, aby pastor tak kochał ziemską istotę. Ale, Dia-
no, przecież pastor też jest człowiekiem i ma wady takie jak wszyscy. 
Tydzień temu, w niedzielę po południu odbyłam z panią Allan bar-
dzo ciekawą rozmowę o ludzkich wadach. Tak mało mamy tematów, 
które nadawałyby się na ten dzień, a wady są moim zdaniem odpo-
wiednim. Jedną z moich słabości jest na przykład bujna wyobraźnia 
i zapominanie o obowiązkach. Staram się usilnie je zwalczać i sądzę, 
że teraz, gdy skończyłam lat trzynaście, pójdzie mi to łatwiej.

– Za cztery lata będziemy mogły upinać wysoko włosy – odezwa-
ła się Diana. – Alicja Bell ma dopiero szesnaście lat, a od dawna je 
upina, lecz mnie się to wydaje śmieszne. Ja poczekam, aż skończę sie-
demnaście.

– Gdybym miała garbaty nos Alicji – zawołała Ania stanowczo 
 – nie odważyłabym się na to!… Ojej, nie skończę, bo znowu sta-
ję się złośliwa! Poza tym porównywałam jej nos z moim, a już samo 
to wydaje się zarozumiałością. Chyba myślę za wiele o swoim nosie! 
Szczególnie, odkąd dawno temu usłyszałam pochwałę, że jest wyjąt-
kowo kształtny. Zresztą, to dla mnie jedyna pociecha. Ach, Diano, 
spójrz tam – królik! Musimy to sobie zapamiętać do naszego wypra-
cowania. Uważam, że las jest równie piękny zimą, jak i latem. Wy-
gląda cudownie, taki biały i cichy, jakby spał i śnił!

– Dzisiejszego wypracowania nie boję się tak bardzo – westchnęła 
Diana. – Potrafię opisać las, ale za to poniedziałkowa praca będzie 
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straszna. Cóż to za głupi pomysł panny Stacy, żebyśmy
wymyślały opowiadania na dowolny temat!

– Ależ to nic trudnego! – przekonywała Ania.
– Tobie jest łatwo, bo masz wyobraźnię – rzekła Dia-

na – ale co byś zrobiła, gdybyś jej nie miała? Przypuszczam, że twoje 
wypracowanie jest już gotowe.

Ania skinęła głową, starając się o skromną minkę, ale jej się to nie 
udało.

– Napisałam je w zeszły poniedziałek wieczorem. No-
si tytuł Zazdrosny rywal albo Śmierć ich nie rozłączyła. 
Odczytałam je Maryli, która powiedziała, że jest głupie 
i sztuczne, a potem Mateuszowi, a on uznał, iż jest bar-
dzo piękne. Właśnie jego rodzaj krytyki lubię. Pisząc tę 
smutną i słodką opowieść, płakałam jak dziecko. Jej bo-
haterkami są dwie piękne i młode dziewczyny, Kordelia 
Montmorency i Geraldina Seymour, które mieszkają w tym samym 
miasteczku i serdecznie się przyjaźnią. Kordelia to słuszna brunetka  
o wysokim czole otoczonym koroną czarnych jak noc włosów i o pło-
miennych oczach błyszczących niby węgielki. Geraldina natomiast 
jest królewską blondynką, z włosami jasnymi jak len i aksamitnymi, 
fiołkowymi oczami.

– Nie widziałam nigdy osoby o fiołkowych oczach – rzekła Dia-
na z powątpiewaniem.

– Ja też nie. Ale wyobraziłam ją sobie. Chciałam wymyślić coś nie-
zwykłego. Geraldina ma więc jeszcze alabastrowe czoło. Wreszcie do-
wiedziałam się, co to znaczy alabastrowe. Z wiekiem nabywa się wia-
domości. O wiele więcej umiemy, gdy mamy lat trzynaście, niż kie-
dy jesteśmy o rok młodsze.

– No i co się stało z Kordelią i Geraldiną? – spytała Diana, którą 
losy tych dam zaczęły coraz bardziej interesować.

– Dorastały piękne, jedna przy drugiej, aż skończyły lat szesna-
ście. Wtedy do ich rodzinnego miasteczka przybył Bertram de Vere 
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i zakochał się w czarującej Geraldinie. Ocalił jej życie, kiedy pewne-
go razu konie poniosły jej powóz. Zemdlona, wpadła w jego obję-
cia, a on niósł ją do domu na rękach całe trzy mile, gdyż, jak się ła-
two domyślić, powóz został roztrzaskany w kawałki. Było mi bardzo 
trudno wymyślić sposób, w jaki mógłby się oświadczyć, ponieważ nie 
mam żadnego doświadczenia w tych sprawach. Pytałam Ruby Gil-
lis, czy wie coś o tym, jak mężczyźni starają się o narzeczone. Uważa-
łam, że się zna na tym, bo ma tyle sióstr mężatek. Ruby powiedziała 
mi, że raz ukryła się w spiżarni, aby usłyszeć, jak Malcolm Andrews 
będzie się oświadczał jej siostrze Zuzi. Malcolm zwierzył się Zuzi, 
że jego ojciec podarował mu folwark na własność, a potem spytał:  
„I cóż, moje kochanie, czy nie uważasz, że moglibyśmy oboje tam za-
mieszkać?”. Zuzia zaś odparła: „Tak…, nie…, nie wiem doprawdy… 
zobaczymy…” – i od razu stali się narzeczonymi. Jednakże taki ro-
dzaj oświadczyn nie wydał mi się wcale romantyczny, więc postano-
wiłam wyobrazić sobie coś innego. Sformułowałam to bardzo kwie-
ciście i poetycko: Bertram padł na kolana, choć Ruby Gillis twier-
dzi, że dziś się tego nie robi. Geraldina przyjęła go, a jej odpowiedź 
zajęła mi całą stronicę. Muszę ci powiedzieć, że miałam dużo roboty 
z ułożeniem jej słów. Pisałam je i przerabiałam pięć razy, ale w koń-
cu doszłam do wniosku, że jest to mistrzowska scena. Bertram ofia-
rował swej przyszłej żonie pierścień z brylantem i naszyjnik z rubi-
nów, obiecał jej również podróż poślubną po Europie, gdyż był sza-
lenie bogaty. Lecz, niestety, wkrótce w ich życiu pojawiły się kłopoty. 
Kordelia zakochała się w Bertramie i kiedy dowiedziała się od przy-
jaciółki o jej zaręczynach, wpadła we wściekłość, tym bardziej, że uj-
rzała też pierścień i naszyjnik. Uczucie przyjaźni do Geraldiny zmie-
niło się w gorzką nienawiść i Kordelia przysięgła, że nigdy nie zgodzi 
się na związek przyjaciółki z Bertramem. Oczywiście wciąż udawała, 
że darzy ją sympatią. 

Pewnego wieczoru, kiedy obie panny stały na wąskiej kładce nad 
rwącym, głębokim potokiem, Kordelia, przypuszczając, że nikt tego 
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nie widzi, zepchnęła Geraldinę do wody, śmiejąc się szyderczo: „Cha! 
Cha! Cha!”. Tymczasem w pobliżu strumienia przebywał Bertram, 
który zobaczył, co się stało. Natychmiast rzucił się w fale z okrzykiem: 
„Uratuję cię, moja ukochana Geraldino!” Niestety jednak zapomniał, 
że nie umie pływać, więc utonęli oboje, trzymając się mocno w ob-
jęciach. Wkrótce potem fale wyrzuciły ich ciała na brzeg. Zostali po-
chowani we wspólnym grobie, a ich pogrzeb był wspaniały. Diano, 
myślę, że o wiele bardziej romantycznie jest zakończyć tę opowieść 
pogrzebem niż weselem. Jeśli chodzi o Kordelię, wyrzuty sumienia 
przyprawiły ją o utratę zmysłów i została umieszczona w domu dla 
obłąkanych. Sądzę, że będzie to poetyckie zadośćuczynienie za wy-
rządzoną przez nią zbrodnię.

– Prześliczne! – westchnęła Diana należąca do szkoły krytyki Ma-
teusza. – Nie rozumiem, jak ty potrafisz wymyślić takie wzruszające 
sceny! Chciałabym mieć tak bogatą wyobraźnię jak twoja!

– Nic łatwiejszego, jeśli tylko będziesz ją ćwiczyć – zapewniała Ania 
pocieszającym tonem. – Mam świetny pomysł! Słuchaj, Diano, ty i ja 
założymy nasz własny Klub Powieściowy i będziemy pisywały powie-
ści dla wprawy! Dopóki sama nie potrafisz, będę ci pomagała. Nale-
ży ćwiczyć wyobraźnię, jak mawia panna Stacy. Tylko trzeba to czy-
nić z umiarem i rozsądnie. Mówiłam jej o Lesie Duchów, ale uważa-
ła, że w tym przypadku byłyśmy na złej drodze.

W taki oto sposób powstał Klub Powieściowy. Począ-
tkowo ograniczał się on jedynie do dwóch członkiń, lecz 
wkrótce rozwinął się, zaliczając w poczet członków Jankę 
Andrews i Ruby Gillis oraz jedną czy dwie spośród kole-
żanek, które także uważały, że ich wyobraźnia wymaga pielęgnacji. 
Chłopców do niego nie dopuszczono, mimo stwierdzenia Ruby, że 
ich obecność ożywiłaby Klub. Każdy członek Klubu otrzymał zada-
nie napisania jednej powieści na tydzień.

– Ależ to jest interesujące – opowiadała Ania Maryli. – Każda  
z dziewcząt odczytuje swój utwór głośno, a następnie rozmawiamy  

Założenie 
Klubu Powie-
ściowego.
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o nim. Mamy zamiar zachować te teksty, a w przyszłości czytać je na-
szym dzieciom. Pisujemy pod pseudonimami. Mój brzmi Rosamon-
da Montmorency. Wszystkie dziewczęta są bardzo zdolne, Ruby zaś 
wyjątkowo sentymentalna. Wprowadza zbyt wiele wątków miłosnych 
do swych opowiadań, a za dużo to, moim zdaniem, gorzej niż zbyt 
mało. Z kolei Janka pomija sferę uczuć, bo uważa, że to brzmi głupio  
w trakcie głośnego czytania. Jej opowieści wydają się bardzo rozsąd-
ne. U Diany wciąż czyta się o zbrodniach. Mówi, że najczęściej nie 
wie, co począć z rozmaitymi osobami, więc zabija je, żeby się ich po-
zbyć. Najczęściej to ja wymyślam tematy opowiadań, lecz dla mnie 
to nic trudnego, bo mam zawsze miliony pomysłów.

– Uważam, że taka pisanina to nowe wariactwo – rzekła Maryla 
pogardliwie. – Nabijacie sobie głowy głupstwami i marnujecie czas 
potrzebny na odrabianie lekcji. Czytanie powieścideł samo w sobie 
jest już złe, a cóż dopiero pisanie ich!

– Ależ my się staramy, aby każdy utwór zawierał jakiś morał, Ma-
rylo! – broniła się Ania. – Ja tego nawet wymagam. Ludzie szlachet-
ni bywają wynagradzani, a źli – zostają odpowiednio ukarani. Je-
stem pewna, że to musi wywrzeć dobroczynny wpływ na czytelnika. 
Morał jest najważniejszy! Tak twierdzi pan Allan. Odczytałam jedną  
z moich powieści pastorostwu i oboje przyznali, że pouczenie, jakie  
z niego wypływało, było słuszne. Tylko że słuchając fragmentów, któ-
re miały być wzruszające, śmiali się serdecznie. Co prawda, ja wolę, 
jeżeli słuchacze płaczą. Janka i Ruby płaczą najczęściej wtedy, gdy od-
czytuję poruszające sceny. Diana napisała o naszym klubie do ciotki 
Józefiny, a ta w odpowiedzi poprosiła, żebyśmy jej przysłały niektó-
re nasze powieści. Przepisałyśmy więc cztery najlepsze i posłałyśmy 
jej. Panna Barry odpisała nam, że nigdy w życiu nie czytała nic rów-
nie zabawnego. Bardzo nas to zdziwiło, bo te opowiadania wydawa-
ły się ogromnie uczuciowe i prawie wszyscy w nich umierali. Ale cie-
szę się z tego, że podobały się pannie Barry. Okazuje się, że nasz klub 
przyniósł jakąś korzyść ludzkości. A pani Allan mówi, że taki powi-
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nien być nasz cel w każdej sprawie. Ja naprawdę staram się o to, lecz 
zdarza mi się o tym zapomnieć, szczególnie, kiedy jestem rozbawio-
na. Jednak mam nadzieję, że kiedy dorosnę, upodobnię się trochę do 
pani Allan. Czy Maryla uważa, że to jest możliwe?

– Nie sądzę, żeby się na to zanosiło – brzmiała oschła odpowiedź. 
– Jestem pewna, że pani Allan nie była nigdy tak roztrzepana ani taka 
zapominalska jak ty.

– Nie, ale nie była też taka dobra jak obecnie – odrzekła z powagą 
Ania. – Sama mi to wyznała…, to znaczy opowiedziała mi, że w dzie-
ciństwie strasznie psociła i często sama ściągała na siebie przykrości. 
Dodało mi to otuchy. Czy to źle, Marylo, że pociesza mnie to, gdy 
słyszę od innych, jak oni bywali źli i psotni? Pani Linde tak twierdzi. 
Ona mówi, że sama zawsze doznaje przykrości, ile razy usłyszy, że 
ktoś był niedobry, chociażby w młodym wieku. Kiedyś usłyszała, jak 
pewien pastor opowiadał, że będąc małym chłopcem, wykradł ciast-
ko z poziomkami ze spiżarni swej ciotki. Od tego czasu pani Linde 
nie potrafiła już nigdy zdobyć się na szacunek wobec tego człowieka. 
Jeśli chodzi o mnie, to myślę o tej sprawie inaczej. Uważam, że po-
stąpił szlachetnie, przyznając się do błędu. Przypuszczam, że małym 
chłopcom, którzy postępują źle i żałują tego, otuchy powinna dodać 
myśl, iż oni także mogą wyrosnąć na rozumnych pastorów. Tak uwa-
żam, Marylo.

– Ja zaś uważam – rzekła Maryla – że już dawno po-
winnaś skończyć zmywanie naczyń. Z powodu swej pa-
planiny zużyłaś na tę robotę pół godziny więcej, niż na-
leżało. Naucz się przede wszystkim kończyć pracę, a po-
tem gadać.

Maryla 
Cuthbert:
Drobiazgo-
wa, surowa.
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ROZDZIAŁ xxvII

PRóżNOść UkARANA

W pewien kwietniowy wieczór Maryla wracała, jak zwykle, z po-
siedzenia związku. Świadomość, że zima wreszcie minęła, wyzwoli-
ła w niej uczucie radości, takie, jakie wiosna wzbudza zarówno w lu-
dziach starych i smutnych, jak i młodych, pełnych nadziei na przy-
szłość. Maryla nie miała zwyczaju analizowania swych uczuć. Praw-
dopodobnie wyobrażała sobie, że myśli jedynie o swoich sprawach,  
o datkach dla misjonarzy i o kupnie nowego dywanu do zakrystii.

Tymczasem gdzieś w głębi jej duszy kiełkowała rozkosz-
na świadomość tego, że wokół ciągną się rdzawe pola pa-
lące się w bladej purpurze zachodzącego słońca; że wyso-
kie, ostro zakończone cienie sosen padają na łąki po dru-

giej stronie stawu, że nieruchome klony o ciemnoczerwonych, na-
brzmiałych pąkach, stoją wokół zwierciadlanej tafli leśnego jeziora  
i cały świat się budzi, a pod szarą powłoką ziemi pulsuje ukryte życie. 
Nadchodziła najmilsza pora roku, a wraz z nią poważny, stateczny 
krok Maryli stawał się coraz lżejszy i szybszy pod wpływem pełnego 
optymizmu nastroju.

Wzrok starej panny spoczął z miłością na posiadłości Zielone Wzgó-
rze, którą widać było poprzez młode liście drzew. W oknach domu 
Cuthbertów odbijało się światło słoneczne, w licznych migotliwych 
lśnieniach. Idąc pospiesznym krokiem wilgotną aleją, Maryla myśla-
ła o tym, jak miła jest świadomość, że wraca do domu – do ognia pa-
lącego się wesoło na kominku, do ładnie nakrytego stołu i porówny-
wała to uczucie z wrażeniem chłodnego dostatku, jakiego doznawa-

Czas akcji 
 – wiosna.
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ła na tym samym Zielonym Wzgórzu wiele lat wcześniej, kiedy przy-
chodziła z posiedzeń związku, a nie było jeszcze u niej Ani.

Niestety, tym razem, gdy weszła do kuchni, nie zastała w niej ani 
swojej wychowanki, ani śladu ognia. Słusznie poczuła się zirytowana 
i rozczarowana. Poleciła Ani, aby przygotowała herbatę punktualnie 
na piątą, tymczasem teraz sama będzie zmuszona szybko przebrać się 
i przygotować kolację, zanim Mateusz wróci z pola.

– Porozmawiam sobie z panną Anną, gdy się zjawi – mówiła gniew-
nie, łupiąc siekierką drewno na rozpałkę z większą energią, niż na-
leżało. – O, Mateusz też już wrócił i cierpliwie czeka w kącie. A ona 
pewnie biega gdzieś z Dianą, pisze powieści, deklamuje role lub inne 
bzdurstwa i ani myśli o swych obowiązkach. Trzeba będzie raz na za-
wsze skończyć z tym wszystkim! Mało mnie obchodzi twierdzenie pani 
Allan, że Ania jest najzdolniejszą i najbardziej uroczą z dziewcząt, jakie 
zna. Niechaj sobie będzie urocza i zdolna, lecz w jej głowie roi się od 
głupstw i nigdy nie można z góry przewidzieć, na jaki szalony pomysł 
wpadnie. Ledwie zapomni o jednym wybryku, już gotowa jest do dru-
giego! Ale masz tobie! Przecież w tej chwili powtarzam słowa Małgo-
rzaty Linde, która rozmawiając ze mną na dzisiejszym zebraniu, w ten 
sposób krytykowała Anię. Cieszyłam się, że pani Allan broniła naszej 
małej, gdyż jestem pewna, iż w przeciwnym razie sama zbyt ostro od-
powiedziałabym Małgorzacie, bez względu na obecność innych. Ania 
ma wiele wad i nie można temu zaprzeczyć. Ale to ja ją wychowuję,  
a nie Małgorzata Linde, która potrafiłaby znaleźć wady w samym Ar-
chaniele Gabrielu, gdyby mieszkał w Avonlea… Lecz, bądź co bądź, 
skoro poleciłam tej dziewczynie zająć się kolacją, nie powinna po po-
łudniu wychodzić sobie jakby nigdy nic z domu! Wprawdzie muszę 
przyznać, że mimo wszystkich jej wad, nigdy dotąd nie bywała niepo-
słuszna lub nieobowiązkowa... Tym bardziej jestem zasmucona tym, 
że akurat dziś to się zdarzyło.

– Zapewne masz rację – rzekł Mateusz, który, jako człowiek cier-
pliwy i rozsądny, ale przede wszystkim głodny, uważał, że najlepiej
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będzie pozwolić, by Maryla wygadała się do woli. Nauczo-
ny doświadczeniem, wiedział, że siostra krząta się o wie-
le szybciej, jeżeli nie przeszkadza się jej w podobnej chwi-
li jakimiś nieodpowiednimi słowami. – Może zbyt po-
chopnie ją osądzasz? – rzekł powoli. – Nie mów, że jest 

nieobowiązkowa, jeżeli nie jesteś pewna jej winy. Prawdopodobnie 
wszystko da się jeszcze wytłumaczyć… Ania na pewno potrafi wyja-
śnić tę sprawę.

– Ani nie ma w domu, mimo że kazałam jej pozostać – odrzekła 
ostro Maryla. – Sądzę, że trudno jej będzie się z tego wytłumaczyć. 
Z góry wiedziałam, że ty będziesz jej bronił, Mateuszu. Na szczęście, 
to ja ją wychowuję, nie ty.

Noc już zapadła, gdy kolacja była gotowa, ale nie widać było małej 
winowajczyni, która powinna już dawno pędzić, zadyszana i skruszo-
na, przez kładkę, a potem Aleją Zakochanych, ze świadomością winy. 
Maryla z ponurą miną zmyła i pochowała naczynia. Następnie, szuka-
jąc świecy do piwnicy, udała się na górę, aby wziąć lichtarz, który za-
zwyczaj stał na stoliku Ani. Zapaliła świecę, odwróciła się i nagle za-
uważyła dziewczynkę leżącą na łóżku, z głową ukrytą w poduszkach.

– A to co znowu?! – zawołała zdumiona. – Czyś ty spała, Aniu?
– Nie – brzmiała stłumiona odpowiedź.
– Jesteś chora? – spytała zaniepokojona Maryla, podchodząc do 

łóżka.
Ania jeszcze głębiej zakopała się w poduszki, jakby pragnęła ukryć 

się na zawsze przed oczami śmiertelników.
– Nie. Ale, kochana Marylo, proszę odejść i nie patrzeć na mnie. 

Jestem pogrążona w otchłani rozpaczy i nic mnie nie obchodzi, kto 
jest prymusem w klasie ani kto pisze najlepsze wypracowania, ani też 
kto będzie śpiewać w chórze szkółki niedzielnej. Podobne drobiazgi 
nie mają dla mnie najmniejszego znaczenia, bo nie sądzę, żebym kie-
dykolwiek mogła się pokazać ludziom. Moja kariera jest skończona! 
Proszę nie patrzeć na mnie! Niech Maryla odejdzie!

Mateusz 
Cuthbert:

Cierpliwy, ła-
godny.
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– Coś podobnego! – wykrzyknęła Maryla, coraz bardziej zdziwio-
na. – Cóż się z tobą dzieje, Aniu? Co zrobiłaś? Wstań natychmiast  
i odpowiedz. Natychmiast, powtarzam! I mów, co się stało?

Ania zsunęła się z łóżka zrozpaczona, lecz posłuszna.
– Proszę spojrzeć na moje włosy, Marylo – szepnęła.
Maryla uniosła świecę i rzuciła badawcze spojrzenie na włosy Ani, 

opadające ciężko na jej ramiona. Rzeczywiście miały jakiś dziwny 
wygląd.

– Coś ty zrobiła z włosami? – spytała. – Przecież one są zielone!
Zielonymi dałoby się je nazwać, gdyby to był jakiś możliwy ko-

lor…, ten dziwaczny, brzydki, brązowozielony odcień, tu i ówdzie 
przetykany pasmami naturalnej rudej barwy, jeszcze bardziej wzmac-
niał okropne wrażenie. Nigdy w życiu Maryla nie widziała czegoś tak 
szkaradnego, jak włosy Ani w owej chwili.

– Tak, są zielone! – jęknęła dziewczynka. – Myślałam,
że nie ma niczego równie brzydkiego, jak rude włosy. Lecz 
teraz widzę, że dziesięć razy gorzej jest mieć zielone. Ach, 
Maryla nie może sobie wyobrazić, jak bezgranicznie je-
stem nieszczęśliwa!

– Zupełnie nie rozumiem, co się stało, lecz mam nadzieję, że się 
dowiem – rzekła Maryla. – Chodź ze mną do kuchni, tutaj jest chłod-
niej, i opowiedz, coś ty znów zrobiła. Już od pewnego czasu czeka-
łam na coś niezwykłego. Dwa miesiące minęły od ostatniej awantu-
ry, więc byłam pewna, że ten spokój nie może trwać dłużej. No i co 
takiego zrobiłaś ze swoimi włosami?

– Ufarbowałam je.
– Ufarbowałaś włosy? Aniu, nie wiesz, że tego nie można robić?
– Owszem, wiedziałam, że to niewłaściwe. Ale pomy-

ślałam sobie, że warto coś przeskrobać, żeby wreszcie po-
zbyć się tych czerwonych włosów. Obliczyłam wszystko, 
Marylo i postanowiłam być dodatkowo grzeczną, żeby
w ten sposób wyrównać błąd.

Ania Shirley:
Wstydzi 
się z powo-
du zielo-
nych włosów.

Ania Shirley:
Brak roz-
sądku, brak 
rozwagi.
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– Co prawda – rzekła Maryla ironicznie – gdybym ja zdecydowa-
ła się zrobić coś z włosami, ufarbowałabym je przynajmniej na jakiś 
ludzki kolor.

– Ależ ja wcale nie chciałam, żeby były zielone! – broniła się Ania ze 
łzami w oczach. – Jeśli robiłam źle, przynajmniej miałam zamiar coś 
przez to osiągnąć. On mnie zapewnił, że moje włosy uzyskają wspa-
niałą kruczą barwę…, stanowczo tak twierdził. Jak mogłam mu nie 
uwierzyć? Dobrze wiem, jakie to jest denerwujące, kiedy ktoś nam 
nie ufa. Poza tym pani Allan powiedziała, że nie należy nigdy wątpić 
w cudzą uczciwość, jeśli nie ma się na to twardych dowodów. Teraz 
dowód już mam… Zielone włosy to wystarczający argument! Przed-
tem uwierzyłam mu na słowo.

– Komu? Kto ci o tym powiedział?
– Wędrowny handlarz, który przechodził tędy po południu. To od 

niego kupiłam farbę.
– Ależ, Aniu! Ile razy prosiłam cię, żebyś nigdy nie pozwoliła żad-

nemu z tych Włochów wejść do naszego domu! Nie chcę, żebyś za-
chęcała ich do kręcenia się tutaj.

– Ależ ja wcale nie wpuściłam go do mieszkania! Pamiętałam o za-
kazie Maryli i wyszłam na dwór, starannie zamknąwszy drzwi. Wszyst-
kie drobiazgi oglądałam na progu. Zresztą, to wcale nie był Włoch…, 
lecz niemiecki Żyd. Miał ze sobą olbrzymie pudło pełne bardzo cie-
kawych przedmiotów i opowiadał mi, że ciężko pracuje, żeby zaro-
bić na sprowadzenie swej żony i dzieci z Niemiec. Mówił o tym z ta-
kim przejęciem, że aż mnie wzruszył. Pragnęłam kupić coś, żeby mu 
jakoś pomóc. Nagle spostrzegłam tę buteleczkę z farbą do włosów. 
Handlarz zapewnił mnie, że farba zabarwi włosy na czarny kolor, któ-
ry nigdy się nie zmyje. W mgnieniu oka wyobraziłam sobie siebie  
w kruczoczarnych włosach i to było silniejsze ode mnie… Tylko, nie-
stety, cena specyfiku wynosiła siedemdziesiąt pięć centów, a z moich 
pieniędzy za kurczątka zostało mi już tylko pięćdziesiąt. Wydaje mi 
się, że handlarz miał bardzo dobre serce, bo powiedział, że specjalnie 
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dla mnie sprzeda ją za pięćdziesiąt i było to tak, jakby mi ją podaro-
wał. Kupiłam ją więc, a gdy on odszedł, pobiegłam na górę i natar-
łam włosy starą szczotką, zgodnie z przepisem na opakowaniu. Zu-
żyłam całą buteleczkę, lecz kiedy ujrzałam ten okropny kolor, zaczę-
łam strasznie żałować, że źle postąpiłam. I martwię się tym cały czas.

– Mam nadzieję, że otrzymałaś surową nauczkę – rzekła Mary-
la – sama widzisz, dokąd prowadzi próżność. Bóg raczy wiedzieć, co  
z tobą zrobić! Przypuszczam, że przede wszystkim trzeba bardzo sta-
rannie umyć włosy. Zobaczymy, czy to coś pomoże.

Ania umyła włosy, szorując je bardzo silnie mydłem i wodą. Lecz 
daremne były wszelkie wysiłki: zielona farba nie dawała się niczym 
zmyć, tak samo jak jej naturalny rudy kolor włosów. Wędrowny sprze-
dawca pod jednym względem powiedział prawdę: farba nie dała się 
niczym zmyć.

– Co ja zrobię, Marylo? – jęczała Ania, zalewając się
łzami. – Ja tego nie przeżyję! Ludzie chyba już zapomnie-
li o moich poprzednich błędach, takich jak ciasto z kro-
plami walerianowymi, upicie Diany czy wybuchowe za-
chowanie wobec pani Linde. Lecz tego nie zapomną mi nigdy! Stracę  
u nich cały szacunek! Jak Józia Pye będzie się śmiała! Marylo, nie mo-
głabym spojrzeć jej w oczy. Jestem najbardziej nieszczęśliwą dziew-
czynką na Wyspie Księcia Edwarda!

Rozpacz Ani trwała cały tydzień. Przez ten czas nie wychodziła 
z domu i codziennie szorowała włosy. Diana była jedyną osobą wta-
jemniczoną w tę sprawę. Rozumie się, że solennie przyrzekła nie mó-
wić o tym nikomu i dotrzymała obietnicy.

Pod koniec tygodnia Maryla rzekła stanowczo:
– Jest to trwała farba, nie do wywabienia. Nie ma innego wyjścia 

– włosy trzeba będzie ściąć. Nic nie pomoże! Nie chcesz chyba cho-
dzić tak po ulicy!

Usteczka Ani zadrgały, lecz zrozumiała, że niestety opiekunka ma 
słuszność. Z westchnieniem pełnym rozpaczy udała się po nożyczki.

Ania Shirley:
Zrozpaczona.
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– Proszę, Marylo, utnijmy je natychmiast… i będzie skończo-
ne. Czuję, że mam zranione serce… To takie nieromantyczne zmar-
twienie! Bohaterki powieści tracą włosy z powodu ciężkiej choroby 
lub sprzedają je, aby przeznaczyć pieniądze na jakiś dobry uczynek.  
W podobnym przypadku nie żałowałabym ich utraty tak bardzo, jak 
w tej chwili. Czym może się pocieszać osoba, która ścięła włosy dla-
tego, że ufarbowała je na wstrętny kolor? Będę ciągle płakała podczas 
tej okropnej operacji, jeśli to Maryli nie przeszkadza. To dla mnie tra-
giczne przeżycie!

I Ania płakała rozpaczliwie, lecz później, gdy wróciła na górę do 
swego pokoiku i przejrzała się w lusterku, popadła w niemą rozpacz. 
Maryla bardzo skrupulatnie wypełniła swe zadanie, gdyż koniecz-
ne okazało się ścięcie włosów aż do skóry. Rezultat wypadł nie najle-
piej…, jeśli użyjemy najłagodniejszego wyrażenia. Ania szybko od-
wróciła lusterko do ściany.

– Nigdy, już nigdy nie spojrzę na siebie, zanim mi włosy nie od-
rosną! – wybuchnęła.

Lecz po chwili odwróciła lusterko z powrotem.
– A właśnie, że będę się sobie przyglądała. Niech to będzie moja 

pokuta za próżność! Ile razy wejdę do swojego pokoiku, przejrzę się, 
żeby zobaczyć, jaka jestem brzydka. No i nie będę próbowała sobie 
wyobrazić, że jest inaczej. Nigdy nie sądziłam, że mogę być próżna 
z powodu włosów, jednak teraz przekonałam się, że tak, bo chociaż 
rude, były długie, niezmiernie gęste i wijące się. Przypuszczam, że  
w najbliższej przyszłości coś może się stać także z moim nosem.

Ogolona głowa dziewczynki wywołała duże zdumienie w szkole, 
lecz na szczęście nikt nie domyślił się, jaka była tego przyczyna. Po-
została ona tajemnicą nawet dla Józi Pye, która zdążyła tylko oświad-
czyć Ani, że wygląda jak strach na wróble.

– Nic nie odpowiedziałam Józi – zwierzyła się wieczorem Ania 
Maryli, która po silnej migrenie leżała na kanapie. – Uważałam to 
za część kary, jaką powinnam cierpliwie znosić. Ciężko mi było sły-
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szeć, że jestem podobna do stracha na wróble, i już, już miałam coś 
odrzec. Ale nie odezwałam się. Cisnęłam tylko Józi pogardliwe spoj-
rzenie, a potem wybaczyłam. Człowiek czuje się szlachetniejszy, gdy 
przebacza innym, prawda? Mam zamiar wytężyć wszystkie swoje siły, 
żeby być dobrą i nigdy nie usiłować stać się piękną. Na pewno lepiej 
jest być dobrą! Wiem o tym! Lecz czasem trudno jest przyjąć coś do 
wiadomości, chociaż jesteśmy o tym czymś przekonani. Będę się sta-
rała, żeby być dobra, tak jak Maryla, pani Allan, panna Stacy i być 
dla was pociechą. Diana uważa, że kiedy włosy zaczną mi odrastać, 
powinnam przewiązać je czarną aksamitką z kokardką – z boku. Jest 
pewna, że będzie mi bardzo do twarzy. Ale czy ja nie mówię zbyt wie-
le, Marylo? Może to źle wpływa na twoją głowę?

– Teraz trochę mi lepiej. Po południu miałam okropne bóle. Te 
migreny stają się coraz cięższe. Będę musiała poradzić się lekarza.  
A co do twojej paplaniny, to już mi ona nie przeszkadza. Przyzwyczai- 
łam się do niej, Aniu. 

Oznaczało to, że Maryla w rzeczywistości bardzo lubi jej słuchać.
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ROZDZIAŁ xxvIII

NIEFORTUNNE PRZEDSTAWIENIE

– Oczywiście ty, Aniu, będziesz Elaine – rzekła Diana. – Ja nigdy 
nie miałabym tyle odwagi, żeby zdać się na łaskę prądu. 

– Ani ja – potwierdziła Ruby Gillis, a jej ciałem wstrząsnął dreszcz. 
– Natomiast przyjemnie jest, siedząc we dwie lub we trzy w łodzi, 
kołysać się na falach. Tak, to jest bardzo miłe! Lecz leżenie na dnie 
i udawanie umarłej…! Nie, tego nie potrafiłabym nigdy! Naprawdę 
umarłabym ze strachu.

– Z pewnością byłoby to romantyczne! – dodała Janka Andrews. 
– Ale jestem pewna, że nie umiałabym leżeć bez ruchu. Co chwila 
zerkałabym wokoło, aby się przekonać, gdzie jestem i czy prąd nie 
zniósł mnie za daleko. A rozumiesz przecież, Aniu, że popsułoby to 
zupełnie wrażenie.

– Ależ rudowłosa Elaine wyglądałaby śmiesznie! – zaprzeczała Ania. 
– Nie boję się płynąć z prądem i bardzo chciałabym zagrać tę rolę. 
Ale wyglądałoby to dziwacznie! Ruby powinna zostać Elaine, ponie-
waż ma alabastrową cerę i długie złociste włosy. „Jasne włosy Elaine 
spływały w dół” – pamiętacie te słowa? Przecież ona była biała jak li-
lia, więc osoba ruda nie może grać jej roli.

– Ty masz cerę równie jasną jak Ruby – rzekła Diana poważnie  
– a twoje włosy znacznie ściemniały, odkąd je obcięłaś.

– Naprawdę tak uważasz?! – zawołała Ania, rumieniąc się z rado-
ści. – Mnie samej też się tak wydaje…, ale dotąd nie odważyłam się 
kogokolwiek o to spytać. Bałam się usłyszeć, że to nieprawda. Jak my-
ślisz, Diano, czy można je nazwać kasztanowatymi?
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– Jasne, że tak, i są naprawdę piękne – rzekła przyjaciółka, przy-
glądając się z podziwem krótkim, jedwabistym lokom okrywającym 
głowę Ani i opasanym, zgodnie z jej radą, czarną aksamitką z kokard-
ką z boku.

Dziewczęta stały na brzegu stawu, poniżej Sosnowego Wzgórza, 
na niewielkim cyplu wysadzonym brzozami. Na jego czubku zbudo-
wany był drewniany pomost wysunięty w wodę dla wygody rybaków  
i myśliwych, którzy polowali na kaczki. Ruby i Janka przyszły dziś na 
całe czerwcowe popołudnie do Diany, a wkrótce przybiegła do nich 
na pogawędkę także Ania.

Tego lata Ania i Diana spędzały prawie wszystkie wol-
ne chwile w pobliżu stawu. Zacisze Słowika należało już 
do przeszłości, gdyż bezwzględny dla przyrody pan Bell 
kazał na wiosnę wyciąć wszystkie drzewka rosnące w tym 
gaiku. Ania płakała, kiedy siedziała pomiędzy ściętymi pniakami i na- 
pawała się trochę romantyczną stroną tej sytuacji. Pocieszyła się jednak 
wkrótce, bo musiała przyznać, że ona i Diana, jako niemal czternasto-
letnie panny, były już za dorosłe na takie dziecinne zabawy, jak urzą-
dzanie sobie domku. Zresztą, o wiele bardziej zajmujące zajęcie zna-
lazło się wkrótce nad stawem: z wysokości mostka można było łowić 
pstrągi. Dziewczynki nauczyły się też samodzielnie wiosłować, pływając 
w płytkiej łodzi używanej przez pana Barry’ego do polowania na kaczki.

Ania wpadła na pomysł inscenizacji poematu Tennysona pt. Ela-
ine, który analizowały zeszłej zimy w szkole. Podzieliły go na części, 
więc aż dziw brał, że mogły znaleźć w nim jeszcze jakiś urok. W każ-
dym razie Elaine – owo urocze, białe jak lilia dziewczę – a także Lan-
celot, Ginewra, król Artur, wszyscy przybrali w ich oczach cielesną 
postać, a Ania żałowała, że nie urodziła się w Camelot.

– Dawne czasy – mówiła – były o wiele bardziej romantyczne niż 
obecne!

Pomysł Ani przyjęto z entuzjazmem. Dziewczęta doszły do wnio-
sku, że jeśli czółno zostanie odepchnięte od przystani, to prąd znie-

Czas akcji 
– lato.
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sie je aż pod mostek i doprowadzi do drugiego cypla, który znajdo-
wał się na wygiętym niczym łuk brzegu stawu. Wielokrotnie już łódź 
niosła je w ten sposób i wydawało się, że można będzie świetnie ode-
grać tę sentymentalną scenę. 

– No, dobrze… zagram Elaine – ustąpiła Ania niechętnie. Pragnę-
ła gorąco odegrać rolę bohaterki, jednak jej wyczucie artystyczne pro-
testowało przeciw temu – uważała, że nie ma ku temu dostatecznych 
warunków zewnętrznych.

– Ty, Ruby, ty będziesz królem Arturem, Janka wcieli się w rolę Gi-
newry, Diana zaś Lancelota. Ale przedtem odegracie role ojca i bra-
ci. Starego, niemego sługi nie możemy wprowadzić, bo kiedy poło-
żę się na dnie łódki, zabraknie miejsca dla drugiej osoby. Dno łodzi 
wyłożymy czarnym aksamitem. Stary, czarny szal twojej matki, Dia-
no, będzie najodpowiedniejszy do tego celu.

Kiedy Ania dostała do ręki szal, rozpostarła go na dnie łodzi, a na-
stępnie położyła się na nim na plecach, przymknęła powieki i złoży-
ła ręce na piersiach.

– Wygląda zupełnie jak umarła – szepnęła nerwowo Ruby Gillis, 
spoglądając na nieruchomą, bladą twarzyczkę dziewczynki, po któ-
rej ślizgały się cienie brzóz. – Wiecie, że strach mnie ogarnia! Czy my  
w ogóle powinnyśmy bawić się w ten sposób? Pani Linde twierdzi, że 
granie w przedstawieniach teatralnych jest grzechem.

– Ruby, nie powinnaś teraz wspominać o pani Linde – odezwała 
się Ania surowo. – Psujesz wrażenie, bo wszystko to działo się setki 
lat przed jej pojawieniem się na świecie. Janko, ty zajmij się wszyst-
kim! Przecież Elaine nie powinna mówić, jeśli umarła.

Janka stanęła na wysokości zadania. Nie było złotej kapy do nakrycia 
leżącej dziewczynki, lecz zastąpiła ją znakomicie stara serweta z żółtej, 
japońskiej krepy. Koleżanki nie miały też pod ręką białej lilii, ale wy-
starczył piękny, szafirowy irys umieszczony w splecionych dłoniach Ani.

– Jest już gotowa! – zawyrokowała Janka. – Teraz ucałujcie jej czy-
ste czoło i ty, Diano, powiedz: „Żegnaj, ma siostro, na wieki!” – a ty, 
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Ruby, powiesz: „Żegnaj, miła siostrzyco!”. Tylko jak najsmutniejszym 
głosem! Aniu, uśmiechnij się, choćby leciutko! Przypominasz sobie 
zapewne: „Elaine z bladym uśmiechem na ustach”. Tak, teraz jest le-
piej. Możecie pchnąć łódkę!

Wypchnięta gwałtownie łódź uderzyła mocno o jeden ze starych, 
wystających pali. Diana, Janka i Ruby czekały, dopóki woda jej nie 
zniosła, po czym skoczyły w las, przebiegły drogę prowadzącą na most 
i popędziły ku owemu dalekiemu cyplowi, gdzie jako Lancelot, Gi-
newra i król miały być gotowe na odebranie Elaine.

Ania, leżąc w łódce, którą powoli znosił prąd, rozkoszowała się ro-
mantycznością swego położenia. Lecz nagle stało się coś, co z pod-
niosłą atmosferą sceny nie miało bynajmniej nic wspólnego. Do łodzi 
zaczęła dostawać się woda. Po kilku minutach Elaine była zmuszona 
zerwać się ze swego łoża, unieść wyszywaną złotem szatę i ściągnąć 
czarny całun, żeby przekonać się o sporej wielkości dziurze. Ostry pal 
u przystani oderwał łatę przybitą do dna łodzi.

Ania nie wiedziała o tym, lecz nie potrzebowała wiele czasu, by 
się przekonać, że jest w niebezpieczeństwie. Łódź napełni się wodą  
i zatonie, zanim zdąży dotrzeć do drugiego cypla. Gdzie były wiosła? 
Prawdopodobnie zostały na przystani.

Ania wydała krótki, przytłumiony okrzyk, zrobiła się blada jak kre-
da, lecz nie straciła przytomności umysłu. Została tylko jedna moż-
liwość ocalenia…

– Byłam okropnie przerażona – opowiadała Ania nazajutrz pani Al-
lan – i wydawało mi się, że minęły całe wieki, zanim łódź dotarła do 
mostu. Tymczasem coraz więcej wody napływało do środka. Zaczęłam 
się żarliwie modlić, ale nie zamykałam oczu, wiedziałam bowiem, że 
jest tylko jeden sposób ratunku: zbliżyć się do pali przy moście i wdra-
pać na któryś z nich. Pani wie, że te pale są starymi pniami drzew, ze 
sterczącymi odłamkami gałęzi i sękami. Musiałam się modlić, ale jed-
nocześnie zrobić to, co do mnie należało: uważać i mieć oko zwró-
cone na wszystko. Powtarzałam ciągle: „Kochany Boże, spraw, by ta 
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łódka przybliżyła się do pali, a ja już zrobię resztę!”. W takich okolicz-
nościach nie można zastanawiać się nad ułożeniem pięknej modlitwy. 
Jednak ta moja została wysłuchana, gdyż łódź na chwilę zbliżyła się 
do jednego z pali, a wtedy zarzuciłam serwetę i szal na ramiona, po 
czym szybko wdrapałam się na wystający sęk. I tak zostałam, przytu-
lona do śliskiego pala, bez możności poruszenia się w żadną stronę. 
Była to bardzo nieromantyczna sytuacja, ale wówczas nie myślałam 
o tym. Trudno jest o romantyzm, kiedy się dopiero co uratowało od 
utonięcia. Odmówiłam dziękczynną modlitwę i skupiłam się na tym, 
żeby mocno trzymać się słupa, wiedziałam bowiem dobrze, że tym 
razem będę musiała liczyć na ludzką pomoc, aby wydostać się na ląd.

Tymczasem łódka przesunęła się koło mostu i szybko zniknęła pod 
wodą. Ruby, Janka i Diana czekające na nią u drugiego cypla, ujrzaw-
szy nagle, że łódź tonie, ani na chwilę nie wątpiły, że i Ania znalazła 
się pod wodą. Stanęły nieruchome, blade, zamarłe z trwogi. Potem  
z głośnym okrzykiem przerażenia pomknęły w szalonym pędzie przez 
las, nie rzucając ani jednego spojrzenia w kierunku mostu. Ania, roz-
paczliwie przytulona do swej niepewnej podpory, widziała poruszające 
się w biegu sylwetki dziewczynek i słyszała ich okrzyki. Pomoc mia-
ła się wkrótce zjawić, jednak w danej chwili pozycja Ani była bardzo 
niewygodna. Minuty mijały, a każda z nich wydawała się nieszczę-
śliwej dziewczynce wiecznością. Dlaczego nikt się nie zjawia? Dokąd 
pobiegły koleżanki?! A jeśli zemdlały z przerażenia i nikt nie nadej-
dzie? A jeśli ona tak opadnie z sił i zdrętwieje, że nie będzie potrafiła 
się dłużej utrzymać? Spojrzała w roztaczającą się pod jej stopami głę-
boką, zieloną przepaść, gdzie chwiały się długie, zamazane cienie…  
i zadrżała. Wyobraźnia zaczęła jej podsuwać rozmaite straszne obrazy.

Nagle, w chwili gdy poczuła, że z powodu zmęczenia i bólu ramion 
oraz rąk nie potrafi dłużej utrzymać się w tej pozycji, obok mostu 
ukazał się... Gilbert Blythe w łodzi Andrewsa.

Chłopiec podniósł wzrok i spostrzegł ze zdumieniem drobną, bla-
dą, lecz dumną twarzyczkę patrzącą na niego wielkimi, trwożnymi, 
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ale jednocześnie gniewnymi oczami. 
– Ania! Jakim cudem tu się dostałaś?! – krzyknął.
I nie czekając na odpowiedź, podpłynął do pala, po 

czym wyciągnął ku niej rękę.
Nie było innego wyjścia. Ania, mocno wsparta na dło-

ni Gilberta, zsunęła się do łodzi, gdzie usiadła, przemok-
nięta i zła, trzymając w obu rękach ociekający wodą szal 
i mokrą serwetę. Z pewnością bardzo trudno było jej zachować się 
z godnością w podobnej sytuacji.

– Cóż to się stało, powiedz... – poprosił Gilbert, zabierając się do 
wiosłowania.

– Chciałyśmy odegrać Elaine Tennysona – objaśniła chłodno, nie 
patrząc wcale na swego wybawcę – i ja powinnam popłynąć do Ca-
melot w barce, czyli w łódce. Tymczasem łódka zaczęła przeciekać, 
więc gdy zbliżyła się do pala, wdrapałam się na niego. Jednocześnie 
koleżanki pobiegły po pomoc. Czy byłbyś tak uprzejmy i podwiózł 
mnie do przystani?

Gilbert chętnie podpłynął we wskazane miejsce i Ania, odrzucając 
jego pomoc, sama zręcznie wyskoczyła na brzeg.

– Dziękuję bardzo – rzekła wyniośle i odwróciła się, aby odejść.
Ale i Gilbert zdążył wyjść z łodzi i położył rękę na jej ramieniu, 

starając się ją zatrzymać.
– Aniu – rzekł pośpiesznie – posłuchaj mnie! Czy nie 

moglibyśmy zostać przyjaciółmi? Jest mi bardzo przykro, 
że wtedy zażartowałem sobie z twoich włosów. Nie chcia-
łem cię obrazić, powiedziałem to, ot tak sobie, dla żartu. 
A zresztą, to było już tak dawno. Teraz twoje włosy są bardzo pięk-
ne…, szczerze mówię. Bądźmy przyjaciółmi!

Dziewczynka zawahała się. Pomimo urażonej dumy doznała nagle 
jakiegoś niezwykłego, nieznanego dotąd wrażenia, że ten pełen nie-
śmiałości, a jednocześnie nadziei wyraz ciemnych oczu Gilberta jest 
jej miły. Serce zaczęło uderzać jej szybciej i mocniej. Lecz wtem od-

Ania Shirley:
Uratowana 
od utonięcia 
przez Gilberta.

Gilbert 
Blythe:
Przeprosiny.
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nowiła się gorycz starej zniewagi. Wydarzenie sprzed dwóch lat odży-
ło w pamięci Ani równie żywo, jak gdyby scena ta odbyła się wczoraj. 
Gilbert zawołał: „Marchewka!” i okrył ją wstydem wobec ca-

łej szkoły. Jej gniew, który dojrzałym ludziom wydawał-
by się równie śmieszny jak jego powód, jeszcze nie prze-
szedł. Nienawidziła Gilberta! Nigdy mu nie przebaczy!

– Nie – odrzekła chłodno. – Nigdy nie będzie przyjaźni 
pomiędzy mną a Gilbertem Blythe. Nie życzę sobie tego.

– Jak ci się podoba! – i Gilbert, zaczerwieniony z gnie-
wu, wskoczył do swej łodzi. – Nigdy już nie poproszę cię o przyjaźń. 
Mnie również na niej nie zależy.

Odepchnął łódź kilkoma szybkimi, gniewnymi uderzeniami, a Ania 
odeszła stromą, osłoniętą paprociami ścieżką pośród klonów. Głowę 
trzymała wysoko, lecz w głębi duszy czuła, że źle postąpiła. Niemal 
żałowała, że nie odpowiedziała Gilbertowi inaczej. Było oczywiste, że 
strasznie ją obraził, lecz… W ogóle wydawało się jej, że najlepiej by-
łoby, gdyby mogła usiąść i serdecznie się wypłakać. Czuła się zupeł-
nie wytrącona z równowagi; fizyczne zmęczenie i przeżyty niedawno 
strach dopiero teraz dawały się jej we znaki.

W połowie ścieżki spotkała Jankę i Dianę wracające nad staw. 
Dziewczynki były przerażone. Na Sosnowym Wzgórzu nie zasta-
ły nikogo, bo państwo Barry wyszli z domu. Ruby dostała ataku hi-
sterycznego płaczu, zostawiły ją więc w mieszkaniu, by się uspo-
koiła, same zaś pobiegły przez Las Duchów i przez most na Zie-
lone Wzgórze. Tam także nikogo nie było, gdyż Maryla udała się 
do Carmody, a Mateusz pracował daleko w polu, zajęty zbieraniem  
siana.

– Ach, Aniu! – wybuchnęła Diana, obejmując przyjaciółkę za szyję 
i płacząc z radości i ulgi z powodu jej ocalenia. – Ach, droga moja…,  
myślałyśmy…, że utonęłaś… i uważałyśmy się za zbrodniarki…, bo 
to my cię namówiłyśmy…, żebyś została Elaine! Ruby ma atak pła-
czu! Aniu, jakżeś się wyratowała?

Ania Shirley:
Uparta; urażo-
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– Wdrapałam się na pal – wyjaśniła Ania zmęczonym głosem  
– a Gilbert, który właśnie nadpłynął w łodzi pana Andrewsa, wysa-
dził mnie na brzeg.

– Ach, Aniu, jak cudownie, że on to zrobił! I jakie to romantycz-
ne! – wykrzyknęła Janka, która wreszcie odzyskała zdolność mówie-
nia. – Teraz, oczywiście, będziesz już z nim rozmawiała!

– Oczywiście, że nie będę! – wybuchnęła Ania, w mgnieniu oka 
wracając do dawnej urazy. – I nie chcę nigdy więcej słyszeć wyrazu 
„romantyczne”. Martwi mnie bardzo, że tak się przeraziłyście. Jestem 
coraz bardziej przekonana o tym, że urodziłam się pod nieszczęśli-
wą gwiazdą! Wszystko, co zaczynam, kończy się źle dla mnie lub dla 
moich najbliższych. Łódź twojego ojca, Diano, leży na dnie stawu  
i mam przeczucie, że już nigdy nie pozwolą nam wiosłować.

Przeczucie Ani tym razem sprawdziło się dokładniej, niż to zwykle 
bywało. Zarówno państwo Barry, jak i Cuthbertowie byli przerażeni, 
gdy dowiedzieli się o zdarzeniach tamtego popołudnia.

– Czy ty kiedykolwiek zmądrzejesz, Aniu? – skarżyła się Maryla.
– O, na pewno, Marylo – odpowiedziała Ania optymistycznie. Wy-

płakała się bowiem w samotności swego pokoiku na facjatce, a płacz 
ten ukoił jej nerwy i przywrócił normalny, pogodny nastrój. – Te-
raz mam jeszcze większą nadzieję na bycie rozsądną niż kiedykol-
wiek wcześniej.

– Nie rozumiem, w jaki sposób – rzekła Maryla.
– No, tak – objaśniała Ania. – Dziś znowu dostałam kolejną, cen-

ną nauczkę. Odkąd przybyłam na Zielone Wzgórze, wciąż robię głup-
stwa, lecz każde z nich pomogło mi wyleczyć się z jakiejś wady. Zda-
rzenie z ametystową broszką nauczyło mnie nie ruszać rzeczy, które 
nie są moją własnością. Strach, jaki ogarnął mnie w Lesie Duchów, 
pokazał mi, że należy trzymać na wodzy wyobraźnię. Pomyłka z kro-
plami walerianowymi nauczyła mnie, że muszę być bardziej skupio-
na podczas prac wykonywanych w kuchni. Ufarbowanie włosów wy-
leczyło mnie z próżności. Teraz już nigdy nie myślę o swoich wło-
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sach czy nosie…, a przynajmniej bardzo rzadko. Dzisiejsza przygoda 
wypleniła ze mnie skłonność do romantycznych uniesień. Doszłam 
do wniosku, że nie warto jest teraz być romantycznym. Było to bar-
dzo piękne kilkaset lat temu, w otoczonym wieżami zamku Camelot, 
lecz obecnie nikt takiej postawy nie docenia. Jestem pewna, że Mary-
la wkrótce zobaczy, jak ogromnie się zmieniłam pod tym względem.

– Oby tak było! – uśmiechnęła się Maryla z niedowierzaniem.
Lecz gdy opiekunka wyszła z pokoju, Mateusz, który dotąd milcząc, 

siedział w kącie, zbliżył się do Ani i położył swą dłoń na jej ramieniu.
– Nie trać swego romantycznego ducha, Aniu – szepnął nieśmia-

ło. – Możesz go mieć nie za wiele…, ale troszeczkę nie zaszkodzi.
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ROZDZIAŁ x xIx

NOWA EPOkA W żYCIU ANI

Ania odprowadzała krowy z pastwiska do domu, idąc Aleją Zako-
chanych. Był wrześniowy wieczór i wszystkie leśne polan-
ki zalewały rubinowe blaski zachodzącego słońca. Tu i ów-
dzie przemknął po alei bladożółty promień, lecz cienie 
zmierzchu zapadały coraz bardziej pod koronami klo-
nów, a pomiędzy jodłami zalegał jasnofioletowy zmrok. Wierzchołki 
drzew kołysały się w rytm wiatru, a nie ma chyba na świecie słodszej 
muzyki niż ta, jaką wygrywa wieczorny wietrzyk bujający się wśród  
jodeł.

Krowy szły spokojnie wzdłuż dróżki, a Ania podążała za nimi, za-
dumana, powtarzając głośno pieśń bitewną z Marmiona. Poemat ten 
również w ubiegłym roku był lekturą obowiązkową i panna Stacy po-
leciła uczniom, by nauczyli się go na pamięć. Ania wyczuwała ogrom-
ny entuzjazm, jaki przemawiał z utworu; wydawało się jej, że gdzieś 
w pobliżu pobrzmiewa chrzęst lanc.

Zachwycona, przymknęła powieki, aby wywołać silniejsze złudze-
nie tego wspaniałego obrazu. Gdy je podniosła, spostrzegła Dianę, 
która przechodziła przez furtkę prowadzącą na pole Barrych. Diana 
miała poważną minę, więc Ania domyśliła się, że przynosi jakieś nie-
zwykłe nowiny. Nie wykazywała jednak zbytniej ciekawości.

– Czy dzisiejszy wieczór to nie cudowny purpurowy sen, Diano? 
Tak bardzo cieszę się, że żyję! Każdego ranka mam wrażenie, że poran-
ki są najpiękniejsze, a wieczorem jestem przekonana, iż pory zmierz-
chu też są niezrównane.

Czas akcji  
– wrzesień.
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– Rzeczywiście, wieczór jest całkiem ładny – potwierdziła Diana  
– ale, Aniu, nie masz pojęcia, jaką mam wiadomość! Zgadnij! Pozwa-
lam ci trzykrotnie zgadywać.

– Charlotte Gillis, mimo wszystko, weźmie ślub w kościele i pani 
Allan poleci nam go przystroić.

– Nie. Narzeczony Charlotte nie chce się na to zgodzić, gdyż obec-
nie bierze się już tylko śluby cywilne i on uważa, że ślub w kościele 
przypomina pogrzeb. Żałuję, bo byłaby świetna zabawa. Zgaduj dalej!

– Matka Janki pozwoliła jej wyprawić podwieczorek na urodziny?
Diana zaprzeczyła ruchem głowy, a jej czarne oczy były wesołe, 

jak nigdy.
– Nie mam pojęcia, co to może być – rzekła zrozpaczona Ania.  

– Może Moody odprowadził cię wczoraj wieczorem do domu?
– O nie! – zawołała Diana z oburzeniem. – Z pewnością nie chwa-

liłabym się tym, gdyby to uczynił… ten nieznośny chłopak! Wiedzia-
łam, że nie zgadniesz, więc powiem. Moja mama otrzymała dziś list 
od ciotki Józefiny, która zaprasza nas w przyszły wtorek do miasta  
i chce, żebyśmy zwiedziły z nią wystawę. Co ty na to?

– Ach, Diano – szepnęła Ania, tak bardzo wzruszona, że aż musia-
ła się oprzeć o pień klonu. – Naprawdę? Boję się tylko, że Maryla się 
nie zgodzi. Na pewno powie mi, że nie pozwoli na to, bym gdzieś się 
wałęsała. Tak właśnie wyraziła się w zeszłym tygodniu, gdy Janka za-
prosiła mnie, żebym pojechała z nią na amerykański koncert do ho-
telu w Białych Piaskach. Bardzo chciałam się tam wybrać, lecz Mary-
la stwierdziła, że lepiej będzie, gdy zostanę w domu i popracuję nad 
lekcjami; dodała, iż Jance też by się to przydało. Byłam ogromnie roz-
czarowana, Diano. Czułam się tak zgnębiona, że ułożywszy się do snu, 
nie mogłam zmówić modlitwy. Ale potem żałowałam tego i w nocy 
wstałam, żeby się pomodlić.

– Wiesz, co ci poradzę? – rzekła Diana. – Poproszę mamę, żeby to 
ona powiedziała Maryli o tym zaproszeniu. Wtedy chyba ci nie od-
mówi, a my będziemy miały same uciechy. Przekonasz się! Jeszcze ni-
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gdy nie byłam na żadnej wystawie i zawsze robi mi się przykro, gdy 
inne dziewczęta opowiadają o tym, co zobaczyły. Janka i Ruby były 
już dwukrotnie, a w tym roku również mają tam jechać.

– Nie chcę nawet myśleć o tym wszystkim, dopóki nie będę wie-
działa, czy pojadę – rzekła Ania stanowczo. – Gdybym się cieszyła, 
a potem rozczarowała, nie potrafiłabym tego znieść. Lecz jeśli poja-
dę, to dobrze, że mój nowy płaszczyk będzie akurat gotów. Maryla 
uważała, że nowy płaszcz jest mi niepotrzebny i że powinnam się cie-
szyć z nowej sukienki. Sukienka jest naprawdę bardzo ładna, Dia-
no…, granatowa, a przy tym tak modnie zrobiona! Mary-
la teraz sama szyje mi wszystkie stroje według modnych fa-
sonów, bo mówi, że nie życzy sobie, by Mateusz szedł z tym 
do pani Linde… Cieszę się z tego bardzo! Wydaje mi się, 
że łatwiej jest mi być dobrą, kiedy mam na sobie modne 
ubranie; przynajmniej ja tak to czuję. Osobom z natury 
dobrym nie sprawia to może większej różnicy… Lecz Mateusz uważał, 
że powinnam dostać nowy płaszczyk, Maryla kupiła więc granatowy 
cienki materiał i dała go do uszycia krawcowi w Carmody. Będzie go-
towy w sobotę wieczorem. Staram się nie myśleć o tym, jak będę wy-
glądała, gdy w niedzielę wejdę do kościoła w nowej czapeczce i płasz-
czyku. Sądzę, że nie powinnam zaprzątać sobie głowy takimi myślami, 
ale one pojawiają się mimo woli. Moja czapeczka jest śliczna! Mateusz 
kupił mi ją tego dnia, gdy razem byliśmy w Carmody. Jest maleńka, 
cała z granatowego aksamitu, obszyta złotym sznurem z pomponami. 
Cudo! Twój nowy kapelusz także jest bardzo ładny! A jak ci w nim do 
twarzy! Kiedy zobaczyłam cię ostatniej niedzieli, jak wchodziłaś do ko-
ścioła, serce zabiło mi z dumy, że to moja najserdeczniejsza przyjaciół-
ka. Czy uważasz, że źle postępujemy, myśląc tak dużo o naszych stro-
jach? Maryla twierdzi, że to naganne. Ale takie przyjemne, prawda?

Maryla pozwoliła Ani na wyjazd do miasta i postanowiono, że pan 
Barry w następny wtorek odwiezie obie dziewczynki. Ponieważ Char-
lottetown leżało w odległości trzydziestu mil od Zielonego Wzgórza, 

Maryla  
Cuthbert:
Zmiana na-
stawienia do 
Ani, szyje jej 
modne rzeczy.



252 253

a pan Barry chciał tego samego dnia wrócić do domu, należało wy-
jechać bardzo wcześnie. Dla Ani było to także powodem do radości; 
we wtorek rano zerwała się jeszcze przed wschodem słońca. Spojrze-
nie, rzucone z okna jej pokoiku, upewniło ją, że dzień będzie prze-
śliczny, gdyż niebo na wschodzie ponad Lasem Duchów, niezamą-
cone ani jedną chmurką, tonęło w srebrze. Poprzez szczelinę w drze-
wach błyszczało światełko z pokoju na Sosnowym Wzgórzu – był to 
znak, że i Diana już wstała.

Zaledwie Mateusz zdążył rozpalić ogień w piecu, Ania była już na 
dole w kuchni i gdy Maryla weszła, zastała gotowe śniadanie. Jednak 
wzruszenie dziewczynki było zbyt duże, aby mogła spokojnie zasiąść 
do jedzenia. Po śniadaniu, w ślicznej nowej czapeczce i nowym płasz-
czyku, Ania pośpieszyła przez most na stawie i jodłowy las prowadzą-
cy na Sosnowe Wzgórze. Pan Barry z Dianą czekali tu na nią i wkrót-
ce wszyscy troje znaleźli się na głównej drodze.

Była to długa podróż, lecz dziewczynki cieszyły się każ-
dą chwilą. Cudownie było sunąć po wilgotnym od rosy 
trakcie, gdy promyki wczesnego purpurowego słońca peł-
zały po pustych polach, z których zżęto zboże. Wdychały 
z rozkoszą świeże i czyste powietrze, obserwując, jak nie-

wielkie błękitne mgły unoszą się w dolinach i spływają po wzgórzach. 
Miejscami droga prowadziła przez lasy, gdzie klony zaczynały właśnie 
przyodziewać się w szkarłatną szatę; nieraz przecinała mostki, na któ-
rych Ania odczuwała taką samą jak dawniej trwogę, że most załamie 
się „niczym scyzoryk”, czasem znowu trasa prowadziła zakolami 
wzdłuż wybrzeża i zatoki morskiej, gdzie przycupnęła maleńka wio-
ska, pełna zszarzałych chatek rybackich; to znowu wjeżdżali na wzgó-
rza, z których widzieli dalekie wyżyny i niebo spowite w błękitne 
mgły. Gdziekolwiek by nie spojrzeli, wszędzie odnajdywali mnóstwo 
interesujących tematów do rozmowy. Dochodziło południe, gdy przy-
byli do miasta i skierowali się ku Beechwood. Była to poważna stara 
rezydencja, oddzielona od ulicy szpalerem zielonych wiązów i rozło-

Podróż do 
Charlot-
tetown.
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żystych buków. Panna Barry wyszła na ich spotkanie z życzliwym spoj-
rzeniem w swych żywych, czarnych oczach.

– Wreszcie przyjechałaś do mnie, kochana Aniu – przy-
witała dziewczynkę. – Na miły Bóg, dziecko, aleś ty wy-
rosła! Zrobiłaś się teraz wyższa ode mnie, naprawdę! Jesteś 
też o wiele ładniejsza, niż byłaś. Ale sama o tym wiesz, nie 
muszę ci tego mówić.

– Właściwie nie wiedziałam – rzekła Ania rozradowana. – Wiem, 
że jestem mniej piegowata, niż byłam dawniej, i z tego już ogrom-
nie się cieszę, lecz nie przypuszczałam, że zaszły we mnie jakieś inne 
zmiany. Cieszę się bardzo, że pani tak myśli.

Mieszkanie panny Barry zostało urządzone „wspaniale” – jak opo-
wiadała później Ania Maryli. Obie dziewczynki, mieszkanki prowin-
cji, czuły się po prostu olśnione przepychem saloniku, do którego 
wprowadziła je właścicielka.

– Czyż to nie istny pałac? – szepnęła Diana. – Nigdy dotąd nie 
byłam w mieszkaniu ciotki Józefiny i nie miałam pojęcia, że jest tak 
piękne. Chciałabym, żeby Julia Bell mogła je zobaczyć… Ona tak się 
puszy, gdy mówi o saloniku swej matki!

– Pluszowy dywan – westchnęła Ania, zachwycona luksusem  
– i  jedwabne portiery! Marzyłam o czymś podobnym, Diano. Ale 
wiesz, że nie sądzę, bym dobrze się czuła wśród tego zbytku. Jest tak 
wiele przedmiotów w tym pokoju, a wszystkie takie cudowne, iż nie 
ma tu już żadnej możliwości wyobrażenia sobie czegokolwiek. A wła-
śnie fantazja bywa pociechą dla ludzi ubogich… Jest tyle rzeczy, któ-
re mogą sobie wyobrazić!

Ten pobyt w mieście pozostał na długie lata w pamięci obu dziew-
cząt. Od początku do końca był on jednym pasmem miłych chwil.

W środę panna Barry zabrała je na wystawę, gdzie spę-
dziły cały dzień.

– Cudnie tam było – opowiadała później Ania swej 
opiekunce. – Wie Maryla, że nie potrafiłabym sobie wyobrazić cze-
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goś, co byłoby równie interesujące, jak to, co zobaczyłam. Nie wiem 
doprawdy, który dział na wystawie był najciekawszy. Jednak chyba 
najbardziej podobały mi się konie, kwiaty i robótki ręczne. Józia Pye 
otrzymała pierwszą nagrodę za niciane koronki. Bardzo się ucieszy-
łam. I byłam zadowolona z tego, że potrafiłam cieszyć się z jej szczę-
ścia. To dowód, że stałam się lepsza, prawda, Marylo? Pan Harmon 
Andrews otrzymał drugą nagrodę za jabłka, pan Bell zaś pierwszą, za 
świnie. Diana twierdzi, że to bardzo śmieszne, aby kierownik szkółki 
niedzielnej otrzymywał nagrodę za świnię, lecz ja nie rozumiem, cóż 
w tym złego. A Maryla, jak uważa? Diana mówi, że kiedy tylko zoba-
czy pana Bella w czasie uroczystej modlitwy, zawsze przypomni sobie 
tę świnkę. Klara MacPherson dostała nagrodę za malowidło, a pani 
Linde pierwszą nagrodę za masło i sery domowej roboty. W ten spo-
sób Avonlea zaprezentowało się bardzo dobrze, prawda? Pani Linde 
też przyszła na wystawę; nie sądziłam, że ją tak bardzo lubię, a prze-
konałam się o tym dopiero wówczas, gdy ujrzałam jej znajomą twarz 
pośród tych wszystkich obcych. Były tam tysiące osób, Marylo! I czu-
łam się taką maleńką, nic nieznaczącą istotką! 

Panna Barry zaprowadziła nas na ogromny plac, gdzie 
odbywały się wyścigi konne. Pani Linde nie chciała pójść 
z nami. Twierdziła, że to odrażający pomysł i że jej obo-
wiązkiem, jako członka Kościoła, jest dawanie dobrego 

przykładu innym poprzez unikanie podobnych widowisk. Lecz przy-
szły tam takie tłumy, że wątpię, czy jej nieobecność została zauważo-
na. Co do mnie, nie sądzę, że powinnam często bywać na wyścigach, 
gdyż wywołuje to zbyt dużo emocji. Diana tak się przejęła, że chcia-
ła założyć się ze mną o dziesięć centów, że wygra kasztanowaty koń. 
Przypuszczałam, że on przegra, lecz nie zgodziłam się na zakład, przy-
rzekłam bowiem pani Allan mówić jej o wszystkim, a wiedziałam, że 
tego nie ośmielę się jej opowiedzieć. Nie należy robić czegoś, czego 
potem nie można by było opowiedzieć żonie pastora. A przyjemna 
jest świadomość, że ma się w żonie pastora przyjaciółkę. I dobrze zro-

Wyścigi 
konne.
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biłam, bo ten koń naprawdę wygrał i byłabym straciła dziesięć cen-
tów. W ten sposób dobry postępek został wynagrodzony. Widziały-
śmy człowieka lecącego balonem. Ach, jak bardzo chciałabym też po-
lecieć! Jakie to byłoby niezwykłe! Podszedł do nas jakiś człowiek sprze-
dający wróżby. Za dziesięć centów maleńka ptaszyna wyciąga zapo-
wiedź naszego przyszłego losu. Panna Barry dała Dianie i mnie po 
dziesięć centów, żebyśmy dowiedziały się czegoś na temat swoich przy-
szłych losów. W swojej kartce znalazłam przepowiednię, że wyjdę za 
mąż za człowieka o ciemnej skórze, bardzo bogatego i że popłynę przez 
ogromną wodę. Przyglądałam się uważnie wszystkim ciemnym męż-
czyznom, ale żaden z nich zbytnio mi się nie podobał…, a zresztą 
chyba zbyt wcześnie, by się za nim oglądać. Ach, niezapomniany 
dzień, Marylo! A czułam się tak zmęczona, że w nocy nie mogłam 
spać. Panna Barry umieściła nas, zgodnie ze swoją obietnicą, w go-
ścinnym pokoju. Był to bardzo elegancki salon, Marylo, ale spanie 
tam w zasadzie nie okazało się czymś tak niezwykłym, jak to sobie 
wcześniej wyobrażałam. Zaczynam się przekonywać, że niedobrze jest 
dorosnąć. To, czego pragnęliśmy, będąc dziećmi, nawet w połowie nie 
okazuje się tak wspaniałe, gdy wreszcie to zdobędziemy.

W czwartek dziewczęta odbyły przejażdżkę po parku, a wieczorem 
panna Barry zabrała je na koncert do Instytutu Muzycz-
nego – występowała jakaś sławna śpiewaczka. Ani wieczór 
ten wydał się pięknym snem.

– Och, Marylo, czegoś podobnego nie da się opisać! 
Koncert zachwycił mnie do tego stopnia, że odebrało mi mowę; mo-
żecie więc sobie wyobrazić stan mojej duszy… Siedziałam w milczą-
cym zachwycie! Madame Selitsky wyglądała pięknie, ubrana w białą, 
jedwabną suknię i brylanty. Kiedy zaczęła śpiewać, zapomniałam o ca-
łym świecie. Och, nie potrafię wypowiedzieć słowami, co czułam!… 
Wydawało mi się, że od tej pory czynienie dobra będzie mi przycho-
dziło z łatwością. Czułam się tak samo, jak wtedy, kiedy podziwiam 
gwiazdy na błyszczącym niebie. Łzy napłynęły mi do oczu, ale to ze 

Koncert w In-
stytucie Mu-
zycznym.
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szczęścia! Było mi tak przykro, gdy wszystko się skończyło, i powie-
działam pannie Barry, że nie wyobrażam sobie powrotu do codzien-
nego, szarego życia… Odpowiedziała, że przejdziemy na drugą stronę 
ulicy, do cukierni, a porcja lodów bez wątpienia pomoże mi odzyskać 
równowagę. Brzmiało to bardzo prozaicznie, ale ku memu wielkiemu 
zdumieniu okazało się prawdą. Lody śmietankowe są wyśmienite, Ma-
rylo, a przy tym jak miło i elegancko jest siedzieć w cukierni o jedena-
stej wieczorem. Diana stwierdziła, że jest stworzona do miejskiego ży-
cia. Panna Barry zapytała, co ja sądzę na ten temat, lecz odpowiedzia-
łam, że musiałabym się poważnie zastanowić, zanim mogłabym wydać 
jakąś opinię. Rozmyślałam nad tym, jak położyłam się spać. Wtedy 
najlepiej jest zastanawiać się nad różnymi sprawami. Jednak doszłam 
do wprost przeciwnego wniosku niż Diana. Marylo, ja w ogóle nie je-
stem stworzona do życia w mieście i bardzo się z tego cieszę. Przyjem-
nie jest wyjść do eleganckiej kawiarni przed północą i objadać się lo-
dami, lecz o wiele bardziej wolę przebywać stale o jedenastej w moim 
pokoiku na górze i spać, bo nawet we śnie czuję, że gwiazdy błyszczą 
nade mną, a wiatr szumi pośród jodeł za stawem. Następnego ran-
ka przy śniadaniu powiedziałam to pannie Barry. Śmiała się. W ogóle 
ona śmiała się prawie zawsze ze wszystkiego, co mówiłam, nawet gdy 
mówiłam bardzo poważnie. Nie jestem z tego zadowolona, Marylo, 
bo wcale nie chciałam uchodzić za śmieszną. Bądź co bądź, jest to nie-
zwykle gościnna dama i przyjmowała nas po królewsku.

W piątek nadeszła godzina wyjazdu i pan Barry przyjechał po 
dziewczynki.

– Mam nadzieję, żeście się dobrze bawiły – rzekła panna Barry, że-
gnając się z nimi.

– Z pewnością – odpowiedziała Diana.
– A ty, Aniu?
– Cieszyłam się każdą chwilą tu spędzoną! – zawołała Ania, ser-

decznie zarzucając ręce na szyję panny Barry i całując jej pomarsz-
czone policzki.
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Diana nie odważyłaby się nigdy uczynić czegoś podobnego i prze-
raziła ją śmiałość przyjaciółki. Lecz panna Józefina wydawała się bar-
dzo zadowolona i pozostała na werandzie, dopóki powozik nie znik-
nął jej z oczu. Po czym z westchnieniem wróciła do swego obszerne-
go mieszkania, które, pozbawione paplaniny tych świeżych, wesołych 
dziewcząt, wydało się jej teraz puste i smutne. Prawdę mówiąc, pan-
na Barry była wielką egoistką, zajętą jedynie sobą. Inni interesowa-
li ją tylko na tyle, na ile byli jej potrzebni lub bawili ją. Ania bawiła 
ją serdecznie i dlatego stara panna lubiła dziewczynkę. Lecz oto pan-
na Józefina doszła do wniosku, że mniej ujął ją swoisty sposób wyra-
żania się Ani niż jej świeży entuzjazm, bezpośredniość i szczerość jej 
wzruszeń, uprzejme zachowanie i słodycz jej ust i oczu.

„Kiedy usłyszałam, że Maryla Cuthbert przyjęła na wychowanie 
sierotę z przytułku, nazwałam ją w myślach starą wariatką – rzekła 
do siebie – lecz teraz widzę, że wcale nie postąpiła niemądrze. Gdy-
bym ja miała w domu dziecko podobne do Ani, byłabym na pewno 
lepsza i szczęśliwsza, niż jestem”.

Dziewczętom jazda powrotna wydała się równie miła, jak poprzed-
nia przejażdżka do miasta… milsza nawet, gdyż doznawały rozkosz-
nego uczucia, że u celu podróży czeka je rodzinny dom. Słońce chy-
liło się ku zachodowi, gdy przejechali Białe Piaski i dostali się na wy-
brzeże. W dali na szafranowo-żółtych obłokach rysowały się ciem-
ne wzgórza Avonlea. Ogromny księżyc wyłaniał się z falującego mo-
rza, które w jego świetle wyglądało coraz bardziej promiennie i lśnią-
co. Każda najmniejsza zatoka wzdłuż wijącego się wybrzeża stawała 
się istnym cudem drżących, rozkołysanych pian, a wodne bałwany 
z przytłumionym hukiem rozbijały się o nadbrzeżne skały; słony za-
pach przesycał chłodne, rześkie powietrze.

– Jakże cudownie jest żyć i wracać do domu! – westchnęła Ania.
Gdy minęli most na stawie i wjechali na Zielone Wzgórze, powi-

tało ich przyjemne migotanie światła z domu Cuthbertów, a przez 
otwarte drzwi buchnął płomień z komina, rzucając ciepły, czerwo-
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ny żar w jesienną noc. Ania wesoło wbiegła na wzgórze i wpadła do 
kuchni, gdzie gorąca kolacja czekała na nią na stole.

– Wróciłaś wreszcie! – zawołała Maryla, odkładając swą robótkę.
– Tak! – zawołała Ania radośnie – rozkosznie jest wracać do do- 

mu!… Mogłabym ściskać i całować wszystko, nawet ten zegar. Cóż to, 
pieczony kurczak? Chyba nie upiekłaś go specjalnie dla mnie, Marylo?!

– Owszem, dla ciebie – odparła opiekunka. – Pomyślałam sobie, 
że zgłodniałaś po takiej długiej drodze i chciałam, żebyś zjadła coś 
smacznego. Zasiądziemy do kolacji, gdy tylko przyjdzie Mateusz. Cie-

szę się, że już wróciłaś. Strasznie było tu pusto bez ciebie. 
Nie pamiętam równie długich czterech dni.

Po kolacji Ania usiadła przed kominkiem między Ma-
teuszem a Marylą i opowiedziała im szczegółowo o swej 
podróży do miasta, a także o wszystkim, co tam zobaczy-
ła i czego doświadczyła.

– Przeżyłam piękne chwile – zakończyła zachwycona – i czuję, że 
stanowią one początek nowej epoki w moim życiu. Jednak najmilszy 
ze wszystkiego jest powrót do domu!

Maryla 
Cuthbert:

Poczucie pust-
ki podczas wy-

jazdu Ani.
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ROZDZIAŁ xxx

UTWORZENIE kOMPLETU SEMINARZYSTóW

Maryla odłożyła robótkę ręczną na kolana i oparła się w fotelu. Co-
raz słabiej widziała i przez głowę przemknęła jej myśl, że
podczas następnej wyprawy do miasta będzie chyba mu-
siała zmienić szkła okularów na silniejsze. W ostatnich 
czasach tak często i łatwo jej wzrok się męczył.

Było już niemal zupełnie ciemno, gdyż ponury listopa-
dowy zmierzch otulił Zielone Wzgórze i jedyne światło 
padało od czerwonych języków ognia tańczących w ko-
minku.

Ania siedziała po turecku na dywaniku przed kominkiem i spoglą-
dała na resztki rozżarzonych polan klonowego drzewa. Czytała, ale 
nagle książka wysunęła się jej z rąk i upadła na podłogę. Dziewczynka 
zatopiła się w marzeniach, a na jej ustach pojawił się lekki uśmiech. 
Bogata wyobraźnia roztaczała przed nią obrazy barwne niczym tę-
cza – wizje cudownych zamków na lodzie i czarodziejskich przygód 
spotykały ją w krainie obłoków… Przygody te zawsze kończyły się 
szczęśliwie i nigdy nie były przyczyną kłopotów, jak to niestety zda-
rzało się często w życiu codziennym.

Maryla spoglądała na nią z czułością, na jaką nigdy nie
pozwoliłaby sobie w jasnym świetle dnia. Nie potrafiła-
by nauczyć się takiej miłości, która wyrażała się słowa-
mi i szczerymi spojrzeniami. Lecz nauczyła się kochać 
to szczupłe dziewczę o wielkich szarych oczach uczu-
ciem tym głębszym i silniejszym, im mniej ujawniała je 

Maryla 
Cuthbert:
Pogarszanie 
się wzroku.

Czas akcji
– listopad.

Maryla 
Cuthbert:
Miłość, czu-
łość wobec 
Ani.
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na zewnątrz. Obawiała się trochę, że przez przywiązanie do swej wy-
chowanki staje się zbyt pobłażliwa. Niepokoiła ją świadomość, że 
takie gorące matczyne uczucie do jednej ludzkiej istoty jest czymś 
grzesznym. Dlatego starała się być wobec Ani o wiele bardziej su-
rowa i krytyczna, niż czyniłaby to wtedy, gdyby była do niej mniej 
przywiązana. Niewątpliwie Ania sama nie miała pojęcia o tym, jak 
bardzo Maryla ją kochała. Niejednokrotnie nawet myślała o tym, 
jak trudno jest zadowolić opiekunkę, która zapewne nie darzy jej 
wielką sympatią i zrozumieniem. Lecz natychmiast z wyrzutem od-
suwała od siebie podobne myśli, przypominając sobie, jak dużo jej  
zawdzięcza.

– Aniu – rzekła nagle Maryla – panna Stacy przyszła do nas, gdy 
wyszłaś z Dianą.

Ania drgnęła i z westchnieniem powróciła z dalekich światów.
– Tak? Ach, jaka szkoda, że się z nią nie spotkałam! Dlaczego Ma-

ryla mnie nie zawołała? Byłyśmy z Dianą tylko w Lesie Duchów. Cu-
downie jest teraz w lasach! Cały drobiazg leśny… paprocie i krzacz-
ki ułożyły się do snu, jakby ktoś nakrył je kołderką z liści. Poleżą tak 
do wiosny. Wyobrażam sobie, że ostatniej księżycowej nocy mały, po-
pielaty elf, spowity w szal o tęczowych barwach, zakradł się ku nim 
na paluszkach i pieczołowicie je otulił. Diana w to nie wierzy. Nie 
zapomniała dotąd awantury, jaką urządziła jej matka za wymyślanie 
sobie zaczarowanych istot w Lesie Duchów. Miało to na nią bardzo 
zły wpływ – zgasiło jej wyobraźnię. Pani Linde mówi, że Myrtle Bell 
jest zupełnie zgaszona. Pytałam Ruby Gillis, dlaczego, a ona odparła, 
że chłopak ją rzucił. Ruby myśli tylko o chłopcach, a im jest starsza, 
tym z nią gorzej. Tak w ogóle to nie mam nic przeciwko chłopcom, 
ale po cóż we wszystko ich angażować?! Diana i ja na poważnie za-
mierzamy sobie obiecać, że nigdy nie wyjdziemy za mąż i będziemy 
mieszkać razem jako stare panny. Jednak Diana jeszcze się na to nie 
zdecydowała, bo uważa, iż szlachetniej byłoby zostać żoną jakiegoś ze-
psutego, rozrzutnego i hulaszczego młodzieńca, żeby nawrócić go na 
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dobrą drogę. Teraz rozmawiam z nią najczęściej o poważnych spra-
wach. Uważamy, że jesteśmy już na tyle dorosłe, iż nie powinnyśmy 
poruszać dziecinnych kwestii. To coś tak uroczystego – świadomość, 
że się ma czternaście lat! W środę panna Stacy zabrała nas, czyli star-
sze dziewczęta, nad potok i rozmawiała z nami na ten temat. Twier-
dziła, że należy dołożyć wszelkich starań, jeśli chodzi o kształtowanie 
charakteru i wybór właściwych wartości, właśnie w wieku młodzień-
czym. Gdy skończymy dwadzieścia lat, nasze postawy będą już w peł-
ni uformowane i staną się fundamentem na całą dalszą przyszłość.  
A jeśli ów filar będzie niepewny, nie będziemy potrafiły nigdy zbudo-
wać na nim niczego wartościowego – dodała. Diana i ja rozmawiały-
śmy o tym długo, wracając ze szkoły. Byłyśmy bardzo poważnie na-
strojone, Marylo. I postanowiłyśmy pilnie zwracać uwagę na nasze 
postawy wobec życia, wyrabiać w sobie dobre przyzwyczajenia i jak 
najwięcej się uczyć, aby – gdy skończymy dwudziestkę – nasze cha-
raktery były już odpowiednio ukształtowane. To straszne – wyobra-
zić sobie, że ma się dwadzieścia lat! Ależ to brzmi poważnie i staro!  
A dlaczego panna Stacy przyszła do nas?

– Właśnie chciałam ci o tym powiedzieć, Aniu, tylko nie pozwa-
lasz mi dojść do słowa. Mówiła ze mną o tobie.

– O mnie? – dziewczynka zmieszała się nieco, po czym zarumieniła 
się i zawołała: – Aha, wiem już, o czym mówiła! Sama miałam zamiar 
opowiedzieć ci to, Marylo, ale naprawdę zapomniałam. Panna Stacy 
zastała mnie wczoraj po południu w szkole nad czytaniem Ben Hura 
zamiast nad lekcją historii Kanady. Pożyczyłam tę książkę od Janki 
Andrews. Czytałam ją podczas przerwy obiadowej i właśnie zaczę-
łam rozdział o wyścigach rydwanów, gdy trzeba było wrócić do szko-
ły. Umierałam z ciekawości, żeby dowiedzieć się, jakie jest zakończe-
nie – chociaż byłam pewna, że Ben Hur musi zwyciężyć, bo w prze-
ciwnym razie nie byłoby sprawiedliwości – więc rozłożyłam otwarty 
podręcznik do historii na pulpicie, a Ben Hura położyłam sobie na ko-
lanach. Wszystkim mogło się wydawać, że się uczę, a tymczasem czy-
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tałam. Byłam tak przejęta, że nawet nie zauważyłam, iż panna Stacy 
przeszła pomiędzy ławkami i stanęła obok mnie. Dopiero gdy nagle 
spojrzałam w jej stronę, zobaczyłam, że patrzy na mnie z wyrzutem. 
Jak bardzo się zawstydziłam, szczególnie gdy usłyszałam za sobą chi-
chotanie Józi Pye…! Nie jestem w stanie tego wypowiedzieć! Panna 
Stacy zabrała mi Ben Hura, ale nie odezwała się ani słowem. Dopie-
ro po lekcjach zaczęła rozmawiać ze mną na ten temat i zwróciła mi 
uwagę. Uznała, że postąpiłam źle, i to z dwóch powodów. Po pierw-
sze: zmarnowałam czas przeznaczony na naukę, po drugie: oszukiwa-
łam nauczycielkę, udając, że uczę się historii, podczas gdy czytałam 
powieść. Nigdy przedtem nie miałam pojęcia, że to, co uczyniłam, 
było oszustwem… Byłam wstrząśnięta! Płakałam gorzko, prosząc pan-
nę Stacy, żeby mi przebaczyła, a nigdy więcej nie uczynię czegoś po-
dobnego. Zaproponowałam jej, że za karę przez cały tydzień nie zaj-
rzę do Ben Hura i nie przekonam się nawet, jak skończyły się wyści-
gi. Ale panna Stacy odpowiedziała, że wcale nie wymaga takiej ofia-
ry i wybacza mi. Dlatego sądzę, że niesprawiedliwie postąpiła, zwra-
cając się z tą kwestią do Maryli.

– Panna Stacy nie wspominała mi nawet o tym, Aniu. To twoje 
nieczyste sumienie nie daje ci spokoju. Nie powinnaś zabierać powie-

ści do szkoły! I tak tracisz zbyt wiele czasu na czytanie 
książek. Kiedy ja byłam w twoim wieku, nie wolno mi 
było nawet spojrzeć na powieści!

– Ależ, czy można nazwać Ben Hura powieścią? Przecież 
to taka religijna książka! – zaprotestowała Ania. – Oczy-

wiście jest zbyt emocjonująca, jak na niedzielną lekturę. Dlatego czy-
tam ją tylko w dni powszednie. Teraz nie czytam niczego, czego pan-
na Stacy lub pani Allan nie uznałyby za odpowiednie dla dziewczyn-
ki w wieku trzynastu lat i trzech kwartałów. Panna Stacy poprosiła, 
żebym to jej obiecała. Pewnego dnia zastała mnie pogrążoną w lek-
turze Strasznej tajemnicy Zamku Upiorów. Pożyczyłam tę książkę od 
Ruby Gillis. Ach, Marylo, jakie to było przejmujące i interesujące opo-

Ania Shirley:
Zaczytu-

je się w po-
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wiadanie! Po prostu ścięło mi krew w żyłach! Ale panna Stacy uzna-
ła je za niezmiernie głupie i szkodliwe. Prosiła, żebym już więcej nie 
czytała podobnych bzdur. Łatwo mi było przyrzec, że więcej tego nie 
uczynię, ale potrzebowałam mnóstwa silnej woli, by nie skończyć ta-
kiej ciekawej powieści i nie dowiedzieć się, jakie były dalsze losy jej 
bohaterów. Jednak ze względu na szacunek i przyjaźń, jakie żywię dla 
panny Stacy, zwycięsko przeszłam tę próbę. Naprawdę, Marylo, to za-
dziwiające, ilu rzeczy można się wyrzec, gdy pragniemy komuś spra-
wić przyjemność.

– Widzę, że mogę zapalić lampę i zabrać się za swoją robótkę – rze-
kła Maryla. – Chyba nie interesuje cię to, o czym mówiła panna Sta-
cy. Najbardziej zajmujesz się swoją własną paplaniną.

– Ale, cóż znowu, Marylo! Bardzo chcę usłyszeć, o co 
chodzi! – wybuchnęła skruszona Ania. – Nie odezwę się 
już ani jednym słowem… Wiem, że mówię za dużo, ale 
staram się wyleczyć z tej wady. Jednak, gdyby Maryla wie-
działa, ile chciałabym powiedzieć, a ile przemilczałam, to miałaby dla 
mnie trochę wyrozumiałości. Zamieniam się w słuch, Marylo!

– Otóż panna Stacy ma zamiar zorganizować dodatkowe zajęcia 
dla tych spośród najbardziej zaawansowanych uczniów i uczennic, 
którzy pragną zdawać egzaminy wstępne do seminarium. Chce da-
wać im specjalne lekcje po szkole, codziennie przez godzinę. Przyszła 
więc, by zapytać Mateusza i mnie, czy zgodzimy się, żebyś dołączy-
ła do tej grupy. A co ty myślisz na ten temat, Aniu? Chciałabyś pójść 
do seminarium i zostać nauczycielką?

– Ach, Marylo! – Ania uklękła przy Maryli i złożyła dłonie, niczym 
do modlitwy. – Było to marzenie mego życia… oczywiś-
cie dopiero od pół roku, gdy Ruby i Janka zaczęły rozma-
wiać o przygotowaniach do egzaminu. Ale nie chciałam 
nic mówić, gdyż uważałam to za zupełnie bezcelowe. Jak 
bardzo pragnęłam zostać nauczycielką! Czy to nie będzie 
jednak zbyt kosztowne? Pan Andrews mówił, że przepchnięcie Pris-

Ania Shirley:
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sy kosztowało go sto pięćdziesiąt dolarów. A przecież Prissy nie była 
tępa z geometrii.

– Nie zaprzątaj sobie głowy finansową stroną tej sprawy. Kiedy ja
i Mateusz wzięliśmy cię na wychowanie, postanowiliśmy 
zrobić dla ciebie, co tylko będzie w naszej mocy. Chcemy, 
żebyś zdobyła jak najlepsze wykształcenie. Uważam, że 
każde młode dziewczę powinno umieć zapracować na swe 
utrzymanie bez względu na to, czy będzie tego potrzebo-

wało, czy też nie. Dopóki Mateusz i ja będziemy żyli, Zielone Wzgó-
rze nie przestanie być twoim domem. Lecz nikt nie może przewidzieć, 
co się stanie na tym niepewnym świecie, dlatego dobrze jest być przy-
gotowanym na wszystko. A zatem, jeśli tylko chcesz, możesz się przy-
łączyć do tej grupy.

– Och, Marylo, dziękuję! – Ania objęła opiekunkę i spojrzała na 
nią z powagą. – Jestem wam niesamowicie wdzięczna! Będę pracowała 
tak gorliwie, jak tylko potrafię, i postaram się być waszą chlubą. Nie 
oczekujcie tylko zbyt wiele w dziedzinie geometrii. Za to w innych 
przedmiotach niewątpliwie zrobię postępy, jeżeli będę się pilnie uczyć.

– Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Panna Stacy twierdzi, że je-
steś zdolna i pilna.

Za nic w świecie Maryla nie powiedziałaby Ani, jak gorąco panna 
Stacy ją chwaliła. Uważała to za schlebianie jej próżności.

– Tylko nie przesadzaj i nie przepracowuj się, ślęcząc ciągle nad 
książkami. Nie ma pośpiechu. Do egzaminów przystąpicie nie wcze-
śniej niż za półtora roku. Lepiej jest jednak zacząć naukę zawczasu  
i być gruntownie przygotowanym – twierdzi panna Stacy.

– Odtąd będę pracowała z jeszcze większym zapałem – rzekła uszczę-
śliwiona Ania. – Teraz bowiem mam cel w życiu. Pan Allan powiada, 
że każdy powinien mieć w życiu jakiś cel i wytrwale do niego dążyć. 
Tylko trzeba się przedtem upewnić, czy jest to cel godny naszych za-
biegów. Czy to nie szlachetne dążenie – zostać nauczycielką, taką jak 
panna Stacy? Myślę, że ten zawód jest naprawdę piękny.

Maryla 
Cuthbert:

Postanawia 
dalej kształ-

cić Anię.
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Grupa przyszłych seminarzystów została skompletowana we wła-
ściwym czasie. W jej skład weszli: Gilbert Blythe, Ania Shirley, Ruby 
Gillis, Janka Andrews, Józia Pye, Karolek Sloane i Moody Spurge-
on MacPherson. Zabrakło w tym gronie Diany, gdyż państwo Barry 
nie mieli zamiaru posyłać jej do seminarium. Dla Ani było to praw-
dziwym nieszczęściem. Od tamtej pamiętnej nocy, w której Minnie 
przechodziła krup, dziewczynki prawie się nie rozstawały. Tego popo-
łudnia, gdy uczniowie należący do nowej grupy po raz pierwszy zo-
stali w szkole na dodatkowej lekcji z panną Stacy, Ania, widząc Dia-
nę wychodzącą wraz z innymi, aby udać się samotnie do domu Ścież-
ką Brzóz i Doliną Fiołków, omalże nie zerwała się z miejsca i nie po-
biegła za przyjaciółką. Coś ścisnęło ją za gardło i szybko zaczęła prze-
glądać kartki rozłożonej na pulpicie gramatyki łacińskiej, aby ukryć 
przed innymi łzy napływające jej do oczu. Za żadne skarby nie chcia-
ła, żeby spostrzegli je Gilbert Blythe czy Józia Pye.

– Marylo, na widok Diany wychodzącej samotnie ze szkoły, zakosz-
towałam goryczy śmierci, jak wyraził się pan Allan w swym niedziel-
nym kazaniu – żałośnie opowiadała Ania opiekunce, gdy wieczorem 
znalazła się w domu. – Wyobrażałam sobie, jakie to byłoby cudowne, 
gdyby Diana należała do naszej grupki. Ale nie ma ideałów na tym 
niedoskonałym świecie, mawia pani Linde i chociaż trudno przyznać, 
że ona umiałaby kogoś pocieszyć, to często wypowiada się w sposób 
bardzo życiowy. Myślę, że nasze wykłady będą niezmiernie interesu-
jące. Janka i Ruby też przystąpią do egzaminów, by zostać nauczyciel-
kami; jest to szczyt ich ambicji. Ruby mówi, że będzie dawać lekcje 
tylko przez dwa lata po skończeniu seminarium, a potem zamierza 
wyjść za mąż. Janka pragnie natomiast całe życie poświęcić pracy na-
uczycielskiej i zostać starą panną. Twierdzi bowiem, że jako nauczy-
cielka będzie zarabiała, gdy tymczasem mąż nie wypłaca żonie żad-
nej pensji i w dodatku gniewa się, gdy ona żąda udziału w zarobkach 
z wyrobu masła i sprzedaży jaj. Domyślam się, że Janka mówi to na 
podstawie własnego smutnego doświadczenia, bo pani Linde uważa, 
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że jej ojciec to skończony stary zrzęda i skąpiradło jakich mało. Józia 
Pye dowodzi, że podejmuje studia dla samej nauki, bo przecież nie 
będzie potrzebowała zarabiać na swoje utrzymanie. Mówi, że inaczej 
sprawa wygląda z sierotami żyjącymi z cudzej łaski…, bo te muszą 
pracować. Moody Spurgeon ma zamiar zostać pastorem. Pani Linde 
mówi, że on nie może być nikim innym, jeśli ma przynieść zaszczyt 
nazwisku, jakie nosi 1. Chyba nie jestem złośliwa, Marylo, ale napraw-
dę myśl o Moody Spurgeonie w roli pastora pobudza mnie do śmie-
chu. On jest przecież taki pocieszny – z tą swoją tłustą, okrągłą twa-
rzyczką, z maleńkimi, niebieskimi oczkami i uszami odstającymi jak 
dwie klapy! Może jednak, gdy dorośnie, zyska inteligentniejszy wy-
raz twarzy. Karolek Sloane już postanowił zrobić karierę polityczną 
i zostać członkiem parlamentu, ale pani Linde sądzi, że w jego przy-
padku to w ogóle nie ma sensu, bo Sloane’owie to uczciwi ludzie,  
a w obecnych czasach tylko łotry robią karierę w polityce.

– A co będzie robił w przyszłości Gilbert Blythe? – spytała Mary-
la, widząc, że Ania otwiera swego Cezara.

– Zupełnie nie jestem ciekawa jego życiowych planów…, jeśli  
w ogóle je ma – odrzekła Ania pogardliwie.

Pomiędzy Gilbertem a Anią trwała obecnie zażarta ry-
walizacja. Dawniej tylko jedno z nich dążyło do zajęcia 
pierwszego miejsca, ale teraz nie ulegało najmniejszej wąt-
pliwości, że Gilbert, na równi z Anią, zdecydował się zo-
stać prymusem. Rzeczywiście był to przeciwnik całkowi-

cie jej godny. Reszta seminarzystów uznała milcząco ich wyższość  
i nikomu nie wpadłoby na myśl stanąć z nimi do walki.

Od chwili rozmowy nad stawem, w której Ania odmó-
wiła prośbie Gilberta, ten – poza współzawodnictwem  
w nauce – zupełnie ją ignorował. Rozmawiał i żartował  

1 Mody i Spurgeon to nazwiska dwóch najpopularniejszych kaznodziejów w Ameryce (przyp.
tłum.)
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z innymi koleżankami, pożyczał im książki, omawiał lekcje i plany, 
od czasu do czasu odprowadzał tę lub inną z kościoła czy Klubu Dys-
kusyjnego do domu. Tylko Ania Shirley dla niego nie istniała.

Ania wkrótce doszła do wniosku, że nieprzyjemnie jest być igno-
rowaną. Na próżno, dumnie potrząsając głową, mówiła
sobie w duchu, że nic ją nie obchodzi. W głębi swego 
upartego kobiecego serduszka czuła jednak, że bardzo 
jej na tym zależy i gdyby sytuacja znad Jeziora Lśniących 
Wód mogła się powtórzyć, z pewnością odpowiedziałaby 
na prośbę Gilberta zupełnie inaczej.

I nagle, z przerażeniem, które sama starała się przed sobą ukryć, 
dostrzegła, że niechęć do tego chłopca, którą od tak dawna w sobie 
pielęgnowała, zniknęła…, i to właśnie wtedy, gdy była jej najbardziej 
potrzebna. Bezskutecznie odświeżała w pamięci każdy szczegół tam-
tej sceny i starała się wzbudzić w sobie dawne oburzenie. Ostatnio 
jej gniew odrodził się podczas spotkania na stawie. Przebaczyła urazę  
i zapomniała o niej, zupełnie nie wiedząc, kiedy to się stało. Ale te-
raz było już za późno na zgodę zwaśnionych stron!

Na szczęście, ani Gilbert, ani nikt inny, nawet Diana, nie domyślali 
się, jak bardzo Ania cierpiała z tego powodu, że okazała się wówczas 
taka dumna i nieubłagana! Postanowiła „ukryć swe uczucia w najgłęb-
szym zapomnieniu”. I udawało się jej to tak znakomicie, że sam Gil-
bert, któremu Ania prawdopodobnie nie była obojętna, nie zauwa-
żył, że dziewczynka żałowała swego pełnego pogardy odwetu. Jedyną 
jego pociechę stanowiło to, że Ania ciągle kpiła sobie – co 
prawda, dość niesprawiedliwie – z Karolka Sloane.

Zima ciągnęła się niczym pasmo przyjemnych obo-
wiązków i nauki. Mijające jeden po drugim dni wydawa-
ły się Ani złotymi paciorkami w pracowicie tkanym na-
szyjniku roku. Dziewczynka była szczęśliwa, uczyła się
pilnie, miała wiele zainteresowań: zdobywała zaszczyt-
ne wyróżnienia, dostawała prześliczne książki do czyta-
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nia, ćwiczyła nowe pieśni, śpiewając w chórze szkółki niedzielnej. So-
botnie popołudnia spędzała zazwyczaj na probostwie w towarzystwie 
pani Allan i zanim się obejrzała, znów zawitała na Zielone Wzgórze  
wiosna. 

Wtedy jej zapał do nauki ostygł. Podczas gdy większość uczniów 
i uczennic spacerowała po zielonych ścieżkach cienistych gajów i łąk, 
przyszli seminarzyści wyglądali smutnie przez okna i nagle uświada-
miali sobie, że łacińskie czasowniki i ćwiczenia francuskie straciły dla 
nich cały urok, jaki miały podczas surowych zimowych miesięcy. Na-
wet Ania i Gilbert wolniej i obojętniej posuwali się naprzód i zarów-
no nauczycielka, jak i uczniowie, ucieszyli się, kiedy nadszedł ko-
niec roku szkolnego, a wraz z nim radosne dni wakacji.

– Pracowaliście przez cały rok uczciwie i sumiennie – rzekła pan-
na Stacy, żegnając na ostatniej lekcji swoją grupę – i zasłużyliście na 
przyjemne, wesołe wakacje. Wypoczywajcie na świeżym powietrzu  
i nabierajcie zdrowia, sił i ochoty do pracy. Czeka was przełomowy 
rok w waszym życiu – ostatni rok przed egzaminami!

– Czy pani wróci do nas po wakacjach? – spytała Józia Pye.
Józia zawsze wykazywała się śmiałością w zadawaniu pytań. Jed-

nak tym razem klasa była jej wdzięczna, bo nikt nie odważyłby się za-
pytać o to panny Stacy, mimo że niecierpliwie czekano na wyjaśnie-
nie sprawy. Od jakiegoś czasu krążyły po szkole alarmujące wieści, że 
nauczycielka nie powróci na kolejny rok szkolny, gdyż w rodzinnym 
mieście ofiarowano jej posadę w liceum i uważano, że bez wahania tę 
propozycję przyjmie. Przyszli seminarzyści w milczeniu, niemal bez 
tchu, czekali na jej odpowiedź.

– Sądzę, że tak – odrzekła panna Stacy. – Miałam zamiar przenieść 
się do innej szkoły, lecz ostatecznie postanowiłam zostać w Avon-
lea. Naprawdę tak się do was przywiązałam, że trudno by mi było 
rozstać się z wami. Zostanę więc, żeby doprowadzić was do egza- 
minów.

– Wiwat! – wykrzyknął Moody Spurgeon.
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Kandydat na pastora nigdy wcześniej nie pozwolił sobie na ta-
kie uniesienie, toteż przez cały tydzień, ile razy przypomniał sobie tę 
chwilę, czerwienił się z zakłopotania.

– Ach, jakże się cieszę! – rzekła Ania z rozpromienionym wzro-
kiem. – Kochana panno Stacy, to byłoby okropne, gdyby pani nas 
zostawiła! Mam wrażenie, że straciłabym całą ochotę do nauki, jeśli 
inny nauczyciel zająłby pani miejsce.

Po powrocie do domu Ania włożyła wszystkie podręczniki do sta-
rego kufra na strychu, a  klucz od niego ukryła na dnie pudełka z róż-
nymi drobiazgami.

– Nie zajrzę do książek w czasie wakacji! – oznajmiła Maryli. – Pra-
cowałam całą zimę tak ciężko, jak tylko potrafiłam. Ślęczałam nad tą 
nieznośną geometrią tak długo, aż wyuczyłam się na pamięć wszystkich 
twierdzeń i dowodzeń z pierwszej części podręcznika. Umiem je zna-
komicie, nawet gdy litery są pozamieniane. Czuję się doprawdy zmę-
czona tą pracą i postanowiłam w lecie pozwolić mojej wyobraźni na 
swobodne bujanie w obłokach. O, niech Maryla się nie boi! Będę snu-
ła swoje fantazje jedynie w granicach rozsądku. Lecz pragnę spędzić 
to lato naprawdę wesoło, ponieważ będzie ono ostatnim okresem mo-
jego dzieciństwa. Pani Linde mówi, że jeśli w przyszłym roku urosnę 
tyle samo, ile tej zimy, to będę musiała włożyć dłuższą suknię. Twier-
dzi, że u mnie wszystko idzie w nogi i w oczy. A kiedy włożę długą su-
kienkę, powinnam umieć zachowywać się w sposób pełen godności. 
Boję się, że wtedy nie będzie mi już wolno wierzyć w elfy, więc chcę 
całą sobą nacieszyć się nimi podczas lata. Pewnie wakacje miną nam 
wesoło. Wkrótce z okazji urodzin Ruby Gillis zostaniemy zaproszone 
do niej na podwieczorek, a w przyszłym miesiącu ma się odbyć piknik 
szkółki niedzielnej i koncert charytatywny na cele misyjne. Pan Barry 
obiecał, że któregoś wieczoru zabierze Dianę i mnie do hotelu w Bia-
łych Piaskach, na obiad. Maryla wie, że tam jada się obiady wieczora-
mi? Janka Andrews była tam któregoś lata i mówi, że wspaniałe wra-
żenie zrobił na niej widok jarzących się światełek, mnóstwa kwiatów 
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i wystrojonych dam. Janka twierdzi, że wtedy po raz pierwszy zobaczy-
ła, jak wygląda życie high life’u 2 i nigdy tego nie zapomni.

Następnego popołudnia pani Linde przyszła się dowiedzieć, dla-
czego Maryla nie była na czwartkowym posiedzeniu związku. Skoro 
nie przyszła na zebranie, domyślano się, że w domu Cuthbertów wy-
darzyło się coś niezwykłego.

– Mateusz miał w czwartek lekki atak serca – odparła 
Maryla – więc nie mogłam zostawić go samego. Co praw-
da, czuje się już zupełnie dobrze, ale podobne ataki zda-
rzają mu się coraz częściej i boję się o niego. Lekarz twier-
dzi, że nie powinien się niczym denerwować. Spełnienie 

tego zalecenia nie jest trudne, bo mój brat nigdy nie szukał i nie szu-
ka wzruszeń, ale nie wolno mu również wykonywać żadnej ciężkiej 
pracy. Niestety, jemu praca jest tak potrzebna do życia, jak powietrze 
do oddychania. Usiądź, Małgorzato. Chyba mi nie odmówisz i napi-
jesz się herbaty?

– Jeśli sobie tego życzysz, chętnie zostanę – odpowiedziała pani 
Linde, która wcale nie miała zamiaru wychodzić.

Obie panie zasiadły wygodnie w salonie, a Ania zajęła się przygo-
towywaniem herbaty i ciasteczek, tak cienkich i rumianych, że nie 
poddawały się krytyce nawet najbardziej surowej gospodyni.

– Muszę przyznać, że Ania wyrosła na dzielną dziewczynę – rze-
kła pani Linde, kiedy po zachodzie słońca Maryla odprowadzała ją 
na drogę. – Musisz mieć w niej wielką pomoc.

– Tak, sporo mi pomaga – odpowiedziała panna Cuthbert – a w os- 
tatnich czasach stała się też o wiele poważniejsza i bardziej uporząd-
kowana. Początkowo bałam się, że zostanie na zawsze taką postrzelo-
ną kozą, ale obecnie mogę jej całkowicie zaufać.

– Wtedy, gdy zobaczyłam ją u was po raz pierwszy, trzy lata temu, 
nie przyszłoby mi do głowy, że zajdzie w niej taka zmiana – ciągnęła 

2 high life – wyższe sfery towarzyskie
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pani Linde. – Mój Boże, nie zapomnę nigdy sceny, jaką mi wtedy 
urządziła. Kiedy tamtego wieczoru wróciłam do domu, powiedzia-
łam do Tomasza: „Zapamiętaj moje słowa: Maryla Cuthbert będzie 
gorzko żałować swojej decyzji”. Ale myliłam się i cieszę się ze swojej 
pomyłki. Na szczęście, Marylo, nie należę do tych ludzi, którzy ni-
gdy nie przyznają się do błędu. Nie, nie należę do nich! Źle oceniłam 
to dziecko, lecz nic w tym dziwnego, bo takiego oryginału, jak Ania, 
nie było jeszcze chyba na świecie. Wszystkie metody wychowawcze, 
które nie zawodzą w stosunku do innych dzieci, w jej przypadku nie 
poskutkowały. To zadziwiające, jak bardzo ta mała zmieniła się przez 
ostatnie trzy lata, szczególnie jej wygląd. Wyrosła na cał-
kiem ładne dziewczę, chociaż osobiście nie jestem zwolen-
niczką tych bladych podlotków o wielkich oczach. Wolę 
okrągłe buziaki i mocne rumieńce Diany czy Ruby Gil-
lis. Ruby jest naprawdę śliczna. A jednak…, nie wiem czemu, ale kie-
dy widzę w ich towarzystwie Anię, one wyglądają przy niej jakoś po-
spolicie i ciężko, chociaż są od niej o wiele ładniejsze. Zupełnie jak 
te ogromne czerwone piwonie stojące obok białych czerwcowych li-
lii, które Ania nazywa narcyzami.

Ania Shirley:
Wygląd, okres 
dojrzewania.
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ROZDZIAŁ xxxI

ZWIERZENIA

Ania rzeczywiście spędziła to lato w wesołym nastroju, 
ciesząc się pełnią życia na łonie natury. Wspólnie z Dianą 
przebywały całymi dniami na świeżym powietrzu, rozko-
szując się pięknem Alei Zakochanych, Źródła Leśnych 
Nimf, Szumu Wierzb i Wyspy Wiktorii. Maryla nie bro-
niła Ani swobody. Lekarz ze Spencervale, który owej pa-

miętnej nocy odwiedził chorą na krup Minnie, spotkał Anię na po-
czątku wakacji w domu jednego ze swych pacjentów. Przyjrzał się jej 
bystrym wzrokiem, wydął usta, pokręcił głową i za pośrednictwem 
jakiejś znajomej kazał przekazać Maryli następujące zalecenie:

– Niech to rudowłose dziewczątko spędzi całe lato na powietrzu 
i nie zagląda do książek, zanim nie nabierze większej sprężystości  
w ruchach.

Wiadomość ta przeraziła Marylę. Wyobraziła sobie, że jej wycho-
wanka bezwarunkowo umrze na gruźlicę, jeśli polecenie lekarza nie 
zostanie skrupulatnie wykonane. Wskutek tego dziewczynka mogła 
rozkoszować się wszystkimi urokami lata, i to w takim stopniu, w ja-
kim tylko chciała. Odbywała piesze wycieczki, wiosłowała, zbiera-
ła jagody i wyruszała do krainy fantazji, kiedy tylko tego pragnęła.  
A gdy nadszedł wrzesień, znowu była rześka i gotowa do pracy, mia-
ła ambitne plany, błyszczące radością oczy i sprężyste ruchy, co bez 
wątpienia zadowoliłoby lekarza ze Spencervale.

– Pragnę z całych sił zająć się nauką – oświadczyła, znosząc ze stry-
chu wszystkie książki. – Och, wy dobrzy, starzy przyjaciele! Jakże się 

Ania Shirley:
Letni wypo-
czynek, roz-
koszowanie 

się przyrodą.
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cieszę, że widzę znowu wasze poczciwe oblicza…, nawet i twoje, droga 
geometrio! Przeżyłam cudowne lato, Marylo, i gotowa jestem z wielką 
energią wziąć na swe barki cały ciężar życia – jak powiedział pan Allan 
w swym ostatnim niedzielnym kazaniu. Czyż on nie wygłasza prze-
ślicznych homilii? Pani Linde twierdzi, że z każdym dniem staje się 
w tym coraz lepszy i że niewątpliwie lada chwila porwą go do dużego 
miasta, a my będziemy zmuszeni znowu szukać i uczyć niewydarzo-
nych mówców. Ale nie widzę powodu, żeby z góry się tym martwić. 
Prawda, Marylo? Wolę się cieszyć obecnością pana Allana, przynaj-
mniej tak długo, jak on jest z nami. Gdybym była mężczyzną, chyba 
zostałabym pastorem. Może on wywierać dobroczynny wpływ na in-
nych, jeśli zna się na teologii. Ponadto, jakie to musi przynosić zado-
wolenie samemu kaznodziei, gdy potrafi piękną przemową poruszyć 
serca słuchaczy! Dlaczego kobiety nie mogą być pastorami, Marylo? 
Pytałam o to pani Linde. Oburzyła się i odpowiedziała, że to byłby 
skandal! Mówiła też, że w Stanach Zjednoczonych kobiety mogłyby 
być pastorami i zdaje się, iż już nawet są, ale w Kanadzie, na szczę-
ście, jeszcze do tego nie doszło i ona ma nadzieję, że społeczeństwo 
nigdy na to nie pozwoli. Nie rozumiem tego! Przecież kobiety spraw-
dzałyby się w tej dziedzinie znakomicie! Zawsze, kiedy chodzi o ja-
kiś cel społeczny, o koncert czy odczyt charytatywny w celu zebrania 
większej sumy pieniędzy, to właśnie nam powierza się całą krzątani-
nę koło tych spraw i całą organizację. Jestem pewna, że pani Linde 
umie się modlić równie dobrze, jak pan Bell, a po krótkiej praktyce 
wygłaszałaby kazania równie dobrze, jak on.

– O, bez wątpienia potrafiłaby to robić – potwierdziła Maryla  
z przekąsem. – Przecież nieustannie na wszystkie strony wygłasza ka-
zania. Nikomu w Avonlea nie udałoby się przeskrobać czegoś, na co 
pani Linde nie zwróciłaby uwagi.

– Marylo – rzekła Ania w przystępie zaufania – chciałabym zwie-
rzyć ci się z czegoś i zapytać cię o radę. Myśl ta gnębi mnie strasz-
nie, szczególnie w niedzielę po południu, kiedy mam więcej czasu na 
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rozmyślanie. Otóż staram się być dobra. Gdy przebywam z Marylą, z pa-
nią Allan lub z panną Stacy, staram się o to żarliwiej niż 
kiedykolwiek. Pragnę zachowywać się zgodnie z waszymi 
zasadami i chciałabym, żebyście je pochwalały. Lecz kie-
dy znajduję się w towarzystwie pani Linde, czuję się strasz-
nie niedobra i korci mnie, żeby zrobić coś, co ona uznaje 
za niewłaściwe. Niesamowicie mnie to kusi! No i jak Ma-

ryla sądzi, co jest tego przyczyną? Czy jestem naprawdę taka zła i nie-
poprawna?

Maryla spojrzała na swą wychowankę z wahaniem, po czym roze-
śmiała się serdecznie.

– Jeśli ty jesteś taka, Aniu, to chyba i ja nie będę lep-
sza, bo przyznam ci się, że Małgorzata wywiera podobny 
wpływ także i na mnie. Nieraz wydaje mi się, że o wiele 
lepiej oddziaływałaby na ludzi, gdyby ich wciąż nie pou- 
czała. Powinien istnieć specjalny zakaz strofowania. Ale 
nie powinnam w  ten sposób mówić. Pani Linde jest 
w gruncie rzeczy dobrą kobietą i ma dobre serce. Nie ma 
poczciwszej duszy ani też bardziej uczynnej osoby w ca-

łym Avonlea.
– Cieszę się bardzo, że Maryla zgadza się ze mną – rzekła Ania.  

– To dodaje mi otuchy. Odtąd nie będę już tak się martwić tą spra-
wą. Chociaż prawdopodobnie znajdą się inne problemy.... Co chwi-
lę pojawia się jakaś inna kwestia do rozważenia…, co chwilę coś in-
nego nie daje mi spokoju. Rozstrzygniesz jedną sprawę, a już przy-
chodzi następna. Nad tak wieloma sprawami musimy się zastanawiać  
i tyle decyzji podejmować, gdy dorastamy! Przez cały czas jestem po-
chłonięta rozmyślaniem nad tym, co jest słuszne, a co nie. Ależ to 
bardzo poważna rzecz stać się dorosłą! Prawda, Marylo? Lecz mając 
takich dobrych przyjaciół, jak Maryla, Mateusz, pani Allan, panna 
Stacy, powinnam wyrosnąć na dzielną kobietę; w przeciwnym razie 
byłaby to już moja własna wina. Czuję, że ciąży na mnie wielka od-
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powiedzialność, gdyż stoję przed szansą, która się już nie powtórzy. 
Jeśli nie wyrosnę na taką, jaką być powinnam, nie będę przecież mo-
gła się cofnąć i zacząć od nowa. Tego lata urosłam dwa cale, Marylo. 
Pan Gillis mierzył mnie, kiedy byłyśmy na podwieczorku urodzino-
wym u Ruby. Cieszę się niezmiernie, że Maryla uszyła mi nowe, dłuż-
sze sukienki. Ta ciemnozielona jest prześliczna i Maryla cudownie zro-
biła, ozdabiając ją falbaną. Wiem, że nie było to konieczne, lecz fal-
bany są teraz takie modne! Józia Pye ma wszystkie suknie z falbana-
mi. Z pewnością będę teraz jeszcze pilniejsza w nauce. W głębi duszy 
jest mi z tego powodu jeszcze przyjemniej.

– W takim razie dobrze, że ją zrobiłam – przyznała Maryla.
Po powrocie do szkoły w Avonlea panna Stacy zastała swoich ucz- 

niów równie chętnych do nauki, jak poprzednio. Szczególnie ciężko 
zamierzała pracować grupa przyszłych seminarzystów… Przed nimi 
bowiem rysowała się już mglista wizja zakończenia roku szkolnego,  
a przede wszystkim egzaminów wstępnych, które wywoływały strach 
i mocniejsze bicie młodych serc. 

Co będzie, jeżeli obleję?! To pytanie dręczyło Anię co-
dziennie podczas pracowitych zimowych godzin, a na-
wet w niedzielne popołudnia. Na inne problemy i rozter-
ki nie miała już czasu. W najgorszych snach widziała sie-
bie wpatrującą się w listę kandydatów, którzy zdali szczęśliwie egza-
min do seminarium. Na pierwszym miejscu widniało wypisane wiel-
kimi literami nazwisko Gilberta Blythe’a, zaś swojego nazwiska nie 
znalazła wcale.

Mimo wielu zajęć, zima mijała szybko i wesoło. Wykłady były zaj-
mujące, współzawodnictwo w klasie jednakowo pasjonujące, jak daw-
niej. Przed Anią otwierały się nowe, niezbadane horyzonty nauki, nie-
znane myśli, uczucia i ambicje. 

Było to w dużej części zasługą taktownego, starannego i mądrego 
kierownictwa panny Stacy. Uczyła młodzież samodzielnego myśle-
nia i korzystania ze zdobytej wiedzy, umiejętności szukania rozwią-

Ania Shirley:
Lęk przed eg-
zaminami.
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zań na własną rękę, motywowała ich do porzucenia starych, wydep-
tanych dróg, co jednocześnie niepokoiło panią Linde oraz członków 
komitetu szkolnego odnoszących się krytycznie do wszelkich inno-
wacji pedagogicznych.

Poza nauką, Ania częściej niż poprzednio korzystała z rozrywek. 
Uczestniczyła w różnych spotkaniach, gdy tylko nadarzyła się ku 
temu okazja, gdyż Maryla, pamiętając o zaleceniu lekarza, nie broni-
ła jej przyjemności. Klub Dyskusyjny rozkwitał i zorganizował kilka 
koncertów. Organizowano też zebrania towarzyskie, które stały się 
już niemal zebraniami dorosłych. Ania brała udział w kuligach i czę-
sto jeździła na łyżwach. A jednocześnie rosła tak prędko, że pewnego 
dnia Maryla, która przypadkiem stanęła tuż za nią, aż krzyknęła ze 
zdumienia. Spostrzegła bowiem, że dziewczynka jest wyższa od niej.

– Jakżeś ty urosła! – rzekła z niedowierzaniem.
Po tych słowach westchnęła głęboko. Ogarnął ją dziwny smutek 

z powodu tych dodatkowych kilku cali wzrostu Ani. Bo oto zniknę-
ło dziecko, które nauczyła się kochać, a na jego miejscu stała smukła 
piętnastolatka, o poważnym spojrzeniu, inteligentnym czole i dum-
nie zadartej główce. Maryla kochała tę dziewczynę równie gorąco, jak 
kiedyś tamto dziecko, lecz jednocześnie doznawała niezwykłego po-
czucia, że coś odeszło na zawsze. I kiedy wieczorem Ania poszła z Dia-
ną na zebranie, Maryla usiadła samotnie w zimowym półmroku i nie 
potrafiła powstrzymać łez. Mateusz, który właśnie wszedł z latarką, 
zdziwił się i stropił, tak że jego siostra musiała się roześmiać przez łzy.

– Myślałam o Ani – zaczęła. – Jak ona się zmieniła! To prawie do-
rosła dziewczyna i prawdopodobnie opuści nas w przyszłym roku. 
Będzie mi jej brakowało na każdym kroku!

– Ale może często będzie przyjeżdżała do domu – pocieszał ją Ma-
teusz. W jego oczach Ania pozostała na zawsze tą samą małą, roztrop-
ną dziewczynką, którą przywiózł ze stacji kolejowej w pewien czerw-
cowy wieczór, przed czterema laty. – W tym roku przecież zbudowa-
na zostanie nowa linia kolejowa do Carmody.
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– To coś zupełnie innego niż mieć ją na stałe w domu – westchnę-
ła Maryla, zdecydowana pogrążać się dalej w swym smutku. – Ale 
cóż…, wy, mężczyźni, nie rozumiecie naszych uczuć!

I inne zmiany, nie mniej znaczące niż fizyczne, można było do-
strzec w Ani. Przede wszystkim stała się o wiele spokojniejsza. Moż-
liwe, że myślała i marzyła tyle samo, co dawniej, lecz mówiła mniej. 
Maryla i na to zwróciła uwagę.

– Nie szczebioczesz już tyle, co dawniej, Aniu, nie używasz też tych 
swoich górnolotnych wyrażeń. Cóż to się dzieje?

Dziewczynka zarumieniła się i uśmiechnęła, po czym odłożyła 
książkę, którą przed chwilą czytała i marzącym wzrokiem spojrzała 
przez okno, gdzie wielkie, czerwone pąki dzikiego wina rozchylały swe 
kielichy, wygrzewając się w ciepłych promieniach wiosennego słońca.

– Nie wiem… nie czuję potrzeby mówienia aż tak dużo – rzekła  
w zamyśleniu, opierając podbródek na rękach. – Przyjemniej jest mieć 
ukochane, piękne myśli i przechowywać je w swym sercu jak skarby. 
Nie chcę, żeby budziły śmiech albo zdziwienie innych ludzi. I nie pra-
gnę jakoś używać górnolotnych zwrotów. Szkoda mi nawet, że teraz, 
kiedy dorosłam i wolno mi ich używać, nie dbam o to. Miło jest być 
dorosłym… pod pewnymi względami, lecz stanowczo nie sprawia mi 
to aż tak dużo przyjemności, jak sobie wyobrażałam. Tyle jest nauki, 
tyle pracy, tyle do przemyślenia, że nie ma czasu na poetyckie wysła-
wianie się. Poza tym panna Stacy uważa, iż krótkie słowa są mocniej-
sze i wymowniejsze. Wszystkie wypracowania każe nam pisywać sty-
lem możliwie prostym. Początkowo to było trudne zadanie. Przyzwy-
czaiłam się do gromadzenie rozmaitych napuszonych, dziwacznych 
wyrażeń, jakie tylko potrafiłam wymyślić, a miałam ich zawsze bez 
liku. Teraz nauczyłam się mówić inaczej i rozumiem, że tak jest lepiej.

– A cóż się stało z waszym Klubem Powieściowym? Już dawno  
o nim nie słyszałam.

– Klub przestał istnieć. Nie mamy na niego czasu, a ponadto były-
śmy już nim zmęczone. Jaka głupia była ta pisanina o miłości, zbrod-
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niach, ucieczkach i tajemnicach! Panna Stacy każe nam, byśmy dla 
wprawy pisywały od czasu do czasu jakieś opowiadania, lecz pozwa-
la jedynie na prezentowanie realistycznych zdarzeń, które mogłyby-
śmy same przeżyć w Avonlea. Ona sama jest bardzo surowym sędzią 
i nam także zaleca surowość w ocenie własnej twórczości. Nigdy nie 
sądziłam – dopóki same nie zaczęłyśmy krytykować swoich prac – że 
w moich wypracowaniach aż roi się od błędów! Zawstydziłam się 
tym tak bardzo, że postanowiłam w ogóle nie pisać, ale nauczycielka 
stwierdziła, że mogę nauczyć się pisać dobrze, jeśli przyzwyczaję się 
sama bardzo surowo krytykować własne teksty. Dlatego też próbuję.

– Tylko dwa miesiące dzielą was od egzaminu – rzekła Maryla 
– Czy myślisz, że zdasz?

Ania zadrżała.
– Nie wiem. Czasami wydaje mi się, ze zdam jak najlepiej…, in-

nym razem strach mnie ogarnia, kiedy o tym pomyślę… Pracowali-
śmy bardzo gorliwie i panna Stacy była niezmordowana, mimo tego 
możemy jednak oblać. Każde z nas ma swoją piętę achillesową. Moją 
jest oczywiście geometria, Janki – łacina, Ruby i Karolka – algebra,  
a Józi – arytmetyka. Moody Spurgeon mówi, że ma złe przeczucie co 
do historii Anglii. Panna Stacy urządzi nam w czerwcu egzamin prób-
ny, równie ciężki jak ten, który decyduje o przyjęciu do seminarium, 
i będzie nas tak samo surowo oceniała. W ten sposób przekonamy 
się, ile jesteśmy warci. Ach, chciałabym, żeby już było po wszystkim! 
Ta myśl nie daje mi spokoju. Nieraz budzę się w nocy i zaczynam się 
zastanawiać, co zrobię, jeśli nie zdam.

– Wtedy będziesz chodziła do szkoły przez następny rok, a potem 
przystąpisz do egzaminu po raz drugi – rzekła Maryla obojętnym to-
nem.

– O, nie wyobrażam sobie, żebym miała tyle wytrwa-
łości i samozaparcia. Cóż to byłby za wstyd – oblać, szcze-
gólnie, gdyby Gil… gdyby inni zdali. Wiem, że na egza-
minie będę tak zdenerwowana, że mogę we wszystkim się 

Ania Shirley:
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pomylić. Chciałabym mieć takie żelazne nerwy, jak Janka Andrews. 
Nic nie potrafi wyprowadzić jej z równowagi.

Ania westchnęła i odrywając wzrok od urzekających obrazów mło-
dej wiosny, która witała świat błękitem nieba, lekkim powiewem wie-
trzyka oraz zapachem młodych pąków w ogrodzie, znowu zatopiła 
oczy w książce. Po tej wiośnie przyjdą kolejne, lecz Ania była przeko-
nana, że jeśli nie uda się jej zdać egzaminu do seminarium, już nigdy 
nie umiałaby cieszyć się ich urokiem.
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ROZDZIAŁ xxxII

OGŁOSZENIE LISTY PRZYjęTYCH

Wraz z końcem czerwca nadszedł też koniec nauki oraz 
kierownictwa panny Stacy w szkole w Avonlea. Tego po-
południa Ania i Diana wracały do domu w bardzo smut-
nym nastroju. Zaczerwienione powieki i mokre chustki 

do nosa świadczyły o tym, że pożegnanie panny Stacy musiało być co 
najmniej równie wzruszające, jak rozstanie z panem Phillipsem przed 
trzema laty. Diana przystanęła u podnóża porosłego świerkami pa-
górka, po czym raz jeszcze obejrzała się na budynek szkolny i wes-
tchnęła.

– Czy nie wydaje ci się, że to już koniec wszystkiego? – odezwała 
się ze smutkiem do przyjaciółki.

– Przecież tobie nie powinno być nawet w części tak przykro, jak 
mnie – rzekła Ania, na próżno szukając suchej chusteczki. – Ty wró-
cisz tutaj zaraz po wakacjach, ale ja chyba pożegnam naszą ukochaną 
szkołę na zawsze…, oczywiście, jeśli dopisze mi szczęście.

– Ale to już coś zupełnie innego. Nie będzie wśród nas panny Sta-
cy ani ciebie, ani Ruby czy Janki. Nikt nie usiądzie w ław-
ce obok mnie, gdyż nie zgodzę się na żadne towarzystwo. 
Nikt nie zastąpi mi ciebie. Przeżyłyśmy wiele miłych chwil, 
prawda? Aż strach pomyśleć, że to wszystko już minęło.

Dwie wielkie łzy stoczyły się po policzkach Diany.
– Gdybyś przestała płakać, Diano, to może i ja potrafi-

łabym zrobić to samo – rzekła błagalnie Ania. – Kiedy tylko chowam 
chusteczkę do nosa i patrzę w twoje oczy tonące we łzach, wzrusze-

Czas akcji
– koniec 
czerwca.

Diana Barry:
Smutek, żal  

z powodu wy-
jazdu przy-

jaciółki.
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nie znów ściska mnie za gardło. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że 
przyjdę do szkoły w przyszłym roku. Czasami jestem pewna, że nie 
zdam. Ostatnio coraz częściej o tym myślę.

– O czym ty mówisz! Przecież świetnie zdałaś egzamin próbny  
u panny Stacy!

– Tak, ale tamtym się tak nie przejmowałam. Natomiast, kiedy my-
ślę o tym właściwym, czuję, że moje serce drętwieje. A na dodatek 
będę miała numer trzynasty! Józia Pye twierdzi, że to pechowa licz-
ba. Nie jestem przesądna i wiem, że to nie może mieć na nic wpły-
wu. Jednak wolałabym jakiś inny numer.

– Chciałabym być tam z tobą – rzekła Diana. – Świetnie spędziłyby-
śmy ten czas. Ale ty pewnie będziesz musiała kuć wieczorami, prawda?

– Nie, panna Stacy kazała nam przyrzec, że absolutnie nie zajrzy-
my do książek. Mówi, że to nas tylko zmęczy i pomiesza nam wszyst-
ko w głowach. Zamiast tego powinniśmy spacerować, chodzić wcze-
śnie spać i zupełnie nie myśleć o egzaminach. To dobra rada, ale oba-
wiam się, że trudno będzie jej posłuchać. Prissy Andrews mówiła mi, 
że podczas egzaminów codziennie siedziała nad książkami do późnej 
nocy i wkuwała. Wtedy postanowiłam uczyć się co najmniej tak dłu-
go jak ona. Jakie to miłe ze strony twojej ciotki Józefiny, że popro-
siła mnie, bym zamieszkała w Beechwood, gdy przyjadę do miasta.

– Napiszesz do mnie stamtąd, prawda?
– Napiszę we wtorek wieczorem i opowiem ci, jak minął pierwszy 

dzień – obiecała Ania.
– Nie ruszę się z poczty ani na chwilę przez całą środę – zapewnia-

ła Diana przyjaciółkę.
W następny poniedziałek Ania pojechała do miasta, a w środę, 

zgodnie z umową, Diana czekała na poczcie, gdzie odebrała obieca-
ny list.

Najdroższa Diano – pisała Ania – jest wtorkowy wieczór, a piszę te 
słowa w bibliotece w Beechwood. Wczoraj było mi strasznie smutno spać  
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samej w moim pokoju. Żałowałam, że Ciebie tam nie było! Nie mogłam 
„kuć”, gdyż przyrzekłam pannie Stacy, że tego nie zrobię. Ale wyobraź 
sobie, że równie trudno było mi się powstrzymać od wertowania pod-
ręcznika do  historii, jak kiedyś, dawno, od czytania powieści przed od-
robieniem lekcji.

Dziś rano panna Stacy przyszła po mnie i udałyśmy się razem do se-
minarium, zabierając po drodze Jankę, Ruby i Józię. Ruby kazała mi 
dotknąć swoich rąk: były zimne jak lód. Józia zauważyła, że wyglądam 
tak, jakbym nie spała przez całą noc, po czym dodała, że nie wierzy, że-
bym była na tyle silna, aby wytrzymać studia nauczycielskie, nawet gdy-
bym zdała egzaminy. Bywają takie chwile, w których myślę, że uczyni-
łam niewielkie postępy w moich staraniach o polubienie Józi.

Gdy szłyśmy do seminarium, widziałyśmy już całe gromady studen-
tów, którzy przybyli ze wszystkich stron naszej wyspy. Pierwszym, któ-
rego przywitałyśmy, był Moody Spurgeon, który siedział na schodach  
i mruczał coś do siebie. Janka spytała go, co robi. Odpowiedział, że po-
wtarza tabliczkę mnożenia – nieustannie, żeby w ten sposób się uspoko-
ić. Prosił, byśmy, na miłość boską, nie przerywały mu, gdyż jeśli się na 
chwilę zatrzyma, znowu ogarnie go strach przed egzaminem i zapomni 
wszystkiego, czego się nauczył. Tylko tabliczka mnożenia utrzymywała go  
w duchowej równowadze.

Kiedy przydzielono nas do różnych sal, panna Stacy ode-
szła, zostawiając nas samych. Janka i ja siedziałyśmy obok 
siebie, ale ona była taka spokojna, że naprawdę szczerze jej 
zazdrościłam. Niepotrzebna była żadna tabliczka mnoże-

nia tej poważnej, dobrej i mądrej Jance! Zastanawiałam się nad tym, czy 
ja również wyglądam na taką zestresowaną, jaka byłam i czy wszyscy sły-
szeli, jak mocno bije mi serce. Następnie przyszedł jakiś pan i rozdał nam 
tematy wypracowań z literatury angielskiej. Wtedy poczułam, że moje 
ręce lodowacieją, a kiedy sięgałam po papier, zamąciło mi się w głowie. 
To była straszna chwila, Diano! Czułam się zupełnie tak samo, jak czte-
ry lata temu, kiedy pytałam Marylę, czy będę mogła pozostać na Zielo-
nym Wzgórzu…. No, a potem rozjaśniło mi się w głowie i serce znowu 

Egzaminy  
w Carmody.
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zaczęło bić… Zapomniałam napisać, że zatrzymało się na chwilę. Zro-
zumiałam bowiem, że potrafię sobie dać radę z tym tematem.

W południe wróciłyśmy do domu na obiad, a potem znowu poszły-
śmy do seminarium na egzamin z historii. Dostałam dość trudny temat 
i strasznie mi się poplątały daty. Bądź co bądź jednak, myślę, że dzisiej-
szy dzień minął nieźle. Ale jutro, Diano, egzamin z geometrii! Gdy to 
sobie uświadomię, załamuje się moje postanowienie, że nie otworzę Eu-
klidesa 1. Jeśli przypuszczałabym, że pomoże mi tabliczka mnożenia, po-
wtarzałabym ją, aż do jutrzejszego ranka.

Wieczorem wyszłam na godzinę, żeby odwiedzić nasze dziewczęta. Po 
drodze spotkałam Moody Spurgeona, który z nieprzytomną miną błąkał 
się po ulicy. Skarżył się, że wie dobrze, iż oblał z historii i że przyszedł 
na świat na utrapienie swych rodziców. Mówił, że wróci do domu ran-
nym pociągiem i że o wiele łatwiej byłoby mu zostać szewcem niż pasto-
rem. Starałam się dodać mu otuchy i namówić, by został do końca egza-
minów, bo w przeciwnym razie byłoby to nie w porządku wobec panny 
Stacy. Nieraz narzekała na to, że nie urodziłam się chłopcem, ale kie-
dy widzę Moody Spurgeona, cieszę się, iż jestem dziewczyną i w dodat-
ku nie jego siostrą.

Ruby zastałam w pensjonacie, w którym mieszkała. Tonęła we łzach. 
Odkryła właśnie straszny błąd, jaki popełniła w wypracowaniu z litera-
tury. Gdy się nieco uspokoiła, poszłyśmy do miasta i wstąpiłyśmy na lody 
śmietankowe. Tak żałowałam, że nie ma cię z nami!

Ach, Diano, gdyby tylko ten nieszczęsny egzamin z geometrii już mi-
nął! Pani Linde powiedziałaby, że słońce wstanie i zajdzie, bez wzglę-
du na to, czy obleję z tego przedmiotu, czy nie. Jednak to mnie nie po-
ciesza! Wolałabym, żeby słoneczko raczej nie wstało, niż gdybym miała  
odpaść!

Twoja kochająca Cię
Ania

1 Euklides – żył około 300 r. p.n.e.; słynny matematyk grecki; tu: notatki lub podręcznik za-
wierający twierdzenie Euklidesa
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W ciągu dwóch dni odbyły się wszystkie egzaminy, w tym oczy-
wiście ten z geometrii. W piątek wieczorem Ania wróciła do domu 
zmęczona, ale z wyrazem triumfu na twarzy. Diana czekała na nią na 
Zielonym Wzgórzu i przyjaciółki przywitały się tak serdecznie, jak-
by nie widziały się przez kilka lat.

– Jak się cieszę, kochanie, że cię widzę! Myślałam, że minęły wie-
ki! No i jak ci poszło, Aniu?

– Bardzo dobrze, wydaje mi się, że we wszystkim, oprócz geome-
trii. Nie wiem, czy ją oblałam, czy nie, lecz mam jakieś smutne prze-
czucie, że nie zdałam z tego nieszczęsnego przedmiotu. Ach, jak cu-
downie jest być znowu w domu! Zielone Wzgórze to najdroższy, naj-
milszy kącik na świecie!

– A jak inni?
– Dziewczęta twierdzą, że odpadły, ale ja sądzę, że wszystkie zdały 

dobrze. Józia mówi, że zadanie geometryczne było tak łatwe, iż po-
trafiłoby je rozwiązać dziesięcioletnie dziecko! Moody Spurgeon cią-
gle jeszcze uważa, iż przepadł z historii, Karolek zaś, że oblał algebrę. 
Ale tak naprawdę to niczego pewnego nie wiemy. Wszystko będzie 
jasne, gdy wywieszą listę przyjętych. Dopiero za dwa tygodnie, nie 
wcześniej! Pomyśl tylko – żyć dwa tygodnie w podobnej niepewności! 
Chciałabym zasnąć i zbudzić się dopiero, gdy wszystko się już wyjaśni.

Diana wiedziała, że bezcelowe byłoby pytanie jej o Gilberta Bly-
the, więc rzekła tylko:

– O, ty z pewnością dobrze zdałaś. Bądź spokojna!
– Wolałabym już w ogóle nie zdać niż znaleźć się na końcu listy! 

– wybuchnęła Ania.
Czuła bowiem – a Diana szybko się tego domyśliła – że jej szczę-

ście byłoby niepełne i zabarwione goryczą, gdyby jej nazwisko znala-
zło się pod nazwiskiem Gilberta Blythe.

Do takiego celu dążyła głównie Ania, wytężając wszystkie swoje siły 
podczas egzaminów. To samo czynił też Gilbert. Spotykali się i mija-
li na ulicach dziesiątki razy, udając, że w ogóle się nie znają. Lecz im 
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dumniej dziewczyna zadzierała głowę i bardziej żałowała tego, że nie 
pogodziła się z chłopcem, gdy ją o to prosił, tym goręcej życzyła so-
bie wygrać z nim na egzaminach. Wiedziała, że cała młodzież Avonlea 
interesuje się, kto z nich będzie pierwszy; wiedziała, że Jimmy Glo-
ver i Ned Wright założyli się nawet o to, a Józia Pye twierdziła, że nie 
ma żadnej wątpliwości, iż Gilbert zwycięży. Ania czuła, że nie zniesie 
upokorzenia, gdyby dała mu się wyprzedzić.

Coś innego jeszcze i o wiele szlachetniejszego motywowało ją do 
owej rywalizacji. Pragnęła świetnie zdać ze względu na Mateusza  
i Marylę… Zwłaszcza na Mateusza, który był przekonany,
że ona będzie „najlepsza na całej wyspie”. Ania czuła, że ta-
kie przypuszczenie byłoby szalone nawet w najśmielszych 
nawet marzeniach, lecz pragnęła gorąco znaleźć się na li-
ście choćby w pierwszej dziesiątce, żeby móc ujrzeć dobro-
duszne, brązowe oczy Mateusza błyszczące dumą z powodu jej sukce-
su. Czuła, że ta chwila byłaby słodką nagrodą za całą jej ciężką pracę 
i cierpliwe borykanie się z odmianami cudzoziemskich czasowników.

Pod koniec drugiego tygodnia Ania zaczęła także pilnie „odwie-
dzać” pocztę w towarzystwie Janki, Ruby i Józi. Drżącymi rękami 
przerzucały gazety, które wychodziły w Charlottetown, doznając przy 
tym emocji nie mniej silnych niż te, jakie stały się ich udziałem pod-
czas egzaminów. Nawet Karolek i Gilbert zniżali się do tego stopnia, 
że zaglądali tam od czasu do czasu; jedynie Moody Spurgeona stale 
brakowało w tym gronie.

– Nie mam odwagi tam pójść, żeby z zimną krwią przeglądać ogło-
szenia – zwierzył się Ani. – Wolę poczekać, dopóki ktoś trzeci nie po-
wie mi, czy zdałem, czy nie.

Kiedy po trzech tygodniach lista przyjętych jeszcze się nie ukazała, 
Ania przeżywała tak silny stres wyczekiwania, że straciła apetyt i zobo-
jętniała na codzienne sprawy Avonlea. Pani Linde z przekąsem twier-
dziła, że nie można było spodziewać się czego innego po konserwatyw-
nym ministrze oświaty, a Mateusz, kiedy dostrzegł bladość, przygnę-

Mateusz 
Cuthbert:
Wiara w zdol-
ności Ani.
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bienie i ociężały krok Ani wracającej codziennie po południu z pocz-
ty do domu, zaczął poważnie się zastanawiać, czy nie byłoby słuszniej 
w czasie przyszłych wyborów głosować za stronnictwem liberalnym.

Lecz oto pewnego wieczoru nadeszła wielka nowina. Ania siedzia-
ła przy otwartym oknie, zapomniawszy na chwilę o egzaminach oraz 
innych niedolach i troskach życia, rozkoszując się pięknem letniego 
zmierzchu, przesyconego słodką wonią ogrodowych kwiatów oraz 
szumem poruszanych na wietrze topoli. Niebo na wschodzie, ponad 
jodłami, było jeszcze lekko zaróżowione odblaskiem zachodu i Ania 
marząc, dumała, czy to nie duch barw schował się za tymi obłokami. 
Wtem spostrzegła Dianę pędzącą przez most, na wzgórze i powiewa-
jącą trzymaną w ręce gazetą.

Ania skoczyła z miejsca, od razu wiedząc, co ją czeka za chwilę. 
Lista przyjętych została ogłoszona! Dziewczyna poczuła zawrót gło-
wy, a jej serce zaczęło walić silnie, aż do bólu. Nie mogła ruszyć się 
z miejsca. Godziną wydała jej się chwila, podczas której Diana prze-
biegła schody, sień i wpadła do pokoju, nie zapukawszy nawet z wiel-
kiego wzruszenia.

– Aniu, zdałaś! – zawołała. – Zdałaś najlepiej!… Ty i Gilbert, oby-
dwoje… w jednym rzędzie…, lecz twoje nazwisko jest pierwsze! Ach, 
jaka jestem z ciebie dumna!

Diana cisnęła dziennik na stół, a sama padła na łóżko Ani – zdy-
szana, niezdolna do powiedzenia czegokolwiek więcej.

Ania przewróciła drżącymi dłońmi podstawkę do zapałek i zużyw-
szy ich z pół tuzina, zdołała wreszcie zapalić lampę. Potem wzięła ga-
zetę. Tak, zdała! Jej nazwisko wydrukowano na czele dwustu innych 
seminarzystów! Warto było żyć dla takiej chwili!

– Spisałaś się wspaniale! – wybuchnęła nagle Diana, odzyskując 
mowę. Usiadła przy stole, gdy tymczasem Ania, szczęśliwa, z ocza-
mi błyszczącymi jak gwiazdy, nie odzywała się ani słowem. – Oj-
ciec przywiózł ten dziennik ze stacji dziesięć minut temu… Nad-
szedł on południowym pociągiem, a wiesz przecież, że u nas będzie 
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dopiero jutro, wozem pocztowym… Kiedy zobaczyłam w nim li-
stę przyjętych, chwyciłam go jak szalona i pobiegłam do was. Zdali-
ście wszyscy, wszyscy bez wyjątku! Moody Spurgeon i inni, chociaż 
on warunkowo z historii. Janka i Ruby zdały całkiem dobrze, zna-
lazły się na środkowych miejscach. Karolek Sloane także jest niemal 
na równi z nimi, Józia Pye prześlizgnęła się jakimś szczęśliwym tra-
fem, ale przekonasz się, że będzie tak samo zadzierała nosa, jak ro-
biła to przedtem. Czy panna Stacy nie powinna być zachwycona? 
Ach, Aniu, jak ty musisz się czuć, widząc swoje nazwisko wydru-
kowane na czele listy! Co to za szczęście! Gdybym ja była na twoim 
miejscu, z pewnością oszalałabym z radości! I teraz nie mogę się wca-
le uspokoić, gdy tymczasem ty wydajesz się spokojna i chłodna jak  
wiosenny wieczór.

– Jestem oszołomiona! – rzekła Ania. – Chciałabym
powiedzieć o wielu rzeczach, lecz nie znajduję na to 
słów. Nigdy nie marzyłam o takim szczęściu… owszem  
– raz! Jeden jedyny raz przemknęła mi przez głowę myśl:  
„A gdybym zdała najlepiej?”. Ale odrzuciłam ją w mgnie-
niu oka, bo jak zuchwałe i próżne było przypuszczenie, 
że miałabym stanąć na czele wszystkich seminarzystów z całej naszej 
wyspy! Ale przepraszam cię, Diano, muszę wybiec w pole zanieść tę 
nowinę Mateuszowi. Potem pójdziemy główną drogą, żeby ogłosić 
ją wszystkim innym.

Pobiegły na łąkę za stodołą, gdzie Mateusz zajęty był składaniem 
siana. Przypadek zrządził, że pani Linde, stojąc za furtką, gawędziła 
przy płocie z Marylą.

– Ach, Mateuszu! – wykrzyknęła Ania. – Zdałam i na dodatek je-
stem pierwsza…! Albo jedna z pierwszych! Nie przechwalam się tym 
bynajmniej, ale jestem taka wdzięczna losowi!

– No widzisz? Przecież byłem tego pewny – odparł Mateusz, wpa-
trując się z zachwytem w listę przyjętych. – Wiedziałem, że z łatwo-
ścią ich wyprzedzisz.

Ania Shirley:
Sukces na eg-
zaminach, ra-
dość, oszo-
łomienie.
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– Świetnie się spisałaś, Aniu! Muszę to przyznać – dodała Maryla, 
starając się skryć przed krytycznym wzrokiem pani Linde dumę, jaką 
napełnił ją sukces wychowanki.

Ale ta dobra dusza odezwała się bardzo serdecznie:
– Ja też uważam, iż Ania świetnie się spisała i nie mam zamiaru 

tego ukrywać. Jesteś chlubą swych przyjaciół, kochanie, i wszyscy je-
steśmy z ciebie dumni!

Ten uroczysty dzień zakończyła Ania godziną spędzo-
ną na miłej, poważnej pogawędce z panią Allan na pleba-
nii.

Powróciwszy do swego pokoiku, uklękła przy otwar-
tym oknie i w srebrnym świetle wielkiego księżyca wyszeptała dzięk-
czynną modlitwę pełną gorących życzeń płynących wprost z jej ser-
ca. Dziękowała Bogu za to, co już minęło i przedstawiała pokorne 
prośby na przyszłość. A kiedy wreszcie zasnęła na swej białej podusz-
ce, jej senne marzenia były takie jasne i piękne, jakie tylko może so-
bie wyobrazić szesnastoletnia dziewczyna.

Pani Allan:
Przyjaźń 

z Anią.
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ROZDZIAŁ xxxIII

kONCERT W HOTELU

– Włóż koniecznie tę białą organdynową sukienkę, Aniu – radzi-
ła Diana stanowczo.

Obie znajdowały się w pokoiku na górze. Na dworze panował let-
ni zmrok… – miły, żółtozielony zmrok pod lazurowym czystym nie-
bem, bez najmniejszej chmurki. Wielki, okrągły księżyc, coraz moc-
niej iskrzący się srebrnym blaskiem, zawisł ponad Lasem Duchów. Po-
wietrze wypełniały słodkie dźwięki letniego wieczoru… świergot zasy-
piających ptasząt, szelest kapryśnego wietrzyka, odgłosy dalekich wy-
buchów śmiechu i wesołych rozmów. Ale w pokoiku Ani roleta była 
opuszczona, a lampa paliła się, pomimo wczesnej pory, gdyż dziew-
częta zajęte były bardzo ważną sprawą… strojów.

Pokoik przybrał zupełnie inny wygląd niż owego pa-
miętnego wieczoru przed czterema laty, kiedy Ania czu-
ła, że niegościnny chłód jego nagich ścian przejmuje ją do 
szpiku kości. Stopniowo zachodziły w nim zmiany, na które Maryla 
godziła się z rezygnacją, aż wreszcie powstało przytulne i miłe gniazd-
ko, jakiego tylko młode dziewczę mogło pragnąć.

Niewątpliwie nie sprawdziło się jedno z najwcześniejszych marzeń  
Ani: nie było ani pluszowego dywanu z pąsowymi różami, ani jedwab-
nych pastelowych zasłon przy drzwiach. Lecz wraz z dorastaniem wy-
rabiał się również gust dziewczynki i nie żałowała ona swych dawnych 
fantazji. Podłogę pokrywała ładna mata, z wysokiego okna spływa-
ły, delikatnie przyćmiewając światło, bladozielone, muślinowe firan-
ki, kołysane w tej chwili lekkim powiewem wiatru. Ściany nie były 

Pokoik Ani.
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obwieszone makatami haftowanymi złotem i srebrem, lecz obito je 
gustowną tapetą w bladoróżowe kwiaty jabłoni i przybrano kilkoma 
obrazkami, ofiarowanymi Ani przez panią Allan. Honorowe miejsce 
zajmowała fotografia panny Stacy, przed którą Ania w dowód swego 
uczucia stale ustawiała świeże kwiaty.

Tego wieczoru wiązanka białych lilii rozsiewała cudowny zapach 
po pokoju. Nie było w nim także „mahoniowych mebli”, stały tam 
natomiast: biała szafka wypełniona książkami, bujany fotel z wikliny, 
toaletka przystrojona białym muślinem, ładne lustro w złoconej ra-
mie z różowymi, pucołowatymi amorkami i kiścią winogron, wyma-
lowanymi na łukowatym szczycie – dawniej będące ozdobą gościn-
nego pokoju Cuthbertów – oraz niskie, białe łóżko.

Ania ubierała się na koncert w hotelu w Białych Piaskach. Go-
ście kąpieliska przeznaczyli dochód z imprezy na potrzeby szpitala  
w Charlottetown i postarali się o udział w niej wszystkich amatorskich 
talentów z okolicy. Berthę Sampson i Pearl Clay z Białych Piasków 
poproszono o występ w duecie, Milton Clark z Newbridge miał za-
grać solo na skrzypcach, Winnie Blair z Carmody obiecała zaśpiewać 
jakąś szkocką balladę, a Laura Spencer ze Spencervale i Ania Shirley 
z Avonlea miały deklamować.

Było to, mówiąc tak, jak się dawniej Ania wyrażała, „epokowe zda-
rzenie w jej życiu” i nic dziwnego, że dziewczyna była niezwykle pod-
niecona. Mateusz cieszył się ogromnie z powodu zaszczytu, jakiego 
dostąpiła jego Ania. Maryla także podzielała jego zachwyt, chociaż 
wolałaby raczej umrzeć, niż przyznać się głośno do akceptacji tego, 
co, jak twierdziła, było nieodpowiednie dla młodzieży. Zabawa w ho-
telu, w dodatku bez towarzystwa starszej osoby!

Ania i Diana miały siedzieć razem z Janką Andrews i jej bratem 
Billy’m w ich czteroosobowym kabriolecie. Na koncert wybierało się 
wielu młodych ludzi z Avonlea. Spodziewano się też licznych gości 
z miasta, a po koncercie wszyscy wykonawcy mieli zostać zaprosze-
ni na wspólną kolację.
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– Czy naprawdę moja suknia z organdyny będzie najodpowiedniej-
sza? – pytała niespokojnie Ania. – Nie sądzę, żeby wyglądała równie 
ślicznie, jak ta muślinowa, niebieska w kwiatki, a na pewno wydaje 
się bardziej od niej staroświecka.

– Ale bardzo ci w niej do twarzy – zapewniała Diana. – Jest taka 
lekka, powiewna i układa się tak miękko. W tym niebieskim sztyw-
nym muślinie wyglądasz zbyt sztucznie. Biała zaś świetnie i zgrabnie 
się na tobie układa.

Ania westchnęła i zgodziła się na ten wybór. Diana zaczynała zdo-
bywać sobie miano wyroczni w sprawach gustu i stroju, a wszyscy za-
czynali cenić jej rady. Sama też wyglądała tego wieczoru niezwykle 
pięknie – w sukience koloru dzikiej róży, której, ze względu na bar-
wę, Ania musiała się wyrzec raz na zawsze. Jednak przez to, że Dia-
na nie występowała na koncercie, jej ubiór miał mniejsze znaczenie. 
Cały swój kunszt w dziedzinie mody ujawniała więc wobec Ani, któ-
rą należało – biorąc pod uwagę honor mieszkańców Avonlea – ubrać 
i uczesać niczym prawdziwą królewnę.

– Wyciągnij trochę więcej tę falbankę…, ot tak! Pozwól, że zawią-
żę ci szarfę! A teraz pantofle! Zaplotę ci włosy w dwa grube warko-
cze i w połowie ich długości zwiążę wielkimi, białymi kokardami… 
Nie nasuwaj tego jednego loczka na czoło…! Niech się tak miękko 
układa! Nie trzeba tu wielkiej sztuki, bo w tym uczesaniu jest ci do 
twarzy, Aniu. Pani Allan twierdzi, że gdy masz włosy tak rozdzielo-
ne, wyglądasz jak Madonna. Tę maleńką, białą różyczkę przypnę ci 
nad uchem. Miałam tylko jedną na krzaku i schowałam ją specjalnie  
dla ciebie.

– Czy mam założyć swój sznur pereł na szyję? – spytała Ania. – Ma-
teusz przywiózł mi je w zeszłym tygodniu z miasta i myślę, że chciał-
by, żebym je włożyła.

Diana wydęła usta, przechyliła swą czarną główkę, spoglądając na 
przyjaciółkę okiem znawcy i wreszcie wydała wyrok na korzyść pereł, 
które otoczyły smukłą, mlecznobiałą szyję Ani.
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– Jest w tobie coś bardzo stylowego – powiedziała z nie-
kłamanym podziwem. – Trzymasz głowę w tak niezwykły 
sposób. I masz taką zręczną, smukłą figurę. Ze mnie jest 
straszny kloc w porównaniu z tobą. Zawsze bałam się tego, 
ale teraz już wiem, że taka zostanę. Trudno, muszę się 

z tym pogodzić!
– Ty natomiast masz rozkoszne dołeczki w policzkach – zauważyła 

Ania, uśmiechając się przyjaźnie do ładnej, żywej twarzyczki. – Słod-
kie dołeczki, zupełnie jak zagłębienie w kremie. Ja straciłam już na-
dzieję na ich zdobycie. Moje marzenie o dołeczkach nie spełni się ni-
gdy, lecz tyle pragnień już się ziściło, że nie powinnam narzekać… 
Czy jestem już gotowa?

– Całkowicie – zapewniła Diana właśnie w chwili, gdy w drzwiach 
ukazała się Maryla, tak samo szczupła jak przed laty, lecz z posi-
wiałymi włosami i daleko łagodniejszym wyrazem twarzy. – Pro-
szę wejść, Marylo, obejrzeć naszą recytatorkę. Czyż nie wygląda 
ślicznie?

Maryla mruknęła coś niezrozumiałego.
– Wygląda ładnie i skromnie. Lubię włosy ułożone 

w ten sposób, lecz zapewne zniszczysz tę sukienkę w ku-
rzu i wilgoci. Jest zbyt cienka na chłodne noce. Organdy-
na to najmniej praktyczny materiał na świecie – powie-
działam to Mateuszowi, gdy miał zamiar ją kupić. Ale 
obecnie bezcelowe jest czynienie jakichkolwiek uwag mo-

jemu bratu. Był czas, kiedy słuchał moich rad, teraz jednak kupuje 
Ani przedmioty zbyteczne i kupcy Carmody wiedzą, że mogą mu wci-
snąć, co tylko chcą. Wystarczy, że wmówią mu, iż coś jest ładne i mod-
ne, a Mateusz bez namysłu utopi w tym swój grosz… Pamiętaj, Aniu, 
trzymaj suknię z dala od kół i włóż ciepły płaszczyk.

I Maryla zeszła na dół, myśląc z dumą, jak ślicznie wygląda jej Ania. 
Żałowała, że sama nie może pojechać na ten koncert, by usłyszeć i zo-
baczyć swą wychowankę.

Diana Barry:
Zachwycona  

wyglądem i ta-
lentem Ani.

Maryla 
Cuthbert:

Rozsąd-
na, praktycz-

na, oschła.
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– Boję się, że rzeczywiście jest za wilgotno dla mojej sukni – rze-
kła Ania trochę niepewnie.

– Ale ani troszkę! – zapewniła Diana i podniosła roletę. – Noc jest 
prześliczna i ani śladu rosy. Spójrz tylko na księżyc.

– Cieszę się, że moje okno wychodzi na wschód – mówiła Ania, 
podchodząc do Diany. – Jak to miło widzieć słońce, które wschodzi 
nad tymi wysokimi wzgórzami i zagląda przez szczyty smukłych jo-
deł! Każdego dnia wygląda jakoś inaczej, jak nowe, i czuję, że moja 
dusza kąpie się w tej powodzi słonecznego światła. Och, Diano, ubó-
stwiam ten pokoik! Nie wiem, jak wytrzymam bez niego, gdy w przy-
szłym miesiącu przeniosę się do miasta.

– Nie mów dziś o wyjeździe – prosiła Diana. – Czuję się tak nie-
szczęśliwa na myśl o naszej rozłące…, a dziś chcę spędzić miło wie-
czór. Co będziesz deklamowała, Aniu? Bardzo jesteś zdenerwowana?

– Ani trochę. Tak często występowałam publicznie, że nie czuję 
tremy. Postanowiłam recytować fragment Ślubowania panny. To ta-
kie wzruszające! Laura Spencer będzie zapewne mówiła coś komicz-
nego, lecz ja wolę wzruszać niż rozśmieszać.

– A co powiesz na bis?
– Nie będą go żądali! – zaśmiała się Ania, ale gdzieś w głębi duszy 

żywiła nieśmiałą nadzieję, że może jednak zażądają bisów i już wy-
obrażała sobie, jak opowie o tym Mateuszowi następnego dnia przy 
śniadaniu. – Ale oto Janka i Billy…, słyszę turkot kół. Chodźmy!

Billy Andrews nalegał, żeby Ania koniecznie usiadła obok niego, 
więc spełniła jego prośbę, choć niechętnie. O wiele bardziej wolała-
by zająć miejsce z tyłu, obok dziewcząt, gdzie mogłaby się pośmiać 
i żartować, ile dusza zapragnie. W towarzystwie Billa nie było o tym 
mowy. Był to wysoki, tęgi, niezgrabny dwudziestolatek, o okrągłej, 
pozbawionej wyrazu twarzy, w najmniejszym stopniu nieposiadają-
cy umiejętności pięknego wysławiania się. Ale podziwiał Anię i rósł 
z dumy na myśl o tym, że zajedzie przed gmach hotelu z tą smukłą, 
strzelistą postacią obok siebie.
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Jednakże Ania, zwrócona bokiem do dziewcząt, gawędziła z nimi 
wesoło, od czasu do czasu rzucając z grzeczności w stronę Billa jakieś 
pytanie, na które on, uśmiechając się i jąkając, nie mógł najczęściej 
znaleźć odpowiedzi. Ale ona, mimo wszystko, potrafiła cieszyć się  
z przejażdżki. Ten wieczór wydawał się jakby stworzony do radości. 
Na drodze pełno powozów kierowało się w stronę hotelu, a zewsząd 
rozbrzmiewał echem srebrzysty, jasny śmiech.

Gdy dojechali na miejsce, zobaczyli przed sobą hotel niczym ogrom-
ny snop światła rzucający wokół piękne blaski. Panie z komitetu orga-
nizacyjnego wyszły na spotkanie przybyłych gości. Jedna z nich zapro-
wadziła Anię do garderoby artystek zapełnionej członkiniami Klubu 
Muzycznego w Charlottetown, pośród których dziewczyna poczuła 
się nagle onieśmielona, przerażona i zbyt prowincjonalna! Jej suknia, 
która w pokoiku na górze wydawała się piękna i strojna, teraz robiła 
wrażenie prostej i skromnej… zbyt skromnej – pomyślała Ania – na 
tle tych wszystkich jedwabi i koronek, które błyszczały i szeleściły wo-
koło. Jakże nędzny był sznurek pereł w porównaniu z brylantami wy-
sokiej, wystrojonej damy, która stała obok niej! I jak ubogo prezento-
wała się jej maleńka biała różyczka w zestawieniu z przepysznymi cie-
plarnianymi kwiatami, jakimi przystroiły się inne panie!

Ania zdjęła kapelusz i płaszczyk, po czym, smutna, wcisnęła się  
w jakiś kącik. Gorąco pragnęła znaleźć się czym prędzej w swym bia-
łym pokoiku na Zielonym Wzgórzu.

Jeszcze gorzej poczuła się na scenie olbrzymiej sali kon-
certowej, na której wkrótce się znalazła. Elektryczne świa-
tła niemal ją oślepiały, zapach perfum i szmer na sali osza-
łamiał. Wolałaby raczej zasiąść wśród widzów, obok Dia-
ny i Janki, które bardzo mile spędzały czas.

Ania wcisnęła się między jakąś otyłą damę w różowej jedwabnej 
sukni, a wysoką młodą pannę o ironicznym wyrazie twarzy, wystro-
joną w białe koronki. Otyła dama rozglądała się wokoło i przez lor-
netkę mierzyła krytycznym wzrokiem Anię, która, boleśnie dotknięta 

Miejsce akcji:
Sala koncer-
towa w Bia-

łych Piaskach.
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tym surowym egzaminem, miała ochotę krzyczeć. Z kolei dziewczyna  
w białych koronkach głośno mówiła swej najbliższej sąsiadce o znaj-
dujących się na sali „małomiasteczkowych niezgrabach” i „wiejskich 
pięknościach” oraz przewidywała, jak bardzo widzowie będą się bawić 
zapowiedzianymi w programie występami miejscowych artystów. Ania 
obiecała sobie, że znienawidzi tę koronkową pannę do końca życia.

Niełaskawy dla dziewczyny los sprawił, że jakaś zawodowa recyta-
torka, chwilowo przebywająca w hotelu, też wzięła udział w koncer-
cie. Była to smukła kobieta o ciemnych oczach, w prześlicznej, lśnią-
cej, popielatej sukni, jakby utkanej z promieni księżyca, z drogo-
cennymi kamieniami na szyi i we włosach. Miała przecudny, mięk-
ki głos i niezwykłą siłę wyrazu, czym wprawiła słuchaczy w zachwyt. 
Ania, zapominając o sobie i swym niepokoju sprzed chwili, słucha-
ła pełna podziwu, wpatrując się w recytatorkę roziskrzonym wzro-
kiem. Lecz, gdy ta skończyła, Ania ukryła twarz w dłoniach. Nie od-
ważyłaby się teraz wystąpić… nigdy, nigdy…! Jak mogła się łudzić, 
że potrafi deklamować? Ach, gdyby mogła przenieść się z powrotem 
na Zielone Wzgórze!

W tej nieszczęsnej chwili właśnie jej nazwisko zostało wywoła-
ne. Ania nie zauważyła gestu zdziwienia owej panny w koronko-
wej sukni, w którym widoczny był, choć dziewczyna go nie do-
strzegła, pewien wyraz uznania. Wstała i chwiejnym krokiem po-
dążyła na scenę. Była tak blada, że Diana i Janka, siedzące na miej-
scach dla publiczności, nerwowo ściskały się za ręce w przypływie  
współczucia.

W tej chwili Ania stała się ofiarą nieopanowanej tremy.
Jakkolwiek często występowała publicznie, jeszcze nigdy 
nie stała przed takimi widzami, których widok zupełnie 
pozbawił ją energii. Wszystko było tu takie obce, takie 
bogate i olśniewające… – te rzędy pań w wieczorowych 
toaletach, te krytyczne spojrzenia, cała ta otaczająca ją atmosfera bo-
gactwa, wyrafinowanej elegancji i odmiennej kultury. Jakże to różniło 

Ania Shirley:
Strach, tre-
ma, panika.
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się od prostych, drewnianych ławek w ich Klubie Dyskusyjnym, gdzie 
roiło się od znajomych, od serdecznych twarzy sąsiadów i przyjaciół. 
„Ci ludzie – myślała Ania – skrytykują ją bezlitośnie. Być może, tak 
jak owa panna w koronkowej sukni, mają zamiar uprzyjemnić sobie 
wieczór drwinami z »wiejskich« wysiłków i dobrych chęci”. Poczu-
ła się nieszczęśliwa, beznadziejnie opuszczona i zawstydzona! Kolana 
jej drżały, serce tłukło się w piersiach i opanowało ją straszliwe osła-
bienie. Nie potrafiła wymówić ani jednego słowa i była gotowa ra-
czej uciec ze sceny, niż na niej zostać, pomimo upokorzenia, na jakie 
by się wówczas naraziła.

Nagle, gdy jej szeroko otwarte i pełne lęku oczy ślizgały się po 
widzach, spostrzegła siedzącego gdzieś w głębi sali Gilberta Blythe, po-

chylonego ku niej, z uśmiechem na twarzy – uśmiechem, 
który wydał się jej jednocześnie znakiem triumfu i szyder-
stwa. W rzeczywistości jednak chłopak wyrażał swoje za-
dowolenie, ponieważ wszystko mu się podobało. Szcze-
gólnie miłe wrażenie sprawiła na nim subtelna postać Ani 
i jej uduchowiona twarzyczka na tle zielonych palm. Jó-

zia Pye, której towarzyszył, siedziała obok niego, a jej spojrzenie było 
istotnie triumfujące i kpiące zarazem. Lecz Ania nie widziała Józi  
i nie zwróciłaby na nią najmniejszej uwagi, nawet gdyby ją spostrze-
gła. Westchnęła głęboko, dumnie odrzuciła głowę, czując nagle przy-
pływ odwagi, ostry niby prąd elektryczny. Nie skompromituje się wo-
bec Gilberta Blythe… – nie pozwoli, żeby szydził z niej, nigdy! Lęk 
i niepewność opuściły ją w mgnieniu oka. Zaczęła swą deklamację,  
a jej jasny, słodki głos docierał do najbardziej oddalonych kątów sali, 
dochodził tam bez najlżejszego drżenia lub załamania. Odzyskała pew-
ność siebie, a silna reakcja po krótkotrwałym stresie sprawiła, że re-
cytowała tak pięknie, jak nigdy przedtem. Gdy skończyła, w sali roz-
legł się grzmot oklasków. Kiedy wróciła na swoje miejsce, zarumie-
niona z radości i onieśmielenia, poczuła mocny uścisk dłoni otyłej 
pani w różowych jedwabiach.

Gilbert 
Blythe:

Zadowole-
nie, uśmiech 

na widok Ani.
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– Mówiłaś prześlicznie – chwaliła ją serdecznie. – Płakałam jak 
dziecko, naprawdę płakałam. Ale wołają…, żądają bisu.

– Och, nie mogę – rzekła Ania, zmieszana. – Jednak… muszę pójść, 
bo Mateusz byłby rozczarowany. Twierdził, że będą chcieli, bym bisowała.

– Nie należy sprawiać rozczarowania Mateuszowi – rzekła pani we-
sołym tonem, darząc Anię życzliwym spojrzeniem.

Uśmiechnięta, zarumieniona, z rozpromienionym wzrokiem, dziew- 
czyna ponownie stanęła na scenie i wypowiedziała oryginalny i śmiesz-
ny monolog, który niezmiernie spodobał się publiczności.

Reszta wieczoru była triumfem Ani.
Po skończonym koncercie owa tęga pani – wdowa po 

jakimś amerykańskim milionerze – zaopiekowała się Anią 
i przedstawiła ją wielu swoim znajomym, a każdy z nich 
był dla niej bardzo uprzejmy. Znakomita artystka, pani 
Evans, rozmawiała z nią długo i orzekła, że Ania ma piękny głos  
i świetnie interpretuje deklamowane utwory. Nawet owa panna w bia-
łej koronkowej sukni obdarzyła ją jakimś komplementem.

Kolację podano w olbrzymiej, pięknie przybranej sali jadalnej. Dia-
na i Janka, jako osoby towarzyszące Ani, także zostały zaproszone do 
stołu; tylko Billy gdzieś zniknął, obawiając się dostąpienia takiego za-
szczytu. Zastały go jednak czekającego przy powozie, gdy szczęśliwe  
i w świetnych nastrojach opuszczały hotel. Noc była cicha, biała, księ-
życowa. Ania westchnęła i zapatrzyła się w jasne obłoki widniejące 
ponad ciemnymi wierzchołkami jodeł.

Ach, jakże przyjemnie było zatopić się w ciszy tej czystej, balsamicz-
nej nocy! Jakież wspaniałe, wielkie i spokojne wydawało się wszystko 
dookoła! I ten cichy szmer morza, i te ciemne skały niby srogie ol-
brzymy strzegące zaczarowanych skarbów.

– Czyż to nie cudowny wieczór? – westchnęła Janka, kiedy ruszyli 
z miejsca. – Chciałabym być bogatą Amerykanką, móc mieszkać la-
tem w eleganckim hotelu, nosić piękne klejnoty i mocno wydekol-
towane suknie, zajadać się lodami śmietankowymi i kurczętami z sa-

Ania Shirley:
Triumf recy- 
tatorski.
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łatą, nawet w dni powszednie. Jestem pewna, że byłoby to o wiele 
przyjemniejsze niż uczenie dzieci. Aniu, deklamowałaś bosko! Choć 
w pierwszej chwili obawiałam się, że nie zaczniesz wcale! Mam wra-
żenie, że mówiłaś o wiele lepiej od pani Evans.

– Ależ, nie! Nie mów tak, Janko – rzekła gwałtownie Ania. – Bo 
to brzmi niedorzecznie! Nie mogłam recytować lepiej od pani Evans, 
bo ona jest zawodową artystką, ja zaś tylko uczennicą, nieco bardziej 
uzdolnioną w tym kierunku. Mnie całkowicie wystarczy, jeśli słucha-
cze uważali, że mówiłam ładnie.

– Muszę ci powtórzyć pewien komplement, Aniu – odezwała się 
Diana. – Przynajmniej myślę, że był to komplement, sądząc z tonu, 
jakim go wypowiedziano. Obok mnie i Janki siedział jakiś Amery-
kanin…, wyglądający na romatyka, o czarnych jak węgiel włosach  
i oczach. Józia Pye mówi, że jest bardzo znanym malarzem i że ku-
zynka jej matki w Bostonie jest żoną jego szkolnego kolegi. Prawda, 
Janko, że słyszałaś, jak mówił: „Któż to jest to dziewczę na scenie,  
z takimi wspaniałymi tycjanowskimi włosami? Tę twarz pragnąłbym 
malować”. Widzisz, Aniu? Ale co to znaczy „włosy tycjanowskie”?

– Przetłumaczone na nasz język znaczy tyle, co po prostu „rude” 
– roześmiała się Ania. – Tycjan to sławny malarz, który lubił malo-
wać rudowłose kobiety.

– Widziałyście te wszystkie brylanty, które miały na sobie tamte 
panie? – westchnęła Janka. – Po prostu olśniewające! A wy, dziewczę-
ta, nie chciałybyście być bogate?

– Jesteśmy bogate! – rzekła Ania stanowczo. – Mamy szesnaście lat 
i całe życie przed sobą, jesteśmy szczęśliwe jak królowe i wszystkie zo-
stałyśmy obdarzone mniej lub bardziej bogatą wyobraźnią. Spójrzcie 
na to morze, dziewczęta!… Samo srebro, cienie i cudne, fantastycz-
ne blaski… Nie potrafiłybyśmy już bardziej napawać się jego pięk-
nem, gdybyśmy posiadały miliony dolarów i naszyjniki z brylantów. 
Na pewno nie zamieniłybyście się z żadną z tych kobiet, gdybyście 
mogły to uczynić. Czy któraś z was chciałaby na przykład zostać tą 
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panną w białych koronkach? Chodzić z taką kwaśną miną przez całe 
życie, być lalką, która nie potrafi cieszyć się czymkolwiek, tak z ca-
łej duszy? Albo tą panią w różowych jedwabiach, może nawet miłą  
i dobrą, lecz tak otyłą i przysadzistą, że wygląda jak kloc? Albo panią 
Evans mającą takie smutne spojrzenie? Musi być okropnie nieszczę-
śliwa, jeśli patrzy w ten sposób. Wiesz dobrze, Janko, że nie zamieni-
łabyś się z żadną z nich.

– Nie wiem… doprawdy – rzekła Janka niezdecydowanym tonem. 
– Sądzę, że brylanty potrafią zagłuszyć wiele zmartwień.

– A ja nie chciałabym być nikim innym, tylko sobą,
nawet gdybym przez całe życie musiała dźwigać swoje kło-
poty, bez możności pocieszania się brylantami – oświad-
czyła Ania. – Czuję się zupełnie zadowolona z tego, że je-
stem Anią z Zielonego Wzgórza i wystarcza mi sznurek 
moich pereł. Wiem, że Mateusz dał mi wraz z nimi tyle 
miłości, ile nigdy nie otrzymała jej wysokość, pani w różowych je-
dwabiach, przystrojona kosztownościami.

Ania Shirley:
Najważniejsze 
wartości – mi-
łość bliskich, 
dom, rodzina.



300 301

ROZDZIAŁ xxxIv

SEMINARZYSTkA

Podczas kolejnych trzech tygodni na Zielonym Wzgórzu trwały 
przygotowania związane z wyjazdem Ani do seminarium. Wiele spraw 
należało jeszcze omówić i załatwić, trzeba też było wykończyć prace 
krawieckie. Tak zwana wyprawka Ani wyglądała ładnie i bogato; Ma-
teusz dbał o to, a Maryla tym razem nie oponowała, gdy udawał się 
po zakupy do miasta. Co więcej…, pewnego wieczoru sama zjawiła 
się w pokoiku na facjatce, przynosząc śliczny, bladozielony materiał.

– Aniu, mam coś odpowiedniego na powiewną sukien-
kę dla ciebie. Co prawda, nie sądzę, żeby była ci koniecz-
nie potrzebna. Masz już dużo ładnych bluzek! Ale pomy-
ślałam sobie, że może chciałabyś mieć elegancką i gustow-
ną sukienkę, w razie zaproszenia na jakieś większe przyję-
cie, spotkanie towarzyskie czy coś w tym stylu. Słyszałam, 

że Janka, Ruby i Józia dostały „suknie wieczorowe” – tak je nazywa-
ją – a nie chcę, żebyś była od nich gorsza. Kiedy byłam w zeszłym ty-
godniu w mieście, prosiłam panią Allan, by pomogła mi wybrać od-
powiedni materiał, i zamierzam oddać suknię do uszycia Emilii Gil-
lis. Ona ma doskonały gust, a co do kroju też jest niezrównana.

– O Marylo, jakie to prześliczne! – zawołała Ania. – Dziękuję, 
dziękuję bardzo! Nie spodziewałam się wcale tyle dobroci… Przez to 
wszystko mój wyjazd z domu staje się jeszcze gorszym przeżyciem.

Zielona sukienka została wykończona tyloma falbankami, zakład-
kami i marszczeniami, na ile tylko pozwolił dobry gust pani Emilii. 
Chcąc sprawić przyjemność Maryli i Mateuszowi, Ania wystroiła się 

Maryla 
Cuthbert:

Dba o Anię, 
szykuje jej 

modne suk-
nie na wyjazd.
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w nią któregoś wieczoru i zadeklamowała w kuchni, w ich obecno-
ści, Ślubowanie dziewicy. Maryla, spoglądając na jej jasną,
ożywioną twarzyczkę i zręczne ruchy, przypomniała sobie 
wieczór, kiedy Ania przybyła na Zielone Wzgórze. Stanął 
jak żywy w jej pamięci obraz tego nieszczęśliwego, wylęk-
nionego dziecka w wyrośniętej, żółtobrunatnej, brzydkiej 
sukience, z rozpaczą w pełnych łez oczach. Wspomnienie 
to sprawiło, że łzy napłynęły do oczu Maryli.

– Ach, czy to możliwe? Swoją recytacją tak wzruszyłam Marylę!  
– zawołała Ania wesoło, po czym pochyliła się nad nią i ucałowała jej 
policzki. – To mój największy sukces!

– Nie, nie rozczuliłam się tak twoją deklamacją – rzekła Maryla, 
która nie chciała, by posądzono ją o wrażliwość na „poetyckie bzdu-
ry”. – Przypomniałam sobie właśnie tę małą dziewczynkę, którą tu 
po raz pierwszy ujrzałam, i na chwilę zapragnęłam, żebyś na zawsze 
pozostała tym dzieckiem, nawet ze swoimi oryginalnymi pomysła-
mi. Tymczasem wyrosłaś i pójdziesz w świat…, zrobiłaś się taka duża 
i… taka inna w tej sukni…, jakbyś nie należała wcale do Avonlea… 
I właśnie to tak bardzo mnie rozrzewniło. 

– Marylo – Ania przysiadła u kolan opiekunki, na skrawku jej pro-
stej, taniej sukni; w obie ręce ujęła jej pomarszczoną twarz i poważ-
nie, choć z czułością, spojrzała jej w oczy.

 – Tak naprawdę, to ani trochę się nie zmieniłam…. Ja tylko, po-
dobnie jak to drzewo, wyrosłam i puściłam gałęzie. W środku…, tu-
taj, w głębi… pozostało to samo. I zawsze będę taka sama, niezależ-
nie od tego, gdzie się udam ani jak zmieni się mój wygląd. W sercu 
pozostanę zawsze waszą małą Anią, która będzie z każdym
dniem kochała coraz bardziej Marylę, Mateusza i drogie 
Zielone Wzgórze.

Ania przytuliła swój świeży, młody policzek do twarzy 
Maryli i wyciągnęła dłoń, by pogłaskać ramię siedzącego obok Ma-
teusza.

Maryla 
Cuthbert:
Uczuciowa, 
roztkliwia ją 
wspomnienie 
dawnej Ani.

Ania Shirley:
Kocha Mary-
lę i Mateusza.
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W tej chwili Maryla dałaby wiele za to, by móc wyrazić swoje uczu-
cia tak samo, jak Ania. Lecz, ponieważ z natury i z przyzwyczajenia 
tego nie potrafiła, zdobyła się jedynie na to, by objąć ramieniem swą 
ukochaną wychowankę i przycisnąć ją mocno do serca, życząc sobie, 
by jej nigdy w życiu nie utraciła.

Oczy Mateusza też jakoś podejrzanie zwilgotniały…, więc wstał 
z miejsca i wyszedł. Pod szafirowym, gwiaździstym, letnim niebem 
przechadzał się topolową aleją niesamowicie wzruszony.

– Nie zepsuliśmy tego dziecka – szeptał z dumą. – I to 
moje wtrącanie się od czasu do czasu do jej wychowania 
nie wyrządziło jej nic złego. Jest smukła i ładna, a przy 
tym taka kochająca i dobra, co najważniejsze. Ania stała 
się prawdziwym błogosławieństwem i nie było szczęśliw-
szej pomyłki niż ta, którą w swoim czasie popełniła pani 

Spencer. Nie uważam nawet, aby była to pomyłka. Opatrzność zesła-
ła nam Anię, uznając, że jest nam potrzebna.

Wreszcie nadszedł dzień wyjazdu Ani do miasta. W pięk-
ny wrześniowy poranek wyruszyła z domu wraz  z Mate-
uszem, po pełnym łez pożegnaniu z Dianą i mniej wylew-
nym z Marylą – w każdym razie oczy opiekunki pozosta-
ły suche.

Ale po wyjeździe Ani Diana otarła łzy i udała się ze swymi ku-
zynkami z Carmody na wycieczkę do Białych Piasków, gdzie wesoło 
się bawiła, gdy tymczasem Maryla z rozpaczliwą energią zabrała się 
za wykonywanie najrozmaitszych, zupełnie zbytecznych robót, żeby  
tylko zagłuszyć nurtujący ją serdeczny żal – palący i gryzący, które-
go nie daje się zmyć łatwymi łzami. Dopiero, kiedy wieczorem udała 

się na spoczynek, z bolesnym i ciężkim przeświadcze-
niem, że małego pokoiku na górze nie rozjaśnia młode 
życie ani nie rozgrzewa miarowy, spokojny oddech Ani, 
ukryła twarz w poduszkę i rozpłakała się z tęsknoty za 
swym dziewczęciem. Szlochała serdecznie, aż w końcu 

Mateusz 
Cuthbert:

Dumny z wy-
chowanki, 

kocha ją ca-
łym sercem.

Czas akcji 
– wrzesień; 

wyjazd do se-
minarium. 

Maryla 
Cuthbert:
Żal i smu-
tek po wy-

jeździe Ani.
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sama wyrzucała sobie, że niesłusznie tak się zamartwia o jedną ludz-
ką istotę.

Ania i wszyscy inni uczniowie z Avonlea przybyli do
miasta dokładnie o czasie, aby zdążyć jeszcze do semina-
rium. Pierwszy dzień minął im dość przyjemnie, w we-
sołym pośpiechu i w wirze nowych wrażeń. Spotykano 
nowych kolegów, poznawano profesorów, dobierano i organizowa-
no klasy. Ania za radą panny Stacy postanowiła zacząć zajęcia od 
razu od drugiego roku. Gilbert Blythe uczynił tak samo. Oznaczało 
to, że można otrzymać licencjat nauczycielski pierwszej klasy już po 
roku, zamiast po dwóch, ale wymagało też od studenta o wiele cięż-
szej pracy. Janka, Ruby, Józia, Karol i Moody Spurgeon nie mieli aż 
tak wielkich ambicji, zadowolili się więc zwyczajnym tokiem studiów,  
a w efekcie mieli otrzymać licencjat niższego stopnia.

Ania poczuła ogromną samotność, znalazłszy się w sali
pośród pięćdziesięciu kolegów i koleżanek, samych nie-
znajomych osób, oprócz tego wysokiego, ciemnego bru-
neta, który siedział w rogu, pod samymi drzwiami. Zresz-
tą, akurat ta znajomość niewiele była dla niej warta – za-
uważyła pesymistycznie. Pomimo tego dziewczyna ucieszyła się nie-
zmiernie, że będą razem z Gilbertem na tym samym kursie. Dawne 
współzawodnictwo mogło i tutaj trwać nadal, a Ania wiedziała, jak 
ciężko będzie musiała pracować.

„Nie czułabym się dobrze, gdyby zabrakło mi tego bodźca – myśla-
ła. – Gilbert wygląda na zdecydowanego. Przypuszczam, że postano-
wił zdobyć złoty medal. Jaki on ma wspaniały podbródek, nigdy do-
tąd tego nie zauważyłam! Szkoda, że Janka i Ruby nie są na tym sa-
mym roku, co ja, nie czułabym się tak bardzo samotna. Ciekawa je-
stem, która z tych dziewcząt zostanie moją przyjaciółką? Co prawda, 
przyrzekłam Dianie, że żadna z seminarzystek, nawet najsympatycz-
niejsza, nie stanie się nigdy tak mi droga, jak ona. Ale przecież wolno 
mi mieć jakieś drugoplanowe przyjaciółki! Podoba mi się ta dziew-

Pobyt Ani  
w seminarium 
w Carmody.

Ania Shirley:
Smutna, sa-
motna w ob-
cym mieście.
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czyna o ciemnych oczach, w wiśniowej bluzce; musi być pełna tem-
peramentu. Taka rumiana! A ta blondynka o jasnej cerze, która wy-
gląda przez okno?! Jakie ma cudne włosy! Z pewnością jest marzyciel-
ką. Chciałabym je poznać bliżej… Tak, żeby przechadzać się z nimi 
i żebyśmy mówiły do siebie zdrobniale po imieniu... Na razie jednak 
nie znam ich, one mnie nie znają i prawdopodobnie wcale nie mają 
zamiaru mnie poznać. Och, jakie to przykre!”.

Jeszcze smutniej zrobiło się Ani wtedy, gdy o zmierzchu znalazła 
się sama jedna w swym pokoiku. Nie mieszkała, tak jak inne dziew-
częta, u krewnych. Panna Józefina Barry chętnie by ją u siebie gości-
ła, lecz Beechwood leżało tak daleko od seminarium, że nie mogło 
być o tym mowy. Wobec tego panna Barry wyszukała Ani jakiś pen-
sjonat, który, jak zapewniała Marylę i Mateusza, stanowił odpowied-
nie miejscem dla dziewczyny.

– Osoba, która go prowadzi, jest zubożałą damą – objaśniła panna 
Barry. – Jej mąż był oficerem angielskim. Jest niezmiernie wybredna 
w doborze lokatorów. Ania nie spotka pod jej dachem nikogo nie-
odpowiedniego. Młodzież odżywia się tam bardzo dobrze, a stancja 
znajduje się w pobliżu seminarium, w spokojnej okolicy.

Wszystko to okazało się prawdą, lecz niewiele pomogło Ani, któ-
rą od pierwszych chwil ogarnęła tęsknota za domem.

Smutnie rozglądała się po swym ciasnym, małym pokoju o ponu-
rych tapetach, bez najmniejszego obrazka, z wąskim, żelaznym łóż-
kiem i pustą szafą. Wzruszenie ścisnęło jej gardło, gdy przypomniała 
sobie biały pokoik na Zielonym Wzgórzu, wspaniałą przyrodę woko-
ło, miłą woń pachnącego groszku pod oknami, światło księżyca nad 
sadem, potok za wzgórzem i korony sosen, cicho szumiące od nocne-
go wiatru, rozległe, gwiaździste niebiosa i światełko błyszczące w oknie 
Diany, przezierające poprzez szczeliny drzew. Tutaj nie było ani śladu 
tych rzeczy. Ania wiedziała, że za oknem ciągnie się brukowana uli-
ca, sieć drutów telefonicznych zasłania niebo, a odgłosy obcych kro-
ków rozlegają się na chodnikach i tysiące świateł padają na niezna-
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jome twarze. Poczuła, że jest bliska płaczu i zaczęła z nim walczyć.
– Nie chcę płakać. Jest to dziecinne… i głupie…, ale oto już trzecia 

łza stacza mi się po twarzy. I jeszcze kilka! Muszę pomyśleć o czymś 
przyjemnym, aby je powstrzymać. Jednak wszystko to, co jest przy-
jemne, ma związek z Avonlea, a to jeszcze pogarsza…, cztery…, pięć… 
Pojadę do domu w przyszły piątek, ale to jest tak, jakbym miała wy-
jeżdżać za sto lat! Teraz Mateusz wraca do domu… Maryla stoi przy 
furtce i spogląda na drogę…, sześć…, siedem…, osiem… Och, nie 
ma sensu ich liczyć! Teraz płyną całym strumieniem. Nie mogę być 
wesoła… Nie chcę być wesoła! Lepiej się wypłakać!

I dziewczyna rozpłakałaby się na dobre, gdyby w tej samej chwili 
nie przyszła do niej Józia Pye. Ucieszona widokiem znajomej twarzy 
Ania zapomniała na razie, że nie było między nimi wielkiej przyjaźni. 
Jako cząstka Avonlea, nawet Józia Pye była w tej chwili miłym gościem.

– Cieszę się bardzo, że mnie odwiedzasz – rzekła Ania szczerze.
– Beczałaś! – zauważyła Józia z przesadną litością. – Przypuszczam, 

że tęsknisz za swoimi… Niektórzy pod tym względem nie umieją nad 
sobą zapanować. Ja mogę cię zapewnić, że nie mam zamiaru tęsknić za 
domem. Miasto zapewnia o wiele więcej rozrywek niż to stare, nud-
ne Avonlea. Nie rozumiem, jak mogłam tam tak długo wytrzymać! 
Nie płacz, Aniu! Będziesz źle wyglądała, bo zaczerwienią ci się oczy  
i nos, a wtedy staniesz się już cała czerwona… Bardzo wesoło spędzi-
liśmy dziś dzień w seminarium. Nasz profesor od francuskiego to ist-
na kaczka! Wąsy ma, ot, takie…! Masz coś do przegryzienia, Aniu? 
Umieram z głodu. Och, wyobrażam sobie, jak cię Maryla obładowa-
ła ciastkami. Właśnie po to tu przyszłam. Inaczej wybrałabym się do 
ogrodu z Frankiem Stockley’em, żeby posłuchać muzyki. On miesz-
ka w tym samym pensjonacie, co ja i jest niesamowicie wesoły. Za-
uważył cię dziś i spytał mnie, kim jest ta rudowłosa dziewczyna. Po-
wiedziałam mu, że jesteś sierotą przygarniętą przez Cuthbertów i że 
nikt nie wie o tobie nic więcej.

Ania zaczęła się już zastanawiać nad tym, czy samotność i łzy nie 
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są jednak lepsze od przebywania w towarzystwie Józi Pye, kiedy do-
tarły Janka i Ruby, każda z nich ze znakiem seminarium w postaci 
kokardki z purpurowej wstążki, dumnie przypiętej do sukni. Ponie-
waż Józia chwilowo „nie rozmawiała” z Janką, zamilkła na ich widok 
i na chwilę stała się nieszkodliwa.

– Ach – rzekła Janka z westchnieniem – wydaje mi się, że od rana 
przeżyłam już wiele miesięcy. Powinnam w tej chwili siedzieć w domu 
i wkuwać Wergiliusza 1… Ten wstrętny stary profesor kazał nam przy-
gotować na jutro dwadzieścia wierszy. Ale nie mogłam usiedzieć nad 
książką. Aniu, chyba widzę ślady łez na twojej twarzy. Jeśli płakałaś, 
nie ukrywaj tego, bardzo cię proszę. To mi przywróci szacunek dla 
samej siebie, bo też zalewałam się łzami, zanim Ruby przyszła mnie 
pocieszyć. Nie będzie mi tak przykro i nie będę się czuła jak głupiut-
kie gąsiątko, jeśli ktoś inny też się nim okazał. Co to, ciasto? Daj mi 
okruszek, dobrze?… Dziękuję ci bardzo… Ach, jak pachnie Avonlea!

Ruby zauważyła na stole plan studiów seminaryjnych i chciała się 
dowiedzieć, czy Ania będzie się ubiegała o złoty medal.

Ania zarumieniła się i przyznała, że myśli o tym.
– Ale, ale, czy wiecie – wtrąciła Józia – że seminarium otrzyma jed-

no ze stypendiów Avery’ego…? Dziś właśnie nadeszła ta wiadomość. 
Frank Stockley mówił mi o tym… Jego wuj zasiada w Radzie Aka-
demickiej, słyszałyście pewnie! Jutro wywieszą zawiadomienie w se-
minarium.

Stypendium Avery’ego! Serce Ani zaczęło nagle bić mo-
cniej, a horyzonty jej ambicji niebotycznie wzrosły. Do 
tej chwili szczytem jej marzeń było uzyskanie licencjatu 
nauczycielskiego pierwszej klasy, a może i medalu! Teraz 
zaś w jednej chwili wyobraziła sobie, jak po zdobyciu sty-

pendium Avery’ego otrzymuje prawo do czteroletnich wyższych stu-

1 Wergiliusz – właśc.: Vergilius Publius Maro, 70-19 r. p.n.e.; słynny rzymski poeta, autor 
Eneidy, rzymskiej epopei narodowej
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diów w Redmond College – myślą tą pieściła się jeszcze długą chwi-
lę po tym, kiedy ucichło echo słów Józi. Stypendium Avery’ego przy-
znawano bowiem za język angielski, a Ania czuła, że pod tym wzglę-
dem może sprostać największym wymaganiom.

Pewien bogaty przemysłowiec z Nowego Brunszwiku przeznaczył 
w swym testamencie część pieniędzy, które ofiarował rozmaitym wyż-
szym szkołom oraz seminariom w tej prowincji. Długo rozważano, 
czy przyznać stypendium seminarium w Carmody, lecz wreszcie za-
padła pozytywna decyzja. Absolwent, który okaże się najlepszy z ję-
zyka angielskiego i literatury angielskiej, będzie otrzymywał stypen-
dium w kwocie dwustu pięćdziesięciu dolarów rocznie, w trakcie ca-
łego okresu czteroletnich studiów w Redmond College. Nic dziw-
nego, że Ania tego wieczoru udała się na spoczynek z wypiekami na 
policzkach.

– Jeśli to będzie zależało tylko od usilnej pracy, zdobędę stypen-
dium – postanowiła. – Czy Mateusz nie byłby ze mnie dumny, gdy-
bym otrzymała tytuł magistra? Ach, jak to jest przyjemnie mieć wyż-
sze cele! A ja tyle ich mam! Ale najlepsze jest to, że one nigdy się nie 
kończą. Zaledwie osiągnęłaś jeden z nich, już drugi, jeszcze wyższy, 
ukazuje ci się w oddali… I właśnie to sprawia, że życie jest cudowne!
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ROZDZIAŁ xxxv

ZIMA W SEMINARIUM

Tęsknota Ani za domem zmniejszyła się przede wszystkim dzięki 
temu, że każdą sobotę i niedzielę spędzała na swoim ukochanym Zie-
lonym Wzgórzu. Dopóki panowała piękna pogoda, studenci z Car-
mody w każdy piątek wieczorem jeździli do Avonlea nową koleją. 
Diana i kilku innych młodych mieszkańców miasteczka oczekiwało 
ich na dworcu i wszyscy razem wesołą gromadką wracali do domów. 
Ania uważała te piątkowe wieczorne przechadzki za najmilsze i naj-
cenniejsze godziny z całego tygodnia, a to głównie przez wzgląd na 
piękne, zabarwione jesienią wzgórza, świeże, rześkie powietrze i wi-
dok na migające z oddali światła ludzkich siedzib.

Gilbert Blythe prawie zawsze towarzyszył Ruby i niósł 
jej torbę podróżną. Ruby wyrosła na bardzo ładną dziew-
czynę, uważała się za całkiem dorosłą i taka też w istocie 
była. Suknię nosiła tak długą, na jaką tylko jej matka ze-
zwalała, a będąc w mieście, upinała wysoko włosy, cho-

ciaż w domu musiała zaplatać warkocze. Miała wielkie, jasnobłękit-
ne oczy, prześliczną cerę i zręczną, choć pulchną figurę. Śmiała się 
bardzo dużo, zawsze miała dobry humor i cieszyła się każdą radosną 
chwilą w życiu.

– Nie przypuszczałam, że Gilbertowi spodoba się taki typ dziew-
czyny – szepnęła Janka do Ani.

Ania również była tego samego zdania, lecz nie wygłosiłaby go za 
nic na świecie, nawet za cenę stypendium Avery’ego. Czuła, że przy-
jemnie byłoby z takim przyjacielem jak Gilbert dyskutować o książ-

Gilbert 
Blythe:

Spotyka się 
z Ruby Gillis.
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kach, o nauce i ambicjach. Gilbert miał cel w życiu – wiedziała o tym 
dobrze, a przecież Ruby nie była osobą, z którą można poważnie roz-
mawiać na te tematy.

W stosunku Ani do tego młodzieńca nie było ani krzty głupiego 
sentymentalizmu. Myśląc o chłopcach, jeśli w ogóle o nich myślała, 
widziała w nich jedynie ewentualnych dobrych kolegów. Gdyby zo-
stali przyjaciółmi, nie obchodziłoby jej to, kogo on odprowadza do 
domu. Potrafiła zdobywać przyjaźń koleżanek, które odwdzięczały się 
podobnym uczuciem i miała ich wiele. Lecz instynktownie czuła, że 
dopiero męska przyjaźń poszerzyłaby jej horyzonty myślowe i wypeł-
niła jakąś pustkę. Ania nie potrafiła określić tak prosto swoich uczuć, 
wiedziała jednak, że gdyby Gilbert towarzyszył jej kiedyś w drodze 
powrotnej z pociągu, gdyby szli przez rozległe pola i wijące się mię-
dzy paprociami dróżki, prowadziliby niejedną miłą i zajmującą roz-
mowę o tym nowym świecie, który się przed nimi roztoczył, o swych 
nadziejach i ambicjach.

Gilbert był zdolnym, mądrym chłopcem o ugruntowanych po-
glądach. Dążył do osiągnięcia w życiu tego, co najlepsze, wiedział 
też, że realizacja własnych celów wymaga poświęcenia samego siebie. 
Ruby Gillis zwierzyła się Jance Andrews, że nie rozumie nawet po-
łowy tego wszystkiego, o czym mówi jej Gilbert. Potrafi on bowiem 
mówić tak jak Ania Shirley, gdy się nad czymś poważnie zastanawia, 
ona zaś nie widzi żadnej przyjemności w zaprzątaniu sobie głowy po-
ważnymi sprawami i dyskutowaniu o książkach wtedy, gdy się chwi-
lowo uwolniła od nauki… Frank Stockley stanowczo jest weselszy, 
ale nie jest nawet w połowie tak przystojny jak Gilbert i dlatego nie 
umiałaby się zdecydować, którego z nich woli.

Tymczasem w seminarium Ania zdobyła sobie z czasem niewielkie 
grono przyjaciółek – studentek, podobnie jak ona myślących, ambit-
nych i obdarzonych bujną wyobraźnią. Z „rumianym dziewczęciem” 
– Stellą Maynard i „marzycielką” – Priscillą Grant szybko się zaprzy-
jaźniła. Priscilla – o bladej karnacji i uduchowionej twarzy – przycią-
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gnęła ją ku sobie niewyczerpaną ochotą do figlów, zabaw i rozmaitych 
żartów, gdy tymczasem żywa, ciemnowłosa Stella okazała się marzy-
cielką i razem z nią bujała na skrzydłach fantazji.

Po świętach Bożego Narodzenia studenci i studentki z Avonlea 
przerwali swe piątkowe odwiedziny w domach i zabrali się poważnie 
za naukę. Wszyscy seminarzyści byli oceniani, a pomiędzy poszcze-
gólnymi grupami zaczęły się pojawiać coraz wyraźniejsze różnice.

Pewne fakty zostały jednomyślnie przyjęte, jak na przykład ten, że 
liczba osób ubiegających się o medal została zawężona do trzech: Gil-
berta Blythe, Ani Shirley i Lewisa Wilsona. Co się tyczy stypendium 
Avery’ego, za ewentualnych zwycięzców uznano sześciu studentów. 
Brązowy medal za matematykę przyznawano bezsprzecznie grubemu, 
przysadzistemu młodzieńcowi z głuchej prowincji, o wypukłym czo-
le i w połatanej kurtce. Ruby Gillis była najpiękniejszą z tegorocz-
nych słuchaczek seminarium. Na drugim roku palmę pierwszeństwa 
za urodę otrzymała Stella Maynard, choć krytyczna mniejszość opo-
wiadała się na korzyść Ani Shirley. Ethel Marr przyznaliby kompe-
tentni sędziowie nagrodę za najbardziej stylowe i modne uczesanie, 
a panna Andrews – skromna, pracowita i sumienna Janka – zbiera-
ła laury w dziedzinie prowadzenia gospodarstwa domowego. Nawet 
Józia Pye także zyskała sławę… – niestety, najbardziej złośliwej osób-
ki spośród seminarzystek.

Można zatem śmiało stwierdzić, że wychowankowie panny Stacy 
wyróżniali się również na szerszej scenie akademickiego życia.

Ania pracowała wytrwale i pilnie. Jej współzawodnic-
two z Gilbertem było takie samo, jak w swoim czasie  
w szkole w Avonlea, mimo że na studiach nikt o tym nie 
wiedział. Utraciło ono jednak wiele z dawnej zaciętości. 
Ania nie chciała zwyciężyć po to, żeby upokorzyć chłop-
ca, lecz kierowało nią raczej dumne pragnienie trudnego 

zwycięstwa nad wartościowym przeciwnikiem. Miła byłaby taka wy-
grana, lecz jeśliby ją ominęła, Ania nie uważałaby już, że z tego po-
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wodu życie straci całą swą wartość.
Poza lekcjami i pracą młodzież znajdowała też wolne chwile na roz-

rywki. Ania spędziła niejedną godzinę w willi panny Barry, gdzie prze-
ważnie w niedzielę jadała obiady. Ciotka Józefina postarzała się, jak 
sama mówiła, lecz jej czarne oczy nie straciły swej przenikliwości, po-
dobnie jak nie zmienił się jej kąśliwy język. Nigdy jednak
nie czyniła żadnych przykrych uwag Ani, gdyż dziewczę, 
podobnie jak dawniej, pozostało jej ulubienicą.

– Ania rozwija się z każdym dniem – mówiła. – Inne 
dziewczęta męczą mnie…, są tak irytująco nudne. Ona 
zaś mieni się wszystkimi barwami tęczy, a każda z nich jest piękna. 
Co prawda, dziś nie jest już tak zabawna jak wtedy, gdy była małym 
dzieckiem, ale nie można przestać jej kochać. A ja lubię takich ludzi, 
bo oszczędza mi to kłopotu zmuszania się do miłości.

Całkiem niepostrzeżenie przyszła wiosna. W Avonlea przylaszczki 
wyjrzały spod zeschłych traw, pokrytych jeszcze cienką warstwą śnie-
gu, a lasy i doliny przyoblekły się w jasnozieloną szatę. Ale zmęcze-
ni pracą seminarzyści z Charlottetown mówili i myśleli jedynie o eg-
zaminach.

– To nieprawdopodobne, żeby ten termin był taki bliski – mówi-
ła Ania – a jednak ostatnia jesień minęła już tak dawno… Cała zima 
nauki i wykładów – i nagle, ani się obejrzeliśmy – egzaminy tuż, 
tuż, w przyszłym tygodniu! Wiecie, dziewczęta, że choć nieraz mie-
wam chwile, kiedy egzaminy wydają mi się czymś bardzo ważnym, to  
– gdy widzę przed sobą te wspaniałe kasztany, z nabrzmiałymi pąka-
mi, te szafirowe obłoki w górze, u wylotu ulic – nagle egzaminy tra-
cą na znaczeniu.

Janka, Ruby i Józia, które na chwilę wstąpiły do Ani, nie dzieliły 
jej poglądów. Dla nich egzaminy zawsze miały bardzo wielkie zna-
czenie… – były o wiele ważniejsze od pąków kasztanów czy majo-
wych mgieł. Ania, pewna, że zda co najmniej na ocenę dobrą, mo-
gła sobie pozwolić na takie chwile odprężenia. Jednak ten, które-

Ania Shirley:
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go przyszłość zależała od szczęśliwego trafu – jak sądziły dziewczęta 
mniej pewne swej wiedzy – nie mógł tak filozoficznie spoglądać na te  
sprawy.

– Przez ostatni tydzień ubyło mi siedem funtów – westchnęła Jan-
ka. – I nic nie pomogą rady, aby się nie martwić. Ja wręcz chcę się za-
martwiać, bo to mi trochę pomaga. Jeśli się martwię, wydaje mi się, 
że pracuję, że się staram... Byłoby to straszne, gdybym nie otrzymała 
licencjatu po spędzeniu całej zimy w seminarium i narażeniu rodzi-
ców na takie ogromne wydatki.

– Ja nie mam zamiaru się o nic starać – zauważyła Józia. – Jeśli nie 
zdobędę w tym roku dyplomu, dostanę go w przyszłym. Mój ojciec 
może bez problemu opłacać moją naukę. Wiesz, Aniu, Frank Stockley 
opowiadał mi, że profesor Tremaine twierdzi, iż Gilbert Blythe z pew-
nością otrzyma medal, a Emilia Clay zdobędzie stypendium Avery’ego.

– Będę się tym denerwować dopiero jutro – zaśmiała się pobłażli-
wie Ania. – Ale teraz wiem, że dopóki fiołki będą kwitły w dolinie, 
poniżej Zielonego Wzgórza, a malutkie paprocie będą wychylały swe 
główki wzdłuż Alei Zakochanych, nie zrobi mi to wielkiej różnicy, 
czy otrzymam stypendium Avery’ego, czy też nie. Starałam się, jak 
mogłam najlepiej i teraz zaczynam rozumieć, co to znaczy „rozkosz 
walki”. Pięknie jest walczyć i zwyciężyć, ale równie satysfakcjonują-
ca może być szlachetnie przegrana bitwa… Dziewczęta, nie mówmy 
więcej o egzaminach! Spójrzcie na sklepienie jasnozielonych obłoków 
nad tymi domami i wyobraźcie sobie, jak ono musi cudownie wyglą-
dać nad purpurowymi lasami bukowymi w Avonlea!

– Jak się ubierzesz na rozdanie dyplomów, Janko? – spytała prak-
tyczna Ruby.

Janka i Józia jednocześnie pośpieszyły z odpowiedzią i zaczęła się 
rozmowa o modzie. Tylko Ania, z łokciami opartymi na parapecie 
okna, ze swą łagodną twarzyczką wtuloną w ręce, oczami pełnymi 
fantastycznych wizji, głucha na paplaninę koleżanek, spoglądała po-
nad dachy domów, podziwiając wspaniałe niebo oblane światłem za-
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chodzącego słońca. Snuła marzenia o przyszłości.
Całe życie należało do niej, nadchodzące lata skrywały w sobie wie-

le możliwości i obietnic, a każdy kolejny rok wydawał się ponętną 
różą, z której życie plotło nieśmiertelny wieniec.
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ROZDZIAŁ x x x v I

SŁAWA I MARZENIE

Tego ranka, gdy miały zostać ogłoszone wyniki egzaminów, Ania  
z Janką przechadzały się po ulicy. Janka była szczęśliwa i uśmiechnię-
ta. Egzaminy minęły i była pewna, że zdała i otrzyma dyplom. Nic 
innego nie zaprzątało jej głowy, nie miała zbyt wielkich ambicji, więc 
też nie odczuwała specjalnego niepokoju. Zawsze bowiem musimy 
zapłacić pewną cenę za wszystko, co zdobywamy lub otrzymujemy  
w życiu. Zaspokojenie ambicji wymaga nakładu pracy, stresów i sa-
mozaparcia, prowadzi też niekiedy do załamania. Ania była blada  
i spokojna. Za około dziesięć minut miała się dowiedzieć, kto zdobył 
medal, a kto stypendium.

– Nie ma wątpliwości, że otrzymasz jedno lub drugie z tych odzna-
czeń – rzekła Janka, która nie mogła sobie wyobrazić, żeby Rada Se-
minarium okazała się na tyle niesprawiedliwa, by zdecydować inaczej.

– Nie łudzę się nadzieją otrzymania stypendium – odpowiedziała 
Ania. – Wszyscy twierdzą, że dostanie je Emilia Clay. Ale nie podej-
dę do tablicy ogłoszeń, żeby się o tym jak najwcześniej przekonać, nie 
mam tyle odwagi. Idę do szatni dla dziewcząt! Ty przeczytaj ogłosze-
nie i przyjdź mnie zawiadomić, Janko. Ale błagam cię w imię naszej 
długoletniej przyjaźni, zrób to jak najszybciej! Jeśli mi się nie powio-
dło, powiedz mi to otwarcie, nie staraj się ukrywać prawdy. I nieza-
leżnie od tego, co się stanie, nie pocieszaj mnie i nie żałuj. Przyrzek-
nij mi to, Janko!

Janka złożyła przyjaciółce uroczyste przyrzeczenie, lecz, jak się oka-
zało, było ono zbyteczne. Zaledwie bowiem weszły do seminarium, 
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ujrzały w holu tłum młodych ludzi, którzy podnosili na ramionach 
Gilberta Blythe i wołali z całych sił:

– Niech żyje Gilbert Blythe, zdobywca medalu!
W tej samej chwili Ania poczuła przenikliwe ukłucie 

bólu, spowodowanego rozczarowaniem i porażką. A więc 
przegrała! Mateusz na pewno się zmartwi…, a taki był pe-
wien, że ona zwycięży!

Ale wtem… ktoś krzyknął:
– Po trzykroć hura! Niech żyje panna Shirley, stypen-

dystka Avery’ego!
– Ach, Aniu! – zawołała Janka, kiedy wśród grzmiących 

okrzyków obie przedostały się wreszcie do szatni – jaka ja 
jestem z ciebie dumna! To wspaniałe!

Dziewczęta otoczyły Anię, śmiejąc się i winszując jej gorąco. Obej-
mowały ją za szyję i mocno ściskały jej ręce. W tym wirze całusów  
i uścisków Ania zdołała jednak szepnąć Jance:

– A jak Mateusz i Maryla będą się cieszyli! Muszę natychmiast na-
pisać do domu.

Wkrótce nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów, które odbyło 
się w wielkiej auli akademii. Po wygłoszeniu przemówień, odczyta-
niu najlepszych wypracowań i odśpiewaniu pieśni nastąpiło publicz-
ne wręczanie dyplomów, nagród i medali.

Mateusz i Maryla byli przy tym obecni, ich oczy przez cały czas były 
skupione na jednej osobie stojącej na podium… – smukłej dziew-
czynie w jasnozielonej sukience, z lekko zarumienionymi policzkami  
i oczyma błyszczącymi jak gwiazdy. Absolwentka ta odczytała najlep-
szą pracę z języka angielskiego. Wskazywano ją sobie i szeptano, że to 
ona zdobyła stypendium Avery’ego.

– Przyznaj, Marylo, że jesteś zadowolona, że ją zatrzymałaś – szep-
nął Mateusz, kiedy Ania skończyła czytać.

Były to jego pierwsze słowa, jakie wypowiedział, od chwili, gdy 
wszedł do sali.

Gilbert 
Blythe:
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– Nie po raz pierwszy się z tego cieszę. Już dawno po-
winno było to do ciebie dotrzeć, Mateuszu – odparła sio-
stra.

Siedząca za nimi panna Barry przechyliła się i dotknę-
ła swą parasolką Maryli.

– Czy nie jesteście dumni ze swojej Ani? Ja bardzo – rzekła.
Wieczorem Ania wróciła do Avonlea z Mateuszem i Marylą. Do 

domu nie zajrzała już od kwietnia i czuła, że nie potrafi dłużej czekać 
na tę chwilę. Jabłonie były pokryte kwiatami, a cały świat prezento-
wał się świeżo i młodo. Diana oczekiwała jej na Zielonym Wzgórzu. 
Ania rozejrzała się po swym ukochanym białym pokoiku, w którym 
Maryla umieściła na oknie kwitnącą różę. Dziewczyna westchnęła  
z radością:

– Diano, jak dobrze jest wrócić do domu! Cudownie jest znowu 
zobaczyć zarysy jodeł na różowym niebie… i ten biały sad, i tę starą 
Królową Śniegu! Czyż nie cudownie pachnie mięta? A ta róża!… Jest

w niej i poezja, i nadzieja, i modlitwa. I jak dobrze być 
znowu z tobą, Diano!

– Sądziłam, że wolisz Stellę Maynard – rzekła Diana  
z wyrzutem. – Józia Pye mi o tym powiedziała. Twierdzi, 

że jesteś oczarowana Stellą.
Ania roześmiała się i rzuciła w Dianę zwiędłą konwalijką ze swe-

go bukietu.
– Stella Maynard byłaby najmilszą dziewczyną pod słońcem, gdy-

by nie ty, Diano – rzekła. – Kocham cię bardziej niż kiedykolwiek…  
i mam ci tak dużo do opowiedzenia! Ale w tej chwili uważam za szczę-
ście samo siedzenie tu i patrzenie na ciebie. Czuję się zmęczona…, 
wydaje mi się, że zmęczyła mnie nauka i ambicje. Mam zamiar spę-
dzić jutro co najmniej dwie godziny na beztroskim leżeniu sobie w sa-
dzie na trawie. Nie będę myślała wtedy o niczym.

– Jakżeś ty świetnie zdała, Aniu! Przypuszczam, że teraz, gdy zdo-
byłaś stypendium Avery’ego, nie weźmiesz się za nauczanie?

Maryla 
Cuthbert:

Duma z suk-
cesu Ani.

Ania Shirley:
Przyjaźń  
z Dianą.
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– Nie. We wrześniu wyjadę do Redmond. Czy to nie wspaniałe? 
Przez trzy cudowne miesiące złotej swobody nabiorę energii do dal-
szej pracy. Janka i Ruby zostaną nauczycielkami. Jak to się dobrze zło-
żyło, że wszyscy otrzymali dyplomy, nawet Moody Spurgeon i Józia  
Pye.

– Komitet szkolny w Newbridge ofiarował już posadę nauczyciel-
ki Jance – rzekła Diana. – Gilbert Blythe także zabiera
się za pracę nauczyciela. Musi to zrobić. Jego ojciec nie 
może łożyć na koszty college’u w przyszłym roku, więc 
Gilbert postanowił sam zapracować na dalsze studia. Są-
dzę, że jeśli panna Ames opuści naszą szkołę, on ją obej-
mie.

Ania poczuła rozczarowanie. Nie wiedziała o tym planie. Przypusz-
czała, że i Gilbert pojedzie do Redmond. Co ona zrobi bez tej emo-
cjonującej rywalizacji?

Czyż praca ze wspaniałą perspektywą na przyszłość, nie stanie się 
nudna z chwilą, gdy nie będzie już rywalizacji z „wrogiem”?

Następnego ranka podczas śniadania Ania zauważyła nagle, że Ma-
teusz zmizerniał. Stanowczo bardzo posiwiał od zeszłego roku.

– Marylo – rzekła z wahaniem, gdy Mateusz wyszedł z pokoju.  
– Czy Mateusz jest zupełnie zdrów?

– Niestety, nie – odpowiedziała opiekunka ze smutkiem. – Wio-
sną miewał kilkakrotnie poważne kłopoty z sercem, a nie
chce brać lekarstw i bardziej na siebie uważać. Bardzo się 
o niego martwiłam, lecz obecnie czuje się o wiele lepiej. 
Przyjęliśmy też parobka, więc mam nadzieję, że Mateusz 
odpocznie i odzyska zdrowie. Będzie o wiele lepiej, ponie-
waż ty będziesz w domu. Zawsze potrafiłaś go rozweselić.

Ania przechyliła się przez stół i ujęła w dłonie twarz Maryli.
– I Maryla nie wygląda tak dobrze jak zwykle – rzekła. – Taki wy-

raz znużenia na twarzy! Pewnie też się przemęczasz. Teraz, dopóki ja 
będę w domu, wy będziecie odpoczywać. Dzisiejszy dzień przeznaczę 

Gilbert 
Blythe:
Postanawia za-
robić na stu-
dia; sytuacja 
materialna.

Mateusz 
Cuthbert:
Postępująca 
choroba serca.
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na odwiedzenie i powitanie wszystkich drogich, miłych kątów i po-
wrót do dawnych wspomnień, potem zaś wy będzie próżnowali, ja 
natomiast zabiorę się do pracy.

Maryla uśmiechnęła się ciepło.
– Praca mnie nie męczy… to raczej wina mojej głowy. Tak często 

mnie teraz boli…, o tu, głęboko za oczami. Doktor Spencer już kil-
kakrotnie zmieniał mi szkła, ale to nie pomaga. Pod koniec czerw-
ca przyjedzie na naszą wyspę jakiś sławny okulista i doktor nama-
wia, żebym do niego poszła. Chyba tak zrobię. Nie mogę teraz ani 
czytać, ani normalnie szyć. Ale tyś się dzielnie spisała w seminarium, 
Aniu! Muszę ci to przyznać. Zdobyć podczas jednorocznej nauki dy-
plom pierwszej klasy i stypendium Avery’ego – to nie lada wyczyn! 
Pani Linde oczywiście twierdzi, że po każdym sukcesie musi przyjść 
niepowodzenie, a poza tym nie uznaje wcale wyższego wykształce-
nia kobiet. Mówi, że to odciąga kobietę od jej właściwego powoła-
nia. Nie wierzę w to… Ale, ale, przypominam sobie, że Małgorza-
ta wspomniała mi o jakichś pogłoskach dotyczących Banku Abbey’a. 
Słyszałaś coś na ten temat?

– Słyszałam, że jest zagrożony – odpowiedziała Ania. – A o co  
chodzi?

– Małgorzata mówiła to samo. Była u nas w zeszłym tygodniu. Ma-
teusz bardzo się tym zmartwił. Wszystkie nasze oszczędności, każdy 
cent, złożone są w tym banku. Namawiałam Mateusza, by umieścił 
je raczej w Kasie Oszczędności, lecz stary pan Abbey był serdecznym 
przyjacielem naszego ojca, który zawsze powierzał mu swoje pienią-
dze. Mateusz twierdzi, że do każdego banku, w którym pan Abbey 
byłby dyrektorem, można mieć ślepe zaufanie.

– Wydaje mi się, że od kilku lat jest on tam tylko prezesem de no-
mine 1 – rzekła Ania. – Przecież to staruszek. Właściwie na czele in-
stytucji stoją jego siostrzeńcy.

1 de nomine – z nazwy, formalnie
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– Dlatego też, kiedy Małgorzata powiedziała mi o tym, prosiłam 
Mateusza, żeby natychmiast wycofał nasze pieniądze; obiecał, że za-
stanowi się nad tym. Lecz wczoraj pan Russel znów go zapewnił, że 
nie ma żadnych powodów do obaw co do Banku Abbey.

Ania spędziła cudny dzień na łonie natury. Tego dnia nie zapomnia-
ła nigdy. Był taki jasny, piękny i złoty. Ani jedna chmurka nie rzucała 
cienia na przepiękne kwiaty i krzewy. Ania spędziła kilka godzin w sa-
dzie, a potem udała się do Źródła Leśnych Nimf, do Doliny Fiołków 
i Szumu Wierzb. Zajrzała na plebanię, gdzie porozmawiała miło z pa-
nią Allan, a wreszcie przed wieczorem powędrowała  z Mateuszem przez 
Aleję Zakochanych na pastwisko. Lasy kąpały się w ciepłych promie-
niach zachodzącego słońca. Mateusz szedł powoli, z pochyloną gło-
wą, Ania, smukła i gibka, przystosowywała do niego swe lekkie kroki.

– Za wiele dziś Mateusz pracował – rzekła tonem łagodnego wy-
rzutu. – Dlaczego Mateusz się nie oszczędza?

– Nie pracuję zbyt dużo – odpowiedział, otwierając bramę, żeby 
przepuścić krowy. – Tylko starzeję się, a zapominam o tym. Całe ży-
cie dużo pracowałem i chyba umrę też przy robocie.

– Gdybym była tym chłopcem, o którego kiedyś prosiliście pa-
nią Spencer – powiedziała Ania z namysłem – mogłabym pomagać 
ci i wyręczać was w rozmaitych sprawach. Z tego powodu żałuję, że 
nie jestem chłopcem.

– A ja, Aniu, sto razy bardziej wolę ciebie od całego tu-
zina chłopców – odpowiedział Mateusz, gładząc jej dłoń. 
– Zapamiętaj sobie… – od tuzina chłopców. Czy któryś 
z chłopców zdobył może stypendium Avery’ego, co? Zdo-
była je dziewczynka…, moja dziewczynka, z której jestem dumny!

Uśmiechnął się do niej swym dobrotliwym, nieśmiałym uśmie-
chem.

Wspomnienie tego uśmiechu towarzyszyło Ani jeszcze w pokoiku, 
w którym tego wieczoru spędziła długie chwile, siedząc przy otwar-
tym oknie. Myślała o przeszłości i marzyła o tym, co czekało ją w ko-

Mateusz 
Cuthbert:
Dumny z Ani.
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lejnych latach. Przed domem Królowa Śniegu rysowała się mglisto, 
biała w świetle księżyca. Żaby rechotały w stawie koło Sosnowego 
Wzgórza. Ania zapamiętała na zawsze owo jasnosrebrne, pełne spo-
koju piękno i pachnącą ciszę wieczoru.

Była to ostatnia noc przed ciężkim przeżyciem, jakie miało wypeł-
nić jej serce smutkiem. Są pewne dotknięcia losu, które kładą się cie-
niem na całe ludzkie życie.
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ROZDZIAŁ x x x v II

żNIWIARZ, kTóREMU NA IMIę jEST śMIERć

– Mateuszu, Mateuszu… co ci się stało? Mateuszu…, czy ci sła-
bo? – tak wołała Maryla, a z każdego jej drżącego słowa przebijał  
niepokój. Ania wchodziła właśnie do sieni, trzymając w rękach ogrom-
ny pęk białych narcyzów.

Dużo czasu potem minęło, zanim mogła znieść znowu widok i za-
pach tych kwiatów – od chwili, gdy usłyszała przerażony głos i ujrzała 
Mateusza stojącego w drzwiach, z jakąś gazetą złożoną w ręce, z twa-
rzą jakby zesztywniałą i poszarzałą.

Ania upuściła kwiaty i podbiegła ku niemu jednocześnie z Mary-
lą. Ale było już za późno – zanim zdołały go podeprzeć, Mateusz ru-
nął na progu.

– Zemdlał! – krzyknęła Maryla. – Aniu, biegnij po Marcina…! 
Prędko! Jest w stajni.

Marcin, nowo przyjęty parobek, który właśnie wrócił z poczty, na-
tychmiast pośpieszył po lekarza, zawiadamiając po drodze o tym, co 
się stało, państwa Barrych. Pani Linde, znajdująca się przypadkiem 
na Sosnowym Wzgórzu, przybiegła wraz z nimi. Zastali Anię i Ma-
rylę blade i przerażone, starające się na próżno przywrócić Mateusza 
do przytomności.

Pani Linde łagodnym ruchem odsunęła obie kobiety, zbadała puls 
leżącego i przyłożyła ucho do jego serca, po czym ze smutkiem spoj-
rzała na ich zatrwożone twarze. Łzy napłynęły jej do oczu.

– Marylo – rzekła poważnie. – Nie sądzę, żebyśmy mogły mu jesz-
cze dopomóc.
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– Pani Linde, czy pani myśli…, pani nie sądzi chyba…, czy Ma-
teusz…, czy…?

Ania nie mogła wymówić tego strasznego słowa. Pobladła, zrobi-
ło się jej słabo.

– Tak, dziecko, obawiam się, że tak. Spójrz na jego twarz. Jeśli kto-
kolwiek widział ten wyraz twarzy tak często, jak ja, to rozumie, co 
on znaczy.

Ania spojrzała na nieruchomą twarz Mateusza i dopie-
ro teraz zrozumiała, że nosi ona znamię śmierci.

Przybyły lekarz stwierdził, że zgon nastąpił nagle, bez 
bólu i został spowodowany zapewne jakimś silnym, gwał-

townym przeżyciem. Co się zatem stało?
Rozwiązanie zagadki kryło się w trzymanej przez Mateusza gaze-

cie, przywiezionej rano z poczty. Zawierała ona wiadomość o ban-
kructwie Banku Abbey.

Smutna nowina szybko obiegła Avonlea. Przyjaciele i sąsiedzi tłum-
nie przybywali na Zielone Wzgórze, aby złożyć wyrazy współczucia ro-
dzinie i oddać ostatni hołd zmarłemu. Po raz pierwszy cichy, skromny 
Mateusz Cuthbert stał się ważną osobistością. Biały majestat śmierci 
pochylił się nad nim i ukoronował jego czoło.

Kiedy łagodna noc rozpostarła się nad Zielonym Wzgórzem, sta-
ry dom Cuthbertów zaległa uroczysta cisza. W salonie spoczywał  
w trumnie Mateusz. Długie, siwe włosy okalały jego nieruchomą 
twarz, łagodnie uśmiechniętą, jak gdyby spał, śniąc przyjemnie. Wo-
koło leżały kwiaty, które kiedyś zostały zasadzone w ogrodzie przez 
jego matkę, kiedy przybyła tu jako młoda mężatka. Mateusz zawsze 
był do nich niezmiernie przywiązany. Ania zebrała je i przyniosła 
zmarłemu, zatapiając swe strwożone, suche oczy w jego twarzy. Była 
to ostatnia posługa, jaką mogła mu oddać.

Rodzina Barrych i pani Linde nie opuścili tej nocy Zielonego 
Wzgórza. Diana udała się na górę, gdzie Ania stała u okna, po czym 
spytała serdecznie:

Mateusz 
Cuthbert:

Śmierć.
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– Aniu kochana, czy nie chciałabyś, żebym pozostała u ciebie na 
noc?

– Dziękuję ci, Diano – Ania spojrzała poważnie na przyjaciółkę. 
– Mam nadzieję, że nie zrozumiesz mnie źle, gdy ci powiem, że chcia-
łabym zostać sama. Nie boję się tej samotności. Nie by-
łam jeszcze ani chwili sama, odkąd to się stało…, a pragnę 
być sama, zupełnie sama, w ciszy, w spokoju, żeby spróbo-
wać to zrozumieć. Bo dotąd nie mogę tego pojąć. Ciągle 
wydaje mi się, że Mateusz nie umarł, a potem znowu, że 
zmarł już dawno i ja ten straszny, ciężki ból odczuwam od tamtej pory.

Diana nie rozumiała w pełni, o co chodzi. Pojmowała lepiej nie-
okiełznaną rozpacz Maryli, jej łzy zrywające wszelkie ta-
my, niż cichy ból Ani, ten bez łez. Lecz odeszła, czule że-
gnając przyjaciółkę. Dziewczyna pozostała po raz pierw-
szy w życiu sam na sam z tak ciężkim doświadczeniem.

Biedaczka sądziła, że w samotności łzy popłyną łatwiej. 
Wydawało się jej czymś strasznym, że nie potrafi uro-
nić ani jednej łzy po odejściu człowieka, którego tak bardzo kochała, 
a który był dla niej zawsze taki dobry, temu Mateuszowi, który jesz-
cze ostatniego wieczoru spacerował z nią po zachodzie słońca, a te-
raz spoczywał obok, w mrocznym pokoju, z tym strasznym spoko-
jem na czole. Ale łzy nie zjawiły się nawet wówczas, gdy uklęknąw-
szy w ciemności przy oknie, modliła się, zapatrzona w gwiazdy nad 
wzgórzami.. Czuła tylko ten sam straszny, tępy ból, który ją gryzł 
i kąsał, dopóki nie usnęła wreszcie, wyczerpana zmęczeniem i prze-
bytymi wzruszeniami.

Zbudziła się w nocy. Pośród otaczającej ją ciemności i ciszy wspo-
mnienia przeżytego dnia powróciły nową falą smutku. Przypomniała 
sobie uśmiechniętą twarz Mateusza, kiedy ostatniego wieczoru roz-
stawali się przy furtce…, usłyszała jego głos: „Moja dziewczynka… 
moja dziewczynka, z której jestem dumny”. Dopiero wtedy łzy na-
płynęły jej do oczu i Ania zapłakała.

Ania Shirley:
Rozpacz po 
stracie Ma-
teusza.

Maryla 
Cuthbert:
Rozpacz, smu-
tek po śmier-
ci brata.
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Maryla, usłyszawszy płacz, wśliznęła się do pokoiku na górę, żeby 
pocieszyć Anię.

– Cicho, dziecko…, uspokój się…, nie płacz tak, kochanie. To go 
nam nie wróci. Nie…, nie…, nie trzeba tak płakać. Ja też za bardzo 
płakałam, nie potrafiłam się powstrzymać. Był zawsze takim dobrym, 
kochającym bratem.

– Ach, pozwól mi płakać, Marylo – szlochała Ania. – Łzy nie za-
szkodzą mi tyle, co ten straszny ból. Niech Maryla pozostanie tu 
przez chwilę ze mną…, niech mnie obejmie ramieniem, ot tak… 
Nie chciałam, żeby Diana została… jest dobra i kochana,.. ale to nie 
jej smutek…, ona jest poza nim… Diana nie może mnie pocieszyć. 
To jest nasz smutek… – Maryli i mój. Ach, Marylo, co my zrobimy 
bez Mateusza?

– Będziemy miały siebie wzajemnie, Aniu! A co ja bym teraz zro-
biła, gdyby ciebie ze mną nie było, gdybyś nigdy do nas nie przyby-
ła? Wiem dobrze, że nieraz bywałam dla ciebie szorstka i surowa, ale 
kochałam cię tak samo jak Mateusz. Przyznaję się do tego, że zawsze 
trudno mi było wyrazić słowami to, co czułam, ale w tej chwili po-
trafię to uczynić. Kocham cię, Aniu, tak bardzo, jakbyś była moim 
własnym dzieckiem. Od czasu, gdy przybyłaś na Zielone Wzgórze, 
byłaś dla mnie ogromną radością i pociechą.

Dwa dni potem wyniesiono ciało Mateusza Cuthberta przez próg 
jego starego domu, za pola, które uprawiał, sady, które kochał i drze-
wa, które zasadził.

Życie w Avonlea powróciło do swego zwykłego, spokojnego ryt-
mu i nawet na Zielonym Wzgórzu wszystkie sprawy toczyły się daw-
nym trybem, a obowiązki były wykonywane regularnie, jak dawniej, 
mimo że wszyscy dotkliwie odczuwali bolesną pustkę, jaką sprawi-
ła śmierć Mateusza.

Ania żałowała, że wszystko znów wróciło do normy, że życie może 
toczyć się dalej tak samo – bez Mateusza. Odczuwała wstyd i miała 
wyrzuty sumienia, gdy spostrzegła, że wschody słońca ponad jodła-
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mi i jasne, różowe pączki w ogrodzie wprawiają ją w zachwyt, że cie-
szą ją odwiedziny Diany, a jej wesoła paplanina i żarty pobudzały ją 
do śmiechu, słowem – cudny świat kwiatów, miłości i przyjaźni na-
dal może ją fascynować, a życie wabić tysiącem głosów.

– Nieraz mam wrażenie jakiejś moralnej zdrady wobec Mateusza, 
ponieważ interesuję się tym wszystkim, kiedy jego już nie ma – zwie-
rzała się pani Allan pewnego wieczoru, gdy rozmawiały w ogrodzie na 
plebanii. – Tak bardzo mi go brakuje…, ciągle…, a jednak świat i ży-
cie wydają mi się mimo tego tak zajmujące i piękne! Dziś Diana po-
wiedziała coś wesołego i oto roześmiałam się głośno. A przecież my-
ślałam, że już nigdy nie będę potrafiła się uśmiechać. I wciąż wydaje 
mi się, że nie powinnam się śmiać.

– Mateusz cieszył się, widząc, że jesteś wesoła. Lubił twój śmiech  
i był zadowolony, że znajdujesz radość w świecie – rzekła łagodnie pani 
Allan. – Odszedł, ale pragnął, żebyś się nie zmieniła. Uważam, że nie 
należy zamykać się na uzdrawiające moce natury. Ale rozumiem twe 
uczucia, Aniu. Sądzę, że wszyscy przeżywamy to samo. Nie możemy 
znieść myśli, że oto cieszy nas życie, kiedy ukochanej, bliskiej osoby 
już przy nas nie ma i często wydaje się nam, że dopuścimy się zdra-
dy, jeśli na nowo zaczniemy wracać do życia.

– Dziś po południu poszłam na cmentarz, żeby zasadzić różę na 
grobie Mateusza – rzekła Ania ze smutkiem. – Odcięłam pęd tego 
małego krzaczka białych różyczek, którą jego matka przywiozła kie-
dyś ze swej ojczyzny, Szkocji. Mateusz lubił je najbardziej…, takie 
są drobne, a zarazem tak milutkie na swych kolczastych gałązkach. 
Byłam zadowolona, że zasadziłam ją na grobie, wydawało mi się, że 
robię coś, co sprawiłoby Mateuszowi przyjemność. Ale muszę wra-
cać do domu, Maryla została sama i czuje się bardzo źle o zmierzchu.

– Biedaczka będzie zupełnie samotna, gdy wyjedziesz – rzekła pani 
Allan.

Ania nic nie odpowiedziała. Po pożegnaniu z pastorową skierowała 
się od razu na Zielone Wzgórze. Maryla siedziała na stopniach przed 
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domem, więc Ania usiadła obok niej. Drzwi prowadzące do mieszka-
nia były uchylone, na podłodze między nimi a progiem leżała wielka, 
różowa muszla mieniąca się cudownymi odcieniami.

Ania zerwała parę gałązek bladożółtego powoju i wpięła je sobie 
we włosy. Lubiła ten delikatny zapach unoszący się wokół niej przy 
każdym ruchu.

– Doktor Spencer był tutaj podczas twej nieobecności – rzekła Ma-
ryla. – Zawiadomił mnie, że ów sławny okulista będzie jutro w Car-
mody. Namawia mnie, żebym się do niego wybrała na badanie wzro-
ku. Myślę, że wreszcie to zrobię. Będę mu bardzo wdzięczna, jeśli 
będzie potrafił dobrać mi odpowiednie szkła. Nie będzie ci chyba 
przykro zostać samej na gospodarce? Marcin musi mnie odwieźć,  
a w domu jest robota – prasowanie, pieczenie ciasta.

– Załatwię to na pewno. Diana przyjdzie, żeby dotrzymać mi to-
warzystwa. Zrobię wszystko bardzo starannie. Niech Maryla się nie 
obawia, że wykrochmalę chusteczkę do nosa albo dodam kropli wa-
lerianowych do ciasta.

Maryla roześmiała się.
– Jakim trzpiotem byłaś wówczas, Aniu! Co chwila inna katastrofa! 

Czasem myślałam, że coś cię opętało. Czy pamiętasz ten dzień, kie-
dy ufarbowałaś sobie włosy?

– Naturalnie, że pamiętam. Nigdy go nie zapomnę – uśmiechnęła 
się Ania, dotykając ciężkich warkoczy okalających jej kształtną głów-
kę. – Nieraz śmiech mnie ogarnia, kiedy przypomnę sobie, ile przy-
krości doznałam z powodu tych moich włosów, ale nie śmieję się dłu-
go. Naprawdę, wtedy była to największa tragedia mojego życia! Mar-
twiłam się strasznie o swoje włosy i piegi. Piegi rzeczywiście zniknę-
ły, a ludzie są na tyle dobrzy, że nazywają moje włosy kasztanowymi. 
Wszyscy tak mówią, z wyjątkiem Józi Pye. Właśnie wczoraj stwierdzi-
ła, że teraz są jeszcze bardziej rude niż kiedykolwiek, chyba że to przy 
mojej czarnej sukni wydają się takie. Pytała mnie też, czy rudowło-
se osoby mogą przyzwyczaić się do koloru swoich włosów. Nie mam 
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zamiaru kiedykolwiek polubić Józi Pye. Robiłam wszystko, co moż-
na nazwać bohaterskim wysiłkiem, żeby ją polubić, ale tej dziewczy-
ny nie da się pokochać.

– Józia należy do rodziny Pye’ów – rzekła Maryla surowo – więc 
nie może być miła. Przypuszczam, że ludzie jej pokroju też mają ja-
kiś swój cel istnienia w społeczeństwie, lecz nie wiem jaki. Podobnie 
zupełnie nie rozumiem, po co istnieje na świecie oset. Czy Józia zo-
staje nauczycielką?

– Nie, wraca na przyszły rok do seminarium, tak jak Moody Spur-
geon i Karol Sloane, Janka i Ruby wezmą się za pracę nauczycielską 
i obie mają już obiecane posady w szkołach – Janka w Newbridge, 
Ruby zaś trochę dalej na zachód.

– Chyba Gilbert Blythe też zostanie, prawda?
– Tak – brzmiała krótka odpowiedź.
– Jaki to przystojny chłopiec! – rzekła zamyślona Maryla, patrząc 

w dal. – Widziałam go w zeszłą niedzielę w kościele, wydał mi się taki 
wysoki i męski! Zupełnie podobny do swojego ojca, kiedy
był w jego wieku. Jan Blythe także był bardzo atrakcyj-
nym młodzieńcem. Przyjaźniliśmy się ze sobą. Ludzie na-
zywali go nawet moim narzeczonym.

Ania spojrzała z zainteresowaniem na Marylę.
– Ach, Marylo… i co się stało…, dlaczego…? 
– Pokłóciliśmy się ze sobą. Nie chciałam mu wyba-

czyć, kiedy prosił mnie o zgodę. Miałam zamiar uczynić to później, 
lecz byłam na niego zła, obrażona i pragnęłam go ukarać. Nie prosił 
więcej. Wszyscy Blythe’owie są bardzo dumni. Zawsze potem… było 
mi smutno. I żałowałam, że nie wybaczyłam mu, kiedy o to poprosił.

– To Maryla również miała w młodości romantyczne porywy ser-
ca? – spytała miękko Ania.

– Tak, można to tak nazwać. Nie domyśliłabyś się tego, patrząc na 
mnie, prawda? Ale nigdy nie należy sądzić ludzi tylko po wyglądzie. 
Wszyscy już zapomnieli o historii Jana i Maryli. Ja sama przestałam 

Maryla 
Cuthbert:
Dzieje – mło-
dzieńcza mi-
łość do Jana 
Blythe’a – ojca 
Gilberta.



328 329

o niej myśleć. Lecz wspomnienia te odżyły we mnie, kiedy w zeszłym 
tygodniu zobaczyłam młodego Gilberta.
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ROZDZIAŁ x x x v I I I

ZAkRęT NA DRODZE

Następnego dnia Maryla pojechała do miasta, gdzie spędziła cały 
dzień. Ania odprowadziła Dianę do domu, a kiedy wróciła na Zie-
lone Wzgórze, zastała swą opiekunkę siedzącą przy stole w kuchni, 
z głową wspartą na rękach. Na widok przygnębienia, które malowa-
ło się na jej twarzy, niepokój ścisnął serce Ani. Jeszcze nigdy nie wi-
działa Maryli tak złamanej.

– Czy Maryla jest bardzo zmęczona? – spytała.
– Tak…, nie…, nie wiem doprawdy – odpowiedziała bezdźwięcz-

nie zapytana, unosząc głowę. – Jestem trochę zmęczona, lecz nie 
o tym myślałam.

– Była Maryla u okulisty? Co powiedział? 
– Owszem, byłam. Zbadał oczy i powiedział, że jeśli

przestanę szyć i czytać, a także wyrzeknę się jakiejkol-
wiek pracy męczącej wzrok, jeśli postaram się nie płakać 
i zacznę korzystać z poleconych mi przez niego szkieł, 
to ma nadzieję, że nie zajdzie pogorszenie i wyleczę się 
z bólów głowy. Jeśli zaś nie posłucham go, za pół ro- 
ku bezwarunkowo stracę wzrok. Będę niewidoma! Aniu, jakie to  
straszne!

Ania wydała rozpaczliwy okrzyk i zamilkła. Zdawało się jej, że nie 
może wykrztusić ani słowa. Ale zaraz śmiało, choć trochę niepewnie, 
powiedziała:

– Marylo, nie należy się dręczyć taką myślą. Przecież lekarz nie ode-
brał nadziei. Jeśli Maryla będzie się szanowała, nigdy wzroku nie stra-
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ci. A jeżeli odpowiednie szkła potrafią w dodatku usunąć dotychcza-
sowe bóle głowy, to wielkie szczęście!

– Nie nazywaj tego szczęściem – odpowiedziała z goryczą Mary-
la. – Po cóż mam żyć, jeśli nie wolno mi czytać, szyć ani nic robić? 
W takim razie co to za różnica: umrzeć czy oślepnąć? A jeśli chodzi  
o płacz, nie mogę się powstrzymać, gdy zostaję sama. Ale nie ma  
o czym mówić… Będę ci wdzięczna, jeśli przygotujesz mi filiżankę 
herbaty. Jestem taka osłabiona! Tylko, proszę cię, nikomu o tym nie 
wspominaj. Nie chcę, żeby ludzie przychodzili mnie odwiedzać, żeby 
mnie wypytywali i żałowali…

Kiedy Maryla zjadła kolację, Ania namówiła ją, żeby położyła się 
do łóżka. Po czym poszła na górę do siebie i w ciemnościach usiadła 
przy oknie, samotna ze swymi łzami i ciężarem w sercu. Jakie strasz-
ne zmiany zaszły tu od czasu, kiedy siedziała w tym pokoiku wieczo-
rem po powrocie z seminarium! Wtedy była pełna nadziei i radości, 
a przyszłość wydawała się jej różowa i bogata w cudowne obietnice. 
Zdawało się jej, że całe lata minęły od tej promiennej chwili. Lecz, 
zanim poszła spać, na jej ustach zagościł uśmiech, poczuła też w du-
szy głęboki spokój. Odważnie i śmiało stawiła czoło nowemu zada-
niu i zżyła się z myślą o nim, bo obowiązek bywa przyjemny, jeże-
li się od niego nie uchylamy, lecz śmiało idziemy na jego spotkanie.

Kilka dni potem Maryla powoli wracała z podwórka, gdzie roz-
mawiała z jakimś obcym przybyszem. Ania znała go tylko z widze-
nia: był to Jan Sadler z Carmody. Dziewczyna nie domyślała się tre-
ści rozmowy, lecz zdziwiła się smutnej zmianie, jaka odmalowała się 
na twarzy Maryli.

– Czego chciał ten Sadler, Marylo? 
Maryla usiadła u okna i spojrzała na Anię.
Wbrew zakazowi okulisty, jej oczy zaszły łzami, a głos załamywał 

się, gdy rzekła:
– Słyszał, że mam zamiar sprzedać Zielone Wzgórze, więc chciał-

by je kupić.
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– Sprzedać? Sprzedać Zielone Wzgórze? – Ania nie była pewna, 
czy dobrze usłyszała. – Och, ale Maryla chyba nie zamierza sprzedać 
Zielonego Wzgórza?

– Nie wiem, jak tego uniknąć. Rozmyślałam już nad
tym. Gdybym miała dobry wzrok, mogłabym tu zo-
stać i zajmować się wszystkim – gospodarować przy po-
mocy dobrego parobka. Ale w obecnej sytuacji jest to 
niemożliwe. Mogę zupełnie stracić wzrok, a jak wtedy 
będę sobie radziła? Nigdy nie wyobrażałam sobie, że dożyję dnia,  
w którym przyjdzie mi sprzedać nasz stary dom… Ale gospodarstwo 
będzie coraz bardziej upadało, aż wreszcie nikt nie zechce kupić Zielo-
nego Wzgórza. Wszystkie nasze oszczędności przepadły w Banku Ab-
bey, a pozostało sporo długów, które Mateusz miał zamiar teraz ure-
gulować. Pani Linde radzi mi, żebym sprzedała wszystko i zamieszka-
ła gdzieś na stałe…, może u niej. Niewiele uzyskam z tej sprzedaży… 
gruntu jest mało, a budynki są stare. Sądzę jednak, że dla mnie wy-
starczy. Jestem szczęśliwa, że ty masz zabezpieczone utrzymanie dzię-
ki stypendium, Aniu, Przykro mi tylko, że nie będziesz miała swego 
domu, gdzie mogłabyś spędzać wakacje, lecz sądzę, że może zdołasz 
coś zaoszczędzić... – Maryla przerwała, gorzko płacząc.

– Maryli nie wolno sprzedawać Zielonego Wzgórza – rzekła Ania 
stanowczo.

– Och, Aniu, jak bardzo bym nie chciała tego robić! Ale sama wi-
dzisz! Nie mogę tu pozostać w samotności. Oszaleję ze smutku i zgry-
zoty. I stracę wzrok…, wiem, że go stracę.

– Maryla nie zostanie tu sama. Ja tu będę. Nie pojadę 
do Redmond.
– Nie pojedziesz do Redmond? – Maryla odjęła dło-

nie od zapłakanej twarzy i spojrzała na Anię. – Co przez 
to rozumiesz?

– To, co mówię. Nie przyjmę stypendium. Podjęłam tę 
decyzję wieczorem, kiedy Maryla wróciła z miasta. Roz-
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myślałam i ułożyłam pewien plan. Pan Barry chce w przyszłym roku 
wydzierżawić naszą ziemię, więc Maryla nie będzie miała z nią kłopo-
tu. Ja zaś obejmę posadę nauczycielki. Pragnęłam zostać w Avonlea, 
ale słyszałam, że Rada Szkolna przyrzekła to miejsce Gilbertowi Bly-
the. Mogę jednak otrzymać posadę w Carmody… mówił mi o tym 
wczoraj wieczorem pan Blair. Oczywiście to nie będzie ani tak przy-
jemne, ani tak wygodne, jakbym została w Avonlea. Mogłabym jed-
nak mieszkać dalej tutaj, a codziennie jeździć do Carmody. Przynaj-
mniej do czasu, gdy pogoda się nie zepsuje. W zimie zaś przyjeżdżał-
bym do domu w każdy piątek. Zatrzymałabym jednego konia dla sie-
bie. O, obmyśliłam już dokładnie wszystko. Będę Maryli czytała gło-
śno i będę ją rozweselała. Nie możesz być smutna ani samotna! Bę-
dziemy żyły we dwie spokojnie i szczęśliwie.

– Och, Aniu, wiem, że byłoby mi o wiele lżej, gdybyś tu ze mną 
została. Lecz nie mogę pozwolić na takie poświęcenie! To byłoby zbyt 
wiele!

– Ależ to drobnostka! – dziewczyna roześmiała się wesoło. – Nie 
ma w tym najmniejszego poświęcenia! Nie ma nic gorszego niż sprze-
daż Zielonego Wzgórza… Nic nie mogłoby boleśniej mnie dotknąć. 
Musimy zatrzymać nasz stary, kochany kąt. Już to postanowiłam, 
Marylo. Nie pojadę do Redmond, zostanę tutaj i będę nauczycielką. 
Niechże się Maryla o mnie nie martwi!

– A twoje dążenia, plany..., Aniu?
– Pozostają. Zmieniłam jedynie cel moich dążeń. Chcę być do-

brą nauczycielką i chcę uratować wzrok Maryli. Poza tym zamie-
rzam kształcić się samodzielnie w domu, przejść odpowiedni kurs. 
Ach, mam dziesiątki planów, Marylo! Myślałam o nich przez cały 
ten tydzień. Ofiaruję innym to, co posiadam najcenniejszego, i mam 
nadzieję, że otrzymam w zamian również to, co najlepsze. Kiedy 
opuszczałam seminarium, wydawało mi się, że przyszłość roztacza 
się przede mną jak równa, szeroka droga. Sądziłam, że potrafię się-
gnąć wzrokiem daleko, wiele mil w dal. Teraz znalazłam się na zakrę-
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cie. Nie wiem, co się za nim znajduje, ale chcę wierzyć, że tylko to, 
co dobre. Taki zakręt ma w sobie coś pociągającego. Wyobrażam so-
bie, że poza nim ciągnie się wspaniała zieleń, jakieś barwne światła  
i cienie, wiele nowych i pięknych krajobrazów, jakieś wyżyny, wzgó-
rza, jakieś szczyty i doliny…

– Sądzę jednak, że nie powinnam pozwolić na to, byś zrzekła się 
stypendium – wtrąciła Maryla.

– Nic nie może Maryla zrobić! Mam szesnaście i pół roku, jestem 
„uparta jak osioł”, jak to mi kiedyś powiedziała pani Linde – roześmiała 
się Ania. – Ach, Marylo, proszę, nie lituj się nade mną. Nie lubię lito-
ści, a w tym wypadku stanowczo nie ma do niej powodów. Cieszę się 
bardzo, że zostanę na naszym ukochanym Zielonym Wzgórzu. Nikt 
nie potrafi go tak kochać jak Maryla i ja, więc musimy je zatrzymać.

– Ty moja droga dziewczynko! – rzekła Maryla, nie protestując 
więcej. – Czuję, że wlałaś we mnie nowe życie. Wiem, że powinnam 
protestować i wysłać cię do Redmond, ale wiem też, że nie zdołam 
tego uczynić, więc nie próbuję. Postąpisz, jak sama zechcesz, Aniu.

Kiedy po Avonlea rozeszła się wieść, że Ania porzuciła zamiar wstą-
pienia do college’u, a zostaje w domu i zajmie się pracą nauczyciel-
ską, rozmaicie o tym mówiono. Większość sąsiadów, nie wiedząc nic 
o zagrożonym wzroku Maryli, uważała, że dziewczyna postępuje nie-
mądrze. Pani Allan twierdziła inaczej. Powiedziała to Ani w tak wzru-
szających słowach, że dziewczęciu łzy szczęścia napłynęły do oczu. Po-
czciwa pani Linde podzielała zdanie pani Allan. Kiedy któregoś po-
południa przyszła na Zielone Wzgórze, zastała Anię i Marylę siedzące 
na progu, w cieple zachodzącego słońca. Lubiły tu przesiadywać, gdy 
zmrok zapadał, białe ćmy latały po ogrodzie, a zapach mięty przeni-
kał wilgotne powietrze.

Pani Linde usadowiła swą pulchną postać na kamiennej ławecz-
ce obok drzwi, przy których rósł rząd wysokich, różowych i żółtych 
pnących róż. Następnie wydała głębokie westchnienie ulgi i rzekła:

– Jak to dobrze, że wreszcie mogę odpocząć. Przez cały dzień byłam 
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na nogach, a dwieście funtów wagi to nie lada ciężar do uniesienia. 
Nawet nie wiesz, jakie to szczęście, że jesteś szczupła, Marylo. Mam 
nadzieję, że potrafisz je docenić. Słyszałam, że Ania porzuciła plan 
wyjazdu i ucieszyłam się tą wiadomością. Naprawdę, Aniu, zdoby-
łaś już tyle wiedzy, ile wystarczy kobiecie. Nie mam zaufania do tych 
dziewcząt, które wyjeżdżają do college’u dla wspólnej nauki z chłop-
cami i nabijają sobie głowy greką, łaciną i tymi wszystkimi głupotami.

– Ależ ja, mimo wszystko, będę siedziała w domu nad 
łaciną i greką! – zaśmiała się Ania. – Postanowiłam prze-
robić kurs na Zielonym Wzgórzu i studiować wszystkie 
obowiązujące tam przedmioty.

Pani Linde uniosła ręce w pełnym rozpaczy geście.
– Aniu, zamordujesz się!
– Cóż znowu! To mi tylko dobrze zrobi. Nie przepracuję się by-

najmniej. Będę przecież miała tyle wolnego czasu w długie zimowe 
wieczory, a nie mam zamiłowania do robótek ręcznych. Chcę przy-
jąć posadę nauczycielki w Carmody, wie pani o tym?

– Nie, niczego na ten temat nie słyszałam. Mówiono mi nato-
miast, że zostajesz w Avonlea. Rada Szkolna postanowiła powierzyć 
ci naszą szkołę.

– Co też pani mówi! – zawołała Ania, zrywając się z miejsca. – Jak 
to, przecież obiecano ten etat Gilbertowi Blythe?

– Rzeczywiście tak było. Leczy kiedy Gilbert dowie-
dział się, że ty chętnie wzięłabyś tę posadę, zwrócił się do 
Rady Szkolnej – wczoraj wieczorem, jak wiesz, odbyło się 
posiedzenie w szkole – i oświadczył, że zrzeka się swej no-
minacji na twoją korzyść. On sam zaś przechodzi na sta-
nowisko nauczyciela w Białych Piaskach. Prawdopodob-

nie zrzekł się etatu tylko ze względu na ciebie, bo domyśla się, jak bar-
dzo pragnęłabyś pozostać z Marylą. Uważam, że postąpił bardzo szla-
chetnie. Powiedziałabym, że nawet się poświęcił, gdyż w Białych Pia-
skach musi opłacać pensjonat, a każdy wie, że będzie zbierał pienią-
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dze na dalsze studia. Rada Szkolna przychyliła się do jego prośby. 
Ucieszyłam się niezmiernie, gdy Tomasz opowiedział mi o tym po 
powrocie do domu.

– Nie wiem, czy powinnam ją przyjąć – szepnęła Ania. – To jest… 
nie wiem, czy wolno mi przyjąć takie poświęcenie Gilberta…, takie 
poświęcenie dla mnie.

– Teraz niczego już nie zrobisz. Podpisał umowę z Radą Szkolną 
w Białych Piaskach. Nie uczynisz mu więc żadnej przysługi, jeśli od-
mówisz. Oczywiście powinnaś przyjąć tę posadę. Dasz sobie dosko-
nale radę w szkole, teraz, gdy nie będzie w niej żadnego dziecka z ro-
dziny Pye’ów. Józia była ostatnia z nich, ale też niezłe z niej ziółko. 
Przez ostatnie dwadzieścia lat stale mieliśmy jedno lub kilkoro dzieci 
Pye’ów w szkole w Avonlea i przypuszczam, ze ich misją życiową sta-
ło się ćwiczenie cierpliwości nauczycieli. Prawda, Marylo? A co to ta-
kiego? Co tam tak migocze w pokoiku na facjatce u Barrych?

– Diana sygnalizuje, żebym przyszła czym prędzej! – roześmiała się 
Ania. – Pani wie, że zachowałyśmy nasze dawne zwyczaje. Proszę wy-
baczyć, że pobiegnę zapytać, co się stało.

Ania pomknęła przez pole koniczyny i znikła w ciemnej głębi Lasu 
Duchów. Pani Linde patrzyła za nią życzliwie.

– Wiele w niej jeszcze z dziecka.
– Ale wiele też z dojrzałej kobiety – odpowiedziała Maryla, powra-

cając nagle do swego dawnego surowego tonu.
Jednakże oschłość przestała już cechować Marylę. Pani Linde te-

goż wieczora zwierzyła się swemu mężowi:
– Maryla Cuthbert złagodniała. Naprawdę!
Nastepnego wieczoru Ania udała się na mały cmentarz Avonlea, 

żeby złożyć wiązankę świeżych kwiatów na mogile Mateusza i podlać 
krzak szkockiej róży. Pozostała tam aż do zmierzchu; kochała spokój 
i ciszę tego miejsca, szum topoli brzmiący niczym miła przyjacielska 
rozmowa i szept traw, które zieleniły się między grobami. Gdy wresz-
cie wyszła z cmentarza i schodziła ze wzgórza, kierując się w stronę 
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Jeziora Lśniących Wód, słońce już zupełnie skryło się za horyzontem  
i miasteczko Avonlea roztoczyło się przed nią całe w sennym półmro-
ku. Lekki powiew, płynący tu ze słodkich jak miód pól koniczyny, 
napełnił powietrze cudowną świeżością. Między drzewami połyski-
wały palące się w domach światła. W dole rozciągało się morze, za-
mglone i purpurowe, nieustannie szumiąc i hucząc. Niebo na zacho-
dzie żarzyło się jeszcze urzekającą harmonią barw, a staw odbijał je 
w spokojniejszych odcieniach. Piękno natury wzruszyło i całkowicie 
pochłonęło Anię, która obserwowała je zadumana.

– Drogi, ukochany świecie! – szepnęła. – Jak ja cię podziwiam i jak 
się cieszę, że żyję na ziemi.

W połowie drogi po zboczu doszło do niej wesołe pogwizdywanie 
i przed dziewczyną wyrósł nagle jakiś wysoki młodzieniec, wychodzą-
cy z furtki ogrodu Blythe’ów. Był to Gilbert. Kiedy spostrzegł Anię, 
gwizdanie zamarło na jego ustach. Uprzejmie uchylił czapkę i po-
szedłby dalej, gdyby Ania nie zatrzymała się i nie wyciągnęła doń ręki.

– Gilbercie – rzekła, zalewając się szkarłatnym rumień-
cem – chciałam ci podziękować za zrzeczenie się szkoły  
w Avonlea na moją korzyść. Było to bardzo wspaniało-
myślne… i pragnę ci powiedzieć, że doceniam twoją do-
broć.

Chłopak szybko ujął podaną sobie dłoń.
– Nie było w tym niczego niezwykłego, Aniu. Jest mi przyjemnie, 

że mogę oddać ci małą przysługę. Czy teraz zostaniemy wreszcie przy-
jaciółmi? Naprawdę przebaczysz mi mój dawny błąd?

Ania roześmiała się i na próżno starała się cofnąć swą rękę.
– Wybaczyłam ci już tamtego dnia na przystani, chociaż sama so-

bie tego nie uświadamiałam. Jakąż upartą gąską byłam wówczas! Od 
tamtej chwili… muszę się w końcu do tego przyznać… 
zawsze żałowałam swojego uporu.

– Jesteśmy więc przyjaciółmi! – zawołał Gilbert weso-
ło. – Byliśmy stworzeni do tego, Aniu. Chociaż ty dość 

Ania Shirley:
Przyjaźń, 
wdzięcz-

ność wobec 
Gilberta.

Gilbert 
Blythe:

Początek przy-
jaźni z Anią.
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długo opierałaś się przeznaczeniu. Zobaczysz, że będziemy mogli nie-
jednokrotnie pomagać sobie wzajemnie. Masz przecież zamiar dalej 
się uczyć, prawda? Ja też. Chodźmy, odprowadzę cię do domu.

Maryla ciekawie spojrzała na Anię wchodzącą do kuchni.
– Któż to szedł z tobą ścieżką? – spytała.
– Gilbert Blythe – odpowiedziała dziewczyna, zakłopotana tym, że 

się rumieni. – Spotkałam go na wzgórzu koło domu.
– Nie przypuszczałam, że ty i Gilbert przyjaźnicie się aż tak bar-

dzo, by spędzać pół godziny na rozmowie przy furtce – rzekła Mary-
la z lekkim uśmiechem.

– Nie przyjaźniliśmy się…, a nawet byliśmy do siebie wrogo na-
stawieni. Lecz zdecydowaliśmy, że o wiele mądrzej będzie, jeśli zosta-
niemy przyjaciółmi. Naprawdę rozmawialiśmy przez całe pół godzi-
ny? Myślałam, że najwyżej pięć minut. Ale musimy sobie powetować 
te stracone cztery lata!

Tego wieczoru Ania długo siedziała przy oknie, z wielką radością  
w sercu. Wiatr lekko kołysał gałęziami wiśni, a z ogrodu płynął ku 
niej słodki zapach mięty. Gwiazdy mrugały ponad czubami jodeł  
w dolinie, a światło z pokoiku Diany migotało przez starą szczelinę 
między drzewami.

Wizja jej przyszłości urealniła się nieco od tego wieczoru, kiedy po-
wróciła ona z seminarium do domu. Lecz mimo że ścieżka ścieląca 
się pod jej stopami była dużo węższa niż przedtem, dziewczę czuło, 
iż zakwitną na niej kwiaty spokojnego szczęścia. Jej udziałem miała 
się stać radość, jaką stwarza gorliwa praca, słuszne dążenia i serdecz-
na przyjaźń. Nic nie zdoła ukrócić skrzydeł jej wyobraźni ani przytłu-
mić marzeń, a zakręt na drodze może się zdarzyć zawsze.

– Życie jest piękne! – szepnęła Ania z zachwytem.
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I. BIOGRAFIA I TWóRCZOść 
LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942)

Lucy Maud Montgomery urodziła się 30.11.1874 r. w Cli-
fton (obecnie Nowy Londyn), na Wyspie Księcia Edwarda w Ka-
nadzie. Była jedynaczką, córką Hugh Johna Montgomery’ego  
i Clary Woolner Macneill Montgomery. W wieku dwóch lat stra-
ciła mamę, która zmarła na gruźlicę, a jej ojciec ponownie się 
ożenił w kwietniu 1887 r., z Mary Ann McRae, po czym wyje-
chał na zachód Kanady. Dzieciństwo i młodość pisarka spędzi-
ła u dziadków ze strony matki, mieszkając w małym nadmor-
skim miasteczku – Cavendish. Dojrzewała w chłodnej atmos-
ferze, w rodzinie panowały dość surowe obyczaje i dyscyplina, 
jako dziecko nie zaznała miłości ani ciepłych uczuć. W 1890 r. 
przeniosła się do ojca, ale wytrwała tam jedynie kilka miesięcy, 
ponieważ macocha bardzo jej nie lubiła. Ostoję stanowił dla niej 
Park Corner i dom jej ciotki Annie Macneill Campbell (siostry 
matki). Ciotka okazywała jej wiele miłości i sympatii, podob-
nie jak jej córki, które były dla niej jak siostry.

Maud interesowała się literaturą od zawsze. Początkowo pisa-
ła opowiadania, które ukazywały się w kanadyjskiej prasie. Za-
debiutowała już w wieku 15 lat, a w 1905 r. zaczęła tworzyć po-
wieść pt. Ania z Zielonego Wzgórza.  

W 1894 r. skończyła dwuletni kurs nauczycielski w Prince of 
Wales College w Charlottetown. Przez długie lata pracowała jako 
nauczycielka (m.in. w szkołach w Bideford, Belmont i Lower Be-
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deque). Gdy w 1898 r. zmarł jej dziadek, powróciła do domu, 
by opiekować się chorą babcią. W 1903 r. pastorem w Caven-
dish został Ewan Macdonald i to właśnie z tym mężczyzną pi-
sarkę połączyło gorące uczucie, jednak upierała się, że zwiąże się 
z nim dopiero po śmierci swej babci, którą musiała się opieko-
wać. 5.11.1911 r. (po śmierci babci autorki w marcu tego samego 
roku) miał miejsce ślub młodych. Po ślubie państwo Macdonald 
przenieśli się do Leaskdale w Ontario, a potem do Toronto. Maud 
przyjeżdżała na Wyspę Księcia Edwarda jedynie w czasie wakacji. 
Wciąż pisała, prowadziła też zajęcia w szkółce niedzielnej i zajmo-
wała się sprawami kościoła. Początkowo żaden wydawca nie chciał 
drukować jej powieści, jednak ryzyko, jakie wkrótce podjął jeden 
z nich – opłaciło się. Książka prezentująca losy Ani Shirley ukaza-
ła się drukiem 20.06.1908 r. i od razu odniosła ogromny sukces. 

Z czasem przetłumaczono ją na 40 języków, zaadaptowano 
na potrzeby filmu i teatru. Pod wpływem próśb czytelników, za-
chwyconych historią sieroty, szybko zaczęły powstawać kolejne 
tomy: Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie, Ania z Szumiących 
Topoli, Wymarzony dom Ani, Ania ze Złotego Brzegu, Dolina Tęczy, 
Rilla ze Złotego Brzegu, Opowieści z Avonlea, Pożegnanie  z Avonlea. 

W książkach o Ani znajdziemy wiele wątków osobistych za-
czerpniętych z życia pisarki i zainicjowanych jej własnymi prze-
życiami. Prototypami bohaterów – Maryli i Mateusza – byli jej 
dziadkowie, a pierwowzory Doliny Fiołków czy Jeziora Lśnią-
cych Wód odnajdujemy w krajobrazach z dzieciństwa Maud. 

Autorka napisała jeszcze około 20 powieści o życiu dziewcząt, 
a ich bohaterkami były Emilka i Pat. W latach 1889-1942 uka-
zało się też dziesięć tomów jej własnych pamiętników.

Zmarła 24.04.1942 r. w Toronto. Pochowano ją na cmenta-
rzu rodzinnym w Cavendish.
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II. kALENDARIUM żYCIA I TWóRCZOśCI
  LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942)
Data Wydarzenie Twórczość

30.11.1874 r. narodziny Lucy Maud 
Montgomery w Clifton, 
na Wyspie Księcia Edwarda

czerwiec 
1876 r.

śmierć matki

kwiecień 
1887 r.

małżeństwo ojca Maud  
z Mary Ann McRae

1890 r. pobyt z ojcem na zacho-
dzie Kanady

On Cape LeForce – debiut 
poetycki w gazecie „The 
Patriot”

wrzesień 
1891 r.

ukończenie nauki 
w szkole powszechnej 
(po powrocie na Wyspę 
Księcia Edwarda)

1894 r. ukończenie dwuletniego 
kursu nauczycielskiego 
w Prince of Wales Colle-
ge; uzyskanie dyplomu 
nauczycielskiego pierw-
szej klasy

lata  
1894-1898

praca w trzech szkołach: 
w Bideford, Belmont i Lo-
wer Bedeque

1898 r. śmierć dziadka i przepro-
wadzka pisarki do babci 

lata  
1901-1902

praca korektorki w ga-
zecie „The Daily Echo” 
w Halifax

1902 r. powrót do Cavendish 
i podjęcie pracy w urzę-
dzie pocztowym

1908 r. Ania z Zielonego Wzgórza 
(cz. 1 z serii książek o Ani)

kalendarium życia i twórczości
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1909 r. Ania z Avonlea 
(cz. 2 z serii książek o Ani)

1910 r. Dziewczę z sadu (inne ty-
tuły: Kilmeny ze starego 
sadu, Kilmeny z kwitnące-
go sadu)

marzec 1911 r. śmierć babki  
(Lucy Macneill)

5.07.1911 r. ślub Lucy Maud Mont-
gomery i Ewana Macdo-
nalda 

1911 r. Historynka (inny tytuł: 
Wakacje na starej farmie)

1912 r. narodziny syna Chestera Opowieści z Avonlea
1913 r. Złocista droga (inny tytuł: 

Złoty gościniec)
1914 r. narodziny syna Hugha 

(zmarł zaraz po urodzeniu)
1915 r. narodziny syna Stuarta Ania na Uniwersytecie  

(cz. 3 z serii książek o Ani)
1917 r. Wymarzony dom Ani  

(cz. 5 z serii książek 
o Ani), The Alpine Path: 
The Story of My Career 
– autobiografia

1919 r. Dolina Tęczy  
(cz. 7 z serii książek o Ani)

1920 r. Pożegnanie z Avonlea
(cz. 10 z serii książek o Ani)

1921 r. Rilla ze Złotego Brzegu  
(cz. 8 z serii książek o Ani)

1923 r. wybór pisarki na człon-
ka Królewskiego Towa-
rzystwa Sztuk Pięknych 
(Royal Society of Arts) 
w Wielkiej Brytanii

Emilka ze Srebrnego No-
wiu (cz. 1 z serii książek 
o Emilce; inny tytuł: Emil-
ka z Księżycowego Nowiu)
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1925 r. Emilka dojrzewa (cz. 2 
z serii książek o Emilce; 
inny tytuł: Emilka szuka 
swojej gwiazdy)

1926 r. pobyt w Norval w Ontario Błękitny zamek
1927 r. Emilka na falach życia (cz. 

3 z serii książek o Emilce; 
inne tytuły: Emilka szu-
ka szczęścia, Dorosłe ży-
cie Emilki)

1929 r. Czarodziejski świat Ma-
rigold (inny tytuł: Czary 
Marigold) 

1931 r. W pajęczynie życia (inny ty-
tuł: Dzban ciotki Becky)

1933 r. Pat ze Srebrnego Gaju  
(cz. 1 z serii książek o Pat)

1935 r. przyjazd do Toronto; od-
znaczenie Orderem Impe-
rium Brytyjskiego; przyję-
cie w poczet członków Li-
terary and Artistic Institute 
of France (Literacki i Arty-
styczny Instytut Francji)

Pani na Srebrnym Gaju  
(cz. 2 z serii książek o Pat; 
inny tytuł: Miłość Pat)

1936 r. Ania z Szumiących Topoli 
(cz. 4 z serii książek o Ani; 
inny tytuł: Ania z Szumią-
cych Wierzb)

1937 r. Jana ze Wzgórza Latarni 
(inne tytuły: Jane z Lan-
tern Hill, Janka z Latarnio-
wego Wzgórza, Jane ze 
Wzgórza Latarni)

1939 r. Ania ze Złotego Brzegu  
(cz. 6 z serii książek o Ani)

24.04.1942 r. śmierć pisarki w Toronto
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III. RODZAj I GATUNEk LITERACkI
1. Rodzaj literacki 
Epika – jeden z rodzajów literackich, obok liryki i dramatu, 

którego charakterystycznymi elementami są: istnienie narracji i nar-
ratora, a także świata przedstawionego, w którego skład wchodzą 
postaci rzeczywiste, fikcyjne lub fantastyczne, fabuła, akcja, wąt-
ki i zdarzenia.

2. Gatunek literacki:
Powieść – długi utwór epicki pisany prozą, o swobodnej, wie-

lowątkowej i rozbudowanej fabule. Prezentuje dzieje wielu po-
staci należących do różnych środowisk społecznych.

 � Powieść społeczno-obyczajowa – podstawowa odmiana 
powieści realistycznej, czerpie tematy z życia codzienne-
go, a działania bohaterów motywuje psychologicznie i spo-
łecznie 1.

 � Powieść środowiskowa  – to jedna z odmian powieści spo-
łeczno-obyczajowej; utwór o fabule osadzonej w konkret-
nym środowisku regionalnym lub zawodowym 2.

 � Realizm – kierunek ukształtowany we Francji w poło-
wie XIX w., mający odpowiedniki we wszystkich literatu-
rach europejskich. Jego twórcy przedstawiają człowieka  
w codziennej egzystencji, zgodnie z powszechnie przyjęty-
mi wyobrażeniami o życiu i świecie; kierunek ten za głów-
ną dewizę ma wierne odtwarzanie rzeczywistości 3.

1 Podręczny słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, Wydawnictwo
  OPEN, Warszawa 2000, s. 238.
2 Tamże, s. 238.
3 Tamże, s. 257.
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3. Ania z Zielonego Wzgórza jako powieść obyczajowa
Tematem powieści obyczajowej są losy wybranej grupy lu-

dzi, ukazane w konkretnym miejscu i czasie.
Autorka Ani z Zielonego Wzgórza przedstawia dzieje głównej 

bohaterki na tle życia wąskiego grona osób. Akcja dzieje się sto 
lat temu, w środowisku, w którym większość stanowią głównie 
kobiety, dzieci, młodzież i nauczyciele, mieszkający w małym 
osiedlu na Wyspie Księcia Edwarda. Pisarka przedstawiła w spo-
sób realistyczny i precyzyjny codzienną egzystencję mieszkań-
ców, wplatając do opowieści ich drobne kłopoty, a także małe 
i wielkie radości. 

Miejscowość zamieszkiwana jest przez ludzi pracowitych, reli-
gijnych, demonstrujących surową, protestancką moralność. Znaj-
dziemy tu jednak całą galerię odrażających, wścibskich i zrzę-
dliwych kobiet, które pod pozorami przyjaźni i szczerości skry-
wają złośliwość, obłudę i zazdrość. 

Mieszkańcy Avonlea wiedzą o sobie wszystko, a plotki rozcho-
dzą się tu lotem błyskawicy. Nic dziwnego, bo przecież na pro-
wincji brak jakichkolwiek rozrywek. Tylko młodzież wraz z nową 
nauczycielką, panną Stacy, wprowadza trochę życia w monotonię 
dnia codziennego (np. urządza koncert w Boże Narodzenie). Dzie-
ci co tydzień biorą udział w nabożeństwie, po którym uczest-
nicząc w szkółce niedzielnej, wsłuchują się w kazania pastora. 
Starsze kobiety umilają sobie długie wieczory robótkami – szy-
ciem, haftowaniem lub spotkaniami przy herbacie. 

Wszyscy ciężko pracują, ale sprzyja im przyroda. Zakątek 
świata, o którym mowa w tekście, jest wyjątkowo piękny. Ania 
spędza czas na wyspie, delektując się pięknem owego krajobrazu. 

Autorka ukazuje prowincjonalny styl życia i zachowania ludzi. 
Pokazuje kontrastowe charaktery – postaci, które warto naślado-
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wać, ale też te godne potępienia, złe. Pod wpływem rozmaitych 
zdarzeń złe charaktery stopniowo łagodnieją, ludzie zmieniają 
się (np. Małgorzata Linde).

Iv. OMóWIENIE LEkTURY
1. CZAS I MIEjSCE AkCjI
Czas akcji: druga połowa XIX w.; akcja obejmuje pięć lat z ży-

cia głównej bohaterki. 
Miejsce akcji: głównym miejscem, w którym rozgrywają się wy-

darzenia, jest piękna miejscowość Avonlea, położona na Wyspie 
Księcia Edwarda w Kanadzie; niewielka wyspa leży u wschod-
nich wybrzeży Kanady, w południowej części Zatoki Świętego 
Wawrzyńca.

2. TREść UTWORU
Rozdział I
Zdumienie pani Małgorzaty Linde

 � Małgorzata Linde
Doskonale zorganizowana Małgorzata Linde mieszkała w dom-

ku przy drodze prowadzącej do Zielonego Wzgórza. Była kobietą 
niezwykle dociekliwą i wścibską, zatem nic nie uszło jej uwadze, 
ponieważ lokalizacja jej posiadłości stanowiła doskonały punkt 
obserwacyjny. Każdy, kto chciał przedostać się do Avonlea, mu-
siał przejechać przez gościniec, a ona, przesiadując godzinami 
przy oknie, wypatrywała nowinek i przyjezdnych gości. Mimo 
swych wad, kobieta uchodziła za wspaniałą panią domu – szyła 
piękne kołdry, prowadziła szwalnię dla dziewcząt, uczestniczyła 
we wszystkich wydarzeniach w miasteczku.

Tego czerwcowego popołudnia, około 15.30 Małgorzata sie-
działa, jak zazwyczaj, przy oknie, a jej mąż siał na pagórku za sto-
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dołą brukiew. Była pewna, że ich sąsiad, Mateusz Cuthbert, rów-
nież obsiewa swoje pola. Tymczasem dostrzegła go, jak odświęt-
nie ubrany wyjeżdża z Avonlea powozem zaprzężonym w kasz-
tankę. Zdumiało ją to, gdyż Mateusz rzadko wychodził z domu, 
a w dodatku w tak eleganckim stroju. Postanowiła, zaraz po wy-
piciu herbaty, odwiedzić Marylę Cuthbert i dowiedzieć się wię-
cej na temat okoliczności związanych z wyjazdem Mateusza. 

 � Wizyta u Maryli
Małgorzata Linde wybrała się na wizytę piechotą, ponieważ 

dom Cuthbertów oddalony był od jej dworu zaledwie o ćwierć 
mili. Znajdował się on jednak na uboczu, niemal w lasku, gdyż 
ojciec Mateusza i Maryli postanowił egzystować z dala od ludzi.

Maryla i Mateusz lubili swoją samotność i prowadzony przez 
siebie tryb życia. Niektórzy uznawali ich wręcz za odludków 
i domatorów.

Kiedy Małgorzata weszła na podwórze, zauważyła panujący 
tu idealny porządek.

Domem zajmowała się Maryla – rozsądna, pracowita kobie-
ta, która utrzymywała wszystko w czystości, natomiast Mateusz 
pracował głównie w polu. Pomagał on siostrze również w pra-
cach gospodarskich. Taki podział obowiązków sprawiał, że ro-
dzeństwo wzajemnie się uzupełniało.

Małgorzata Linde zapukała, weszła do środka, zauważając 
Marylę, która siedziała w kuchni nad robótkami. Jej bystre oko 
dostrzegło też trzy zwykłe talerze na stole, dzięki czemu domy-
śliła się, że jej sąsiadka czeka na jakiegoś niezbyt ważnego gościa. 
Nie owijając w bawełnę, postanowiła zapytać przyjaciółkę wprost, 
dokąd wybrał się Mateusz. Maryla wiedziała, że widok wyjeż-
dżającego powozem brata wywoła ciekawość Małgorzaty. Po-
informowała ją, że pojechał na stację po chłopca z Domu Sierot  
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w Nowej Szkocji, ponieważ zdecydowali się adoptować dziecko.
Pani Linde zdziwiła się tak bardzo, że aż zaniemówiła. Nigdy 

nie sądziłaby, że ludzie w starszym wieku zechcą wziąć na wy-
chowanie obce dziecko. Ponadto cała ta decyzja została podję-
ta w tajemnicy przed nią, co również jej się nie spodobało. Była 
przeciwna przygarnięciu sieroty, sądząc, że ktoś taki może przy-
sporzyć im nie lada problemów, np. podpalić dom albo otruć 
domowników, o czym już kiedyś słyszała. Ale Maryla nie prze-
jęła się zbytnio jej słowami. Jej głównym argumentem była chęć 
zadowolenia Mateusza, pragnącego mieć chłopca, który odcią-
żyłby go w niektórych pracach gospodarskich.

Małgorzata dość szybko pożegnała się z przyjaciółką. Taką no-
winę trzeba było przecież zaraz przekazać dalej. Dlatego też uda-
ła się do Bellów, a idąc drogą, myślała o tym, że Cuthbertowie 
nie znają się na wychowywaniu dzieci, ponieważ sami ich nigdy 
nie mieli i pewnie będą zbyt wiele wymagać od biednej sieroty. 

Rozdział II
Zdumienie Mateusza

 � Mateusz
Mateusz Cuthbert, brat Maryli, podążał w kierunku stacji, 

upajając się pięknymi widokami. Mijał stojące po obu stronach 
drogi małe domki, zielone łąki i lasek. Jego dobry nastrój, wy-
wołany radosnym śpiewem ptaków i świeżym powietrzem, za-
kłócał jedynie fakt, że musiał pozdrawiać ukłonami napotkane  
po drodze kobiety. Cóż, samotny kawaler w mocno dojrzałym 
wieku nie przepadał za ich towarzystwem, a jedynymi chlub-
nymi wyjątkami były jego siostra i przyjaciółka domu – Małgo-
rzata Linde. Nieśmiałość i mrukliwość Mateusza, a także nieco 
dziwna, zgarbiona postura i długa broda, której od czterdziestu 
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lat nie tknęły fryzjerskie nożyczki, sprawiały, że kobiety okrąża- 
ły go szerokim łukiem. Sam zainteresowany sądził, że obgadują 
go za plecami i śmieją się z niego niczym z nieudacznika.

 � kłopotliwa pomyłka
Po przybyciu na stację Mateusz spostrzegł, że peron jest nie-

mal pusty, na ławce siedziała jedynie jakaś mała dziewczynka. 
Nie zwrócił na nią żadnej uwagi, bo przecież oboje z Marylą cze-
kali na wymarzonego chłopca. Zakłopotany, uznał, że zapewne 
pociąg jeszcze nie nadjechał i powinien trochę poczekać. Tym-
czasem podszedł do zawiadowcy i zapytał, kiedy spodziewa się 
nadejścia pociągu. Ten jednak odparł, że przyjechała nim już 
mała pasażerka i wskazał ją mężczyźnie. 

Na twarzy Mateusza pojawiło się zdziwienie, dla którego była 
to wielka pomyłka, bo spodziewał się kogoś zupełnie innego. 
Podszedł do dziewczynki, która chwyciła swą starą torbę po-
dróżną i serdecznie się z nim przywitała. Postanowił chwilowo 
nie informować jej o zaistniałym nieporozumieniu i zabrał ją do 
powozu. Ruszyli w drogę i wkrótce opuścili miasto, lecz przed 
nimi była jeszcze bardzo długa droga, ponieważ do przejecha-
nia mieli około ośmiu mil.

 � Ania Shirley
Drobna jedenastolatka przyjechała tu z panią Spencer, która 

zostawiła ją na dworcu, a sama ruszyła w dalszą drogę, do wła-
snej posiadłości. Sierota ucieszyła się, że odtąd będzie miała dom 
i prawdziwą rodzinę. Okazało się, że ma bogatą wyobraźnię, jest 
towarzyska i bardzo gadatliwa. Po drodze opowiadała Mateuszo-
wi o swoich odczuciach i przeżyciach na widok mijanych krajo-
brazów. Podziwiała przystrojone kwiatami drzewa, opowiadała 
o swym przepełnionym przykrościami czteromiesięcznym po-
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bycie w Domu Sierot. Zamartwiała się rudym kolorem swoich 
włosów zaplecionych w warkocze. Jej zachwyt wzbudziła aleja 
nazwana przez nią Białą Drogą Rozkoszy – droga wijąca się mię-
dzy szpalerem jabłoni obsypanych białymi kwiatami. Gdy mijali 
staw rodziny Barrych, nadała mu nazwę Jeziora Lśniących Wód. 
Spytała też Mateusza, czy państwo Barry mają córeczkę i ucie-
szyła się na wieść o istnieniu jedenastoletniej Diany. Dziewczyn-
ka była bardzo wrażliwa na piękno przyrody i bardzo patetycz-
nie wyrażała swoje uczucia.

Gdy przejeżdżali w pobliżu domu pani Linde, zapadł już 
zmierzch, ale sąsiadka zdołała wyjrzeć z okna i zauważyła po-
wóz Mateusza. Gdy dotarli na Zielone Wzgórze, Ania wzięła 
swą torbę i weszła do sieni.

Rozdział III
Zdumienie Maryli Cuthbert

 � Maryla
Na widok stojącej w sieni domu dziewczynki Maryla zdzi-

wiła się tak bardzo, że straciła całe swoje opanowanie. Zarzu-
ciła brata okrzykami i pytaniami, gdzie jest chłopiec, obiecany 
przez panią Spencer. Niestety, zakłopotany Mateusz nie wie-
dział, w jaki sposób doszło do pomyłki. Tłumaczył, że na pero-
nie zastał tylko to jedno dziecko, które musiał wziąć do domu, 
by nie spało na ulicy.

W trakcie rozmowy dorosłych dziewczynka zrozumiała, że ża-
den z domowników jej nie oczekiwał. Rozpłakała się i krzycząc, 
że nikt jej nie chce, rzuciła się na krzesło. Przestraszona Mary-
la usiłowała ją uspokoić. Powiedziała, że pozostanie na Zielo-
nym Wzgórzu aż do wyjaśnienia całej tej sytuacji i poprosiła, by 
się przedstawiła. Usłyszała, że mała ma na imię Anna, ale pro-
si, by nazywać ją Kordelią, a w najgorszym wypadku Anią, nie 
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Andzią. Maryla oceniła, że Anna to ładne i skromne imię, więc 
właśnie tak będzie się zwracała do sieroty. Wyjaśniła jej też, że 
oboje z bratem oczekiwali chłopca, który pomógłby im w go-
spodarstwie. Słowa Maryli rozbudziły w sierocie żal w stosun-
ku do Mateusza, który od razu, na dworcu, nie powiedział jej 
o pomyłce, ale pozwolił żyć nadzieją na znalezienie upragnione-
go domu. Zmartwiony mężczyzna wyszedł wyprząc konia, a po 
jego powrocie wszyscy zasiedli do kolacji. Niestety, zrozpaczo-
ne dziecko nie mogło niczego przełknąć, co naraziło je na suro-
wą uwagę Maryli. 

 � Na facjatce
Po posiłku Maryla postanowiła, że Ania przenocuje w pokoiku 

na facjatce. Zapaliła świecę i zabrała ją na górę, po czym wskaza-
ła sierocie łóżko i spytała, czy ma nocną koszulę. Z Domu Sierot 
dziewczynka przywiozła dwie krótkie i ciasne koszule, których 
jednak nie znosiła. Kiedy opiekunka zostawiła ją samą, dziew-
czynka przebrała się w jedną z nich, rzuciła z płaczem na łóżko 
i nakryła głowę poduszką. Czuła się bardzo samotna, niechcia-
na i opuszczona.

Kilka minut później do pokoiku ponownie zajrzała Maryla. 
Pozbierała porozrzucane rzeczy Ani i życzyła jej dobrej nocy. Ta 
jednak spojrzała na nią z wyrzutem. Nie widziała niczego dobre-
go w tym, że niedługo opuści Zielone Wzgórze, miejsce, które 
miało stać się jej prawdziwym domem.

 � Rozmowa Maryli z bratem
Na dole w kuchni Maryla i Mateusz zastanawiali się, co da-

lej począć. On pragnął zatrzymać dziecko, siostra zaś chciała 
oddać je z powrotem do Domu Sierot. Mężczyzna twierdził, że 
Ania jest miła, rozmowna i z pewnością chętnie dotrzymywała-
by Maryli towarzystwa. Poza tym oboje stworzyliby dziewczyn-
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ce namiastkę domu, którego nigdy nie miała. W końcu jednak 
ostateczną decyzję pozostawił w rękach siostry.

Rozdział Iv
Poranek na Zielonym Wzgórzu

 � Zielone Wzgórze
Kiedy Ania się obudziła, zaczęła podziwiać piękno krajobra-

zu. Patrzyła z zachwytem na kwitnącą wiśnię, która rosła tuż 
przy oknie facjatki, na pełne kwiatów sady i trawniki w ogro-
dzie, na łąki i płynący w oddali strumyk, przy którym znajdo-
wały się wysokie brzozy. Była wielką marzycielką i osobą nie-
zwykle wrażliwą na piękno przyrody.

Początkowo nie zauważyła wejścia Maryli, a gdy ta położy-
ła jej rękę na ramieniu, dziewczynka zasypała ją pełnych fanta-
zji potokiem słów. Niestety, rzeczowa i prozaiczna kobieta nie 
dostrzegła piękna wiśni, stwierdzając, że daje małe i robaczywe 
owoce. Nakazała dziecku, by się ubrało i zeszło na dół, zamiast  
bez pożytku marzyć.

Ania szybciutko umyła się, ubrała, splotła włosy w warkocz  
i zeszła na dół. Podczas śniadania paplanina małej zirytowała Ma-
rylę. Pod wpływem jej stanowczej uwagi dziewczynka zamilkła 
i od tej pory posiłek upływał wszystkim w milczeniu. Mateusz,  
w głębi duszy, pragnął zatrzymać sierotę. Marylę z kolei iryto-
wała egzaltacja i nieustanne bujanie w obłokach, a także gada-
tliwość Ani.

Po skończonym śniadaniu Ania sama zaproponowała, że po-
zmywa naczynia, po czym z zapałem zabrała się do tej czynno-
ści. Dokładnie wytarła talerze i szklanki. Potem Maryla poleci-
ła jej posłać łóżko na facjatce i zająć się czymś, aż do obiadu. Po 
południu miała zamiar pojechać do Białych Piasków do pani 
Spencer, żeby wspólnie z nią wyjaśnić zaistniałą pomyłkę i roz-
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wiązać problem.
 � Wyjazd do pani Spencer

Dziewczynka, zasmucona perspektywą rozstania z Zielonym 
Wzgórzem, nie chciała wychodzić do ogrodu, by nie czuć jesz-
cze większego żalu. Powiedziała Maryli, że cieszyła się z szan-
sy zamieszkania u nich, a teraz jest jej bardzo ciężko. Nazwała 
kwitnącą na oknie pelargonię Jutrzenką, a wiśnię pod domem 
Królową Śniegu.

Mateusz jak zwykle milczał, ale jego zachowanie sprawiło, 
że Maryla łatwo wyczytała z niego pragnienie zatrzymania Ani 
na Zielonym Wzgórzu. Jednak Maryla, nie zważając na nic, po 
południu osiodłała klacz, wsiadła wraz z dzieckiem do powozu 
i pojechała do pani Spencer.

Rozdział v
Historia Ani
W trakcie podróży do Białych Piasków Ania – na prośbę Ma-

ryli – opowiedziała jej historię swego życia. 
Urodziła się w Bolingbroke, w Nowej Szkocji w rodzinie na-

uczycielskiej. Jej ojciec Walter Shirley i mama Berta uczyli w li-
ceum, a matka po urodzeniu córeczki zrezygnowała z pracy. Pań-
stwo Shirleyowie byli bardzo młodzi i biedni. Oboje zmarli na 
febrę, gdy Ania miała zaledwie trzy miesiące. Nikt nie chciał za-
jąć się maleństwem, a że przybyli z daleka, nie mieli tu żadnych 
krewnych. W końcu dziecko przygarnęła pani Thomas, która 
wykarmiła je butelką. Ania mieszkała u niej do ósmego roku ży-
cia i wraz z całą rodziną przeniosła się do Marysville, lecz nigdzie 
nie stworzono jej odpowiednich warunków. Mąż opiekunki był 
pijakiem. Ubogiej, wielodzietnej rodzinie wciąż brakowało pie-
niędzy, a kiedy pan Thomas zginął tragicznie w wypadku kole-
jowym, jego żona oddała dziewczynkę pani Hammond. Ania 
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przez dwa lata ciężko pracowała, opiekując się ośmiorgiem dzie-
ci Hammondów. Po śmierci męża pani Hammond rozdała swe 
pociechy krewnym i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Je-
denastolatkę odesłano wówczas do Domu Sierot w Hopetown, 
w którym przebywała przez cztery miesiące, aż do chwili, gdy 
odebrała ją pani Spencer. W tym przepełnionym przytułku by-
stra Ania nauczyła się czytać i pisać, a nawet deklamować poezję.

Zapytana przez Marylę, czy dobrze jej było we wszystkich tych 
domach, zarumieniła się. Nie chciała bowiem mówić źle o lu-
dziach, którzy zapewniali jej dach nad głową. Usprawiedliwia-
ła szorstkie zachowanie poprzednich opiekunek ich ciężkim ży-
ciem, pijaństwem mężów, opieką nad kilkorgiem dzieci.

Maryla współczuła Ani i zastanawiała się, czy nie postąpić tak, 
jak chciał Mateusz.

Rozdział vI
Co postanowiła Maryla?

 � Rozmowa z panią Spencer
Maryla przyjechała z Anią nad Zatokę Białych Piasków do 

pani Spencer. Po miłym powitaniu i zaproszeniu gości do domu, 
gospodyni zapytała o przyczynę nagłych odwiedzin. Wtedy Ma-
ryla wyjaśniła jej, że ona i jej brat poprosili o przysłanie z Domu 
Sierot chłopca, a nie dziewczynki. Teraz zmuszeni są odesłać 
Anię z powrotem.

Wyszło na jaw, że Nancy, córka szwagra pani Spencer, wspo-
minając o prośbie Cuthbertów, pomyliła płeć dziecka. Pani Spen-
cer przeprosiła Marylę za powstałe nieporozumienie. Dodała, że 
w Domu Sierot nie przyjmą Ani z powodu braku wolnych miejsc, 
ale pani Piotrowa Blewett – matka kilkorga dzieci – właśnie po-
trzebowała kogoś do pomocy i chętnie wzięłaby dziewczynkę.
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 � Postanowienie Maryli
Na myśl o tym, że złośliwa i kłótliwa kobieta zabrałaby Anię, 

Maryla zaczęła się wahać. Tymczasem pani Blewett właśnie przy-
była z wizytą do gospodyni. W trakcie rozmowy, w której pani 
Spencer ucieszyła się z możliwości natychmiastowego załatwie-
nia sprawy i oddania Ani, Maryla przedstawiła kobiecie sytu-
ację. Ta od razu zaznaczyła, że potrzebuje szybkiej i dobrej ro-
botnicy, która będzie ciężko pracowała na swe utrzymanie. Za-
pytała przerażoną dziewczynkę o imię i nazwisko, a wysłuchaw-
szy jej, bez wahania powiedziała, że może choćby zaraz zabrać 
ją do siebie. Maryla zaczęła współczuć Ani. Wiedziała, że życie 
u państwa Blewett byłoby dla tego dziecka istną udręką. Posta-
nowiła więc, że zatrzyma Anię na Zielonym Wzgórzu. Wyjaśni-
ła zatem pani Spencer, że musi ponownie naradzić się z Mate-
uszem i da jej odpowiedź jutro wieczorem. Uznała też, że na ra-
zie nie powie sierocie o swojej decyzji.

Wróciły na Zielone Wzgórze, gdzie czekał już zniecierpliwio-
ny Mateusz. Mężczyzna ucieszył się, widząc Anię, a na wieść  
o postanowieniu Maryli uradował się jeszcze bardziej i przyrzekł, 
że nie będzie się wtrącał do wychowania dziewczynki, pozosta-
wiając te kwestie siostrze.

Rozdział vII
Modlitwa Ani
Wieczorem Maryla skarciła Anię za to, że poprzedniego dnia 

bardzo niestarannie złożyła swoje ubranie. Dziewczynka przy-
znała, że w przytułku też kazano im składać rzeczy, ale ze zmę-
czenia często o tym zapominała. Nigdy też nie modliła się, chcąc 
jak najszybciej położyć się wieczorem do łóżka. Nie spodobało 
się to gorliwej Maryli, która upomniała dziewczynkę, by od-
tąd modliła się codziennie. Poprosiła, by uklękła, postanawia-
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jąc od razu nauczyć Anię, w jaki sposób powinna się modlić. 
Wydawała się bardzo zakłopotana, gdy Ania zaczęła zadawać jej 
pytania. Ta zaś pytała, dlaczego należy klękać, gdyż ona wola-
łaby modlić się w polu albo na łące. Tymczasem Maryla uzna-
ła, że dziecinne modlitwy nie pasują do tej romantycznej i po-
etyckiej osobowości sieroty. Kazała jej więc, by własnymi sło-
wami podziękowała Bogu za wszystkie dary i całe dobro, jakie-
go od Niego doznała.

Ania w pięknych, wzniosłych słowach wyraziła Panu wdzięcz-
ność za Jezioro Lśniących Wód, Białą Drogę Rozkoszy, Królową 
Śniegu i Jutrzenkę. Poprosiła Go też, by mogła zostać w domu 
Cuthbertów i by wyrosła na piękną pannę. Na zakończenie, za-
miast słowa Amen, powiedziała Pozostaję z szacunkiem.

Maryla czuła się zakłopotana oryginalną modlitwą Ani. Ży-
czyła jej dobrej nocy i zeszła do kuchni, gdzie pożaliła się Ma-
teuszowi. Stwierdziła, że trzeba zadbać o wychowanie dziecka. 
Miała zamiar posłać je do szkółki niedzielnej i wziąć z plebanii 
modlitewnik dla dziewczynki.

Rozdział vIII
Zaczyna się wychowywanie Ani

 � Ania zostaje
Następnego dnia Maryla zlecała Ani wykonywanie różnych 

zajęć, a dziewczynka wykonywała te zadania szybko i zręcznie. 
Kiedy zmyła naczynia po obiedzie, podeszła do opiekunki z nie-
pewną miną, błagając, by powiedziała jej, czy zatrzyma ją na Zie-
lonym Wzgórzu. Opiekunka zwlekała z odpowiedzią, dodając 
Ani kolejnych obowiązków. W końcu jednak przyznała, że pod-
jęła decyzję i oznajmiła dziewczynce, że oboje z Mateuszem po-
stanowili ją zatrzymać.

Radość małej nie miała granic. Rozpłakała się ze wzruszenia  
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i poprosiła, by mogła nazywać swoją opiekunkę panną Cuth-
bert albo ciocią, jednak ta się nie zgodziła, nakazując, by mó-
wiła do niej wyłącznie „Marylo”. 

 � Nauka modlitwy
Maryla poleciła dziewczynce pójść do pokoju po święty obra-

zek z wydrukowaną nań modlitwą Ojcze nasz i nauczyć się tych 
słów na pamięć. Gdy Ania długo nie wracała, zdenerwowana 
panna Cuthbert udała się na górę. Nagle zobaczyła zamyśloną 
twarz dziecka stojącego przed reprodukcją obrazu Chrystus bło-
gosławiący dzieci. Mała wyobrażała sobie, że jest jedną z osób na 
obrazie i Maryla musiała ostro przywołać ją do porządku. Posa-
dziła ją przy stole i zaleciła naukę modlitwy.

Po jakimś czasie Ania zapytała opiekunkę, czy uważa, że ona 
– biedna sierotka – mogłaby znaleźć tu prawdziwą przyjaciółkę. 
Zwierzyła się Maryli, że do tej pory nie miała żadnej pokrew-
nej duszy, więc w wyobraźni stworzyła sobie koleżanki – Ka-
tie i Violettę. Pierwsza mieszkała w starej szafie u pani Thomas,  
a druga była echem w dolinie u pani Hammond. Maryla powie-
działa jej, że państwo Barry mają córeczkę Dianę, z którą mo-
głaby się zaprzyjaźnić. Opiekunka kazała jej pójść na facjatkę  
i dalej uczyć się słów modlitwy. Ania, znalazłszy się w swym po-
koju, pogrążyła się w świecie fantazji.

Rozdział Ix
Oburzenie pani Linde
Minęły dwa tygodnie. Podczas codziennych spacerów Ania 

z charakterystyczną dla siebie ciekawością penetrowała nowe 
zakątki Zielonego Wzgórza i zachwycała się wspaniałą przyro-
dą. Po powrocie opowiadała o wszystkim Mateuszowi i Mary-
li, co zwykle kończyło się prośbami, by umilkła. Surowa Mary-
la nie miała tak bogatej wyobraźni, dlatego też słuchanie tylu 
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przeplatanych fantazyjnymi wstawkami opowieści, przyprawia-
ło ją o zawrót głowy. Zaś jej brat, Mateusz, wsłuchiwał się w nie  
z przyjemnością.

 � Małgorzata Linde
Pani Małgorzata była bardzo ciekawa tego, co się dzieje w domu 

Cuthbertów. Pewnego dnia przyszła do nich w odwiedziny. Ania 
znajdowała się wówczas w sadzie.

Pani Linde opowiedziała Maryli ze szczegółami o przebiegu 
swojej choroby – influenzy, a potem zapytała o sierotę. Dowie-
dziawszy się, że postanowili zatrzymać dziewczynkę, nagannym 
i pełnym współczucia tonem mówiła o ogromnej odpowiedzial-
ności i ciężarze, jaki spadł na ich barki. Jej słowa zdenerwowały 
Marylę, która nie lubiła wścibskiej Małgorzaty.

Nagle do pokoju wbiegła Ania, która na widok gościa przy-
stanęła pod drzwiami. Pani Linde, przyjrzawszy się jej, zadrwiła 
sobie z jej wyglądu. Kazała jej podejść bliżej i nazwała ją nędz-
nym, chudym i piegowatym stworzeniem.

Słowa te dotknęły dziewczynkę i sprawiły, że poczuła się ura-
żona, dlatego wzburzona podbiegła do Małgorzaty, wykrzykując:  
Jakim prawem śmie pani nazywać mnie chudą i brzydką? Jakim 
prawem mówi pani, że jestem piegowata i ruda? Pani jest ordy-
narną, źle wychowaną kobietą bez serca! [...] Co by pani sobie po-
myślała, jeżeli powiedziano by o niej, że jest niezgrabna i tłusta  
i że nie ma prawdopodobnie ani krzty wyobraźni?

Maryla usprawiedliwiła Anię, mówiąc znajomej, że nie po-
winna drwić z wyglądu dziecka. Kazała też małej natychmiast 
pójść do swego pokoju. Obrażona pani Linde wyszła, twierdząc, 
że więcej nie przyjdzie w gościnę do domu, w którym znajdu-
je się tak niewychowane dziecko. Dodała też, że Maryla powin-
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na używać wobec wychowanicy brzozowej rózgi, ale ta rada nie 
zdobyła sobie przychylności gospodyni Zielonego Wzgórza. 

 � Ukaranie Ani
Siostra Mateusza weszła do pokoju Ani z postanowieniem 

ukarania jej. Była na nią zła, ale także zawstydzona, ponieważ 
czuła, że także Małgorzata nie zachowała się wobec dziecka 
tak, jak powinna. Poleciła jednak małej pójść do domu pani 
Linde i przeprosić ją za swoje niegrzeczne i zuchwałe zacho-
wanie. Ania, z charakterystyczną dla siebie stanowczością, od-
parła, że tego nie zrobi, więc Maryla oznajmiła jej, że pozosta-
nie w swoim pokoju, dopóki nie przemyśli swego zachowania 
i nie zmieni zdania.

Rozdział x
Wyznanie winy

 � Rozmowa Ani z Mateuszem
Cały następny dzień Ania spędziła w swoim pokoju na górze, 

niczego nie jedząc. Pełne talerze, które zanosiła jej Maryla, wra-
cały nietknięte. Maryla musiała wyjaśnić całe zajście Mateuszo-
wi, który w tym sporze najwyraźniej trzymał stronę Ani. Okre-
ślił Małgorzatę jako nieznośną kumoszkę, lubiącą zawsze zajmo-
wać się cudzymi sprawami. Niepokoił się jednak tym, że Ania 
uparcie odmawia przeproszenia pani Linde. Wieczorem posta-
nowił sam porozmawiać z dziewczynką i w tajemnicy przed sio-
strą udał się do jej pokoiku. Na widok biednej istoty siedzącej 
samotnie na krześle, ogarnął go żal. Poprosił ją, by uczyniła to 
dla niego, przekonywał, że Maryla jest stanowcza i z pewnością 
nie zmieni zdania, w związku z tym Ania i tak będzie musiała 
odbyć karę. Z łatwością przekonał ją do zmiany zdania i prze-
proszenia pani Linde.

omówienie lektury – treść utworu



362 362363

Po rozmowie z Mateuszem nadeszła Maryla i dziewczynka 
poprosiła ją o rozmowę. Powiedziała jej, że żałuje swojego po-
stępku, dlatego postanowiła udać się do pani Linde i przepro-
sić ją. Wkrótce obie kroczyły już w kierunku domu znajomej, 
a po drodze Ania rozmyślała nad tym, co powie Małgorzacie.

 � Przeprosiny pani Linde
Ania Shirley teatralnie uklękła przed sąsiadką i pełnymi emo-

cji słowami przepraszała ją za swój wybuch złości. Poniżała sie-
bie, mówiąc, że jest szkaradną i niewdzięczną dziewczyną, pro-
siła, by Małgorzata nie chowała do niej urazy i wybaczyła jej. 
Pani Linde poczuła się usatysfakcjonowana jej słowami i zapro-
siła Marylę na herbatę. Przekonała się do Ani, chociaż uznała jej 
styl wypowiedzi za zbyt emocjonalny i górnolotny.

Kiedy obie wracały na Zielone Wzgórze, Ania przytuliła się 
do swej opiekunki. Maryli zrobiło się ciepło na duszy.

Rozdział xI
Wrażenia ze szkółki niedzielnej

 � Trzy sukienki
Maryla uszyła sierocie trzy sukienki – satynową w biało-czar-

ną kratkę, płócienną koloru tabaczkowego i bawełnianą o niebie-
skiej barwie. Na pytanie, co dziewczynka sądzi o swoich nowych 
strojach, wychowanica odparła, że nie wyglądają ładnie. Żadna 
z nich nie miała modnych wówczas bufiastych rękawów, o któ-
rych marzyła Ania, ani też ozdób w postaci falban. Ale Maryla, 
jako osoba praktyczna, uznała, że ubrania te były tanie, a przede 
wszystkim skromne i Ania nie potrzebuje innych. 

Następnego ranka Marylę bolała głowa i nie mogła odpro-
wadzić dziecka do szkółki niedzielnej. Dała Ani centa na ofiarę 
i poprosiła, by wstąpiła po panią Linde, która miała jej pokazać 
miejsce, w którym ona i Mateusz zasiadają w kościele.
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 � Szkółka niedzielna
Ania, ubrana w satynową sukienkę i marynarski kapelusz, wy-

szła z domu, a idąc przez łąkę, przystroiła nakrycie głowy wia-
nuszkiem z żółtych i czerwonych kwiatów. Nie zastała już pani 
Linde, więc udała się do kościoła sama. Tam spotkała grono 
swych rówieśniczek, ale żadna z nich do niej nie podeszła. Po 
nabożeństwie poszła na lekcje do klasy panny Rogerson. Dzię-
ki wcześniejszemu przygotowaniu jej przez Marylę, dobrze od-
powiedziała na pytania nauczycielki. Zasmucał ją fakt, że reszta 
koleżanek nosi sukienki z bufiastymi rękawami, tylko nie ona.

Po powrocie na Zielone Wzgórze Ania zdała Maryli relację 
z wydarzeń dzisiejszego dnia. Skrytykowała pastora za zbyt dłu-
gie kazanie, które dotyczyło objawień, a następnie opisała szcze-
gółowo zajęcia z panną Rogerson. 

Rozdział xII
Uroczysta przysięga i obietnica
Maryla dopiero w piątek dowiedziała się o kwiatowym żółtym 

wieńcu, w którym wychowanica pojawiła się w kościele. Wia-
domość tę przekazała jej pani Małgorzata, twierdząc, że dziew-
czynka wyglądała dziwacznie i wszyscy patrzyli na nią ze zdu-
mieniem. Sądzono, że to panna Cuthbert pozwoliła jej na wyj-
ście w tym oryginalnym przybraniu głowy. Maryla upomniała 
Anię, by nie narażała się na kpiny, ona zaś zawstydziła się. Nie 
chciała bowiem przysparzać swoim opiekunom kłopotów. 

Maryla zaproponowała dziecku odwiedziny u państwa Bar-
rych. Wybierała się do nich po wykrój koszuli, co stanowiło do-
skonałą okazję do wzajemnego poznania się dziewcząt. Przerażo-
na i jednocześnie uradowana tą perspektywą nastolatka od razu 
się zgodziła. Razem poszły do domu pani Barry. 

Gospodyni przywitała je serdecznie i zaprosiła do pokoju, w któ-
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rym na sofie siedziała jej córeczka Diana, czytając książkę. Ka-
zała jej wyjść z gościem na spacer.

Gdy dziewczynki znalazły się w kwitnącym ogrodzie Bar-
rych, Ania zapytała rówieśniczkę, czy mogłaby polubić ją na tyle, 
by zostać jej przyjaciółką. Odpowiedzią był szczery i radosny 
śmiech. Rodzeństwo Diany było jeszcze za małe na wspólne za-
bawy, dlatego dziewczynka z chęcią przystała na propozycję Ani. 

Ania poprosiła, by podały sobie ręce i złożyły uroczystą przy-
sięgę. Powiedziała: Uroczyście obiecuję i przyrzekam, że pozostanę 
wierna mojej najlepszej przyjaciółce, Dianie Barry, dopóki słońce 
i księżyc istnieć będą. Koleżanka powtórzyła jej słowa i roześmiała 
się. Postanowiły, że następnego popołudnia będą się razem bawić.

Sierota, wracając do domu z Marylą, czuła się szczęśliwa, bo-
wiem odnalazła bratnią duszę, o czym zawsze marzyła. Na Zie-
lonym Wzgórzu czekał na Anię Mateusz ze słodkim upomin-
kiem  – pastylkami czekoladowymi kupionymi specjalnie dla 
niej. Dziewczynka obiecała Maryli, że codziennie będzie zjada-
ła tylko jedną pastylkę, a resztą podzieli się z nową przyjaciółką. 
Cieszyła się, że może jej coś ofiarować, ponieważ Diana obiecała, 
że nauczy ją piosenki i da jej obrazek do powieszenia na ścianie.

Wychowanka poszła do facjatki, a Maryla pochwaliła ją przed 
Mateuszem za to, że potrafi się dzielić z innymi. 

Rozdział xIII
Radość oczekiwania

 � Piknik
Pewnego popołudnia Ania poinformowała opiekunów, że 

szkółka niedzielna urządza piknik na łące, nieopodal Jeziora 
Lśniących Wód. Zapytała, czy będzie mogła w nim uczestni-
czyć. Panna Cuthbert była niezadowolona, gdyż dziewczynka 
przyszła do domu o pół godziny później, ponieważ podczas za-
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bawy z Dianą zatraciła poczucie czasu. 
Ostatecznie Maryla zgodziła się na udział Ani w pikniku, 

oferując pomoc w przygotowywaniu koszyka, który musiało 
przynieść ze sobą każde dziecko. Ania z radością ją ucałowała, 
co wywołało zadowolenie kobiety, chociaż nie dała tego po so-
bie poznać.

Siostra Mateusza kazała jej przynieść robótkę – powłoczkę na 
poduszkę robioną z kwadratów – i skończyć wyszywanie. Pod-
czas tej pracy jedenastolatka opowiadała o nowym miejscu swo-
ich zabaw z Dianą, nazwanym Zaciszem Słowika. Przyjaciółki 
urządziły tam sobie domek.

Cały następny tydzień dziewczyna marzyła o pikniku. Wciąż 
o nim myślała i opowiadała, a w niedzielę aż zadrżała, gdy pa-
stor ogłosił z ambony tę wiadomość.

 � Broszka
Maryla każdej niedzieli, idąc do kościoła, przypinała do suk-

ni piękną broszkę z ametystami. Była to rodzinna pamiątka. 
Ania bardzo się nią zachwycała i raz poprosiła nawet, by mo-
gła ją potrzymać.

Rozdział xIv
Przyznanie się do winy

 � Zgubienie broszki
W poniedziałek wieczorem Maryla nie mogła znaleźć swej brosz-

ki, którą, jak pamiętała, zostawiła poprzedniego dnia wpiętą w po-
duszeczkę do igieł. Zapytana o klejnot Ania przyznała, że wyję-
ła ją i przypięła sobie do kołnierzyka. Stwierdziła, że źle zrobiła, 
iż ją przymierzyła, ale z pewnością zostawiła przedmiot na stole. 
Opiekunka przeszukała jeszcze raz pokój, ale zguba się nie znalazła. 
Marylę ogarnęła złość na Anię, gdyż była przekonana, że dziew-
czynka skłamała – wzięła broszkę do ogrodu, a potem gdzieś ją 
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zgubiła. Maryla, widząc upór Ani i trwanie przy swej wersji wy-
darzeń, nakazała jej pójść do swego pokoju i przebywać tam do 
chwili, aż powie prawdę. 

Następnego dnia panna Cuthbert opowiedziała o wszystkim 
Mateuszowi, który dotąd zawsze ufał Ani. Tym razem wszystko 
przemawiało przeciwko niej. Jednak brat nie chciał wtrącać się 
do sposobu wychowania dziewczynki.

I tak minął kolejny dzień, aż zirytowana Maryla zagroziła 
Ani, że nie pozwoli jej pójść na piknik, jeśli nie dowie się ca-
łej prawdy. 

 � Przyznanie się do winy
W środę rano nastolatka postanowiła przyznać się Maryli do 

wzięcia broszki. Opowiedziała jej, że zabrała ją ze sobą nad Je-
zioro Lśniących Wód, a potem klejnot wysunął jej się z dłoni, 
gdy stała na moście. Przeprosiła za swój czyn i poprosiła opie-
kunkę, by ukarała ją natychmiast, żeby mogła spokojnie pójść 
po południu na piknik.

Maryla jednak zabroniła jej wychodzić z domu, co wywołało 
histerię u dziecka. Zdenerwowana, wykonywała różne prace do-
mowe, by zapomnieć o złym zachowaniu dziewczynki. W trak-
cie obiadu, którego Ania nie chciała zjeść, siostra wyjawiła Ma-
teuszowi, co się stało. Mężczyzna miał dobre serce i trudno mu 
było źle oceniać postępek Ani.

 � Znalezienie broszki
Aby się uspokoić, Maryla postanowiła zacerować dziurę w swo-

im szalu. Kiedy go rozwinęła, jej oczom ukazała się zagubiona 
broszka. Okazało się, że gdy składała szal, musiała zaczepić nim 
o leżący na biurku klejnot. Poszła zatem do Ani i powiedziała 
jej o zgubie. Przeprosiła ją za swoje posądzenie, ale skrytykowa-
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ła teatralne wystąpienie i niepotrzebne przyznanie się do winy. 
Zrobiło jej się żal niewinnego dziewczęcia, więc pozwoliła mu 
wyjść na piknik, który dopiero się rozpoczynał. 

Rozdział xv
Burza w szkolnej szklance wody

 � Szkoła w Avonlea
Pierwszego września Ania poszła do szkoły w Avonlea. Maryla 

niepokoiła się, czy gadatliwa i marzycielska dziewczynka będzie 
potrafiła się odpowiednio zachować i poradzi sobie z panującą 
podczas lekcji dyscypliną. O dziwo, nastolatka wróciła do domu 
w bardzo dobrym humorze. Poznała nowe koleżanki, z który-
mi rozmawiała i bawiła się na przerwach. Usłyszała też pierw-
szy w życiu komplement. Opowiedziała też o nauczycielu za-
kochanym w Prissy Andrews – szesnastoletniej uczennicy, która 
za rok wybierała się do królewskiej akademii w Charlottetown. 

Panna Cuthbert zakazała jej roznoszenia takich plotek.
Od tego dnia minęły trzy tygodnie. Dziewczynki, jak zwykle, 

wędrowały na lekcje Ścieżką Brzóz. Diana wspomniała Ani, że 
pewnie dziś powróci z wakacji przystojny chłopiec i najlepszy 
uczeń w klasie, Gilbert Blythe, który na lato wyjechał do rodzi-
ny w Nowym Brunszwiku. Jego imię było wypisane na ścianie 
wraz z imieniem zakochanej w nim Julii Bell. Ani nie spodobał 
się zwyczaj zapisywania imion zakochanych par w takim miejscu. 

 � Zachowanie Gilberta
Podczas lekcji Ania przyjrzała się Gilbertowi. Podobał się jej, 

ale gdy w ramach słodkiego psikusa przypiął warkocz Ruby Gil-
lis do krzesła, uznała, że jest zbyt zuchwały. Dziewczynka zato-
piła się w marzeniach, a Gilbert bezskutecznie usiłował zwrócić 
na siebie jej uwagę.
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Nagle chłopiec chwycił ją za warkocze i krzyknął: Patrzcie! 
Marchewka! Marchewka! 

Oburzona, zareagowała natychmiast: – Ty wstrętny chłopcze! 
– zawołała gwałtownie. – Jak śmiałeś!… [...] i cisnęła w głowę 
Gilberta tabliczką szkolną z taką siłą, że ta pękła. 

 � Ukaranie Ani
Nauczyciel, pan Phillips, uznał, że dziewczynka zachowała się 

złośliwie i zasługuje na naganę. Za karę kazał jej stać przez całe 
popołudnie pod tablicą, na której napisał zdanie dotyczące jej 
złego charakteru. Ania przetrwała te godziny dzielnie, z podnie-
sioną głową. Przy wyjściu ze szkoły czekał na nią Gilbert z prze-
prosinami, ale nie przyjęła ich, mijając go bez słowa.

Podczas obiadu uczniowie wychodzili często do lasku po ży-
wicę do żucia i spóźniali się na lekcje. Tego dnia, podobnie jak 
co dzień, spóźnili się na popołudniowe zajęcia, a Ania wbiegła 
do klasy ostatnia, w wianku zaplecionym z kwiatów. Pan Phil-
lips ukarał ją, sadzając w jednej ławce obok Gilberta. Upokorzo-
na uczennica siedziała bez ruchu, a kiedy chłopiec podsunął jej 
czerwone serduszko z cukru z napisem Jesteś słodka, rozgniotła 
je ostentacyjnie bucikiem. Po lekcjach zebrała wszystkie swoje 
rzeczy i powiedziała Dianie, że już nie wróci do szkoły. Zniena-
widziła też Gilberta. Zasmuconej przyjaciółce nie udało się jej 
przekonać do zmiany zdania.

 � Rada pani Linde
Po powrocie do domu Ania oznajmiła swą decyzję Mary-

li. Jej upór zaniepokoił opiekunkę, która udała się po radę do 
pani Linde. 

Tym razem Małgorzata stanęła po stronie pokrzywdzonej. 
Uznała, że nauczyciel powinien ukarać wszystkich uczniów, któ-
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rzy spóźnili się na lekcję, a nie tylko Anię. Pobłażliwie potrakto-
wała jej postanowienie, mówiąc, że pozwoliłaby dziecku uczyć 
się w domu, aż do chwili, gdy sama nie postanowi wrócić do 
szkoły.

Rozdział xvI
Tragiczne skutki podwieczorku

 � Wizyta Diany
Nadszedł październik i na Zielonym Wzgórzu zaroiło się od 

kolorowych liści i gałązek, którymi Ania przystrajała wszystkie 
pokoje. Maryla nie miała tak wyraziście wykształconego zmy-
słu piękna i uważała, że wychowanka zaśmieca dom, ale Mate-
usz wtórował wszystkim pomysłom dziewczynki.

W pewien sobotni ranek opiekunka wybrała się do Carmo-
dy i zostawiając Anię samą, pozwoliła jej zaprosić Dianę na 
podwieczorek. Mała gospodyni mogła otworzyć też konfitu-
rę z wisien, poczęstować przyjaciółkę ciastem z owocami, her-
batnikami i piernikami. Na drugiej półce w spiżarni stała nie-
pełna butelka soku malinowego, która przeznaczona była rów-
nież dla gości.

Dziewczynka ucieszyła się na myśl o pełnieniu honorów domu 
i zaraz pobiegła, by zaprosić pannę Barry. Niedługo potem obie 
spotkały się w domu w swoich odświętnych strojach i zaczęły od-
grywać role pań z towarzystwa. Ania spytała Dianę o zdrowie jej 
mamy, koleżanka zaś zagadnęła ją o Mateusza i jego zbiór kar-
tofli. Ale wkrótce gospodyni nie wytrzymała poważnej atmosfe-
ry i wesoło zaprosiła gościa do sadu, gdzie panienki zajadały się 
malinówkami. Po powrocie na stole znalazło się pyszne ciasto  
i herbatka. Co prawda, Ania nie znalazła soku na drugiej półce, 
lecz wyżej, na samej górze, ale podała go Dianie. Sok ten bardzo 
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smakował zaproszonej dziewczynce. Piła szklankę za szklanką, 
a przyjaciółka opowiadała jej o różnych gafach, jakie popełnia-
ła w trakcie wykonywania domowych obowiązków. 

Nagle Diana źle się poczuła. Miała zawroty głowa i płacząc, 
oznajmiła, że musi zaraz wracać do domu. Zrozpaczona Ania od-
prowadziła chwiejącą się na nogach koleżankę pod drzwi domu 
Barrych, a sama, zawiedziona, wróciła do siebie. 

 � Pomyłka Maryli
Następnego dnia padał deszcz i wszyscy pozostali w domu, 

ale w poniedziałek Maryla wysłała wychowankę do pani Lin-
de. Dziewczynka wróciła od sąsiadki, szlochając. Dowiedziała 
się bowiem, że pani Barry uważa, że upiła jej córkę i jest bar-
dzo źle wychowaną dziewczynką. Ponadto zabroniła jej widy-
wania się z Anią.

Zdumiona opiekunka wypytała dziecko o to, co dała przyja-
ciółce do picia, po czym udała się do spiżarni. Na półce zauwa-
żyła wino porzeczkowe własnej roboty, którego butelkę przecho-
wywała na czas choroby. Diana na skutek swego łakomstwa wy-
piła trzy szklanki wina, sądząc, że jest to sok malinowy.

Maryla sama poszła do państwa Barrych, by wyjaśnić nieporo-
zumienie, lecz nie udało się jej przekonać kobiety, że Ania nie jest 
niczemu winna. Wieczorem dziewczynka postanowiła sama bła-
gać ją o wybaczenie, ale matka Diany uparcie trwała przy swych 
racjach. 

Panna Cuthbert opowiedziała wieczorem o tym zajściu Mate-
uszowi, a potem weszła do pokoju wychowanki i zastała ją śpią-
cą, z opuchniętymi od łez oczyma. Ogarnęło ją współczucie. Ze 
wzruszeniem pocałowała dziecko w policzek.

omówienie lektury – treść utworu



370 370371

Rozdział xvII
Nowy cel w życiu

 � Rozstanie z Dianą
Następnego dnia Ania z okna kuchni zobaczyła Dianę stojącą 

u Źródła Leśnych Nimf i dającą jej znaki. Natychmiast do niej 
pobiegła. Dowiedziała się, że mama przyjaciółki zabroniła jej 
kontaktów z sierotą. Pozwoliła córce tylko na krótkie pożegnanie  
z koleżanką.

Ania była zrozpaczona. Ucięła pukiel włosów z warkoczy Dia-
ny, zachowując go sobie na wieczną pamiątkę. Obie wyznały so-
bie najszczersze uczucia przyjaźni i przywiązania. We wzniosłych 
słowach zapewniły siebie nawzajem, że zawsze będą się kochały 
i że żadna z nich nie znajdzie sobie innej przyjaciółki.

Po powrocie do domu Ania Shirley opowiedziała o wszystkim 
Maryli. Boleśnie przeżywała rozstanie z pierwszą prawdziwą po-
krewną duszą. W kolejny poniedziałek postanowiła wrócić do 
szkoły, ponieważ tylko tam mogła widywać Dianę.

 � Powrót do szkoły
W Avonlea przyjęto Anię bardzo ciepło. Koleżanki, jedna przez 

drugą, okazywały jej dowody swojej sympatii – Ruby Gillis po-
darowała jej trzy dorodne śliwki, Ella MacPherson naklejkę z brat-
kiem na ławkę, od Katie Boulter dostała buteleczkę po perfu-
mach na wodę do zmywania tabliczki, a Julia Bell napisała ślicz-
ny wierszyk w jej pamiętniku. Pan Phillips posadził ją obok Min-
nie Andrews, która uczyła się najlepiej. Jakaś nieznana osoba po-
łożyła dla Ani jabłko na ławce i, kiedy już miała zamiar je zjeść, 
przypomniała sobie, że takie owoce rosną w sadzie państwa Bly-
the’ów. Odsunęła jabłko i starannie wytarła dłoń. Jej aprobatę 
zdobył natomiast piękny podarunek od zakochanego w dziew-
czynce kolegi – Karolka Sloane – rysik za dwa centy.

omówienie lektury – treść utworu



372 372373

Diana w szkole nie rozmawiała z Anią, ale przesłała jej prezen-
cik – zakładkę do książki z liścikiem, w którym widniały piękne 
słowa zapewniające o przyjaźni i tęsknocie. Dziewczynka odpi-
sała jej listem utrzymanym w tym samym tonie.

 � Nauka
Ania postanowiła być najlepszą uczennicą w klasie. Zabrała się 

poważnie za naukę, rywalizując z Gilbertem, do którego czuła 
nienawiść. Starała się nie dostrzegać istnienia chłopca. Ucznio-
wie na przemian otrzymywali nagrody i wyróżnienia, lecz dla 
niej najgorszym dniem był ten, w którym to oboje zostali wy-
różnieni. Wówczas ich nazwiska umieszczono na tablicy szkol-
nej obok siebie. Oboje doskonale zdali egzaminy i przeszli do 
piątej klasy. Tu piętą achillesową dziewczynki stała się geometria.

Rozdział xvIII
Ania w roli zbawcy

 � Wyjazd Maryli
Kiedy Wyspę Księcia Edwarda odwiedził premier, niemal 

wszyscy dorośli mieszkańcy Avonlea, także Maryla, państwo Bar-
ry i Małgorzta Linde, pojechali spotkać się z nim na mityngu  
w Charlottetown. Na Zielonym Wzgórzu pozostali Mateusz 
i Ania. Nadszedł wieczór. Mężczyzna siedział na sofie, czytając 
dziennik dla rolników, a dziewczynka odrabiała lekcje. Koleżan-
ka pożyczyła jej ciekawą książkę, więc patrzyła na nią, chcąc jak 
najszybciej zabrać się za lekturę. Lecz nie sięgnęła po nią dopó-
ty, dopóki nie skończyła zadań. Zwyciężyła jej pilność. 

Ania żaliła się Mateuszowi, że nie potrafi nauczyć się geome-
trii, na co ten stwierdził, iż rozmawiał z panem Phillipsem. Na-
uczyciel uważał ją za najzdolniejszą uczennicę w szkole. Rozmo-
wa zeszła w końcu na politykę i głosowanie. 
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 � Choroba Minnie
Nagle do domu Ani Shirley wpadła zdyszana i przerażo-

na Diana z wiadomością, że jej siostrzyczka, Minnie, zachoro-
wała na krup, a w pobliżu nie było żadnego lekarza. Ania na-
tychmiast ubrała się, chwyciła buteleczkę z lekarstwem i po-
biegła z przyjaciółką do Barrych. W tym czasie Mateusz po-
jechał po lekarza do Carmody. Anna Shirley, która opiekowa-
ła się wcześniej dziećmi, miała doświadczenie i wiedziała, jak  
należy zachować się w takim przypadku. 

Trzyletnia Minnie ciężko oddychała i widać było, że jest bar-
dzo chora. Wokół kręciła się bezradnie Mary – opiekunka zatrud-
niona na czas wyjazdu Barrych i Ania nakazała jej otulić dziec-
ko ciepłymi okryciami i dała małej porcję ipekakuany. Poprosi-
ła też o dużą ilość wrzącej wody. Do późnej nocy opiekowała się 
dzieckiem, dając mu co jakiś czas kolejne łyżki lekarstwa. Kiedy 
nadjechał lekarz, okazało się, że siostrzyczka Diany czuje się już 
dużo lepiej. Wkrótce przybyli też rodzice dziewczynek, zawiado-
mieni o chorobie. Doktor pochwalił zachowanie Ani: Ta mała 
czerwonowłosa dziewczynka, którą Cuthbertowie wzięli na wycho-
wanie, to dzielny człowiek. Zapewniam was, że to ona ocaliła życie 
waszej małej, bo ja przybyłem zbyt późno. Posiada zręczność i przy-
tomność umysłu wprost zdumiewającą, jak na dziecko w tym wieku.

Ania wróciła z Mateuszem na Zielone Wzgórze pełna rado-
ści i bardzo zmęczona. Spała aż do popołudnia, a kiedy się obu-
dziła, spostrzegła Marylę. Okazało się, że pani Barry zjawiła się 
w południe na Zielonym Wzgóru i podziękowała za uratowa-
nie swej maleńkiej córeczki. Prosiła też o to, aby Ania wybaczy-
ła jej posądzenie o upicie Diany. Wyraziła zgodę na to, aby obie 
dziewczynki nadal się przyjaźniły. Zaprosiła też Anię Shirley do 
swojego domu na podwieczorek.
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Ania, uradowana słowami Maryli, natychmiast pobiegła do 
swej przyjaciółki. Jej matka przeprosiła dziewczynkę i podzię-
kowała za uratowanie Minnie, a potem Ania i Diana bawiły 
się aż do zmierzchu i delektowały się pysznościami – plackiem 
z owocami, ciastkami z kremem, orzechami w cukrze i dwoma 
rodzajami konfitur. Po powrocie do domu nastolatka czuła się 
bardzo szczęśliwa.

Rozdział xIx
koncert, katastrofa, wyznanie

 � Zaproszenie
Ania i  jej przyjaciółka ustaliły nowy sposób przekazywania 

sobie wiadomości za pomocą świecy i kartki papieru. Ustawia-
ły świecę przy oknie i migały przed nią kartką papieru, a od-
powiednia liczba takich mrugnięć oznaczała jakąś informację. 

Pewnego wieczoru Diana poprosiła Anię za pomocą świecy, 
by zaraz do niej przyszła. Okazało się, że jutro są jej urodziny. 
Pani Barry zapraszała małą Shirley na całą noc do siebie. Przy-
jeżdżała też dalsza rodzina Barrych i wszyscy wspólnie mieli udać 
się na koncert do Klubu Dyskusyjnego. Po powrocie na Zielo-
ne Wzgórze wychowanka poprosiła Marylę, by mogła zaraz po 
szkole pójść do Diany, zanocować u niej, a wieczorem wybrać się 
na koncert. Ta jednak odmówiła, wyobrażając sobie, że dziecko 
przeziębi się i zbytnio wzruszy przeżyciami. Mateusz jak zwykle 
stanął po stronie sieroty. Kilka razy nalegał, że siostra powinna 
zgodzić się na to wyjście, aż w końcu opiekunka ustąpiła.

W szkole wszystkie dzieci mówiły tylko o tej uroczystości. 
Tego dnia Ania nie mogła się skupić na matematyce i orto-
grafii. Po zajęciach pani Barry zabrała dziewczynki na herbatę, 
a następnie do pokoiku na piętrze, w którym przygotowywały 
się do wyjścia. Ania była smutna, ponieważ jej sukienka i płasz-
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czyk nie były tak ładne jak eleganckie stroje Diany. Wieczorem 
nadjechali kuzyni Barrych i wszyscy ruszyli saniami do klubu.

 � józefina Barry
Koncert dostarczył Ani wielu pięknych przeżyć, także dlate-

go, że uczestniczyli w nim uczniowie szkoły i nauczyciel, pan 
Phillips, a także ktoś, kogo nie lubiła – Gilbert. O godzinie je-
denastej ona i Diana wróciły do Barrych i weszły do gościnne-
go pokoju, szykując się do snu. Ania zaproponowała, by ścigać 
się do łóżka, więc podbiegły do niego i wskoczyły na kołdrę. 
Jednocześnie usłyszały czyjś zduszony krzyk. W panice wypa-
dły z bawialni i znalazły się w pokoiku na górze. Tam ich przy-
jaciółka, śmiejąc się, powiedziała, że stara ciotka, Józefina Barry 
z Charlottetown, pewnie właśnie przyjechała i to ona śpi w go-
ścinnym pokoju.

Następnego dnia po śniadaniu Ania wróciła do domu, a po-
tem na prośbę Maryli poszła do pani Linde. Od niej dowiedziała 
się, że ciotka, rozgniewana na Dianę, skróciła swój pobyt u Bar-
rych i zapragnęła natychmiast wyjechać. Miała finansować lek-
cje muzyki dziewczynki, ale uznała, że Niczego nie ma zamiaru 
robić dla takiej dzikiej kozy! Stara panna miała zły humor, a ro-
dzina – zdaniem Małgorzaty – wolała żyć z nią w zgodzie, tak-
że ze względu na jej duży majątek. 

Przerażona Ania pożegnała się z panią Linde i pobiegła do 
Diany, która potwierdziła te wieści. Ciotka powiedziała pannie 
Barry, że jest najgorzej wychowaną dziewczyną i ubolewała nad 
jej rodzicami. 

Anna Shirley postanowiła sama porozmawiać z pokrzywdzo-
ną i poprosić ją o wybaczenie. Chociaż przyjaciółka jej to odra-
dzała, Ania weszła do pokoju starszej pani i błagalnym tonem 
prosiła ją o wybaczenie. Dzięki swym szczerym intencjom i sile 
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przekonywania udało jej się wzbudzić zainteresowanie panny 
Barry. Staruszka od razu dostrzegła inteligencję Ani, orzekła, 
że jest niezwykłą, sympatyczną osóbką i chciała zostać dłużej, 
by móc lepiej poznać sierotę. Wybaczyła Dianie i odtąd, kiedy 
tylko mogła, spotykała się z mieszkanką Zielonego Wzgórza, 
która jak nikt inny potrafiła ją zabawić. Wyjeżdżając, poprosiła 
Anię, by odwiedziła ją w mieście, a przygotuje jej najlepszy pokój 
gościnny. Dziewczynka znalazła w niej swoją pokrewną duszę.

Rozdział xx
Bezdroża wyobraźni

 � Las Duchów
Wiosną przyroda na Zielonym Wzgórzu budziła się do życia, 

a z nastaniem czerwca Dolinę Fiołków pokrywały kwiaty. Ania 
spędzała popołudnia na łonie natury z grupką koleżanek i kole-
gów, a potem opowiadała o swych wrażeniach Maryli. 

Pewnego wieczoru siedziała w swoim pokoiku na górze, gdy 
weszła Maryla ze świeżo uprasowanymi szkolnymi fartuszkami. 
Poprzedniego dnia miała silną migrenę i dziewczynka zajmowała 
się domem. Panna Cuthbert wytknęła jej drobne błędy w pro-
wadzeniu gospodarstwa – Ania wstawiła do pieca pieróg i zu-
pełnie o nim zapomniała. Spalił się na węgiel, mimo że dziew-
czynka miała zamiar tego dnia być rozważna, gdyż minął wła-
śnie rok od chwili jej przybycia do Cuthbertów. Poleciła jej, by 
poszła do Barrych po wzór fartuszka Diany. Dziewczynka jed-
nak wzbraniała się przed wyjściem na dwór po zmierzchu. Wy-
obrażała sobie bowiem, że w sosnowym lasku przy drodze straszy 
i nazwała go Lasem Duchów. Niestety, Maryla była głucha na jej 
prośby i Ania musiała iść do Diany właśnie przez ten las. Przez 
całą drogę wyobraźnia podsuwała jej przed oczy różne straszne 
stwory i upiory, a każdy trzask gałązek powodował u niej moc-
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niejsze bicie serca. Nie zastała jednak przyjaciółki w domu, za-
tem poprosiła o wzór fartuszka jej matkę i ledwie żywa ze stra-
chu powróciła na Zielone Wzgórze.

Rozdział xxI
Nowe zastosowanie kropli walerianowych
Ostatniego dnia czerwca Ania pożegnała szkołę. Po południu 

opowiedziała Maryli o wzruszającej przemowie pana Phillipsa  
i płaczu wszystkich uczennic. W drodze do domu dostrzegły 
nowego pastora z żoną. Wracali z dworca prosto do mieszkania 
pani Linde, gdyż musieli poczekać na remont w plebanii. Po-
przedni pastor, pan Bentley, był w Avonlea przez osiemnaście 
lat i wszyscy go lubili. Później pojawiali się „na próbę” różni du-
chowni, ale matki i ojcowie gminy nie ocenili dobrze ich kazań. 
Dopiero młody pan Allan zdobył ich przychylność, szczególnie 
pozytywnie wypowiadała się o nim pani Linde. Miał „właściwe” 
poglądy w kwestiach wiary, a jego żona wywodziła się z gospo-
darnej rodziny. Młodzi byli zaledwie miesiąc po ślubie, a Ania 
szybko polubiła panią Allan, która została nauczycielką w jej  
klasie.

 � Wizyta pani Allan
Maryla uznała, że wypada zaprosić państwa Allan na środową 

herbatę, a wychowanka zaproponowała, że upiecze na tę okazję 
ciasto, które dotychczas wychodziło jej świetnie. Obie ustaliły, 
że nie powiedzą Mateuszowi o tych odwiedzinach, ponieważ 
ze strachu przed pastorową gotów byłby wymknąć się z domu. 
Przez dwa dni trwały przygotowania, a Ania obudziła się w śro-
dę z katarem, co było efektem moczenia nóg w stawie. Mimo 
przeziębienia upiekła ciasto, które wyjęła z piekarnika pięknie 
wyrośnięte. Następnie przystroiła stół różyczkami i paprocia-
mi. Wyglądał tak pięknie, że goście, którzy zjawili się po połu-
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dniu, szczerze wyrażali swój podziw. Pastor z żoną wraz z rodzi-
ną Cuthbertów zasiedli do podwieczorku. W trakcie miłej roz-
mowy gospodyni serwowała różne rodzaje ciast. W pewnej chwi-
li Maryla poczęstowała panią Allan wypiekiem przygotowanym 
przez Anię. Kobieta z ochotą sięgnęła po ciasto i zaczęła jeść 
swój kawałek, przybierając przy tym specyficzny wyraz twarzy. 
Widząc zniesmaczenie malujące się na twarzy pastorowej, Ma-
ryla również skosztowała ciasta. Okazało się, że zamiast wanilii 
Ania dodała do masy kropli walerianowych. Maryla wlała je do 
starego słoiczka po wanilii, a zakatarzone dziecko nie czuło ich  
zapachu.

Zrozpaczona dziewczynka rozpłakała się i uciekła od stołu. 
Pobiegła do pokoiku na górze i zaczęła rozpaczać. Kiedy ktoś 
wszedł do pokoju, Ania, myśląc, że to Maryla, poprosiła ją, by 
w jej imieniu poszła do pastorowej i przeprosiła ją. Usłyszała 
nad sobą łagodny głos pani Allan, bo to właśnie ona stała przy 
łóżku dziewczynki. Żona pastora zbagatelizowała całą sytuację, 
traktując ją jako zwyczajną pomyłkę i poprosiła Anię, by poka-
zała jej swój pełen kwiatów ogródek.

Dalsza część wieczoru upłynęła w miłej atmosferze, a waleria-
nowe ciasto z chęcią zjadły zwierzęta gospodarskie.

Rozdział xxII
Odwiedziny Ani u pastorstwa
Pewnego sierpniowego dnia Ania wróciła z poczty z listem 

– było to zaproszenie do pastorostwa na podwieczorek. Dziew-
czynka bardzo ucieszyła się z tej miłej niespodzianki. Po powro-
cie z wizyty bohaterka usiadła przy drzwiach kuchni i opowia-
dała Maryli o swoich wrażeniach. Na podwieczorku była jesz-
cze jedna dziewczynka, Lauretta Bradley, a pani Allan przyjęła 

omówienie lektury – treść utworu

omówienie lektury – treść utworu



378 378379

je w pięknej muślinowej sukni z falbankami. Po posiłku grała 
i śpiewała, zachęciła też swoich małych gości do śpiewu. Z ra-
cji tego, że zauważyła, iż Ania ma ładną barwę głosu, zapropo-
nowała jej, by zapisała się do szkolnego chóru. Lauretta musia-
ła wyjść wcześniej, więc gdy Ania Shirley została sama z gospo-
dynią, opowiedziała jej ze szczegółami historię swojego życia. 

Gdy wychodziła, nadeszła pani Linde z wieścią o zaanga-
żowaniu przez Radę Szkoły nowej nauczycielki –  panny Mu-
riel Stacy.

Rozdział xxIII
Ofiara Ani dla sprawy honorowej
Tydzień po wizycie u pastorostwa Diana zaprosiła przyjaciółkę 

i kilka koleżanek z klasy. Po podwieczorku dziewczynki wyszły 
do ogrodu Barrych i zaczęły zabawę w „podpuszczanie”. Oso-
ba podpuszczana musiała zrobić to, o czym mówiła ta, która ją 
podpuszczała, inaczej narażała się na hańbę i przegrywała po-
jedynek. I tak Carrie Sloane wyzwała Ruby Gillis, by wdrapa-
ła się na starą wierzbę, co ta uczyniła. Józia Pye podpuściła Jan-
kę Andrews, która usiłowała okrążyć ogród, skacząc na jednej 
nodze, nie dała jednak rady. Józia ucieszyła się z wygranej, ale 
Ania nakazała jej, by przeszła po parkanie. Dziewczynka uczy-
niła to szybko, a Ania nieopatrznie powiedziała, że znała taką, 
która przeszła po szczycie dachu. Rówieśniczki zaproponowały 
jej, by sama przespacerowała się nad kuchnią Barrych.

Ania weszła po drabinie na dach, zrobiła kilka kroków i po 
chwili spadła z drugiej strony. Nic poważnego się jej jednak nie 
stało, lecz cierpiała na okropny ból kostki i była w szoku. Pan 
Barry zaniósł ją na rękach na Zielone Wzgórze. Przerażona Ma-
ryla zawołała pracującego przy żniwach brata. Mateusz przywiózł 

omówienie lektury – treść utworu

omówienie lektury – treść utworu



380 380381

z miasteczka lekarza, który stwierdził złamanie nogi w kostce.
Ania przez sześć tygodni leżała w domu, lecz nie czuła się 

osamotniona, ponieważ odwiedzały ją koleżanki, codziennie 
przychodziła też Diana i wielokrotnie była u niej pani Allan  
z wizytą – wszyscy bardzo się o nią troszczyli. Wówczas zdała so-
bie sprawę z tego, jak wielu ma przyjaciół.

Rozdział xxIv
Wychowankowie panny Stacy urządzają koncert
Dopiero w październiku Ania wróciła do szkoły. Odkąd na-

uczycielką została panna Stacy, zaszły tu duże zmiany – dzie-
ci chodziły na popołudniowe wycieczki, deklamowały wiersze, 
a rano przed rozpoczęciem lekcji odbywały się ćwiczenia fizycz-
ne. Wkrótce pełna pomysłów wychowawczyni wpadła na po-
mysł zorganizowania koncertu na Boże Narodzenie, z którego 
dochód zostałby przeznaczony na kupno szkolnego sztandaru. 
Anię wyznaczono do udziału w dialogach: Towarzystwo zwal-
czania plotkarstwa i Królowa Elfów.

Maryla negatywnie oceniała wszystkie innowacyjne przed-
sięwzięcia nauczycielki, sądząc, że odciągają one uczniów od 
wytężonej pracy nad sobą. Kiedy dziewczynka powiedziała jej 
o planie koncertu, Maryla skrytykowała go, tylko Mateusz za-
chwycił się tym, że Ania będzie miała okazję do recytacji i wy-
różnienia się spośród młodzieży Avonlea. Jego siostra uważała, 
że psuje dziewczynkę, lecz on stał się jej pokrewną duszą i wiel-
kim przyjacielem.

Rozdział xxv
Mateusz rzecznikiem bufiastych rękawów

 � Mateusz
Pewnego grudniowego popołudnia, kiedy Ania razem z ko-
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leżankami powtarzała dialogi Królowej Elfów, nadszedł Mate-
usz. Przypatrując się z ukrycia towarzystwu, odkrył, że Ania 
była ubrana inaczej niż pozostałe dziewczynki. Zorientował się, 
że Maryla szyła jej sukienki z ciemnych materiałów i nigdy nie 
miały one bufiastych rękawów. Postanowił sprawić dziewczyn-
ce ładną sukienkę na Boże Narodzenie. W tym celu poszedł do 
sklepu Lawsona, ale był zbyt nieśmiały na rozmowę z ekspedient-
ką o dziewczęcym stroju, kupił więc ciemny cukier i grabie. Po-
nieważ jego problem mogła rozwiązać tylko kobieta, wybrał się 
z prośbą do pani Linde. Sąsiadka z chęcią podjęła się uszycia su-
kienki z bufiastymi rękawami. 

 � Podarunek
Gdy nadszedł bożonarodzeniowy poranek, Mateusz podaro-

wał dziewczynce przepiękną brązową sukienkę z atłasu, z dużą 
ilością zakładek i kokard, wzbudzając jej zachwyt i wdzięczność. 
Maryla była niezadowolona, uważając, że brat wzbudza próżność  
u wychowanki. Diana, która wkrótce przybyła, podarowała jej 
parę pięknych skórzanych pantofelków. Wieczorem odbył się 
koncert, podczas którego Ania triumfowała – otrzymała bowiem 
mnóstwo oklasków. Tego wieczoru Diana spostrzegła również, 
jak Gilbert schował do kieszonki przy sercu różyczkę, która wy-
padła Ani w trakcie recytacji wiersza i utwierdziła przyjaciółkę 
w przekonaniu o jego romantycznym uczuciu do niej.

Po koncercie Mateusz pogratulował Ani, Maryla również była 
z niej dumna, chociaż nie okazała tego po sobie. Opiekunowie 
zaczęli się zastanawiać nad jej przyszłością i zdolnościami, któ-
re powinno się rozwijać.
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Rozdział xxvI
klub Powieściowy
Po koncercie młodzież szkolna długo przeżywała te piękne 

chwile. Ania nie mogła spać, wspominając tamten wieczór.
W dniu jej trzynastych urodzin szły z Dianą przez las, opo-

wiadając sobie o różnych sprawach. Przyjaciółka żaliła się, że 
nie potrafi napisać opowiadania na dowolny temat, Ania zaś 
uważała to za rzecz banalnie prostą. Opowiedziała przyjaciół-
ce historię miłosną zatytułowaną Zazdrosny rywal albo Śmierć 
ich nie rozłączyła, którą ułożyła w poniedziałek. Jego bohater-
kami były dwie panny, brunetka i blondynka – Kordelia Mont-
morency i Geraldina Seymour. Rycerz – Bertram de Vere – ura-
tował tę drugą od śmierci i oświadczył się jej, lecz Kordelia 
potajemnie go kochała, co doprowadziło do konfliktu mię- 
dzy dziewczętami. Utwór kończył się tragiczną śmiercią Ge- 
raldiny, zepchniętej z mostu do wody przez rywalkę, a tak- 
że rycerza, który zginął w falach, próbując ratować ukocha- 
ną.

Diana podziwiała bogatą wyobraźnię przyjaciółki. Ania wpa-
dła na pomysł założenia Klubu Powieściowego, do którego do-
łączały potem kolejne dziewczynki. Każda z nich pisała co ty-
dzień jedną powieść i szlifowała własny styl, co pochwalała szkol-
na nauczycielka.

Kiedy Ania oznajmiła tę nowinę Maryli, opiekunka odnio-
sła się pogardliwie do pomysłu pisywania powieści. Uważała, 
że dziewczęta marnują czas przeznaczony na ważniejsze sprawy  
i niepotrzebnie zaśmiecają sobie umysły bzdurnymi opowieściami.
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Rozdział xxvII
Próżność ukarana

 � Zielone włosy
Pewnego kwietniowego popołudnia Maryla wracała z po-

siedzenia związku, z miłym poczuciem, że czeka na nią kolacja  
i wesoły ogień migoczący w kominku. Jednak dom był pusty 
i sama musiała zabrać się szybko za przygotowywanie posiłku dla 
wracającego z pracy Mateusza. Była zła na Anię, że zamiast słu-
chać poleceń i zostać w domu, pewnie bawi się z Dianą, zapo-
minając o całym świecie. Wieczorem poszła na facjatkę po po-
trzebne jej świece i nagle dostrzegła leżącą na łóżku wychowan-
kę, zakrytą poduszkami. Ania była tutaj przez cały czas. Zdener-
wowana opiekunka kazała jej powiedzieć, co się stało, a dziew-
czynka ze łzami w oczach usiadła, odkrywając włosy o okrop-
nej zielonej barwie. Okazało się, że kupiła od wędrownego han-
dlarza czarną farbę do włosów i użyła jej. Niestety, wyszedł zu-
pełnie inny kolor, którego na dodatek nie można było niczym  
zmyć. 

Przez cały tydzień obie z Marylą usiłowały spłukać z włosów 
Ani farbę. Nie udało się tego zrobić, więc trzeba było je ściąć, 
aż do skóry. Panna Shirley musiała się tak pokazać w szkole 
i chociaż nikt nie wiedział, dlaczego tak wygląda – gdyż dziew- 
częta trzymały całą sprawę w tajemnicy – ona sama czuła się stra- 
sznie. 

Rozdział xxvIII
Niefortunne przedstawienie

 � Pomysł Ani
W lecie Ania wpadła na pomysł odegrania przedstawienia 

Tennysona pt. Elaine. Odtwórczyni głównej roli musiała płynąć 
z prądem rzeki, leżąc na dnie łodzi i udając umarłą. Dziewczyn-
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ka otrzymała tę rolę. Owinęła się czarnym szalem matki Diany, 
położyła na dnie łódki, splotła dłonie, na których Ruby umie-
ściła irysa. Koleżanki odepchnęły łódź, która uderzyła o wysta-
jący pal. Prawdopodobnie spowodowało to, że oderwała się łata 
przybita do spodu łodzi i do środka zaczęła dostawać się woda. 
Ania, zauważywszy to, przerażona wpadła na jedyny pomysł ra-
tunku – musiała poczekać, aż łódź zbliży się do pali przy mo-
ście i wdrapać się na jeden z nich. Modliła się gorąco, gdyż łódź 
tonęła, ale wreszcie udało się jej skoczyć i chwycić oślizgły pal. 
Ruby, Janka i Diana sądziły, że Ania utonęła, przestraszone po-
biegły po pomoc, gdy Ania, ledwo żywa, walczyła o życie, trzy-
mając się pala.

 � Ratunek
Ani już wydawało się, że nie wytrzyma, kiedy nagle nieopo-

dal mostu dostrzegł ją Gilbert Blythe płynący łodzią Andrew-
sa. Zdziwiony, natychmiast podpłynął do Ani i pomógł jej do-
stać się do łódki. Dziewczynka podziękowała i opowiedziała 
mu, dlaczego znalazła się w takiej sytuacji. Zachęcony tym, że 
wreszcie się do niego odezwała, po dopłynięciu do brzegu po-
prosił ją, by zapomniała o dawnych urazach. Ofiarował jej swą 
przyjaźń. Jednak Ania nadal chowała w sercu urazę, ponieważ 
pamiętała o przykrości, jaką jej uczynił, kiedy przy całej kla-
sie zawołał na nią Marchewka. Odparła, że między nimi ni-
gdy nie będzie przyjaźni i dumnie wyszła na brzeg. Chłopiec 
był zawiedziony, a ona, będąc już w pokoiku na facjatce, długo  
płakała.

Państwo Barry i Maryla z Mateuszem zdenerwowali się ogrom- 
nie, dowiedziawszy się o całym zdarzeniu. Ania stwierdziła jed- 
nak, że otrzymała kolejną nauczkę od życia, aby nie być niepo-
trzebnie romantyczną.
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Rozdział xxIx
Epoka w życiu Ani
W pewien wrześniowy wieczór Ania wracała z pastwiska, prowa-

dząc krowy. Zobaczyła Dianę, która właśnie wychodziła z domu. 
Przyjaciółka miała dla niej nowinę – pani Józefina Barry zapra-
szała je obie w przyszły wtorek do miasta na zwiedzanie wystawy.

Ania sądziła, że Maryla się na to nie zgodzi, ale Diana poprosi-
ła swoją mamę, aby sama poinformowała o tym pannę Cuthbert, 
co być może przyczyni się do tego, że ta wyrazi swą aprobatę.

Shirley’ówna cieszyła się też z nowej sukienki uszytej przez 
Marylę zgodnie z nową modą oraz płaszczyka zamówionego  
u krawca.

Maryla pozwoliła dziewczynkom na wyjazd do Charlottetown 
i we wtorek rano obie były już gotowe. Ania poszła do Diany, 
gdzie czekał pan Barry, który odwiózł je do rezydencji Beechwood,
w której mieszkała ciotka. W eleganckich salonach przyjaciół-
ki czuły się niczym w pałacu. W środę zwiedzały wystawę, były 
na wyścigach konnych, odbywały też przejażdżki po parku oraz 
wysłuchały koncertu w Instytucie Muzycznym. Ania pierwszy 
raz w swym życiu miała okazję spać w pokoju gościnnym, czego 
zawsze pragnęła. Mimo wielu atrakcji i niezapomnianych wra-
żeń, pobyt u ciotki Józefiny Barry dobiegł końca. Cieszyłam się 
każdą chwilą tu spędzoną! – zawołała Ania, serdecznie zarzucając 
ręce na szyję panny Barry i całując jej pomarszczone policzki. Ten 
gest znaczył dla staruszki bardzo wiele. Pomyślała, że gdyby na 
stałe miała przy sobie kogoś takiego, byłaby o wiele szczęśliw-
sza. Przyjaciółki wróciły do swych domów.

Maryla również stęskniła się za Anią, upiekła nawet kurcza-
ka – ulubioną potrawę dziewczynki. Nastolatka cieszyła się z po-
wrotu na Zielone Wzgórze. Stwierdziła bowiem, że nie nadaje 
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się do miejskiego życia.
Rozdział xxx
Utworzenie kompletu seminarzystów
Listopadowy wieczór Ania i Maryla spędzały w bawialni, sie-

dząc przed kominkiem. Dziewczynka zapomniała o czytanej 
książce i pogrążyła się w marzeniach, Maryla również odłoży-
ła robótkę. Ostatnio miewała coraz cięższe migreny, a jej wzrok 
słabł. Patrzyła ze wzruszeniem i miłością na dziewczynkę. Nagle 
wspomniała o wizycie panny Stacy, co zmieszało nastolatkę. Są-
dziła, że nauczycielka przyszła na Zielone Wzgórze, aby powie-
dzieć opiekunom, że Ania na lekcji historii czytała Ben Hura. 
Okazało się, że chodziło jednak o coś zupełnie innego. Wycho-
wawczyni chciała stworzyć zespół uczniów, którzy zamierzają 
zdawać do seminarium nauczycielskiego. Pragnęła bowiem zor-
ganizować dla nich dodatkowe lekcje. Pytała, czy Cuthbertowie 
i Ania są tym zainteresowani.

Ania jednak ucieszyła się, marzyła o zostaniu nauczycielką, 
obawiała się kosztów związanych z nauką. Maryla zapewniła 
Anię, że oboje z Mateuszem pragną zadbać o jej wykształcenie 
i będą jej pomagać, jak tylko będą mogli. Słysząc to, dziewczyn-
ka serdecznie im podziękowała. 

W grupie seminarzystów znaleźli się też: Gilbert Blythe, Ruby 
Gillis, Janka Andrews, Józia Pye, Karolek Sloane i Moody Spur-
geon MacPherson. Ania rozpaczała, ponieważ rodzice Diany nie 
zamierzali posyłać jej do seminarium.

Odtąd między Anią a Gilbertem zaczęła się zacięta rywali-
zacja. Niespodziewanie również nastolatka zorientowała się, że 
dawne żale wygasły i zapragnęła, aby sytuacja, która niedawno 
wydarzyła się nad stawem – powtórzyła się. Była przekonana, że 
teraz odpowiedziałaby chłopcu inaczej. Ale on jej nie dostrzegał, 
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traktował jak powietrze, co boleśnie ją raniło. Ukrywała jednak 
swoje uczucia przed całym światem.

Minęła zima, nadszedł wiosenny czas, a wraz z nim upragnio-
ny koniec roku. Panna Stacy zdecydowała się zostać w szkole  
w Avonlea, mimo że oferowano jej posadę nauczyciela w liceum. 
Uczniowie z Anią na czele byli z tego powodu bardzo szczęśliwi.

Pewnego dnia pani Linde przyszła do Maryli, by dowiedzieć 
się, dlaczego nie była na spotkaniu związku. Okazało się, że Ma-
teusz miał atak serca. Lekarz twierdził, że musi on unikać stre-
sów i pracy, tymczasem praca była całym jego życiem.

Rozdział xxxI
Zwierzenia
Lato Ania spędziła swobodnie, ile tylko mogła, korzystając 

z dobrodziejstw przyrody. Od września zabrała się pilnie za na-
ukę, tym chętniej, że panna Stacy rozbudzała w uczniach am-
bicje, poszerzała ich horyzonty myślowe, proponowała szukać 
nowych rozwiązań. Po zajęciach dziewczynka bywała w Klubie 
Dyskusyjnym, na koncertach, spotkaniach towarzyskich, jeź-
dziła na łyżwach. Skończyła 15 lat, wyrosła i wypiękniała. Sta-
ła się spokojniejsza i mniej mówiła. Zbliżał się egzamin. Ania 
zaczęła się bać ewentualnej porażki. Maryla w rozmowie z wy-
chowanką, chcąc ją uspokoić, stwierdziła, że jeśli dziewczynie 
się nie powiedzie, powtórzy rok i będzie próbowała kolejny raz. 
Ale Ania nie brała takiej ewentualności pod uwagę. Klęska na 
egzaminie byłaby dla niej wielką porażką.

Rozdział xxxII
Ogłoszenie listy przyjętych
Nadszedł koniec czerwca i chwila rozstania się z panną Stacy. 

Zapłakane Ania i Diana wracały do domów po uroczystym za-
kończeniu roku. Panna Shirley bała się czekającego ją egzami-
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nu. Józefina Barry zaprosiła ją na ten czas do siebie do miasta 
i Ania w następny poniedziałek, pożegnawszy się z Dianą, po-
jechała do rezydencji panny Barry.

W środę panna Stacy przyszła po dziewczynkę i razem z Jan-
ką, Ruby i Józią udały się do seminarium. Najpierw odbył się 
egzamin z literatury angielskiej, po południu zaś z historii.

Ania napisała w liście do Diany, że oba chyba poszły jej do-
brze, chociaż nieco poplątała daty. Następnego dnia miał od-
być się najgorszy sprawdzian – z geometrii i po dwóch kolej-
nych dobach szczęśliwa Ania wróciła na Zielone Wzgórze. Opo-
wiedziała Maryli o swoich wrażeniach, przez cały ten czas trwa-
ła bowiem ostra rywalizacja między nią a Gilbertem. W konse-
kwencji oboje nie patrzyli nawet na siebie, tylko mijali się obo-
jętnym wzrokiem, lecz walczyli ze sobą jeszcze zacieklej. Aż trzy 
tygodnie uczniowie oczekiwali na wyniki i oto pewnego wie-
czoru Diana przybiegła na Zielone Wzgórze, przynosząc ze so-
bą gazetę. Ania i Gilbert zdali najlepiej ze wszystkich i znaleźli 
się na czele listy dwustu przyjętych osób. Dziewczynka natych-
miast dzieliła się tą nowiną z Marylą, Mateuszem i panią Lin-
de, którzy stali przed domem. Bliscy byli z niej dumni i życzyli 
jej szczęścia. Przed pójściem spać Ania modliła się gorąco, dzię-
kując Bogu za wszystko.

Rozdział xxxIII
koncert w hotelu
Ania ubierała się przy pomocy Diany w sukienkę z organdy-

ny. Miała recytować wiersze na koncercie w hotelu w Białych 
Piaskach, na imprezie charytatywnej, z której dochód przezna-
czono na potrzeby szpitala w Charlottetown.

Dziewczyna wyglądała ślicznie, co przyznała nawet Maryla, 
która weszła na chwilę do pokoiku nastolatki.
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Koncert okazał się triumfem dziewczynki, której niemal  
w ostatniej chwili udało się pokonać straszną tremę. Recyto-
wała pięknie, tak że wszyscy domagali się bisów. Znakomita ar-
tystka, pani Evans, przyznała, że Ania ma piękny głos i powin-
na kształcić się wokalnie, a wdowa po milionerze zaopiekowa-
ła się dziewczyną, przedstawiając ją wielu osobom. Po pysznej 
kolacji, na którą zostali zaproszeni wykonawcy wraz z osobami 
towarzyszącymi, roześmiane i szczęśliwe panny opuściły hotel 
i wróciły powozem do domów. Rozprawiały nad tym, jakże cu-
downie byłoby posiadać takie kosztowności, jakie miały panie 
z miasta. Ania zaprzeczyła temu, twierdząc, że swoim prezen-
tem – sznurem perełek – Mateusz sprawił jej tyle przyjemności 
i miłości, iż czuje się najszczęśliwsza na świecie.

Rozdział xxxIv
Seminarzystka
Ani przygotowano piękną wyprawę do seminarium. Mary-

la zadbała tym razem, aby dać do uszycia wieczorową sukien-
kę, która miała służyć dziewczynie na większe spotkania i kon-
certy. Pożegnaniom z opiekunami i Dianą towarzyszyły poto-
ki łez. Jednocześnie Cuthbertowie byli dumni z tego, czego do-
konała ich Ania. Bez niej jednak na Zielonym Wzgórzu zapa-
nowała pustka.

Po przyjeździe do seminarium Ania zamieszkała w pensjo-
nacie, który poleciła jej panna Józefina Barry. Pierwszego wie-
czoru jednak poczuła się samotna do tego stopnia, że nie po-
trafiła powstrzymać łez. Na szczęście odwiedziły ją Józia, Jan-
ka i Ruby, opowiadając, jedna przez drugą, o sprawach uczelni. 
Okazało się, że któryś z seminarzystów otrzyma jedno ze sty-
pendiów Avery’ego, postawiło przed Anią nowy cel. Do tej pory 
chciała otrzymać dyplom nauczycielski pierwszej klasy, tymcza-

omówienie lektury – treść utworu

omówienie lektury – treść utworu



390 390391

sem gdyby dostała stypendium, mogłaby studiować cztery lata 
w Redmond College. 

Rozdział xxxv
Zima w seminarium
Na weekendy Ania, podobnie jak wielu studentów z Carmo-

dy, jeździła do domu i dzięki temu tęsknota nie była tak do-
kuczliwa. Coraz więcej myślała o przystojnym Gilbercie, pragnę-
ła przyjaźnić się z nim, wyczuwała, że mają wspólne pasje i po-
glądy na świat. W seminarium również zyskała nowych przyja-
ciół – Priscillę Grant i Stellę Maynard.

Zimą rozpoczęła się wielka rywalizacja o medal, do którego 
pretendowała trójka studentów – Ania, Gilbert i Lewis Wilson. 
O stypendium ubiegało się natomiast sześć osób. I znów Ania 
współzawodniczyła z chłopcem, który nazwał ją „Marchewką”, 
jednak tym razem nie traktowała go już jak swojego wroga.

Wolne chwile spędzała też u pani Józefiny Barry, która ją 
wprost uwielbiała.

Szybko nadchodził czas wiosennych egzaminów. Ania była 
pewna, że zda je dobrze i nie martwiła się tak bardzo, jak Jan-
ka, Józia czy Ruby. Dla nich była to sprawa otrzymania dyplo-
mu lub straty pieniędzy wydanych na ich kształcenie.

Rozdział xxxvI
Sława i marzenie
Tego dnia nastąpiło ogłoszenie wyników egzaminów. Gilbert 

Blythe zdobył medal, a Ania otrzymała stypendium Avery’ego. 
Następnie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów, w którym 
uczestniczyli Maryla i Mateusz. Odczytano najlepszą pracę z lite-
ratury angielskiej, była nią, oczywiście, praca Ani. Cuthbertowie 
czuli radość i dumę. Jeszcze tego wieczoru stypendystka wróciła 
do domu, gdzie czekała na nią uradowana Diana. W rozmowie 

omówienie lektury – treść utworu

omówienie lektury – treść utworu



390 390391

z nią przyjaciółka stwierdziła, że we wrześniu wyjedzie na studia 
do Redmond. Diana oznajmiła jej, że Gilbert rozpocznie pra-
cę w szkole, gdyż jego ojca nie stać na opłacanie jego studiów. 
Chłopiec miał zamiar zapracować sobie na nie przez rok, peł-
niąc obowiązki nauczyciela w Avonlea. Ani zrobiło się smutno, 
że nie będzie się spotykać z nim w college’u. 

Podczas kolacji zauważyła, że Mateusz wygląda źle. Maryla 
przyznała, że mężczyzna ma kłopoty z sercem, ale nadal cięż-
ko pracuje. Ona sama miewała ciężkie migreny, wciąż słabł jej 
wzrok. Ania postanowiła, że przez wakacje pomoże opiekunom 
w gospodarstwie. 

W rozmowie z dziewczyną Maryla dotknęła problemu Banku 
Abbey, w którym Cuthbertowie złożyli wszystkie swoje oszczęd-
ności. Pani Linde mówiła, że są z nim kłopoty, ale Mateusz śle-
po wierzył właścicielowi banku, który był przyjacielem jego ojca.

Po kolacji Ania poszła z Mateuszem na łąkę, aby porozmawiać. 
Pragnęła, by się bardziej oszczędzał, mniej pracował. Mateusz 
uśmiechnął się do niej – był dumny ze swej małej dziewczynki.

Rozdział xxxvII
żniwiarz, którego imię jest śmierć
Ania wchodziła do domu, trzymając w dłoni pęk narcyzów, 

gdy Maryla dostrzegła Mateusza. Zachwiał się, a potem runął 
na ziemię. Parobek natychmiast pojechał po lekarza, po drodze 
zawiadomił panią Linde oraz państwa Barrych. Lekarz stwier-
dził nagły zgon spowodowany silnym przeżyciem. W ręku Ma-
teusz trzymał gazetę z informacją o bankructwie Banku Abbey, 
w którym Cuthbertowie złożyli swoje oszczędności.

Tę noc państwo Barry i Małgorzata spędzili w domu zmarłe-
go. Ania chciała pozostać sama, więc Diana wróciła do domu. 
Dziewczyna zatopiła się w myślach, było jej bardzo źle, aż w koń-
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cu zapłakała, a wówczas nadeszła Maryla. Pocieszały się wzajem-
nie, kobieta mówiła Ani o swojej matczynej miłości do niej, któ-
rej nie potrafiła wyeksponować. 

Po pogrzebie Maryla była bardzo samotna, Ania również od-
czuwała pustkę. Jednak upływający czas i cudowna przyroda po-
wodowały, że dziewczyna powoli wracała do życia. Odwiedza-
li ją również przyjaciele. 

Pewnego dnia Maryla wspomniała Ani o Gilbercie. Spyta-
ła, czy będzie pracować jako nauczyciel. Dodała też, że dawno 
temu ona i ojciec Gilberta, Jan, przyjaźnili się, nawet spotyka-
li, lecz pewnego razu pokłócili się o coś, a panna Cuthbert była 
zbyt dumna, by zapomnieć mu urazy. I potem przez całe życie 
tego żałowała. 

Rozdział xxxvIII
Zakręt na drodze
Maryla pojechała do miasta do lekarza, którego diagnoza była 

nieubłagana. Kiedy Ania weszła wieczorem do domu, zobaczyła, 
że jej opiekunka płacze. Doktor mówił, że jeśli nie będzie czytać, 
szyć ani wykonywać żadnych prac męczących oczy, bóle głowy 
ustąpią. Jednak przy takim trybie życia, jak obecnie prowadzi, 
za pół roku Maryla może zupełnie stracić wzrok.

Dziewczynka bardzo się martwiła, starała się ją bezskutecz-
nie pocieszyć.

Maryla chciała sprzedać dom i zamieszkać u pani Linde, po-
nieważ nie mogła już prowadzić gospodarstwa. Ania długo my-
ślała o wszystkim, aż wreszcie postanowiła zrezygnować ze sty-
pendium i podjąć pracę nauczycielki w Carmody, aby móc opie-
kować się chorą Marylą. Kobieta, usłyszawszy o tym poświęce-
niu, była jej głęboko wdzięczna. Nie wyobrażała sobie samot-
nego życia i sprzedaży rodzinnej posiadłości.
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Kiedy na Zielone Wzgórze przyszła pani Linde, Ania i Ma-
ryla opowiedziały jej o tych planach, co niezmiernie ucieszyło 
Małgorzatę. Ona też miała dla nastolatki nowinę – Gilbert, do-
wiedziawszy się o zaistniałej sytuacji i planach Ani, zrzekł się na 
jej korzyść posady nauczyciela w Avonlea, Ania nie będzie mu-
siała więc jeździć codziennie do Carmody. 

Następnego dnia dziewczynka po wizycie na cmentarzu u Ma-
teusza napotkała Gilberta. Podziękowała mu serdecznie za takie 
wyrzeczenie. Między młodymi rodziło się uczucie, a Ania uzna-
ła, że życie jest piękne.

3. CHAR AkTERYSTYkA BOHATERóW
Ania Shirley 
Tytułowa bohaterka powieści została przygarnięta przez Cuth-

bertów z Domu Sierot w Hopetown. Jej rodzice, Berta i Walter, 
byli nauczycielami w liceum w Bolingbrooke, w Nowej Szko-
cji, tam Ania urodziła się. Osierocona w trzecim miesiącu życia, 
przygarnięta przez ubogą sprzątaczkę, żyła w bardzo trudnych 
warunkach. Pomagała w opiece nad dziećmi państwu Thomas,  
a potem piastowała ośmioro dzieci pani Hammond, która za-
brała dziewczynkę do siebie. W końcu pani Spencer zabrała ją 
na Zielone Wzgórze. 

Piegowata, chuda, o bladej cerze, miała oczy pełne życia i in-
teligencji, usta wymowne i pełne słodyczy, czoło szerokie i rozum-
ne. Wydawała się nędznym, zabiedzonym stworzonkiem – tak 
myślała o niej Maryla. Mówiła bez przerwy, głośno, wyrażała się 
przesadnie, w sposób egzaltowany, lubiła dziwaczne określenia.

Dotychczasowi opiekunowie nie darzyli jej uczuciem. Dziew-
czynka czuła się niepotrzebna. Dopiero świadoma decyzja Ma-
ryli i Mateusza odmieniła jej życie. Ania była dzieckiem bardzo 
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wrażliwym na otaczające ją piękno – zachwycała się przyrodą, 
nadawała nazwy drzewom i kwiatom, była delikatna, subtelna, 
pełna wyobraźni. W przytułku czuła się samotna i nieszczęśli-
wa, więc wyobrażała sobie przyjaciółki i toczyła z nimi wyima-
ginowane rozmowy. Dzięki umiejętności fantazjowania było jej 
łatwiej akceptować rzeczywistość, np. wyobrażała sobie, że jest 
ubrana w piękną suknię z bufiastymi rękawami albo że zosta-
ła księżniczką. Radość życia i ciekawość świata to podstawowe 
cechy Ani. Bohaterka żarliwie chłonęła życie, pełna zachwytu  
i wiary, że warto żyć: Czy to nie przyjemnie wiedzieć, że wokół nas 
istnieje tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy? Właśnie to sprawia, 
że tak cieszę się życiem. Świat jest taki ciekawy…

Miała dobre serce i wrodzoną szlachetność. Starała się nie oce-
niać źle swoich poprzednich opiekunek, mimo że wykorzystywa-
ły ją i musiała bardzo ciężko u nich pracować. Usprawiedliwiała 
je trudną sytuacją panującą w ich rodzinach, w których na po-
rządku dziennym były przemoc i pijaństwo. Nie podporządko-
wała się presji prowincjonalnego środowiska, ale sama oceniała 
ludzi. Czasami jednak otwarcie mówiła innym o tym, jak źle się 
wobec niej zachowali, np. w sytuacji, gdy po raz pierwszy spo-
tkała się z Małgorzatą Linde. Wtedy właśnie okazała swój wy-
buchowy charakter, bywała też uparta i pamiętliwa. Kiedy Gil-
bert nazwał ją „Marchewką”, bardzo długo nie chciała mu prze-
baczyć i żywiła do niego urazę. Ania zareagowała spontanicznie, 
żywiołowo, nie zważając na konsekwencje takiego postępowa-
nia. Gwałtowne oburzenie i gniew usprawiedliwiała faktem, że 
trudno przecież zachować opanowanie i być cierpliwym, wobec 
kogoś bardzo złośliwego. Z powodu obrażonej dumy i zatraco-
nego poczucia godności odrzuciła przyjaźń Gilberta nawet wte-

omówienie lektury – cHarakterystyka BoHaterów



394 394395

dy, gdy ocalił ją od utonięcia w rzece. Impulsywne usposobienie 
potrafiło wprowadzić ją w kłopotliwe sytuacje, z których nieła-
two jej potem było wyjść zwycięsko. 

Była też egzaltowana, naiwna, rozpoetyzowana. Nie potrafiła 
myśleć praktycznie, rozsądnie. Choć starała się wykonywać do-
brze swe obowiązki, czasami o nich zapominała lub robiła coś 
niestarannie. Dopiero pod okiem surowej Maryli stała się obo-
wiązkowa i praktyczna.

W szkole uczyła się pilnie, rywalizując z Blythe’m. Osiągała 
świetne wyniki w nauce, mimo kłopotów z geometrią. Bystra, 
pojętna i pracowita, potrafiła wyrzec się przyjemności, np. wów-
czas, gdy bardzo chciała czytać nową książkę, odrabiała lekcje.

Anię możemy określić jako współczującą, wierną w przyjaź-
ni, zdolną do wyrzeczeń, odważną, dzielną osobę. Od momen-
tu spotkania Diany zawsze uważała ją za swoją najlepszą przy-
jaciółkę i pragnęła dla niej jak najlepiej. Gdy zachorowała sio-
strzyczka Diany, Ania, która wiele razy pomagała przy chorych 
na krup dzieciach poprzednich opiekunek, od razu pospieszyła 
jej z pomocą. Przez całą noc opiekowała się poważnie chorym 
dzieckiem, a przybyły nad ranem lekarz stwierdził, że bez wąt-
pienia to Ania uratowała dziecko przed śmiercią.

W powieści Ania ulega wyraźnej przemianie. Pod wpływem 
wychowania i nauki jej dziwaczne marzenia stają się realnymi 
i ambitnymi planami. Zmianie ulega też wyszukany i patetycz-
ny sposób mówienia bohaterki.

Maryla i Mateusz Cuthbertowie
Rodzeństwo w średnim wieku (60-letni Mateusz jest starszy 

od siostry o 10 lat), właściciele Zielonego Wzgórza na Wyspie 
Księcia Edwarda w Kanadzie. Mieszkali na przeciętnym wiej-
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skim osiedlu, w domu odziedziczonym po rodzicach, skąd dale-
ko było do centrów kulturowych. Żyli w ustalonym od lat ryt-
mie, sumiennie wykonując codzienne obowiązki. Starali się nie 
uzewnętrzniać swych uczuć, byli małomówni, powściągliwi, po-
zbawieni wyobraźni. Pragnęli kształtować postawę Ani według 
własnych, surowych protestanckich wzorców moralnych. 

Mateusz – był mężczyzną nieśmiałym i  małomównym, 
a mieszkańcy wyspy uważali go za dziwaka i odludka. Jednak 
to on najbardziej pragnął wziąć Anię na wychowanie i od po-
czątku okazał jej wiele życzliwości oraz sympatii. Radość wzbu-
dził u niego wesoły szczebiot Ani, jej niezwykły sposób mówie-
nia i ciekawość świata. Nawet Maryla stwierdziła: wydaje mi się, 
że to dziecko cię zaczarowało! Widzę, że pragniesz ją zatrzymać. 
Gdy Maryla zgodziła się zatrzymać dziewczynkę na Zielonym 
Wzgórzu, ponura twarz Mateusza rozjaśniła się. Postanowił od 
początku nie mieszać się do spraw wychowawczych, pozosta-
wiając wszystko w rękach Maryli. Często jednak udawało mu 
się – za pomocą demonstracyjnego milczenia – wymóc na swej 
surowej siostrze wiele pozytywnych decyzji i ustępstw, np. zgo-
dę na pójście dziewczynki do Barrych na urodziny Diany i na 
koncert do Klubu Dyskusyjnego. 

Maryla – szczupła, wysoka, o nieco kanciastej budowie, ubra-
na schludnie, niemodnie, z ciemnymi włosami zaciśniętymi 
w gruby węzeł, upiętymi dwoma metalowymi szpilkami. Mówi-
ła zawsze powoli, spokojnie, posługując się krótkimi, prostymi 
zdaniami, w tonie kategorycznym. Była przeciwieństwem Ma-
teusza – surowa i wymagająca, rozsądna, praktyczna, niemają-
ca za grosz fantazji. Gdy po raz pierwszy ujrzała małą Anię, nie 
ukrywała swych negatywnych uczuć. Była oburzona i rozczaro-
wana pomyłką (zamiast oczekiwanego chłopca Mateusz przy-
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wiózł dziewczynkę!). Ania wydała się jej stworzeniem chudym, 
bladym, w dodatku gadatliwym, o czym świadczą słowa: O tak, 
mówić to ona potrafi. Od razu to zauważyłam. I to wcale dobrze 
o niej nie świadczy. Nie lubię dzieci, które gadają bez ustanku. 
Maryla nie rozumiała wrażliwej, subtelnej duszy dziecka: Nigdy 
nie pragnęłam wychowywać dziewczynki z sierocińca, a nawet gdy-
bym chciała to zrobić, nie wybrałabym takiej. Jest w niej coś, czego 
nie pojmuję. Gdy Maryla odwoziła dziewczynkę do pani Spen-
cer, ta szczegółowo opowiedziała jej o swoim ciężkim, pozba-
wionym miłości i ciepła życiu. Panna Cuthbert po raz pierwszy 
poczuła wówczas litość dla sieroty. Momentem przełomowym 
stało się jednak spotkanie z panią Spencer i Piotrową Blewett, 
która potrzebowała niańki do swych dzieci. Maryla zrozumiała 
wówczas, że oddanie wrażliwej Ani tej kobiecie nie byłoby czy-
nem moralnie dobrym. 

Nie lubiła okazywać uczuć, by nie wydać się śmieszną lub sła-
bą, zachowywała się powściągliwie i wielokrotnie dbała o pozo-
ry. Była praktyczna, systematyczna, pracowita, dokładna, wręcz 
drobiazgowa i sumienna. Poważnie podchodziła do codziennych 
obowiązków, nigdy ich nie zaniedbywała, wiele wymagając od 
siebie i innych. Tego musiała nauczyć egzaltowaną i nieuważną 
Anię, więc zlecała jej wykonywanie różnych prac domowych, 
np. układanie odzieży, słanie łóżek, zmywanie po posiłku. Sama 
lubiła robótki ręczne i usiłowała zachęcić do tego wychowankę. 

Diana Barry 
Najbliższa przyjaciółka Ani, mieszkająca wraz z rodziną w po-

siadłości Sosnowe Wzgórze, blisko domu Cuthbertów. Ta jede-
nastoletnia dziewczynka o pięknych, czarnych oczach i włosach 
takich samych jak jej matka, różowych policzkach i wesołym uspo-
sobieniu, odziedziczonym po ojcu, zdobyła szybko przyjaźń Ani. 
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Była jedyną powiernicą jej sekretów, osobą, którą dziewczynka 
darzyła pełnym zaufaniem. Zdarzały się w tej przyjaźni momen-
ty burzliwe, rozstania i powroty, jednak dziewczynki potrafiły 
wspólnie pokonać wszystkie przeciwności losu 

Małgorzata Linde
Sąsiadka Cuthbertów, żona i matka (wychowała dziesięcioro 

dzieci). Odznaczała się wyjątkową złośliwością i wścibstwem, 
chciała wiedzieć wszystko o życiu sąsiadów, uwielbiała plotkować 
i dawać nie zawsze mądre rady. Mówiła szczerze to, co myślała, 
nawet wówczas, gdy jej słowa sprawiały przykrość innym. Po-
czątkowo czytelnik nie darzy bohaterki sympatią. Jednak z cza-
sem i ona ulega czarowi Ani i zaczyna inaczej patrzeć na świat. 
Gubi gdzieś swą złośliwą i wścibską naturę, staje się życzliwa, 
otwarta na innych, bardziej wrażliwa.

Gilbert Blythe
Szkolny kolega Ani i jej pierwsza, młodzieńcza miłość. Przy-

stojny, smukły chłopiec, który lubił płatać figle. Był wesoły i fi-
glarny. Jego nieudolna próba zainteresowania sobą dziewczyn-
ki doprowadziła do trwałego konfliktu. Wielokrotnie próbował 
przepraszać swoją sympatię, w której zakochał się od pierwsze-
go wejrzenia. Jednak z powodu urażonej dumy Ania odrzuciła 
jego przyjaźń nawet wtedy, gdy ocalił ją od utonięcia w rzece.

Wraz z dojrzewaniem zmienił się charakter Gilberta. Zaczął 
poświęcać więcej czasu nauce i szybko stał się klasowym pry-
musem. On i Ania rywalizowali ze sobą przez cały czas szkol-
nej nauki. Ukończyli szkołę z bardzo dobrymi wynikami. Kiedy 
chłopiec dowiedział się, że Ania pragnie pozostać na Zielonym 
Wzgórzu i opiekować się Marylą, wspaniałomyślnie zrezygnował 
na jej korzyść z posady nauczyciela w Avonlea i podpisał mniej 
korzystną umowę z Radą Szkoły w Białych Piaskach. Gilbert  
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i Ania w końcu zostali przyjaciółmi, a ostatnie zdanie Ani: Ży-
cie jest piękne! stanowi także zapowiedź tego niezupełnie jesz-
cze uświadamianego sobie uczucia miłości, które poruszyło ser-
ca obojga.

Pastor Allan i jego żona
Miłe, młode małżeństwo, które objęło plebanię w Avonlea po 

starym pastora Bentley’u. Pani Allan, jako nauczycielka w szkole 
niedzielnej, szczególnie zainteresowała swoją osobowością Anię, 
która odnalazła w niej „pokrewną duszę”. 

józefina Barry
Ciotka Diany, stara panna mieszkająca w Charlottetown. Była 

osobą bogatą, szanowaną przez drobnomieszczańską społeczność. 
Żyła w luksusie (w mniemaniu Ani i Diany – mieszkanek pro-
wincji). Pierwsze spotkanie Ani z Józefiną  było dość niefortun-
ne, jednak wkrótce obydwie przypadły sobie do gustu tak bar-
dzo, że panna Barry zaprosiła dziewczynki na kilka dni do sie-
bie. Z pozoru krytyczna i surowa, w rzeczywistości okazała się 
osobą miłą i życzliwą Ani.

Pani Spencer
Żona Roberta Spencera, mieszkająca w domu nad Zatoką 

Białych Piasków. Kobieta energiczna, żwawa. Sama adoptowała 
dziewczynkę z Domu Sierot w Hopetown i zachęciła do ado- 
pcji Marylę. Jednak prośbę Cuthbertów zrozumiała opatrznie  
i przywiozła im – zamiast oczekiwanego chłopca – dziewczynkę.

Piotrowa Blewett
Chuda, zrzędliwa kobieta, matka kilkorga maluchów, chciała 

przygarnąć sierotę i uczynić z niej pomoc domową.
karol Sloane
Szkolny kolega Ani, darzący ją wielką sympatią. Niestety, bez 

wzajemności.
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4. PROBLEMATYkA
Wewnętrzna przemiana Ani
Na początku rudowłosa Ania była dzieckiem bardzo egzaltowa-

nym, wyrażającym się w sposób dziwaczny i wyszukany. Mówi-
ła niemal bez przerwy, a dorośli wręcz gubili się w tym potoku 
słów. Świat marzeń dziewczynki bywał równie osobliwy jak jej 
język – poetycki i pełen fantazji. Wyrażała się w sposób górno-
lotny, przesadnie demonstrując swoje uczucia i doznania. Głę-
boko przeżywała każdą sytuację. Używała wyszukanych zwro-
tów i wyrażeń (przypomnijmy sobie pierwsze chwile Ani na 
Zielonym Wzgórzu i nadawanie romantycznych nazw elemen-
tom krajobrazu). 

Lubiła bez umiaru fantazjować, co wielokrotnie wpędzało ją 
w potężne kłopoty. Bogata wyobraźnia podsuwała jej różne po-
mysły i zabawy, przeważnie niebezpieczne, choć miało to i swoje 
dobre strony – pomagała bowiem dziewczynce przetrwać trud-
ne chwile. Ania, kiedy było jej smutno, wyobrażała sobie, że jest 
piękną księżniczką, np. lady Kordelią Fitzgerald, albo, że rozma-
wia z Katie – przyjaciółką z lustra. 

Dziewczynka bywała także roztrzepana i nieuważna. Popeł-
niała błędy, jak choćby dodanie do ciasta kropli walerianowych. 
Będąc osóbką wrażliwą, każdą swoją pomyłkę traktowała jako 
życiową klęskę.

Pod wpływem spokojnego życia na Zielonym Wzgórzu, utar-
tego rytmu dnia i codziennych obowiązków, Ania powoli zmie-
niała się z upartej, naiwnej gąski i marzycielki w dojrzałą, zrów-
noważoną pannę. Przygotowywała się do zawodu nauczycielki, 
śmiało realizowała swoje ambicje i plany. Potrafiła rozmawiać 
z przyjaciółmi o książkach, o nauce, o życiowych celach. Stała 
się mniej sentymentalna, a pod wpływem trzeźwo i krytycznie 
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myślącej Maryli uczyła się rozsądnego postępowania i rozwagi 
w codziennym życiu. 

Wydarzenia, których doświadczała, dorastając, uczyły ją wciąż 
czegoś nowego. Zdarzenie z zagubioną broszką Maryli uświado-
miło jej, że nie wolno bez pozwolenia korzystać z cudzych rze-
czy. Strach podczas przechodzenia przez Las Duchów lub zdarze-
nie z dodaniem kropli walerianowych do ciasta, które Ania piekła 
przed wizytą pastora, udowodniły dziewczynce, że nie wolno po-
zwolić zbyt swobodnie bujać własnej wyobraźni. Z kolei ufarbowa-
nie włosów (przez przypadek) na zielono wyleczyło ją z próżności. 

Ania wpadła kiedyś na pomysł, by w łódce odegrać roman-
tyczną scenę, jednak łódź, dryfując z prądem, zaczęła nagle to-
nąć. Gdyby nie pomoc Gilberta, mała bohaterka znalazłaby się 
na dnie rzeki. Ta ostatnia przygoda pomogła Ani wyzbyć się  
nadmiaru romantyczności. 

Dorastająca Ania stanęła wobec trudnych problemów – śmier-
ci ukochanego Mateusza, choroby Maryli i konieczności podję-
cia ważnej decyzji, która miała zaważyć na jej przyszłości. Zacho-
wała się w sposób odpowiedzialny – postanowiła zostać z Marylą  
i utrzymać posiadłość w Avonlea. Jej postępowanie może być 
dla wielu z nas wzorem do naśladowania. 

Dziewczęca przyjaźń
W trakcie pobytu na Zielonym Wzgórzu narodziły się pierw-

sze przyjaźnie, w tym ta najważniejsza, z mieszkającą obok Dia-
ną Barry. Narratorka opisuje przyjaźń Ani z Dianą, która prze-
trwała wiernie, pomimo wielu burzliwych chwil. Z każdej pró-
by obie panienki wychodzą zwycięsko.

Gdy pewnego razu dziewczynka zaprosiła do siebie przyja-
ciółkę na podwieczorek i poczęstowała ją przez pomyłkę nie so-
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kiem malinowym, lecz winem, oburzona pani Barry zabroniła 
córce rozmawiać z Anią. Wówczas obie przysięgły sobie, że będą 
się zawsze szczerze kochały i zachowają swą przyjaźń w sercach, 
mimo że nie będą mogły spotykać się ze sobą.

Zimą, gdy Diana przybiegła prosić przyjaciółkę o ratunek dla 
swej chorej siostrzyczki, ta nie zawahała się, lecz z wielką ener-
gią przystąpiła do ratowania małej Minnie. Po tym incydencie 
pani Barry była ogromnie wdzięczna Ani i przeprosiła ją za po-
sądzenie o celowe upicie winem jej córki. Od tej pory dziew-
czynkom znów wolno było się spotykać.

Dzięki Dianie Ania nie czuła się samotna. Dla sieroty, któ-
ra nie miała rodziny, uczucia były czymś najważniejszym i naj-
cenniejszym w życiu. Dziewczynki dzieliły się kanapkami, po-
magały sobie we wszystkim, mogły na siebie liczyć w trudnych 
chwilach. Przyjaźń ukształtowała ich charaktery.

v. WYPRACOWANIA
TEMATY WYPR ACOWAŃ:

Temat: Ania Shirley – najsympatyczniejsza postać w literatu-
rze. Czy mogłaby zostać moją przyjaciółką?

Wskazówki dotyczące tworzenia charakterystyki postaci:
1. Pamiętaj, że istnieją dwa sposoby charakteryzowania bohate-

ra – narrator może przedstawiać bezpośrednio jakąś postać, 
opisywać jej wygląd zewnętrzny, zachowanie, informować 
nas o jej przeżyciach – mamy wówczas do czynienia z cha-
rakterystyką bezpośrednią. Może on też zarysować sytuację,  
w jakiej znalazł się bohater, prezentować go przez osądy in-
nych osób, dopiero na tej podstawie czytelnik wyrabia so-
bie opinię o postaci i jest to wówczas charakterystyka po-
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średnia. Zdarza się, że bohater jest charakteryzowany nie 
w sposób realistyczny, lecz za pomocą symbolu, metafory. 

2. Powinieneś uwzględnić następujące elementy: 
 � prezentację postaci – imię, nazwisko, wiek, płeć;
 � wygląd zewnętrzny – sprawdź np., czy masz do czynienia  
z wysoką, wysportowaną sylwetką bohatera, czy też z ni-
skim, w dodatku przygarbionym chucherkiem;

 � usposobienie – jest sposobem zachowania, który pre-
zentujemy na zewnątrz, wobec innych, może być bez-
troskie, pogodne, wesołe, ale także gwałtowne, ponure, 
choleryczne;

 � charakter – spotykamy ludzi o silnych, żelaznych i nie-
złomnych charakterach, ale także osoby o słabym usposo-
bieniu (takie osoby mają przeważnie słabą wolę, mówimy 
np. człowiek bez charakteru), niektórzy jednak są dobrzy, 
uczciwi, prawdomówni, inni – źli, zawzięci, despotyczni;

 � intelekt, uzdolnienia – zastanów się, czy opisywany przez 
Ciebie bohater jest inteligentny, bystry, czy szybko się 
uczy, czy bywa dobrym organizatorem, a może ma szcze-
gólne zdolności, np. talent muzyczny czy plastyczny;

 � osobowość – zazwyczaj bohaterowie szkolnych lektur są 
ludźmi o bogatej i barwnej osobowości, ale zdarzają się po-
staci banalne, szare, przeciętne (papierowi bohaterowie);

 � zainteresowania – to pasje, hobby, zamiłowanie do czegoś, 
np. bohaterka może zajmować się akwarystyką, modą,  
a bohater zbierać znaczki (filatelistyka), hodować rasowe 
psy lub chodzić na karate do klubu sportowego;

 � światopogląd – bohaterowie naszych lektur rzadko kie-
dy mają określony i stały światopogląd, ale można zasta-
nowić się nad ich relacjami z innymi ludźmi i opisać je, 
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uwzględnić np. wzmiankę o stosunku do Boga, do pań-
stwa (partii politycznych), do urzędów i instytucji, do 
natury.

3. Pamiętaj, że nie wolno streszczać życiorysu postaci. Materiał 
literacki potraktuj wybiórczo. Postaraj się wybrać te wątki, 
które zainteresowały Cię w szczególności. Możesz burzyć 
zaprezentowaną wyżej kolejność, łączyć niektóre elementy, 
jedne pomijać, a inne rozbudowywać.

4. Jeśli chcesz podejść do charakterystyki bardziej ambitnie, 
odpowiedz sobie na pytania:

 � dlaczego wybieram właśnie tę postać?
 � co mnie zaciekawiło w bohaterze – osobowość, historia 
życia czy też cechy charakteru?

 � czy bohater jest pasywny (bierny) czy aktywny?
 � w jaki sposób autor przedstawił bohatera – czy znamy jego 
wnętrze, jak wiele możemy się dowiedzieć o postaci, czy 
jest ona przeciętna, czy oryginalna, a może tajemnicza?

1. Wstęp 
jak rozpocząć charakterystykę Ani Shirley? 

Sposobów jest, jak zwykle, wiele – zazwyczaj piszemy wstęp 
rzeciętny, banalny, ale warto go uatrakcyjnić.

 � Ania Shirley to moja ulubiona bohaterka. Ta niezwy-
kła jedenastoletnia dziewczynka, mieszkanka Zielonego 
Wzgórza, od razu zyskała moją sympatię...

 � Tytułowa bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery, 
Ania Shirley, stała się moją wielką literacką przyjaciółką. 
Często staje mi przed oczami jej portret...

 � Nie jestem sierotą, nie mieszkam w Kanadzie, nie zosta-
łam obdarzona bujną wyobraźnią, a jednak Ania Shir-
ley, bohaterka popularnej powieści dla nastolatek, jest 

wypracowania

wypracowania



404 404405

mi szczególnie bliska. Co spowodowało, że polubiłam 
tę postać?

2. Rozwinięcie
W dalszej części wypracowania możemy umotywować do-

konany wybór, a później zaprezentować cechy wyglądu ze-
wnętrznego w powiązaniu z naszą oceną postaci, np.: 

 � Ania uważa, że jest brzydka. Nie lubi swoich rudych 
włosów i piegów, drobnej bladej twarzy. W moim prze-
konaniu jednak stanowi ona ideał dziewczyny – szczu-
pła, o alabastrowej cerze, wymownych i pełnych słody-
czy ustach, szerokim i rozumnym czole – ma niepospo-
litą duszę i wielką wyobraźnię.

 � Bohaterka przykłada wielką wagę do swojego wyglądu 
i rozumiem ją dobrze. Któż chciałby mieć rude włosy  
i piegi na nosie? Jednak wygląd człowieka zmienia się 
wraz z wiekiem, Ania, dojrzewając, stopniowo przemie-
nia się w piękną kobietę...

I tu możemy realizować punkt związany z wnętrzem Ani, 
jej usposobieniem, charakterem, wszystkimi wadami i zale-
tami:

 � Ania ma bujną wyobraźnię, a cecha ta ujawnia się szcze-
gólnie, gdy mocą fantazji powołuje do życia Las Duchów...

 � Dziewczynka jest bardzo odważna, uparta, podejmuje 
wyzwania, choć nie wszystkie są rozsądne, np. wędrów-
ka po dachu...

 � Jej życiowa zaradność budzi niejednokrotnie podziw do-
rosłych, np. ratuje życie małej siostrzyczce Diany.

 � Dostrzega piękno przyrody, jest niezwykle wrażliwa...
3. Zakończenie 
Oceniamy bohaterkę, dokonujemy swoistego podsumowania.
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 � Szkoda, że w mojej szkole nie ma takich dziewcząt, jak 
Ania. Jej przeżycia poruszyły mnie, spowodowały, że za-
częłam myśleć inaczej o świecie, o przyrodzie, o życiu.

 � Myślę, że bohaterka jest jedną z najciekawszych postaci 
współczesnej literatury, osobą wciąż żywą...

 
Swoją pracę możesz też uporządkować według poniższe-

go planu:
1. Pierwsze spotkanie z bohaterką (cechy wyglądu, usposo-

bienia i charakteru, ujawnione przez narratora na począt-
ku powieści).

2. Cechy Ani ukształtowane w dzieciństwie (stosunek do ro-
dziców, opiekunów, reakcja na trudne warunki życia).

3. Cechy usposobienia i charakteru dotyczące świata marzeń, 
stosunku do nauki i pracy.

4. Stosunek dziewczynki do: Maryli i Mateusza, Diany i Gil-
berta.

5. Cechy Ani, które najbardziej cenię.
6. Cechy osobowości, którymi bohaterka podbija serca współ-

czesnych czytelników.

Temat: Jak zachowywała się Ania podczas pierwszej wizy-
ty pani Allan? Opisz sytuację, w jakiej znalazła się bohaterka 
 i jej przeżycia w trakcie niefortunnego spotkania.

Wskazówki dotyczące sporządzania opisu sytuacji:

Opis sytuacji – to inaczej przedstawienie wydarzenia, rela-
cja z tego, co się wydarzyło – forma łącząca elementy sprawoz-
dania i opowiadania. 

1. Pamiętaj, że opisując sytuację, jesteś obserwatorem, sporzą-
dzającym raport z tego, co zobaczyłeś. 
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2. Najpierw przedstaw czas zdarzenia, miejsce, okoliczności, 
w jakich ono się odbyło. Napisz o bohaterach biorących 
w nim udział.

3. Następnie przejdź do właściwej części opisu – relacji o wy- 
darzeniu.

4. Staraj się pisać zwięźle, używaj krótkich zdań.
5. Wzbogacaj relację o słownictwo, dzięki któremu osiągniesz 

wrażenie tempa, dynamiczności, np. nagle, znienacka, wtem, 
raptem. 

vI. SPIS kOMENTARZY DO TEkSTU
Małgorzata Linde:

 � wzorowa pani domu, świetna gospodyni – s. 3;
 � wścibstwo – s. 5;
 � szczerość – s. 9;
 � wścibstwo, plotkarstwo – s. 11;
 � szczera, obcesowa, krytyczna – s. 70;
 � złośliwość, bezwzględność wobec dziecka – s. 70;
 � zachowanie Ani wobec pani Linde – s. 71;
 � opinia Maryli Cuthbert o Małgorzacie Linde – złośliwa 
plotkara – s. 74;

 � łatwowierność, naiwność – s. 80;
 � matka dziesięciorga dzieci, pracowita – s. 126;
 � zaangażowana w politykę – s. 151;
 � uczynna, bezpośrednia – s. 217;
 � opinia o Maryli Cuthbert – zbyt surowo wychowuje Anię 
– s. 217;

 � życzliwa, serdeczna wobec Ani; dostrzega błędy Maryli zwią-
zane z wychowaniem dziewczynki – s. 218;

 � opinie Ani i Maryli o pani Linde – poucza i strofuje innych, 
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ma cięty język – s. 274.
Ania Shirley:

 � pierwsze spotkanie Mateusza z Anią – s. 13;
 � wygląd zewnętrzny, sytuacja – s. 14;
 � bogata wyobraźnia – s. 16;
 � zachwyt nad pięknem wyspy – s. 17;
 � optymizm, ciekawość świata – s. 18;
 � gadatliwość – ss. 18, 82, 101;
 � zachwyt na wieść o przyrodzie roztaczającej się wokół Zie-
lonego Wzgórza – s. 19;

 � kompleksy – chuda, rude włosy – s. 20;
 � wrażliwość na piękno przyrody – s. 22;
 � wyobraźnia, nadawanie nazw miejscom – s. 22;
 � rozpacz, poczucie odrzucenia – s. 27;
 � egzaltowana – s. 29;
 � pokoik Ani na facjatce – s. 31;
 � samotność, poczucie bycia niechcianym dzieckiem – s. 34;
 � chęć pozostania na Zielonym Wzgórzu, marzycielska na-
tura – s. 35;

 � zaduma, smutek – s. 38;
 � dzieje – s. 43;
 � opowieść o rodzicach – s. 43;
 � opieka nad dziećmi, ciężka praca – s. 45;
 � miłośniczka poezji – s. 46;
 � wrażliwość na przyrodę, uczuciowość – s. 47;
 � niecierpliwa, nieuporządkowana – s. 52;
 � pragnie nauczyć się modlić – s. 56;
 � zręczna, posłuszna, bystra – s. 59;
 � marzycielskie usposobienie – s. 61;
 � osamotnienie, bogata wyobraźnia – s. 62;
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 � marzycielstwo – s. 67;
 � zachwyt naturą, wędrówki po okolicy – s. 68;
 � urażona duma, impulsywność, wybuchowość – s. 71;
 � zachowanie Ani wobec pani Linde – s. 71;
 � upór, stanowczość – s. 75;
 � teatralna, egzaltowana – s. 79;
 � rozpoetyzowanie – s. 89;
 � wrażliwa, o dobrym sercu – s. 91;
 � opinia Maryli o Ani – egzaltowana – s. 91;
 � obietnica przyjaźni Ani i Diany – s. 94;
 � bogactwo wyobraźni – s. 99;
 � uczuciowa, nadwrażliwa – s. 101;
 � szczerość, prawdomówność – s. 103;
 � skłonność do fantazjowania, pomysłowość – s. 107;
 � krytyka nauczyciela – s. 115;
 � towarzyska, lubiana – s. 116;
 � stosunek do chłopców – s. 118;
 � pogrążona się w krainie marzeń – s. 120;
 � zachowanie Gilberta wobec Ani w szkole – s. 120;
 � wybuchowość, impulsywność, gwałtowność – s. 120;
 � kara za zachowanie wobec Gilberta – s. 121;
 � gniew, pogarda dla Gilberta – s. 121;
 � posadzenie jej obok Gilberta – s. 123;
 � upór, postanowienie opuszczenia szkoły – s. 126;
 � przyjaźń z Dianą, uczuciowość – s. 128;
 � zmysł artystyczny, odczuwanie piękna natury – s. 130;
 � odnalezienie pożądanej butelki i ugoszczenie napojem Dia-
ny podczas spotkania – s. 134;

 � roztargniona, zdarzenie z myszką – s. 135;
 � egzaltacja, rozpacz – s. 137;
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 � pani Barry oskarża Anię o upicie Diany winem – s. 138;
 � omyłkowe podanie Dianie wina porzeczkowego zamiast 
soku malinowego – odkrycie Maryli Cuthbert – s. 139;

 � bezskuteczna próba przeproszenia pani Barry – s. 141;
 � pożegnanie przyjaciółek – s. 143;
 � rozłąka przyjaciółek – s. 144;
 � decyzja o powrocie do szkoły – s. 145;
 � lubiana przez uczniów; otoczona sympatią i przyjaźnią – s. 146;
 � prymuska, rywalizuje z Gilbertem, konsekwentna – s. 148;
 � kłopoty z geometrią – s. 149;
 � opinia pana Phillipsa – najzdolniejsza z dziewcząt, praco-
wita – s. 152;

 � ćwiczy silną wolę, wytrwałość – s. 154;
 � rozsądna, odważna, dzielna, ratuje Minnie – s. 156;
 � uratowanie małej Minnie – s. 156;
 � opowieść o ocaleniu Minnie – s. 157;
 � odzyskanie szacunku pani Barry – s. 159;
 � przyjaźń z Dianą – s. 160;
 � posłuszna opiekunce – s. 163;
 � „szereg wzruszeń” – odczucia związane z koncertem – s. 167;
 � niecodzienne pomysły, przygoda z panią Józefiną – s. 169;
 � szczerość, odwaga przeproszenia pani Józefiny Barry – s. 172;
 � przyjaźń z panią Józefiną – s. 174;
 � rocznica przybycia na Zielone Wzgórze – s. 178;
 � strach przed przejściem Lasem Duchów – s. 179;
 � próba odwagi – s. 181;
 � zmysł artystyczny, wrażliwość na piękno – s. 190;
 � przygoda z dodaniem kropli walerianowych do ciasta – s. 192;
 � zmienna w nastrojach, mocno wszystko przeżywa – s. 195;
 � radość ze spotkania z panią Allan – s. 197;
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 � honorowa, uparta, przyjmuje wyzwanie koleżanki – s. 202;
 � upadek z dachu – s. 202;
 � odwiedziny koleżanek – s. 205;
 � przyjaźń z panną Stacy – s. 209;
 � przyjaźń z Mateuszem – s. 212;
 � radość z otrzymanego prezentu, obietnica wzorowego za-
chowania – s. 220;

 � talent do recytacji i aktorstwa – s. 222;
 � trzynaste urodziny – s. 225;
 � bogata wyobraźnia, sentymentalna, romantyczna, pisze opo-
wiadania – s. 227;

 � założenie Klubu Powieściowego – s. 229;
 � wstydzi się z powodu zielonych włosów – s. 235;
 � brak rozsądku, brak rozwagi – s. 235;
 � zrozpaczona – s. 237;
 � uratowanie od utonięcia przez Gilberta – s. 245;
 � uparta, urażona duma, nie chce pojednania z Gilbertem 
– s. 246;

 � podróż do Charlottetown – s. 252;
 � przyjaźń z panią Józefiną Barry – s. 253;
 � zaczytuje się w powieściach – s. 262;
 � gadulstwo, paplanina – s. 263;
 � ambitna, pragnie dalej się kształcić – s. 263;
 � rywalizuje z Gilbertem w nauce – s. 266
 � ukrywa uczucia, dumna, wyniosła – s. 267;
 � pomaga Maryli, pracowita, pilna – s. 267;
 � wygląd, okres dojrzewania – s. 271;
 � letni wypoczynek, rozkoszowanie się przyrodą – s. 272;
 � zmiana charakteru – rozsądna, waży słowa – s. 274;
 � opinia o Małgorzacie Linde – poucza i strofuje innych, ma 

spis komentarzy do tekstu



412 412413

cięty język – s. 274;
 � lęk przed egzaminami – s. 275;
 � egzaminy w Carmody – s. 282;
 � boi się upokorzenia (zwycięstwa Gilberta) – s. 278;
 � sukces na egzaminach, radość, oszołomienie – s. 287;
 � pokoik Ani – s. 289;
 � strach, trema, panika – s. 295;
 � triumf recytatorski – s. 297;
 � najważniejsze wartości – miłość bliskich, dom, rodzina – s. 299;
 � kocha Marylę i Mateusza – s. 301;
 � pobyt Ani w seminarium w Carmody – s. 303.
 � smutna, samotna w obcym mieście – s. 303;
 � marzenia o stypendium Avery’ego, ambicje – s. 306;
 � pragnie męskiej przyjaźni – s. 309;
 � wytrwała, pilna, poświęca nauce każdą chwilę – s. 310;
 � ulubienica pani Józefiny – s. 311;
 � otrzymanie stypendium Avery’ego – s. 315;
 � przyjaźń z Dianą – s. 316;
 � rozpacz po stracie Mateusza – s. 323;
 � wspaniałomyślność, szlachetność Ani, wyrzeczenie się sty-
pendium – s. 331;

 � postanawia uczyć się w domu – s. 334;
 � przyjaźń, wdzięczność wobec Gilberta – s. 336.

Maryla Cuthbert:
 � pani Linde o Cuthbertach: dziwacy, żyją w odosobnieniu 
– s. 6;

 � wygląd zewnętrzny – s. 7;
 � szorstka, oschła, nie chce zatrzymać Ani – s. 28;
 � pragnie wyjaśnić zaistniałą pomyłkę; uważa, że dziewczynkę 
koniecznie należy odesłać do sierocińca – s. 33;
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 � obcesowa, obojętna, odmawia zatrzymania Ani – s. 34;
 � oziębła wobec Ani – s. 36;
 � współczucie, litość wobec Ani – s. 46;
 � współczucie wobec niewinnego dziecka – s. 52;
 � rozmowa Maryli z Mateuszem – decyzja o pozostawieniu 
dziecka i chęci wychowania go – s. 54; 

 � surowa – s. 55;
 � religijna, uczy Anię modlitwy – s. 57;
 � skłonności moralizatorskie, zdrowy rozsądek, brak wyobraź-
ni – s. 61;

 � wymagająca – s. 62;
 � krytyka pani Linde, poczucie sprawiedliwości – s. 72;
 � współczucie dla Ani – s. 72;
 � surowość, szorstkość – s. 73;
 � opinia o Małgorzacie Linde – złośliwa plotkara – s. 74;
 � poczucie humoru – s. 75;
 � macierzyńska czułość – s. 83;
 � surowa, praktyczna – s. 84;
 � początki choroby oczu, bóle głowy – s. 85;
 � opinia o Ani Shirley – egzaltowana – s. 91;
 � przywiązanie do dziecka – s. 96;
 � drobiazgowość, krytyka Ani – s. 98;
 � powściągliwość w okazywaniu uczuć – s. 98;
 � surowość, bezwzględność – s. 104;
 � samokrytyczna, potrafi przyznać się do błędu – s. 111;
 � krytyka Ani – s. 116;
 � rozbawienie na wieść o błahostkach wywołujących u wy-
chowanki łzy – s. 129;

 � pomaga Ani, tłumaczy ją przed panią Barry – s. 140;
 � współczucie, litość, matczyna miłość – s. 142;

spis komentarzy do tekstu



414 414415

 � zaangażowana w politykę, konserwatystka – s. 151;
 � trzeźwo myśląca, odmawia Ani przyjemności – s. 163;
 � ubiera dziewczynkę niemodnie – s. 166;
 � migreny – s. 177;
 � surowa, bezwzględna dla Ani – s. 181;
 � matczyna miłość do sieroty – s. 203;
 � nie rozpieszcza Ani, ubiera ją niemodnie – s. 214;
 � opinia Małgorzaty Linde o Maryli Cuthbert – zbyt surowo 
wychowuje Anię – s. 217;

 � dumna z wychowanki, uważa ją za zdolną, chce wysłać ją 
do seminarium – s. 223;

 � drobiazgowa, surowa – s. 231;
 � zmiana nastawienia do Ani, szyje jej modne rzeczy – s. 251;
 � poczucie pustki podczas wyjazdu Ani – s. 258;
 � pogarszanie się wzroku – s. 259;
 � miłość, czułość wobec Ani – s. 259;
 � postanawia dalej kształcić Anię – s. 264;
 � opinia o Małgorzacie Linde – poucza i strofuje innych, ma 
cięty język – s. 274;

 � rozsądna, praktyczna, oschła – s. 292;
 � dba o Anię, szykuje jej modne suknie na wyjazd – s. 300;
 � uczuciowa, roztkliwia ją wspomnienie dawnej Ani – s. 301;
 � żal i smutek po wyjeździe Ani – s. 302;
 � duma z sukcesu Ani – s. 316;
 � rozpacz, smutek po śmierci brata – s. 323;
 � dzieje – młodzieńcza miłość do Jana Blythe’a – ojca Gil-
berta – s. 327;

 � diagnoza lekarza – zagrożenie utratą wzroku – s. 329;
 � myśl o sprzedaży domu – s.  331.
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Mateusz Cuthbert:
 � pani Linde o Cuthbertach: dziwacy, żyją w odosobnieniu 
– s. 6;

 � wygląd zewnętrzny, wiek – s. 12;
 � pierwsze spotkanie Mateusza z Anią – s. 13;
 � życzliwy dla Ani – s. 15;
 � wrażliwy na krzywdę dziecka – s. 26;
 � pragnie zatrzymać Anię – s. 33;
 � opinia o Piotrowej Blewett – surowa, bezwzględna – s. 53; 
 � rozmowa Maryli z Mateuszem – decyzja o pozostawieniu 
dziecka i chęci wychowania go – s. 54;

 � szczerość, bezpośredniość w ocenie pani Linde – s. 76;
 � życzliwość dla Ani – s. 77;
 � chęć załagodzenia konfliktu – s. 78;
 � chęć sprawienia przyjemności Ani – s. 95;
 � unika konfliktów, bezradny – s. 106;
 � łagodny, kocha Anię, staje w jej obronie – s. 109;
 � konserwatysta – s. 153;
 � podziwia zręczność i odwagę Ani – s. 158;
 � pragnie szczęścia Ani, wyrozumiały – s. 164;
 � nieśmiałość, małomówność podczas wizyty pastorstwa – s. 191;
 � ojcowska przyjaźń z Anią, docenianie jej – s. 212;
 � nieśmiałość, bezradność – s. 215;
 � kochający, chce, aby Ania ubierała się zgodnie z panującą 
modą – s. 217;

 � duma i podziw dla Ani – s. 223;
 � chce wysłać Anię do seminarium – s. 223;
 � cierpliwy, łagodny – s. 234;
 � choroba serca – s. 270;
 � wiara w zdolności Ani – s. 285;
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 � dumny z wychowanki, kocha ją całym sercem – s. 302;
 � postępująca choroba serca – s. 317;
 � dumny z Ani – s. 319;
 � śmierć – s. 322.

Diana Barry:
 � przedstawienie postaci – s. 64; 
 � wygląd zewnętrzny – s. 64;
 � sytuacja, wygląd zewnętrzny – s. 92;
 � początki przyjaźni z Anią – s. 94;
 � obietnica przyjaźni Ani i Diany – s. 94;
 � łakomstwo, upicie się winem – s. 136;
 � pożegnanie przyjaciółek – s. 143;
 � rozłąka przyjaciółek – s. 144;
 � odzyskanie przyjaciółki – s. 159;
 � świąteczny podarunek – s. 221;
 � brak wyobraźni – s. 227;
 � podróż do Charlottetown – s. 252;
 � smutek, żal z powodu wyjazdu przyjaciółki – s. 280;
 � zachwycona wyglądem i talentem Ani – s. 292.

Gilbert Blythe:
 � wygląd, zachowanie wobec dziewcząt – s. 117;
 � prezentacja bohatera – sytuacja – s. 118;
 � przystojny, łobuziak, urwis – s. 119;
 � figlarny, chce zainteresować sobą dziewczynkę – s. 119;
 � zachowanie wobec Ani w szkole – s. 120;
 � próby przeprosin – s. 122;
 � rywalizacja z Anią w szkole, bystry, zdolny – s. 149;
 � romantyczna miłość do Ani – s. 222;
 � uratowanie Ani od utonięcia przez Gilberta – s. 245;
 � przeprosiny – s. 245;
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 � ignoruje Anię, udaje obojętność – s. 266;
 � zadowolenie, uśmiech na widok Ani – s. 296;
 � spotyka się z Ruby Gillis – s. 308;
 � zdobycie medalu za ukończenie seminarium – s. 315;
 � postanawia zarobić na studia; sytuacja materialna – s. 317;
 � zrzeczenie się posady nauczyciela dla Ani – s. 334;
 � początek przyjaźni z Anią – s. 337.

Piotrowa Blewett:
 � wygląd zewnętrzny, zachowanie – s. 50;
 � opinia Mateusza – surowa, bezwzględna – s. 53.

Państwo Allan:
 � sytuacja, zachowanie – s. 186;
 � smakowanie wypieku Ani podczas odwiedzin w domu Cu-
thbertów – s. 191.

Pani Allan:
 � wygląd, ubiór – s. 184;
 � dobroć, wyrozumiałość, współczucie – s. 193;
 � przyjaźń z Anią – s. 287.

Inne:
 � przyroda Avonlea – s. 3;
 � Avonlea – s. 4;
 � dom Cuthbertów – s. 5;
 � wnętrze domu Cuthbertów – s. 6;
 � kłanianie się napotkanym osobom – s. 12;
 � droga do Avonlea – s. 16;
 � opis Alei – s. 21;
 � staw Barrych – s. 23;
 � widok z facjatki – s. 35;
 � ogród Barrych – s. 93;
 � Ścieżka Brzóz – s. 114;
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 � budynek szkoły w Avonlea – s. 115;
 � czas akcji – październik – s. 130;
 � czas akcji – styczeń – s. 151;
 � czas akcji – wiosna – s. 175;
 � zrywanie pierwiosnków – s. 175;
 � pokoik na facjatce – s. 177;
 � czas akcji – koniec czerwca, pożegnanie szkoły – s. 183;
 � pożegnanie uczniów z nauczycielem – panem Phillipsem 
– s. 183;

 � wybieranie pastora – s. 185;
 � przygotowania do wizyty pastora – s. 188;
 � wizyty u pastorowej dzieci ze szkółki niedzielnej – s. 195;
 � zatrudnienie nauczycielki w Avonlea – s. 199;
 � zabawy w „podpuszczanie” – s. 200;
 � zajęcia z panną Stacy – s. 206;
 � czas akcji – październik – s. 208;
 � mgły – s. 208;
 � zmiany w szkole po przyjęciu panny Stacy – s. 209;
 � innowacyjne metody nauczania pod kierunkiem panny Sta-
cy – s. 210;

 � czas akcji – Wigilia – s. 219;
 � czas akcji – wiosna – s. 232;
 � czas akcji – lato – s. 241;
 � czas akcji – wrzesień – s. 249;
 � wystawa – s. 253;
 � wyścigi konne – s. 254;
 � koncert w Instytucie Muzycznym – s. 255;
 � czas akcji – listopad – s. 259;
 � czas akcji – zima – s. 267;
 � czas akcji – koniec czerwca – s. 280;
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 � egzaminy w Carmody – s. 282;
 � pokoik Ani – s. 289;
 � sala koncertowa w Białych Piaskach – s. 294;
 � czas akcji – wrzesień; wyjazd do seminarium s, 302;
 � pobyt Ani w seminarium w Carmody – s. 303.

spis komentarzy do tekstu / oBJaśnienia komentarzy



420 420421

spis treści

Spis treści:

ANIA Z ZIELONEGO WZGóRZA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
OPRACOWANIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  341

I. BIOGRAFIA I TWÓRCZOŚĆ
LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942)  .  . 341

II. KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942)  .  . 343

III. RODZAJ I GATUNEK LITERACKI  .  .  .  .  .  .  . 346
1. Rodzaj literacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 346
2. Gatunek literacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 346
3. Ania z Zielonego Wzgórza 
    jako powieść obyczajowa  . . . . . . . . . . . . . 347

IV. OMÓWIENIE LEKTURY . . . . . . . . . . . . . 348
1. Czas i miejsce akcji  . . . . . . . . . . . . . . . . 348
2. Treść utworu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
3. Charakterystyka bohaterów .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 393
4. Problematyka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 400

V. WYPRACOWANIA  . . . . . . . . . . . . . . . . 402
VI. SPIS KOMENTARZY DO TEKSTU  .  .  .  .  .  .  . 407

 OBJAŚNIENIA KOMENTARZY  .  .  .  .  .  .  .  .  . 419

spis treści



420 420421

notatki z lektury

notatki z lektury



422 422423

notatki z lektury

notatki z lektury



422 422423

notatki z lektury

notatki z lektury



424 424

notatki z lektury

notatki z lektury


