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Lubuski Konkurs Literacki
◆
Bogdan Trocha

W

czasach, gdy najwięcej czasu wolnego spędzamy przed monitorami komputerów
lub ekranami telewizorów, a Polacy w rankingach badających czytelnictwo
zajmują końcowe miejsca, fakt, że młodzi ludzie nie tylko czytają, ale i sami piszą,
zasługuje na najwyższą uwagę i wsparcie. Liczba chętnych jest dla Organizatorów nie
tylko ogromnym zaskoczeniem, ale także wielkim wyzwaniem. Pomysły, motywy
i ich stylistyczne wykorzystanie wskazuje, nie tylko na bujną wyobraźnię, ale także
bardzo często na znaczne oczytanie młodych Autorów. Człowiek, który potrafi czytać
ze zrozumieniem, staje się bogatszy o doświadczenia ludzi, których nigdy nie spotka,
a jeżeli jeszcze zaczyna wkraczać do Biblioteki nawet jeżeli jest ona popularna, to
otwiera się przed nim cały znany nam świat.
W USA od wielu już lat nauczyciele i opiekunowie dzieci i młodzieży mają dostęp
zarówno do książek jak i opracowań dotyczących fikcji spekulacyjnej, to jest tego typu
literatury, który za pomocą atrakcyjnych estetycznie i kulturowo modeli, pozwala
młodym ludziom wkraczać do literackich światów, w których wskazuje się na rozmaite
rozwiązania nurtujących ich problemów. Skutkuje to tym, że młody czytelnik czyta
to, co jest wartościowe dla niego, a nauczyciel zna te treści i wie, jak je wykorzystać
w praktyce szkolnej.
Wychodząc naprzeciw rozmaitym sugestiom i prośbom płynącym od rodziców,
często samych młodych czytelników, a także i nauczycieli, zorganizowaliśmy Lubuski
Konkurs Literacki, którego jednym z celów jest pozwolenie najmłodszemu pokoleniu
na wypowiedzenie swoich lęków i strachów, a także wskazanie na sposoby radzenia
sobie z nimi. Najbardziej zaskakujący jest fakt nie tylko niezwykle szerokiego spektrum
pomysłów, ale osadzenia ich w perspektywie aksjologicznej. Młodzi autorzy sięgają po
wiele rozmaitych form literackich, co pozwala żywić nadzieję na to, że humanistyka
w naszym regionie będzie pomyślnie rozwijała się w przyszłości.

Wstęp

Niniejszy tom, niestety w wersji drukowanej zredukowany do sześćdziesięciu
tekstów (na stronie: http://lklstrach.strikingly.com/ odnajdzie Czytelnik ich pełną
antologię) przekazujemy Państwu nie tylko z życzeniami miłej lektury, ale także
w zamiarze uświadomienia, że każdy z tych młodych ludzi ma na swoim biurku pióro,
którym może w przyszłości napisać tekst na miarę Agathy Christie.
Z tego też powodu konkurs ten będziemy prowadzić tak długo, jak długo nasi młodzi
Autorzy zechcą pisać, ich Nauczyciele ich wspomagać, a nasi Sponsorzy nas wspierać.
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Black Rose
◆
Estera Bajer
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach

O

dkąd jeden z moich braci umarł, zrozumiałam… że jest tylko jedna rzecz, która
jest pewna‥ Nie miłość, radość czy ufność drugiej osobie‥ lecz śmierć. Śmierć
jest zaś smutkiem, szczęściem lub obojętnością…
Czyli‥ czy nie można ufać drugiej osobie? Czy jestem jedyną osobą, która wie
o wszystkim? Osoba kłamliwa, fałszywa i niczym nie różniąca się od innych‥ Jest tylko
jedna różnica, kreska dzieląca świat materialny i duchowy… No cóż… Ja nie widzę
tej kreski… Jestem niczym brama, która dzieli te dwa światy… Czuję, widzę i słyszę,
co się dzieje w obu wymiarach…. Właściwie‥ Nie jestem pewna, jak to działa. Wiem
jedno, mogę poruszać się swobodnie pomiędzy wymiarami… Są jednak zasady… Jeśli
mam zamiar poruszać się między światami… Tracę coś. Nigdy nie wiadomo na co
się trafi‥ Może to być kilka lat życia, rodzina, czy cokolwiek. Chcę wam opowiedzieć
coś, co mi się przydarzyło‥ Nazywam się Rose. Rose Night.
– Ty mnie chyba nigdy nie masz zamiaru zacząć słuchać, co nie?– powiedziała Laura
stojąc przy mojej ławce
– Czyli nie?– kontynuowała.
Laura była moją najlepszą przyjaciółką… Właściwie jedyną. Była mojego wzrostu,
miała długie rude włosy, zielone oczy i piegi.
– Ej! Rose!– powiedziała.
– Ym… Słucham ? – odparłam uśmiechając się. Laura mogła być dość zła. Hah‥
Po chwili zauważyłam, że nikogo nie ma w klasie… „Mój błąd”– pomyślałam, pakując książki do torby. Laura poszła przodem, ja ją dogoniłam. Zaczęłyśmy rozmawiać
o zabójstwach, które miały miejsce w naszym mieście… Po chwili rozmowa zeszła
na temat rozpoczynających się wakacji. Laura powiedziała mi, że jedzie do Londynu,
właściwie‥ Nasze miasto było niedaleko, więc z tym nie było problemu. Rozmawiając,
szłyśmy przez park. Na chwilę zatrzymałyśmy się i usiadłyśmy na ławce.
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– Rose, wiesz już, gdzie chcesz iść na studia?– powiedziała Laura, wpatrując się
w kwiaty.
– Właściwie‥ Nie, jest jeszcze dużo czasu…
– To tylko, tylko dwa lata!– przerwała mi z oburzeniem. Zauważyłam, że wpatrywała
się we mnie z nadzieją, że też ją zapytam. Uśmiechnęłam się.
– A ty?
– Ja‥ Hm‥ No więc mam zamiar iść na medycynę…– powiedziała z uśmiechem.
Później wróciłam do domu. Zdjęłam buty, kurtkę i usiadłam na kanapie. Powoli
zbliżały się moje urodziny i katastrofa. Oglądałam telewizję, gdy do domu wszedł mój
starszy brat, Alex. Niósł torbę z zakupami.
– Co dziś upichcisz?– spytałam na powitanie
– A ty jak zwykle mówisz od rzeczy – zaśmiał się. Marszcząc brwi podeszłam do niego.
– Lubisz głodzić, a później wypominać? – powiedziałam oburzona.
Zauważyłam, że powstrzymywał się od wybuchu śmiechu. Po chwili wypakował
zakupy i zabrał się za gotowanie spaghetti. Było pyszne, zresztą jak zwykle. Mój brat gotował najlepiej na calutkim świecie. Po obiedzie rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym.
Właściwie to rozmowa schodziła na prawie każdy temat. Gadaliśmy o tym co leciało
w telewizji, o szkole aż w końcu rozmowa zeszła na temat rodziców. Na temat mamy
i taty. Nie znam ich. Od czasu, gdy mój brat umarł zapomnieli o mnie. To mój brat się
mną opiekuje. Oni mnie nienawidzą. Nie pamiętam, jak wyglądają. Nie pamiętam ich
wyrazu twarzy. Nie pamiętam ich głosów. Jednak nie przeszkadza mi to. Chociaż to
boli… Nie mogę użalać się nad tak mało istotną rzeczą, jaką są rodzice. Po co mi oni?
Mam Laurę i Alexa. Oni mi wystarczają. To oni są moją jedyną rodziną. Kocham ich.
Nikt inny nie jest mi potrzebny‥ Tylko oni, ale szybko ich straciłam. Naprawdę szybko.
Najpierw Laura, nawiedziła mnie jej dusza. Tuż przed jej śmiercią. Jej ostatnie słowa
to: „ Rose, będę tęsknić”. Zdarzyło się to parę dni po naszym ostatnim spotkaniu.
Siedziałam z bratem oglądając telewizję. Ona nagle pojawiła się przed telewizorem.
– Laura…Co ty tu‥?– powiedziałam przecierając oczy.
– Musisz mi pomóc. Proszę! Chodź do mnie do domu. SZYBKO.
Nie wiem co, ale coś kazało mi za nią iść. Coś zbyt silnego, by się temu sprzeciwić.
Coś we mnie mówiło „Musisz tam iść”. Pobiegłam do jej domu. Alex pobiegł za mną
ze strachem. Zapukałam, nikt nie otworzył. Zauważyłam otwarte okno‥ Weszłam
przez nie, Alex niechętnie też. Oczywiście najpierw próbował mnie zatrzymać. Na
próżno. Rozejrzałam się po całym domu‥ Nikogo nie widziałam. Weszłam po schodach na górę, do pokoju Laury.
– Nie, nie, NIE!– krzyknęłam patrząc na ciało mojej przyjaciółki. Była cała we krwi…
Usłyszałam kroki. Obróciłam się, za moim bratem ktoś stał, miał nóż. Zamachnął się,
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podbiegłam szybko i miałam zamiar go odepchnąć . Zdążyłam. Niestety, zostałam
zraniona. Zauważyłam swoje ciało… Leżało obok mnie. Jednak przeżyłam, ale po
co? Demony, zjawy, martwe dusze… Tak jakby ja‥
Ja‥ Pozwalam im przejść do mojego świata. Nie chcę, ale póki żyję nie mam wyboru.
Gdy zostałam ugodzona nożem, zemdlałam. Gdy nie byłam przytomna, zauważyłam
coś‥ Mojego Brata‥ Andy… On‥
Stał przede mną. Wpatrywał się we mnie swoimi niebieskimi oczami. Nie wiem, jak
to się stało‥ Czułam szczęście i nieszczęście w tym samym momencie. Uśmiechnął
się do mnie. Zaczęłam płakać‥
– Nie przywitasz się? – podszedł do mnie. Przytulił mnie. Był dość wysoki, więc
sięgałam mu do klatki piersiowej.
– To ja Andy, nie pamiętasz mnie?– powiedział spokojnie.
– Pamiętam, ale nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ty – powiedziałam ze łzami
w oczach. On uśmiechnął się do mnie.
– Tęskniłem, naprawdę bardzo – powiedział nie puszczając mnie – ale musisz już
wracać – kontynuował smutnym tonem.
Puścił mnie. Pożegnaliśmy się. Nagle obudziłam się w szpitalu. Miałam zabandażowany brzuch. Obok mnie siedział mój brat. Przytulił mnie, gdy tylko się obudziłam.
Miał łzy w oczach. Martwił się o mnie.
– Co się stało‥?– spytałam, siadając na szpitalnym łóżku – gdzie ja
jestem? – kontynuowałam.
– Ktoś dźgnął cię nożem, więc jesteś w szpitalu – odparł Alex.
– Pamiętasz Andy’ ego ?– spytałam zaciekawiona.
– Oczywiście, był moim bratem bliźniakiem – powiedział ze smutkiem
– Ja… Widziałam go. Rozmawiałam z nim – powiedziałam cicho. Alex był naprawdę
zdziwiony. Na początku mi nie wierzył, ale w końcu… Uwierzył mi. W sumie‥ Na
początku sama sobie nie wierzyłam. Nie potrafiłam sobie uwierzyć. Myślałam, że to
tylko zły sen. Myślałam, że… On, nie, że to wszystko to kłamstwo, ale teraz to nie
ma większego znaczenia. Wiem, że on nie był snem. Jestem tego pewna‥ Nie wiem
czemu, ale od tamtego czasu on‥ Nawiedzał mnie w snach. Trzy dni po tym zdarzeniu‥
Śniła mi się pustka, która zamieniła się we wszystko i w nic‥ Nie wiem czemu, ale
czułam się tak jak wtedy, gdy zobaczyłam Andy’ ego. Czułam wielką radość i ogromny
smutek. Wtedy znów go zobaczyłam. Powiedział, że nie mam się czego obawiać. On
wiedział, że zwątpiłam, gdy go widziałam, ale on umarł. To było trudne… Wierzyć,
że go widzę. Jednak teraz już wiem. To był on. Niestety zmienił się. Nie był taki sam,
na początku udawał, że za mną tęsknił… Później zaś‥ . Powiedział mi coś… „Wiem,
że długo to przed tobą ukrywałem, ale słuchaj… Jesteś kimś, kto pozwala mi się tu
15
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przedostać… Kimś kto łączy dwa światy” – po tych słowach się obudziłam‥ To był
ostatni raz kiedy go widziałam. Właśnie wtedy dowiedziałam się, że jestem inna
od wszystkich‥ Nie tyle, że jestem wyjątkowa, ale że jestem przekleństwem. Nigdy
nie byłam tak przestraszona, jak wtedy. Mówiąc szczerze… Bałam się wyjść z łóżka,
wstać i gdziekolwiek iść. Od tego momentu widziałam Laurę, ona‥ Dość często mnie
nawiedzała. Właściwie to co noc. Pierwszy raz to była normalna rozmowa. Niestety,
ale za drugim razem… Było strasznie. Nieświadomie błąkałam się po labiryncie. Nie
wiedziałam, gdzie jestem. Nie wiedział, co się dzieje… To nic. Zapamiętałam tę noc
przez coś innego‥ Gdy szłam korytarzem, usłyszałam krzyk. Był donośny, przeszył me
ciało. To brzmiało jak wycie. Okropny, smutny lament. „Uwolnij mnie” – mówiło płacząc. Nie wiedziałam, co to było. Szłam za rozpaczającym głosem, który rozbrzmiewał
w oddali. Gdy doszłam do końca holu, zobaczyłam dziewczynę‥ Jej sukienka ociekała
krwią. Nie mogłam dostrzec jej twarzy. Widziałam, że miała brązowe włosy. Nie
zauważyłam dokładnie, jak była ubrana. Mój wzrok skupił się na jej rękach… Ona…
wydaje mi się, że się pocięła… Chociaż nie mogę mieć pewności. Po paru minutach
zauważyła mnie. Wtedy zobaczyłam jej niebieskie oczy. Były piękne‥ Po wyrazie jej
twarzy zauważyłam zmieszanie. „To ty mnie uwolnisz? Ty? Naprawdę? DZIĘKUJĘ”–
powiedziała, przytulając mnie. Nie wiedziałam o co jej chodzi. Czego ode mnie chciała?
Bym uwolniła ją od świata ludzi, w którym została po śmierci. Nie wiedziałam wtedy,
że to przyniesie takie skutki, ale… Zgodziłam się. Spytałam tylko jak… Ona uśmiechając się powiedziała, że wystarczy bym powiedziała, by stąd odeszła. Powiedziałam
to. Ona zaś powoli znikała. „Zanim odejdę… Muszę ci coś powiedzieć… Nie wierz
jej. Ona nie jest tym za kogo ją uważasz”. Zdziwiłam się. Czemu mi to powiedziała?
O kim mówiła? O Laurze? Przecież to nie było dla mnie możliwe. Nie wierzyłam,
że Laura mogłaby… Mnie zdradzić. Zranić mnie. Jej najlepszą przyjaciółkę. Osobę,
która zawsze ją wspierała. Myślałam, że to kłamstwo. Niestety teraz…Sama już nie
wiem, komu mam wierzyć. Przecież nawet nie znałam imienia tej dziewczyny. Nie
wiedziałam nawet, co się z nią stało. Jak mogłabym ufać takiej osobie? Mimo tego, że
wyglądała na niewinną. Nie potrafię jej zaufać. Nie… Potrafię… Czy to doprowadzi
do mojej zguby? Do mojej‥ śmierci…? To wszystko tylko dlatego, że nie mogłam jej
zaufać? Naprawdę?! Nie… To nie moja wina‥ To wina tego wszystkiego. Rodziców
i innych rzeczy, które mnie niszczą od środka. Nie moja‥ Po prostu nie moja… Jedną
z tych rzeczy jest… Laura…
Pamiętam ten dzień. Słońce świeciło, było naprawdę gorąco, nie miłosiernie gorąco.
Alex szedł do sklepu kupić jakieś lody. Zostałam sama. Usiadłam na kanapie i rozmyślałam. W sumie dużo myślałam o Andym i Laurze. W środku moich przemyśleń
Alex wszedł do domu.
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– Masz coś? – Spytałam czekając na odpowiedź. Alex uśmiechnął się i wręczył mi
rożka z gałką czekoladową.
– Jak dobrze, że obok nas stoi lodziarnia – powiedziałam biorąc lody. Mój brat woli
lody wanilinowe. Nie wiem czemu. Przecież one są niejadalne. No cóż‥ O gustach się
nie dyskutuję. Ja wolę czekoladowe, on wanilinowe. Oczywiście, czekoladowe są lepsze.
W każdym razie‥ Gdy już zjedliśmy lody, zaczęliśmy rozmawiać i grać. Oczywiście,
był remis. Za każdym razem. Nie ważne jak długo graliśmy. Nim się obejrzeliśmy była
już dwudziesta. Nie wiem, jak to się stało. Czas mijał nieubłaganie. Pod koniec jednej
z gier zauważyłam rozmazaną postać stojącą za Alex’ em. Ona miała nóż. Zauważyłam
jedynie jej szafirowe oczy. Ręce jej unosiły się powoli… Widocznie nie chciała tego
zrobić… To wyglądało, jakby coś jej kazało go zabić. Nagle zauważyłam jej uśmiech
na twarzy… Nikt nie kazał jej tego robić. Ona chciała się mną zabawić. Miała zamiar
zabawić się mną w taki sposób.
– Jeśli chcesz go uratować, radziłabym ci się pospieszyć – powiedziała śmiejąc się –
wstań i podejdź do mnie – kontynuowała . Ostrożnie wstałam i zabrałam jej nóż. Ona
uśmiechnęła się spoglądając na mnie.
– Daj mi rękę i karz mi iść do nieba – uśmiechnęła się szerzej. Zrobiłam to. Alex
spoglądał na mnie ze zdziwieniem.
– Co ty robisz‥?
– Właściwie… Nie wiem – powiedziałam spoglądając na niego. Zaczęło mi się kręcić
w głowie, aż nagle zemdlałam. Po niedługim czasie się obudziłam, wstałam powoli
i zeszłam na parter. Mój brat siedział oglądając film.
– Cześć, co tam? – powiedziałam, on mnie zignorował. Nagle ktoś wszedł do domu.
Wystraszyłam się. Ten ktoś, kto wszedł do domu… To byłam ja… Nie wiem jak to
określić. To były moje wspomnienia‥ Nagle zrobiło się niewiarygodnie jasno. Oślepiło
mnie na chwilę. Po paru minutach byłam z bratem w kinie. Oglądaliśmy jakiś film.
To było tydzień temu… Dziwne‥ Nie pamiętam by była tam Laura‥ Powiedziałam,
spoglądając na nią, siedzącą za nami. Znów światło padające nie wiadomo skąd mnie
oślepiło. W tym momencie byłam w tym momencie, w którym byłam u Laury. Mimo,
że nie zauważyłam tego wcześniej… Ta osoba, która zabiła Laurę i próbowała zabić
Alexa… To‥ Laura. Nie wiem jak to możliwe. Nie potrafię zrozumieć… Czy to znaczy,
że Laura tak naprawdę żyje? Nie. To była jej dusza. Oddzieliła swój świat materialny
od duchowego. Sama się zabiła, by zabić mnie. Dziwne…? Nie. Ona wiedziała, ona
miała świadomość kim jestem. Dlatego się ze mną zaprzyjaźniła. To wszystko dlatego…
Dlatego, że chciała coś mojego…. Mojej duszy… Czemu? Właściwie… Nawet teraz
nie jestem w stanie odpowiedzieć. Teraz, gdy to wszystko stało się jasne. Po tym co
zobaczyłam… Wypełniła mnie pustka, ból i cierpienie. Nie potrafiłam nie myśleć
o tym, co zobaczyłam. Nie… Nie chciałam, by tak było.
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– Laura!– powiedział Alex. Otworzyłam oczy i powoli wstałam. Niestety‥ Co najgorsze, to kolejna wizja. Lecz…. Tym razem… Widziałam czas rzeczywisty. Leżałam‥
Obok mnie siedział Alex. Laura stała obok niego. Uśmiechnęła się, spoglądając na
mnie. W ręce trzymała nóż. Nie mogłam nic zrobić. Niespodziewanie zamachnęła się
i zabiła go. Jego ubrania pokrywała szkarłatna krew. Upadłam na ziemię. Zaczęłam
płakać, bałam się. On‥ Nie mógł mnie zostawić samej. Nie, nie, nie, NIE. Nagle się
obudziłam. Przy mnie leżał mój brat. To… była prawda. On umarł. On nie żył. On‥
On… Ja… To wszystko stało się koszmarem. Właśnie wtedy zrozumiałam. Nikt mi nie
pomoże. Zrozumiałam, że muszę… Zginąć lub sprawić, by ginęli inni. Nie wiedziałam
co mam zrobić. Dla Alex’a mogłam zrobić wszystko‥ Byle by go znów zobaczyć. Tylko
zobaczyć jego uśmiech. Zdecydowałam, że… Ja… Wolę zginąć. Wolę, by inni mieli
swoje „szczęśliwe zakończenie”….
Właśnie, więc dlatego tu jestem. Dlatego stoję na tym cholernym moście. Chcę
zobaczyć jego uśmiech, chcę by inni żyli normalnie. Teraz, spoglądając na zachód
słońca… Robię krok w przód. Ostatnie krople łez, ostatni zachód słońca. To koniec
mojej wędrówki. Od śmierci dzieli mnie zaledwie jeden krok. Czas to zakończyć. Zakończyć wszystko to, co wyglądało przyjaźnie. Chcę, by wszystko było jak dawniej…
Nie potrafię jednak cofnąć czasu. Straciłam wszystko. Każdą rzecz, na której mi zależy.
To ta chwila. Zaczęłam zanurzać się w otchłani morza. Morskie fale przebijają światło,
które pada na mnie. Bąbelki powietrza zaczęły się nade mną unosić i powoli sunęły
ku powierzchni. Jestem niedaleko dna. Brak mi tlenu. Uśmiecham się ostatni raz.
Ostatni… Ostatnią myślą będzie mój brat. On… Teraz już nic nie zagraża światu…
Jestem martwa, mogę iść nawet do piekła. Byleby to wszystko było normalne. Byle
by… Co? Ja… Widzę go. Widzę mojego brata. Biegnę tam. Coraz szybciej. Wreszcie
wyciągam do niego swą dłoń i tulę go. „Kocham cię”.
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Strachy na Lachy, czyli wakacyjna przygoda
◆
Agata Bielska
Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze

N

azywam się Kornelia. Mam dwanaście lat. Lubię tańczyć i czytać książki. Dwa
tygodnie temu zaczęły się wakacje. Jadę właśnie z rodzicami i starszym bratem
Kubą do hotelu w Tatrach. Za nami już połowa drogi. Podróż strasznie mi się dłuży,
nie dzieje się nic ciekawego. Mijamy budynki i stare chatki ,otaczają nas drzewa iglaste
oraz małe kraczki jagodowe. Jednym słowem nuda. Kuba śpi, a nie chcę go budzić.
Muszę się czymś zająć.
Wyciągnęłam książkę o zombie. Zabrała, ją przez przypadek zamiast przygotowanego przewodnika po Tatrach. Okazało się, że to historia opowiadająca o stworzeniach straszących w hotelu. Fabuła powieści to końca trzymała w napięciu i była
pełna zwrotów akcji, więc nawet nie zauważyłam kiedy dojechaliśmy na miejsce. Ja
też chciałabym przeżyć taką przygodę!
Przed nami ukazał się ogromny, nowoczesny hotel. Z tego, co udało mi się zobaczyć
w Internecie, będzie tu basen. Wysiedliśmy z samochodu. Miałam zdrętwiałe nogi
i ciężko mi się chodziło. Rodzice z Kubą wzięli Bagaże, a mi zostawili lekką torbę.
Weszliśmy do środka. Recepcjonistka podała tacie klucz i dokumenty do podpisania. Po chwili mogliśmy już iść do pokoju o numerze 413, takim, jaki by nawiedzany
w książce o potworach.
Razem z tobołami weszliśmy do windy. Dojechaliśmy na czwarte piętro. Była tam
„Sala Zabaw”. Może kogoś poznam? Kiedy wszyscy się rozpakowali, popędziłam tam.
Okazało się, że w Sali bawiło się dużo dzieci, które krzyczały i głośno śmiały się. Usiadłam przy stoliku i zaczęłam rysować. Podeszła do mnie dziewczynka w moim wieku.
– Cześć. Jestem Amelia. A ty?
– Kornelia, miło poznać. Może się przyłączysz?
– Chętnie – odparła i usiadła koło mnie.
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Rysowałyśmy razem, dopóki do pokoju nie wparował mój zdenerwowany tato.
– Szukałem cię po całym hotelu! Chodź! Zaraz kolacja!
Pożegnałam Amelię i poszłam. Jedzenie było smaczne, ale najpyszniejszy był deser – lody czekoladowe. Potem zapadła noc. Zasnęłam szybko. Obudziły mnie trzaski
i skrzypienie. Spojrzałam na zegarek – 3.16. Nie budząc innych wymknęłam się z pokoju. Na ścianach widziałam cienie. Kto chodzi o trzeciej w nocy po hotelu? Może
sprzątaczki? Zaczęłam iść w stronę drzwi, zza których dochodził stukot. Zobaczyłam
światło. Szłam w jego stronę. Usłyszałam ryk. Momentalnie odskoczyłam. Na ścianie
pojawiła się para oczu. Nie potrafiłam się ruszyć. Zamarłam wpatrzona w obiekt.
Drzwi otworzyły się. Stał w nich zaspany Kuba.
– Kornelia? Co ty tu robisz? – zapytał.
– Cos tu straszy, przyszłam sprawdzić.
– Przewidziało ci się – zrobił ruch ręką w stronę wyjścia.
Dalsza część nocy minęła spokojnie, chociaż za drzwiami słyszałam sapanie. To, co
przeżyłam chwilę temu, nie dawało mi spokoju. Cały czas miałam wrażenie, że ktoś
mnie obserwuje. Wreszcie zasnęłam. Zostałam obudzona wcześnie rano, ponieważ
szliśmy w góry.
Po śniadaniu od razu wyruszyliśmy. Byłam bardzo niewyspana, a długi marsz
wcale mi nie pomagał. Wreszcie zrobiliśmy przerwę w schronisku. Po zjedzeniu kanapek i wypiciu ciepłej herbaty, ruszyliśmy dalej. Na Giewoncie tata wymyślił sesję
fotograficzną. Robił nam zdjęcia. Wcale nie przeszkadzało mu to, że wiał silny wiatr.
W końcu zaczęliśmy schodzić. Nogi bolały mnie okropnie, ale inni wydawali się być
zadowoleni z wyprawy.
Wróciliśmy do hotelu, akurat była pora obiadowa. Po posiłku postanowiłam poszukać pomieszczenia, o który mnie mogłam zapomnieć. Przeszłam cały hotel wzdłuż
i wszerz. Tego pokoju nie było! Szukanie mi się znudziło. Wróciłam do pokoju. Mama
zaproponowała basen, zgodziłam się. Po przebraniu się w strój kąpielowy i dotarciu
na miejsce od razu wskoczyłam do wody. Chciałam wejść na najwyższą zjeżdżalnię.
Powtórzyłam zjazd parę razy. Potem całą rodziną weszliśmy do sauny. Wszyscy wyglądali tak, jakby mięli się zaraz ugotować. Po wyjściu parowałam jak ciepła bułeczka.
Zmęczona wróciłam do pokoju.
Zapadła noc, znowu usłyszałam piski. Były nie do zniesienia! Wymknęłam się
cichutko na korytarz. Ktoś szedł. Zobaczyłam coś podobnego do postaci z książki.
Nieco dalej stało takie samo stworzenie. Na ścianie pojawiły się oczy, te same, które
już wczoraj widziałam. Uciekałam w stronę pokoju, a one nadal za mną szły. Waliłam
w drzwi pięściami. Nikt nie otwierał. Zaczęłam biec w stronę jednego z zombie. Popchnęłam je i pobiegłam dalej, w stronę piwnicy. Potwory zmierzały w stronę drzwi.
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Nagle kroki ustały. Przez chwilę panowała cisza… a potem ryk! Drzwi zatrzęsły się,
a potem pękły. Do środka wparowały zombie, było ich pełno. Nie miałam szans. Mój
wzrok padł na miotłę. Chwyciłam ją. Zaczęłam uderzać intruzów. Usłyszałam głośne
„Auuu”… Znieruchomiałam. Ktoś zapalił światło. Weszła kobieta oraz mężczyzna
trzymający kamerę.
– Czemu wchodzisz na nasz pan filmowy? A wy, głupki, dlaczego ją gonicie? – zapytała.
– Myśleliśmy, że to jedna z aktorek! – powiedział jeden z przebranych.
Wszyscy zaczęli zdejmować kostiumy. Okazało się, że to aktorzy grający zombie.
Kobieta podeszła do mnie i zapytała:
– Jak ty się tu znalazłaś? Przecież wszyscy wiedzą, że o określonych godzinach maja
być w pokojach.
– Ja nie wiedziałam! Wczoraj widziałam pokój, którego dzisiaj nie mogłam znaleźć.
Bardzo mnie to zaciekawiło, więc postanowiłam zbadać sprawę. A poza tym te nocne
hałasy, no i książka, którą wczoraj przeczytałam…
– Ach, to nasz „pokój tajemnic”, Był zrobiony chwilowo dla efektów.
Ktoś zbiegał po schodach. W drzwiach stanęli rodzice i Kuba. Mięli zawstydzone
miny. Przeprosiłam wszystkich za zamieszanie. Następnego dnia spotkałam Amelię.
Opowiedziałam jej całą historię. Była zdziwiona, że nic nie wiedzieliśmy o kręconym
horrorze. Wymieniłyśmy się numerami.
Nadszedł koniec naszego pobytu w Tatrach. W samochodzie tato zapytał mnie
śmiejąc się:
– Wiesz, w jakim filmie zagrałaś?
– Nie – odpowiedziałam obrażona.
– „Hotel Zombie”. Będziesz się mogła zobaczyć już niedługo w kinie – czeka cię sława!
Wszyscy parsknęliśmy śmiechem. W myślach widziałam siebie w długiej sukni idącą
po czerwonym dywanie w blasku fleszy. Będę miała o czym opowiadać koleżankom
z klasy. Teraz wiem, że strach ma wielkie oczy! Tak zakończyła się moja przygoda,
zapamiętam ją na dłuuugo!!!
Druga część wakacji spędzimy nad morzem, ciekawe, co mnie tam spotka?!

21

Siostra
◆
Paula Błażewicz
Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze

N

azywam się Chloe Smith. Niedawno przeprowadziłam się z moimi rodzicami
do tego miasta, chociaż nawet nie pamiętam jego nazwy. Wprowadziliśmy się
tu w dzień moich osiemnastych urodzin, które miałam tydzień temu. Dom, w którym
teraz mieszkamy, jest o wiele ładniejszy od poprzedniego, jednak nadal nie mogę
w nim spokojnie spać. Co noc męczą mnie sny o mojej młodszej siostrze, która spaliła
naszą poprzednią posiadłość. Uszliśmy z życiem, ale dla mojej rodziny był to wielki
wstrząs. Tym bardziej, że po tym zdarzeniu moja siostra, Nina, po prostu zniknęła.
Teraz mam złe sny z nią związane. Najstraszniejsze jest to, że w niemal każdym śnie
podchodzi do mnie i zaczyna dusić. Mówiłam to rodzicom, ale oni twierdzą, że Nina
to dobra dziewczynka i nigdy by nikogo nie skrzywdziła. Jednak wyczuwałam w ich
głosie dozę niepewności. Do tej całej mrocznej sytuacji dołączyła jeszcze moja nowa
sąsiadka, która uważa mnie za wampira. Gdy ją spotykam, ciągle powtarza, że jestem
za blada i mam za długie czarne włosy. Wytyka mi nawet mój koloru oczu. Ale mi się
podobają moje duże, szare oczy i na pewno nie będę ich zmieniać dla jakiejś zbzikowanej sąsiadki. Mam wrażenie, że w tym mieście nie zastanie mnie nic dobrego. Od
moich ostatnich urodzin czuję się bardzo samotna, a przy mojej ulicy nie mieszka nikt
oprócz tej czepialskiej kobiety. Chociaż w tym momencie nie chcę myśleć o niczym
innym jak o tym, gdzie jest moja siostra. Tak naprawdę nigdy bym nie podejrzewała,
że Nina byłaby zdolna do takiego czynu. Ale zostawiła list przy płocie, o którym wiem
tylko ja i nie chcę pokazywać go rodzicom. Tak chyba będzie lepiej. Przyznała w nim,
że celowo podpaliła naszą posiadłość, ale powodu nie podała. Mimo wszystko postanowiłam poszukać mojej dwunastoletniej siostry i chciałabym wiedzieć, co się z nią
się dzieje. Dlatego wymknęłam sie z domu pod osłoną nocy. Najpierw sprawdziłam,
czy na pewno wszyscy śpią, a następnie szybko wróciłam do swojego pokoju i zaczę-
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łam ubierać się w pośpiechu. Na dworze było bardzo zimno, więc wyjęłam z szafy
ciepłą, czarną bluzę. Wybiegłam z pokoju i weszłam do kuchni na dole. Starałam
się być jak najciszej i wzięłam najpotrzebniejsze rzeczy. Z szafki kuchennej wyjęłam
nóż, latarkę, trochę prowiantu. Wszystko spakowałam do mojego szarego plecaka.
Kiedy wybiegłam z domu, spostrzegłam, że jest pełnia księżyca. Poczułam lekki
strach, ale nie cofnęłam się z powrotem. Stanęłam przy wielkiej, czarnej bramie, aby
obrać kierunek poszukiwań. Pomyślałam, aby pójść w stronę mojego starego domu,
pomimo, że dokładnie nie pamiętałam drogi. Zwyciężyła jednak chęć odnalezienia
siostry, z nadzieją, że to wszystko to tylko zwykła pomyłka. Zaczęłam swoją podróż
trochę lekkomyślnie, ale byłam bardzo zdeterminowana, aby ją odnaleźć. Do tego
świadomość, że może ona nie skończyć się szczęśliwie, wcale mi nie pomagała. Szłam
przez wiele godzin w czarną noc.
Nagle rozpadał się deszcz. Szczerze, nie przejęłam się nim, ubierając po prostu kaptur
bluzy. Rozglądałam się na wszystkie strony świata. Byłam cały czas czujna. W końcu
zmęczona, głodna, smutna i trochę wystraszona doszłam do naszej starej posiadłości.
Wszystko wyglądało tak ponuro. Usiadłam przy spalonym domu na piasku i rozpakowałam plecak. Wyjęłam z niego trochę jedzenia, które z chęcią zjadłam. Nagle
zauważyłam coś ruszającego się w krzakach. Ze strachu aż się trzęsłam, więc szybko
chwyciłam za nóż. Zarzuciłam plecak i podeszłam bliżej. Z krzaków wyłoniła się mała
głowa, mówiąca coś do mnie. Było zupełnie ciemno i niezbyt dobrze widziałam, ale
gdy tylko się schyliłam, ujrzałam kogoś, kogo bardzo chciałam zobaczyć.
– Chloe? – zapytała nieśmiało Nina.
– Ninaaa! Nawet nie wiesz, jaka jestem szczęśliwa, że cię odnalazłam – wykrzyknęła
Chloe.
– Ja też się bardzo cieszę – odpowiedziała Nina.
– Wiesz, że mamy dużo do pogadania. Dlaczego to zrobiłaś? – zaczęłam dopytywać.
– Chodź, schowaj się, wtedy ci wszystko opowiem.
Wszystko było dla mnie bardzo dziwne, ale ukryłam się razem z moją siostrą w krzakach, oczekując od niej wyjaśnień. Zaczęła mi wszystko opowiadać. Dowiedziałam
się, że została porwana, a o żadnym liście nic nie wie. Wszystko było dla mnie takie
zagadkowe.
Ciągle mi mówiła, że ten ktoś ją obserwuje, ale kiedy zapytałam kto, to mnie zbywała. Po jej opowiadaniach zaczęłam się jeszcze bardziej bać. Siedziałam w ciemnym
lesie z Niną, która opowiadała jakieś dziwne rzeczy. Nie zaproponowałam jej jeszcze
powrotu do domu, tylko dlatego, że nadal nie byłam co do niej pewna. Ale starałam
się nie dawać po sobie poznać, że jej nie ufam. Brałam nawet pod uwagę, że może być
nieobliczalna. Po długiej rozmowie nastał ranek. Moja siostra jeszcze spała w tym
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strasznym lesie, ja natomiast poszłam rozglądnąć się po okolicy. Pomyślałam, że skoro
Nina nie chce mi nic powiedzieć, sama do wszystkiego dojdę. Założyłam na głowę
kaptur i zaczęłam przeszukiwać ruiny domu. W pewnym momencie spostrzegłam, że
zgubiłam złoty łańcuszek z koniczyną, zawieszony na szyi. Dostałam go dziesięć lat
temu od wujka, z którym spotkałam się tylko raz. Dzisiaj nawet nie wiem, czy jeszcze
w ogóle żyje. Nagle z lasu wyszła moja siostra. Podeszła do mnie i przeprosiła, że w nocy
nie chciała mi do końca powiedzieć. Oczywiście jej wybaczyłam, lecz nadal wydawało
mi się to bardzo dziwne. Tak jakby obudziła się inna Nina. Zapytałam, czy teraz mogę
oczekiwać od niej prawdy. Przytaknęła i obiecała wszystko szczegółowo opisać.
– Chloe, poczułam taką ulgę, jak cię zobaczyłam. Jestem taka szczęśliwa. Chyba
nawet jeszcze nie dowierzam. Teraz bez żadnych oporów mogę ci wszystko opowiedzieć – rzekła Nina.
– Jestem bardzo ciekawa, choć nieco zaskoczona – odpowiedziałam jej z uśmiechem.
– A uwierzysz mi? – zapytała nagle.
– Oczywiście – odpowiedziałam bez wątpliwości.
Wtedy Nina zaczęła opowiadać o swoich ciężkich chwilach, które przeżyła po
zniknięciu z domu. Najstraszniejsza była wiadomość, że wszystko to miało związek
ze wspomnianym wujkiem od łańcuszka, od którego, na szczęście, udało jej się uciec.
To on podpalił dom, porwał Ninę i upozorował podpalenie przez nią samą domu.
A ja ten łańcuszek traktowałam jak talizman. Dopiero, gdy go zgubiłam, moja siostra
doznała czegoś niezwykłego. Byłam zdumiona, że takie rzeczy mają wpływ na nasze
życie. Od tamtej pory zaczęłam wierzyć w cuda. Zdałam sobie sprawę, że istnieją
zjawiska nadprzyrodzone, których nie widzimy, jednak możemy odczuć w różnych
sytuacjach. Kiedy słuchałam historii mojej ukochanej siostry, serce mi się łamało.
Dopytywałam, czy może on coś jej zrobił. Opowiadała, że tylko znęcał się nad nią
psychicznie. Stała sie ofiarą starych nieporozumień między wujkiem i naszymi rodzicami. Ale ona nawet tego dobrze nie rozumiała. Ja tak samo nie chciałam więcej
dociekać i zaproponowałam, abyśmy wróciły do domu. Nie miałam również zamiaru
szukać mojego wisiorka. Postanowiłam, jak najszybciej udać się z odnalezioną Niną do
domu. Robiło się coraz ciemniej. Na wszelki wypadek cały czas nóż był przygotowany
w mojej kieszeni. Złapałam siostrę mocno za rękę.
– Wracamy do domu! – wykrzyknęłam.
– Z ogromną radością – odpowiedziała Nina.
Poczułam, jak bardzo Nina jest roztrzęsiona, ale zarazem podekscytowana. Jeszcze
mocniej ścisnęłam jej rękę i szczerze uśmiechnęłam się do niej. Ona odwzajemniła
mój gest i zaczęłyśmy iść w stronę domu. Obydwie byłyśmy wyczerpane, a w plecaku
nie miałam już nic do jedzenia. Nina zaczęła narzekać, że jest zmęczona, nie ma już
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siły. To był bardzo przykry widok, ale nie mogłam zrobić nic więcej, niż tylko założyć
jej moją ciepłą, czarną bluzę. Co jakiś czas odpoczywałyśmy na ławce. Szłyśmy już
dobre kilka kilometrów, gdy nagle zauważyłyśmy w ciemnościach coś świecącego.
– Chloe! Tam coś jest! – wykrzyknęła przestraszona.
– Nino, nie bój się. Jestem z tobą. – przytuliłam mocno siostrę i kazałam jej chwilę
zaczekać.
Na niskim drzewku znajdowała się błyskotka. Gdy podeszłam bliżej, z przerażeniem odkryłam, że to mój zgubiony łańcuszek. W głowie roiło mi się od pytań, na
które nie potrafiłam logicznie odpowiedzieć. Podbiegłam do Niny, po czym razem
uciekłyśmy z tego miejsca. Byłyśmy tak wystraszone, że nawet zmęczenie nie przeszkodziło nam w ucieczce. Poganiałam siostrę, bo już z doświadczenia wiedziałyśmy,
że to nie oznaczało nic dobrego. Na samą myśl o tym, że nosiłam go przez dziesięć lat,
odczuwałam ból. Mógł się tu znaleźć całkiem przypadkiem, ale wolałyśmy tego nie
sprawdzać. Bez zatrzymywania się, dobiegłyśmy do domu. Czas tak szybko minął, że
nawet nie wiedziałam kiedy, a już dotarłyśmy na miejsce.
– Tu teraz mieszkamy? – zapytała Nina ujrzawszy piękną posiadłość z wielką bramą.
– Owszem – odpowiedziałam z uśmiechem, ciągnąc ją za sobą.
Zapukałyśmy do drzwi. Przez dłuższy czas nikt nie otwierał. Nacisnęłam lekko
klamkę, po czym sama je otworzyłam. Weszłyśmy do środka i usłyszałyśmy płacz.
Kiedy byłyśmy bliżej drzwi, z których wydobywał się dźwięk, okazało się, że to nasza
mama. Natychmiast wtargnęłyśmy do środka. Rodzice oniemieli na nasz widok, ale
byli jednocześnie bardzo szczęśliwi. Przygarnęli nas do siebie, trzymając dłuższą chwilę
w mocnym uścisku. Gdy emocje opadły, zaczęłyśmy wszystko dokładnie opowiadać.
Ta historia wstrząsnęła rodzicami, więc natychmiast podjęli decyzję o wyprowadzce.
Byłyśmy wyczerpane, ale nie miałyśmy innego wyjścia. Rodzice wiedzieli najlepiej,
co w tej sytuacji robić. W jeden dzień wyprowadziliśmy się stamtąd. Dociekałam,
czemu znowu zmieniamy miejsce zamieszkania, ale mama wyjaśniła, że kiedyś się
dowiemy. W sumie chyba rozumiałam sytuację. Wszyscy razem zgodziliśmy się, żeby
zacząć nowe życie w nowym miejscu.
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ył wieczór. Denis jak zwykle siedział zamknięty w swoim pokoju i rozmyślał nad
sensem swojego istnienia. Po chwili wziął do ręki telefon i ujrzał bardzo dziwną
wiadomość, osoba, od której dostał tą wiadomość, odmieniła jego życie na zawsze..
Denis to 18-letni, wysoki chłopak o szczupłej sylwetce. Ma długie, czarne włosy
i ciemne oczy jak bezkresna otchłań. Z charakteru jest bardzo zamkniętym w sobie
chłopakiem, zawsze był w stanie zrobić dla innych wszystko. Wszystko, czyli był
w stanie poświęcić swoje życie dla innej osoby. Nie miał łatwego dzieciństwa, a jego
wspomnienia dopadały go każdej nocy.. jednak ta noc to zmieniła.
„Cześć, nazywam się Sara. Zapewne nie wiesz, że chodzimy do tej samej szkoły –
High School of Sheffield. Od dłuższego czasu Cię obserwuję, jesteś taki jak ja. Taki
„aspołeczny” człowiek. No cóż, nikt nas nie rozumie. Nikt nie zdaję sobie sprawy z tego,
co czujemy. Jesteśmy inni. Nie uważasz, że to jest w nas wyjątkowe? Nie jesteśmy tacy
jak wszyscy.. Jesteśmy sobą. Może nie uwierzysz.. Ale naprawdę Cię polubiłam. Mam
Ci do przekazania ważną wiadomość. Chciałbyś się jutro spotkać? Jak coś to godzina
16:00, na dachu naszej szkoły. Przepraszam, jeśli Cię obudziłam. Miłej nocy. Sara”.
Denis nie wiedział, jak zareagować, nigdy nie był w takiej sytuacji. Nigdy nikt
do niego czegoś takiego nie napisał. Miał wątpliwości, co do to tej wiadomości i tej
tajemniczej Sary. Nie mógł zasnąć przez całą noc, myślał o tej wiadomości i o tym,
czy pójść na spotkanie z niejaką Sarą. Ta sytuacja była podejrzana.. Skąd ona miała
mój numer? – pomyślał chłopak. Nigdy nie dawał swojego numeru obcym osobom,
których nawet nie znał. Żadnych portalów społecznościowych również nie posiadał.
A więc pytanie, skąd ta dziewczyna miała jego numer? Czy powinien jej zaufać i udać
się na to spotkanie? Nazajutrz Denis był padnięty, nie przespał ani chwili. Wstał z łóżka,
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ubrał się, spakował i wyszedł. Jego ubiór był dość nietypowy. Chłopak ubierał się
zazwyczaj na czarno, nosił nietypowe ciuchy sprowadzane z Chin, Japonii oraz Korei.
Jego dodatki również były dziwne, nosił przeróżne łańcuchy w przeróżnych miejscach.
Obroże, krzyże, kolczyki. Miał dość dużo kolczyków: dwa kolczyki w wardze, dwa pod
wargą, kolczyk w brwi, w nosie i w górnej części nosa, również miał kolczyki w uszach.
Tam to było ich już dość sporo. Miał też wytatuowaną szyję. Na szyi miał tatuaż róży
z kolcami. Ludzie nazywali go „dzieckiem szatana”. Co prawda, nie wierzył w Boga.
Był ateistą, ale według innych – satanistą.
Nawet po drodze do szkoły nie ominęły go przykrości. Jak co dzień spotykał na niej
swoich prześladowców. Tym razem Denis nie skończył w szpitalu, ale bywało różnie.
Jego ciało posiadało bardzo wiele blizn. Chłopak sam się okaleczał, jak i był okaleczany
przez innych. Uważał, że tak już musi być i nic tego nie zmieni. Do szkoły dotarł dopiero na drugą lekcję. Nie mógł się skupić, bo jego myśli jak i wspomnienia nie dawały
mu spokoju. Nagle zadzwonił dzwonek i wszyscy wyszli na przerwę, jednak Denis się
zamyślił. Zaczął płakać… Przypomniało mu się jak stracił ostatnią, bliską mu osobę..
To było naprawdę okrutne. Gwałtownie wstał, zabrał torbę i wybiegł z sali. Uświadomił
sobie, że musi się spotkać z Sarą. Dziewczyna nie pojawiła się przypadkowo w jego
życiu. Reszta lekcji minęła bardzo wolno. Gdy zadzwonił ostatnio dzwonek Denis
odważył się i poszedł w kierunku wyjścia na dach szkoły. Zatrzymał się chwilę przed
drzwiami i zawahał się. Po dłuższej chwili wziął wdech i niepewnie otworzył drzwi.
Na dachu siedziała dziewczyna. Chłopak nie dowierzał temu, co widzi. Dziewczyna
wyglądała jak jego dziewczyna, która już od 4 lat nie żyła tak jak jego ojciec i matka.
Nie wiedział, co ma zrobić. Widok naprawdę był szokujący. – Witam bardzo serdecznie.
– odezwała się dziewczyna. – To ttty jesteś Sara? – zapytał niepewnie Denis, którego
twarz była biała jak śnieg. – Tak, nazywam się Sara. Mam nadzieję, że nie gniewasz
się za tego sms’a i że cię nie obudziłam. Zapewne zastanawiasz się, kim jestem i skąd
mam twój numer. Otóż jestem siostrą Emily. Po jej śmierci dostałam jej telefon, tam
był zapisany twój numer. Odważyłam się do ciebie napisać i prosić o spotkanie. Byłeś
z nią blisko, prawda? – zapytała.
– E-Emily? – zapytał, jąkając się i ciągnął – jesteś jej siostrą? Emily była dla mnie
wszystkim… Denis zaczął płakać i załamał ręce. – Jej śmierć nie była twoją winą,
pamiętaj. Ona chciała twojego szczęścia, Denis. I proszę, nie płacz. Zapewne mi nie
ufasz, ale zamierzam z Tobą zostać. Wiem, ile osób cię zraniło i pewnie już nikomu
nie zaufasz – odparła dziewczyna.
Ich rozmowa trwała bardzo długo, jeden dzień wystarczył, by się zaprzyjaźnili.
W ten dzień Denis się zmienił. W ten dzień w końcu się uśmiechnął. W ten dzień zyskał
kogoś ważnego dla niego. W końcu był „kimś” dla kogoś. Był szczęśliwy. Sara stała
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się bardzo bliską osobą dla Denisa, spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Cieszyli się
życiem, razem. Jednak Denis nadal bał się ludzi, ciężko mu było w pełni zaufać Sarze,
ale przyszedł dzień, w którym jej zaufał… Była dla niego wszystkim. Jednak nadszedł
dzień, w którym Sara poznała chłopaka, Damiena. Zakochała się. Chłopak ten nie
był normalny, uwielbiał ranić innych. Denis znał go bardzo dobrze, to ten chłopak go
prześladował od 6 lat. Wiedział, że zrani Sarę. Nie chciał mu na to pozwolić. Próbował
rozmawiać z dziewczyną… Jednak ta go nie rozumiała. Nie chciała go nawet słuchać.
Uważała, że jej przyjaciel jest chorobliwie zazdrosny o nią. Co prawda Denis był zazdrosny, ale bardzo się o nią martwił. Nie patrzył już na to, co sam czuje. Pogodził się
z myślą, że jedyna ważna dla niego osoba jest z niebezpiecznym człowiekiem. Jednak
to nie był koniec jego problemów… Jego babcia, która go wychowywała, poważnie
zachorowała. Jej choroba nie była znana żadnemu lekarzowi. Objawy tej choroby były
bardzo dziwne, bardzo dziwne. Szansa na wyleczenie nie przekroczyła nawet jednego
procenta. Po tygodniu jego babcia zmarła, lekarzom nie udało się jej wyleczyć. Nazwali
tę chorobę wirusem „Apocalyptus”. Ta choroba miała trzy fazy, ostatnia kończyła
się tym, że skórę pacjenta pokrywały czarne, ostre jak brzytwy kryształy. Człowiek
z zaawansowaną fazą umierał po jednym dniu. Ta tajemnicza choroba była zagadką
dla wszystkich lekarzy, lecz tu jej losy się nie skończyły. Babcia Denisa zostawiła mu
wyjątkowy spadek, chorobę, która mogła doprowadzić do niepoczytalności, wszelakich
chorób psychicznych i związanych z tym prób samobójczych.
Chłopak był załamany, zachorował na chorobę, której nie dało się wyleczyć. Był
zagadką dla całej ludzkości. Jednak nie obchodziło go, co się z nim stanie, dla niego
najważniejsza była Sara. Wiedział, że nie pozostało mu wiele życia, choć jego choroba
była dopiero w pierwszej fazie rozwoju. Nie wiedział jak powiedzieć o tym Sarze, zadawał sobie pytanie: „Jak ona by zareagowała?”. Do zarażenia wirusem „Apocalyptus”
mogło dojść tylko i wyłącznie przez geny. Choroba zaczęła się od jego babci, a później
na jego matce. Gdy się o tym dowiedział zaczął bać się ludzi. Nie dlatego, że mógłby
ich zarazić, tylko dlatego, że obawiał się ich reakcji. Skoro on jest nośnikiem nikomu
niezrozumiałej choroby, powinien zginąć. Zamknął się w sobie. Nie chodził do szkoły,
nie wychodził z domu, nie kontaktował się z nikim. Chciał być sam. Bardzo martwił
się o Sarę, jednak nie dał rady nawet do niej napisać. Zachowywał się tak, jakby już
nie żył. Nie chciał żyć..
W końcu w domu Denisa rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Chłopak nawet
nie podszedł do drzwi. Siedział załamany na swoim łóżku i myślał nad tym, co dalej
z nim będzie. Jednak dzwonek do drzwi dzwonił i dzwonił. Po długich namawianiach
siebie wstał i poszedł sprawdzić, kto jest taki uparty. Otworzył drzwi i upadł na kolana.
Ujrzał Sarę, tak, jedyną bliską mu osobę. Był bardzo zaskoczony i nie wiedział, co
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powiedzieć. Nagle usłyszał głos Sary.. – Denis.. ja naprawdę przepraszam.. nie chciałam
Cię zranić.. zerwałam kontakt z Damienem, nie chciałam, żebyś się gniewał. Jesteś dla
mnie najważniejszy, pamiętaj. Hej.. i wiesz co? Mam prośbę.. Mogę być już zawsze przy
Tobie? – spytała go zapłakana. Chłopak wstał i zaczął płakać, dziewczyna przytuliła
go i spytała, co się stało. On opowiedział jej wszystko. Wszystko co przez ostatni tydzień się działo. Nie było to dla niego łatwe, wręcz przeciwnie. Bał się reakcji Sary, ale
ona to zaakceptowała. Jasne, że się bała o Denisa, ale ukrywała to, by nie załamywać
go jeszcze bardziej. Obiecała mu, że zawsze przy nim będzie. Jednak chłopak gdy to
powiedziała, wspomniał o tym, że nie zostało mu wiele czasu. Sara nie chciała w to
uwierzyć. Złapała go mocno za rękę i powiedziała mu, że wyjdzie z tego, a on się tylko
uśmiechnął. Po jego policzkach spływały łzy smutku, chciał uwierzyć w to, co mówi
Sara. Choć się starał, nie mógł w to uwierzyć. Dziewczyna przenocowała u chłopaka,
żeby nie zostawiać go z tym samego. Bardzo o niego dbała… Była jak Emily. To go
martwiło, bał się, że straci Sarę, a wtedy nie miałby już po co żyć. Żył tylko dla niej.
Nie chciał jej zostawiać.
Objawy choroby nasilały się coraz bardziej, nie był to dobry znak. Chłopak zaczął
chorować także na bardzo poważne choroby psychiczne. Zaczęło się od egocentryzmu,
kończąc na błędnym kole… Jednak okazało się, że to nie tylko błędne koło. Jego choroba była zmieszaniem błędnego koła, schizofrenii paranoidalnej, wszelakich lęków
i psychozy. Wszystkie objawy tych chorób występowały u chłopaka i zrobiły z niego
całkiem inną osobę. Lekarze nie wiedzieli nawet, jak mają go leczyć, tyle chorób na
raz było czymś niemożliwym. Jego życie nie było do odratowania. Miał mało czasu,
lekarze dawali mu do 3 tygodni życia. Nikt nie zdawał sobie sprawy, jak jest mu ciężko,
nie dawał już rady. W końcu jego psychiczne choroby nasiliły się… Zaczęły dziać się
z nim niewiarygodne rzeczy. Widział demony.
Sara podeszła do drzwi domu Denisa, które były otwarte. Chciała dzwonić, ale sobie
odpuściła. Weszła do domu i rozglądała się za chłopakiem, widok był przerażający.
Wszystko leżało na ziemi. Podrapane drzwi, meble, podłoga. Rozszarpane zasłony
od okien. Wszystko wyglądało jakby przez dom przeszedł huragan, a nawet gorzej.
Przerażona dziewczyna nigdzie nie znalazła Denisa, ale zostało jedno miejsce.. piwnica.
Zawsze bała się piwnic, dlatego ta decyzja była trudna. Otworzyła skrzypiące drzwi
do piwnicy i ruszyła w stronę jej samej. Z każdym schodkiem jej przerażenie rosło…
Schody były w krwi. Dziewczyna próbowała wołać swojego przyjaciela, ale usłyszała
jedynie syczenie. Syczenie z każdym jej krokiem było coraz głośniejsze. W końcu
zeszła na dół. To co ujrzała, było makabryczne. Na ścianie był narysowany krwią
pentagram… Wszędzie były świece. Jednak nadal nie wiedziała skąd to syczenie…
Zapłakana wołała Denisa… Upadła na ziemię i usłyszała dźwięk kroków. Ktoś do niej
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szedł. Nie da się opisać jej przerażenia, ale jednak utrzymała się przy świadomości.
Jej oczom ukazał się zakrwawiony chłopak, jej najbliższy przyjaciel. Złapał ją mocno
za szyję i zemdlał. Z jego rąk krew leciała jak woda. To jego krwią został narysowany
ten pentagram. Jego choroba doprowadziła go do takiego stanu… Przerażona Sara
zadzwoniła na pogotowie i zemdlała. Następnego dnia oboje obudzili się w szpitalu,
w tej samej sali. Denis nic nie pamiętał, nawet nie wiedział o tym, że próbował udusić
Sarę, którą tak naprawdę skrycie kochał. Dziewczyna nie mogła się pozbierać, po tym co
zobaczyła. Lekarz powiedział, że mogą u niej występować ataki lęku. Została wypisana
ze szpitala i odprawiona do domu. Chłopak został w szpitalu na obserwacji, nie mógł
zostać w domu po takim czymś. Nie mogli go też zamknąć w szpitalu psychiatrycznym,
gdyż jego choroba była za silna i nie mógł mieć kontaktu z ludźmi, którzy mieli jedne
z jego objawów. Leżał w szpitalu przez 3 dni, wypuścili go wcześniej, ponieważ zostało
mu tylko siedem dni życia. Postanowił pójść do Sary, jednak nikt nie otworzył. Sara
bała się jego… Bała się go, jak nigdy dotąd, a wspomnienia dotyczące piwnicy cały
czas ją prześladowały. Chłopak prosił ją, żeby mu otworzyła drzwi i wytłumaczyła,
co się stało. To co usłyszał od niej kompletnie, go załamało… Znał już ten ból, był
potworem dla niej. „Nienawidzę Cię”, to było najbardziej bolesne słowo dla niego.
Jednak jego ukochana mu to powiedziała. Nie wiedział, co miał zrobić ze sobą. Nie
chciał już żyć. Wybiegł z klatki schodowej i biegł co sił w nogach przed siebie. Nie
mógł przestać płakać. Z każdą jego łzą zostawało mu mniej życia. Dobiegł do jakiegoś
opuszczonego domu, który był z piekła rodem. Wyglądał bardziej przerażająco niż
jego piwnica, ale on się nie bał. Nie bał się niczego, nic nie było w stanie bardziej go
załamać. Wbiegł do tego domu i ujrzał… Ujrzał demona. To nie był zwykły demon.
Był to demon, który miał twarz Emily… Jego dziewczyny, która cztery lata temu
zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Chłopak stanął jaj wryty i nie wiedział,
co miał zrobić. Jednak to urojenie, które widział, kazało mu zabić Sarę. Emily, siostra
Sary, którą tak bardzo kochał, stała przed nim i kazała mu zabić swoją siostrę, którą
również pokochał. Z niewyobrażalnym trudem próbował złapać demona za rękę.
Jednak ten zaczął wpadać w stan dziwnej metamorfozy… To co zobaczył… Wiło
się po ziemi i nie potrafiło przestać. Był przelęknięty, zaczął krzyczeć na całe swoje
gardło. Nie miał już siły, a demon podszedł do niego i powiedział: „To jak? Zawrzemy
układ? Ty zabijesz Sarę, a ja, jako ja, gdy jeszcze żyłam, wrócę do Ciebie”. Chłopak nie
wiedział co zrobić, ale jego choroba coraz bardziej go w to wciągała…. W końcu się
zgodził na układ z wyimaginowanym demonem. Jednak nie wiedział, jak miał zabić
Sarę, jego myśli były czarne jego serce. Przygotował pokój w opuszczonym domu, na
śmierć Sary. Pobiegł do domu po noże, stary pistolet dziadka, łańcuchy i inne rzeczy,
które mogłyby mu w tragiczny sposób zabić Sarę. Schował je i poszedł po dziewczynę.
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Sytuacja się powtórzyła, tyle, że Sara zrozumiała, jak zraniła Denisa i po dłuższej
chwili mu otworzyła. Chłopak wyglądał, jak na co dzień, ale jego torba zaniepokoiła
dziewczynę. W końcu zgodziła się z nim pójść w ramach przeprosin. Denis wahał się,
nie chciał zabijać Sary, ale choroba nie dawała mu normalnie funkcjonować. Przez
drogę praktycznie się nie odzywali, szli, szli i szli. Aż dziewczyna ujrzała dom z piekła
rodem, przypomniała jej się sytuacja z piwnicy i zaczęła krzyczeć. Miała napad lęku,
lecz Denis ją mocno przytulił i ją uspokoił.
– „Chodź, przyszykowałem dla Ciebie niespodziankę!”– powiedział szyderczo
chłopak i pociągnął ją za rękę do starego, opuszczonego domu. Nie widział już tam
demona, ale za to słyszał różne szepty, które mówiły mu, co ma robić. Dziewczyna
była przerażona, ale ufała mu. Poszła za nim do miejsca, które przyszykował. Drzwi
się zatrzasnęły, a chłopak zaczął się śmiać, jego śmiech był lucyferyczny. Sara zaczęła
płakać i prosiła Denisa, żeby otworzył jej drzwi. Jednak on zaśmiał się i uderzył ją
w twarz, po czym wziął linę i obwiązał jej ręce oraz nogi. Dziewczyna krzyczała, jak
tylko mogła, ale jej „przyjaciel” przerwał jej. Zakleił jej usta taśmą i przywiązał do
krzesła. Nie mógł przestać się śmiać, jego choroba pożerała go od środka. Wziął do
ręki nóż i zaczął rozcinać jej skórę. Sara bardzo cierpiała, to wszystko była dla niej
wstrząsające, nie mogła się nawet ruszyć. Chciała już umrzeć. Chłopak, który ją katował, nie postanowił tak łatwo dać jej umrzeć. Wziął gorący pręt i przyłożył do jej ran,
po czym polał jej octem. Śmiał się i śmiał, miał już dosyć, ale choroba nie pozwoliła
mu przestać. Jego ciuchy były poplamione krwią jego ukochanej.
W końcu wziął nóż i wbił jej go w serce.. Ostatnie słowa jakie wypowiedziała Sara
przywróciły Denisa do świadomości.
– „Kocham Cię, Denis”.
Jednak było już za późno. Dziewczyna zmarła w męczarniach. Jego twarz była jak
grób. Załamany chłopak wziął pistolet do ręki i strzelił sobie w skroń.
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◆
Wojtek Charydczak
Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze

W

ojna wietnamska. Koszmar nad koszmarem. Żołnierz za żołnierzem. Bitwa za
bitwą. A ja, pułkownik Mark Romero, osiadły w bazie amerykańskiej floty morskiej, leżącej u wybrzeży Rzeki Czerwonej rozmyślałem, że to powinno się już skończyć.
– Chcę zobaczyć fajerwerki nad Waszyngtonem, pokojową manifestację w Hanoi,
szczęśliwych Wietnamczyków oraz mniej weteranów wojennych. Ach, fajnie jest
sobie pomarzyć. Ta wojna to dno. Ta wojna to rzeź. Ta wojna jest jak zamach terrorystyczny, nigdy nie wiadomo skąd padnie pocisk albo zostanie rzucony granat. Żółtki
przesadzają, robią z cywilów zabawki oraz klocki lego. Bawią się nimi, a jak się nimi
znudzą, to zabijają z zimną krwią. To mnie tak rozpiera, że chyba w coś walnę głową.
I bęc!!! Straciłem przytomność, z głowy leciała mi krew oraz wyglądałem jak zabity
członek mafii. Leżałem tak przez jakieś pół godziny, gdy do mnie do pokoju przyszedł
mój przyjaciel – szeregowy drugiej rangi Marcus Alex Joyce.
– Mark! Mark żyjesz! Boże Święty, niech ktoś wezwie pomoc!! – krzyknął.
Przybiegli kapitan Marlon Korzeniowski oraz pułkownik Benjamin Freddie, nazywany pogardliwie Małym ze względu na swój niski wzrost.
– Romero, wstawaj ! – krzyknął kapitan Korzeniowski. Wtedy się obudziłem.
– Boli cię coś? – zapytał Mały.
– Ty się zamknij!! – krzyknął Korzeniowski, który był bardzo zimną osobą. Nic,
tylko głowa, ale czemu nie jestem na misji – odpowiedziałem.
– Niedobrze, stracił pamięć – powiedział Marcus.
– Zamknij się Joyce!! – wrzasnął Korzeniowski. Przewieziemy go do szpitala i poddamy narkozie, niech się prześpi he he – zażartował.
Wzięli mnie do szpitala i uśpili. Obudziłem się dwa dni później z bandażem na
głowie oraz byłem poddany kroplówce. Obok mnie leżał szeregowy pierwszej rangi

Strachy na lachy

Terrence Philips, znany także jako Wróbel, który przybył na wojnę mając zaledwie
16 lat. W telewizji leciało „American Show in Vietnam”, a w głośnikach „People are
Strange” zespołu The Doors. Nagle do pokoju wbiegł kapitan Korzeniowski oraz szeregowy trzeciej rangi Lucas Book nazywany Domem .
– Romero chodź z nami, przygotowaliśmy wypis ze szpitala! – krzyknął Korzeniowski.
– Po co? – zapytałem.
– Dowiesz się w swoim czasie – odpowiedział Book.
Wyszedłem ze szpitala i powędrowaliśmy do wojskowego baru „Kenobi”.
– Słuchaj krasnalu – powiedział Korzeniowski – mamy dla ciebie coś specjalnego.
– Co? – zapytałem .
– Jajco! – posłuchaj przez chwilę – powiedział Book.
– Na granicy z Laosem Żółtki wzięli naszych wojskowych do niewoli i zmasakrowali
ich. A jako że jesteś świetnym dowódcą, choć pięćdziesiąt razy gorszym ode mnie oraz
świetnym marynarzem, wsiądziesz na statek, popłyniesz, zabijesz Żółtków i wrócisz –
rozkazał Korzeniowski.
– A załoga? – zapytałem.
– Zwerbujesz sobie sam, możesz sobie wybrać kogo chcesz. No a teraz idź spać,
bo wyruszasz już jutro.
– Jutro? – zdenerwowałem się.
– Tak jutro, a teraz nie chcę cię tu widzieć!
Następnego dnia zacząłem werbować załogę.
– Dobra, kto pierwszy? – zapytał Korzeniowski.
– Marcus Joyce – odpowiedziałem. Mój ówczesny najlepszy przyjaciel.
– Kto dalej?
– Mały – odpowiedziałem. Pełen humoru 28 letni chłopak pochodzący ze sportowej
rodziny, dlatego zawsze najlepiej grał w kosza.
– Dalej!! – niecierpliwił się Korzeniowski.
– Cartel – odparłem. 43 letni były nauczyciel oraz strzelec sportowy, więc w razie
awarii może nas ochronić.
– Dalej!
– Wróbel – odpowiedziałem. Zaledwie 18 letni były uczeń oraz laureat olimpiady
z geografii, dlatego on będzie naszym przewodnikiem.
– Dalej!
– Erkaltung – odpowiedziałem – 30 letni medyk wojskowy, wcześniej bramkarz
w piłce nożnej. On będzie nas leczył.
– Dalej!
– Byczek – kontynuowałem – 25 letni strzelec, były kierowca a jednocześnie żartowniś, więc nas czasami rozbawi, ale też obroni.
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– Dalej!
– Gładki – odpowiedziałem – 22 letni znawca sprzętu wojskowego oraz terenu, nasz
geograf oraz tzw. majtek.
– I ostatni!
– Dom – odparłem – 15 marynarz, będzie nas prowadził.
– I to wszyscy?
– Tak! – krzyknąłem.
– Chodźcie, idziemy się przygotować. No dobra drużyno, będziemy płynąć okrętem „Silver”.
– Co mamy robić? – zapytał Joyce.
– Niech Wróbel i Cartel przyniosą sprzęt – zarządziłem.
– Tak jest! – odpowiedzieli.
– Byczek i Erkaltung przyniosą broń.
– Tak jest!
– Dom i Mały zajmują się wystrojem.
– OK – odparli.
– A Joyce i Gładki pomogą mi się w tym ogarnąć i przemyśleć strategię.
Poszedłem za nimi i usiadłem w fotelu.
– Dobra – powiedział Gładki . Żółtki używają głównie czołgu M41 Walker Bulldog,
łodzi patrolowej Mark I PBR oraz, co ciekawe, rowerów.
– Jak je rozpoznać? – zapytałem.
– Z tym nie ma problemu – powiedział Joyce. Walker Bulldog ma krótkofalową lufę,
a poza tym wszystkie są oznaczone.
– Szefie, mamy sprzęt – dodał Cartel.
– Fantastycznie, jeszcze tylko wystrój i broń i możemy ruszać.
– Wystrój gotowy – powiedział Mały.
– Mamy także broń – dodał Byczek.
– Ok, możemy ruszać.
Płynęliśmy. Na horyzoncie było widać piękne góry ze śniegiem na szczytach po
lewej, a słomiane wioski i rosnące przy nich piękne lasy po prawej stronie, dalej piaszczyste plaże, kokosowe palmy oraz ogólny klimat raju. Taki piękny ten Wietnam, a ma
takiego złego władcę.
– Jak tam początek? – zapytał przez radio Korzeniowski.
– Dobrze – odpowiedziałem.
– Słuchaj, Żółtki mordują kolejnych żołnierzy, to już zaczyna być porąbane!–
zdenerwował się Korzeniowski.
– Wiem szefie – odpowiedziałem.
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– Rób coś z tym jak najszybciej, proszę cię o to – powiedział Korzeniowski, po
czym się rozłączył.
– Szefie, chodź odpocząć do kajuty – zaproponował Mały.
Wszedłem do kajuty i byłem zadowolony. Obok łóżka było tam całe moje uzbrojenie, a także lodówka z jedzeniem takim jak np. ryby. Obok stał worek treningowy,
a naprzeciw niego lustro. Przy okienku na parapecie stał kaktus, który grał „Paint in
Black” oraz maski kota, byka i kij bejsbolowy.
– Podoba ci się? – zapytał Mały.
– Jest naprawdę ładnie – odpowiedziałem – Masz ode mnie pochwałę.
– Dziękuję – uśmiechnął się.
– Kapitanie! – krzyknął z ogromnym przerażeniem Wróbel.– Żółtki przejęli nasze
pobliskie forty.
– Gdzie Wróbel, pokaż mi! – krzyknąłem.
– To tutaj – powiedział.
– O Boże! – Przeraziłem się. To, co tam zobaczyłem, było koszmarne. Eksplodowały
czołgi, paliły się lasy oraz co najgorsze, stała tam plecąca bzdury telewizja oraz gwiazdy
kina takie jak: Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola oraz Marlon Brando – pewnie
tylko po to, żeby sławę zdobyć.
– Panie kapitanie! Proszę zobaczyć! – powiedział Dom
– Daj mi lornetkę! – krzyknąłem. Popatrzyłem przez chwilę.
– Gładki daj ekipie łódkę, inaczej wszyscy zginiemy. Nie będę czekał, dawaj mi tę
łódkę, bo jak cie walnę to zaboli.
– Dobrze już zrzucam!
– Atakować! – krzyknąłem. I wystrzeliłem rakiety. Niech to wspomnienie nie
wraca ! Nieeee!!
……Dawaj Mark, chodź na garaże! – powiedział Allan Goldberg.
– Nie mogę – odpowiedziałem.
– Mark, no dawaj.
– Dobra przekonałeś mnie . To dokąd idziemy.?
– No na garaże.
Poszliśmy na garaże naszego osiedla w Phoenix w Arizonie. Było tam strasznie brudno,
śmieci leżały na ulicy, obok stał murek z ostrego drutu kolczastego oraz ogólnie panował
chaos. Kiedy zaczęliśmy się wspinać na dach garaży, Allan krzyknął: Berek!! Zacząłem
go gonić. Na początku było całkiem zabawnie, śmialiśmy się. W jednej sekundzie zmieniło
się całe moje życie. Podczas gdy biegaliśmy po dosyć stromym terenie, Allan potknął się
i spadł do dziury wypełnionej wodą. Nie mogłem już mu pomóc. Allan zmarł w przeciągu
kilku minut. To wspomnienie powraca do mnie nieustannie.
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Walczyliśmy. Rozsadziliśmy ich bazę. Nagle krzyknąłem:
– Wróbel!!! Biegnij do przodu, podłóż tam bombę!! Inaczej wszyscy zginiemy!!!
– Dobrze – odkrzyknął. – Mam podejść do magazynu wroga?!!
– Trafiłeś w dziesiątkę. Pospiesz się – ponaglałem. Pobiegł. Podłożył bombę, ale
nie zdążył uciec. Zginął.
Wygraliśmy tę walkę, ale za cenę śmierci naszego młodego przyjaciela. Jemu też
nie mogłem pomóc.
Po wygranej weszliśmy do bazy. Tam czekał na nas kapitan John Howard, mój
przyjaciel jeszcze z dzieciństwa.
– Mark, dzięki chłopie, bez ciebie nie dałbym sobie rady.
– Nie ma za co, mój przyjacielu – uścisnąłem Johna. Co wam poszło nie
tak? – zapytałem.
– Kiedy pomagaliśmy oddziałom australijskim w misji, Żółtki zaatakowali nas
i wzięli do niewoli.
– W jakiej misji? – spytałem Howarda.
– Niestety, to tajna misja, nic nie mogę zdradzić – powiedział.
– Rozumiem – odparłem – najważniejsze, że żyjecie.
Wróciliśmy na statek. Wszyscy wykończeni położyli się spać. Koszmar się jednak
jeszcze nie skończył. Tej nocy zabity został Joyce. Zginął od kilkunastu ciosów nożem. Ale ja myślę, że na tym jeszcze nie koniec. Następnego ranka wszyscy się kłócili,
krzyczeli na siebie, szarpali się.
Używali niemiłych słów.
– Słuchajcie, może nie musimy na to reagować siłą – powiedziałem – obok Marcusa
znaleziono nóż, chyba są na nim odciski palców.
– No są – odpowiedzieli.
W ekipie Howarda jest człowiek, który pracował przez wiele lat w policji. Jest on
specjalistą w tego typu sprawach. On nam pomoże i odkryje mordercę. Poszliśmy do
bazy i zapytałem Howarda
– Słuchaj, masz przy sobie tego specjalistę, który pracował kiedyś w policji?
– Mam – skinął głową. Czekaj, zawołam go!!
Po tym jak John Howard zawołał swojego kompana z drużyny, cała prawda wyszła
na jaw. Okazało się, że zabójcą był Cartel.
Cartel wpadł w szał i zaczął strzelać w nas z karabinu. Były ofiary śmiertelne, w tym
duża część naszej drużyny. I ja zostałem zraniony.
Przewieziono mnie do obozowego szpitala…. i wtedy się obudziłem.
Na szczęście to był tylko sen. Za oknem świeciło słońce, obok łóżka, na szafce, leżała
książka o Wietnamie. Musiała mną wstrząsnąć, skoro miałem taki sen. Jak dobrze, że
tu, gdzie mieszkam, nie ma żadnej wojny.
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Leśna Akademia
◆
Anna Drapała
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
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rr! – dzwonek oznaczający koniec lekcji wyrwał mnie z rozmyślań. Nadeszły
wakacje. Koniec gimnazjum. Dwa miesiące upragnionego wolnego. W końcu będę mogła odpocząć od tego wszystkiego, zmienić otoczenie. Spakowałam się,
wzięłam plecak i szybkim krokiem wyszłam ze szkoły. Szłam w stronę przystanku
autobusowego, kiedy zauważyłam na parkingu samochód mojego brata Michała. Ze
zdziwieniem podeszłam do niego, ostatni raz przyjechał po mnie do szkoły rok temu.
Moment rozpoczęcia naszej rozmowy miał wywrócić moje życie do góry nogami.
– Słuchaj… – zaczął dziwnym głosem. – Sprawy się trochę skomplikowały. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, a szczególnie ty jesteś zagrożona. ON wrócił. Musisz
stąd wyjechać. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Po prostu stałam i wpatrywałam się
w niego zdezorientowanym wzrokiem. Wyglądałam, jakbym nie miała pojęcia, o co
mu chodzi. Niestety, bardzo dobrze wiedziałam.
Ten cały „on” to były szef mojego taty. Mówili na niego Czarodziej. Był bardzo
tajemniczy, miał tylko kilku zaufanych pracowników, którzy go rozumieli. Według
mnie wszyscy jego pracownicy byli jacyś dziwni. Po miesiącu pracy Czarodziej zaproponował mojemu tacie pracę jako jednemu ze swoich asystentów. Ojciec oczywiście
się zgodził, bo oferta była dosyć interesująca. Wyższe zarobki, służbowe auto prosto
z salonu, luksusowe biuro. Jednak po kilku dniach wszystko się skomplikowało. Tata
prawie w ogóle nie wracał do domu, pracował całymi dniami i nocami, a jak już wrócił,
to unikał naszego towarzystwa i rozmów. Raz nawet, jak mama chciała z nim w końcu
porozmawiać, rzucił gazetą o podłogę z nieludzką siłą i wyszedł z domu bez słowa.
Nie wiedzieliśmy, co robić. W końcu pewnego dnia odwiedził nas kolega taty z pracy.
Była to jedyna normalna osoba pracująca w tym zakładzie.
– Eee… Powiem od razu to, co chcę powiedzieć. Pewnie zastanawiacie się, co jest
powodem dziwnego zachowania Karola… Możecie mi wierzyć lub nie, ale to już nie
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jest zwykły człowiek. W tym zakładzie pracy jest tylko trzech „czystych” ludzi. Ja,
mój brat i jedna kobieta – powiedział.
– Nie rozumiem… Jak to trzech ludzi? Czystych? To kim, czym jest reszta? Przecież
pracuje tam około 200 osób. Nie, to niemożliwe – mówiła zdezorientowana mama.
– Domyślam się, że w to teraz nie wierzycie, że to jest dla was szok. Ale to są magiczne
istoty. Można powiedzieć, że są spoza tego świata. Szef jest magiem, czarnoksiężnikiem,
dlatego wszyscy zwracają się do niego Czarodzieju. Jego najbardziej zaufani pracownicy są szkoleni na czarnoksiężników. Pani mąż też… A inni to wampiry, dzikie leśne
elfy, mroczne wróżki. My, ludzie jesteśmy tam po to, aby chronić ich tajemnice. Ale
rodziny zaufanych pracowników muszą być poinformowane o tej zmianie – powiedział.
– Jejku… To co teraz z Karolem? – zapytała przestraszona mama.
– Jestem tu po to, aby poinformować, że Karol już do was nie wróci. Jest teraz
oddanym uczniem Czarodzieja. Bardzo mi przykro… Domyślam się, jaki to jest dla
pani cios. Sam straciłem tam żonę i pracuję tylko po to, by Czarodziej nie zagrażał
mojej rodzinie…
– To… to nam też może coś zagrażać? – spytała jeszcze bardziej wystraszona.
– Niestety… Chyba, że obieca pani, że pani córka, kiedy osiągnie pełnoletniość,
zostanie pracownikiem zakładu. Domyślam się, że pani tego nie zrobi, dlatego radzę
się po prostu wyprowadzić i ukryć. Wtedy nie będzie was specjalnie szukał, ma inne
sprawy na głowie. Ale przygotujcie się na to, że kiedyś może wrócić, znaleźć was
i domagać się pani córki. Bardzo mi przykro, nic więcej nie mogę zrobić. Po prostu
uciekajcie stąd jak najszybciej – powiedział, po czym ze smutnym wyrazem twarzy
wyszedł z naszego domu. Tydzień później przeprowadziliśmy się do innego miasta.
Żyliśmy tak spokojnie 3 lata. Aż do teraz. Wyrwałam się z rozmyślań i w końcu
się odezwałam.
– Ale jak? Dlaczego? Gdzie mam wyjechać? – pytałam zrozpaczona.
– Spokojnie… Będzie dobrze… Mama znalazła szkołę, w której będziesz bezpieczna.
Zawiozę cię tam już dzisiaj wieczorem – odpowiedział Michał.
– Ehh… No dobrze… Boję się – powiedziałam ze łzami w oczach.
– Rozumiem cię, ale uwierz, będzie dobrze – pocieszał mnie. Trzy godziny później
byliśmy już w drodze do mojej nowej szkoły. Nazywano ją Leśną Akademią. Pomimo
że były wakacje, przebywali tam uczniowie. Dowiedziałam się, że jest więcej takich
osób jak ja. Więcej zakładów pracy prowadzonych przez istoty nie z tego świata. Wieczorem dotarliśmy na miejsce. Od razu zrozumiałam, dlaczego nazywają to miejsce
Leśną Akademią. Szkoła była otoczona lasami, ogrodami, łąkami. Widok był wspaniały! Sam budynek robił wrażenie. Był wielki, przypominał stary, angielski zamek.
Wysiadłam z auta, pożegnałam się z bratem i skierowałam się do wejścia. Pchnęłam
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wielkie, ciężkie drzwi i znalazłam się w środku tego pięknego budynku. Od razu
przywitała mnie dyrektorka szkoły. Miała długie blond włosy spięte w koński ogon.
Wyglądała na bardzo młodą.
– Witaj w Akademii! Nazywam się Arleta Nowak. Ty pewnie jesteś Izabela. Chciałabym, żebyś zwracała się do mnie po imieniu. Wszyscy żyjemy tu w rodzinnej atmosferze! Ponieważ są wakacje, nie ma lekcji. Jest czas wolny, zajęcia dodatkowe i wycieczki
dla chętnych – powiedziała z uśmiechem.
– Ooo, to ciekawie! Bardzo tutaj ładnie – stwierdziłam.
– Cieszę się, że ci się podoba. A teraz zapraszam cię do twojego nowego pokoju.
Sypialnie dla dziewcząt znajdują się na drugim piętrze. Chodź za mną! – zawołała
z entuzjazmem.
Poszłam za Arletą, a ona dalej opowiadała:
– Twój pokój ma numer 263. Kiedy już zostawisz swoje rzeczy, spotkasz się z uczennicą w twoim wieku, przewodniczącą szkoły. Oprowadzi cię i opowie o zasadach tu
panujących. – Już jesteśmy? – zapytałam, kiedy zauważyłam, że weszłyśmy na drugie
piętro.
– Tak, to jest twój pokój – wskazała z uśmiechem drzwi z numerem 263. Otworzyłam
je i rozejrzałam się. Znajdowały się w nim łóżko, duża szafa i biurko. Łóżko było ładnie
pościelone, na biurku stała lampka oraz pojemnik na długopisy i notatki. Zajrzałam
do szafy. Był w niej niebieski, puchaty szlafrok, ręczniki oraz mundurek szkolny.
– Mundurki obowiązują tylko na uroczystościach szkolnych. A po lewej są drzwi
do łazienki – odezwała się z uśmiechem Arleta.
Nagle do pokoju wpadła jakaś dziewczyna. Miała długie czarne włosy i bardzo
jasną karnację. Wyglądała na Azjatkę. Była ubrana w czarne krótkie spodenki i białą
koszulkę. – Przepraszam za spóźnienie, zapomniałam, o której godzinie ma przyjechać
nowa uczennica. Wybaczcie… – powiedziała zdyszana.
– Spokojnie, dopiero weszłyśmy, nie spóźniłaś się. To jest Iza, oprowadź ją po szkole,
a ja muszę już wracać do gabinetu – powiedziała rozbawiona Arleta i wyszła. – Cześć
Iza, jestem Paulina. Ale wszyscy mówią do mnie Paula – przedstawiła się, podając
mi rękę. Uścisnęłam ją lekko.
– Hej! Miło mi cię poznać. Skąd jesteś? – spytałam.
– Urodziłam się w Japonii, ale moja mama jest Polką, więc jak byłam małym dzieckiem, przeprowadziliśmy się do Polski. Nawet nie znam japońskiego – powiedziała
z uśmiechem – A teraz chodź, oprowadzę cię po szkole.
I poszłyśmy. Najbardziej zainteresował mnie las, którym otoczona była szkoła. Było
w nim pięknie. Stwierdziłam, że będę tam spędzać dużo czasu. Kiedy zobaczyłam już
wszystko, co było mi potrzebne do funkcjonowania w Akademii, wybrałam się na
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spacer do tego lasu. Rozmyślałam o całej tej sytuacji i strach wrócił. A co, jeśli Czarodziej mnie jednak znajdzie? Nagle zobaczyłam, jakby coś poruszyło się w krzakach.
Podeszłam ostrożnie do tego miejsca, ale ktoś, kto tam był, szybko uciekł w przeciwną
stronę. Zrobił to tak szybko, że zauważyłam tylko kawałek dłoni. Ale najdziwniejsze
było to, że ta dłoń była niebieska… Po powrocie do szkoły rozmyślałam, co to mogło
być. Kiedy opowiedziałam o tym Paulinie, stwierdziła, że musiało mi się przywidzieć.
Wątpię, że mówiła prawdę. Miała przy tym bardzo zakłopotaną minę.
***
Minęło kilka miesięcy od mojego przybycia do Akademii. Poznałam nowych ludzi,
zaprzyjaźniłam się z Pauliną. Nauczyciele byli wspaniali. Nie można było się tu nudzić.
Tylko codziennie bałam się, że jednak Czarodziej może mnie znaleźć. Przed snem
musiałam z kimś rozmawiać, żeby się uspokoić. Często chodziłam do lasu, jednak
rzadko zdarzało się, żebym zobaczyła coś dziwnego. Tego dnia było inaczej. Panowała
zima, więc wszystko pokrywał śnieg. Wybrałyśmy się z Pauliną na spacer. Szłyśmy
przez las, rozmawiając, kiedy zauważyłyśmy, że w jednym miejscu wiatr wieje mocniej,
płatki wirują, a śnieg dziwnie połyskuje.
– Co tu się dzieje? – zatrzymałam się zdziwiona. Nagle przed nami pojawiła się
dziwna postać. Wyglądała jak zwykła dziewczyna, mniej więcej w naszym wieku, tylko
jej skóra była niebieska, włosy nienaturalnie białe i połyskujące, a na dodatek miała…
skrzydła. Ubrana była jedynie w koronkową sukienkę, jakby zrobioną z płatków śniegu.
– Dzień dobry – odezwała się „dziewczyna”.
– Eee… Dzień dobry – odpowiedziała Paulina. A ja nadal stałam, nie ruszając się,
wpatrzona w nieznajomą.
– Jesteście uczennicami Akademii, prawda? – spytała, patrząc w niebo.
– Taak. A dlaczego pytasz? – tym razem ja się odezwałam.
– Jestem Luiza, wróżka śnieżna. Mieszkam w tym lesie od dawna. Obserwowałam
was. Wiem, że Czarodziej cię szuka. Wypadałoby z nim porozmawiać – powiedziała,
wzbudzając we mnie ogromny strach. Czarodziej? Czy ona jest jedną z jego pracownic? Chciałam się odwrócić i jak najszybciej odejść, ale jej zamyślony wzrok działał
przyciągająco. Nie mogłam się oddalić dalej niż na trzy kroki. Jakaś niewidzialna siła
mnie powstrzymywała. Nie wiedziałam, co zrobić, panicznie się bałam. Widocznie
wróżka to zauważyła.
– Czego się boisz? Rozmowy? Przecież nikt nie zamierza zrobić ci krzywdy – powiedziała. Jej głos był bardzo dziwny. Niby łagodny, ale tajemniczy i niepokojąco
spokojny, zamyślony.
– Mogłabyś nas wypuścić? – odezwała się o wiele mniej przestraszona Paula.
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– Niestety, nie. Czarodziej bardzo prosił o rozmowę z wami. Szczególnie z tobą –
dodała, spoglądając na mnie – Nie mam za dużo czasu. Musimy wyruszać.
W tym momencie poczułam się bardzo dziwnie i chyba zemdlałam. Kiedy otworzyłam oczy, znajdowałam na jakiejś polanie. Obok mnie siedziała zdziwiona Paula,
a niedaleko stała Luiza. Wpatrywała się w nas swoim przeszywającym wzrokiem.
– Czarodziej zaraz się zjawi – powiedziała z uśmiechem.
Nie mogłam już nic zrobić. Pozostało mi tylko ze strachem czekać na to, co nastąpi.
Kilka minut później na polanie pojawił się młody mężczyzna. Był to Czarodziej.
– Witaj, Izabelo! Dawno cię nie widziałem! – odezwał się z uśmiechem. Stał chwilę,
wpatrując się we mnie.
– Ona się boi – powiedziała cicho wróżka.
– Ale… Czego? – Czarodziej bardzo się zdziwił. No i tutaj mnie zaskoczył. Nie
rozumiał, dlaczego się bałam. Wyglądało na to, że nie miał złych zamiarów. Właśnie
w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy to wszystko, czego dowiedziałam się
na jego temat, jest prawdą.
– Was wszystkich. Mrocznych Stworzeń – odezwała się Paula.
– Mrocznych Stworzeń? – wydawał się jeszcze bardziej zaskoczony. Sytuacja była
bardzo dziwna. Po chwili ciszy odezwałam się w końcu. Chciałam dowiedzieć się,
o co w tym wszystkim chodzi:
– Ciebie i twoich pracowników. Czarnoksiężników. Wampirów. Dzikich wróżek.
– Ja jestem magiem, a w moim zakładzie pracują czarodziejki, leśne wróżki i elfy.
Jestem tutaj, aby wyjaśnić ci to wszystko. Wygląda na to, że ty także padłaś ofiarą
tych kłamców – powiedział.
– Czyli… kilka lat temu ten mężczyzna nas okłamał? Prawda była taka, że w zakładzie żyją tylko pozytywne stworzenia?
– Widzę, że potrzebne ci są dokładniejsze informacje. Chodź za mną, pokażę ci, jak
wszystko tutaj funkcjonuje – odezwał się ponownie. Po kilku sekundach znaleźliśmy
się w zupełnie innym miejscu. Byliśmy w lesie, prawie wszędzie stały drewniane domki,
a pomiędzy drzewami przechadzały się magiczne stworzenia.
– Oto mój cały zakład. W sumie nie można tego tak nazwać. Mieszkają tu po prostu
magiczne stworzenia, które przykładają się na swój sposób do funkcjonowania świata.
Zajmują się porami roku, pogodą, porami dnia – opowiedział.
Wtedy uświadomiłam sobie, że przez te wszystkie lata niepotrzebnie się bałam.
Tamten mężczyzna nas okłamał. W zakładzie pracowały same pozytywne stworzenia
i jeszcze pomagały rozwijać przyrodę. Tylko jednej rzeczy nie rozumiałam.
– A dlaczego zabraliście mojego tatę? – zapytałam. Musiało to zabrzmieć trochę
dziecinnie. – Zabraliśmy? Sam do nas dołączył, powiedział, że chce być szkolony
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na maga i pomagać wróżkom. Pewnie dziwnie się zachowywał przed odejściem. To
wszystko przez wróżki, był tak zaangażowany w pomaganie im, że nie miał ochoty
wracać do domu – powiedział ze smutnym uśmiechem.
–Ale… ale dlaczego jakiś mężczyzna powiedział nam, że jesteście niebezpieczni?
Dlaczego inne osoby z Akademii też są przekonane, że w zakładach z magicznymi
stworzeniami żyją same mroczne istoty?
– Dopiero się o tym dowiedzieliśmy. Mężczyzna, który poinformował was o odejściu twojego taty, to elf. One lubią sobie żartować z ludzi, ale niektóre przesadzają.
Niedawno okazało się, że wiele elfów, które miały poinformować rodziny o odejściu,
któregoś z jej członków, kłamało, że jesteśmy Mrocznymi Stworzeniami. Jestem przerażony ilością osób, które myślą o nas źle. Dlatego próbujemy wyjaśnić to wszystko.
Mam pewien pomysł. Proszę was tylko, żebyście nie wyjawiały na razie prawdy o nas.
Zgadzacie się? – spytał z nadzieją w głosie.
– No pewnie! – odparła Paula.
Następnego dnia z samego rana Izę zbudził krzyk. Szybko wstała i wyjrzała na
korytarz. Wszyscy biegali, krzyczeli, panikowali. Niektórzy nawet barykadowali się
w pokojach. Iza spytała jakiegoś przestraszonego chłopaka, o co tutaj chodzi.
– Potwory! Potwory są w szkole! – krzyknął. „A więc to już dzisiaj” pomyślała
z uśmiechem. Spojrzała prze okno i zobaczyła znajome postacie na dziedzińcu szkoły. Od razu podbiegła do nich, a wróżki w tym momencie wytworzyły dziwny krąg
światła, w którym pojawiła się twarz czarodzieja.
– Witajcie. Przez wszystkie lata byliście okłamywani. Mroczne Stworzenia, których
się tak boicie, tak naprawdę są istotami magicznymi, które dbają o funkcjonowanie
świata. Chciałabym wam to wszystko pokazać – jego donośny głos rozległ się w całej
szkole. Nagle wszyscy zaczęli wyglądać z zaciekawieniem przez okna, a odważniejsi
zeszli nawet na dziedziniec. Wtedy wróżki zaprezentowały, co potrafią. Jedne sprawiły,
że na miejsce śniegu nagle wyrosły wiosenne kwiaty, drugie uleczyły ranną sarnę,
a jeszcze inne sprawiły, że nad szkołą pojawiła się tęcza. Uczniowie wpatrywali się
w to wszystko z zachwytem. Nikt już się nie bał Mrocznych Stworzeń, ponieważ
one nie istniały. Lata strachu były bezsensowne. Wszyscy uczniowie i pracownicy
szkoły wrócili do swoich rodzin, a Leśna Akademia stała się nowym schronieniem
dla magicznych istot.
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yły to kolejne okropnie długie wakacje. Jak co roku, moi rodzice musieli zaplanować mi pobyt, u którejś z cioć lub babć. Tym razem padło na babcię Apolonię,
której dom znajdował się na Mazurach, co oznaczało długą podróż samochodem.
Towarzyszyła mi moja wiecznie wesoła kuzynka Magda. No, może nie tym razem.
Tydzień u babci Apolonii niezbyt jej się uśmiechał.
Babcia nie często miała gości. A jak już miała, to udawała, że ich nie ma. Siadała
w kącie saloniku i wyszywała coś na obrusie. Mama jednak wciąż utrzymuje, że babcia
to pogodna i towarzyska kobieta.
Gdy dotarliśmy na miejsce, a dokładnie do Kruklanek. Ukazała nam się niewielka,
drewniana chatka porośnięta bluszczem.
– No, dziewczęta – powiedział mój tata, nasz kierowca – chodźmy się przywitać, co?
Wzięłyśmy nasze bagaże i po skrzypiących stopniach weszliśmy do domu. Niepewnie
zapukałam do niskich drzwi, wykonanych najprawdopodobniej ze spróchniałego dębu.
Otworzył nam nie kto inny, jak nasza babcia Apolonia. Drzwi zapewne były wykonane pod jej wzrost, bo była o wiele niższa ode mnie i Magdy. Głowę owinęła ciemną
chustą, pasującą do płaszcza. Srebrne włosy dawno nie widziały grzebienia, a oczu
prawie nie było widać, ukryły się pod zmarszczkami.
– Witam! – powiedział tata. Brzmiało to prawie jak „Proszę mnie nie jeść!”
– Dzieeeeń dobryyyy… – wyjąkała Magda.
– Dzień dobry – pisnęłam.
Babuleńka nawet nie odpowiedziała. Wróciła do kuchni, w której czuć było przyjemne dla nosa zapachy. Tata dogonił jeszcze Apolonię i rzekł:
– Zostawiam dziewczynki i jadę! Do widzenia, mam nadzieję, że nie będą sprawiały
kłopotów!
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Pożegnał się z nami i wyszedł.
Kuchnia – jak wszystko w tym domu – było malutkie. Oprócz kociołka, do którego starsza pani wrzucała rozmaite składniki. Był ogromny, a metal, z którego był
wykonany błyszczał w blasku ognia z paleniska.
Kiedy zostałyśmy same w pomieszczeniu przeznaczonym na buty i kurtki, Magda
szturchnęła mnie w ramię i powiedziała:
– A może Apolonia jest czarownicą? Tylko zobacz na jej czarne ubrania! A ten
kocioł?… Pewnie nas do niego wrzuci i ugotuje!
Wyśmiałam Magdę. Cóż, miała bardzo bujną wyobraźnię. Żeby jednak się dalej
nie niepokoiła, zajrzałam do kuchni rzekomej czarownicy.
Babcia doprawiała swoje dzieło. Wychyliłam się jeszcze bardziej, żeby zobaczyć
zawartość kotła. Nie mogłam rozpoznać wielu ze składników dodanych przez babcię,
ale nie były to z pewnością dzieci upieczone na rożnie. Marchew, tak, to proste, a to…
to chyba groch…
Kucharka obróciła się, aby sięgnąć po sól. Nie zdążyłam uciec, dostrzegła mnie,
jak ciekawie zaglądam do środka.
– Nie macie co robić, tylko patrzycie jak gotuję? – oburzyła się.
– Cóż… Ładnie pachnie… – tłumaczyłam się.
– Jakich składników babcia używa? – zagadnęła Magda. Już szykowała się na wstrząsającą odpowiedź.
Apolonia bez słowa powróciła do kotła. Wzięła niewielką miseczkę i nalała do niej
gęstej zupy. Podała ją Magdzie. Potem zrobiła to samo, ale ciepłe naczynie powędrowało do mnie.
Zupa miała kolor jasnoczerwony. Pływała w niej grubo pokrojona marchew. Do
tego dziwny korzeń, który przypominał pietruszkę. Był za to o wiele szerszy. Z początku wolałam nie pytać, co to jest. Kiedy jednak moja kuzynka zaczęła tak chwalić
danie, zapytałam babcię:
– Co to jest to białe? – wskazałam jej łyżką tajemniczy korzeń.
– To? To jest mandragora – odparła ze spokojem staruszka. Wyjęła z szafki jeszcze
niepokrojoną mandragorę. Korzeń miał kształt człowieka!
– Przecież od tego nazwa zupy. Korzenna słodycz.
Natychmiast odłożyłam miskę z zupą. O. Fuj. Fuj, fuj, fuj, fuj!
– Chwila moment! – odezwała się Magda – czytałam o mandragorach, że mają
właściwości lecznicze, ale… żeby tak do zupy?…
Apolonia spojrzała na nas, jak na co najmniej kosmitki. Podsunęła mi miseczkę
i zachęcała ręką do jedzenia. Ja natomiast zupełnie nie miałam zamiaru jeść tej zupy,
choć kiszki mi grały marsza, nie jadłam nic od śniadania, które było ponad pięć godzin
temu. Spojrzałam błagalnie na Magdę. Niech ona coś wymyśli, niech coś zrobi, niech…
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– Jedz, jedz – powiedziała do mnie.
Byłam bliska omdlenia. Przecież jeszcze niedawno uważała Apolonię za czarownicę!
Co ona dodała do tej zupy, że moja kuzynka tak nagle zmieniła zdanie?
Dotrwałam bez jedzenia do wieczora. Przed snem podkradłam kilka rumianych
jabłek z półmiska stojącego na stole w salonie.
Pokój, który dostałam był naprawdę ładny, a do tego zadbany. Kołdra i poduszka
były w poszewkach o bardzo ładnych wzorach. Do tego pachniały obłędnie! Przypominało mi to woń róż, choć pewnie był to po prostu proszek z pobliskiego marketu.
Na podłodze był dywan, w rogu pokoju komoda z ciemnego drewna. Nad meblem
było lustro w bogato zdobionej ramie. Jeszcze te firany!… Były fioletowe, a więc
idealnie się wpasowały i w wystrój pomieszczenia i w kolor hiacyntów na parapecie.
Hiacynty wabiły do siebie owady, stąd można było usłyszeć brzęczenie małych
skrzydełek. Zgrywało się ono z radosnym tykaniem zegara ustawionego w kącie na
drewnianych nóżkach. Ubrania z plecaka przełożyłam do szafy, która była wysoka po
sam sufit. Co prawda, trzeszczała i skrzypiała, jak wszystko w tym domu, ale myślę,
że i tak wyglądała kapitalnie!
Bardzo mi się tu podobało! Do tego miałam wspaniały widok na jezioro, co przypominało mi, w jakim pięknym jestem miejscu – na Mazurach.
Ktoś zapukał w drzwi mojego pokoju. Zaprosiłam ktosia do środka. Była to Magda.
Kuzynka również była bardzo zadowolona, ubrała już piżamę i ciepłe, wełniane kapcie.
– Jeszcze będzie kolacja, smakoszko – wyśmiała mnie – tym razem może zjesz,
potrawa nazywa się eksplozja smaku.
– Eksplozja? Już się boję…
Magda wzruszyła ramionami. W tym momencie przypominała mi do złudzenia
moją mamę, która przekonywała wszystkich, że Apolonia to serdeczna starowinka.
Kiedy nadszedł czas kolacji, byłam już najedzona jabłkami. Wiedziałam, że to co
poda nam babcia, nie będzie się nadawało do jedzenia.
Na stole ustawione były eleganckie świeczniki. Babcia Pola zmieniła też zwykły, biały obrus na błękitny z wyhaftowanymi kwiatami. Talerze i sztućce były już rozłożone.
Zapach eksplozji smaku roznosił się w powietrzu.
Magda zajęła miejsce obok Apolonii, co nieco zbiło ją z tropu. Ja usiadłam nieco
dalej, aby babcia nie przyglądała się, czy spożywam z nimi.
Cóż, kolacja wyglądała zachęcająco. Nie wiem, jak kucharka uzyskała taki efekt –
nad potrawą unosiły się iskry. Potrawą było mięso polane aksamitnym sosem oraz
rozmaite jarzyny ułożone na talerzu.
– Wygląda świetnie – pochwaliła babcię Magda. Jednak na widok kamiennej twarzy
Apolonii zamilkła. Nie widziałam nic strasznego, więc po prostu nałożyłam na talerz
niewielką porcję.
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Zaczęłam dmuchać na danie, żeby iskry nie przeszkadzały mi w jedzeniu. Musiałam
wyglądać zabawnie, zmagając się z iskierkami, bo babcia zaczęła śmiać się z moich
poczynań.
– Zalej je sosem – poleciła.
Nabrałam na łyżkę sosu i umoczyłam iskry. Zgasły. Tak, jak mówiła starsza pani.
Mogłam już spróbować tego dziwactwa. Wciąż jednak bałam się, czy składniki nie są
zbyt… Wyszukane. Do pierwszego kęsa przygotowywałam się chyba z dziesięć minut.
W tym czasie szturchałam mięso widelcem, oczekując, że wyrosną mu nogi i ucieknie
przez okno. Za to Magda maczała kartofle w sosie i usiłowała porozmawiać z babcią.
– Babciu, skąd masz te wszystkie pomysły na takie świetne potrawy?
– Z głowy – odparła.
– No wiesz… Są… naprawdę dobre! – zaczęła szczerzyć się do Apolonii, ale ona
nie zmieniła swojego ponurego wyrazu twarzy.
W końcu skosztowałam. Mięso było bardzo soczyste, a sos idealnie przyprawiony.
Na bok talerza odłożyłam tylko podejrzanie wyglądające grzyby, reszta, razem z dokładką, wylądowała w moim brzuchu.
Z pełnym żołądkiem mogłam iść spać. Wstałam od stołu, podziękowałam za posiłek
i życzyłam dobrej nocy. I Magdzie, i babci.
Kiedy jednak doszłam do pokoju, wcale nie weszłam do łóżka. Moją uwagę przykuł
skrawek papieru wystający z szuflady w komodzie. Był nieco pożółkły, musiał być
dość stary.
Chwyciłam za uchwyt, aby otworzyć szufladę, ale gdy tylko lekko pociągnęłam za
niego, szuflada wraz z jej zawartością spadła mi na palce u stóp.
Już miałam krzyczeć: Ale boli! Ale ograniczyłam się do cichego syknięcia z bólu.
Zgadywałam, że reakcja babci na grzebanie w najprawdopodobniej jej rzeczach nie
byłaby zbyt pozytywna.
Wybrałam spośród starych dokumentów kawałek kartki, który widziałam wcześniej.
Była to stara, czarno-biała fotografia przedstawiająca młodą, ładną dziewczynę
mieszającą w kociołku, tym samym, którego używa babcia Apolonia. Obok niej stała
bardzo podobna kobieta, tyle że miała krótsze włosy, a po drugiej strony widać było
wysokiego chłopaka w spodniach na szelkach i koszuli w kratę. Na jasnych włosach
miał beret. Podawał kucharce ze zdjęcia marchew.
Usłyszałam kroki na schodach. Czym prędzej poskładałam szufladę do kupy i włożyłam do komody. Wślizgnęłam się pod kołdrę i wtuliłam głowę w poduszkę.
Była to najprawdopodobniej babcia, bo poruszała się baaardzo wolno. Dreptała
pod moimi drzwiami, czekałam, aż naciśnie na klamkę…
Nie weszła do środka. Wróciła na parter.
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Odetchnęłam. Mogłam opanować moje serce, które ze strachu biło naprawdę szybko.
Teraz usłyszałam szybsze kroki, ale niemalże niedosłyszalne. Nie mogłam połączyć
tego cichego stąpania z ociężałą Apolonią, więc powoli i ostrożnie wstałam z łóżka.
Zaczęłam skradać się do drzwi. Poczułam ulgę – dywan wyciszał moje kroki. Ktokolwiek to był, nie powinien usłyszeć, że chodzę.
W ten sposób doszłam do drzwi i dopadłam dziurki od klucza. Zbliżyłam do niej
twarz, przymrużyłam jedno oko, aby drugim spojrzeć na korytarz.
Nie widziałam nikogo, nawet cienia, a odgłos kroków wciąż rozbrzmiewał. Lewo,
prawo… i nic. Nie była to z pewnością Magda u siebie w pokoju, bo kroki słychać było
bardzo wyraźnie, więc źródło tupania nie mogło być daleko.
Bałam się. Drżącymi rękoma uchyliłam drzwi.
Te jednak mnie zawiodły. Zaskrzypiały tak głośno, że czarny kot, który okazał się
tym, który mnie niepokoił, uciekł w popłochu.
Zaspana Magda wychyliła się z sypialni. Przetarła oczy i powiedziała, ziewając
jeszcze:
– Co się dzieje?…
Lecz dopiero, gdy o to samo zapytała babcia Pola, raczyłam odpowiedzieć:
– Wystraszyły mnie kroki na korytarzu, a tymczasem… był to po prostu babci kot…
Przepraszam, że was obudziłam. Babcia zaśmiała się radośnie:
– Nie dość, że boisz się przerośniętej pietruchy, która nie była żadną mandragorą,
to jeszcze przeraziłaś się kota? Oj, wnusiu, wnusiu…
Nic nie zrozumiałam. Babcia nagle przestała być oschłą i zamkniętą w sobie kobietą. Śmiała się ile sił w płucach, a kot krążył w koło i prychał, jakby śmiał się ze mnie.
Magda wciąż niezupełnie się obudziła, więc sama nie rozumiała, co się dzieje.
Kolejne dni pobytu u babci Poli mijały tak samo radośnie, a nawet zabawnie. Kot,
który tak mnie nastraszył okazał się miłym towarzyszem pogawędek przy kominku.
Razem z Magdą odwiedzałyśmy też jezioro, lecz z największą chęcią chodziłyśmy
do ogrodu po składniki na potrawy babci. Zawsze tak się objadałyśmy, że z trudem
wracałyśmy do pokojów czy salonu.
Pewnego dnia, ostatniego dnia wakacji u Apolonii, postanowiłyśmy zrobić babci
miłą niespodziankę. Niespodzianką miało być ostatnie wspólne śniadanie tamtego lata.
I to nie byle jakie śniadanie! Bo przygotowane przez wnuczki kucharki – mnie i Magdę.
Możliwości było co niemiara – składników nie brakowało. Magda rozpaliła w piecu,
ustawiła kociołek i garnuszki. Gdy już zdecydowałyśmy się na konkretną potrawę,
rozdzieliłyśmy się zadaniami – ja kroję warzywa, Magda wrzuca je do garnka, a kiedy
wszystko się gotuje, moim zadaniem jest udekorowanie stołu, a Magdy – pilnowanie
gotujących się składników.
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Miałyśmy bardzo ambitne plany… Kiedy jednak wszystko się przypaliło, a zbliżała
się godzina, o której zwykle babcia się budzi, zrobiłyśmy zwykłe naleśniki z dżemem
truskawkowym.
– Wyglądają smacznie, ale nie wiem, czy nie obrazimy babci takimi zwykłymi naleśnikami… – powiedziałam Magdzie. Byłam bardzo zestresowana, mimo że Apolonia
jest dla nas taka miła.
– Spokojnie – odrzekła – dżem robiła sama Apolonia, więc na pewno zdziała cuda
z tym ciastem naleśnikowym.
Za to stół wyglądał ślicznie – dużo kwiatów, wstążek i kolorów. Byłam z siebie
dumna. Magda zwieńczyła wszystko, ustawiając na stole fotografię, którą oprawiła
w ramkę z gałązek. Fotografię, którą odnalazłam w komodzie. Pomyślałam, że zasługuje ona na wystawienie. Babcia była zachwycona. Łzy spływały jej po policzkach.
Drżącym palcem wskazała zdjęcie.
– To ja… i siostra… i brat… – podałyśmy jej chustkę, a ona opadła na krzesło przy stole.
– Ale… co tak ładnie pachnie?
– Naleśniki – odparłam. – może niebyt udane, ale…
Magda ułożyła naleśniki na dużym, ładnym porcelanowym talerzu. Postawiła je
na liliowym obrusie. Babcia spróbowała ich. Z zachwytu nie mogła nic powiedzieć.
– Dziewczynki, to jest… pyszne!
– Naprawdę? – dopytałam.
– Tak! Nie spodziewałam się tego…
To były najlepsze wakacje w moim życiu! Co prawda, moja mama teraz wciąż powtarza: „A nie mówiłam? A nie mówiłam? Apolonia jest wspaniała!”, ale już planuję,
kiedy odwiedzę znowu moją babcię!

50

Tajemnica babci Rozalii
◆
Weronika Gierulska
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yły wakacje. Milena, Karolina i Adam byli rodzeństwem. Milena miała 16 lat,
miała szczupłą sylwetkę oraz blond włosy. Karolina 15-letnia brunetka, która nie
zaliczała się do osób najszczuplejszych, ale też nie najgrubszych. Adam był wysportowanym 18-latkiem cechującym się rudobrązowymi włosami.
To lato nie było dla nich najlepszym czasem, gdyż umarła ich ukochana babcia
Rozalia. Miała 94 lata, więc jej śmierć była rzeczą naturalną, ale trudno było im się
z tym pogodzić. Zostawiła po sobie przepiękny dom z ogromnym ogrodem, który
położony był na polanie przy lesie. Do najbliższego miasta i tym samym miejsca
zamieszkania wnuków, były około dwa kilometry. Nie jeździły tamtędy autobusy,
pociągi, a staruszka nie miała prawa jazdy. Wiele razy po śmierci dziadka Lucjana, jej
męża, rodzina namawiała ją, aby sprzedała dom i kupiła mieszkanie w mieście. Lecz
za każdym razem odmawiała mówiąc, że z tym domem wiąże się wiele wspomnień,
i była przekonana, że i tak pewnie nikt by go nie kupił.
Kilka dni po pogrzebie Rozalii wnuki pojechały autem Adama do domostwa babci,
aby posprzątać i zabrać swoje rzeczy. Zajęło im to więcej czasu, niż planowali. Karolina pomagała najmniej, gdyż większość godzin siedziała przed domem i wspominała
chwile, jakie razem przeżyli. Jej siostra zauważyła, że zawsze wesoła siostrzyczka teraz
jest smutna i jakby nieobecna. Przerwała pracę, podeszła do niej i zaczęła rozmowę:
– Widzę, że nie chcesz nam pomóc, nawet w najmniejszym stopniu. Im szybciej to
zrobimy, tym szybciej wrócimy do domu.
– Chcę, tylko nie mogę – odpowiedziała.
– Nie możesz? Och, wiem, że to dla ciebie trudne, niemniej jednak to nie usprawiedliwia twojego lenistwa.
– Nie jestem leniwa! Znaczy nie w tym momencie… Po prostu ten dom przyprawia
mnie teraz o dreszcze.
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– No, niech ci będzie…
Milena odpuściła i wróciła do pracy, nie chciała wszczynać kłótni. Ogólnie była
spokojną i nieśmiałą osobą, ale bywała złośliwa.
Adam w tym czasie przeszukiwał strych z nadzieją odnalezienia jakiejś zabawki
ze swego dzieciństwa. Nagle potknął się o coś i odnalazł rzecz o wiele ciekawszą.
Z podłogi wystawał kawałek sznurka wyglądający jak uchwyt od szafki. Zdziwiony,
ale zaciekawiony otworzył ją i wyciągnął z niej niewielkie pudełko. W pojemniku
znajdowały się dwa ciasno związane kawałki papierów. Wyjął je ostrożnie i rozłożył.
Wyglądały na bardzo stare i były trochę podniszczone. Na jednym namalowany był
plan domu, a na drugim jakaś mapa. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko
jest takie jak powinno, lecz po dokładnym przyjrzeniu się planowi można było dostrzec, że obok piwnicy znajdywał się nieznany wcześniej nastolatkom pokój. Mapa
przedstawiała drogę od drzwi wejściowych domu do tajemniczego pokoju. Chłopak
po dokładnym przeanalizowaniu znalezionych kartek zawołał siostry.
– Milena, Karolina zobaczcie, co znalazłem!
Dziewczyny po chwili ruszyły na górę i powoli szły ku strychowi. Gdy już się tam
doczłapały, Milena powiedziała:
– Aby to było warte przyjścia tu tymi schodami.
– Jest! – wykrzyknął Adam wpychając Karolinie mapę, a Milenie plan.
– Jeju… – powiedziała pod nosem Karolina.
– To jest….
– Plan i mapa – przerwał Milenie i dokończył – Chcecie zobaczyć, co tam się znajduje? Bo ja bardzo!
– Możemy zobaczyć – powiedziała jedna z sióstr.
– Czemu nie?
Gdy zeszli do piwnicy i zapalili światło, ich oczom ukazał się wielki bałagan. W miejscu prawdopodobnego wejścia do pokoju było najwięcej gratów. Zniesmaczone rodzeństwo powoli odstawiało rzeczy, ale było ich za dużo.
– Zaczęło się ściemniać – nagle odezwał się Adam.
– Fakt, jest już późno, nie opłaca się jechać od domu. Przed nami jeszcze tyle pracy,
musimy tu przenocować – stwierdziła Milena.
– Nie ma mowy! Ja nie będę tutaj spała!
– Karolino, spokojnie, będziemy odpoczywać na górze, nie w piwnicy – zażartował
chłopak, gdy zmierzali ku schodom.
– Nie chodziło mi!… Hyyy!!! Nie będę spała w tym domu!
– Mamy teraz wracać do miasta? Tą ciemną drogą? Co będzie, jak wyskoczy jakaś
sarna czy coś? – kpił sobie z niej brat.
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– Nie, ale… – zaczęła ze łzami w oczach Karolina.
– Skończcie tę szopkę! Głowa mnie boli od waszych wrzasków! Karolinka będzie
spała ze mną – wypowiedziała się Milena.
Bez dalszej konwersacji poszli do kuchni. Zjedli resztki z lodówki, wypili herbatę i po
kolacji poszli sie myć. Gdy wszyscy byli umyci, zbliżała się północ i każdy z nich czuł
już zmęczenie i potrzebę udania się do łóżka. Dziewczyny spały razem na pierwszym
piętrze, a Adam spał w pokoju obok. Karolina, choć zmęczona, cały czas zastanawiała
się, co znajduje się w tajemniczym pokoju.
– Milena… śpisz? – szepnęła do siostry.
– Nie… Zastanawiam się, czy w tym pokoju obok piwnicy nie znajduje się coś niesamowitego… Wprawdzie może być to tylko zwykłe pomieszczenie na niepotrzebne
rzeczy albo ten pokój nigdy nie powstał, ale on nie daje mi spokoju…
Zaskoczona dziewczyna nie wiedziała, co odpowiedzieć, bo była święcie przekonana, że Milena śpi, ale i jej przemyślenia były głębsze i poważniejsze. Postanowiła
się jednak odezwać.
– Miałam podobne myśli… Może pójdziemy jeszcze raz do piwnicy?
– Ok, tylko cicho, żeby nie obudzić Adama.
Powoli zeszły z łóżka i udały się ku drzwiom. Na palcach wyszły z pokoju i zeszły
do piwnicy. Stały w niej kilka dobrych minut patrząc na bałagan, który zrobili niespełna kilka godzin temu. W końcu dziewczyny oprzytomniały i zabrały się do pracy.
– Już prawie… – wymamrotała Karolina, która odstawiała właśnie ostatni karton.
– Jest! Nareszcie… Ufff… – powiedziała druga siostra.
– Oszalałaś…? Nie krzycz tak, bo obudzisz Adama.
– Racja. Przepraszam.
Po odstawieniu pudła można było zauważyć małe drzwi zablokowane kamieniem.
– Po co tu ten kamień? – pomyślała głośno Milena.
– Zapewne, aby przeszkodzić takim jak my w dostaniu się do tajemniczego pokoju.
To dość logiczne. Przecież sam sobie tutaj nie przyszedł.
Milena zostawiła to bez komentarza i zaczęła razem z Karoliną pchać głaz. Gdy po
wielu chwilach wysiłku nareszcie pozbyły się przeszkody, ujrzały stare drzwiczki, na
oko 1/4 zwykłej wielkości drzwi. Dziewczyny do nich podeszły i uchyliły je leciutko.
Zobaczyły ciemność i wpatrywały się
w nią, gdy nagle zgasło światło w piwnicy.
– Aaaaaaaaaaaa!!! – krzyknęły.
Po chwili usłyszały śmiech i światło się zapaliło, przy włączniku stał Adam, który
pokładał się ze śmiechu.
– Przestań! – zaczęła Milena.
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– Nie…Nie…mogę… – mówił dalej się śmiejąc.
– To nie było fajne… – ciągnęła dalej Milena – Wiesz jak się przestraszyłyśmy?
Jesteś starszy
a głupszy.
– Owszem jestem starszy, ale nie głupszy, tylko wy nie znacie się na żartach.
– Znamy się, ale…
– Dobra skończcie – odezwała się Karolina przerywając – Przez was odechciało mi
się odkrywania tajemnic. Nie wiem jak wy, ale ja idę spać.
– Ja w sumie też jestem zmęczona, idę z tobą…
– Ja też idę, bo co mi pozostało?
I poszli.
W całym tym natłoku zdarzeń zapomnieli zamknąć tajemniczy pokój i piwnicę.
Tym razem zasypianie poszło im szybciej, bo każdy z nich był już bardzo zmęczony,
ale nie dawał tego po sobie poznać. Około trzeciej w nocy obudziło wszystkich bieganie po wyższym piętrze. Było słychać także cichy chichot, stuki, huki, chrobotanie
i wiele, wiele innych dziwnych i niepokojących dźwięków.
– Adam przestań! Nie nabierzemy się już! – zaczęły dziewczyny.
– Ale to nie ja! Przecież jestem tu… – powiedział z podniesionym głosem chłopak
wchodząc do pokoju, w którym przebywały dziewczyny.
– Jeśli ty jesteś tu, to kto jest tam? – zapytała z przerażeniem w głosie Karolina.
– Skąd mam wiedzieć?! Może duch?
– Przestań! Idź sprawdź!
– Nie rozkazuj mi!
– Będę!
– Nie masz prawa!
Już chciała coś powiedzieć, gdy Milena nie zwracając uwagi na kłótnię powiedziała,
aby się wsłuchali. Po kilku minutach zdali sobie sprawę, że to coś, co biegało, na chwilę
się zatrzymało, po czym znów zaczęło robić swoje.
– Wiecie, że trzecia to godzina duchów?
– Jak już to demonów…
– To nie żaden duch! – zakomunikował Adam – Jak chcecie, to pójdę sprawdzić.
– To idź. Miłej drogi i spotkania z duchem – powiedziały.
– Nie ma tu ducha… A zresztą – Powiedział pod nosem wychodząc z pokoju.
Gdy wszedł już na górę, bieganie ustało. Chłopak rozejrzał się po piętrze i nie
zobaczył nic niepokojącego, więc postanowił wrócić do sióstr.
– Tam nic nie ma – powiedział.
– Ale… Ale przecież słyszeliśmy! – powiedziała Karolina.
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– Może po prostu jesteśmy zmęczeni… Pewnie zdawało się nam – Milena odrzekła.
– My wszyscy! Nie mogło zdawać się nam wszystkim! Mówiłam, że ten dom przyprawia mnie o dreszcze! Mogliście mnie posłuchać! Zresztą, co ma do powiedzenia
ta najmłodsza… – rzekła Karolina.
– Karolina ma rację… Nie mogło zdawać się nam wszystkim… Fakt, mogliśmy
pojechać do domu… Przynajmniej byśmy byli wyspani i gotowi do pracy, która czeka
nas jutro. Yyyy, pomyłka – dzisiaj – odpowiedział Adam.
– No racja… Mogliśmy.
– Posłuchajcie!… Nie ma hałasów! Możemy iść spać…
Rodzeństwo przytaknęło i Adam udał się do swojego pokoju, a dziewczyny ułożyły
się w łóżku.
– Dobranoc!
– Dobranoc…
Nazajutrz rodzeństwo wstało, przebrało się i zjadło resztki z kolacji. Postanowili
pójść do pokoju, który od znalezienia przez chłopaka kartek, nie mógł zejść z przemyśleń żadnego z trojga. Zeszli do już otwartej piwnicy i do o dziwo zamkniętych
drzwiczek.
– Uff… Nadeszła ta chwila, w której przekonamy się, co tu się znajduje – powiedziała Karolina.
– Otwieramy na trzy…
– Raz, dwa…
– Czemu ty ciągle decydujesz? – zapytała Adama Milena.
– O co ci znów chodzi?!
– Może ja chciałam otworzyć te drzwi na sześć?
– Przecież zawsze mówi się na trzy!
– Nie zawsze.
– Czy słyszałaś, aby ktoś mówił „Zróbmy to na sześć”?
– No nie, ale nie chodziło mi o sześć.
– Przecież to przed chwilą powiedziałaś…
– Co za różnica, czy trzy, czy sześć, ja już dużej nie wytrzymam! – powiedziała
Karolina, po czym otworzyła małe drzwi. Przy pomocy latarki oświetliła sobie jedną
ze ścian i znalazła przełącznik światła. Zrobiła to tak szybko, że zaskoczona dwójka
po niedokończonej jeszcze kłótni jeszcze nie była przygotowana na wielkie odkrycie.
– Aaaaaaaaaaaaaa!!!!! – rozległ się niski, cieniutki i piskliwy głosik.
– Aaaaaaaaaaaaaaa!!!! – wrzasnęło równie przerażone rodzeństwo. Pierwsza oprzytomniała Milena.
– Przestańcie, bo je wystraszycie…
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Rodzeństwo przestało krzyczeć i małe „coś” również. Przyglądali się sobie
z zaciekawieniem.
W rogu pokoju siedział mały, w kształcie kuleczki, z ogromnymi oczkami stworek,
od którego biło błękitne światło. Miał bardzo puszystą sierść w kolorze turkusowym,
który przeplatał się gdzieniegdzie z miętowym.
– Dzie…Dzień dobry… – powiedział nieśmiało.
– Cześć. Czym lub kim jesteś? – zapytała Karolina.
Stworek popatrzył na nich zdziwionym wzrokiem i powiedział już trochę odważniej:
– Ja jestem Agat.
– To jak taki kamień, prawda? – zapytał Adam.
– Tak. Stamtąd, skąd pochodzę, wszyscy zostaliśmy nazwani nazwą jakiegoś
kamienia.
– Dlaczego?
– Ponieważ, każdy z mojej krainy jest inny. Preferuje różne rodzaje energii. Wszyscy
jesteśmy inni i nasza sierść jest innej barwy.
– Jakie masz zdolności?
– Uspokajam… Moją mocą jest umiejętność posługiwania się dobrocią, spokojem
i delikatnością.
– Umiesz latać czy coś? – zapytał Adam.
– Nie, ale mam inne zdolności na przykład empatia.
– Dużo ludzi jest empatycznych i dobrych – zniesmaczył się chłopak.
– No ludzi… Ja nie jestem człowiekiem – zaczął spokojnie Agat – Może i jest tak, jak
mówisz, prawie każdy ma w sobie dobroć, ale najczęściej przeważa złość i nienawiść.
– Są dobrzy ludzie…
– Nie mówię, że nie ma – stworek mówił nadal spokojnie.
– Ja jestem Milena, to Karolina, a z Adamem już podjąłeś konwersację. Może opowiesz nam, jak się tu znalazłeś?
– Jasne.
– To może wejdziemy na górę? Tu jest dość ciasno.
Stworzonko zgodziło się i małymi skoczkami udało się ku schodom, po czym
razem poszli na górę.
– Zatem – kilkanaście lat temu, gdy Rozalia, czyli wasza babcia, została w tym domu
sama po śmierci waszego dziadka, czuła się samotna i smutna, więc przybyłem tu, aby
nie czuła samotności i tak mocnej tęsknoty.
– Jest was więcej?
– Tak. Setki, tysiące, a może nawet miliony.
– Wow! A gdzie wszystkie się mieścicie?
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– Mieszkamy w magicznej krainie Tute.
– Co robisz tu po śmierci babci?
– Mieszkam, ukrywam się, gdy ktoś mnie odwiedza.
– Jesteś taki towarzyski, nie jest ci smutno być tu samemu?
– Trochę jest, ale portal drzewny, przez który się tu dostałem, został zniszczony
z przeciążenia, gdyż ktoś z mojej krainy próbował dojść do tego samego domu, co ja.
Jego cofnęło, a ja zostałem tu uwięziony.
– Przykro nam… Pytamy cały czas ciebie. Teraz ty zapytaj nas o coś.
– Nie muszę. Wasza babcia wszystko mi już opowiedziała, wiem, że mieszkacie
w mieście i że Milena jest starsza od Karoliny tylko o rok… Ooo!.. Teraz sobie przypomniałem! Nie wystraszyłem was wczoraj? Poszedłem się przejść po domu, ale przez
przypadek na piętrze upadło mi kilka rzeczy.
– Wystraszyłeś nas… Ważne, że to nie duchy czy coś…
– Bardzo podoba mi się ten dom wiecie? – powiedział Adam.
– Mi też.
– Mi również.
– Kiedyś rozmawiałem z rodzicami i mówili, że bardzo chcieliby mieszkać na wsi.
– Myślicie o tym, co ja?
Rodzeństwo tylko pokiwało do siebie głowami i Milena chwyciła za telefon, aby
zadzwonić do mamy. Rozmawiały długo, a dziewczyna próbowała przekonać ją do
przeprowadzki z dość ciasnego mieszkanka w mieście do tego cudnego domu na wsi.
Rodzice zgodzili się po długich namowach dzieci. Rodzeństwo nie ujawniło stworka, który został ich przyjacielem. Choć przejście do krainy Tute zostało naprawione,
Agat został z nową rodziną.
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„Strach ma wielkie oczy”
◆
Julia Korochoda
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka Żary
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oje życie toczyło się spokojnym tempem, gdy postanowiłem coś zmienić, przełamać rutynę codzienności – postanowiłem zwiedzić świat.
Tego dnia, rano moja Pani wypuściła mnie na podwórko, bym pooddychał chwilę
na świeżym powietrzu. Pomyślałem: „Może to ten moment, by zacząć moją podróż”?
Pognałem wtedy do płotu i przecisnąłem się przez szczebelki. Po przejściu przez
bramę płotu wszystko wydawało się inne. Drzewa były jakieś większe, kwiaty miały
inny zapach, a droga była kamienista, zimniejsza niż zwykle. Pobiegłem przed siebie.
Czułem, że dom jest coraz dalej, a mój strach był jeszcze większy niż ten przed wizytą
u weterynarza. Po jakiś dwudziestu metrach drogi, zobaczyłem, jak po lewej stronie
rozpościerała się przepiękna łąka pełna kwiatów, trawy i zbóż. Obiegłem ją dookoła,
gdy nagle poczułem dziwny zapach. Postanowiłem pobiec w jego kierunku. Gdy zapach był najbardziej intensywny, zacząłem się rozglądać dookoła. Aż tu nagle ziemia
zawaliła mi się pod nogami. Czułem jakbym wleciał w czarną dziurę bez dna. Upadek
był bardzo bolesny. Serce łopotało mi jak spłoszony ptak. Nic nie widziałem, byłem
tak ogłuszony, że wszystko było rozmazane w moich oczkach, lecz po paru minutach
zacząłem widzieć zarysy rury do jakiej wpadłem. Strasznie zimno i ciemno wokół.
W tym strasznym miejscu godziny dłużyły się i dłużyły . Całe moje życie przemknęło
mi przed oczami. Co będzie ze mną, jeżeli nikt mnie tu nie znajdzie. Ogarnęła mnie
czarna rozpacz. Głodny i mokry bałem się nie tylko o siebie, ale również o moją Panią. Julka ma dopiero 12 lat, a od trzech lat jesteśmy nierozłączni. Kto wyliże jej łzy
z twarzy, gdy będzie płakać po upadku z deskorolki? Ogarniało mnie coraz większe
przerażenie. Czy już nigdy nikt mnie nie pogłaszcze? Czy już nigdy nie będę biegał za
piłeczką? Włosy na moim grzbiecie stawały dęba. Już nigdy nie wyjdę bez pozwolenia.
Nie jestem stworzony do podróżowania. Marzyłem tylko o ciepłych rękach mojej
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Pani i jej radosnym śmiechu. Prawie udało mi się uspokoić, gdy nagle usłyszałem
jakiś świst i po chwili ujrzałem parę czerwonych oczu. Na ten widok zacząłem wyć
i piszczeć, a w odzewie usłyszałem echo. W tamtej chwili chciałem tylko położyć się
w moim koszyczku, by pogłaskała mnie moja kochana Pani i bym mógł zjeść moją
karmę, która stała już trzeci dzień, ponieważ ostatnio nie byłem aż taki głodny. Po mym
białym futerku polały się łzy. Czułem, że to już koniec, że zostanę tu do końca życia.
Nagle usłyszałem, jak ktoś przechodzi. Zacząłem szczekać co sił w gardle, a w odpowiedzi usłyszałem moje imię. Ogon zaczął mi merdać na prawo i lewo. Zobaczyłem
czyjeś dłonie, zamknąłem oczy i po chwili byłem już na drodze koło mojego domku.
Okazało się, że przez cały czas byłem w niewielkiej rurze blisko mojego podwórka,
do której po deszczu spływała woda i płynęła do kanalizacji. Na dodatek rura ta nie
była zakopana głęboko w podziemiach, tylko dwadzieścia centymetrów pod ziemią,
a pokrywa była trochę za mała i nie wytrzymała mojego ciężaru. Okazało się, że tak
naprawdę nie było czego się bać. Strach ma tylko wielkie oczy.
Po mojej nieudanej przygodzie postanowiłem, że już nigdy nie będę chodzić na
samotne zwiedzanie okolicy. Tak na wszelki wypadek. Ewentualnie z moją Panią.
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Upiorne wakacje
◆
Jan Kuriata
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach
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ewnego razu w wakacje rodzice wpadli na pomysł, żeby wysłać mnie na obóz
letni. Początkowo nie chciałem, bo nie lubię być daleko od domu. Mimo wszystko
zdecydowałem się pojechać. Obóz zorganizowano pod hasłem „Tajemnica”. Może
to mnie skusiło, żeby tam pojechać… Sam nie wiem… W każdym razie nazwa była
trochę dziwna.
Kiedy wsiadałem do autobusu, byłem pełen niepewności i obaw. Pojazd niczym
nie przypominał tego, którym jeździliśmy na wycieczki szkolne. Zaniedbane wnętrze,
przedziurawione opony, a mimo to ktoś dopuścił go do jazdy. W środku nikogo nie
było, tylko zdziwaczały kierowca, który zachowywał się tak jakby nie zdawał sobie
sprawy z tego, że ktoś wsiadł właśnie do pojazdu. Rozejrzałem się i wybrałem drugi
fotel od końca. Usiadłem i czekałem.. Nagle ni stąd ni zowąd usłyszałem warkot
silnika i dalej już niczego nie pamiętam, tylko jasne światło. Obudziłem się w hotelu,
w środku nocy. Obok nadal nikogo nie było, a nawet podejrzanego kierowcy. O dziwo,
nie martwiłem się tym i poszedłem spać…
O świcie zbudziło mnie głośne chrapanie, ale nikogo nie dostrzegłem. Poszedłem zobaczyć, czy kogoś oprócz mnie nie ma w hotelu. Zajrzałem na drugie piętro,
potem zszedłem do recepcji, która świeciła pustkami. Nikogo nie było… Pustka
i przerażająca, głucha cisza… Udałem się do kuchni. Na stole leżało jakby przed
chwilą zrobione śniadanie, a obok kartka z napisem: „Witaj na naszym obozie, miło
Cię widzieć”. Hmm… Cóż za powitanie… Ogarnęło mnie zdziwienie. Nigdzie ani
żywej duszy. Wtem huk! Usłyszałem straszny łomot jakby coś się zawaliło. Poczułem,
że przeszywa mnie strach i ciarki przechodziły mi po plecach. Z duszą na ramieniu
pobiegłem szybko to sprawdzić, ale niczego nie zobaczyłem. Coraz bardziej byłem tym
wszystkim zaniepokojony. To już przestawało być śmieszne. Gdzie ja jestem? Co to
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za miejsce? Tyle myśli kłębiło się w mojej głowie. Pomyślałem, że szybko się spakuję
i ucieknę w stronę drzwi. Tam na pewno znajdę kogoś, kto zaprowadzi mnie do domu.
Biegłem co sił w nogach. Kiedy jednak byłem już blisko, drzwi same się zatrzasnęły.
Próbowałem je wywarzyć, ale nic z tego. Byłem zdruzgotany. cały plan poszedł na
marne. Nici z mojej ucieczki! Obleciał mnie blady strach, ale nie poddawałem się tak
łatwo. Próbowałem oknem… Bez skutku! Nie wiedziałem, co robić. Czy to znaczy,
że nigdy już nie uda mi się wrócić do domu? – pomyślałem. Jedynym wyjściem było
czekać, aż obóz się skończy, czyli jeszcze tydzień… Strach zjeżył mi włosy na głowie.
Pomyślałem, że te tajemnicze osoby (jeśli to w ogóle są osoby…) nie będą chciały
mnie wypuścić. I właśnie wtedy zobaczyłem kartkę z napisem: „Spokojnie, nie denerwuj się. Wypuścimy Cię”. Trochę mi ulżyło, ale… Hmm… Wróciłem do pokoju
i czekałem na… następną kartkę. W końcu dostrzegłem kolejną wiadomość. Kartka
leżała na oknie. Pismo tym razem było niezbyt czytelne, ale udało mi się odczytać
kilka zdań. Ktoś napisał, że jest zamknięty w łazience i prosi o pomoc. Natychmiast
tam pobiegłem, wywarzyłem drzwi i zobaczyłem przerażającą postać w kapturze
na głowie. Postać natychmiast zniknęła. Jakby rozpłynęła się w tajemniczej mgle
unoszącej się wokół i wychodzącej ze wszystkich zlewów. Przeraziłem się i od razu
uciekłem co sił w nogach. Zamknąłem się w pokoju. Czekałem… może to jakiś sen,
może zaraz wszystko wróci do normalności… Niestety…
Zbliżał się wieczór, dostałem kolejną kartkę. Tym razem nie chciałem jej czytać,
a tym bardziej wykonywać tego, co było tam napisane. Wiadomość jednak dotyczyła
mnie. Przeczytałem, że mogę się stamtąd wydostać, ale muszę około północy wejść
na strych i podpalić zapałkami, które znajdę w ukrytym pomieszczeniu w kuchni.
Ucieszyłem się, a zarazem nie byłem pewny, czy mam to zrobić. Podpalić strych…?
Czułem się okropnie ze świadomością, że muszę zrobić coś takiego. Z drugiej strony…
przecież stawką była wolność. Hmm… Postanowiłem spróbować. Poszedłem szukać
tego przejścia. Nie było łatwo, ale w końcu przez przypadek nacisnąłem na ruchomą
płytkę i nagle otworzyło się przejście. Wziąłem czym prędzej latarkę i bez wahania
poszedłem tam. Tak jak było napisane na kartce, znalazłem pudełko zapałek i jakieś
drugie dziwne pudło. Otworzyłem i znalazłem flarę. Wziąłem ją ze sobą i poszedłem
spać. Ustawiłem budzik, bo o północy przecież miałem pójść na strych. Momentalnie
zasnąłem. Kiedy zbudził mnie mój budzik, od razu pobiegłem w kierunku schodów
na strych. Otworzyłem drzwi. Nagle nabrałem większej odwagi i… zapaliłem jakiś
przypadkowy karton, a potem kilka innych. Paliło się na całego! Zrobiłem to! Będę
wolny! Skierowałem się w stronę drzwi. Chciałem wyjść, ale ku mojemu zdziwieniu
drzwi były zamknięte, wszystkie inne też. Jedynie te od balkonu były delikatnie
uchylone. Nie wiedziałem, co robić. Zbladłem z przerażenia! Wokół mnie wszędzie
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były płomienie! Nie było żadnego ratunku! Wtem usłyszałem jakby szum silnika.
Spojrzałem w górę i zobaczyłem dość nisko mały helikopter. Od razu przypomniała
mi się flara, którą znalazłem razem z zapałkami. Odbezpieczyłem ją i wymachiwałem
nią we wszystkie strony. Nie miałem nic do stracenia. Płomienie były coraz większe!
Pilot chyba mnie zobaczył, bo zaczął zawracać. Po chwili spuścił w moim kierunku
małą drabinkę. Wspiąłem się w górę. Kiedy byłem już w helikopterze, odetchnąłem.
Czułem taką ulgę, że zaniemówiłem z wrażenia. Ten cały koszmar był już za mną.
Pilot zapytał mnie:
– Dzieciaku, co ty tutaj robisz?. Nie wiesz, że to strefa zamknięta? Lepiej tu nigdy
nie wracaj. Ostatnio działy się tu różne dziwne rzeczy.
– Jakie? – wydukałem przerażony.
– Odnajdywano tu wszystkie zagubione dzieci z całego świata, po tym jak wyjeżdżały na jakieś swoje obozy.
Później powiedziałem mu, że taka historia spotkała także mnie i potem spytałem,
co to za miejsce. Odpowiedź bardzo mnie zdziwiła, gdyż, o dziwo, znajdowałem się
na terenie Kanady. Na innym kontynencie! Przyznałem się pilotowi, że jestem z Polski. On był Kanadyjczykiem, ale dobrze mówił po polsku. Powiedziałem mu, gdzie
mieszkam i spokojnie za kilka godzin znalazłem się już w domu. Nikomu tego nie
mówiłem. Przecież, kto by w to wszystko uwierzył…?
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„Jeff The Killer and me”
◆
Martyna Kusyk
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka Żary
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ej nazywam się Min Yoon Soo mam 13 lat i pochodzę z Korei, ale mieszkam
w Los Angeles od 7 lat. Jakimś prymusem to nie jestem. Przydzielam sobie
rangę szkolną jako „przeciętna uczennica”. Mieszkam tylko z matką Livv Jones. Tak
właściwie chciałam wam opowiedzieć nietypowy sen, który przyśnił mi się około 2
tygodni temu.
Jakąś godzinę temu wyszła ode mnie kuzynka Margaret. Była w odwiedzinach ze
swoją matką u mojej. Jak ta dziewczyna mnie irytuje… Tego nawet najstarszy Chińczyk
z Pekinu nie wie. Nudziło mi się już od około trzydziestu minut, więc wzięłam gazetę.
Sam nagłówek wywołał u mnie gęsią skórkę: „NIEZNANY MORDERCA DALEJ NA WOLNOŚCI”. „Po tygodniach zabijania tajemniczy morderca dalej nie został złapany, lecz
znaleziono młodego chłopca, który twierdzi, że przeżył atak zabójcy i odważnie opowiada swoją historię. Miałem zły sen i obudziłem się w środku nocy – mówi chłopiec.
Zauważyłem, że z pewnego powodu okno by otwarte, a pamiętam, że je zamykałem
zanim położyłem się spać”. Już miałam kłaść się spać, gdy mama weszła do pokoju.
– O Minnie, to ty jeszcze nie śpisz? – zapytała zdziwiona mama wchodząc do pokoju.
– Nie jeszcze nie śpię, poczytam jeszcze opowiadania na telefonie i pójdę spać.
– Dobrze, ja już ci nie przeszkadzam.
Odblokowałam telefon i włączyłam Wattpada. W oko wpadła mi książka pt.: „Kakao Talk >> BTS” Przeczytałam całą książkę. Tak książkę. 50 rozdziałów. Spojrzałam
na zegarek. Boże 02:50, a na 8 do szkoły. Super, znowu się nie wyśpię. Położyłam się
i próbowałam usnąć.
Jak miło już ósma a sześć godzin temu położyłam się spać. Czeka mnie piękny
przymulony dzień w szkole chyba, że mama uwierzy w kłamstwo o tym, że boli mnie
brzuch, czy źle się czuję. To zawsze działa.
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– Boże! – rozdarłam się na cały dom, że mama wpadła jak tornado do mojego pokoju.
– Czemu się tak drzesz?!
– Znowu ósma – zajęczałam jak niezadowolone dziecko – po za tym źle się czuje.
– To najwyżej nie pójdziesz do szkoły. Nawet do końca tygodnia.
– Ok.
– Tylko od razu mówię, zostaniesz sama w domu.
– Dobrze, dobrze.
– Śniadanie masz na dole, ja idę do pracy. Juki też zaraz idzie do pracy, zostanie
z tobą Rose – piesek twojej siostry.
Czy wspominałam, że mam siostrę? To teraz mówię: Yuki Chan 19 lat studentka
drugiego roku Akademii Sztuk Pięknych. Kraj pochodzenia Chiny. Tak, nasza rodzinka jest trochę dziwna: Korea, Chiny i Ameryka w jednym. Ale nie ważne. Wracając…
uwielbiam psiaka siostry. Rose uwielbia się do mnie przytulać.
Od pół godziny siedzę i czytam jakieś głupie przesłodzone opowiadania o sławnych chłopcach z Korei Południowej. Ich życie nie jest takie kolorowe, jak może się
wydawać naprawdę. Miałam okazję być w jednym k-popowym zespole, który rozpadł
się miesiąc po debiucie. Z zamyślenia wyrwało mnie zdziwienie, gdyż było mi zimno,
a miałam zamknięte okno. Spojrzałam na okno i to, co w nim zobaczyłam zamurowało
mnie dość mocno. Był w nim chłopak, który miał około 14 lat. Był dosyć wysoki a jego
czarne włosy wchodziły mu w oczy. Moje oczy były nienaturalnie wielkie. Przecież
nie zawsze widzi się chłopaka z uśmiechem od ucha do ucha na co dzień. Prawda?
– Nie bój się – szepnął
– Pff. Jaki normalny człowiek by się nie bał, jakby widział takiego kogoś jak ty?! –
wkurzyłam się trochę.
– Proszę cię Minnie…
– Skąd znasz moje imię? – zająknęłam się lekko.
– To ja Jeff z twojej klasy… Nie chodzę do szkoły od kiedy zaczęły się ataki tego
nieznanego mordercy…
– Nie wierzę ci!
– Ale musisz… Bo ja jestem tym mordercą… Możesz zacząć krzyczeć… Przyzwyczaiłem się do tego. Nie od dziś jestem mordercą.
Jego głos drżał, a oczy były szkliste. Wyglądał, jakby miał zaraz płakać.
– Jeff! Spokojnie! Oddychaj. Nie mam zamiaru krzyczeć – widziałam, że zaczął
się uspokajać.
– Oddycham – zaśmiał się.
– Masz tu mój numer – podałam mu małą karteczkę z cyferkami.
– Mam jedno pytanie…
66

Strachy na lachy

– Wal – uśmiechnęłam się do niego.
– Bo Minnie… Chcę, żebyś była moją pomocnicą przy mordowaniu… Jest jeden
warunek… Trzeba upozorować twoją śmierć lub zaginięcie. Zrozumiem, jeżeli się
nie zgodzisz.
Moje oczy z każdym jego słowem robiły się coraz większe…
– Czemu ja, a nie jakaś tam Jessica czy Jenifer? One są najsławniejsze w szkole…
– Wybrałem ciebie, ponieważ przywiązałem się do ciebie.
I tu mnie zamurowało.
– Do mnie?
– Tak! Kocham cię, Minnie!
– Ok, jak moja matka wróci, wyjdę z domu i już nie wrócę tylko co wtedy?
– Per Pan Magister Inżynier Slenderman coś wymyśli!
– Super!– uśmiechnęłam się.
Od Trzech godzin rozmawiam z Jeffem o tym, co się u niego działo przez ten czas,
kiedy go nie było.
– Okej. Jeff uciekaj, bo mama i Yuki wracają – szepnęłam, a on szybko wyszedł
przez okno.
– Minnie, kochanie wróciłam!
– Okej ja muszę wyjść, bo umówiłam się z Jenifer!
– Dobrze, tylko bądź przed 1 w nocy!
Właśnie wyszłam z domu. Poczułam ucisk w tali. To był Jeff. Przytulił mnie bez
większych problemów.
– Hej moja kochana przyjaciółko – ucieszył się Jeff.
– Jak nie wrócę to zaczną mnie szukać…
– Spokojnie Slendi coś wymyśli – uśmiechnął się i złapał mnie za rękę. Zarumieniłam się lekko na jego śmiały gest.
– Minnie nie masz przypadkiem gorączki?
– Co? Ja? Nie! – plątałam się w słowach.
– Ty się po prostu rumienisz. Aww. Słodkie.
– Wcale nie!
– Tak! Ze mną się nie kłóć! Okej idziemy do Per Pana Magistra Inżyniera
Slendermana.
– Tak jest! – powiedziałam i mu zasalutowałam.
On tylko się zaśmiał i zaczął prowadzić mnie do Villi. Dość szybko doszliśmy do
Creepy Villi czy jakoś tak, dokładnie nie pamiętam. Jeff zakrył mi oczy i zawołał Ticci
Tobiego, który, jak się okazało, był moim zaginionym starszym bratem. Slenderman
przedstawił plan mojego bycia zabójcą. Trochę skomplikowane, ale spróbuję wykonać
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jego nieco dziwny plan. Muszę uciąć jej głowę, później napisać jakiś tekst jej krwią.
Trochę creepy ale niestety zaraz zostanę zabójcą.
Dwa dni temu przybyłam do Villi. Od wczoraj byłam już wtajemniczona w cały plan.
Od teraz nazywam się Jane The Killer, jak słodko i identycznie jak mój chłopak. Przez
ten i następny tydzień miałam siedzieć w Villy i opiekować się skrzatem imieniem Ben.
Ben jest bardzo malutki. Kocham go za to, że grzebie zawsze w konsoli . Mogłabym
pobić rekordy Eyeless Jacka. Jack zawsze się dziwi jakim cudem. Czasem bywa… Po
tygodniu miałam swój strój zabójcy. Czarne podarte rurki, biały zakrwawiony T-shirt,
i zwykłe czarno-białe Air Force z paskiem. Ucieszyłam się z tego zestawu, ponieważ
nawet fajnie wyglądałam. Siedziałam z Sally i laleczką Slendermana zwaną Jagódką.
Byłoby spokojnie, gdyby nie to, że nagle do pokoju wparował Smile Dog. I rozdarł się
na całą Villę. Jak mnie ten człowiek irytuje…!
– Hejka młoda!
– Czego się drzesz?!
– Bo mogę!
– Doggy, posłuchaj…
– Słucham uważnie.
– Bo… – przybliżyłam się do jego ucha.
– Wkurzasz mnie już!!! – rozdarłam się najbardziej jak umiem – jesteś idiotą!
– Auuć! To bolało! – krzyczał, trzymając się za ucho.
– To więcej się do mnie nie drzyj, a teraz won mi stąd!– wrzasnęłam. A on tak jak szybko
wszedł, tak szybko wyszedł. Mała się ucieszyła z powodu tego, że Doggy nie będzie jej
przeszkadzał w zabawie z Jagódką. Sally bawiła się laleczką, a ja poszłam porozmawiać
ze Slendermanem. Właśnie dzisiaj minął tydzień, od kiedy jestem zabójcą, czyli jest
dzień mojego pierwszego zabójstwa. Strasznie się boje… Jeff powiedział, że dam radę,
że jestem silna. Ale niestety mój strach bierze górę i nie jestem pewna, czy dam radę
zabić tę głupią żmiję. Ale moja siekierka i nóż są naostrzone tak, że na spokojnie ją zabiję.
Jest 22.00 i zaraz mam zabić tą głupią dziewczynę, która od zawsze mnie nienawidzi…
– Jeff ja się boję. – powiedziałam trzymając swój nóż i siekierę.
– Nie dam rady, za bardzo się boję.
– Dasz radę kochanie – powiedział Jeff. Tak wiem, jestem wredna, nie opowiem
wam, dlaczego Jeff mówi do mnie „kochanie”. Największa tajemnica.
– Dam radę. – powiedziałam prawie niesłyszalnie.
Wzięłam zamach siekierą i… Ucięłam głowę największej zdzirze w szkole, która
mnie zawsze poniżała… Na ścianie napisałam jej krwią „I killed you because I hate
you for your behavior towards me”. Teraz byłam pewna, że nie skrzywdzi już żadnej
osoby, troszkę biedniejszej od niej.
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Gdy byliśmy pewni, że nie żyje uciekliśmy przez okno.
– Udało się – powiedziałam obojętnie. Chociaż w głębi duszy cieszyłam się, że ona
już nie żyje.
– Brak entuzjazmu wyczuwam. Co się dzieje?
– Nic się nie dzieje – czeka mnie teraz życie zabójcy idioto…
– Widzę że coś… Nie do kończył, bo mu przerwałam.
– Jeff czy ty jesteś taki tępy czy tylko udajesz?! Właśnie zostałam zabójcą i mam
skakać z radości?! Zastanów się trochę czasem – już prawie płakałam.
– Ale kochanie…
– Nie mów nic więcej. Idziemy do Villi, bo muszę się z tą myślą przespać, po za tym
jest już… spojrzałam na zegarek i ledwo ujrzałam godzinę przez moje łzy zbierające
się w moich błękitnych oczkach. 3.23. Jestem już zmęczona.
– Dobrze kochanie – powiedział jakby ze smutkiem.
Rano gdy się obudziłam nigdzie nie było Jeffa. Gdzie ten idiota jest?!
– Jeff?! Gdzie ty jesteś?!
– Co się tak drzesz?! Pobudzisz wszystkich…
– Toby! Może ty gdzieś widziałeś tego ułomnego człowieka?
– Niestety… Wydaje mi się, że wyszedł z Villi i już nie wróci.
– Martwię się o niego, w końcu to mój chłopak, tak? Chyba pójdę go poszukać…
On jest dla mnie bardzo ważny… Przywiązałam się do tego idioty zbyt mocno.
Tak jak Jeff zaginął, tak i ja obudziłam się u siebie w domu z gazetą w ręku
z nagłówkiem:
„NIEZNANY MORDERCA DALEJ NA WOLNOŚCI”
Czy to możliwe, że to był proroczy sen?!
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orrory zawsze traktowałam jako niezłą rozrywkę. Nie wierzyłam w duchy, czy
inne w tych filmach stworzenia. Dopiero później doświadczyłam czegoś, co
zapamiętam do końca życia.
Wracałam ze szkoły bardzo podekscytowana. W końcu miałam pojechać w odwiedziny do mojej ciotki. Ostatnio byłam tam mniej więcej 10 lat temu. Z opowieści mojej
mamy wynikało, że ciocia nie należała do gościnnych osób, dlatego praktycznie nigdy
nikogo nie zapraszała. Przed laty gdy byłyśmy w pobliżu miasta, w którym mieszka
ciocia odwiedziłyśmy ją. Pamiętam tylko tyle, że miała ona córkę, chyba w moim wieku.
Wchodząc do domu poinformowałam rodziców, że wróciłam, po czym szybko
zjadłam obiad i pobiegłam się pakować. Zapakowałam bluzkę na przebranie i ulubione
dżinsy. Nie zapomniałam o lekturze i szczoteczce do zębów.
– Kasiu! – usłyszałam głos mamy – zejdź, proszę.
– Już idę! – zawołałam.
Mama siedziała w salonie. Usiadłam na fotelu naprzeciw niej.
– Tak?
– Posłuchaj – zaczęła – moja siostra, czyli ciocia Bella, jak już wspominałam nie
jest zbyt gościnna. Pomysł by zaprosić ciebie nie był jej lecz mój. Chciałam, abyś ją
poznała. Jest dosyć nietypową osobowością, jak i Amelia – jej córka.
– Hm… – nie wiedziałam co myśleć. Nietypowa osobowość… Co to znaczy?
– No dobrze. Kiedy wyjeżdżamy?
– Jesteś już zapakowana? – zapytała – jeśli tak, to za chwilę..
– Ja jestem gotowa – obwieściłam.
– To jedziemy!
Podróż mijała spokojnie. Mniej więcej w połowie drogi poczułam się strasznie
zmęczona i zasnęłam.
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– Obudź się! – usłyszałam jakby przez mgłę – już jesteśmy na miejscu.
Wzięłam do ręki torbę i wysiadłam z auta. Podniosłam wzrok. Przede mną rozpościerało się coś na kształt ogromnego zamku. Uszczypnęłam się, by sprawdzić, czy
jeszcze śpię. To nie był sen. Spojrzałam jeszcze raz. Sceneria jak z strasznego filmu:
czarny, stary, wielki zamek o niezliczonej ilości okien, które przykrywały okiennice.
Naokoło posiadłości rosły drzewa bez liści, mimo że było lato.
– To na pewno tutaj? – upewniłam się.
– Tak, to tutaj. – odpowiedziała mama po czym ruszyła w stronę drzwi. Szłam za
nią. Gdy stanęłyśmy przed wejściem, zapukała. Po chwili otworzyła nam wysoka,
chuda wręcz koścista kobieta. Była ona najprawdopodobniej moją ciocią. Jej blada
cera mocno kontrastowała z czarnymi włosami i suknią.
– Witaj, Bello – powitała ją mama.
– A więc jesteście – odpowiedziała ciocia. W jej głosie można było wyczuć nutkę
irytacji. Postąpiła krok do tyłu i po jej spojrzeniu wywnioskowałam, że mamy wejść.
Zrobiła to z nieukrywana niechęcią.
– Amelio! – zawołała gdzieś w głąb domu. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiła się
owa Amelia. Była nieco podobna do swej mamy. Była tak samo blada i koścista. Tylko włosy miała w kolorze bardzo jasny blond, a oczy tak czarne, że nie można było
dojrzeć w nich źrenic.
– Tak? – zwróciła się do cioci.
– Pokaż, proszę swej kuzynce pokój, który zajmie na ten czas – rzekła.
Amelia przeszyła mnie wzrokiem. Wytrzeszczyła oczy i zacisnęła szczękę. Odwróciła się i poszła przed siebie.
– Idź za nią – poleciła mi ciocia.
Ruszyłam w kierunku korytarza. Zobaczyłam postać mojej kuzynki szybko poruszającą się na schodach. Pobiegłam za nią. Szłam za nią przez długi hol. Było tam
niezwykle dużo drzwi prowadzących do przeróżnych pomieszczeń. Nagle stanęła
i pokazała palcem, na któreś z nich i pognała dalej. Podeszłam do drzwi. Odetchnęłam
i je otworzyłam. Moim oczom ukazał się piękny, nieco staroświecki duży pokój. Jego
ściany były w kolorze ciemnej czerwieni, ciemnobrązową podłogę pokrywał dywan.
Po lewej stronie stało łóżko, zaś po prawej regał z książkami. Położyłam torbę na
łóżko i podeszłam do regału. Nie rozpoznałam żadnych tytułów. Nagle otworzyły
się drzwi, z których wyszła ciocia.
– Rozpakuj się – powiedziała – o w pół do siódmej zejdź na kolację. Jadalnia jest na
parterze, trzeba iść korytarzem do końca i w lewo.
– Dobrze ciociu – odpowiedziałam.
– Nie nazywaj mnie tak – brzmiało to niemal groźnie – mów do mnie po imieniu
i wyszła.
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Oniemiała stałam jeszcze dobrą chwilę. Dlaczego Bella zachowała się wobec mnie
tak niemiło? Przecież nic złego nie zrobiłam. Westchnęłam i zaczęłam się rozpakowywać. Następnie poczytałam jeszcze swoją lekturę. Straciłam poczucie czasu. Zrobiłam
sobie przerwę i spojrzałam na zegar. Wskazywał za piętnaście siódmą. Pobiegłam, ile
sił w nogach o mało się nie przewracając. Wpadłam do jadalni. Przy stole siedziały
Bella i Amelia z talerzami nietkniętego jedzenia.
– Spóźniłaś się – wytknęła mi Bella.
– Wiem, przepraszam – zrobiło mi się trochę wstyd.
Po zjedzeniu kolacji ciocia poleciła mi i Amelii iść do siebie do pokojów.
– Wydajemy się dziwne, co? – zapytała Amelia.
– Może trochę nietypowe. – odpowiedziałam. Już wiedziałam o co chodziło mamie
nazywając je „nietypowymi osobowościami”.
– Może wejdziesz do mojego pokoju? – zaproponowała.
– No dobrze. – zgodziłam się.
Pokój Amelii był w połowie ciemnoszary i w połowie w biało-czarnej tapecie. Zauważyła, że rozglądam się po pomieszczeniu.
– Podoba ci się? – zapytała.
– Bardzo. – odparłam zgodnie z prawdą.
– Ani mama, ani ja nie lubiłyśmy zapraszać kogokolwiek w gościnę – wyznała – ale
cieszę się, że przyjechałaś.
– Też się cieszę – odrzekłam z uśmiechem.
– Powinnaś pójść już do siebie – powiedziała, patrząc w okno.
– W takim razie pójdę. Do jutra! – pożegnałam kuzynkę. Obróciła się w moją stronę
i uśmiechnęła się.
– Do jutra – odpowiedziała.
Wróciłam do swojego ciemnoczerwonego pokoju. Położyłam się na łóżku i zasnęłam. Nagle obudziłam się. Słyszałam czyjeś kroki na korytarzu. Zegar wskazywał za
dziesięć trzecia. Czy ktoś o tej godzinie może jeszcze nie spać? Wstałam i poszłam
w kierunku drzwi. Na korytarzu panował mrok. Zobaczyłam jakieś światełko, które
zaraz zgasło i znów usłyszałam kroki. Przeszła po mnie gęsia skórka. Może to była
ciocia lub Amelia? A któż by inny? Nikogo innego nie było w domu oprócz nas. Tak
myślę. Wróciłam do łóżka, długo nie mogłam zasnąć lecz w końcu usnęłam. Obudziły mnie hałasy z parteru. Ubrałam się i zeszłam. Odgłosy dobiegały zza drzwi przy
końcu holu po prawej stronie. Niepewnie je otworzyłam i zobaczyłam ciocię robiącą
najprawdopodobniej śniadanie.
– Wstałaś – powiedziała.
– Tak, wstałam, Bello. Chciałam cię o coś spytać – rzekłam.
73

Strachy na lachy

Popatrzyła na mnie pytającym wzrokiem.
– Słyszałam wczoraj w nocy jakieś hałasy z korytarza. Nie byłaś to może ty?
– zapytałam.
Otworzyła szeroko oczy, po czym zaczęła kroić chleb. Wyraźnie się nad czymś
zastanawiała.
– Zdawało ci się – odpowiedziała dziwnym, lekko zestresowanym głosem.
Nie odpowiedziałam. Kiwnęłam głową i wyszłam. Na schodach spotkałam Amelię.
– Dzień dobry, Amelio. Jak ci się spało? – powitałam ją.
– Dobrze, dziękuję – uśmiechnęła się – a tobie?
– Niezbyt dobrze – odpowiedziałam – w nocy obudziły mnie jakieś odgłosy.
Podobnie jak Bella, otworzyła szeroko oczy i powiedziała, że zdawało mi się, lecz
byłam pewna, że to była nieprawda.
Kuzynka pobiegła szybko do kuchni i usłyszałam, jak razem z ciocią o czymś rozmawiają. Pobiegłam do swojego pokoju. Złapałam za telefon. Chciałam o wszystkim
powiedzieć mamie. Brak sygnału. Świetnie. Po prostu świetnie. Zeszłam do jadalni.
Już tam na mnie czekały. Coś chciały mi powiedzieć. Może wyjaśnić tę całą sprawę?
– Katarzyno – zaczęła ciocia – to, co słyszałaś dzisiejszej nocy nie przesłyszało ci
się. Tak jest od lat. Dziwne odgłosy, przemieszczanie się przedmiotów… Na początku
wydawało nam się to straszne. Teraz już się do tego przyzwyczaiłyśmy.
– Ale co to może być? – zapytałam.
– Nie wiemy – odpowiedziała smutnym głosem wbijając wzrok w talerz jedzeniem.
Po posiłku poszłyśmy z Amelią do jej pokoju.
– Za godzinę przyjeżdża twoja mama – oznajmiła – przepraszam, że napędziłyśmy
ci strachu.
– Nic się nie stało – odpowiedziałam.
– Ten dom ma swoją długą historię. I pewnie to wszystko jest z nią związane – rzekła
siadając na łóżko.
– Posłuchaj. Może przyjedziesz do nas niedługo i spróbujemy rozwiązać tę całą
zagadkę?
W tym momencie otwarte drzwi momentalnie się zamknęły, a okno się otworzyło.
Znieruchomiałam. Jeszcze nigdy się tak nie przestraszyłam! Amelia nie zareagowała.
Jak gdyby nic się nie stało. Zobaczyła moją reakcję.
– Można nazwać ten dom nawiedzonym, co? – zapytała z ponurą miną.
– Niewątpliwie – odpowiedziałam lekko drżącym głosem – nigdy nie miałyście
ochoty się wyprowadzić?
– Miałyśmy. Ale tak pokochałyśmy to miejsce, szczególnie moja mama, że nie mogłyśmy tego zrobić – odparła patrząc wzrokiem nieobecnym gdzieś w dal.
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– Na pewno przyjadę i pomogę ci w rozwiązaniu tej zagadki – zapewniłam.
– Naprawdę? – wykrzyknęła, szybkim susem znalazła się przy mnie i uścisnęła tak
mocno, że myślałam, że mnie udusi – dziękuję.
– Nie ma za co – odrzekłam.
– Już się nie mogę doczekać! Chciałabym, by minął czas twojej nieobecności. Byśmy
mogły już rozpocząć śledztwo! – wołała.
– Wrócę niedługo. Obiecuję – zapewniłam jeszcze raz.
– A twoja mama? Co jeśli się nie zgodzi? – zapytała zmartwiona.
– Ja już mam swoje sposoby – uśmiechnęłam się.
W tym momencie rozległo się donośne pukanie do drzwi. Pobiegłyśmy z Amelią
na dół. W przedpokoju stała moja mama z ciocią. Na półce leżała moja torba, po którą
sięgała mama.
– Cześć, mamo! – powitałam ją – razem z Amelią mamy do ciebie i do Belli pytanie.
Spojrzały na nas pytająco. Dopiero teraz zauważyłam ich duże podobieństwo do
siebie. Taki sam kolor włosów oczu, wysokie czoło, bardzo podobne rysy twarzy.
– Czy Kasia mogłaby do nas przyjechać niedługo jeszcze raz? – zapytała Amelia.
– Prosimy! – poparłam ją.
Mama popatrzyła na ciocię, a ona kiwnęła głową.
– No dobrze. Możecie się spotkać.
– Dziękujemy! – wykrzyknęłyśmy chórem
– Teraz musimy się już zbierać – powiedziała mama.
– To do zobaczenia! – zawołałam na pożegnanie.
– Do zobaczenia! – krzyknęła za mną Amelia.
Gdy wychodziłyśmy drzwi zamknęły się same. Huknęły tak mocno, że zabolały
mnie uszy. Trzasnęło jeszcze parę okien i już cały dom ucichł. Nie mogłam się doczekać rozpoczęcia dochodzenia. Byłam bardzo ciekawa poznania tajemnicy tego
nawiedzonego domu. W odwiedziny do cioci Belli i Amelii jechałam ze strachem, ale
później okazało się, że to początek wielkiej przygody.
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rzeprowadziłem się do Yellow Stone po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła
moja żona Anna i córka Lissa. To był dla mnie wielki cios, nie mogłem sobie
poradzić. Obwiniałem się i pytałem sam siebie: dlaczego z nimi nie pojechałem? Po
rozpakowaniu się, zacząłem zwiedzać okolice. Na swojej drodze napotkałem mały
bar. Postanowiłem w nim coś zjeść. Kiedy wróciłem do domu, wszedłem do kuchni
i usłyszałem skrzypienie drzwi frontowych. Gdy wyszedłem z kuchni, wydawało
mi się, że ktoś właśnie je zamknął. Poczułem nagle czyjąś dłoń na ramieniu. Gdy się
odwróciłem, zobaczyłem czarną postać. Nagle zaczęła uciekać. Wyciągnąłem broń
i zacząłem strzelać na oślep. Uspokoiłem się dopiero, gdy ktoś zapukał do drzwi.
Otworzyłem je i zobaczyłem mężczyznę, którego obsługiwał mnie przy obiedzie.
– Dobry wieczór, zostawił pan portfel w barze. Jest pan tu chyba nowy. Jestem Janusz
Czantoria – powiedział nieznany mi mężczyzna.
– Tak, jestem nowy. Nazywam się Don Okoner. Dziękuję za przyniesienie portfela.
– Nie ma sprawy. Gdybyś chciał z kimś porozmawiać, albo potrzebował pomocy,
wiesz gdzie mnie szukać – odrzekł zbierając się do wyjścia.
– Jeszcze raz dzięki – pożegnałem się.
Następnego dnia wybrałem się znów do baru, ale nie spotkałem Janusza. Gdy wróciłem do domu, wszedłem na strych, aby zanieść walizki. Będąc na górze usłyszałem
gwałtowne trzaśnięcie drzwi. Brzmiało to tak, jakby ktoś je zamknął przy użyciu
dużej siły. Zacząłem walić w drzwi. Bez skutku. Zacząłem uderzać w nie ciężkimi
przedmiotami, ani drgnęły. Wtedy zauważyłem drugie wyjście. Było otwarte. Zacząłem biec do wyjścia. Gdy byłem już przy schodach, wychyliłem się i zobaczyłem
tę samą czarną postać, ale z nożem w ręku. Zacząłem powoli schodzić. Zszedłem
i zacząłem zbliżać się do sejfu, gdzie była moja broń. Otworzyłem go i wyciągnąłem
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pistolet. Skierowałem lufę do góry. Nagle dostałem czymś metalowym w głowę i chyba
zemdlałem. Obudziłem się w jakimś domu na skraju lasu. Byłem związany grubymi
linami. Zacząłem się szarpać i zauważyłem ostry pręt. Pomyślałem, że mogę przeciąć
sznur tym prętem. Nagle usłyszałem szybkie kroki i zaprzestałem przecinania sznura.
Usiadłem na swoim miejscu i udawałem, że śpię. Słyszałem dziwne, ale znajome głosy,
lecz nie mogłem przypomnieć sobie do kogo należą. Rozmawiali, jak się mnie pozbyć.
Cały się trząsłem i nie wiedziałem, co mam zrobić. Gdy głosy ucichły, sprawdziłem,
czy nikogo nie ma i wróciłem do przecinania sznura. Wybiegłem na korytarz i znów
dostałem prętem, ale dwa razy mocniej. Po ocknięciu odkryłem, że jestem już w innym
miejscu. Było ciemno, nic nie wiedziałem. Głowa bolała mnie, jakby ktoś przeciął ją
na pół, a ja byłem przywieszony i powiązany jakimiś łańcuchami. Nagle coś weszło
do pomieszczenia, zaczęło do mnie mówić i przeraźliwie się śmiać.
– Don powiedz, czemu ciągle jesteś taki głupi? Zacząłeś do mnie strzelać. Co to
miało być? Co? Odpowiadaj! Mowę ci odebrało – postać wyraźnie była wściekła.
Nagle zaczęła do mnie podchodzić. Gdy już była blisko mnie, zamachnęła się na
mnie grubym prętem. Byłem szybszy. Podniosłem nogi i chwyciłem nimi przeciwnika.
Po chwili szarpaniny, łańcuch, na którym wisiałem pękł. Spadłem na ziemię. Leżałem na niej, widziałem wyjście, ale nogi miałem wciąż splątane. Zwijałem się z bólu.
Usiadłem na ziemi i zacząłem walić prętem w łańcuch. Pękł. Zacząłem czołgać się po
ziemi. Byłem przy wyjściu. Dostrzegłem na zewnątrz auta. Podbiegłem nieudolnie
do jednego z nich. Kluczyki na szczęście były w stacyjce. Odpaliłem i ruszyłem. Gdy
cofałem, czarna postać wychodziła z budynku. Wdarła się do drugiego samochodu
i ruszyła za mną. Nie widziałem, gdzie jechać, nie znałem okolicy. Wiedziałem tylko
o tym, że muszę się z stąd wydostać.
Bałem się bardzo. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Z samochodu jadącego za mną
strzelano, a kule rozbiły tylną szybę. Na siedzeniu pasażera zauważyłem pistolet.
Wziąłem go i otworzyłem okno. Zacząłem także strzelać. Gdy skończyła się amunicja,
zacząłem szukać zapasowych magazynków. Znalazłem ostatni. Odwróciłem się, aby
oddać strzał, ale ścigającego mnie wozu nie było nigdzie widać. Zatrzymałem samochód i się rozejrzałem. Z daleka słyszałem ryk silnika. Dźwięk był coraz głośniejszy.
Dostrzegłem rozpędzone auto, które nie zwalniało. Wsiadłem do swojego samochodu
i próbowałem go odpalić, lecz mechanizm odmawiał posłuszeństwa. Po kilku próbach
się udało. Rozpędzałem się, ale goniący mnie samochód był coraz bliżej. W pewnej
chwili zauważyłem boczną, wąską uliczkę prowadzącą do centrum miasteczka. Mężczyzna, który podążał za mną pojechał prosto. Po chwili zawrócił i pojechał za mną.
Do miasta jechaliśmy pół godziny. Przez całą drogę padały strzały. Gdy dojechaliśmy do miasta, samochód znów zniknął mi z oczu. Nie wiedziałem gdzie się ukryć.
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Zauważyłem piętrowy parking. Kiedy do niego wjechałem, okazało się, że nie ma
na nim żadnego samochodu. Parking stał zupełnie pusty. Wjechałem na samą górę
i wysiadłem z auta. Stałem przed murem. Po chwili wjechało to samo auto, które
mnie goniło. Usiadłem na masce samochodu z bronią w ręku i czekałem. Z pojazdu
wysiadł mężczyzna. Miał maskę, ale gdy ją zdjął, od razu go poznałem. To był Janusz.
– To ty mnie porwałeś?! – zacząłem krzyczeć starając się ukryć strach i zdziwienie.
– Możliwe… Ale nie bez przyczyny!
– To ty byłeś w moim domu pierwszego dnia po przyjeździe. To ty zamknąłeś mnie
na strychu! Dlaczego? Co ja ci takiego zrobiłem? – emocje coraz bardziej brały nade
mną górę. Byłem zupełnie zdezorientowany. Czego mógł chcieć ode mnie ten obcy
facet?
– Nie domyślasz się?
– Nie mam pojęcia o czym mówisz, ani dlaczego próbujesz mnie skrzywdzić! – odpowiedziałem zgodnie z prawdą.
– To przez ciebie zginęła Anna. Czemu z nimi nie pojechałeś. Zabiłeś ją i Lissy!!
– Skąd… Skąd o tym wiesz? Znałeś moją Annę? – byłem zupełnie zmieszany.
– To była moja siostra. Kiedyś mieliśmy znakomite relacje, dużo ze sobą rozmawialiśmy… A gdy wyszła za ciebie za mąż, nasz kontakt się urwał! Już jej więcej nie
widziałem… To wszystko przez ciebie! Nienawidzę cię!
Janusz wyciągnął broń i chciał strzelić, ale ktoś za nim stał. Rzucił się na niego
zanim zdążył wycelować. Upadając uderzył się w głowę i zemdlał. Wezwałem pogotowie. Zabrali go, gdy tylko dotarli na miejsce. Od razu pojechałem za nimi, lecz
napotkałem korek. Nim dotarłem do szpitala minęło półtorej godziny. Poszedłem do
recepcji i spytałem gdzie leży mężczyzna, którego zabrano z parkingu. Wskazano mi
właściwą salę. Był u niego lekarz. Zacząłem wypytywać go o stan zdrowia Janusza.
Okazało się że jest poważny. Był w śpiączce farmakologicznej. Siedziałem przy nim
trzy dni. Wracałem do domu tylko po to, żeby zjeść i się przespać. Czwartego dnia,
gdy wszedłem do sali, zauważyłem, że Janusz zaczyna się budzić. Zawołałem szybko
lekarza, który natychmiast go zbadał. Okazało się, że jest ogromna poprawa.
– Co ty tu robisz? – Janusz mnie rozpoznał, ale minę miał taką, jakby zobaczył
samego diabła.
– Siedzę przy tobie od czterech dni.
– Po tym jak próbowałem cię zabić?
– Chce ci pomóc i wszystko wyjaśnić. Ja też nie mogę wybaczyć sobie tego, co stało
się z Anną, ale uwierz mi, gdybym mógł, cofnąłbym czas!
– Wiem… – widziałem na jego twarzy ogromny smutek, ale i coś, co przypominało
skruchę.
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– Jutro cię wypisują. Chciałbym, żebyś zatrzymał się u mnie. Ktoś musi się tobą
zająć. A przy okazji będziemy mieli dużo czasu, żeby sobie wiele spraw wytłumaczyć
i… może poznać się lepiej? Co ty na to?
– To chyba dobry pomysł.
Gdy wypisali Janusza ze szpitala, zabrałem go do siebie, do przygotowanego specjalnie dla niego pokoju. Po kilku dniach wiedzieliśmy już, że był to dobry pomysł.
Chyba zaczęła się rodzić między nami przyjaźń. Myślę, że Anna byłaby szczęśliwa.
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„Czy strach ma wielkie oczy?”
◆
Milena Musiał
Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. Fiedlera w Zielonej Górze
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zisiaj był ciężki dzień. Jestem bardzo zmęczona. Wreszcie czas dla mnie, mogę
posłuchać muzyki i poczytać moją nową książkę o Marcelinie. Opowieść o Marcelinie jest bardzo ciekawa. Dziewczynka jest odważna i niczego się nie boi ani potworów, ani smoków, ani strachów, które czają się pod łóżkiem, ani złych ludzi. Izabelka
też chciała taka być. Zawsze myślała muszę być, jak moja bohaterka, ale nie potrafiła
tego zrobić. Z zadumy wyrwał ją głos mamy:
– Już zgaś światło i połóż się spać
– Dobrze już się kładę.
Jak powiedziała tak zrobiła. Mama zamknęła drzwi i już Izabelka miała zasnąć,
kiedy nagle zza szafy wyłonił się fioletowy… Kto? Nie uwierzycie P.O.T.W.Ó.R. Izabela
tak głośno krzyknęła, że potworek schował się. W tym samym momencie do pokoju
weszła mama.
– Mamo, mamo za szafą jest potwór!
– Jaki potwór? – zapytała i zaglądnęła za szafę.
– Taki duży! – krzyczała Iza.
– Tam nic nie ma.
– Ale tam coś jest, uwierz!
– Nie, Izabelko nikogo nie ma, idź do łóżeczka – spokojnie odpowiedziała mama.
Zaśpiewała Izie kołysankę i dziewczynka zasnęła. Mamusia zapaliła nocną lampkę
i zamknęła drzwi.
Nagłe Izabelka znów usłyszała szmer. Otworzyła z zaciekawieniem jedno oko,
potem drugie i zobaczyła ciemnożółtego potworka. Tym razem nie krzyknęła, ale
przypatrywała się mu z ciekawością, a przy tym zastawiała się głośno:
– Ciekawe czy to ten sam potworek czy inny?
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Pierwszy odezwał się tajemniczy osobnik:
– Ja się Ciebie boję!
– Ty mnie się boisz?! To ja ciebie się boję – powiedziała Iza.
– To ja się ciebie boję, ponieważ mój tata Śpioch powiedział, że ludzie czyli wy
jesteście straszni – odpowiedział z bojaźnią potworek.
– My ludzie jesteśmy straszni? To wy jesteście straszni! – powiedziała dziewczynka.
– Opowiem ci moją historię żebyśmy się lepiej poznali i przestali się bać.
HISTORIA ŻÓŁTO-FIOLETOWEGO POTWORKA
Jestem małym, słodkim potworkiem. Mieszkam w kochającej rodzinie. Nazywam
się Śpioszek, ponieważ lubię sobie troszkę pospać. Zajmujemy się zmienianiem snów
dzieciom na wesołe, kolorowe i przyjemne. Ludzkie pociechy nigdy nas nie widziały,
ponieważ chowamy się za szafą. Ja jednak postanowiłem ciebie poznać, ponieważ masz
szare sny, takie sny mają dzieci, które się boją. Bardzo chciałbym ci pomóc, dlatego
wyszedłem zza szafy i pokazałem się, chociaż nam potworkom nie wolno tego robić..
Najbardziej lubię chować się za twoją dużą i białą szafą. Jest tam miło i przytulnie.
Jestem bardzo ciekawy czego się boisz? Chciałbym zabrać cię do swojej krainy, żeby
ci pomóc. Słuchaj dziewczynko, ja przedstawiłem się Tobie, a ty jak masz na imię?
– Izabela, ja się boję potworów, które przychodzą nocą i zabierają dzieci do strasznej
krainy – odparła dziewczynka.
– BUM TRALA BUM HOKUS POKUS – powiedział Śpioszek i za pomocą magii przeniósł ich do innej krainy.
Przez chwilę wszystko wokół nich zaczęło się kręcić tak mocno, że Izie zaczęło
wirować w głowie. Wreszcie wpadli za szafę… Za nią było pięknie. Roiło się tam
od parków, lasów, łąk, i rezerwatów przyrody. Nie było żadnych aut i spalin, dlatego
zawsze było czyste i świeże powietrze. Fruwały kolorowe motyle i świergotały ptaki.
Śpioszek zaprowadził Izę do małego domku. Kiedy tam weszli, potworek poznał
dziewczynkę ze swoimi rodzicami. Mama i tata Śpioszka byli dla Izy bardzo mili.
Zaprowadzili ją do tajemniczego pokoju i powiedzieli:
– Zostawiamy Cię ze Śpioszkiem.
– Dobrze. Śpioszku, a gdzie my jesteśmy?
– W moim pokoju.
– Nie wiedziałam. Masz bardzo tajemniczy pokoik.
– Słuchaj Izo może pomogłabyś mi w odnalezieniu mojego ulubionego misia?
– Dobra szukajmy!
Szukali pod stołem i na stole, na szafie, pod szafą, przeszukali cały pokój, aż wreszcie
znaleźli. W czasie poszukiwań dziewczynka zauważyła malutkie drzwi.
Iza chwyciła za klamkę i pociągnęła.
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– Nie otwieraj! – wykrzyknął potworek, ale było już za późno.
Zza drzwi wyłaniały się coraz groźniejsze twarze, które miały czarne, czerwone,
zielone oczy. Izabela tak strasznie się przestraszyła, że aż upadła. Twarze zaczęły
się z niej śmiać i stały się jeszcze straszniejsze. Potworek widząc to nie wytrzymał
i magicznymi zaklęciami zamknął strachy za drzwiami. Izabelka z łezkami w oczach
i przerażeniem zapytała:
– Coooo toooo byyyłoooo?!
– Przecież Ci mówiłem, że zajmuję się zabieraniem i zamazywaniem strasznych
i brzydkich snów, tu właśnie mają swoje miejsce. Większość tych strachów należała
do Ciebie. Nie musisz się bać wszystkich potworów, te złe musisz zwalczać, a tych
dobrych się nie bać, one chcą Ci pomóc i rozweselić cię.
– Aha, dobrze będę pamiętała, ale muszę już wracać do domu.
– Prawda, zrobiło się późno, wracajmy.
Znowu wszystko wokół nich zaczęło się kręcić i bardzo szybko wirować jak na
karuzeli.
Kiedy już wrócili do pokoju Izy, dziewczynka powiedziała:
– Bardzo cię polubiłam. Jesteś super nocnym przyjacielem!!
– Ty też jesteś miła. Widzisz mówiłem ci, że dobrych potworków, takich jak ja, nie
trzeba się bać.
– Tak! A wiesz co jeszcze?
– Co?
– Te strachy to tylko są w naszych głowach i nie mają wielkich oczu! Prawda?
– Tak nazwiemy je strachy na lachy!
– Może będziemy spotykać się w każdą noc?
– Dobrze już nie mogę się doczekać następnego spotkania.
– Do jutra Śpioszku!
– Do jutra Izo!
Rano mama weszła do pokoju i Izabelka opowiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło w nocy. Mama myślała, że Izie się to śniło, ale dziewczynka wiedziała, że to
nie był sen i że każdej nocy będzie spotykać się ze Śpioszkiem.
MORAŁ Z BAJKI JEST TAKI, ŻE POTWORÓW TYCH MAŁYCH I TYCH DUŻYCH (OCZYWIŚCIE DOBRYCH) NIE WARTO SIĘ BAĆ, MOGĄ TO BYĆ WSPANIALI PRZYJACIELE.
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◆
Alicja Nowak
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie
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udzę się. Znowu ten przeraźliwy pisk w mojej głowie. Boję się. Miałam koszmar.
Odkąd przeprowadziłam się na Oxford Street, mam dziwne przeczucie – czuję
się obserwowana. Jako że jestem już pełnoletnia, po prostu odganiam je jednym
ruchem ręki, ale nadal mnie ono prześladuje. Kiedy byłam w pierwszej klasie liceum,
nie miałam zbyt wielu przyjaciół. Może dlatego, że wierzyłam we wszystko, co usłyszałam i zobaczyłam. Mój psycholog powiedział mi wtedy, że z wiekiem to minie…
Ale nie minęło…
– Sally, śniadanie! – woła moja mama. Chwytam torbę i zbiegam ze schodów. Przy
okazji przeglądam się w lustrze. Ubrałam moją ulubioną, białą sukienkę i białe trampki.
Włosy splotłam w gruby warkocz.
– Co tak pachnie? – pytam, wdychając unoszącą się parę w kuchni.
– Gofry. Jedz i biegnij do szkoły – mówi mama. Przybrana, ale jednak mama.
Zjadam szybko śniadanie i wychodzę. Po drodze spotykam swoją przyjaciółkę Liz,
czarnowłosą, wysoką dziewczynę z kolczykiem w nosie. Na jej twarzy często gości
uśmiech i nosi zazwyczaj czarne ubrania. Nie przeszkadza mi to, bo jest bardzo miła.
Jest o dwa dni ode mnie starsza i o kilka centymetrów wyższa, dlatego zawsze nazywa
mnie „Młodą” lub „Małą”. Tylko ona wie o moim życiu prywatnym. Poznałyśmy się
w pierwszej klasie podstawówki. Tak się nienawidziłyśmy, że nigdy nie obyło się bez
kłótni. W drugiej klasie gimnazjum wszystko się zmieniło. Moi rodzice oddali mnie
do domu dziecka po tym, jak wzięli na siebie winę mojego starszego brata Shawn’a.
Okradł on sklep. Nie wiem dlaczego, bo mieliśmy wszystko. Pewnie po to, żeby popisać się przed kolegami. Mama i tata trafili do więzienia, a gdy wyszli, stracili prawa
rodzicielskie. Bardzo mi ich brakowało. Teraz jest inaczej. Zostałam umieszczona
w rodzinie zastępczej, o czym wie tylko Liz i przyznam, że lepiej się czuję w niej niż
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w mojej biologicznej rodzinie. Z kolei rodzice Liz mieli wypadek, więc przeniosła się
do siedemdziesięcioletniej babci. Staruszka, ze względu na podeszły wiek, nie zajmuje
się nią zupełnie. Liz robi, co chce. Wraca, kiedy chce i opuszcza szkołę. Zdecydowanie
odbiło się to na jej ocenach. Byłam bardzo ciekawa, dlaczego prawie nigdy nie ma jej
na lekcjach. Próbowałam się dopytać, czy ma to coś wspólnego z jej osobą, bo wszyscy uważali ją za kogoś, z kim nie warto rozmawiać. Smuciło mnie to, że ludzie tak
ją traktują, więc się z nią zaprzyjaźniłam. Wtedy wszyscy moi znajomi się ode mnie
odwrócili. W sumie nie przeszkadzało mi to, bo miałam przy sobie Liz. Ona, tak jak
ja, miała ciężką sytuację rodzinną i to chyba nas połączyło.
– Cześć, kochana! – woła Liz i szybko mnie przytula.
– Nie możemy iść do szkoły – mówię.
– Dlaczego? – Liz wydaje się zaskoczona. Myślałam, że uciekanie z lekcji to dla niej
norma. Ja osobiście nigdy tego nie robiłam.
– Znowu miałam koszmary. Tym razem inne, jeszcze straszniejsze. Mogę ten dzień
spędzić u ciebie? – pytam.
– Oczywiście! – krzyczy. – Tak dawno się nie umawiałyśmy!
– Dziękuję, kochana – mówię lekko zarumieniona.
– Chodź, bo zaraz od tych rumieńców będziesz głównym „punktem zainteresowań”–
pokazuje szereg swoich białych zębów.
Idziemy około trzydziestu minut. Liz ma już wszystko zaplanowane. Wie, gdzie
będę spała i co będę jadła. W końcu docieramy na miejsce.
– Liz, widzisz ją?! – krzyczę, pokazując kobietę.
– Yyy…kogo? Nic nie widzę! – mówi Liz.
– ONA tu jest. Ta kobieta była w moim koszmarze! – krzyczę.
Po drugiej stronie chodnika stoi wysoka, szczupła, ubrana w szarą, workowatą
sukienkę kobieta. Rude włosy zasłaniają jej twarz. Jak się okazuje, tylko ja ją widzę.
– Nie widzisz jej? – pytam.
– Nie. Sally, dobrze się czujesz? – widzę, że Liz się o mnie martwi.
– Chyba muszę się położyć – oznajmiam.
– Dobra, choć za mną – prowadzi mnie do swojego pokoju.
Zasypiam.
Jestem w lesie. Mam na sobie tę samą sukienkę, którą miała moja mama, kiedy widziałam ją ostatni raz. Mama była piękna. Twarz okalały grube i falowane włosy. Granatowa
sukienka idealnie pasowała do pantofli. Miała czerwoną szminkę i bladą, delikatną
twarz. Tak ją zapamiętałam. Jako cudowną mamę. Później moje zdanie się zmieniło.
Rozglądam się i czuję czyjś wzrok. Niby nikogo nie ma, ale ja i tak się boję. Nagle
widzę JĄ. Kobieta ma na sobie tę samą sukienkę, którą miała, gdy byłam z Liz.
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– Stay… – mówi.
– Przestań! – wrzeszczę.
– Sally, stay…Stay with me… – O co jej chodzi? Nie mam pojęcia.
Nagle wyciąga nóż i wbija mi go w klatkę piersiową. Krzyczę.
– Stay – mówi.
– Stay – słyszę.
– Stay – wiem to.
Budzę się. Duszę się. Nie mogę oddychać.
Jęczę.
– Sally! – krzyczy zapłakana Liz – uspokój się – wiesz, że oprócz ciebie nikt mi nie
pomoże. Nawet babcia! Sally! – krzyczy i zaczyna płakać jeszcze bardziej. Nie poddam
się. Wiem, że to wszystko tylko mnie osłabia, ale ja muszę być silna.
– J-już d-dobrze – dukam.
– Oh, Sally! – mówi, jakby było jej lżej na sercu. Od razu mnie przytula i zaczyna
się śmiać. Jeszcze cicho płacze, ale ŚMIEJE SIĘ. To jest najważniejsze.
Chwilę rozmawiamy i wychodzimy na zewnątrz. Panuje tam cudowna atmosfera.
Lekki wietrzyk przeczesuje moje włosy, a promienie słońca otulają mnie lepiej niż
wełniana pościel. Czuję się tak dobrze, że nie chcę stąd wracać. NIGDY.
– Jesteśmy – mówi uśmiechnięta Liz, kiedy dochodzimy do małego placu zabaw.
Wiatr porusza skrzypiącymi huśtawkami niczym trawą na łące, a piasek z piaskownicy
rozsypuje we wszystkie strony.
– To miejsce jeszcze istnieje? Myślałam, że ten plac już zlikwidowano – oznajmiam
zaskoczona.
– Wiesz, że tata mojego kolegi pracuje dla burmistrza miasta. Przekonałam go,
żeby przekazał burmistrzowi to, co napisałam tutaj – mówi i z uśmiechem pokasuje
mi kartkę.
Czytam:
„Dzień dobry!
Bardzo się cieszę, że mój tata postanowił przeczytać Panu mój list. Jeśli można to
w ogóle nazwać listem. Nie ma daty i nagłówków, więc wątpię, żeby mógł nosić taki
tytuł. Ogólnie jestem bardzo słaba z wypracowań, więc bardzo przepraszam. Liczę
na to, że Pan Maciej poprawi tu co nieco. Ale przejdźmy do rzeczy. Napisałam ten
list, ponieważ chęć zburzenia placu zabaw na Oxford Street przeraża mnie. Wielu
ludzi wiąże z nim masę wspomnień. Ja na przykład trzy lata temu poznałam nowe
oblicze swojej teraźniejszej przyjaciółki. Gdyby nie ten plac, nie spotkałybyśmy się
i nie wiedziałabym, że jest to dla mnie wyjątkowa osoba. Z początku uważałam ją
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za swojego wroga. Nie ukrywam, że nie mam więcej przyjaciół, więc jeśli mogę tak
powiedzieć, to miejsce dało mi szansę na nowe życie. Uważam, że dobrze byłoby, jeśli
młodzi ludzie bawiliby się tu, gdzie bawiłam się za czasów dzieciństwa ja, moja mama
i moja babcia. Myślę, że niepotrzebnie zniszczyłby Pan ten plac.
Z poważaniem
Liz Hall”
Napisała to, co chciałabym usłyszeć. Nigdy nie zapomnę jej poczucia humoru. Jak
widać, nie traci go nawet w najpoważniejszych sytuacjach.
– Świetne! – mówię.
– Wiem! – oznajmia.
– Ale skromność! – mówię i obie jak na zawołanie wybuchamy śmiechem.
Nagle widzę JĄ. To ta kobieta, która prześladuje mnie od ponad tygodnia. Zaczynam
płakać. Przy niej robię wszystko: śmieję się, czy też zaciskam zęby z bólu. Ona sprawia
mi ten ból. Może zrobić tak, żeby bolała mnie głowa. Zawsze, gdy się zbliża, czuję się
obserwowana i słyszę okropny pisk w mojej głowie. Nie ustaje dopóty, dopóki nie
odejdzie na mniej więcej dwa metry. Teraz jest tak samo. Zaczynam płakać i słyszę
ten pisk. Kręci mi się w głowie, od łez nic nie widzę. Czuję, jak upadam na ziemię.
Słyszę jak Liz do mnie krzyczy, a ja boję się, że już nie wstanę.
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ie tak dawno i wcale nie tak daleko żyła sobie pewna dziewczynka, którą czekała
niezwykła przygoda. Na imię miała Megi. Nie została obdarzona przez Boga
czy też, jak wolicie przez los, niczym szczególnie wyróżniającym się na przykład na
ulicy. Jednak była bardzo dobra, szlachetna, odważna i… trochę ciekawska, jak na
swój wiek. Jej rodzice od razu po narodzinach dziewczynki zostawili ją u rodziny
i wyjechali za granicę w pilnej sprawie. Już nie wrócili. Megi była wychowywana przez
surową, ale kochającą ją babcię. I tu, drodzy czytelnicy, przekonacie się, że sprawa nie
była taka prosta, na jaką wyglądałaby. Całymi dniami Megi wypasała owce. Tak, nie
przesłyszeliście się. Była pastuszką. Godzinami hasała po górskich halach z wiatrem
we włosach. Jej najlepszymi przyjaciółmi były fiołki alpejskie, a towarzyszem zabaw
duży, myśliwski pies – Mig.
Pewnego ciepłego wieczoru, po udanym dniu na łonie natury, dziewczynka, jak
co dzień, wróciła do domu. Nie zastała tam jednak babci. Jakaś kartka leżała na stole.
Widniał na niej czytelny napis: „ Jeśli żywa zostać chcesz, odnajdź prędko plemię to,
które strachów zbiera moc, by spokojna była noc. Lach”. Co miały znaczyć te słowa?
W głowie Megi jedna myśl kłóciła się z drugą.
– Czy to jakaś groźba?– pomyślała dziewczynka – gdzie jest babcia?
Z każdą chwilą wszystko stawało się coraz bardziej niebezpieczne, bo zaczęło się
ściemniać, a babcia wciąż nie wracała. Po policzkach małej Megi, siedzącej przy oknie,
zaczęły spływać łzy, oznaka strachu, smutku. Znużona długim czekaniem zasnęła.
Poranek był mglisty, a powietrze wilgotne. W nocy musiał być deszcz. Dziewczynka
wydoiła krowy i wpuściła owce do zagrody, bo była zbyt zmęczona, żeby iść z nimi
na wysokogórskie łąki. Babci nadal nie było, czego się spodziewała. Zjadła śniadanie.
Na stole leżała kolejna wiadomość. Tym razem głosiła: „ Dąż Jaskółczą Drogą, fiołków
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zapach poczuj, nie przejmuj się trwogą, nie spuszczaj go z oczu”. Podpis: Lach. Po
chwili zastanowienia Megi przypomniała sobie tę nazwę: Jaskółcza Droga. Tak, jest
taka… To znaczy, nazwały tak z babcią dróżkę prowadzącą przez ciemny lasek po
wschodniej stronie góry. Megi nie lubiła tam chodzić. Bała się ciemności, ale babcia…
Zawsze jej pomagała pozbyć się lęku. Opowiadała jej historię o plemieniu, które
zbierało strachy wszystkich dzieci…
– Tak, już wszystko rozumiem! Babcia mówiła, że kiedyś wędrowiec opowiedział
jej o tajemniczych mocach wielkich Lachów. To oni zbierali wszystkie lęki dzieci i pozwalali im spokojnie spać w nocy. Nie, nie wierzę, żeby istnieli naprawdę – stwierdziła
dziewczynka po krótkim namyśle. – Najlepiej to sprawdzić. Pójdę w samo południe
do lasku – i tu poczuła kłucie.
Ból stawał się silniejszy, przez głowę małej przedzierały się syczące, niezrozumiałe
głosy. Dziewczynka znalazła się jakimś cudem w lesie. Dokoła zobaczyła znajome
widoki. Stała na Jaskółczej Drodze. Po chwili do jej delikatnych nozdrzy dostał się
słodki zapach fiołków. Zza jej pleców dobiegał szelest. Megi obróciła się, lecz nikogo
tam nie było. Coś przebiegło tuż obok niej z dudniącym łoskotem. Spojrzała przed
siebie i… zobaczyła dwa wlepione w nią, błyszczące ślepia. Przenikliwy wzrok przeszył
ją na wylot. Dziewczynka bała się i wiedziała, że ten, kto stoi naprzeciw, też o tym
wie. Przypomniały jej się słowa z karteczki: „ (…) nie spuszczaj go z oczu”. Wyraz
twarzy dzielnej bohaterki gwałtownie przybrał inny kształt. Jej wzrok był teraz pewny.
Nagle błyszczące oczy straciły swój blask i, ku zdziwieniu Megi, jej oczom ukazał
się chłopiec. Nie był zbytnio duży, taki jak ona, ubrany w zrobione z liści spodenki
i koszulkę, taki trochę dzikusek.
– Kim jesteś?– zapytała nieśmiało Megi.
– Na imię mi Leśny Błysk, bo moje oczy czasem, kiedy muszą, błyszczą – krótko
wyjaśnił.
– A Ty to pewnie jesteś ta, na którą wszyscy czekają?– zapytał.
– Nie, chyba nie. Nadal nie wiem, jak się tu znalazłam i w jakim celu. Czy znasz
może kogoś takiego?– pokazała chłopcu karteczkę z podpisem.
Ten nic nie odpowiedział, tylko pochwycił Megi za rękę i szybko pobiegł w stronę,
z której doszedł do dziewczynki śliczny zapach. Nagle zatrzymali się i mała znalazła
się na polanie. Chmury zasłoniły światło księżyca i zrobiło się ciemno. Po środku
paliło się ognisko, a dookoła Megi pojawiły się złowrogie, kamienne twarze – wszystkie wpatrzone w jedną małą dziewczynkę. Ich ślepia zaczęły przenikliwie błyszczeć
i świecić. Teraz nawet twarz Leśnego Błysku stała się jakaś obca. Po ciągnącej się
w nieskończoność chwili zza ogniska wyłoniła się ogromna postać.
– To jest Wielki Lach – objaśnił Leśny Błysk – to właśnie on cię tutaj sprowadził.
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– Megi! – rozbrzmiał gruby bas.
– Czekaliśmy na Ciebie z niecierpliwością.
Zza pleców Wielkiego Lacha wyszła… babcia.
– Babciu! To ja Megi! – do tej pory milcząca dziewczynka, rzuciła się na szyję zgarbionej góralce.
– Wnusiu, tęskniłam. Przepraszam, że odeszłam bez słowa, ale to była próba. Próba
Twojej odwagi – powiedziała spokojnym głosem babcia.
– Tylko Ty możesz teraz nas ocalić, a już wiemy, że jesteś na to gotowa – dokończył
Wielki Lach.
– Na co mam być gotowa? – zapytała Megi.
– Od lat to my pozwalamy Wam, dzieciom, spokojnie spać w nocy i nie musicie się
niczego obawiać. Odkąd pamiętam, rodzice uczyli nas panować nad mocą zbierania
strachów – wyjaśnił potężny wódz – a dziś jesteśmy już zbyt zmęczeni i potrzebujemy
twojej pomocy.
– Ale co ja mam zrobić?
– Musisz udać się do starej czarownicy nad Wyschniętym Morzem. Droga nie będzie
łatwa, ale – Wielki Lach zawiesił głos – my wiemy, że to właśnie ty dasz sobie radę.
– Pamiętaj, że będziemy nad Tobą czuwać – uspokoił dziewczynkę Leśny Błysk.
Megi spojrzała przyjaźnie na niego i, mimo odczuwanego przerażenia, lekko się
uśmiechnęła.
– Dobrze, zgadzam się. Kiedy mam wyruszyć i jak mam się dostać do czarownicy?
– Wszystko, co jest ci potrzebne, już posiadasz w swoim sercu. To jego głosu masz
się słuchać. Wyrusz jutro o świcie. Będzie Ci towarzyszył Leśny Błysk.
Po tych słowach chłopiec osłupiał i z niedowierzającą miną popatrzył na wielkiego
wodza. Jednak jedno spojrzenie ojca zaoszczędziło zbędnych wyjaśnień. Następnego
ranka cała polana wypełniła się ciepłymi słowami pożegnań. Dzieci wyruszyły w drogę. Megi doskonale wiedziała, jak dojść nad Wyschnięte Morze. Często spędzała tam
niedzielne popołudnie z babcią.
– Czarownica mieszka po drugiej stronie urwiska – powiedział Leśny Błysk, wskazując
na odległą chatkę po przeciwnej stronie – aby się tam dostać, musimy przejść po moście.
Na samą myśl o przechodzeniu przez most, Megi dostawała dreszczy. Bała się
nie tylko ciemności. Miała lęk wysokości, mimo tego że mieszkała w górach. Most,
a raczej jego pozostałości, były w opłakanym stanie. Deski poodpadały, a liny wyglądały tak, jakby miały się zaraz zerwać. Dziewczynce stanowczo wystarczył widok, ale wiedziała, że Lachowie liczą na nią. Nieśmiało postawiła pierwszy krok na
chwiejnym moście. Kolejny, kolejny i kolejny. Powoli przechodziła na drugą stronę.
Kiedy była już niedaleko, dosłownie parę susów dzieliło ją od brzegu kanionu, deska,
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która najwidoczniej była spróchniała, złamała się z trzaskiem i Megi, gdyby nie to,
że w ostatniej chwili złapała się przetartej liny, spadłaby. Leśny Błysk prędko rzucił
się na ratunek przyjaciółce. Dzielnie przeskakiwał przez most, by jak najszybciej jej
pomóc. Megi brakowało sił. Za każdym razem, kiedy spojrzała w dół, wiedziała, że
może zginąć. Ogarnął ją wielki strach. Krople potu spływały po jej czole. Chłopiec
pędził co tchu. Zmęczona dłoń dziewczynki zsunęła się z liny, gdy wtem Leśny Błysk
złapał ją zręcznie i szybko przyciągnął do siebie małą bohaterkę. Szybko zaniósł ją na
brzeg urwiska, na którym stała chatka. Most zarwał się. Megi leżała na brzegu, a Leśny
Błysk spokojnie mówił do niej:
– Już dobrze, nie bój się!
– Dziękuję Ci! Gdyby nie to, że pomogłeś mi, pewnie zniknęłabym tam – wskazała
ręką na nieodkrytą otchłań.
– Muszę natychmiast kontynuować misję, jestem już blisko celu. Proszę, pomóż
mi wstać.
Chłopiec wyciągnął dłoń i Megi z trudem wstała, gdyż była wycieńczona wrażeniami. Po chwili stali już przed chatką czarownicy. Z komina wydobywał się dym, więc
wiadomo było, że staruszka jest w domu. Megi zapukała pewnie do drzwi. Dzieci
usłyszały ciężkie kroki.
– Czy to na pewno ona? – zapytała mała.
– Nie jestem pewien – odparł chłopiec.
– Trochę się boję…
Drzwi otworzyły się i stanęła w nich zgarbiona czarownica.
– Dzi… dzień dobry… – nieśmiało odezwała się Megi.
– Czy to Pani jest czarownicą?
– Czego chcecie? – zapytała szorstkim głosem czarownica we własnej osobie.
– Przychodzimy w pokoju. Wielki Lach prosi o pomoc. Chce ją uzyskać od Pani –
wytłumaczyła dziewczynka.
– Wejdźcie, na dworze się ściemnia.
Chatka czarownicy wypełniona była słoiczkami, maskami i innymi drobiazgami.
Panował w niej wielki porządek. W kącie stał upieczony placek z jagodami, a miotła
zamiatała podłogę. Staruszka zaparzyła herbatę w swoim specjalnym serwisie, choć
był to jedyny serwis, jaki posiadała.
– Zapewne przychodzicie po zaklęcie? Hmmm?
– Tak, bardzo go potrzebujemy – milczący do tej pory chłopiec, odezwał się po raz
pierwszy od wejścia.
Czarownica wyciągnęła ze skrzyneczki składniki i wsypała je do kotła. Przygotowywanie naparu nie trwało długo, ale było bardzo zajmujące dla młodych podróżników.
Już po chwili podała Megi sakiewkę ze słoiczkiem i powiedziała:
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– Oddasz to Wielkiemu Lachowi i pozdrowisz go ode mnie. Zauważyłam, że most
się zarwał, dlatego przygotowałam dla Was zaklęcie na szybki powrót do obozu. Wypijcie po dwa łyki i zamknijcie oczy – objaśniła czarownica i dała każdemu filiżankę.
Megi nie zdążyła podziękować staruszce, bo po chwili znaleźli się wśród Lachów.
Podeszła do wodza i tak jak obiecała, oddała mu sakiewkę. Misja była zakończona.
Po wielkim świętowaniu i milionach pożegnań, babcia z Megi mogły powrócić do
domu. Jednak dziewczynka pragnęła z serca jeszcze raz podziękować swemu opiekunowi i wybawicielowi. Podbiegła do Leśnego Błysku i serdecznie go przytuliła, obiecując
dozgonną przyjaźń. Dzięki niemu nauczyła się pokonywać swoje lęki. Przyjaciele
często spotykali się na górskich halach. Po tamtym wydarzeniu nic już nie było takie
jak kiedyś. Bardzo wiele się zmieniło, ale dobrze, że w większości na lepsze. Zgodnie
ze zwyczajem, kończę swoją opowieść: „ i wszyscy żyli długo i szczęśliwie”, bo tak
było, a Wy możecie dalej spać spokojnie.
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yło mglisto, chłodno. (…) Pogoda nieciekawa, niebo zachmurzone. I tak w domu
nie miałam nic do roboty, więc poszłam na stary plac zabaw. Zbliżając się do celu
zwolniłam, ktoś już tam był. Weszłam na plac lekko się wahając, ponieważ na huśtawce
siedział nieznajomy chłopak w zbliżonym do mojego wieku. Nie do końca wiedziałam,
czego mogę się spodziewać, ale on tylko się uśmiechnął i skinął ręką w moją stronę,
bym podeszła. Gdy tylko usiadłam na sąsiadującej huśtawce, przedstawił się:
– Cześć, nazywam się Wojtek, a ty?
– Roksi… to znaczy Roksana.
– Nigdy cię tutaj nie widziałem. Gdzie mieszkasz?
Szybko znaleźliśmy wspólny język. Wyczułam, że potrzebuje rozmowy i przyjaciela.
Był chyba samotny, ale i wyglądał na odludka. Rozmawialiśmy dość długo. Opowiadał mi o swoich rodzicach, psie, szkole. W sumie „o wszystkim i o niczym”. Nim się
zorientowałam, było już późno. Musiałam wracać do domu, zanim rodzice zaczęliby
panikować i wzywać policję.
Z tego pośpiechu zapomniałam umówić się na następne spotkanie, a tak fajnie
z nim minął mi czas…
Minęło sporo czasu, nim znów miałam możliwość wyskoczyć na stary plac. Ciekawa byłam, czy znów spotkamy się z Wojtkiem. Byłam zła, że nie wzięłam od niego
numeru telefonu, w razie złej pogody moglibyśmy sobie pogadać.
Zbliżałam się do placu, miałam wielką nadzieję, że jeszcze zobaczę się z Wojtkiem.
(…) Był! Scenariusz powtórzył się: znów czas zleciał nam nadzwyczaj szybko i nigdy
go było dość, aby dokończyć rozmowę.
Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się, prawie codziennie biegłam na spotkania
z moim rozmówcą. Plac zabaw to było jedyne miejsce naszych spotkań. Nigdy się
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nie zastanawiałam, dlaczego tylko tam i – jak to możliwe, że zawsze, dosłownie zawsze – nawet, gdy nie byliśmy umówieni – on tam był.
Mijały miesiące, minęło lato, nastała jesień, a nasza przyjaźń trwała w najlepsze.
Powoli jednak coś zaczęło mi nie pasować i nie dawało mi spokoju, zaczęły nawiedzać mnie dziwne sny związane z tym placem, całkowicie niedorzeczne. Było „coś nie
tak” i nie mogłam zrozumieć co. Ten niepokój narastał i narastał.
Pomimo wielokrotnego zapraszania go do mnie, nigdy mnie nie odwiedził, więc
sama postanowiłam wpaść do niego. Tyle opowiadał: jakiego ma świetnego i mądrego psa (a ja tak lubię psy, w przeciwieństwie do moich rodziców, którzy nigdy nie
pozwolili mi przyprowadzić do domu szczeniaka), więc chciałam poznać jego psa…
a przy okazji poznać jego rodzinę.
Wojtek mieszkał kawał drogi ode mnie. Musiałam przejechać tramwajem kilka
przecznic, aż wreszcie trafiłam pod podany adres: ul. Ciemna 13 (…)?
To musiało być tutaj. Jeszcze raz sprawdziłam adres i… aż przeszły mnie ciarki. Mój
przyjaciel mnie okłamał! Nikt tu nie mieszkał od dawna… O co chodzi? Dlaczego
skłamał? Dlaczego mnie oszukał? Przecież był moim przyjacielem, dlaczego to zrobił?
Stałam i patrzyłam na ruinę starego opuszczonego domu. Ogród, który miał być
piękny i wypielęgnowany przez mamę Wojtka, był zarośnięty jakimiś krzakami, ścieżka
całkowicie zarośnięta, a „przepiękne” róże okazały się zeschłymi badylami. Wszelka
radość i ekscytacja odwiedzenia kolegi opuściły mnie.
Gdy tak stałam, nie bardzo wiedząc, co mam dalej robić, jakaś pani z sąsiedniego
domu, która właśnie pracowała u siebie w ogródku, przestała na chwilę wyrywać
chwasty i popatrzyła na mnie z zaciekawieniem.
Jej zachrypły głos wyrwał mnie z zamyślenia. Widząc moją ciekawość, zaczęła
opowiadać.
Z każdym jej zdaniem czułam, że drętwieje mi ze strachu ciało.
– Przeszło 30 lat temu mieszkała tu bardzo porządna rodzina, mieli syna… Chyba
nazywał się…zaraz, jak to było?
– Wojtek?
– Właśnie! To był Wojtuś. Mieszkali tu parę lat. Tu urodził się Wojtek, był bardzo
grzeczny…Tak, tak… był bardzo grzeczny… pamiętam. Pomagał rodzicom, dobrze się
uczył, nie było z nim żadnych problemów. Lubił jeździć rowerem i często widziałam
go z rodzicami, wyruszających na wycieczki. Tak, tak…
Kobieta posmutniała, zamyśliła się i zaczęła opowiadać o tragedii, która wydarzyła
się dawno temu.
Minęło prawie 30 lat, od kiedy zaginął Wojtek. Miał wtedy około 13 lat. Po tej
tragedii rodzice Wojtka wyprowadzili się na wieś .
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Stara sąsiadka miała adres rodziny. Wzbudziłam chyba jej zaufanie, bo, nie wiedząc
czemu, podała mi go. Grzecznie się pożegnałam i wróciłam do domu. Na dziś miałam
stanowczo dość wrażeń. W nocy nie mogłam spać, znowu śnił mi się plac zabaw i…
jak nigdy, przyśnił mi się Wojtek, który próbował mi coś mi przekazać. Siedział przy
piaskownicy, patrzył smutno w moją stronę, a ręką rysował coś na piasku.
Nie miałam odwagi ponownie wrócić na plac zabaw, przez parę następnych dni
siedziałam w domu. To niedorzeczne! Przecież duchy nie istnieją. Uroiłam sobie to
wszystko. Na pewno. Zbieżność imion, tylko tyle! Nie bardzo wiedziałam, co mam
z tym dalej robić. Weszłam bez zastanowienia w Internet. Chciałam sprawdzić, czy to
możliwe, że to TEN Wojtek, a jeśli już, to jak i gdzie zaginął. Zebrałam się na odwagę,
by pójść na plac zabaw. Mimo wszystko stęskniłam się za nim. Gdy zbliżałam się do
celu, serce waliło mi jak szalone. Jeszcze bardziej się wystraszyłam, kiedy zobaczyłam
Wojtka przy piaskownicy, a nie przy huśtawce, jak zwykle.
Podniósł wzrok i smutno spojrzał na mnie
– Wczoraj ktoś tu był. Wykopał głęboki dół w piasku… O tu.
Wskazał na środek piaskownicy. Ale nie było nawet śladu, że ktoś coś w niej robił. Na
dobrą sprawę nikt nie chodzi na ten plac, odkąd w centrum miasta wybudowano nowy.
Kiedy już wiedziałam z czym mam tak naprawdę do czynienia, spotykając się
z Wojtkiem, baczniej słuchałam, co do mnie mówi.
Następnego dnia znowu się spotkaliśmy. I tym razem również siedział przy piaskownicy. Tępym wzrokiem patrzył na park za placem.
– Był tu wczoraj…
– Kto?
– Stał i patrzył.
Wiedziałam, że muszę zadać mądre pytanie.
– Jak wyglądał? Znasz go?
Niecierpliwie czekałam na jego odpowiedź. Wojtek wyglądał inaczej niż zwykle.
Naprawdę zaczęłam się bać. Wówczas się odezwał:
– Był wysoki, szczupły, raczej umięśniony. Miał czarne wąsy i dłuższe włosy, na
głowie miał założoną czapkę z daszkiem, a na lewej ręce wytatuowaną kotwicę zawiniętą łańcuchem.
W tym momencie Wojtek wyciągnął rękę i wskazując na park, powiedział:
– On tam stoi.
Siedziałam tyłem do parku, a gdy się obróciłam, zauważyłam szybko uciekającego
mężczyznę. Wiedziałam już, że to nie przypadek. Zbliżała się rocznica zaginięcia Wojtka.
Nie mogłam już dłużej czekać. Musiałam odnaleźć jego rodziców. Ale co miałam im
powiedzieć? „Cześć, jestem przyjaciółką waszego syna”… To głupie, nie uwierzą mi…
Mimo kłębiących się w mojej głowie wątpliwości, postanowiłam ich odwiedzić.
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Gdy wczesnym rankiem dotarłam pod dom rodziców Wojtka, na podwórku krzątała
się starsza pani. Nie miałam pojęcia, jak zagaić rozmowę. Nacisnęłam klamkę, furtka
zaskrzypiała głucho, kobieta spojrzała na mnie. Już chciałam uciekać, ale jej spojrzenie
było takie ciepłe, takie znajome. Stałam jak sparaliżowana i nawet nie zauważyłam,
kiedy zdążyła do mnie podejść.
– Ja chyba mam coś ważnego do przekazania… – wypaliłam bez wstępów. Trzęsły
mi się kolana. Bałam się, że mnie zlekceważy.
Po jej oczach poznałam, że jest wystraszona. No tak, co taka dziewczyna jak ja, może
jej przekazać? Jak tylko upewniłam się, że to mama Wojtka, postawiłam wszystko
na jedną kartę. W końcu, gdybym ja była na jej miejscu, chciałabym wiedzieć. To
przeświadczenie dodało mi niedorzecznej odwagi. Ku mojemu zaskoczeniu, mama
Wojtka uśmiechnęła się łagodnie i …sama zaczęła rozmowę
– Słucham cię, moje dziecko, co masz mi do powiedzenia?
– Bo ja… bo… ja proszę pani znam Wojtka
– Co? Co ty mówisz? Czego ty chcesz?!– odparła tracąc nagle dech i zmieniając się
nie do poznania.
– Bo… bo on czeka na panią, on czeka…
– Kto? Gdzie ? Czego chcesz? Dlaczego to robisz ? Dlaczego chcesz mnie zranić, co
ja ci zrobiłam, za co mnie tak dręczysz?
– Ale to prawda! Proszę pozwolić mi to wyjaśnić!
– Odejdź, uciekaj stąd, nie wracaj nigdy. Dość, dość, dość nadziei!!! Dość mojej
głupiej nadziei! Nie rozdrapuj starych ran… – widać, że opadła z sił.
– Ale ja naprawdę go znam. Razem spędzamy czas na starym placu zabaw.
– Wracaj do domu!!!
– Ja naprawdę chcę mu pomóc…
Gdy odchodziłam ze łzami w oczach, szlochając mówiłam takie rzeczy, które mogła
wiedzieć tylko mama Wojtka.
Wróciłam do domu. Długo nie mogłam dojść do siebie i myślę, że mama Wojtka
też nie najlepiej to zniosła. Byłam załamana: nie udało mi się przekonać jego mamy…
Następnego dnia, po lekcjach, poszłam prosto na plac. Tym większe było moje
zdziwienie, gdy ujrzałam mamę Wojtka na ławeczce tuż przed jego wejściem. Naprawdę, nie byłam już pewna, czy to kolejna zjawa? W takich okolicznościach, nietrudno
o paranoję… Porządnie napędziła mi stracha, ale na mój widok wstała i zaczęła iść
w moją stronę. W tym czasie Wojtek próbował bezskutecznie wołać mamę wskazując
strumyk, ale ona niczego nie słyszała… Płakał i prosił ją o pomoc w wydostaniu czegoś
z wody. Kobieta, widząc moje przerażenie, spytała:
– Co się dzieje?
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Zrozumiałam, ze tkwi za niewidzialną szybą, nie przekroczy granicy. Nie widzi
błagalnych gestów syna…
Odpowiedziałam jej, że pierwszy raz widzę Wojtka poza placem zabaw i w takim
stanie. Był roztrzęsiony i desperacko próbował zaciągnąć matkę do strumyka. Obie
rzuciłyśmy się do wskazanego przez Wojtka miejsca i kijami spod kamienia wyciągnęłyśmy czarny foliowy worek. Bałyśmy się zajrzeć do środka. Nie wiedziałyśmy,
czy to zwłoki jej syna. Delikatnie zajrzałam do worka, nie mając pojęcia, co to może
być. Miałam co do tego pewne podejrzenia, jednak wolałam się upewnić. Wyciągnęłam torbę szkolną, na której wyszyte były inicjały Wojtka. Mama chłopca od razu ją
rozpoznała. Nie zwlekałam ani chwili dłużej, zadzwoniłam na policję. Wtedy Wojtek
odezwał się i wskazał palcem na człowieka, biegnącego od strony parku w naszą stronę.
– To on!
Mężczyzna wiedział, że wszystko się wyda. Zaczął grozić kobiecie.
Podbiegł, złapał ją za szyję zaczął ją dusić. Groził, że ją zabije i zakopie w piaskownicy
jak jej syna. Jedyne, co mogłam zrobić i zrobiłam, to wziąć kamień i z całej siły uderzyć
nim w głowę napastnika. Bandyta osunął się na ziemię. Dopiero wtedy dotarło do
mnie, gdzie jest Wojtek. Wszystko stało się jasne. Te sny, jego dziwne zachowanie…
Matka Wojtka ledwo odzyskała oddech, już klęczała przy piaskownicy. Zaczęła
rozdrapywać grudy ziemi, które od lat przestały służyć dzieciom jako piaskownica.
Widok był przerażający ale – wbrew pozorom – zrozumiały. W tym momencie przyjechała dawno oczekiwana policja. Starsza pani zaczęła rozmawiać z funkcjonariuszem,
ja w tym czasie podeszłam do Wojtka. Był przygnębiony. Przyglądał się leżącemu. Nie
spoglądając na mnie, zaczął rozmowę:
– Od kiedy nie żyję?
– Od 30 lat.
– Wiedziałaś o tym. Kiedy miałaś zamiar mi powiedzieć?!– zapytał z wyrzutem.
Zrobiło mi się głupio. Przecież nie żył, nie powinnam czuć się głupio, a jednak…
– Dowiedziałbyś się, a nawet gdybym ci o tym powiedziała, niczego by to nie
zmieniło…
– W sumie masz rację. Teraz dokładnie pamiętam, co się stało tamtego wieczoru.
Spojrzał na mnie i zaczął opowiadać. Głos mu drżał, ręce się trzęsły, a po policzkach spływały słone łzy. Trudno było mu się dziwić. W końcu opisywał swoją śmierć.
– Tego dnia pokłóciłem się z Mateuszem. Poszło o wygrane przez niego eliminacje
do szkolnej drużyny. Sądziłem, że wygrał oszukując, z biegiem lat widzę, że po prostu
byłem zbyt pewny siebie. Tyle osób na mnie patrzyło, wśród nich także i Klara. Popisywałem się i wypuściłem piłkę. Mateusz, korzystając z okazji, po prostu ją wziął i…
wgrał. Zazdrosny udałem się na plac. Byłem tak zły, że nie myślałem nawet o powrocie
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do domu. Siedziałem na huśtawce. Poczułem ukłucie w plecy, osunąłem się na ziemię.
Wstałem, otrzepałem się. Było ciemno. Widziałem jednak wyraźnie twarz pana Waldemara – naszego sąsiada. Kopał dół, bardzo głęboki. Opuściłem głowę. Leżałem na
ziemi. Pan Waldemar wrzucił mnie tam, plecak leżący obok zawinął w swój sweter,
który włożył w czarny, foliowy worek. Zakopał mnie, a ja się temu przyglądałem bez
słowa. Spieszył się, więc wrzucił sweter do strumyka płynącego przez ten park.
Gdy skończył opowieść spostrzegłam, że jego byłemu sąsiadowi wykonywano
masaż serca i sztuczne oddychanie. Tym bardziej zdziwiłam się, widząc go uciekającego w głąb parku. Zniknął mi z oczu.
Wojtek spojrzał na mnie i powiedział poważnym głosem:
– Jesteś w niebezpieczeństwie…
Te słowa przeraziły mnie. Matka Wojtka urządziła pogrzeb, na którym m.in. zjawił
się sam umarły.
Tego dnia obudziłam się w środku nocy: stał nade mną pochylony pan Waldemar.
Jedynymi słowami, jakie usłyszałam, było szyderczo wypowiedziane
– Dobry wieczór…
Nazajutrz, do mojego pokoju przyszła mama obudzić mnie do szkoły. Szybko wstałam i w piżamie zeszłam do kuchni na śniadanie. Rodzice mnie ignorowali. Mama
poszła jeszcze raz do mnie na górę. Poszłam za nią. Zobaczyłam siebie leżącą na łóżku.
To nie może być prawda! To nie ja!!! Moje ciało leżało na łóżku… Tydzień później
wybrałam się na swój pogrzeb. Po tej uroczystości, jak zwykle, poszłam na plac zabaw.
Wojtek czekał na mnie na huśtawce.
– Czemu tak długo nie było cię na placu? Muszę ci coś powiedzieć. Wczoraj wieczorem widziałem pana Waldemara. Czarne cienie rozerwały go na kawałki i zabrały
do czerni.
– Nie mogłam przyjść…. Czekałam na swój pogrzeb.
– Nie żartuj. Naprawdę?
– Tak.
– Moje kondolencje, idziemy na karuzelę?
Tak zakończyła się historia mojej śmierci i tajemnica placu zabaw. Razem z Wojtkiem codziennie bawimy się na nim od rana do nocy i regularnie odwiedzamy swoich
rodziców w nadziei, że pewnego dnia do nas dołączą…
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a polance blisko lasu mieszkał sobie zając o imieniu Zbysiu. Miał wielu przyjaciół. Świetnie się razem bawili, biegali po lesie, chowali się za drzewa, rzucali
się szyszkami.
Pewnego razu koledzy postanowili, że nastraszą Zbysia, aby przekonać się o plotkach,
które mówiły, że zające strasznie się boją. Kaczka Karolinka, szympans Borys, borsuk
Maciej, wiewiórka Róża i sowa Marcelina obmyśliły plan zabawy: „Straszymy zająca”
Było to ostatniego dnia lata. Nasz zając wstał w swojej stylowej, wygodnej i dużej
norce, umył zęby i ręce swoją gąbką z trzciny. Następnie zjadł sałatkę kapustowo‑marchewkową, popijając koktajlem z wody. Potem otworzył kopertę z liści. Wyjął
list, który dostał od przyjaciół. Przeczytał.
SZANOWNY PRZYJACIELU!
Zapraszamy Cię na coroczne świętowanie z okazji Pierwszego Dnia Jesieni. Uroczystość odbędzie się dwudziestego drugiego września roku lisiego dwa tysiące
piętnastego o godzinie osiemnastej. Przewidujemy: zbieranie grzybów, grillowanie
jesiennych przysmaków, ucztę pośród wrzosów, szukanie pierwszych liści, bitwę na
kasztany i specjalną niespodziankę. Serdecznie zapraszamy!
Kaczka Karolina, szympans Borys, borsuk Maciej,
wiewiórka Róża, sowa Marcelina.
Po przeczytaniu odłożył list na guzikowy stół. Chwilę potem przeczytał rachunki
dla lasu i Matki Natury i wstał ze swojego tulipanowego fotela. Spojrzał w kalendarz
i spostrzegł, że impreza jest już dziś. Następnie spojrzał w okno, które wyglądało jak
witraż. Popatrzył na las. Przeczuwał świetnią zabawę. Jednak nie wiedział jeszcze, co
miało się stać .
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Tymczasem przyjaciele zająca myśleli, jak tu nastraszyć Zbysia. Aż w końcu, zdecydowali, że przebiorą się. Pomysł ten był świetnym rozwiązaniem, tylko musieli
szybko załatwić jakieś stroje.
– Ja mam strój krokodyla – rzekła kaczka.
– To dobrze bo ja mam strój jastrzębia – rzekła sówka Marcelinka.
– A ja lwa – powiedział szympans.
– Ja mam strój wilka – mówił borsuk.
– A ja posiadam strój dzika – przerwała Maciejowi wiewiórka.
Tak to każdy ustalił, jaki ma kostium i kim będzie. Przekonani byli, że nieźle napędzą stracha przyjacielowi.
Tymczasem w swojej norce zajączek szukał ubrania na świętowanie Pierwszego
Dnia Jesieni. Najpierw chciał ubrać się w strój z brązowych liści i paska ze źdźbła trawy, jednak ubranie było za małe. Potem chciał zrobić sobie ubranie z grzybków, lecz
w grzybach ważył więcej niż ślimak Bob (najcięższe zwierzę na polanie). Zdecydował,
że pójdzie na ostatnie targi lata. Wziął swój kapelusz i pokicał na targi.
Tam panował straszny hałas. Pomyślał więc, że pójdzie do „Żółwich wyprzedaży”.
Na ośmiu żółwiach wznosiła się duża półokrągła ziemianka. Wiedziano, że ludzie
nazywają ją „kopcem”. Nasz zając kupił marynarkę z czerwonych liści i kapelusz ze
słomek. Inne zwierzęta mówiły, że wygląda jak prawdziwy dżentelmen.
Była dziesiąta rano. Postanowił, że pobiegnie w odwiedziny do rodziny kretów
i złoży im życzenia. Wziął kwiaty, kupił świeże dżdżownice i ruszył w podróż.
Od domu rodziny kretów dzieliło go dwa kilometry. Po drodze spotkał świerszcza
szanownego na całej polanie reżysera mister Roberta de Enrico. Miał on straszny
kłopot, a mianowicie nie wiedział, jak nagrać film p.t. „Strachy na polanie”. Zając
poradził, żeby zbudować manekina wielkości człowieka o przeciętnym wzroście
i nazwać go „STRACH”, a że siadały na nim wróble nazwali go „Strach na wróble”.
Film ten miał opowiadać o tym, że na polanę wkracza „Strach” i wszystkie zwierzęta
uciekają, oprócz jednej małej pszczółki, która walczy ze „Strachem” i uwalnia całą łąkę
od intruza. Zając w podzięce za pomysł dostał od świerszcza lupę. Nawet nie wiedział,
że się ona bardzo przyda Następnie ruszył w dalszą drogę.
Tymczasem w posiadłości borsuka Macieja (w której miało się odbyć przyjęcie, tylko
dlatego, że była najbliżej lasu) trwała narada podstępnych przyjaciół. W tym czasie,
pszczoły przygotowywały całe przyjęcie: sprzątały, gotowały, dekorowały korytarze.
Dlatego zwierzęta mogły spokojnie zająć się swoimi strojami. W przebraniach wyglądały strasznie: drapieżny wilk, olbrzymi krokodyl, wkurzony dzik, dziki jastrząb
i wielki lew. Uznano, że kaczka Karolinka pójdzie pierwsza i wyjdzie z bagna. Co
prawda kaczka z tym się nie zgadzała. W ogóle miała wątpliwości, czy tą zabawą nie
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zrobią przyjacielowi krzywdy. Ale potem się zgodziła. Przecież to będą tylko strachy
na lachy. Jako ostatni miał wyjść Borys w swoim stroju lwa. Wszystkie zwierzęta były
przekonane, że ten długouchy kolega okaże się tchórzem.
W tym czasie nasz zając przyszedł do rodziny kretów i dał im swoje podarunki, ale
okazało się, że mieli straszny problem… W ich domu coś straszyło. Zbysiu zobaczył,
że centralnie w środku salonu był wykopany długi i wąski tunel.
– Nie idź tam, jeszcze coś cię zje! – krzyknęła mama krecia.
– Nic się nikomu nie stanie.– odpowiedział zając.
Wszedł, rozejrzał się i ruszył w podskokach. Po chwili zaczął słyszeć dziwne dźwięki. Im był dalej, tym było straszniej, lecz zając był odważny jak żołnierz. Nagle za
nim ziemia się zawaliła, głosy ucichły i zaczął słyszeć zbliżające się kroki. „Tup, tup”
coraz głośniej było słychać czyjeś tupanie, rozległy się wrzaski. Z tunelu wyłaniała
się czarna postać, a może dwie? Im bliżej były, tym przybywało ich coraz więcej. Aż
nagle… Zobaczył szczury, małe szare szczury. Nasz Zbysiu zapytał:
– Czy to wy wykopałyście ten tunel? – Nie, to nasz kret Rozgwiazda. – odpowiedziały prawie równocześnie – a dlaczego pytasz i jak ci na imię? – Mam na imię Zbysiu, a pytam z ciekawości, ponieważ ten tunel kończy się w domu moich przyjaciół
państwa Kretów.
– Och przepraszam – rzekł Rozgwiazda i mówił dalej – Mam słaby wzrok i trudno
mi kopać, naprawię to.
– A gdzie zaczyna się ten tunel? – zapytał nasz bohater .
– Na słynnej polance – A podwieziesz mnie na swoim grzbiecie? – Oczywiście
z radością – rzekł kret.
I tak to zając rozwiązał zagadkę tunelu. Dotarł do domu i to godzinę przed imprezą.
Tymczasem przyjaciele byli już gotowi. Przebrani w stroje krokodyla, jastrzębia,
lwa, wilka, i dzika. Nieźle schowani w kryjówce, z niecierpliwością czekali na świetny ubaw. Czekając na zająca, napisali następny list. Kiedy Zbysio przybył, zobaczył
kopertę z napisem: Od przyjaciół do Zbigniewa
Zbigniewie !
Przyjacielu, pierwsza część jesiennego festiwalu to niespodzianka. Poświęcona
jest Tobie. Idź do lasu, a obok dróżki znajdziesz najstarsze drzewo. Na lewo od dębu
znajdziesz bagno i kolejną wskazówkę.
Powodzenia Przyjaciele.
Gdy przeczytał, ruszył na straszną przygodę… Wszedł do lasu. Było tam ciemno,
wilgotno, ogromne drzewa szumiały groźnie. Po niedługich poszukiwaniach znalazł
dąb i bagno. Jednak wskazówki nie znalazł. Po chwili wynurzył się z bagna ogromny
i zły krokodyl (to nasza Karolinka). Jego wyłupiaste oczy z ciekawością patrzyły na
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ofiarę, tułów miał posiatkowany, ale jego nogi były odrobinę pomarańczowe. Zając
szybkim ruchem wziął lupę, którą dostał od świerszcza mistrza Roberta de Enrico.
Uważnie obejrzał nogi krokodyla. Kogoś mu przypominały. Zamyślił się i skojarzył:
– Karolinko, to ty! – zawołał
Nagle jakby ktoś rzucił zaklęcie na przebierańca. Zbysiu chciał za nim pobiec, lecz
potwór nagle zniknął. A to dlatego, że kaczka się zanurzyła w bagnie i weszła do tajnej
kryjówki, gdzie kryła się cała zgraja:
– I jak? – zapytał Maciej
– Odkrył, że to ja – odpowiedziała Karolinka.
– Co?! – wkurzył się Maciej
– Teraz twoja kolej, Różo.
Ruszyła. Kiedy zając ją zobaczył, mało nie padł ze śmiechu. Tak naprawdę to widowisko wyglądało śmiesznie, jak dzik z ogonem i to dużym, ponieważ Róża zapomniała
go schować.
– Zaczekaj – krzyknął, ale ta uciekła ze wstydu.
Następna była sówka Marcelinka. Ta już tak nie zawiodła przebraniem. Wyglądała
naprawdę strasznie i już wszyscy myśleli, że wystraszą zająca, ale wszystko popsuły
myszy. Marcelinka, gdy je zobaczyła, nie wytrzymała i próbowała je złapać.
W końcu przyszła kolej na Borysa. Lew ten wszedł na dąb i ryknął z całej siły, ale i to
nie przestraszyło zająca. Szympans, bowiem nie miał ogona i to go zdradziło. Uciekł
więc szybko. Jednak zającowi udało się go dogonić, a gdy zobaczył całą grupę krzyczał :
– Strachy na lachy, strachy na lachy!!
Odbyło się przyjęcie. Tak, to było najgłośniejsze przyjęcie i wszyscy na nie przyszli.
Kaczka Karolina była szczęśliwa, że Zbysiu okazał się bohaterem, a nie tchórzem. Zając
nie obraził się na nikogo, uważał, że to była świetna zabawa. Najbardziej zadowolony
był reżyser Roberto, ponieważ dostał główną nagrodę (osiem wilczych ogonów) za
film, który nakręcił na podstawie przygód zająca i jego przyjaciół. Rodzina kretów
zaadoptowała Rozgwiazdę. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.
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Nie ma się czego bać
◆
Weronika Wysokińska
Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gorzowie Wlkp.

N

a różanym niebie, ponad Afrykańskim Rezerwatem Dzikich Zwierząt w Zambii
świt przedzierał się złocistymi nićmi. Grace ostatni raz rozejrzała się dookoła,
aby upewnić się, że nikt jej nie widzi. Chwyciła za kasztanową grzywę mustanga,
którego dosiadała, pochyliła się niczym dżokej i przycisnęła go lekko łydkami, a ten
popędził galopem wzdłuż rzeki. Przemknęli obok jeziorka dla hipopotamów dopiero
wygrzebujących się z błota oraz stada zaskoczonych czapli, które poderwały się z akacji
niczym srebrny brokat. Wybiegli na otwartą równinę sawanny. Akompaniował im
chór gołębi i świerszczy.
Dziewczynka umiejętnie przerzuciła nogi ponad grzbietem i zsiadła z wierzchowca.
Przywiązała go do samotnego drzewka stojącego na przestrzeni pól, a sama usiadła na
wilgotnej od porannej rosy trawie. W oddali spostrzegła potężny niczym słoń baobab,
którego ogołacało całe stado żyraf. Widok zapierał dech w piersiach. Z niewielkiej
sakwy wykonanej z trzciny, którą Grace nosiła ze sobą wszędzie, wyciągnęła aparat.
Powoli zrobiła kilka ujęć. Bardzo interesowała się fotografią i całe dnie spędzała na
robieniu najróżniejszych zdjęć zwierzętom zamieszkującym rezerwat jej dziadków.
– Dzień dobry babciu! – zawołała wnuczka, wchodząc do chaty.
– Witaj Grace! – odpowiedziała Merlin, zamykając piec i prostując się. – Usiądź, za
chwilkę podam śniadanie.
Jak co poniedziałek babcia przygotowała krem z dyni i owsiankę na naturalnym kozim
jogurcie. Po skończonym posiłku dziewczynka udała się do swojego pokoju, gdzie w jego
rogu, w specjalnie przygotowanej ciemni, postanowiła wywołać zdjęcia zrobione dzisiejszego poranka. Wywiesiła je do wyschnięcia, aby móc następnie je oglądnąć. Wzięła
do ręki pierwszą fotografię. Była z niej naprawdę dumna. Długie akacje, wysokie żyrafy,
wschód słońca i… Grace mało nie spadła z krzesła. Przyjrzała się dokładnie jeszcze raz.
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– Nie… Przecież to niemożliwe…– wymamrotała sama do siebie.
Przetarła oczy rękoma, potem jeszcze raz. Na zdjęciu rysował się jakby zarys białej
niczym puder postaci. Wyglądała jak duch. Ale przecież duchów nie ma! Więc jak…?
Po jej głowie krążyły tysiące pytań. Postanowiła, że dziś wieczorem wróci tam jeszcze
raz, ale najpierw spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej na temat upiora, którego dziś
zobaczyła. Zebrała wszystkie zdjęcia i okazało się, że na każdym postać stoi w tym samym
miejscu, a przecież Grace robiła je w dość dużych odstępach czasu. W każdym bądź
razie upchała zdjęcia, aparat, wodę, kilka czekoladek i parę owoców maruli do swojej
sakwy i zarzuciła ją na ramię. Zbiegła na dół. Krzyknęła: „Wychodzę!’” i za nim Marlin
zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, dziewczynka była już dawno za furtką. Przeplotła
łaciatej klaczce grubą lonżę przez szyję, przywiązała do płotu i osiodłała. Gdy tylko
były już gotowe do drogi, zgrabny konik ruszył kłusem, stepową drogą, prowadzącą do
pobliskiej zambijskiej wioski. Co prawda, mieszkał w niej tylko czarnoskóry lud z plemienia Bemba. Po upływie niecałej godziny byli już na miejscu. Ze względu na to, że
dość często odwiedzała tę wioskę razem z babcią, Grace nauczyła się podstaw ich języka.
Jak za każdym razem mieszkańcy powitali ją bardzo radośnie: okrzykami i tańcami.
Dziewczynka zsiadła z konia i udała się do zaprzyjaźnionego wodza plemienia.
Przywitali się w języku awemba (bemba).
– Dziś rano, podczas konnego spaceru i fotografowania dzikich zwierząt rezerwatu, spostrzegłam biały zarys postaci stojącej za zwierzętami. Czy wódz nie widział
w ostatnim czasie czegoś podejrzanego w okolicy? – ciągnęła Grace.
– Przyznam ci rację. Dzieją się tu ostatnio różne dziwne rzeczy. „Duch”, o którym
opowiadasz, to najprawdopodobniej zmarły pierworodny wódz, który powrócił, aby
zesłać na nas pozytywną lub negatywną moc. Moi wojownicy również widzieli coś
podobnego podczas polowań.
Ciężko było uwierzyć w słowa przywódcy, ale czy było na to jakieś inne wytłumaczenie? Postanowiła wrócić do domu i wszystko dokładnie przemyśleć, bo było już
za późno na wyprawę w tajemnicze miejsce.
Przekroczyła próg domu, a w nim natknęła się na Marlin, która nie miała zbyt zadowolonej miny. Babcia spytała, gdzie się podziewała i dlaczego nie powiedziała, że
wróci tak późno. Nie była z tego powodu zadowolona, ale coś najwyraźniej musiało
jej sprawić dzisiaj radość, bo nie był to gniew taki jak zwykle. Gdy atmosfera się rozluźniła, babcia podeszła do podopiecznej i rzekła, że odwiedził ją po południu pewien
podróżnik, z którym bardzo się zaprzyjaźniła. Chciała przedstawić mu wnuczkę, lecz
zniknęła jak kamień w wodę. Coś tam jeszcze opowiadała, lecz ta historia niezbyt
zainteresowała dziewczynkę, która pokiwała tylko głową i w zamyśleniu powędrowała do sypialni. Leżała w łóżku, próbując połączyć ze sobą tropy dzisiejszego dnia.
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Nagle usłyszała jakby szaleńczy śmiech dobiegający z ogrodu. Wyskoczyła spod
kołdry, jakby nagle ją poparzyła. Dźwięk ustał. Serce stanęło jej w gardle. Chwyciła
najbliżej leżącą poduszkę i maleńkimi kroczkami podeszła do okna, skradając się jak
lew. Zanim zdążyła wyjrzeć przez okno, psychopatyczny śmiech rozległ się w pokoju
jeszcze donośniej, wpadając przez szczeliny uchylonych okien. Tym razem upadła na
podłogę, jakby dźwięk powalił ją pierwszym uderzeniem. Gdy doszła do siebie, zebrała
pościel pod rękę i popędziła na dół do salonu, gdzie położyła się na niewielkiej kanapie
i owinęła kołdrą od stóp do głów. Dużo jeszcze czasu minęło, zanim uświadomiła
sobie, że jest w przytulnym i bezpiecznym domu, w którym nic jej nie grozi.
Nazajutrz Grace obudziła się bardzo wcześnie. Na szczęście Marlin jeszcze spała
i nie zdążyła zobaczyć dziewczynki leżącej na kanapie. Posprzątała po sobie i już chciała
wybiec z domu, już miała przed sobą otwarte drzwi, gdy… w oddali spostrzegła tę samą
postać, co na zdjęciach. Zawahała się, co ma zrobić, nadal stojąc w progu drzwi. Jej
ostateczną decyzją okazała się ucieczka w stronę padoku z końmi. Chwyciła pierwszego
rumaka za kantar. Wskoczyła na niego, mało nie spadając z drugiej strony. Przycisnęła
go łydkami z całej siły, a ten popędził cwałem gdzieś w głąb niekończącego się stepu.
Zatrzymali się na skraju głębokiej doliny, ostro zapadającej się w dół.
Nie wiedziała, co ma teraz począć. Co z babcią? Została tam sama z tym przerażającym stworem… Wrócić? Czy może odjechać gdzieś daleko i zostać tam na zawsze?
Te wszystkie zjawiska były bardzo tajemnicze. Skąd psychopatyczny śmiech nocą
w ogrodzie? Było to dla niej zbyt trudne. Postanowiła, że musi się podzielić z kimś informacjami na ten temat. Jedyną osobą, której ufała, była babcia. Jedyne wyjście: wrócić
i wszytko od początku jej powiedzieć. Wracając, nie wiedziała czy Marlin jej uwierzy,
bo brzmiało to – niestety – jak zeznania ludzi ze szpitala psychiatrycznego. Szalone
śmiechy, widzenie duchów, ucieczka przed upiorem. To na pewno nie jest normalne.
Starsza kobieta krzątała się po ogródku, jak co dzień. Grace niepewnie do niej
podeszła.
– Gdzieś się podziewałaś?! Wiesz przecież, że nie znoszę, jak wyjeżdżasz na tych
swoich kucykach gdzieś daleko.
– Przepraszam… Po prostu czułam, że musiałam – odpowiedziała dziewczynka.
Marlin pokręciła tylko głową, ale nie odezwała się na ten temat ani słowem. Stały
chwilę w milczeniu, lecz w końcu podopieczna zebrała się na odwagę. Opowiedziała
wszystko bardzo szczegółowo. Pobiegła nawet po zdjęcia, aby udowodnić, że nie jest
wariatką. Po skończeniu opowieści, czekała na reakcję babci. Ku jej zdziwieniu, ta ani
nie popatrzyła na nią z politowaniem i zdziwieniem, ani się nie przejęła. Po prostu
najnormalniej w świecie wybuchła śmiechem tak donośnym, że mogłaby obudzić
zwierzęta z najodleglejszych, najdzikszych zakątków Zambii, a nawet całej Afryki.
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– Tak mnie właśnie słuchasz moje dziecko… – powiedziała z lekkim jeszcze chichotem w głosie. Ech… gdybyś od początku mi o wszystkim powiedziała, oszczędziłabyś
sobie nerwów.
Grace nie rozumiała z tego już kompletnie nic. Gdy usiadły już spokojnie na tarasie,
pijąc akacjową herbatę, babcia powiedziała, że ten „upiór”, to tak naprawdę europejski
podróżnik. Przyjechał tu robić zdjęcia do gazety, którą miał niedługo wydać. Wszystko
by się zgadzało, lecz jedno nadal zostało niewyjaśnione: szaleńczy śmiech. W tej samej
chwili ktoś krzyknął zza bramki wejściowej.
– A oto i twój potwór – zaśmiała się. Teraz poznasz go osobiście.
Młody mężczyzna okazał się wspaniałą bratnią duszą dla dziewczynki. Nagle
z przenośnej torby wyskoczyła maleńka małpka, podróżująca z przybyszem w każde
miejsca na świecie. Tak naprawdę nie było się czego bać, bo podróżnik wyjaśnił, że
uciekła ona wieczorem z namiotu, w którym nocował i jedyną drogą, którą pamiętała
była właśnie ścieżynka do ich posiadłości. Zagubiła się, będąc w obszernym ogrodzie
i zaczęła nawoływać, co przypominało trochę śmiech. Na zakończenie pobytu Grace
zabrała gości na konną przejażdżkę przy zachodzącym słońcu.
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Opowiadanie o Sharon
◆
Kacper Zwarycz
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Soli

W

XV wieku żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Sharon. Miała ona niezwykłą
urodę. Mieszkała z ojcem na wyspie Calvados. Ojciec często wypływał
w morze, a ona zostawała w domu. Kiedy miała 10 lat po raz pierwszy ojciec zabrał
ją na statek. Podczas sztormu tata zaginął. Została sama. Kiedy przeglądała jego rzeczy, znalazła list. Po przeczytaniu zrozumiała, że był piratem. Jej tato miał zaufanego
przyjaciela, był nim Dawid. To właśnie on nauczył ją władać szpadą i strzelać z rewolweru. W jej żyłach płynęła piracka krew. Osiągnąwszy wiek dorosły, objęła prowadzenie na statku ojca. Pewnego dnia, gdy przechodziła przez próg kajuty spostrzegła, że
jedna z belek się przechyliła. Natychmiast ją podniosła i zauważyła połówkę mapy,
która przedstawiała Wyspę Piratów. Na środku jej znajdował się krzyżyk. Przypomniała sobie, że ojciec opowiadał jej o wyspie pełnej skarbów. Postanowiła ją odszukać.
– Kapitanie mamy wypłynąć z portu?
– Tak! Odpływamy!
– Jaki kurs?
– Jedenaście długości południowej i dwadzieścia sześć szerokości wschodniej!
Płynęli długo, lecz nie było przed nimi lądu. Nagle zauważyli statek piracki. Nie było
możliwości ucieczki, musieli walczyć. Dziewczyna była bardzo odważna i trudno ją
było pokonać.
– Przygotować armaty!
– Pełna gotowość kapitanie!
– Strzelać!
– Załoga przygotować się do strzału!
– Przygotowani!
– Teraz!
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Walka była zawzięta. Sharon przedostała się na statek przeciwników. Dostała się
do zapasów broni. Rozsypała proch i uciekła na swój statek. Wydała rozkaz oddalenia
się od statku. Zaraz po tym okręt wrogów zatonął . Nocą rozpętała się wielka burza.
Statek nie zmieniał kierunku i wytrwale płynął do przodu, gdy nagle się rozbił o skałę.
Nad ranem znajdowali się na brzegu Wyspy Piratów.
– Dotarliśmy!
Byli już na miejscu. Ta wyspa była straszna, jak na Wyspę Piratów. Była porażająca.
Rosły tam niesamowite drzewa. Na wielu z nich siedziały złowrogie węże, prehistoryczne gady, a wokół nich snuły się potężne lwy z wystającymi kłami.
Okazało się, że nie tylko oni chcą znaleźć skarb. Był ktoś jeszcze. Ten kto miał
drugą część mapy. Aby dojść do skarbu potrzebna była cała mapa. Sharon musiała ją
zdobyć. Osobą, która miała drugą część mapy, był jej wujek. W nocy, kiedy wszyscy
spali, Sharon zakradła się do obozu przeciwników i ukradła mapę. Teraz już znała
drogę do skarbu. Kiedy dotarli na miejsce, nic nie było widać. Było tam tylko urwisko.
Zsunęła się po linie i zauważyła grotę w klifie. Weszła do środka. Droga była dość
długa. Kiedy nagle zaczęło coś się błyskać. To był skarb.
– Skarb! Widzę skarb! Znaleźliśmy go!
– Nie tak prędko! Skarb należy do mnie!
Jej wujek cieszył się bogactwem. Sharon uciekła z diamentami. Ale niestety, to była
tylko mała cząstka całego skarbu. Gdy dotarła na górę, zauważyła, że nikogo nie ma.
Całą załogę wziął do niewoli jej wujek, którego nienawidziła. On zabrał cały skarb.
Złapał wszystkich oprócz Sharon. Postanowiła odebrać mu skarb i załogę. Wkradła się
na statek, gdzie była załoga i uwolniła ich. Przejęła statek i przygotowała się do walki.
Zakradła się na statek, gdzie był skarb, przymocowała do niego beczkę. Następnie
rozsypała proch, podpaliła statek i szybko wskoczyła do wody. Statek wybuchł. Sharon
odzyskała skarb i mogła cieszyć się nim do końca życia.
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Wyobraźnia
◆
Kalina Białecka
Gimnazjum nr 1 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu

S

iedmioletnia dziewczynka siedziała na łóżku, przytulając swojego ulubionego misia.
Widziała przez okno bawiące się dzieci. Nigdy nie była jednym z nich. Wszyscy
uważali ją za nienormalną.
– Maya! Zejdź na dół, bo się spóźnisz do szkoły! – zawołała jej opiekunka. Rodziców Mayi często nie było w domu, ale stać ich było na najlepszą opiekę. Zapisywali
dziewczynkę do psychologów, żeby sprawić, by była bardziej otwarta. Każda wizyta
kończyła się niepowodzeniem. Gdyby tylko wiedzieli… Mała niechętnie zeszła z łóżka
i poszła do kuchni. Na stole czekało na nią śniadanie przygotowane przez kucharkę.
Żuła je z wysiłkiem. Po skończonym posiłku wstała od stołu i ruszyła do salonu, gdzie
czekała na nią opiekunka.
– Gotowa? – zapytała wstając z sofy. Maya w odpowiedzi pokiwała głową. Ruszyły
w stronę szkoły. Dziewczynka przez całą drogę miała spuszczoną głowę. Nie chciała
ICH zobaczyć. Po kilkunastu minutach dotarły do szkoły. Opiekunka odprowadziła
swoją podopieczną na zajęcia i ruszyła do domu. Dziewczynka, stojąc pod drzwiami
klasy, poczuła strach. Bała się. Bała się, że ICH tam spotka. Otworzyła drzwi. Rozmowy.
Śmiechy. To wszystko ją przytłoczyło. Kiedy przeszła przez próg, wszystko ucichło.
Maya zobaczyła, że wszyscy na nią patrzą. Szybko spuściła głowę i usiadła w swojej
ławce na końcu klasy.
Na trzeciej lekcji nauczycielka zabrała całą klasę na dwór. Wszystkie dzieci zebrały
się w małe grupki i zaczęły bawić. Wszystkie – tylko nie ona. Maya siedziała sama na
trawie z dala od swoich rówieśników. Z dala od NICH.
Nagle usłyszała szelest w krzakach. Ogarnął ją niepokój. Wiedziała, co to znaczy….
Powoli otworzyła oczy. To byli ONI! To prawdziwe potwory! Kształtem przypominają
człowieka. Ich kończyny są nienaturalnie długie, a skóra sino-szara. Mają niesamowicie
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ostre pazury i zęby. Nie mają powiek, a ich tęczówki są białe. Ich usta są rozciągnięte
w przeraźliwych uśmiechach, które mrożą krew w żyłach! Do tego wydają dźwięk,
brzmiący, jak krzyk tej pani, co ją mordowali w tym filmie rodziców, którego kawałek przypadkiem obejrzała. Zaczęli do niej podchodzić. Z ust dziewczynki wydobył
się krzyk. Próbowała uciec. Jeden z NICH złapał ją za nogę, boleśnie wbijając w nią
swoje pazury. Widząc okazję, reszta z NICH ruszyła na nią. Maya wiedziała, że nie da
rady uciec, mimo to nadal próbowała. Oczywiście bezskutecznie. Potwory zaczęły
ją drapać i gryźć. Płakała. Błagała, by ją zostawiły. Wołała o pomoc, podczas kiedy
ONI rozrywali jej ciało. Mogłoby się wydawać, że potwory delektują się jej strachem
i bólem. Modliła się o szybką śmierć. Ta jednak nie nadchodziła. Czuła jak ICH pazury
tną jej skórę i mięśnie bez najmniejszego problemu.
Nagle wszystko ustało. Jedyne, co docierało do Mayi, to dotyk ciepłych rąk,
gładzących ją po włosach. Dziewczynka od razu wiedziała, do kogo należą. Do jej
wychowawczyni. Jedynej osoby, którą do siebie dopuściła. Jedynej osoby, której ufała.
Ostatnim, co usłyszała, przed utratą przytomności, były słowa kobiety:
– Ciiiii…… Spokojnie… Wszystko jest dobrze….. Jesteś bezpieczna…. To tylko
twoja wyobraźnia.
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Puste korytarze
◆
Barbara Chlamtacz
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

T

ego dnia, kilka lat temu, wyjechałam z rodzicami do Szwecji. Miała to być przyjemna wycieczka, której wszyscy potrzebowaliśmy. Moja mama była pisarką,
a ojciec malarzem i obydwoje potrzebowali inspiracji. Wynajęliśmy kilka pokoi
w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym.
Zamieszkałam w pokoju z moimi rodzicami, bałam się spać i przebywać w tym
budynku sama. Pierwsze dwa dni szły świetnie. Miasto, w którym się zatrzymaliśmy
miało dużo do zaoferowania. Zwiedzaliśmy je przed południem, a po południu zostawaliśmy w budynku. Ojciec zaczął malować swoje dzieło. Na płótnie znajdowało
się już niebieskie tło, rysy twarzy i dwadzieścia ludzkich oblicz, z czego tylko jedna
z nich wyróżniała się w tle innych, znajdowała się „w centrum”. Mama intensywnie
pracowała nad swoją książką. Nazwała ją „Autodestrukcja”. Napisała pierwszy rozdział i pozwoliła mi go przeczytać. Opowiadał on o głośnych krzykach nękających
głównego bohatera. Opowieść rozwijała się w złym kierunku.
Trzeciej nocy zaczęły dziać się nietypowe rzeczy. Około 23 skończyliśmy grać
w grę planszową i zbieraliśmy się do spania. Przez pierwsze pół godziny wszystko
było dobrze, mogliśmy spokojnie zasypiać, ale po tym czasie usłyszałam lekkie pukanie do drzwi. Mieszkaliśmy w dosyć dużej izolatce z łóżkami wstawionymi do niej
i w ciągu dnia przez cały czas mieliśmy otwarte drzwi. Zamykaliśmy je jedynie na noc,
bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ktoś może włamać się do ośrodka i spróbować
nas zaatakować. Zaczęłam panikować. Chciałam krzyknąć, ale zrozumiałam, że to
może zdradzić naszą obecność włamywaczom. Po cichu obudziłam tatę i poprosiłam
go, aby popatrzył przez lufcik w drzwiach. Ojciec zbliżył się do niego i po sekundzie
odskoczył od wejścia z krzykiem i przerażeniem. Popatrzył na mnie i wybuchnął
śmiechem. Powiedział, żebym szła spać i przestała zmyślać, bo nikomu nie wyjdzie
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to na dobre. Moja mama przyznała, że żart mojego taty był zabawny, ale powinien on
iść spać. Pukanie i brak żywej duszy na korytarzu powtarzało się przez następne kilka
nocy. Przedostatniego dnia postanowiłam, że zbadam pochodzenie odgłosów. O 23:30
wyszłam z pokoju, zostawiając lekko uchylone drzwi. W nocy korytarze te wydawały się
piękne. Opowiadały tragiczną historię. Na ścianach wisiały plakaty z ćmami i osłami.
Kiedyś musiały wyglądać majestatycznie, ale wtedy sprawiały, że ciarki przechodziły
mi po plecach. Na skrzyżowaniu korytarzy, na ścianie na przeciwko mnie wisiała gablota. Wypełniona była nieprawdziwymi nagrodami za poprawę nastroju, zaśnięcie
lub czytanie. Wszystko wydawało się takie radosne. Po chwili zauważyłam lalkę leżącą
na ziemi. Miała na sobie czarną sukienkę i czarne buty. Jej blond włosy spięte były
w kucyki, a na jej buzi widniał uśmiech. Oczy miała czarne, bez białka. Wyglądały jak
dwa doły wypełnione smołą. Schyliłam się do lalki i ją podniosłam. W sekundzie jej
dotknięcia usłyszałam mrożący krew w żyłach krzyk, rozlegający się na cały szpital.
Upuściłam figurkę, a ta, śmiejąc się, rozbiła się na kawałeczki. Wpadłam do pokoju
i zauważyłam, że zabrakło w nim łóżek. W wejściu stał masywny mężczyzna ubrany
w kaftan bezpieczeństwa. Próbował się do mnie dorwać, ale przebiegłam obok niego
i wyskoczyłam z okna w korytarzu. Na dworze stało więcej tych postaci. Jeden z nich
rzucił się na mnie i natychmiast zemdlałam.
Obudziłam się w tym samym szpitalu, tylko tym razem był on odnowiony i znajdował się w Anglii. Doktor powiedział mi, że cały czas znajdowałam się w domu,
z rodziną i że nigdy nie wydarzyła się żadna wycieczka do Szwecji. Teraz mieszkam
w tej samej izolatce, z tymi samymi ludźmi.
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Co dwóch szejków, to nie jeden
◆
Szymon Czaykowski
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku

P

arki rozrywki – któż ich nie lubi? Karuzele, zabawki, wata cukrowa, różnorakie
atrakcje… Chyba wszyscy je uwielbiają, z wyjątkiem detektywa Jamesa oczywiście.
– Roger, chodźmy już do domu, nie wytrzymam kolejnej karuzeli… – powiedział
do siostrzeńca, który ciągnął go w stronę następnej atrakcji.
– No dobrze, wujku. Ale przyjdziemy jeszcze jutro? – zapytał z nadzieją.
– Zobaczymy – odrzekł James i skierował się w stronę wyjścia.
Byli już w połowie drogi, gdy Roger zawołał:
– Czekaj, wujku! Zgubiłem czapkę! – Detektyw złapał się za głowę i poszli do biura
rzeczy znalezionych.
– Z tobą to tylko same kłopoty – powiedział z irytacją w głosie James. Roger tylko
przytulił jego rękę i zapukali do biura.
Nie było to zwykłe, szare biuro, z białymi ścianami, masą komputerów i jasnymi
świetlówkami – to było biuro z klimatem. Na ścianach widniała tapeta w egzotyczne
wzorki. Różnorakie rośliny mieściły się na parapetach i w kątach, a zapalone kadzidełko rozsiewało wokół odprężający zapach. Całość uzupełniał majstersztyk – piękny,
kryształowy żyrandol, zrobiony niewątpliwie z fałszywek, gdyż nie stać byłoby na
niego prostego szefa parku rozrywki. Mimo to, kryształy wyglądały na autentyczne.
Za mahoniowym biurkiem siedział niewysoki, korpulentny mężczyzna. Nietrudno
było wywnioskować, że jest on szefem tego miejsca.
– Czy to biuro rzeczy znalezionych? – zapytał James, trzymając siostrzeńca za rękę,
aby czegoś nie nabroił.
– Tym korytarzem, ostatnie drzwi w lewo. A tak na marginesie… Czy to pan nie
jest przypadkiem James Calhoun, słynny detektyw?
– Tak, to ja – odparł James, umiejętnie kryjąc zadowolenie ze swojej sławy.

Strach, który nie starszy

– W takim razie mam do pana sprawę, panie Calhoun. Jak pan może wie, jestem
właścicielem tego parku rozrywki od 25 lat. Świetnie mi się wiedzie, każdy element
parku przyciąga tłumy turystów; jednak tydzień temu zdarzyła się rzecz doprawdy
niesłychana. Odwiedzili nas – uwaga – dwaj szejkowie z Arabii Saudyjskiej! Ale
najlepszy był fakt, że żaden z nich nie miał przy sobie gotówki. I wie pan, czym mi
zapłacili? – przysunął głowę bliżej ucha Jamesa i wyszeptał:
– Diamentami.
– Diamentami? – powtórzył z niedowierzaniem detektyw.
– Tak, diamentami! – odpowiedział mężczyzna – i tutaj jest pies pogrzebany, ktoś
je ukradł. Nie mogłem ich spieniężyć, bo najbliższy lombard jest 100 kilometrów
stąd, a podróż z takim skarbem to nie jest najlepszy pomysł. Trzeba czekać na firmę
przewozową. Wie pan, pancerne wozy i takie tam. Musiałem więc przechować je
w parku i to był mój błąd.
– Bardzo mi przykro, panie…?
– Denner. George Denner.
– A więc, panie Denner… Nie mogę nic zrobić, dopóki nie zdobędę więcej informacji.
Na przykład, ile osób ma wstęp do pańskiego biura?
– Tylko ja i Marley. To pracownik sekcji Domu Strachów, który, w przeciwieństwie
do wszystkich innych atrakcji, dosyć kiepsko prosperuje. Od dawna chcę go zrównać
z ziemią, bo nic nie przynosi, a tylko generuje koszty. Marley był temu stanowczo
przeciwny. Nie zgadzał się na żadną propozycję, dotyczącą opuszczenia domu. Proponowałem mu inną posadę, lepiej płatną, ale on mówi, że przywiązał się do tego
miejsca i za żadne skarby go nie opuści.
– Dobrze, sprawdzę to. Niech pan czeka na informacje ode mnie – powiedział James
i wyszedł razem z siostrzeńcem z pokoju.
– Dokąd teraz, wujku? – zapytał Roger.
– Teraz odwiedzimy Dom Strachów.
– Super! A kiedy weźmiemy czapkę? – Detektyw zapomniał o prawdziwym powodzie
przyjścia do biura. Wzięli więc czapkę i ruszyli na poszukiwania Marleya.
Dojście do Domu Strachów nie sprawiło im trudności – była to jedyna atrakcja,
której nie oblegali turyści. Za kasą siedział mężczyzna, którego wyraźnie to nudziło.
– To pan jest Marley? – zapytał James, podając mu rękę.
– To ja. Chce pan odwiedzić Dom Strachów? – zapytał z nutką umierającej nadziei
w głosie.
– Nie po to tutaj przyszliśmy. Proszę mi powiedzieć, czy wie pan coś o skradzionych
diamentach pana Dennera?
– Nic nie wiem, oprócz tego, że od czasu tych dwóch szejków bardzo się zmienił.
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Zaczął czuć się jak bogacz, załatwił sobie nowe tapety, rośliny… nawet żyrandol, pewnie
kosztowny. Byłem kiedyś jubilerem i mógłbym śmiało stwierdzić, że to prawdziwe
diamenty; ale to niemożliwe. Nie stać by go było na taki zakup.
– Prawda. Zadam panu jeszcze jedno pytanie; dlaczego nikt nie przychodzi do
pańskiej atrakcji?
– Wstyd przyznać, ale to chłam. Denner nigdy nie chciał zainwestować w coś, co
jest naprawdę straszne. Tylko stare, tandetne wampiry i mumie. To już nikogo nie
straszy. Podejrzewam, że to dlatego, żeby mógł zwalić winę na mnie i szybciej mnie
zwolnić. Nienawidzi mnie za to, że nie chcę opuścić tego domu i postanowił się mnie
pozbyć, obarczając mnie winą za kradzież diamentów. Ale ja się stąd nie ruszę – mój
dziadek tu pracował, mój ojciec tu pracował, a teraz pracuję tu ja. I mam zamiar być
wierny tradycji.
– Rozumiem. Dziękuję i do widzenia.
I odeszli. Ich ostatnim punktem miało być biuro pana Dennera. James miał w końcu poinformować go o postępach w śledztwie. Zapukali do drzwi. Pan Denner był
w środku.
– I jak, panie Calhoun? Coś pan zdziałał?
– Na razie nic. Przyjdę do pana jutro, gdy już przemyślę parę spraw, dobrze?
– Zapraszamy. Park jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do
15:00. Będę na pana czekał w swoim biurze.
– Do widzenia.
– Do widzenia.
Nazajutrz James ponownie zjawił się w parku rozrywki – tym razem jednak bez
siostrzeńca. Zapukał do biura i zgodnie z wczorajszą zapowiedzią znalazł tam pana
Dennera.
– Na początek niech mi pan powie, gdzie znajdę Marleya. Nie mogłem go znaleźć
w Domu Strachów, a chciałbym z nim pomówić.
– Ach, niestety, nie znajdzie go pan. Wczoraj poprosił o urlop, twierdząc, że się
przepracowuje. Biedaczek. Musi pan sobie poradzić bez niego.
– Detektyw zaśmiał się nieznacznie; już wiedział, co się stało.
A czy ty znasz już sprawcę?
Zanim zabierzesz się do dalszego czytania,
spróbuj pomyśleć, kto jest winny.
* * *
James wyszedł z biura. Wrócił po około godzinie z dwoma funkcjonariuszami. Denner
poderwał się z fotela.
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– Co to za obstawa? Stało się coś złego?
– A i owszem. Pozwoli pan, że wyjaśnię tę prostą historyjkę.
Szef parku rozrywki prowadzi sobie spokojnie swój interes, gdy nagle wykopuje
żyłę złota i obławia się w sporo diamentów.
Nie może ich jednak spieniężyć, dopóki nie wezwie specjalnej, bezpiecznej firmy
przewozowej, która przyjedzie za kilka tygodni.
W dodatku musi się pozbyć nieopłacalnej atrakcji, jednak na przeszkodzie stoi
sentymentalny jej pracownik; trzeba się go było pozbyć. Jak najprościej rozwiązać
problem? To proste – schować diamenty, oskarżyć pracownika o kradzież, a gdy go
zamkną, spieniężyć skarb, zburzyć atrakcję i żyć jak król. Mam rację?
Denner pobladł, wybałuszonymi oczyma patrzył to na Calhouna, to na funkcjonariuszy – wreszcie wykrztusił zdanie:
– Jak pan do tego doszedł?
– To było nazbyt proste. Zdradził się pan rzekomym urlopem Marleya. Po pierwsze – nie chciał opuszczać tego domu, więc po co miał brać wolne? Po drugie – jak
mógł się przepracować, pracując przez zaledwie 5 godzin przy atrakcji, do której nikt
nie przychodził? Można jeszcze zadać pytanie: Dlaczego Marley zniknął? Mam co
do tego pewną śmiałą teorię; musiał pan wiedzieć z jego Curriculum Vitae, że był
kiedyś jubilerem. Gdyby zbyt często przebywał w pana biurze, mógłby zacząć coś
podejrzewać. Mógłby znaleźć i rozpoznać diamenty, które są ukryte w tym pokoju.
Jednak, porywając pana Marleya, nie pomyślał pan, że ukrycie go w jego atrakcji,
którą zna jak własną kieszeń, było bardzo głupim pomysłem. Prawda, Marley? – powiedział James, a Denner się obrócił. Stał za nim pracownik Domu Strachów. Jeden
z funkcjonariuszy się odezwał:
– W takim razie, gdzie są diamenty?
– Niech się pan rozejrzy. Rozwiązanie wisi w powietrzu. A raczej… pod sufitem –
powiedział James, po czym spojrzał w górę.
– Niemożliwe… – powiedział Marley, wpatrując się w żyrandol. Jego podejrzenia
jednak były słuszne. Żyrandol okazał się być zrobiony z prawdziwych diamentów.
– Czy ma pan coś na swoją obronę? – zapytał Dennera Calhoun.
Denner tylko pokręcił głową i dał sobie bez oporu założyć kajdanki.
– Biedaczek. Pójdzie siedzieć za porwanie, a wystarczyło tylko wydać trochę forsy
na strach, który nie straszył… – skwitował James, po czym wyszedł z biura
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Ostatni
◆
Maciej Dawrzuk
Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie

– Będzie okej, zobaczysz – Matt posyła mi krzepiący uśmiech.
– Tobie łatwo mówić, nie boisz się wysokości – wcale nie czuję się lepiej.
– Wszystko dzieję się tu – pokazuje na głowę – chodzi o to, żebyś nie myślał, gdzie jesteś.
Trochę się uspokajam i na jakiś czas udaje mi się nawet zasnąć. Kiedy wróciłem
z tego stanu błogiej nieświadomości, znów ogarnęły mnie wątpliwości:
– Wspomniałeś, żebym nie myślał, gdzie jestem. Problem polega na tym, że nie
wiem, gdzie jestem i gdzie lecimy – nieświadomie podniosłem głos – wpadłeś do
mojego domu i kazałeś mi pójść ze sobą, obiecując wyjaśnienia i wsadziłeś mnie do
tej kapsuły, a teraz jesteśmy gdzieś w kosmosie!
– Spokojnie, wszystko ci powiem. Co chcesz wiedzieć?
– Po pierwsze: gdzie my lecimy?
Kolejna turbulencja przerywa nam i nie słyszę odpowiedzi, jedynie słowo „Gwiazda”.
– Nie słyszę, jaka gwiazda?
– „Gwiazda”, przez duże G. Stacja kosmiczna, schronienie. Powstała po wybuchu.
– Przecież Ziemia jest bezpieczna, wybuch nie wyrządził tylu szkód, prawda?
– Teoretycznie, lepiej będzie na Gwieździe.
– To dlaczego wziąłeś tylko mnie? Na Ziemi zostali nasi przyjaciele: Jodie, Alan!
Ellie… – skądś wiem, że ich nie zobaczę, nawet zanim Matt odpowiedział. Czuję
też, że trudno będzie mi wytrzymać rozłąkę z Ellie i nie ułatwi tego wspomnienie
wczorajszego pocałunku.
– Mhm… Jakby ci to powiedzieć… – Matt nie zwykł się denerwować, to musi być
jakieś porządne wytłumaczenie – Mój ojciec jest naukowcem, pracuje na Gwieździe.
Tylko dlatego się tam dostałem, a miejsca są ograniczone. Wystarczyło miejsca tylko
dla nas dwóch.
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Nie wiem, co powinienem czuć, więc nie odzywam się już więcej i znów zasypiam.
Kilka razy budzą mnie turbulencje, ale dalsza droga odbywa się prawie bez przeszkód.
– Zbliżamy się do Gwiazdy, zapnijcie pasy – ktoś krzyknął w kapsule.
Wyjrzałem przez okno statku i ujrzałem największą rzecz, jaką widziałem w życiu – Gwiazda z pewnością nie została zbudowana niedawno, a to wywołało moje
podejrzenia – może jej mieszkańcy wiedzieli o zbliżającej się katastrofie?
Podzieliłem się moimi podejrzeniami z Mattem, a on z uśmiechem odpowiedział:
– Jesteśmy po prostu zapobiegliwi – zwróciłem uwagę na to, że uznał siebie za
mieszkańca Gwiazdy, mimo że jeszcze na nią nie dotarliśmy.
Weszliśmy na pokład, gdzie przywitano nas niezwykle chłodno, przybyły tylko
rodziny nowych osób – widać, że ostatnio dotarło tu sporo kapsuł.
Minęły dwa miesiące, odkąd mieszkam na Gwieździe, życie tutaj zupełnie różni
się od tego na Ziemi. Jedynymi rozrywkami są książki, które niestety po ośmiu tygodniach już się nudzą. Ciągle męczy mnie to, że ludzie z Gwiazdy mogli wiedzieć
o wybuchu bomby atomowej. Postanawiam przeszukać stację, żeby dowiedzieć się
więcej na ten temat.
Wstrząs.
Kolejny wstrząs.
W końcu zrywam się z łóżka i znajduje ubrania. Wyglądam przez okno i nie wierzę
w to, co widzę. Przecieram oczy, ale ciągle mam przed oczami ten widok. Światła całej
stacji są wyłączone i… Z czego zdaję sobie sprawę dopiero teraz, nie słyszę zawsze
wszechobecnego dźwięku silników. Szukam latarki, którą znajduję na dnie szuflady
w szafce nocnej.
Wychodzę z mojego pokoju i spotyka mnie kolejne zaskoczenie – korytarze są
zupełnie puste. Rozglądam się z zaskoczeniem i nie widzę żadnych śmieci, zawsze
leżących w kątach, i z jakiegoś powodu wiem, że to nie wina słabej latarki. Idę dalej,
coraz bardziej ogarnięty strachem, dostrzegając na końcu korytarza jakiś kształt
przypominający człowieka. Kiedy podchodzę bliżej okazuję się on tylko stertą ubrań,
co samo w sobie jest dziwne, ponieważ jest to jedyne, co znajduje się na korytarzu,
a ubrania są na Gwieździe rzadkością.
Chodząc po stacji znajduję jeszcze kilka takich stert i wydaje mi się to niezwykle
podejrzane – są umieszczone w mniej więcej równych odstępach. Wciąż nie widziałem
żadnego człowieka, tak jakby wszyscy zniknęli. Mam ochotę ukryć się gdzieś, poczekać
aż to przeminie, ale skądś wiem, że nie mogę przestać szukać powodu tego dziwactwa.
Próbuję przypomnieć sobie mapę Gwiazdy, którą widziałem pierwszego dnia –
nie potrzebowałem jej, wszędzie chodziłem z Mattem, który znał stację na pamięć.
Wszystkie ściany są tak samo białe, nie posłużą mi za punkt orientacyjny. Muszę
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dostać się do pokoju kontrolnego, tam powinienem się czegoś dowiedzieć. Próbuję
przypomnieć sobie do niego drogę i ruszam w stronę, która wydaje mi się właściwa.
Dochodzę do rozwidlenia kilku korytarzy i niemal od razu wbiegam do prawego,
ponieważ z lewego słyszę dziwne dźwięki i bardzo boję się tam wejść. Co do środkowego, wydaje mi się, że coś tam jest, więc wykluczam go natychmiast.
Nie mogę znaleźć pokoju kontrolnego i wciąż błądzę po Gwieździe. Kilka razy
wydawało mi się, że w cieniu coś widziałem, ale bałem się sprawdzić i natychmiast
uciekałem.
Tracę poczucie czasu.
Ile godzin już minęło?
Wlokę się korytarzem w ślimaczym tempie, wydaje mi się, że chodzę w kółko –
Gwiazda nie może być taka duża. A może jest? Nie mam już siły, siadam na podłodze i opieram się o losowe drzwi. Wydaje mi się, że coś słyszę, ale to zapewne tylko
wytwór mojego umysłu. Zasypiam. Budzi mnie dźwięk, znowu to charkanie. Tym
razem jestem pewien, że to nie szaleństwo. Otwieram oczy i widzę jego źródło – tuż
naprzeciwko mnie, w migającym świetle lampy stoi pochylone, humanoidalne monstrum. Gdyby nie sucha, szara skóra, łysa głowa i puste czarne oczy można by uznać
tę postać za człowieka.
Podnoszę się w niemożliwym tempie i z braku innej drogi uciekam przez drzwi,
o które się opierałem. Zamykam się w środku i znajduję krzesło, którym blokuję klamkę. Na wszelki wypadek blokuję je ramieniem. Czuję, że potwór dobija się do drzwi,
ale wytrzymują. Napór ustępuję i mogę rozejrzeć się po pokoju. Nie mogę uwierzyć
w moje szczęście – jestem w pokoju kontrolnym. Byłem tu tylko raz, kiedy tata Matta
poprosił go na rozmowę, ale jestem pewien, że to tutaj.
Przeszukanie postanowiłem zacząć od segregatorów, uznałem, że może tam być coś
ważnego. W segregatorach nie znalazłem nic, uznaję, że teraz kolej na szafki. Poszukiwania przyniosły efekt w postaci tableta zablokowanego hasłem złożonym z czterech
liter. Teraz pozostaje mi je odkryć. Pierwszym oczywistym wyborem było imię „Matt”,
zakładając, że tablet należy do jego ojca. Niestety, nie zadziałało. Próbowałem jeszcze
wielu kombinacji, czy to losowych, czy to rzeczy, które słyszałem od Matta, ale nic nie
zadziałało. W końcu, wpisując pierwsze lepsze litery, ułożyłem je w słowo „star” i tablet
się odblokował! Po raz kolejny zadziwiło mnie moje szczęście, ale nie namyślając się
długo zacząłem przeglądać urządzenie. Znalazłem jeden ciekawy plik – „nuclear”,
a to co w nim przeczytałem spełniło moje najgorsze oczekiwania – ludzie z Gwiazdy
wiedzieli o planowanym wybuchu bomby, co zrodziło następną ideę – może to właśnie oni są odpowiedzialni za tenże wybuch? Próbuję przypomnieć sobie wszystko,
co naukowcy mówili po wybuchu: znaleziono winnych terrorystów, odsiadują już
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dożywocie. Czy aby na pewno? W mojej głowie pojawiają się teraz miliony teorii, rodem
z powieści kryminalnych: może ci rzekomi terroryści byli tylko podstawieni? Może
prawdziwi sprawcy pozostają na wolności? Może są tu, na Gwieździe? Odruchowo,
szybko się rozejrzałem i, co oczywiste – nikogo nie zobaczyłem.
Przeszukałem jeszcze cały pokój, jednak nie odkryłem nic nowego, za wyjątkiem
baterii do latarki. Nie wiedząc, co teraz zrobić, postanowiłem wyjść i odszukać kogokolwiek, a co ważniejsze – spróbować dowiedzieć się, co stało się na Gwieździe. Już
miałem położyć dłoń na klamce, jednak dopadły mnie wahania – co jeśli to coś wciąż
tam jest? Uznałem, że skoro nie słyszałem nic od kilku godzin, to monstrum musiało
odejść. Otwieram drzwi i szybko się rozglądam – nic. Jeszcze raz rzucam wzrokiem na
pokój kontrolny i mam dziwne przeczucie, że tam w środku coś się czai, ale nie chcę
tego sprawdzać. Zamykam drzwi i z ich zewnętrznej strony przywiązuję do klamki
sznurek, aby się nie zgubić. Na próbę ciągnę za niego, a skoro wytrzymuje ustawiam
latarkę tak, aby oświetlała większą przestrzeń i ruszam.
Znów wydaję mi się, że chodzę w kółko, nawet pomimo ciągnącej się liny. Znów
wiele razy widziałem coś w ciemności i teraz jestem już pewien, że to nie były przywidzenia – potwór mnie śledzi, ale z jakiegoś powodu nie atakuje. Próbuję iść w jednym
kierunku – tym, który wydaje się przeciwnym do tego, z którego przyszedłem.
Zauważam pewne zmiany w moim otoczeniu – ściany nie są białe, tylko jasnokarmelowe i coraz częściej widuję drzwi. Sprawdzam stan sznurka i widzę, że nie wystarczy
na długo – co najwyżej kilkaset metrów.
Skończył mi się sznurek. Przywiązuję go do klamki losowych drzwi i z braku innej
opcji, idę dalej.
Coraz bardziej się boję – potwór najwidoczniej staje się śmielszy i widuję go coraz
częściej. Odkrywam też kolejny problem – baterie, które znalazłem okazały się częściowo wyczerpane, co teraz skutkuje miganiem latarki.
Latarka zupełnie się wyczerpała i zastanawiam się, czy nie wrócić się po inną – w pokoju kontrolnym widziałem kilka, ale nie sądziłem, że się przydadzą. Postanawiam
kontynuować moje poszukiwania ludzi i rozwiązania zagadki w ciemnościach.
Od kiedy straciłem jedyne źródło światła chrząkanie potwora się nasiliło, dałbym
też głowę, że podchodzi coraz bliżej mnie, niedługo skończy mu się umiar.
Widzę światło! To nie przywidzenie, jestem pewien. Kilkadziesiąt metrów ode
mnie, na końcu korytarza uchowała się jedna lampa, ona nie zgasła jak inne. Liczę na
to, że spotkam tam ludzi, ocalałych jak ja. Liczę na to, że wiedzą, co się stało. Liczę
na to, że jest wśród nich Matt. Biegiem docieram do lampy i zauważam ukryte drzwi
– zapewne, gdyby wszystkie światła świeciły nigdy bym ich nie zauważył, ale teraz są
one zupełnie wyraźne – bez klamki, bez framugi, widać tylko ich zarys. Są dosyć małe,
jak na drzwi, jednak słyszę chrząkanie, co popycha mnie w ich stronę.
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Wciskam się w malutki otwór i wchodzę do najdziwniejszego pomieszczenia, jakie
w życiu widziałem, ale z jakiegoś powodu wiem, jak je nazwać – laboratorium. Nie jest
to jednak przyjemne laboratorium chemiczne niczym z komiksów. Jestem pewien, że
w tym tutaj cierpieli ludzie, byli poddawani testom, torturom. Świadczą o tym nietypowe konstrukcje umieszczone tu i tam oraz nieregularne kształty, które pewnie są
organami. Z obrzydzeniem cofam się do wyjścia, ale odwodzi mnie od tego ponowne,
głośniejsze chrząkanie. Szukam czegoś do zabarykadowania drzwi, jednak wszystko
jest tu nieruchome. Liczę więc, że monstrum nie zauważy drzwi. Odczekuję chwilę
i nic nie słyszę. Dobrze. Oddycham z ulgą, uświadamiając sobie, że od kiedy wbiegłem
do pomieszczenia, wstrzymywałem powietrze.
Mam teraz chwilę, aby rozejrzeć się po laboratorium, lecz jest tak duże, że nie
wiem, gdzie zacząć. Decyduję się pójść najpierw tam, gdzie nie ma żadnych ludzkich
wnętrzności, strasznych narzędzi ani stołów operacyjnych – wygląda to jak jakieś
biuro, jednak jest w nim coś dziwnego – jedynym meblem jest małe biurko, pomijając
regały z dokumentami, które tak otaczają pomieszczenie, jakby były jego ścianami.
Gdy to zauważam, nie wytrzymuję i rzucam:
– Szlag, chyba nie wystarczy mi chwila – przeraża mnie dźwięk własnego głosu,
chrapliwy i niski, jakby należący do kogoś innego.
Następuje cisza, którą przerywam podchodząc do pierwszego z lewej regału i przeglądam znalezione na nim dokumenty. Z początku nie znajduję nic ciekawego, jednak
na czwartym regale leży naprawdę interesujący plik papierów. Dowiedziałem się z niego
sporo na temat bomby atomowej, powodów jej zrzutu oraz czegoś, co nazwano tutaj
po prostu zombie, jednak z opisów wynikało coś znacznie straszniejszego, znacznie
okropniejszego niż zielone umarlaki z kreskówek i komiksów. Twierdzili oni, że
przeprowadzali na starszych, umierających ludziach testy, aby zamienić ich w nawóz.
W tym miejscu przystanąłem i zwątpiłem w moją umiejętność czytania – w nawóz?
Zamieniać ludzi w nawóz? Zamiast pomagać im w chorobie i pozwolić spokojnie
odejść? Co to byli za lekarze, że pomagali w takim procederze? Co to byli za ludzie, ci,
którzy to wymyślili? Pogrążyłem się w rozmyślaniach i zupełnie zapomniałem o dokumentach, z rozmyślań wyrwało mnie dopiero chrząknięcie – jakim cudem? Potwór
dostał się też tutaj? Odczekałem chwilę, a z racji, że nie usłyszałem go ponownie, to
uznałem, że to wytwór mojej wyobraźni albo monstrum czeka pod drzwiami, ale ich
nie widzi – w innym przypadku prawdopodobnie już bym nie żył.
Szybko znajduję linijkę, na której skończyłem i kontynuuję: ani jeden obiekt testów
nie przeżył, a skoro są w kosmosie, trupy przechowywano w specjalnych pojemnikach i co kilka miesięcy wywożono na Ziemię w celu pochówku. Raporty z planety
donoszą jednak, że większość kapsuł nie dotarła, za wyjątkiem dwóch – w pierwszej
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znaleziono ciała wszystkich pasażerów i wszystkie, bez wyjątku miały skórę koloru
zielonego. Później odkryto zniknięcie tych ciał, a następnie zaczęły się masowe morderstwa. Co do drugiej kapsuły, jej pasażerowie nigdy prawdopodobnie nie trafili na
Ziemię – w kapsule znaleziono małą dziurę, pominiętą podczas kontroli na Gwieździe.
Wyczytałem też jakieś informacje na temat składu bomby atomowej, jednak uznałem
je za nieistotne. Samego powodu zrzucenia jej na Ziemię domyśliłem się sam – mieszkańcy gwiazdy sprzątali po sobie, kosztem milionów ludzi.
Chciałbym dowiedzieć się więcej, pomimo rosnącego obrzydzenia, przekazać jak
najwięcej informacji ludziom z Ziemi, jednak usłyszałem jakby pospieszające mnie
chrząknięcie. Na pewno była to urojenie, bo odniosłem wrażenie, jakoby dźwięk
dochodził tuż zza mnie, a po odwróceniu nie znalazłem nic. Mimo wszystko, wziąłem sobie do serca niemą radę i ruszyłem do wyjścia. Nie wiedziałem jednak, że już
nigdy nie opuszczę tego pomieszczenia. Nigdy nie zrealizuję moich marzeń. Bowiem
chrząknięcie wcale nie było ułudą, potwór zmaterializował się tuż przede mną, jakby
znikąd. Strach sparaliżował moje ciało, chociaż mózg krzyczał, żeby uciekało. Ono
jednak, stało niewzruszone, a monstrum patrzyło na mnie triumfalnie, ale w jego
oczach dostrzegłem… smutek? Rozpacz? Odniosłem wtedy wrażenie, że poznaję
te oczy, że je już widziałem. Że są to oczy Ellie, mojej niedoszłej dziewczyny. Mojej
miłości, którą odważyłem się jej wyznać dopiero dzień przed wybuchem. Później już
nigdy jej nie zobaczyłem. Aż do teraz, bo skądś wiem, że to jej oczy, że to ona. Że też
uległa tej mutacji.
Moje rozmyślania przerywa Ellie, szczerząc zęby i w niewyobrażalnym tempie
rzucając się na mnie. Nie ginę jednak z jej ręki, bo sparaliżowane ciało reaguje w ostatniej chwili i odskakuje w bok, uderzając jednak w jeden z regałów, który zapadł się na
znów skrępowany korpus.
Czuję, że to moje ostatnie chwile, zostałem przygnieciony segregatorami, teczkami,
regałem.
Widzę moją matkę, czule trzymającą w swoich ramionach niemowlaka. I wiem, że
ten niemowlak to ja, jednak czuję, że ten obraz jest mi zupełnie obcy.
Słyszę płacz dziecka, i znów wiem, że to mój płacz i znów jest mi obcy.
Nie czuję nic. Pustkę. Odszedłem z tego świata. I nie ma tu nic.
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iężko stwierdzić, kiedy po raz pierwszy zobaczył ją pewien chłop, który poszedł
do lasu, aby nazbierać drewna na opał. Posiadała ona nieskazitelną cerę, piękne
i długie włosy koloru szarego. Na głowie nosiła wianek w kolorze jej oczu ze świeżych
kwiatów rosnących niedaleko jeziora, wyglądała młodo. Jej ciało było drobne i szczupłe,
natomiast odziane jedynie w sukienkę koloru zielonego, odsłaniającą jej zgrabne nogi
i delikatnie zaznaczone kości obojczykowe. Poruszała się szybko i zwinnie na bosych
stopach. Swoimi fioletowymi oczami chłonęła piękno otaczającej ją natury. Dziwne,
że tak cudowna istota wywołała strach u wieśniaka, jednak nie wiedziała, że rzucono
na nią urok, który zmieniał jej wygląd w oczach ludzi i istot śmiertelnych. Zwierzęta
nazywały ją Sasenthe, pomagała im, gdy zostały zranione lub gdy zatruły się owocami.
Mijały lata, wieki, a driada ciągle zostawała nieuchwytna, mimo że wynajmowano
wielu zabójców gotowych zgładzić stwora, który zadomowił się w lesie nieopodal wsi
Lorente. Osada była oddalona od wielkich miast, w pobliżu zaś znajdowało się jezioro
i pola uprawne, na których miejscowi pracowali od świtu do nocy. Przez mieścinę
przechodził słynny szlak handlowy, a kupcy którzy tędy przejeżdżali, zatrzymywali
się w karczmie „Pod siedmioma słowikami”. Po opuszczeniu gospody jechali dalej,
jednak szerokim łukiem omijali las, w którym straszyła zjawa.
W maju, kiedy słońce grzało i wszystko rodziło się do życia po długiej i mroźnej
zimie, która ustąpiła dopiero w kwietniu, do oberży wstąpił nieznajomy, przyjechał
on tutaj w sprawie ogłoszenia. Był urodziwym elfem z łukiem i mieczem na plecach.
Odziany był w lekki pancerz koloru czarnego, tak jak jego włosy, które spięte były
w luźną kitkę. Miał wzrok przenikliwy i chłodny, jednak bardzo inteligentny. Na jego
twarzy rzadko pojawiał się uśmiech. Podszedł do karczmarza i rzekł:
– Ja w sprawie ogłoszenia – rzekł obojętnie.
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– Idźcie do sołtysa panie. On wie wszystko, a ja to tylko mogę coś podać na mój
koszt – odrzekł oberżysta.
– Podajcie mi piwa z miodem – odpowiedział nieznajomy – tylko nie żałujcie miodu
oberżysto.
Po wypiciu trunku ruszył w stronę domu sołtysa. Ludzie patrzyli na niego z szacunkiem i podziwem. Dziwiło go to, ponieważ myślał, że w tych stronach elfy nie są mile
widziane. Mijał po drodze dzieci bawiące się w chowanego, a także seniorów wioski,
którzy grzali swoje pomarszczone twarze w słońcu. Elf myślał o przemijaniu, o tym,
że Ci ludzie, których widzi niedługo przeminą, a on będzie trwać wiecznie. Nie był
on zwykłym spiczastouchym, tylko następcą tronu królestwa Aregear położonego
ponad koronami najwyższych drzew na świecie. Gdy dotarł do chaty pana osady,
usiadł na ławce przed gankiem i wsłuchiwał się w dźwięk lasu. Nie słyszał tam niczego
niepokojącego, tylko ćwierkające ptaki, szum drzew i piękny głos śpiewającej dziewki. Zdziwiło go, że w tych stronach ktoś tak płynnie mówi jego ojczystym językiem.
Przysłuchiwał się piosence, która pieściła jego uszy, aż nagle drzwi domu otworzyły
się z hukiem. Nieznajomy, aż podskoczył z zaskoczenia.
– Ty w sprawie ogłoszenia, hę? – zapytał sołtys.
– Z czym się zmagacie? – zagadnął.
– Ano w lesie coś straszy. Co prawda rzadko widujemy tego stwora i nie uprzykrza
życia, ale strach chodzić. A tam groby przodków i drewno na opał, a także pożywienie.
My, prości ludzie panie, walczyć nie będziemy.
– Możesz mi dobrodzieju opowiedzieć dokładnie o zjawie?
– Pewno. Mój pradziad do lasu po drewno poszedł i wrócił blady jak śnieg. Gadał, że
tam kobieta brzydka i okropna straszy. Wyglądała, jakby wyschła i zamarzła. Podobno
widział, jak zwierzę niewinne morduje i czymś cienkim go nakłuwa. Spojrzała na niego
fioletowymi oczyma, a on zaczął uciekać, ile sił w nogach. My wynajmowaliśmy wielu
zbójów, co mieli zająć się problemem, ale nawet oni uciekali, gdy ją tylko zobaczyli.
Mamy pieniądze panie. Zapłacimy, ile trzeba.
– Jutro wyruszam – rzekł nieznajomy – przygotujcie mi nocleg i poczęstunek, jeśli można.
– Jak mamy was zwać panie?– wybełkotał grododzierżca.
– Elandil, jeśli można.
O świcie kury piały, a Elandil przygotowywał się do walki z bestią. Wypił eliksir,
zjadł śniadanie i wyruszył w głąb lasu. Nic nie wskazywało na to, że zaraz go coś zaatakuję lub zaskoczy. Stąpał po dawno nieużywanej ścieżce prowadzącej do wodospadu
i zagajnika z malinami. Znów usłyszał ten cudowny śpiew. Spojrzał w górę i ujrzał
najpiękniejsze stworzenie na całym świecie ludzi i elfów. Była to driada, która jak co
rano chodziła nad wodospad, aby umilać dzień śpiewem
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– Co ty tutaj robisz?! W lesie grasuje potwór! – krzyknął Elandil.
– Jaki niby potwór? Niczego tutaj nie ma. Jestem panią tego lasu, dbam o rośliny,
zwierzęta. Ludzie w te rejony nie przychodzą i dobrze. Nie niszczą i nie zabijają. A ty
kim jesteś? Co tutaj robisz?
– Wybacz pani. Jestem Elandil. Przyszedłem tutaj, ponieważ znalazłem ogłoszenie
dotyczące zjawy z Lorente. Wieśniacy boją się tu przychodzić, a ja miałem rozwikłać
ten problem. Jeśli mogę spytać, jak cię zwą pani?
– Sasenthe. Chcę cię uprzedzić, że na tym obszarze nie ma żadnego stwora stwarzającego zagrożenie, ale proszę cię nie mów o tym mieszkańcom. Oni chcą czerpać
zyski z mojego domu i mojej rodziny. Chcą nas mordować, zjadać lub sprzedawać.
Jesteś elfem Elandil urodzonym w świetle księżyca, prawda?
– Skąd wiesz pani? – zapytał ze zdziwieniem.
– Znam elficki I znaczenie twojego imienia, zapewne płynie w tobie błękitna krew.
Byłam przy narodzinach pierwszego elfa i człowieka, widziałam wasz upadek i klęskę,
wzloty i upadki. Przez kilkaset lat twój naród wymierał, ale potem znów się odrodził jako rasa lepsza. I znów powstali ludzie, zaczynaliście od początku. Od kamieni
łupanych, od strachu przed ogniem. I walki z wielkimi jaszczurami, aż do teraz . Tak
samo było w średniowieczu, a przecież mamy rok pięć tysięczny, a nie tysięczny. Wciąż
robicie wszystko tak samo, a ja przyglądam się z boku. Dzięki ewolucji elfy stały się
nieśmiertelne, obecnie zapewne wszystko stało się dla ciebie bardziej zrozumiałe,
prawda?
– Prawda – odpowiedział nieśmiało – przybyłem, ponieważ miałem rozwikłać problem
chłopów. Skarżyli się, że w lesie dziewka brzydka i okropna straszy, a wygląda jakby
wyschła i zamarzła, poza tym niewinne zwierzę podobno czymś ostrym nakłuwała.
– Nakłuwała?! Jedynie ja zszywam rany zwierząt zranionych przez ludzi, ale oni
raczej wiedzą, jak wygląda driada. Chwila…chłopi często krzyczeli na mój widok
i nasyłali zbójów. Ty też chcesz mnie zabić?!
– Nie! Skądże, przecież Ty jesteś najpiękniejszą istotą, jaką widziałem w moim długim życiu, więc nie pasujesz do opisu, poza tym jesteś dobra – elf lekko się zarumienił.
Spacerowali po pięknym lesie jeszcze przez kilka godzin. Elandil myślał o ogłoszeniu,
a także coraz więcej myślał o swoim pochodzeniu i istocie świata. Często spoglądał na
piękną Sasenthe i studiował jej urodę, ona natomiast serdecznie się do niego uśmiechała. Nagle do lasu przybiegł młody i odważny chłop, który zaniepokoił się długą
nieobecnością elfa. Stanął i zbladł. Zobaczył driadę siedzącą na kamieniu i ruszył na
nią z mieczem w ręku. Zranił ją w ramię i plecy. Nagle odskoczyła i upadła. Podniósł
swój oręż, zamachnął się i już miał wykonać ostatni cios, gdy niespodziewanie Elandil
podbiegł i skrzyżował miecz z wieśniakiem.
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– Co ty robisz?! – wrzasnął elf.
– Próbuję zgładzić naszą zjawę! – odpowiedział – dlaczego mi przeszkodziłeś?
– Nie możesz zabić tej niewinnej istoty, nie pozwolę na to!
– A zatem i ty zginiesz!
Mimo młodego wieku człowiek władał perfekcyjnie ostrzem. Zranił elfa w nogę,
ale to nie przeszkadzało temu w walce, poza tym nie chciał go zabić. Po kilku minutach przyszła reszta zdolnych do walki chłopów uzbrojonych w kosy, siekiery, widły
i pochodnie. Poczuli się oszukani przez elfa, gdy zobaczyli, że walczy z jednym z nich.
Cała chmara ruszyła na Elandila i zranili go w tors i twarz. Ostatkami sił Sasenthe
przeteleportowała ich nad rzekę, która uzdrawiała dzięki swojej mocy. Była ona z dala
od miejsca walki, więc mogli czuć się bezpiecznie. Oboje mocno krwawili, jednak
driada wracała już do pełni sił, dzięki właściwości tego miejsca. Szybko pobiegła
po wodę i ze łzami w oczach polewała rany elfa. Była mu wdzięczna za ratunek, wiedziała, że jest jej przeznaczony, ponieważ czekała na niego przez wiele lat. Nie mogła
pozwolić mu umrzeć.
Po kilku dniach elf zaczął powracać do formy i czuł się już coraz lepiej, jednak
po walce zostało mu kilka blizn. Elandil z dnia na dzień zakochiwał się w swojej
wybrance serca a także losu. Postanowił się jej oświadczyć oraz podarować najcenniejszą rzecz, jaką posiadał, czyli miecz z kości najstraszniejszego potwora, który żył
na świecie. Nazywano go Angarok, dlatego miecz nosił tę samą nazwę. Ostrze było
czarne, wysadzane białymi kryształami, wyglądem przypominało nocne niebo nad
wyspami, natomiast rękojeść wykonana była z drewna drzewa Bradstep w kolorze
perłowym. Gdy Sasenthe dotknęła miecza, coś błysło i huknęło. Pojęła, że zły urok
ustąpił. Zrozumiała, że polegał on na tym, że śmiertelni widzieli ją jako potwora.
Powrócili do wsi Lorente, a wieśniacy przywitali ich serdecznie, jakby zapomnieli
o całym zajściu. Może moc zaklęcia wyczyściło im pamięć? Tego nie wiedzieli, ale
postanowili żyć w zgodzie w chłopami i zamieszkać w chatce w lesie, przy wodospadzie,
tam gdzie po raz pierwszy się zobaczyli.
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◆
Natalia Kamińska
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Bogdańcu

11 lat wcześniej
– Mamo! Chodź zobacz, mamusiu! – zawołała sześcioletnia blond włosa dziewczynka.
– No chodź zobacz!
Mama, stanęła w progu jasno różowego pokoju córeczki, wszystko wydawałoby się
normalne, gdyby nie to, że zabawki małej Rachel unosiły się w powietrzu.
– Córeczko, co ty robisz? – Zapytała przerażona kobieta.
– To nie ja – odparło dziecko wpatrzone w klocki. – To Diana! Mnie też nauczy! –
powiedziała podekscytowana. Mama Rachel nie widziała, szarej dziewczynki w kącie
pokoju, tylko Rachel widziała tego… ducha.
– Ona mnie nie widzi, ani nie słyszy.– powiedziała Diana.
– Ty mnie nie lubisz prawda? – zmieniła temat.
– Bardzo cię lubię – uśmiechnęła się Rachel.
Teraz pluszowe misie zawisły ponad ich głowami, kręcąc się w powietrzu.
– Błagam niech to będzie tylko głupi sen – wyszeptała mama.
– Rachel, chodź jedziemy na lody – odparła drżącym głosem.
– Loooody! – zapiszczała radośnie i przeciągle dziewczynka.
– A ja?– zapytała Diana.
– Mamo, a Diana może z nami jechać?
– Nie, kochanie Diana musi zostać – odparła mama biorąc córeczkę na ręce.
– Przykro mi – odrzekła smutno dziewczynka machając ręką na pożegnanie.
– Niestety zostajesz.
– Ale ja chcę!!! – wrzasnęła Diana.
Ziemia zaczęła drżeć, z półek zaczęły wypadać książki, a ze starych kredensów
wypadła porcelana. Mama, zbiegła po schodach i razem z córką wybiegła z domu,
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kamienie ze żwirowej ścieżki raniły jej bose stopy. Jak najszybciej odjechały czarnym samochodem, byle jak najdalej od tego miejsca. Spoglądając w boczne lusterko
zauważyła, że drewniany domek w górach, w którym mieszkało już szóste pokolenie
rodziny, stanął w płomieniach.
10 lat później
Jakieś miejsce. Jakieś więzienie. Jakaś izolatka. Szare brudne ściany. Jedno połamane łóżko, roztrzaskane lustro, komoda i zwykłe biurko. Wszystko wyprute z barw,
wszystko takie szare, bez marzeń, bez nadziei, takie jak ja. Nijakie, nie nijakie. Zepsute.
Pomyśleć, że mogłabym mieć normalne życie, takie problemy jak szesnastolatki, jak
dziewczyny w moim wieku. Na jaki kolor jutro pomalować paznokcie? Czy ta bluzka
jest jeszcze modna? Rzeczywistość. Nie jest taka, jaką chciałabym, żeby była. Cóż,
nikt by nie chciał żyć, tak jak ja.
Może mają racje? Może ja nie jestem normalna? Nie. Diana mówi mi prawdę, jestem wyjątkowa. Nie powinnam tu tkwić, ja i ona mogłybyśmy zmieniać świat. Oni
się chyba nas boją, a nie wiedzą, że to my obawiamy się ich. Chcą mi wmówić, że
Diany nie ma, ale nigdy nie złamią naszej przysięgi: „Diana i Rachel, Rachel i Diana,
siostry na zawsze”
Psycholodzy nas nie zniszczą, ludzie nas nie złamią, żadna moc nas nie rozdzieli.
Kiedyś, obiecałam sobie, że zabije tych, którzy mnie tu zamknęli, ale siedzę tu już na
tyle długo, żeby przemyśleć różne sprawy, doszłam do prostego wniosku. Mianowicie,
żeby pokochać prawdziwie, należy zdradzić, a żeby zemścić się, chciwie wybaczyć. My
nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy kimś więcej. Ja zrobiłam coś, czego nie potrafią inni,
dałam wolność drugiej części mojej duszy. Tak twierdzi Diana i to właśnie ona jest
tą moją drugą połową. Siedzimy teraz razem na łóżku. Trzymamy się za ręce. W taki
sposób kumulujemy i powiększamy naszą energię. Uciekniemy stąd. Odnajdziemy
Zonwer, które obiecała mi Diana. Zonwer to inny wymiar, to miejsce dla naszych
dwóch dusz, to tak jak ludzie mają niebo i piekło. Tak my, mamy Zonwer i Rewnoz.
To piękne prawda? Zonwer czysty raj, a jego odwrotność Rewnoz najgorszy chaos.
Przyszli, znowu będą mnie niszczyć. Próbowali już wszystkiego… Rozmów, zastraszania, bicia, leków… tortur. Boję się, ja nie mogę żyć bez Diany, a ona beze mnie.
Więc co tym razem? Oby spróbowali na spokojnie. Siłą, bo jak zwykle się opierałam,
wyciągnęli mnie na korytarz. Blade, słabe światło, dawała tu jedna jedyna żarówka,
która w każdej chwili mogła zgasnąć, tak jak moja nadzieja. Wepchnięto mnie do małego gabinetu. Znajdowało się tu tylko szare biurko, z dwoma krzesłami ustawionymi
naprzeciwko siebie i lampka, dająca bardzo mocne światło. Zostałam poproszona
o zajęcie miejsca. Zrobiłam to.
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– Dlaczego mnie po prostu nie zabijecie?– odparłam, zdziwiona tym, jak słabo
brzmi mój głos. W sumie nie odzywałam się od paru miesięcy, a z Dianą rozmawiałam telepatycznie. Poczułam pieczenie w policzku. Znowu mnie uderzyli, zaczęłam
uspokajać się mentalnie, żeby nie dostać ataku paniki. Agliofobia, lęk przed bólem,
mój najsłabszy punkt. – Ktoś chce z tobą porozmawiać. Masz być grzeczna, inaczej
czeka cię kara – powiedziała oschle jakaś kobieta. Wyszli z pomieszczenia zostawiając mnie samą. Wydawało mi się, że minęła wieczność, a tak naprawdę może
chwila. Będąc w tym miejscu już dawno straciłam rachubę czasu. Tak, czy inaczej do
pomieszczenia wszedł mężczyzna w długim, czarnym płaszczu z czarną teczką. Na
początku nie widziałam jego twarzy, gdyż zakrył ją pod kapturem, ale siadając zdjął
go. Mogłam wtedy zobaczyć, że był młody i przystojny. Mógł mieć dwadzieścia pięć,
może dwadzieścia sześć lat. Spuściłam głowę i wpatrywałam się, milcząc, w swoje
splecione blade, chude dłonie. Nogi zaczęły mi się trząść.
– Nie musisz się mnie bać, nie zrobię ci krzywdy – odparł – w zasadzie, to mam dla
ciebie interesującą propozycję, chyba, że ty i Diana, chcecie tkwić tu dalej. Gwałtownie
podniosłam głowę. Wolność? Nie mogę stracić takiej szansy.
– Mów – zażądałam władczo i w myślach skarciłam się za ton.
– Proszę – powiedziałam pokornie.
– Jestem taki jak wy. Jest nas wielu. Zostaliśmy tu przesłani do wypełnienia misji.
Mamy odnaleźć i uaktywnić portal do Zonwer – powiedział spokojnie.
– Niesamowite – wyszeptałam.
– Kiedy nas stąd zabierzecie? – zapytałam nadal nie mogąc uwierzyć w to, co
usłyszałam.
– Jeszcze dziś wieczorem. Nie mów im tego, co ci przekazałem, jakby pytali, milcz,
powiedz tylko Dianie – odparł.
Zastukał dwa razy w biurko i jakby na zawołanie dwie osoby weszły do pomieszczenia i zaczęły mnie ciągnąć korytarzem do pokoju. Kiedy zostałam tam wepchnięta,
od razu podbiegłam do Diany i ją przytuliłam. Po czym pierwszy raz od wielu lat
zaczęłam płakać ze szczęścia.
– Co się stało?– zapytała zmieszana Diana.
– Zabiorą nas stąd!– powiedziałam szczęśliwa.– Ktoś kto też jest taki jak my, razem
mamy znaleźć portal do Zonwer.
– Kiedy…– zaczęła Diana.
– Dziś wieczorem.– przerwałam jej – zapomnimy, o tym co się stało, zaczniemy
na nowo…
– Rachel, też się cieszę. To prawda, że czas leczy rany, ale zostawia blizny na zawsze.
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Rok później
Ujrzałam mój cel. Daniel Smitch. Stał na balkonie i wpatrywał się w gwiazdy. Ruszyłam pewnym krokiem w jego stronę, a Diana za mną. Szłam tak, aby mnie usłyszał. – Pięknie. Prawda? – zapytał nie odwracając się w moją stronę.
– Tak – odparłam.
– Te gwiazdy, to dusze ludzi, którzy umarli. Spadają, żeby bezpowrotnie mknąć
w daleką przestrzeń – powiedział.
– Tu się mylisz Smitch – odparłam oschle – kiedy rodzi się człowiek, z nieba spada
dusza, ale zanim odnajdzie nowo narodzonego, rozpada się na dwie części. Z reguły
jedna trafia do kobiety, a druga do mężczyzny. Sensem życia staje się wtedy, odnalezienie tej drugiej połowy, połowy własnej duszy. Jednak, zdarzają się przypadki, kiedy
to cała dusza trafia do jednej osoby, a wtedy trzeba wyzwolić te dusze.
– Tak powstają Zjawy – odparł z pogardą, wreszcie odwracając się z moją stronę – to
podłe kreatury, które do nas nie pasują…
– Zamilcz – przerwałam mu. Podeszłam bliżej.
– Widzisz, właśnie patrzysz na Zjawę i teraz – powiedziałam przykładając mu nóż
do szyi – grzecznie powiesz mi, gdzie jest portal, albo według twojej teorii, staniesz
się gwiazdą, która, jak to było, będzie mknąć bezpowrotnie w przestrzeń.
– I tak mnie zabijesz – powiedział z zadziwiającym spokojem.
– Niewykluczone – powiedziałam tracąc powoli cierpliwość – to od ciebie zależy,
czy śmierć będzie szybka i bezbolesna, czy długa i okropna.
– Portal jest…– zawahał się – musisz udać się do Włoch. Odnaleźć Wezuwiusza, ten
słynny wulkan. Następnie dostać się do ruin Pompei. Ta mapa wskaże ci miejsce, gdzie
jest ukryty Kamień przejścia idealna okrągła bryła z zastygłej lawy. Wejście do jaskini
z portalem jest ukryte na zboczu wulkanu. Kiedy położysz Kamień na mapie, wskaże
ci ona drogę. Gdy staniesz przed portalem bez trudu odnajdziesz miejsce, z którego
wyjęto Kamień przejścia. Aby przenieść się do innego świata, innego wymiaru należy
uruchomić portal i tylko Zjawa może to zrobić. Ty możesz przenieść się wyłącznie
tam skąd pochodzisz…
– I tak po prostu? Co na mnie tam czeka? – zapytałam, przykładając nóż mocniej
do szyi Smitcha, tak, aby spłynęło kilka kropel krwi.
– Próba, a dokładniej trzy próby. Podczas każdej z nich, w ciemnym korytarzu,
zmierzysz się ze swoimi lękami. Obyś umiała nad nimi zapanować – uśmiechnął się
szyderczo – wiem tylko tyle – kontynuował. Po chwili dodał – mam do ciebie pytanie,
po co chcesz to zrobić, skoro wiesz, że i tak ci się nie uda?
– W takim razie po co oddychasz skoro i tak umrzesz? – prychnęłam.
– Skąd mam pewność, że mnie nie okłamałeś? – dodałam.
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– Musisz mi wierzyć – powiedział, a ja zabrałam nóż z jego szyi.
– Znasz prawdę, ale zabierzesz ją ze sobą do grobu! – wysyczał te słowa ze złością.
Smitch nie wiadomo skąd i jak wydobył nóż i zadał cios, który zranił tylko powietrze.
Mnie i Diany już tam nie było, mknęłyśmy z wiatrem, z myślą, że już niedługo razem
będziemy w raju. Z naszymi braćmi, z naszymi siostrami. Może i jesteśmy jak zjawy,
jesteśmy Zjawami i to czyni nas niezwykłymi..
Dwa tygodnie później – teraz
– Gotowa? – zapytałam Dianę.
– Gotowa – odparła.
– Do dzieła – powiedziałam. Położyłam prawą rękę na czarnej powierzchni Kamienia przejścia, a potem głośno i wyraźnie wypowiedziałam to słowo, które było
ostatnim kluczem – Zonwer – jaskinia zadrżała. Część ściany się rozkruszyła i można
było przejść przez szczelinę do środka kolejnej skalnej komnaty. Stanęłyśmy przed
pierwszymi wrotami, w których, jak w lustrze, odbijały się słowa przestrogi.
Przejść tę próbę może tylko jedna para Zjaw. Macie tylko jedną szansę. Po aktywowaniu
portalu, będziecie bezpieczni.
Kimkolwiek jesteście.
Wbiegłyśmy do pierwszej komnaty, do pierwszego koszmaru. Ciemne niewielkie
pomieszczenie… stanęło w płomieniach. Tego boi się Diana. Przytuliłam ją do siebie,
ciągle powtarzając, że jest bezpiecznie, że to iluzja, że to tylko gra zmysłów, ten ogień
istnieje w naszej wyobraźni.
– Pomóż – wyszeptała przez łzy trzęsąc się – uciekłaś wtedy z matką, dom się wtedy
zapalił. To wraca!
– Diana, my się wtedy poznałyśmy! Słyszysz? To wtedy, nieświadomie wyzwoliłam
twoje lęki. Słyszysz? Na pewno nie słyszała, musiałam coś zrobić. Przez rok, nauczono
nas jak wykorzystywać energię do radzenia sobie w niektórych trudnych chwilach…
Zacznijmy, może od szybkiej analizy sytuacji. Jest ogień, który nie jest ogniem, bo
nie parzy, nie niszczy, nie pochłania nas… ale wygląda jak ogień. Czym zwalczyć żar?
Woda! To chyba oczywiste. Skumulowałam w sobie dużo energii i wypuściłam ją na
zewnątrz, tworząc dookoła nas tarczę. Po kilku minutach Diana przestała się trząść
i patrzyła w wodę, to ją w jakiś sposób uspokajało. Nie minęło kilka chwil, a ogień
wraz z naszą tarczą zniknął.
– Dlaczego mnie nie zostawiłaś?– zapytała Diana.
– O czym ty mówisz?
– Mogłaś mnie zostawić. Byłoby szybciej…
– Nie – przerwałam jej – nie zostawię cię, nigdy. Kocham cię tak, jak siostrę, nasza
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więź jest jak miłość. Chodźmy dalej – powiedziałam wskazując na kolejne kamienne
wrota. Wzięłam głęboki wdech i weszłyśmy do środka. Nagle poczułam się tak, jakby
trafił we mnie piorun, wrzasnęłam i upadłam na plecy. Agliofobia, lęk przed bólem,
mój najsłabszy punkt.
Kiedy myślałam, że to się już kończy, poczułam jakby tysiące batów uderzało
w moją skórę z każdej strony. Zauważyłam też, że Diana kładzie moją głowę na swoich
kolanach, usłyszałam jej głos:
– Jestem tu. Nie bój się. Słyszysz? To nie jest prawdziwe. Wytrzymaj jesteśmy już
blisko. Dasz radę. Musisz! Jeśli nie chcesz zrobić tego dla siebie, to zrób to dla mnie,
dla nas. Postanowiłam, wyłączyć się z rzeczywistości, zapomnieć o bólu, wyobrażałam
sobie Zonwer, a może raj będzie wyglądać jak ogrody babilońskie? Przestałam czuć
ból. Otworzyłam oczy, nawet nie pamiętałam, kiedy je zamknęłam.
– Jak to zrobiłaś? – spytała Diana.
– Nie wiem – odpowiedziałam – boję się tego, co może być za tymi drzwiami. –
Może poczekamy…
– Na co? Im szybciej tym lepiej.
Kiedy przekroczyłam próg kolejnych wrót, serce zaczęło bić mi jak szalone… na końcu pokoju stał… Mój ojciec. Ten sam człowiek, który gnębił mnie i mamę, poniżał,
bił, niszczył od środka i na zewnątrz. Był moim największym koszmarem, nie brałam
go pod uwagę, a jednak tu jest, a jednak go wywołałam.
– Witaj córciu – uśmiechnął się sztucznie – marnujesz mój czas, jesteś tak samo
beznadziejna jak twoja matka…
– Nie! – krzyknęła Diana – nie masz prawa tak o niej mówić!
Pociągnęłam ją za siebie. Stanęłam naprzeciwko niego.
– Jesteś. Nie ma cię. Żyjesz. Umierasz. Kochasz. Nienawidzisz. Nie boję się ciebie.
Może i jesteś moim koszmarem, ale nie mogę i nie chce się ciebie bać. Nie mogę bać się
czegoś, co już nie istnieje… Boimy się zazwyczaj tego, czego nie znamy, a ja ciebie znam.
Jesteś taki przewidywalny. Ojciec zamachnął się, by mnie uderzyć. Wiedziałam, jak
uniknąć ciosu. Wiedziałam, jak zaatakować, nie zdążyłam, rozpłynął się w powietrzu.
Na środku komnaty pojawił się portal, którym było lustro wypełnione niebieską mgłą.
– Idziemy po innych?– zapytała.
– Nie. Wiedzą jak tu dojść.
– Tam jest lepszy świat.
– Tak – przytaknęłam.
– Też się boisz? – spytała nieśmiało.
– Trochę, ale w końcu to nasze największe marzenie. Zonwer. W końcu na wyciągnięcie ręki – wyszeptałam. – Razem? – Razem. – Na zawsze?
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– Na zawsze.
– Diana i Rachel, Rachel i Diana, siostry na zawsze – wypowiedziałyśmy słowa
naszej przysięgi. Podałyśmy sobie ręce i wkroczyłyśmy do portalu. Myślałam, że będzie trudniej, wątpiłam w to, że się uda. Teraz wiem, że są dwa rodzaje strachu. Strach
i strach. Ten pierwszy chroni nas przed przedwczesnymi decyzjami, nakazuje zwolnić
i pomyśleć, ten drugi to wytwór wyobraźni, coś czego nie ma, coś czego nie trzeba
się bać. Zonwer… zaraz Strach przed nieznanym minie, zaraz będziemy w lepszym
świecie. Już w nim jesteśmy, jesteśmy w nim razem.
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Robótki ręczne
◆
Mikołaj Kogut
Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim

P

owoli zbliżał się wieczór. Gdy wróciłem ze szkoły, odrobiłem lekcje oraz wykonałem resztę przydzielonych mi obowiązków, zacząłem realizować moje specjalne
zadanie. Wprost nie mogłem się go doczekać. Złapałem oddech, po czym ubrałem
pierwszą lepszą bluzę wyciągniętą z szafki i wyszedłem na podwórko. Słońce powoli
zachodziło, więc wiedziałem, że muszę się spieszyć. Niebawem upatrzyłem swoją ofiarę.
Chodził powoli po łące, nie zdając sobie sprawy z tego, co się za chwilę stanie.
Tym lepiej dla mnie! Podniosłem z ziemi spory, ciężki kamień i zacząłem skradać
się w jego stronę, kroczek za kroczkiem. Czułem coraz większe podniecenie. Został
ostatni krok. Już brałem zamach, jednak wtedy się odwrócił. W jego oczach widniał
strach, ale nie było już czasu na odwrót. Uderzyłem go z całej siły kamieniem w głowę,
a on upadł na ziemię. Miałem w tym wprawę – wcześnie zacząłem. Jeszcze żył, więc
zaciągnąłem go na ubocze, żeby nie zwracać uwagi przypadkowych gapiów. Złapałem
go za nogi i przywlokłem do domu. Było ciężko, nie spodziewałem się, że będąc tak
młodym, można tyle ważyć.
Po wejściu do wnętrza od razu rzuciłem zwłoki na stół. Nie musiałem zapalać światła,
ponieważ stół stał tuż koło okna. Jednak on powoli wracał do siebie, toteż musiałem
się z nim szybko uporać. Wyjąłem z szafki stojącej po lewej stronie kuchni nóż, po
czym znów podszedłem do blatu. Nie wiedziałem, czy będę w stanie to zrobić. Co
prawda, kiedyś już zabiłem kaczkę, ale to zupełnie co innego. Przytrzymałem ręką
ciało i trzykrotnie uderzając nożem w gardło, pozbawiłem go głowy. Tak… Tego
mi było trzeba. Rozejrzałem się wokół – wszędzie było pełno krwi. Była na moich
ubraniach, podłodze, parapecie i firance. Co gorsza, z głowy dalej lał się szkarłatny
płyn. Spuściłem resztę krwi do zlewu, a następnie znów odłożyłem jego ciało na blat
stołu. W głębi duszy myślałem, że będę miał z tym jakiś problem, jednak nic się we
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mnie nie odezwało. Wystarczyło kilka razy uderzyć i wszystko załatwione. Zostało
po nim jedynie ciało.
Po chwili ponownie spojrzałem na truchło. To jeszcze trochę podrygiwało, a jego
głowa leżąca nieopodal zdawała wpatrywać się we mnie z pretensjami.
– Czego się gapisz?! – krzyknąłem do głowy, po czym zrzuciłem ją ze stołu. Niestety
ta spadła w taki sposób, że nadal była zwrócona przodem do mnie.
– Mam cię dość… – powiedziałem, otwierając drzwi do piwnicy. Wróciłem w głąb
kuchni i kopnąłem głowę do środka, a krew znajdująca się w niej rozpryskała się wokół.
Chwilę później poczułem ogromny ból w dużym palcu u stopy. Szczerze mówiąc, nie
sądziłem, że będzie miał tak twardą czaszkę, jednak nigdy nie lubiłem, gdy ktoś się na
mnie gapił, niezależnie od tego, czy był żywy, czy martwy.
W końcu nadszedł czas na najtrudniejszą część zadania, ponieważ nie do końca
wiedziałem, co zrobić z truchłem. Zostawić? Lepiej nie. Z drugiej jednak strony do
zamrażarki cały się nie zmieści… Najlepiej byłoby, aby zajął jak najmniej miejsca.
Ponownie złapałem za nóż, którego użyłem do pozbycia się głowy i zabrałem się za
przygotowanie martwego ciała do „obróbki”.
Pierwsze, czym się zająłem, to pozbycie się jego wierzchniego okrycia. Gdy to
mi się udało, ujrzałem jego skórę w bardzo bladym odcieniu. Ale najgorsze dopiero
się zaczynało, bo musiałem pozbyć się jego wnętrzności. Powoli zacząłem wszystko
z niego wyjmować, czemu towarzyszył niemiłosierny smród. Im więcej wyjąłem, tym
bardziej odór roznosił się po całym domu. Z większością nie było problemów, jednak
jelita okazały się koszmarem. Były ciepłe. Bardzo ciepłe… A w dodatku zdawało się,
jakby jeszcze pracowały. Po kilku ciężkich minutach wszystko było już na stole, a ja
poszedłem umyć ręce. Niestety… Ciągle nie mogłem pozbyć się wrażenia, że nadal
trzymam w nich te śliskie flaki. Gdy udało mi się już opanować z powrotem wpadłem
w wir pracy nad moim dziełem.
Zacząłem od nóg. Chwyciłem za jego zimne udo i zacząłem je zginać, jak to tylko
było możliwe. Po niedługim czasie udało mi się przełamać kość. Później powtórzyłem
to samo z kolejną nogą. Teraz wystarczyło przeciąć skórę oraz mięśnie. Nogi leżały już
swobodnie na stole. Cała praca była dość mozolna, chociaż zajmowała mniej czasu niż
myślałem. Teraz przyszła kolej na kończyny górne. Z nimi też nie miałem większego
problemu. Wyłamałem je i ponownie za pomocą noża oddzieliłem od reszty ciała. To
samo, co przed chwilą – nic prostszego. Następnie wziąłem się za kręgosłup, jednak
z nim miałem większą zagwozdkę, bo nic nie było oczywiste. I o ile kończyny nie
sprawiły mi jakiegoś ogromnego problemu, i można się było większości domyślić,
w tym przypadku nie miałem zielonego pojęcia, jak się do tego zabrać. No ale nie ma
co panikować, trzeba się dalej brać do pracy.
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Pierwsze, do czego przystąpiłem, to wykrojenie kręgosłupa. To była jedna z najtrudniejszych części mojej pracy. Zastanowiłem się jeszcze nad ugotowaniem z niego zupy,
na przykład rosołu. Nikt by się nie zorientował… Nawet moja kuzynka, która nie je
mięsa, bo jest wegetarianką. Powiedziałbym, że użyłem kostki rosołowej, czy czegoś
w tym rodzaju. Jednak o tym mogłem zdecydować później. Rzuciłem kręgosłup obok
nóg i wróciłem do swojego zadania. Teraz zdarłem z niego skórę i nożem przekroiłem
jego pierś. Następnie wyciąłem z niej dwie równe części, które również odłożyłem
na stół. A skoro dzisiejsze zadanie wykonałem – spojrzałem na swoje dokończone już
arcydzieło. Teraz nie będzie z nim żadnych kłopotów.
Co prawda, trochę mi to zajęło, jednak było warto. Dopiero teraz poczułem się
wolny, poczułem, że żyję. A skoro skończyłem, to musiałem wykonać jeszcze jeden
bardzo ważny telefon. Sięgnąłem po komórkę i wybrałem odpowiedni numer z listy.
Po chwili czekania usłyszałem w komórce głos. Gdy zabrzmiało: „Halo?”, wypowiedziałem jedno przepełnione dumą zdanie: „Poporcjowałem kurczaka, mamo!”.
Jednak moją wypowiedź od razu przerwał zimny głos mamy: „Ale przecież dzisiaj
miała być kaczka…”
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Straszna wyobraźnia
◆
Milena Król
Gimnazjum nr 1 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu

N

azywam się Oktawian i uczęszczam do klasy ósmej. Dzisiaj jest czwartek dzień,
na który czekałem od dawna, wiele razy wyobrażałem sobie, jak będzie wyglądał. Przenoszę się do babci, jak inne dzieciaki z rodzinnego podwórza, wszyscy
opuszczamy szare kamieniczki. Wrzesień jest wyjątkowo piękny, nadal czuć ciepłe
podmuchy wiatru, słoneczko świeci i przygrzewa blade twarze, ale coś się zmieniło…
Nie słychać było już dzieci i dorosłych, robiących zakupy na targu, choć był normalny
dzień tygodnia, dookoła nie było żywej duszy. Ja i mama, zaczęliśmy się pakować.
„Szybko kochanie, weź walizkę” – powiedziała mama, która szybkim krokiem opuściła
pokój, spoglądając po raz ostatni na piękną kuchnię i zastawę 100-letnich talerzy,
które dostaliśmy od cioci Jasi na imieniny taty. „Już idę, mamuś” – powiedziałem.
Pospiesznie zamknąłem drzwi i poszedłem za mamą. Droga do babci bardzo się dłużyła. Gdy dotarliśmy na miejsce, moim oczom ukazała się piękna chatka w środku
pola, niewielka obora i nieco większa stajnia. Weszliśmy do środka, od dziś miałem
mieć czas tylko dla siebie, jednak los pokrzyżował mi plany. Z samego rana babcia
obudziła mnie i mamę. Zająłem się zwierzętami, w czasie gdy mama z babunią szykowały dla nas śniadanie.
Polną ścieżką nadjechały trzy czarne wozy, w których siedzieli żołnierze wraz
z psami myśliwskimi. Wtargnęli na nasze ziemie i zajęli dom, powiedzieli nam, że
mamy opuścić teren, bo dom idealnie nadaje się na schron przeciw atakom bombowym.
Nie wierzyłem własnym oczom, przecież właśnie po to opuściliśmy nasze mieszkanie w Warszawie, by być bezpiecznym. Mama z babcią były zrozpaczone, jednak nie
stawiały się funkcjonariuszom, wszedłem do piwnicy i wyjąłem stare notatki dziadka,
które pospiesznie schowałem do plecaka. Wszystko działo się tak szybko, to był istny
koszmar, bałem się bardzo o siebie, o babcię, o mamę, o jutro.
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Wyrzucono nas w lesie na pastwę losu, jak zwykłe rzeczy bez wartości porzucone
w kąt. Nie znaliśmy drogi do domu, nie wiedzieliśmy co robić, pomimo że dni były
ciepłe – noce były bardzo zimne.
Poczułem łzę ociekającą po moim policzku, kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem
swój pokój i starą książkę dziadka. Mamy nie było w domu, odwróciłem się i przeczytałem: „08. 09, czwartek…” No tak! – pomyślałem, przecież mama jest w pracy.
Usiadłem na fotelu i czytałem dalej, bałem się samego siebie, moja wyobraźnia od
dawna płatała mi figle, jednak tego nie zapomnę do końca życia.
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Co straszy w Chicago?
◆
Pola Lenckosz
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

W

Chicago, stanie Illinois, pogoda nie rozpieszczała śpieszących się do pracy
ludzi. Z ciężkich szarych chmur nieustannie padał deszcz z hukiem, rozbijając
się o parasole stłoczonych na chodnikach pieszych. Po ulicy raz po raz przejeżdżały
auta oświetlając żółtymi lampami brudne szyby głównej siedziby policji. Z jednego
z nich ponuro spoglądał mężczyzna.
Miał około czterdziestu pięciu lat, jednak jego sylwetki nie powstydziłby się światowej klasy sportowiec. Na szerokich, umięśnionych barkach opinał się granatowy
mundur ze srebrną grawerowaną tabliczką: „porucznik Hunks”. Jego ciemne, chłodne
oczy wodziły po twarzach przechodniów, jakby szukając wśród nich potencjalnych
przestępców. Uwielbiał obserwować ludzi z boku, patrzeć na ich nawyki, rozszyfrowywać ich zachowania i intencje. Jego wzrok spoczął na młodej kobiecie. Była ładna,
bardzo ładna. Przepychała się przez tłum w stronę przejścia dla pieszych. Rozmawiała
z kimś przez telefon i choć porucznik nie mógł tego usłyszeć, wiedział, że krzyczy. Po
minie dziewczyny widać było, że rozmowa nie toczy się po jej myśli. Nagle zatrzymała
się na środku drogi, stwarzając niewielki korek. Wykrzyknęła coś z gniewną miną
i rozłączyła się, z całej siły ciskając telefon do przewieszonej przez ramię skórzanej torebki. Przymrużonymi oczami rozejrzała się dookoła i zawróciła, jakby nagle
uświadamiając sobie, że miejsce, do którego zmierza, jest w przeciwnym kierunku.
Porucznik Hunks zmarszczył brwi. Z kim rozmawiała kobieta? Dlaczego tak nagle
zawróciła? Szła do osoby, z którą przed chwilą się pokłóciła? Nagle odezwał się głośny
sygnał telefonu stacjonarnego. Mężczyzna wzdrygnął się i odwrócił od okna w stronę
swojego niewielkiego biura. Ściany były jednolite i jasne, a jedyną ozdobę wnętrza
stanowiła mała, usychająca paprotka, stojąca w rogu pokoju. Niechętnie podszedł do
zawalonego papierami biurka. Telefon, przygnieciony najróżniejszymi kartkami, nadal
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uporczywie dzwonił. Porucznik jednym ruchem ręki zwalił na ziemię większą część
papierów, a wraz z nimi biały porcelanowy kubek, który spadł z hukiem na podłogę
i rozbił się na tysiące błyszczących kawałeczków. Mężczyzna zaklął pod nosem i już
schylał się, żeby pozbierać roztrzaskane szkło, kiedy telefon znów się odezwał, tym
razem jeszcze głośniej.
Porucznik stanął na nogi i ze złością chwycił czarną słuchawkę.
– Halo?! – warknął zdenerwowany.
– Dzień dobry poruczniku Hunks – mruknęła znudzonym głosem sekretarka – mam
dla pana nową sprawę.
Dwadzieścia minut później porucznik wysiadł z auta przy dziewięćdziesiątej siódmej
ulicy. Tak jak wspomniała sekretarka – oprócz rzadko uczęszczanej drogi i starego odrapanego magazynu nic nie znajdowało się w zasięgu wzroku. Idealne miejsce na zbrodnię.
– Poruczniku! Tu jestem proszę pana! – zawołał detektyw Grave wysiadając z czarnego minivana i potykając się o zwalony pień. Szybko wyprostował się, otrzepał mundur
i wbił pełen uwielbienia wzrok w Hunks’a. Grave był wysokim szczupłym blondynem
z twarzą usianą tak gęsto piegami, że trudno było powiedzieć, jaki tak naprawdę odcień
ma jego skóra. To, że nosił odznakę detektywa w tak młodym wieku, to zasługa tylko
i wyłącznie jego bogatych rodziców, którzy wymarzyli sobie syna-policjanta. Sam
Grave nie zbyt nadawał się do tej pracy, chociaż trzeba przyznać, że bardzo się starał.
Niezdarny młody chłopak był traktowany w pracy jak kozioł ofiarny, szczególnie przez
porucznika Hunks’a, którego mimo to uważał za autorytet.
– Czemu to jak zwykle ty jesteś spóźniony? – warknął porucznik.
– Miałem problemy z odnalezieniem drogi – przyznał zawstydzony.
– Dobrze że jeszcze wiesz, jak się nazywasz – mruknął Hunks i pewnie chciał dodać coś jeszcze, ale zrezygnował, kiedy zobaczył Phyllip’a Redson’a, czarnoskórego
analityka krwi gramolącego się pod żółtą taśmą odgradzającą miejsce zbrodni od
pozostałej części pustkowia. Mężczyzna w końcu wyplątał się i stanął naprzeciwko
dwóch policjantów. Był to rosły człowiek, szanowany głównie ze względu na swoją
umięśnioną, groźną sylwetkę, przez którą przypominał nielegalnego boksera, biorącego udział w ulicznych bójkach. I pomimo tego, że nie był zbyt przyjemny ani miły,
Hunks go lubił, choć sam do końca nie wiedział dlaczego.
– Już wychodzisz?– ze zdziwieniem spytał porucznik.
– Idę po aparat. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem!
Hunks wzruszył ramionami. Jednym sprawnym ruchem przeszedł pod żółtą taśmą
i żwawym krokiem ruszył w stronę budynku.
Kiedy tylko wszedł do starego magazynu zobaczył około pięćdziesięciu funkcjonariuszy, ubranych w granatowe mundury.
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– Co tu się dzieje? Nie macie co robić, że nagle wszyscy zjechali się do jednej sprawy?– spytał ostro, łapiąc za ramię młodego policjanta z obyczajówki, wyraźnie podekscytowanego całym zamieszaniem.
– Niech porucznik wejdzie i sam zobaczy!– odparł, nie zrażony ostrym tonem
swojego przełożonego.
Hunks puścił chłopaka i wmaszerował do środka, omal nie uderzając głową o wystającą z sufitu deskę. Mocno już zdenerwowany przepchnął się między innymi funkcjonariuszami i stanął naprzeciwko tego, co wszystkich tak bardzo interesowało.
Na szarej betonowej posadce leżały trzy martwe ciała, każde z grymasem bólu na
twarzy. Trzech młodych chłopaków, najprawdopodobniej studentów, próbujących
poznać nocne życie tego miasta. Na rękach mieli podłużne rany, jakby od paznokci,
z których wypływała kałuża nadal świeżej krwi. Oprócz tego żadnych śladów jakiejkolwiek walki lub bijatyki. Co więc wzbudziło taką sensacje? Odpowiedź była
prosta, tak prosta, że znał ją nawet Grave, który przed chwilą wpadł jak wichura do
magazynu. Otóż kałuża krwi w jakiej leżały ciała trzech chłopaków nie była czerwona.
Była soczyście ZIELONA.
– I co Hunks? Robi wrażenie, prawda?– mruknął z krzywym uśmieszkiem oparty
o framugę szerokich drzwi Phyllip Redson. Porucznik odwrócił się do niego i z uznaniem pokiwał głową.
– Nie da się zaprzeczyć. Wiesz może co lub kto, mogło zamienić tych chłopców
w beczki z zieloną mazią?
Czarnoskóry mężczyzna pokręcił przecząco głową.
– Wszystko co wiem o krwi, dotyczy tej CZERWONEJ krwi. Co nie zmienia faktu, że
ci trzej wyglądają niesamowicie interesująco.
Hunks zaśmiał się pod nosem. Ponad dwadzieścia lat pracy w wydziale zabójstw
nauczyły go, że współczucie to największy grzech policjanta. Przyćmiewa ono czyste
spojrzenie na sprawę, a wtedy górę biorą emocje, a nie racjonalne myślenie. Zwłoki
to zwłoki. Nie ma co rozczulać się nad ofiarami. Jego zadaniem była brona sprawiedliwości, a sprawiedliwość zawsze ukryta jest wśród żywych.
Po niedługich oględzinach miejsca zbrodni, porucznik Hunks wrócił do swojego
biura. Zlecił dokładne przeszukanie ulicy dziewięćdziesiątej siódmej i szczegółowe
badanie ciał ofiar. To, że zaciekawiła go ta sprawa, to za mało powiedziane – był nią
wręcz zafascynowany, czuł, że to musi być coś innego niż porachunki gangów lub
przestępstwa pod wpływem alkoholu, którymi ostatnio cały czas się zajmowali. Ze
zniecierpliwieniem oczekiwał jakiś wieści od Grave’a, który został na miejscu, żeby
nadzorować poszukiwania, choć wiedział, jak bardzo jest roztrzepany i niezdarny.
Hunks wątpił, by czegokolwiek dopilnował. Sam zaczął wpatrywać się w okno, tym
razem nie obserwując ludzi, ale myśląc nad wszystkim, co dziś zobaczył.
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W śledztwie najważniejsze jest pierwsze czterdzieści osiem godzin, jednak kiedy
przestępca jest na tyle sprytny, żeby nie zostawić żadnych śladów, to nawet sto godzin
więcej nie zrobiłoby tu większej różnicy. Tak było tym razem. Po prawie sześciu godzinach przeczesywania pustkowia obok dziewięćdziesiątej siódmej ulicy do gabinetu
Hunks’a wszedł zmęczony detektyw Grave.
– Jakiś postęp?– zapytał od razu porucznik.
– Zero śladów, zero świadków – mruknął zrezygnowany, opadając ciężko na twardy
fotel na środku pokoju.
– Nie dowiedziałeś się niczego o ofiarach?
– Jeden z nich miał przy sobie portfel, jednak bez żadnych dokumentów. Jedyną
pożyteczną rzeczą jaką u nich znaleźliśmy to karta do akademika z „University of
Chicago”, ale pojechać tam możemy dopiero jutro – zrezygnowany przetarł twarz
rękami – nie wiemy nawet, jak się nazywają.
– Jedź do domu Grave – mruknął Hunks – przejrzę jeszcze raz zgłoszenia o zaginięciu i też będę się zbierał. Nie wiedząc o nich nic, dużo nie zdziałamy. Poczekajmy
do jutra na wyniki badań.
Następnego dnia już od piątej nad ranem siedziba policji pełna była zapracowanych
funkcjonariuszy. Porucznik Hunks przyszedł do pracy jako jeden z pierwszych i od razu
udał się do laboratorium. Odebrał dużą białą kopertę i prawie w podskokach pobiegł
do biura. Już w progu rozerwał papier i wyciągnął niewielki plik kartek z wynikami
sekcji zwłok. Przeleciał po nich wzrokiem, jednak nie zobaczył tam tego, czego szukał.
Spodziewał się znaleźć jakieś silne substancje, narkotyki lub leki, a jedynym uchybieniem w wynikach był podwyższony poziom siarki i alkoholu we krwi, a u jednego,
nieznacznie zawyżony poziom cholesterolu. Jeszcze raz spojrzał na wszystkie badania.
Co więc się stało? Siarka to naturalny składnik krwi, nawet jej lekko podwyższony
poziom nie powinien być śmiertelny, a tym bardziej nie powinien zmieniać koloru
skóry! Kiedy Hunks raz po raz z niedowierzaniem patrzył na wyniki wszystkich
trzech ofiar, do biura bez pukania wszedł Steve McJobs, patolog kryminalny. Jak
zwykle uśmiechnięty, pucołowaty, starszy mężczyzna rozsiadł się w fotelu. Sprawiał
wrażenie, jakby to całe zamieszanie wokół sprawy trzech zielono krwistych chłopaków
zwyczajnie go bawiło.
– Widział pan, jaką mamy dziś okropną pogodę, poruczniku Hunks?– spytał rozglądając się po pomieszczeniu, jakby był tu po raz pierwszy.
– Wie pan, co stało się tym chłopcom? – spytał policjant, całkowicie ignorując
pytanie dr. Steve’a.
– Przecież widział już pan wyniki – odparł ze stoickim spokojem doktor, zatrzymując
wzrok na mizernej paprotce.
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– A mógłby pan mi wytłumaczyć, co w tych badaniach jest nie tak, bo chyba na tym
polega pana praca tutaj – warknął przez zęby zdenerwowany Hunks.
– Ależ spokojnie, spokojnie szanowny panie!– odparł nadal niezrażony starszy
mężczyzna – widzi pan… O tu – wyrwał wyniki z ręki porucznika i pokazał na podwyższone stężenie siarki – wie pan co to znaczy?
– Gdybym wiedział, dawno by już tu pana nie było – mruknął po nosem Hunks. Nie
lubił ludzi pokroju dr. McJobs’a. Ich wesołe nastawienie do świata zawsze wydawało
mu się zbyt sztuczne, zbyt udawane. Jednak Steve był najlepszym patologiem w całym
Chicago, więc chcąc nie chcąc, musiał z nim pracować, jeżeli chciał rozwiązać sprawę
szybko i sprawnie.
– Znaczy to, że za barwę krwi odpowiada oksyhemoglobina. To nieczynna jako
nośnik tlenu pochodna hemoglobiny. Powstaje w skutek dołączenia do cząsteczki
atomu siarki i zastąpienia nim atomu żelaza – wyrecytował bez zająknięcia się.
– Ale skąd w ich organizmach tyle siarki? Skąd rany na ich ciałach?
– Rany najprawdopodobniej zrobili sobie sami. Podczas tak silnego zatrucia często
występują halucynacje. A siarka na pewno nie pojawiła się tam sama z siebie. Ofiary
musiały same ją sobie wprowadzić do organizmu. Lub ktoś im w tym pomógł.
Po wizycie dr. McJobs’a Hunks zlecił Grave’owi wizytę na „University of Chicago”,
a sam zaczął wykręcać w telefonie numer do drogówki. Jeżeli na miejscu zbrodni
nie było żadnych śladów mordercy, może wcale go tam nie było? Czy studenci byli
jeszcze na tyle świadomi by złapać „stopa” albo zatrzymać taksówkę? Czemu wybrali
akurat ten adres?
– Halo, halo? – nieprzyjemny głos w słuchawce przerwał jego rozmyślania.
– Tu porucznik Hunks – zaczął bez zbędnych przywitań – kto patrolował wczoraj
w nocy dziewięćdziesiątą siódmą ulicę?
– Dziewięćdziesiątą siódmą?– głos w słuchawce na chwile umilkł – Ach tak! Ta
droga nie jest patrolowana, tam i tak nic się nigdy nie dzieje. A właściwie nie działo,
aż do sprawy tych trzech chłopaków – dodał, jakby dopiero przypomniał sobie, gdzie
miało miejsce to „zielone” morderstwo.
– CZY WASZYM OBOWIĄZKIEM NIE JEST PATROLOWANIE KAŻDEJ ULICY?! JAK MAMY
DZIAŁAĆ, JEŚLI WY NIC NIE ROBICIE?! – ryknął do słuchawki – Ludzie narzekają na
dużą przestępczość w Chicago, na to że wydział zabójstw nic nie robi. Ale jak ma
cokolwiek zrobić, skoro nikt tu nie wykonuje swojej pracy?!
Głos w słuchawce zamilkł.
– Rozstawcie patrole na całej dziewięćdziesiątej siódmej, do odwołania – powiedział
już spokojniej.
– Tak jest!– odparł jak w wojsku głos z słuchawki.
149

Strach, który nie starszy

Gdy tylko Hunks się rozłączył, do biura wbiegł Grave, zahaczając ręką o paprotkę.
– Matt Cal, Patric Stewart, Oscar Mason. Trzeci rok, ekonomia – odparł jednym
tchem.
– Świetnie, tylko czemu znów tak długo?– odparł nadal zdenerwowany porucznik –
posprzątaj to – dodał, wskazując palcem na ziemię, która wysypała się z doniczki –
a potem jedź znowu do akademika i spytaj znajomych ofiar, jaki był ich ulubiony klub –
powiedział nie patrząc nawet na Grave’a. Chwycił czarny płaszcz i wyszedł z biura.
Wsiadł do auta i pojechał prosto do centrum miasta. Skręcił w siedemdziesiątą szóstą
ulicę. Podobno to ulubiona ulica studentów, bo choć za dnia wyglądała na opuszczoną,
to w nocy budziła się do życia. W świetle słońca widać było, jak bardzo zniszczone są
tu budynki a chodniki zaśmiecone resztkami jedzenia i butelkami po alkoholu. Hunks
nie wiedział, jak można tu przychodzić z własnej woli. Zaparkował auto na pierwszym
lepszym parkingu i ruszył chodnikiem wzdłuż ulicy pełnej klubów. Zatrzymał się przy
jednym i spojrzał w górę. Na szyldzie nad drzwiami napis głosił „GWIEZDNY KLUB”.
W tym samym momencie odezwał się sygnał jego telefonu komórkowego. Wyciągnął
go z kieszeni i spojrzał na ekran. Jedna nowa wiadomość. Nie czekając długo, kliknął
przycisk „otwórz SMS” i uśmiechnął się sam do siebie.
Studenci wspominają o GWIEZDNYM KLUBIE, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Grave
Intuicja jak zwykle go nie zawiodła.
Wszedł do klubu rozglądając się dookoła.
– Zamknięte – mruknął ktoś przy barze. Hunks odwrócił się w stronę głosu.
– Policja – odparł pokazując odznakę.
Osoba, siedząca przy blacie i czyszcząca szklanki, dopiero teraz podniosła wzrok.
Porucznik zobaczył plakietkę z napisem „Tony” przypiętą do jego koszuli.
– Jakiś problem? – mruknął chłopak, wstając ze stołka barowego i podchodząc bliżej Hunks’a. Miał około dwudziestu sześciu lat i na pewno nie pochodził ze Stanów
Zjednoczonych. Mówił z delikatnym akcentem, ale policjant nie potrafił odgadnąć
jakiej jest narodowości.
– Widziałeś tu może wczoraj w nocy trzech chłopaków, studentów?
– Przewija tu się mnóstwo osób. Nie jestem w stanie zapamiętać każdego – odparł
i znów wrócił do wycierania naczyń przy barze.
– To może mógłbyś mi pokazać nagrania z tamtej nocy?– spytał grzecznie Hunks.
– Nie wolno mi grzebać w taśmach – mruknął nie podnosząc wzroku znad szklanki.
– Masz obowiązek pokazać mi te taśmy, bo ci trzej chłopacy nie żyją – odparł nadal
spokojnie Hunks.
Jako porucznik dobrze wiedział, jak rozmawiać z ludźmi ważnymi w śledztwie.
Pierwsza zasada, którą zawsze Hunks powtarzał i którą najczęściej łamał, brzmi:
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„nigdy nie trać kontroli nad sobą”. Teraz postanowił skrupulatnie się tego trzymać.
Kelner zaprowadził go do małego pomieszczenia, w którym mógłby spokojnie obejrzeć nagrania, jednak porucznik uparł się, żeby zabrać taśmy na komisariat i tam je
przejrzeć, na co młody barman chcąc, nie chcąc musiał się zgodzić.
Do budynku policji wkroczył dopiero o godzinie dziewiętnastej. Zlecił dwóm
policjantom dokładne obejrzenie kasety, a sam wrócił do biura, w którym czekał na
niego detektyw Grave z młodą dziewczyną.
– Nie sprowadzaj mi swoich partnerek do biura – powiedział żartobliwie Hunks,
któremu wrócił dobry humor. Grave zaczerwienił się i spuścił wzrok. Dziewczyna
siedziała na twardym fotelu, uporczywie wpatrując się w stojącą po drugiej stronie
pomieszczenia paprotkę.
– To Elive – zaczął Grave – przyjaciółka Patric’a.
– Słyszałam w telewizji, że Patric nie żyje – odparła pustym głosem.
– Nie minęło jeszcze czterdzieści osiem godzin od rozpoczęcia śledztwa, a dziennikarze już zdążyli opowiedzieć o tym całemu światu! – Hunks wzniósł teatralnie
ręce do nieba.
– To Elive zawiozła tamtej nocy chłopaków do magazynu – wypalił Grave.
Mina porucznika momentalnie stężała. Odwrócił się w stronę dziewczyny, która
teraz ukryła twarz w dłoniach i zaczęła płakać.
– Spotkałam ich w tym klubie – zaczęła – nic wtedy nie wypiłam a oni byli już lekko
wstawieni i poprosili, żebym ich odwiozła. Lubiłam Patric’a, ale nie jego kolegów. Kiedy
w aucie zaczęli być agresywni i robić sobie głupie żarty, zagroziłam, że ich zostawię na
tym pustkowiu. I tak zrobiłam. Zgrywali odważnych, mówili, że im to nie robi różnicy, gdzie są. Więc ich wysadziłam przy dziewięćdziesiątej siódmej ulicy, ale byłam
pewna, że ktoś ich podwiezie, że jakoś sobie poradzą – znów ukryła twarz w dłoniach.
– Elive wspomniała, że cała trójka brała jakieś leki, żeby się lepiej uczyć i radzić
sobie ze stresem – wtrącił się Grave.
– Tak, brali jakieś leki, chyba nie do końca legalne. Ale na „University of Chicago”
każdy bierze coś na uspokojenie. Bez tego nie da rady, poziom jest zbyt wysoki, wymagania zbyt duże.
– Masz je może przy sobie?– spytał coraz bardziej zafascynowany dziewczyną Hunks.
– Mam, on kazał mi je wziąć – wskazała na Grave’a, który dumny z siebie, siedział
na skraju biurka. Wyciągnęła z torebki fiolkę, całą białą z niewyraźnie nadrukowanym
składem leku. Porucznik przebiegł wzrokiem po niezrozumiałych dla niego nazwach,
aż w końcu…
– JEST! – zawołał pukając palcem w opakowanie. Grave i Elive spojrzeli po sobie,
ale zanim któreś z nich zdążyło się odezwać, Hunks’a już dawno nie było.
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Porucznik ruszył w stronę gabinetu dr. McJobs’a. Czuł, że jest coraz bliżej rozwiązania tej sprawy. Czy to możliwe, że to wszystko było tylko nieszczęśliwym wypadkiem
spowodowanym głupotą studentów?
– Niech pan zobaczy!– Zawołał wchodząc do laboratorium i przykładając fiolkę
pod nos, jak zwykle uśmiechniętemu McJobs’owi.
– Widzę, ale nie rozumiem, jaki problem tkwi w tych tabletkach?
– To środki uspakajające, które łykały ofiary. Podobno pomagały im w nauce.
McJobs wziął do ręki fiolkę i przeczytał uważnie skład.
– A no tak. Jest nasza siarka! Czyżby morderstwo, które zainteresowało całą policje
w Chicago, nie było nawet morderstwem?
– Na to wygląda. Szkoda, liczyłem na jakieś ciekawsze zakończenie – powiedział
wzdychając. Teraz została już tylko papierkowa robota, napisać raport, spisać przebieg śledztwa. Hunks wrócił do swojego biura, teraz na szczęście już pustego. Nie był
zadowolony. Jakiś głos w głowie podpowiadał mu, że to nie koniec. Nie miał jednak
żadnych dowodów, żeby kontynuować śledztwo, więc powoli zabrał się do wypełniania
sterty papierów leżących na jego biurku.
Po niecałych trzydziestu minutach mozolnego męczenia się z wszelkiego rodzaju
formularzami, do pokoju wbiegł zdyszany dr. McJobs.
– Nie wiem kto jest głupszy, pan czy ja! – krzyknął łapiąc się za głowę. Hunks’a trochę to uraziło i postanowił zaprotestować, jednak zanim zdążył otworzyć usta, doktor
znów zaczął mówić:
– Jak pan czytał ten skład? – powiedział głośno, pokazując mu fiolkę, którą porucznik
zostawił w jego gabinecie.
– Tutaj – pokazał palcem na skomplikowany wzór chemiczny znajdujący się zaraz
obok niewielkiego „S” oznaczającego siarkę – to mocny narkotyk. Jeżeli przedawkowali
te tabletki, badania musiałyby wykazać również obecność tej substancji.
– Czy to znaczy… – Zaczął Hunks
– Znaczy to, proszę porucznika, że wprowadzili do organizmu siarkę w czystej
postaci. Sami, albo..
– Ktoś im pomógł – dokończył porucznik kiwając głową.
Hunks zawołał do siebie Grave i razem przeanalizowali od początku całe śledztwo.
Kto chciał zaszkodzić Patric’owi, Matt’owi i Oscar’owi? Czy była to Elive? Mogła
mieć wiele motywów. A co jeśli przyszła tu tylko po to, żeby dać im te leki i zwrócić
uwagę policji w stronę przedawkowania? A może ktoś inny jechał w tamtą noc za dziewczyną i podał im siarkę dopiero przy opuszczonym magazynie? Nagle coś zaczęło mu
świtać. Kluby nie są najczystszymi i najbardziej higienicznymi miejscami. Zazwyczaj
nikt tam nie dba o to, żeby szklanki były porządnie wyczyszczone. Szczególnie te przy
siedemdziesiątej szóstej ulicy. Chyba że ktoś bardzo chce coś z nich zmyć.
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Pół godziny później cztery samochody policyjne z piskiem opon zaparkowały przy
„GWIEZDISTYM KLUBIE”. Funkcjonariusze z Hunks’em na czele wbiegli do pomieszczenia. Już zaczynało przybywać młodych osób, śpieszących na nocną imprezę. Porucznik
rozejrzał się dookoła . Przeszedł szybko parę metrów, przedzierając się w coraz to
gęstszym tłumie. W końcu zobaczył Tony’ego, kelnera z charakterystycznym akcentem, ścierającego coś z podłogi przy dużej kanapie. W tym samym momencie chłopak
poniósł wzrok i napotkał spojrzenie mężczyzny w mundurze. Zerwał się na równe
nogi, jednak Hunks był szybszy i zanim ten zdążył zrobić chociaż krok, porucznik
trzymał go już w żelaznym uścisku.
Z klubu pojechali od razu na komisariat. Tam Tony, wiedząc, że nie ma już szans
się z tego wyplątać, opowiedział całą prawdę Hunks’owi. Wiedział, że cała trójka ofiar
bierze ten sam lek. Zresztą nie tylko oni, okazało się, że jest on bardzo popularny
na uniwersytecie, na którym studiowali Patric, Matt i Oscar. Podobno cała trójka
przyjaciół zniszczyła dokument przyjęcia Tony’ego na „University of Chicago”, żeby
zwolnić jedno miejsce dla Oscara, który miał trochę za mało punktów, żeby dostać
się na uczelnie.
– Dosypałem im siarki medycznej na imprezie, do drinka. Byli już zbyt pijani, żeby
rozpoznać, że smak ich napoju nieznacznie się zmienił. Źle obliczyłem dawkę, chciałem
tylko, żeby wyrzucili ich z uczelni za przedawkowanie nielegalnych leków. Naprawdę
nie chciałem ich zabić – zakończył łamiącym się głosem.
Kiedy przesłuchanie się zakończyło, a Tony został odesłany do aresztu, gdzie miał
zaczekać na rozprawę sądową. Hunks razem z Grave’em wyszli z biura i włączyli się
w tłum pieszych zapełniających chodnik przy ulicy, na której mieściła się główna siedziba policji w Chicago. Deszcz nadal padał, ale to nie zepsuło humorów policjantom.
– To straszne, nie sądzi pan, zabić kogoś za zniszczenie dokumentów, zamiast zgłosić
się do władz uniwersytetu i rozwiązać problem legalnie – powiedział Grave przekrzykując krople deszczu.
– Wszytko na tym świecie jest straszne – odparł porucznik – Nauczycielka w szkole,
wypadek samochodowy czy mistyczne duchy i demony. Nie możemy patrzeć na to,
jak na wielkie przeszkody, bo nie takie jest nasze zadanie, a poza tym szybko byśmy
zwariowali. Naszym zadaniem, Grave, jest sprawianie, aby ten strach nie straszył.
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szystko zaczęło się, gdy Konrad wyjechał na dwa tygodnie. Inga od najmłodszych lat nie lubiła zostawać sama w domu. Z wiekiem powoli oswajała się z samotnością i czasem doceniała ją. Uwielbiała spędzać wieczory sama, z dobrą książką
lub filmem. W pracy potrafiła się skupić jedynie w odosobnionym pomieszczeniu,
a najlepsze pomysły przychodziły jej do głowy podczas samotnych spacerów po parku.
Jednak gdy jej narzeczony oznajmił, że wyjeżdża w delegację, przez ułamek sekundy
przeszła ją niepokojąca myśl.
Inga nigdy nie była sama dłużej niż dzień.
W dzieciństwie nie rozstawała się ze swoją najlepszą przyjaciółką, Nadzieją. Dziewczynki zawsze wszystko robiły razem, często nawet obie chorowały w tym samym
czasie. Inga uważała, że Nadzieja jest jej bliższa niż rodzona siostra Marcelina. Jednak
pewnego wakacyjnego dnia Inga poznała Konrada, który stał się dla niej bratnią duszą.
Jej przyjaciółka nie mogła przeżyć, że ktoś stał się Indze równie bliski jak Nadzieja.
Wkrótce później przestała ją odwiedzać, czasem tylko wysyłała jej esemesy. Po paru
latach kontakt się urwał, a Indze było przykro, że przyjaciółka ją zostawiła. Wysyłała
jej co roku życzenia urodzinowe i z okazji różnych świąt, choć Nadzieja nigdy jej nie
odpowiedziała.
Lecz gdy Konrad wyjechał, Inga postanowiła zadzwonić do byłej przyjaciółki
i zaprosić ją na weekend.
Wieczorem, po powrocie do domu, wzięła komórkę i wybrała numer Nadziei. Cisza
w słuchawce nie była dla niej żadną nowością. Napisała więc esemesa i zmęczona
położyła się spać.
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Obudził ją odgłos tłuczonego szkła.
Przerażona, skuliła się pod kołdrą i mocno zacisnęła oczy.
To nic. Nic, nic. Śpij, to tylko sen – powtarzała sobie jak mantrę. Jednak nie przyniosło jej to ulgi. Wyciągnęła rękę spod kołdry i sięgnęła po komórkę leżącą na szafce
nocnej. Cztery nieodebrane połączenia od Nadziei. Chciała oddzwonić, lecz strach
paraliżował jej ręce. Włożyła telefon pod poduszkę i mocniej naciągnęła kołdrę na
głowę tak, jakby miała ją ochronić od wszelkiego zła. Budzik zadzwonił o ósmej.
Inga niepewnie wstała, pamiętając wydarzenia z nocy. Na wszelki wypadek chwyciła figurę anioła i wyszła z sypialni. Rozglądając się dookoła, weszła do salonu. Na
środku dywanu leżał szary gołąb. Dookoła niego porozrzucane były kawałki szkła,
a w oknie ziała duża dziura. Odłożyła figurkę i podeszła do ptaka. Był martwy. Na
ten widok zrobiło jej się niedobrze. Poszła do kuchni i wstawiła wodę na melisę, gdyż
wiedziała, że kawa nie będzie jej potrzebna. Następnie wygrzebała telefon z pościeli
i wystukała numer do Konrada. Nie odebrał. Przysłał tylko esemesa, że jest na spotkaniu, więc Inga uzbrojona w worki na śmieci i zmiotkę, postanowiła sama uporać
się z problemem. Gdy wrzucała ptaka do worka, ten nagle poruszył się. Przerażona,
wypuściła wszystko z rąk.
Gru. Gru. Gru. Gołąb zaczął gruchać i szamotać się w worku.
*
Po powrocie z pracy Inga znowu zadzwoniła do Nadziei. Przyjaciółka jednak nie
odpowiadała. Dziewczyna usiadła w wielkim fotelu w paski. W oczy rzucił jej się
stary album z dzieciństwa. Wyciągnęła go i otarła z kurzu. Nigdy go nie przeglądała, właściwie miała go z przyzwyczajenia. Na pierwszym zdjęciu był jej chrzest.
Kolejne strony zapełnione były fotografiami z przedszkola i szkoły. Kartkując dalej,
Inga nie znalazła żadnego zdjęcia z Nadzieją. Na każdym była sama, mimo tego, iż
nigdy się nie rozdzielały. Zdziwiło ją to, więc poszukała wspólnych zdjęć w innych
albumach. Przeszukała wszystkie szafki i półki, lecz nie znalazła ani jednego. Po
obiedzie postanowiła poczytać książkę. Wyłożyła się wygodnie na kanapie z lekturą
w ręku. Przeczytała zaledwie parę stron, gdy jej telefon zaczął wibrować. Wstała
i wzięła telefon w dłoń.
Dzwoniła Nadzieja.
Inga poczuła jak jej serce wypełnia radość i podekscytowana odebrała telefon.
– Halo – powiedziała, lecz w słuchawce nie odezwał się nikt. Odsunęła komórkę
od ucha i sprawdziła wyświetlacz.
Rozłączono.
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*
W nocy obudził ją telefon. Na początku myślała, że dzwoni Konrad, lecz wyświetlające
się imię przyjaciółki rozwiało wszelkie wątpliwości.
– Tak? – spytała. W słuchawce rozległ się szloch. Był tak przejmujący, że Indze
zjeżyły się włosy na całym ciele
– Halo? Nadzieja?
– B-boję się.
Rozmowa znowu jednak została przerwana. Inga zapaliła lampkę i jeszcze przez
dłuższą chwilę wpatrywała się tępo w ekran komórki. Zastanawiał ją ten dziwny
telefon w środku nocy. Chciała oddzwonić, jednak jak na złość nie miała ani kreski
zasięgu. Odłożyła telefon i do końca nocy nie mogła zasnąć. Rano, gdy wreszcie złapała
zasięg, dostała powiadomienie o ośmiu nagraniach na poczcie głosowej. Wszystkie
wiadomości były od Nadziei. Bała się je odsłuchać, jednak bardzo chciała wiedzieć,
co wydarzyło się tamtej nocy.
Pierwsza wiadomość była nieustannym szlochem. Na drugim nagraniu przyjaciółka zawodziła:
– Nikt nas nie rozdzieli. Siostrzyczko.
Kolejne były nieustannym jękiem, od którego Ingę zabolała głowa. Podczas odsłuchiwania tych nagrań ręka trzęsła jej się niemiłosiernie. Wyszła do kuchni po
szklankę wody, po czym spróbowała oddzwonić. Numer zablokowany. Przez cały
dzień nie potrafiła się skupić. Zapomniała nawet zadzwonić do szklarza, by zamówić
nowe okno. Chodziła rozkojarzona, co nie umknęło uwadze jej szefowej. Przekroczyła granicę, gdy podczas lunchu zalała siebie i papiery kawą. Anna, przełożona Ingi,
kazała jej iść do domu.
W domu jednak było gorzej. Bała się każdego kąta, nerwowo obserwowała wszystko
wokół. Nawet długa rozmowa z Konradem nie pomogła. Do Nadziei dalej nie mogła się dodzwonić. Usiadła w swoim ulubionym fotelu i włączyła telewizor. Był już
wieczór, gdy zgłodniała. Zjadła małą paczkę ciastek, po czym weszła do łazienki, by
wziąć relaksującą kąpiel. Wpuściła gorącą wodę i weszła do wanny. Zamknęła oczy
i zanurzyła całą głowę w wodzie. Często robiła tak w dzieciństwie.
Jednak gdy chciała się wynurzyć, poczuła opór. Miała wrażenie, że ktoś przytrzymuje jej głowę pod powierzchnią wody. Otworzyła oczy, lecz wlewająca się do nich woda
rozmazała obraz. Zaczęła się szarpać, wierzgała nogami, mając nadzieję, że napastnik
ją zostawi. Wyciągnęła dłoń z wody i paznokciami szukała rąk, które ją topią. Czuła
jednak tylko powietrze. Inga wynurzyła się z wody z krzykiem. Wokół niej nikogo
nie było. Woda z wanny rozchlapana była po całej łazience.
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Przerażona wyskoczyła z wanny. Miała świszczący, przerywany oddech, a serce było
w stanie przedzawałowym. Pociągnęła ręcznik i opatuliła się nim, po czym wybiegła
z łazienki. Chwyciła telefon i zadzwoniła do Konrada:
– Błagam, wracaj – szlochała w telefon. Obiecał, że będzie rano. Ingę czekała najdłuższa noc w życiu. Gdy się w miarę uspokoiła, zrobiła sobie kawę. Nie zamierzała
zasnąć tej nocy. Usiadła i włączyła telewizor.
Nagle zadzwonił telefon.
Inga spojrzała na wyświetlacz. Dzwoniła Nadzieja. Choć z początku nie miała
zamiaru odebrać, uległa pokusie i nacisnęła zieloną słuchawkę.
– Tak?
– To koniec – powiedziała przyjaciółka. Na ekranie pojawiło się ROZŁĄCZONO.
Łzy napłynęły Indze do oczu. Dzwoniła do Nadziei, lecz ta nie odbierała. Przepłakała pół nocy, zostawiając na poczcie głosowej przyjaciółki przeróżne wiadomości.
*
Konrad przyjechał pierwszym pociągiem. Do mieszkania wpadł o szóstej rano. Ingę
znalazł skuloną w kącie pokoju, wpatrzoną w telefon.
– Co się stało ? – spytał, lecz jego narzeczona tylko szlochała.
Zadzwonił do jej starszej siostry, Marceliny. Obiecała, że przyjedzie jak najszybciej.
Mężczyzna wziął Ingę w ramiona i zaniósł do łóżka. Zrobił herbatę i wyłączył jej telefon.
Ciągle przychodziły jej powiadomienia z poczty głosowej. Kiedy Marcelina pojawiła
się w ich mieszkaniu, przeszli do salonu. Inga zatrzymała się i spojrzała na okno.
Było całe.
Było całe.
Wskazała na nie palcem, lecz po sekundzie go opuściła i usiadła na kanapie. Pierwszy
odezwał się Konrad:
– Iniuś, dlaczego zostawiałaś nam takie niepokojące wiadomości?
Inga spojrzała na niego z niedowierzaniem. Jakie?
– Nie rozumiem – powiedziała.
– Siostrzyczko, o trzeciej w nocy nagrałaś mi na poczcie głosowej, że nic nas nie
rozdzieli – powiedziała Marcelina dotykając jej ramienia.
– Dzwoniłaś do mnie i płakałaś – dopowiedział Konrad.
Dziewczyna wzięła telefon i go uruchomiła:
– Ale to Nadzieja, to ona mi to nagrywała…
Starsza siostra spojrzała na nią uważnie.
– Znowu Nadzieja?
– Tak. Ona ma kłopoty, jej trzeba pomóc..
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Marcelina podała jej do ręki kubek z herbatą i wyszeptała coś Konradowi na ucho,
po czym obydwoje wyszli z pokoju. Inga siedziała i patrzyła na nich z niedowierzaniem,
jak stoją na korytarzu i rozmawiają.
– Konrad, nie możesz jej zostawiać samej.
– Wiem. Ale musiałem. Sądziłem, że już jest dobrze.
– Nigdy nie będzie do końca dobrze. Ona się boi. Inga jest przerażona samotnością.
Od małego gada z tą całą Nadzieją, ona ją sobie wyobraża. Nie możemy jej zostawiać – Marcelina nerwowo obgryza kciuk.
*
Kolejne dni mijały spokojnie pod czujnym okiem Konrada. Aż pewnej nocy – nie
innej niż zwykle – Inga obudziła się nagle. Znów coś jest nie tak… Ma wrażenie, że
telefon wibruje. Gdy go sprawdza, na ekranie wyświetla się wiadomość:
SAMOTNOŚĆ JEST STRASZNA TYLKO, GDY JESTEŚ SAMA.
NIGDY CIĘ NIE OPUSZCZĘ.
– NADZIEJA
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Pudełeczko
◆
Anna Miładowska
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Z

nowu padał deszcz. Z głównych ulic miasta, stopniowo, razem z ludźmi chroniącymi się przed zmoknięciem, znikał gwar i hałas. W końcu na chodniku został
tylko jeden człowiek, który zamyślony, wpatrywał się w jedną z przybrudzonych,
sklepowych szyb.
Krople deszczu ściekały mu po ciemnych włosach i twarzy, ale mężczyzna niewzruszenie stał w tym samym miejscu i obserwował to, co działo się we wnętrzu budynku.
Jego wzrok spoczął na półtorarocznej dziewczynce, która wykorzystując chwilową
nieuwagę rodzica, chwiejnymi kroczkami ruszyła w stronę wystawy znajdującej się za
szybą. Tymczasem zerwał się wiatr. Pogoda pogarszała się. Krople deszczu, smagane
gwałtownymi podmuchami powietrza, niespodziewanie uderzały o dachy: raz mocniej, raz słabiej. Niedomknięte sklepowe drzwi otworzyły się z hukiem, wpuszczając
do środka lodowate powietrze. Rozległ się cichy dźwięk dzwonków i… wszystko
ucichło. Dziewczynka powoli przesuwała palcem po szybie, tworząc nierówny kształt
serduszka. Po chwili na jej rysunku zaczęła pojawiać się para, stopniowo zamazując
każdy kolejny obrazek. Zrezygnowana dziewczynka obróciła się i zaczęła iść w stronę
swoich rodziców. Nagle potknęła się i upadła. Obok niej przeturlało się niewielkie,
szare pudełeczko. Zaciekawiona, sięgnęła po drobny przedmiot i otworzyła go. Mężczyzna stojący na zewnątrz wstrzymał oddech. Potem rozległ się ogłuszający płacz…
X nie mógł spać. Mimo że od tamtego wydarzenia minęło już kilka tygodni, nadal
nie mógł wyrzucić z pamięci obrazu płaczącego dziecka. Nie była to pierwsza taka
sytuacja. Niepozorne, szare pudełeczko towarzyszyło mu już od wielu lat i pojawiało
się w najmniej spodziewanych momentach. Zawsze wyglądało tak samo i powodowało
atak paniki u każdego, kto je otworzył. Mimo tego nigdy nie udało mu się zobaczyć,
co jest w środku ani kto jest właścicielem tego przedmiotu, który nie pozwalał mu
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spać po nocach. X westchnął i spojrzał na zegarek. Wskazywał 6.30. Ze zdziwieniem
stwierdził, że jednak udało mu się zasnąć.
Godzinę później był gotowy do wyjścia. Dopiero za trzydzieści minut zaczynał
swoją zmianę, więc postanowił spokojnie przespacerować się do biura. Ostatni raz
spojrzał na swoje odbicie w lustrze. Popatrzył w oczy dwudziestopięcioletniemu,
wysokiemu mężczyźnie o ciemnej karnacji i prawie czarnych oczach, ubranemu
w idealnie dopasowany garnitur, po czym wyszedł z mieszkania. Gdy tylko zamknął
drzwi, poczuł, że coś jest nie tak. Rozejrzał się dookoła. Ulicą przechadzało się kilka
starszych osób, minęła go dwójka dzieci, na ławce obok siedziała dziewczyna. W oddali rozległ się alarm, zagłuszony przez jadące samochody. Mimo to poczuł, że ręce
zaczynają mu drżeć, na czole wystąpiły kropelki potu. Zaczął rozglądać się nerwowo.
I wtedy zobaczył go. Szedł pewnym krokiem, a jego sylwetka jakby rozmywała się
w powietrzu. X, mimo zmrużonych oczu, nie był w stanie dojrzeć żadnych szczegółów
dotyczących nieznajomego. Obcy podszedł do młodej dziewczyny siedzącej na ławce.
Dotknął jej ramienia. Odwróciła się. X gwałtownie zamrugał. Postać zniknęła. Jakby
rozpłynęła się w powietrzu. Zostało tylko małe, szare pudełeczko. Młody mężczyzna
wiedział, co wydarzy się dalej i nie chciał tego oglądać. Zaczął biec. Zatrzymał się
dopiero po kilku minutach, z trudem łapiąc oddech. Poczuł narastającą wściekłość.
Nie panując nad emocjami, uderzył pięścią w stojący obok słup. Ból otrzeźwił go
na tyle, że zobaczył ludzi stojących dookoła i patrzących na niego z nieskrywanym
przerażeniem. Obrócił się i szybko odszedł w przeciwnym kierunku, czując na sobie
spojrzenia wszystkich gapiów.
Do domu wrócił na długo po zapadnięciu zmierzchu. W potarganych włosach,
z podkrążonymi oczami i nieobecnym wzrokiem wyglądał przerażająco. Zatrzasnął
drzwi i rzucił się na łóżko. Chciał zasnąć, jednak czuł, że jest mu strasznie niewygodnie,
więc przewrócił się na drugi bok. Wtedy na ziemię, prawie bezgłośnie, upadło małe,
szare pudełeczko. X powoli podniósł się. W jego oczach błyskały niezdrowe iskierki.
Z głośnym świstem łapał powietrze. Czuł jakby tonął. Drżącą ręką podniósł pudełko
i jednym zdecydowanym ruchem zrzucił wieczko. Wstrzymał oddech. Wokół panowała nienaturalna wręcz cisza…
Było puste. X z niedowierzaniem obrócił je do góry nogami i potrząsnął. Nic. Przez
chwilę siedział i wpatrywał się we wnętrze pudełeczka. Puste. Zaczął się histerycznie
śmiać. Rzucił przedmiot na podłogę i spróbował wstać. Przewrócił się. Rozbrzmiała
kolejna salwa śmiechu, która odbijała się echem od ścian pustego domu, zastąpiona po
pewnym czasie krzykiem, potem płaczem, a później już tylko łkaniem, przerywanym
nerwowym chichotem.
Kolejne dni zlewały się w jeden niewyraźny ciąg. X pamiętał, że ktoś znalazł go
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pewnego ranka, prawie nieprzytomnego i zadzwonił po pomoc. W szpitalu, leżąc
z wysoką gorączką, X opowiedział lekarzom swoją historię. Wszyscy zgodnie uznali,
że to zwidy i skutek wyczerpania organizmu. W powstałym zamieszaniu nikt nie
zwrócił uwagi na nieznajomego, który cicho wyszedł ze szpitala z małym, szarym
pudełeczkiem w ręku…
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Śmieszna groza
◆
Eliza Niedziela
Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie

Szpital Psychiatryczny, województwo lubuskie, 29.04.2015 rok, godzina 10:53.
Znowu tu trafiłam. Białe ściany, pusty pokój, lustro weneckie. Ludzie którzy udają,
że obchodzi ich moje życie i problemy. Jeśli chcą mojego dobra, to dlaczego mnie tu
trzymają? Jednak niedługo to się zmieni. Już jutro będę mogła być szczęśliwa, ale
najpierw opowiem wam moją historie…
Śliczna, niebieskooka blondynka, zawsze uśmiechnięta, ubrana na kolorowo. Taka
byłam jeszcze cztery lata temu. Miałam wszystko, kochającą rodzinę, dach nad głową,
przyjaciół. Właśnie. Czas przeszły. To wszystko zmieniło się w jedną noc.
Pamiętam to do dziś. Nocowałam wtedy u koleżanki. Świętowałyśmy jej urodziny.
Przyszło kilkoro znajomych. Nagle zadzwonił mój telefon. Odebrałam, to była ciocia
cała roztrzęsiona. Mówiła, że rodzice mieli „wypadek”? Wracali ze spaceru wraz z moją
młodszą siostrą i ktoś ich napadł. Chcieli pieniędzy, jednak ich nie otrzymali. Pobili
moich bliskich, zostawiając w ciemnej uliczce na pewną śmierć. Starszy mężczyzna,
który przechodził tamtędy, wezwał pogotowie. Niestety za późno. Rodzice byli już
martwi, jednak dla Sary nadzieja nie zgasła. Dzielnie walczyła przez kolejny tydzień
w szpitalu. Na próżno. Ona również zmarła.
Z dnia na dzień zostałam sierotą. Zaopiekowała się mną babcia. Dostałam opiekę
psychologiczną. Zamknęłam się w sobie. Zmieniłam wszystko: ubiór, podejście do
świata i ludzi. Kontakt ze wszystkimi znajomymi urwał się. Nie wiem, czy to przez
moje załamanie, czy dlatego że nie wiedzieli, jak zachować się w moim towarzystwie. W końcu przeżyłam dramat. Zawiodłam się na osobach, którym ufałam. Od
tego momentu nie rozmawiałam z nikim. Włosy przefarbowałam na czerwono-rude.
Stare ubrania wyrzuciłam. W mojej garderobie od teraz królował czarny. Musiałam
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odświeżyć mój styl. Nie mogłam pogodzić się z stratą tak bliskich dla mnie osób.
Wtedy po raz pierwszy trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Miejsce to nie należy
do najprzyjemniejszych, ale to właśnie tu poznałam moje prawdziwe powołanie. Jedni
stwierdzą, że zwariowałam. Powiedzą, iż to leki mnie ogłupiły. Choć ja uważam inaczej.
Od zawsze ciągnęło mnie do tematów grozy. Uwielbiałam widzieć jak różne osoby
są zmieszane, nie wiedzą co myśleć, robić. Z jednej strony strach, z drugiej zachwyt
i uśmiech. Chciałam odzyskać przyjaciół, ale wiedziałam, że z moją przeszłością, to
nie będzie proste zadanie. Doszłam do wniosku, że musze zatrzymać jakoś ludzi przy
sobie, by być szczęśliwą. W końcu wypuścili mnie z „więzienia”. Był to śliczny wiosenny dzień. Słońce na bezchmurnym niebie wygoniło dzieci z domów. Postanowiłam
zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Nie wróciłam do domu babci. Napisałam list,
w którym pożegnałam się.
Zielona Góra, 01.05.2014 rok
Kochana babciu!
Nie martw się o mnie. Zaczynam nowe życie. Nie szukaj mnie. Chcę być szczęśliwa,
proszę pozwól mi na to. Mam nadzieję, że dobrze przyjmiesz tę wiadomość. Zadbaj
o siebie. Przecież także masz prawo do uśmiechu. Zapomnij o mnie.
Kochana wnuczka Adrianna
PS: Ja nigdy nie zapomnę.
Tak oto zostałam bez niczego. Nie miałam pieniędzy, dachu nad głową, jedzenia ale
odczuwałam radość. Przechadzałam się ulicami miasta, obserwując dzieci bawiące
się na podwórkach. W pewnej chwili zauważyłam śliczny stary sklep. Zaciekawiona
weszłam do niego. Tego co zobaczyłam za drzwiami nie zapomnę do końca życia.
Moim oczom ukazały się piękne porcelanowe lalki. Każda była inna. Jedne kolorowe,
uśmiechnięte zaś drugie smutne, ubrane w ciemne suknie. W pewnym sensie czułam
się jak te lalki. Niby oddają jakieś emocje, jednak tak naprawdę są puste. Przecież to
tylko marionetki, wykonane z drewna, porcelany, szmat. W pewnym momencie na
jednej z półek ujrzałam piękną kukłę. Była inna. Jej prawe oko zakrywały śliczne
krwistoczerwone włosy, na twarzy miała ogromny uśmiech. Jednak jej błękitne oczy,
pełne blasku, były zagubione. Jednocześnie płakały, wołały o zemstę i śmiały się.
Na lewym policzku miała coś na wzór blizny. Do tego długa, czarna suknia. Stałam
i wpatrywałam się w tę lalkę. Miałam wrażenie, że widzę swoje lustrzane odbicie.
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Była tak bardzo realna. Wtedy podszedł do mnie starszy pan. Domyśliłam się, że jest
to właściciel. Przywitał mnie promiennym i szczerym uśmiechem.
Zostałam ugoszczona herbatą i ciastkami. Rozmawiałam z nim bardzo długo.
Dowiedziałam się, że mieszka sam, w piwnicy znajdującej się pod sklepem. Jego syn
wyjechał wraz z rodziną do Anglii. Staruszek został sam, a lalka, która zrobiła na mnie
takie wrażenie, to podobizna jego wnuczki. Okazało się, że jestem do niej bardzo podobna. Nie wiem dlaczego, ale zaufałam temu mężczyźnie. Wydawało mi się, iż jest tak
samo zagubiony jak ja. Także szuka czegoś, co sprawi mu radość. Szybko otworzyłam
się przed nim. Może dlatego, że przypominał mi dziadka, którego nigdy nie miałam?
Gdy opowiedziałam mu o tym co się wydarzyło, rozkazał mi zostać. Nie pozwoliłby
na spanie pod gołym niebem. Stwierdził, że przyda mu się pomoc w sklepie. Obiecał
nauczyć mnie, jak robi się lalki. Tamtej nocy pan Serafin sprawił, że uśmiech znów
zagościł na mojej twarzy. Czułam się beztrosko, powróciło do mnie uczucie bliskości
rodzinnej. W ten sposób staruszek pobudził do życia część starej mnie.
Zamieszkałam u niego, nauczyłam się robić kukły. Zmieniłam swoją garderobę.
Przecież nie mogłam sprzedawać marionetek dla dzieci ubrana na czarno. Gdy stałam
za ladą sklepu, zakładałam śliczną niebieską sukienkę w różnobarwne plamy, czarno
białą narzutę oraz dwukolorowe baleriny z czerwoną kokardą. Włosy zaplatałam
w dwa warkocze, a na twarzy malowałam sceniczny makijaż: czerwone usta, mocno
podkreślone oczy w dość szalonych odcieniach oraz wyraziste różowe policzki. Moje
życie znów nabrało barw. Wszystko to sprawiła pasja. Jednak pewnego wieczoru do
mojego pokoju zapukał pan Serafin. Powiedział, że syn się do niego odezwał i chciałby,
aby starzec przeprowadził się do nich. Widziałam, iż mężczyźnie trudno przechodzi to
przez gardło. Niełatwo jest zostawić coś, co budowało się przez tyle lat. Tego wieczoru
dowiedziałam się, że staruszek ofiaruje mi sklep. Bardzo się zdziwiłam. Jednak dziadek
wytłumaczył, że nigdy nie widział kogoś, komu tyle radości sprawiałoby hobby. Wtedy
również otrzymałam od niego lalkę, która pierwszego dnia przyciągnęła mój wzrok.
Mężczyzna wyjechał następnego dnia. Mimo powrotu samotności, nie byłam smutna.
Czułam, że pan Serafin wreszcie znalazł szczęście. Teraz moja kolej.
Zaczęłam zabijać. Tak, mordowałam ludzi a następnie robiłam z nich lalki. Kochałam to co robiłam. Wtedy czułam się wolna, radosna. Moimi ofiarami najczęściej były
dzieci. Jednak nigdy nie sprawiałam im bólu. Bawiłam się z nimi, następnie śpiewałam
piosenkę drewnianych lalek. Uwielbiam jej słowa. Zawsze nucę ją, gdy mam zły humor.
„Całe życie zawieszeni, na sznurkach
cieniutkich czyimś ruchem poruszani dla uciech malutkich.
Tak tańczymy i śpiewami
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jak nam grają inni
i choć dzieci dobrze znamy
nie jesteśmy już dziecinni”
Potem dzieci otrzymywały ode mnie cukierki, po których zapadały w sen wieczny.
Ostatnim krokiem była przemiana w kukłę, która wędrowała na półki sklepu. W ten
sposób nie byłam samotna, miałam swoich przyjaciół, którzy nigdy mnie nie zostawią.
Marionetki mojego autorstwa nie były puste. Miały dusze, każda z nich kiedyś była
człowiekiem. Uwielbiałam dorabiać detale, na przykład makijaż sceniczny, specjalne ręcznie robione stroje lub ozdoby do włosów. Zawsze zostawiałam na lalce napis
„Śmieszna Groza”. Był to mój przydomek, znak rozpoznawczy. Dlaczego taki? Otóż
poprzez mój wygląd, który nie był straszny, dzieci ufały mi. Mówiły, że jestem śmieszna,
nie wiedziały co kryje się pod tą maską.
Pewnego dnia siedziałam w sklepie, nie wiedząc, co zrobić z wolnym czasem. Nuciłam sobie pod nosem różnego rodzaju piosenki. Smutne, wesołe również takie,
które przyprawiają o dreszcze. W tym momencie do sklepu wszedł chłopak. Wysoki, ciemnooki brunet. Podszedł do jednej z półek i przyglądał się uważnie lalkom.
Trzymałam się zasady, iż każdy kto wejdzie do sklepu, nie wyjdzie z niego. Jednak
zauważyłam w jego spojrzeniu iskrę. Taką samą jaką ja miałam w sobie, kiedy po
raz pierwszy przyszłam w to miejsce. Postanowiłam zacząć rozmowę. Podeszłam
i przedstawiłam się. Wtedy chłopak powiedział słowa, które do dziś słyszę w mojej
głowie. Nieznajomy stwierdził, że kukła znajdująca się przed nim, wcale nie jest pustą
bezduszną marionetką. Dostrzegł w jej oczach smutek, żal i strach. Mimo, że na jej
ustach widniał szeroki uśmiech. Już wtedy wiedziałam, że nie zamienię go w lalkę.
Długo z nim rozmawiałam. Dowiedziałam się, że ma na imię Maksymilian, mieszka
niedaleko wraz z ojcem, który nie ma dla niego zbyt wiele czasu, co spowodowane
jest pracą. Nawet jeśli miał już wolną chwilę, to zamiast poświęcić ją synowi, wolał
wypić. Maks uważał, że ojciec nigdy nie był z niego zadowolony. Dostałeś 5 czemu
nie 6, pierwsze miejsce w konkursie-obojętne-gratuluje. Gdy zapytałam o jego mamę
powiedział, że zmarła na nowotwór. Współczułam mu, pierwszy raz odczuwałam to
uczucie od wielu lat.
Chłopak był coraz częstszym gościem w moim sklepie. Nie otworzyłam się przed
nim tak szybko jak przed panem Serafinem, ale po pewnym czasie zdobył moje zaufanie. Staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi. Powiedziałam mu o moim zajęciu. Zdziwił
mnie fakt, że przyjął to tak dobrze. Nie krzyczał, nie chciał wzywać policji, nie bał
się mnie, a co najważniejsze nie skreślił naszej znajomości. Jego jedyną reakcją była
prośba o to, żebym nauczyła go robienia lalek. Zgodziłam się. Zawsze przychodził
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o 14:00 w weekendy, ponieważ w tygodniu chodził do szkoły. Z lekcji na lekcje szło
mu coraz lepiej. Bardzo dużo pomagał mi w sklepie. Widziałam w jego oczach to, co
w moich kilka lat temu zobaczył pan Serafin. Wiedziałam, że robienie marionetek
sprawia mu wielką radość. Dlatego zdziwiłam się, kiedy nie przyszedł w pewną sobotę.
W niedzielę też go nie było. Dowiedziałam się o kłótni z ojcem, który popchnął go
na tyle niefortunnie, iż Maksymilian przepłacił to życiem. Załamałam się, kolejna
bliska dla mnie osoba zmarła. Czy to moja wina? Czy to ja przynoszę pecha, smutek
i śmierć ludziom ?
Ten chłopak sprawił, że na jakiś czas przestałam mordować. Niestety znowu poczułam chęć zabicia, tym razem byłam pod wpływem różnych emocji. Ukrywałam w sobie
smutek, żal, złość wręcz wściekłość oraz niezrozumienie. Nie wiedziałam dlaczego
tracę wszystkich przyjaciół. Moje roztargnienie spowodowało, iż nie byłam wystarczająco ostrożna, przez co moja ofiara zdołała wezwać pomoc. Następne co pamiętam
to ciemność, syreny policyjne, komisariat oraz kilkugodzinne przesłuchiwanie. Nie
obyło się bez rozprawy sądowej. Przyznałam się, nie miałam czego ukrywać i tak nie
będę już szczęśliwa. Zostałam skierowana do szpitala psychiatrycznego, gdzie stwierdzono chorobę. Byłam niepoczytalna. Zamknięto mnie w izolatce, znowu. Jednak już
niedługo będę mogła się uśmiechnąć. Spotkać rodziców, siostrę oraz Maksa, przecież
pragnę tylko szczęścia… ”

Zielona Góra, 07.05.2016 rok, godzina 20:12.
Od wydarzeń opisywanych u góry minął rok. Niedawno wyszłam z więzienia jakim jest szpital psychiatryczny. Trafiłam tam, gdyż nie mogłam pogodzić się z utratą
bliskich.
W mojej głowie zaczęły pojawiać się różne dziwne myśli. Potrzebowałam pomocy,
jednak regularnie jej odmawiałam. Żyłam w swoim zmyślonym świecie, odizolowana od ludzi. Lekarze nie mogli stwierdzić dlaczego mam napady lęku. Nie wiedzieli,
czym jest spowodowany mój niekontrolowany śmiech. Dlatego postanowili dać mi
długopis oraz dziennik, w którym to opisałam moje wymyślone życie. Takim sposobem dowiedzieli się, jakie sposoby leczenia zastosować. Po naprawdę długim czasie
zaobserwowano poprawę mojego stanu zdrowia. Leki zaczynały działać, a ja powoli
wracałam do normalnego funkcjonowania. Tak minęły mi dwa lata życia.
Jednak udało się, wygrałam z chorobą. Dziś uczę się, mam znajomych. Nie odczuwam strachu wychodząc z domu. Pogodziłam się z stratą rodziny. Gdy potrzebuję
pomocy, rady nie wstydzę się o nią poprosić. Czasem trzeba podzielić się z kimś swoimi
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problemami, zwierzyć się, inaczej można zwariować. Mimo, że cały czas jestem pod
nadzorem psychiatry, staram się żyć normalnie. Cieszę się z każdej chwili spędzonej
w towarzystwie przyjaciół. Nigdy nie wiadomo, który dzień będzie tym ostatnim.
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ył mroźny zimowy poranek. Inspektor Brunon Pablec został wezwany na miejsce zbrodni. Po paru minutach przybył w okolice starego katolickiego kościoła
w centrum miasta. Wysoka, ceglana wieża górująca nad kamienicami budziła grozę
w mieszkańcach. Kobieta leżała przy bocznym wejściu do świątyni w kałuży krwi. Na
brzuchu miała wyciętą cyfrę rzymską I.
– Aspirancie, czy technicy zostali wezwani? – powiedział inspektor.
– Tak, zaraz powinni być.
Po krótkim czasie policjanci przyjechali i zaczęli badać miejsce zbrodni.
– Inspektorze – kobieta została uderzona tępym narzędziem w skroń i to prawdopodobnie jest przyczyną śmierci – powiedział technik.
– A co możecie mi powiedzieć o tym przerażającym znaku na środku jej brzucha?
– Po wielkości rany wnioskuję, że narzędzie było ostre, a cięcie dość głębokie
i nieszarpane.
– Przewieźcie denatkę do prosektorium i na dzisiaj chcę mieć wyniki sekcji zwłok –
powiedział stanowczo inspektor Pablec.
– Aspirancie, czy są jacyś świadkowie albo poszlaki?
– Niestety nikt nic nie widział, ale za to koło ofiary znaleźliśmy charakterystyczny
czarny guzik z czerwoną kotwicą. Co ciekawe, ofiara nie miała przy sobie żadnych
dokumentów, jednak w kieszeni jej płaszcza była tylko wizytówka zakładu krawieckiego Lidii Dmowskiej z umówioną wizytą na godzinę 16.00.
– Dobrze, to ja jadę do tego zakładu krawieckiego, a ty oddaj te rzeczy do badania,
gdy czegoś się dowiesz, to daj mi znać.
Po 15 minutach inspektor był już przy zakładzie, który mieścił się w starej, poniemieckiej kamiennicy, kilka przecznic od miejsca zbrodni.
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– Dzień dobry, Lidia Dmowska?
– Tak, dzień dobry, w czym mogę pomóc?– zapytała zdziwiona krawcowa.
– Nazywam się inspektor Brunon Pablec i jestem tutaj w sprawie zabójstwa kobiety,
która była umówiona z panią na 16.00. Czy wie pani, jak denatka się nazywała?
– O mój Boże. Co się stało? Przecież o tej godzinie umówiona byłam z moją stałą
klientką, panią Elizą Brawczyńską.
– A więc znała ją pani? Czy ostatnio pani Eliza zachowywała się jakoś dziwnie?
– Ależ skąd, pani Brawczyńska była osobą bardzo radosną i wiecznie uśmiechniętą.
Nigdy jej nie widziałam w złym humorze. Wszyscy ją lubili, nawet mój syn, który
jest nieśmiały wobec kobiet, szybko nawiązał z nią kontakt – powiedziała Dmowska
z załamującym się głosem.
– Czyli mam rozumieć, że syn pracuje także w zakładzie krawieckim z panią.
– Nie, Ludwik jest wykładowcą historii starożytnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
i w wolnych chwilach odwiedza mnie.
– Czy mogłaby mi pani powiedzieć, gdzie jest obecnie syn. Przypuszczam, że pan
Ludwik wniósłby istotne informacje do mojej sprawy.
– Niestety, ale wyjechał wczoraj wieczorem do Krakowa i wróci dopiero jutro po
południu.
– Rozumiem, prosiłbym, żeby do mnie zadzwonił, kiedy wróci. Zostawię pani moją
wizytówkę. Do widzenia pani Lidio.
– Oczywiście, Ludwik od razu skontaktuję się z panem po podróży. Do widzenia.
Po powrocie na komendę policji inspektor znalazł namiary na rodzinę ofiary i zadzwonił, przekazując smutną wieść. Wieczorem, gdy wrócił zmęczony do swojego
apartamentu, usiadł w kuchni, zjadł kolację i poszedł do gabinetu, by w spokoju przeanalizować akta sprawy. Jego myśli kłębiły się wokół tajemniczego, czarnego guzika
pozostawionego na miejscu zbrodni. Zastanawiał się, czy ma on jakikolwiek związek
z morderstwem, czy znalazł się on tam przypadkowo, czy jednak celowo został tam
podrzucony, aby zmylić trop śledztwa.
Następnego dnia, gdy inspektor Brunon Pablec siedział w swoim biurze w Komendzie Wojewódzkiej, przeglądając dokument. Nagle dostaje telefon z prosektorium
w sprawie Elizy Brawczyńskiej. Po godzinie w korkach dotarł zdenerwowany do
kostnicy, w której czekali na niego patolodzy.
– Panie inspektorze, denatka została silnie uderzona w skroń, przez co pękła kość
i przebiła tętnicę, powodując śmierć na miejscu w dość krótkim czasie. Narzędziem,
którym została wycięta cyfra rzymska, nie mógł być skalpel chirurgiczny. Prawdopodobnie było to narzędzie podobnego typu, tylko z krótszym ostrzem. Co ciekawe,
to że w przeciętej tkance znaleźliśmy niezidentyfikowane włókna. Oddaliśmy je
technikom do badań, a wyniki powinny przyjść w krótkim czasie.
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– To daje dużo do myślenia. Dzięki. Kiedy czegoś więcej się dowiecie, to dzwońcie.
W tej samej chwili inspektor Pablec dostał telefon o nowej ofierze. Miejsce zbrodni
było niedaleko starego kościoła, przy którym znaleziono Elizę Brawczyńską, a mianowicie przy XIII-wiecznych gotyckich murach miejskich, które były jednym z największych zabytków tego miasta. Kobieta miała podcięte gardło i wyciętą na brzuchu
cyfrę rzymską II.
– Sierżancie, co wiemy o ofierze?
– Wszystkie dokumenty i pieniądze miała przy sobie, denatka nazywa się Karolina
Trawczyńska.
– Są jacyś świadkowie?– powiedział zaciekawiony inspektor.
– Tak, jest jeden świadek.
– A gdzie on jest?
– Nazywa się Kazimierz Nowaczyk i stoi tam przed murem. Nasz psycholog pomoże
mu, bo jest wstrząśnięty tym, co zobaczył.
Inspektor spokojnym krokiem zmierzał w kierunku jedynego świadka zdarzenia.
– Pan Kazimierz Nowaczyk?
– Tak, w czym mogę pomóc? – powiedział świadek drżącym głosem.
– Nazywam się inspektor Brunon Pablec i chciałbym zadać panu kilka pytań w sprawie morderstwa. Co pan widział?
– Szedłem ulicą, aż nagle zza rogu wybiega jakaś postać. Po chwili już jej nie widziałem. Zaciekawiony spojrzałem na ulicę, z której wybiegła i ujrzałem zwłoki tej
nieszczęsnej kobiety. Bardzo się wystraszyłem, jednak po chwili ochłonąłem i powiadomiłem policję.
– Dobrze pan zrobił. Czy widział pan twarz tej postaci, a może jakieś charakterystyczne cechy w ubiorze czy w posturze?
– Twarzy niestety nie widziałem, ale ubrana była w długi czarny płaszcz i czarny
kapelusz.
– Dziękuję panu bardzo – powiedział Pablec.
Szczególną uwagę inspektora zwrócił element występujący w obu popełnionych
zbrodniach, mianowicie obie kobiety były podobnej urody i w przybliżonym wieku.
Wrócił do swojego biura i zaczął łączyć informacje. Wywnioskował, że za dwoma
morderstwami musiała stać ta sama osoba, ale nie miał pewności co do narzędzia
zbrodni, gdyż nie wiedział, czym została wycięta cyfra rzymska u Karoliny Trawczyńskiej, ale to miało wyjaśnić się już wkrótce. Wieczorem do inspektora zatelefonowano
z prosektorium.
– Inspektor Brunon Pablec słucham.
– Panie inspektorze. właśnie skończyliśmy sekcje zwłok Karoliny Trawczyńskiej.
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Jej gardło zostało poderżnięte tym samym narzędziem, co wycięta cyfra rzymska
na brzuchu. Porównaliśmy jeszcze głębokość i rodzaj cięcia u obu ofiar i zgodnie
stwierdziliśmy, że cyfry zostały zrobione tym samym narzędziem. Zadzwonili do
nas z laboratorium i powiedzieli, że włókna znalezione w ranie pierwszej denatki to
kawałki nici krawieckiej.
– Dziękuję wam bardzo, już chyba wiem, kto jest zabójcą.
Po tym telefonie wsiadł do samochodu i ruszył w kierunku zakładu krawieckiego
Lidii Dmowskiej. Po wejściu do pomieszczenia ujrzał panią Dmowską leżącą na podłodze. Poczuł jak mu się robi gorąco ze zdenerwowania. Podbiegł do niej i sprawdził
puls. Żyła. Kątem oka zobaczył wiszący na wieszaku czarny płaszcz z brakującym
czarnym guzikiem i czerwoną kotwicą.
– Halo, halo pani Lidio, co tu się stało?
– Uderzył mnie, uderzył mnie – powiedziała zamroczona krawcowa.
– Czyj jest ten czarny płaszcz? – zapytał stanowczo inspektor.
– Ludwika, Ludwika…
Inspektorowi wszystko zaczęło się układać w całość: wykładowca historii starożytnej, brak próby kontaktu, guzik.
– Gdzie on może teraz być?
– Mówił coś o dworcu i Krakowie. Moja głowa, boli, boli.
– Już dzwonię po pogotowie. Inspektor Brunon Pablec, potrzebuję karetki do zakładu krawieckiego Lidii Dmowskiej – kobieta uderzona w głowę, przyjeżdżajcie jak
najszybciej.
Pogotowie przyjechało dość szybko i zabrali krawcową do szpitala. Inspektor zauważył zdjęcie syna na stole i w pośpiechu je zabrał. Zadzwonił po wsparcie i udał się
na dworzec w celu złapania zabójcy.
Zdążył na czas, Ludwik Dmowski czekał już na pociąg. Tuż za inspektorem zjawili
się inni policjanci i powoli zaczęli się zbliżać ku podejrzanemu.
– Ludwiku Dmowski, jesteś oskarżony o zabójstwo Elizy Brawczyńskiej i Karoliny
Trawczyńskiej. Poddaj się albo będziemy strzelać.
– To nie moja wina, one mnie oszukały. Musiały zginąć za to, co mi zrobiły. Każda
z nich powinna mieć nadaną cyfrę rzymską. Powstrzymaliście mnie przed zabójstwem
jeszcze dziesięciu kobiet – krzyczał Dmowski.
Wyciągnął skalpel krawiecki i chciał popełnić samobójstwo, ale inspektor Pablec
celnie strzelił mu w rękę, wytrącając go zabójcy .
Potwierdzono, że Karolina Trawczyńska została zabita skalpelem krawieckim,
lecz w przypadku Elizy Brawczyńskiej narzędzia, którym była uderzona w głowę,
nie odnaleziono. Lidia Dmowska wyszła ze szpitala, jej syn Ludwika Dmowskiego
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jednogłośnie skazano na dożywocie bez możliwości przedwczesnego wyjścia za dobre
sprawowanie. Inspektor Brunon Pablec zakończył sprawę rzymskich znaków.
Obudziłem się przestraszony, zalany potem, ale po chwili obserwacji doszedłem
do wniosku, że to był tylko zły sen i cała sytuacja nie miała miejsca.
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udzę się na środku ulicy, długiej i prostej. Przynajmniej za moimi plecami, bo
kilkaset metrów przede mną nagle się kończy. Po jej bokach stoją szare, parterowe
budynki o małych oknach. Drzwi w ogóle nie widać. Tuż przy ziemi ciągnie się mgła,
ale naprawdę gęstnieje bliżej budynków, zupełnie jakby ją przyciągały. A mnie, wręcz
przeciwnie, coś od nich odpycha. Mam wrażenie, że w ich środku czai się nieznana,
a potężna i wroga mi siła. Mam ochotę biec, uciekać, jak najdalej od tego miejsca.
Błyskawicznie zrywam się na nogi. Już mam się odwrócić, ale nagłe przerażenie
zamraża mi wszystkie mięśnie. Coś jest za mną. Coś dużego. Zbliża się do mnie,
zdecydowanie szybciej, niż bym chciał. Startuję niczym zawodowy sprinter i już po
kilkunastu krokach mgła przede mną przerzedza się, a mi ukazuje się ten widok…
Chyba najpiękniejsza rzecz, jaką zobaczyłem w całym swoim życiu.
Dom. Na pierwszy rzut oka stary i zaniedbany, ale aż biło od niego poczucie bezpieczeństwa, niemal namacalne w atmosferze zagrożenia. I był tak niedaleko, zaledwie
kilkaset metrów przede mną! Chociaż wydawało się to niemożliwe, przyspieszyłem
jeszcze bardziej. W miarę zbliżania się do celu czułem się coraz lepiej, nawet to coś za
moimi plecami zwolniło, a nawet przystanęło, pewnie w obawie przed energią bijącą
od tajemniczego budynku. Nie myślałem o tym nawet zbytnio, ważne było tylko to,
że tam będę bezpieczny.
Gdy dobiegałem do schodów przed domem, drzwi otworzyły się nagle i wyszedł przez
nie jakiś chłopak. Całkiem podobny do mnie, tylko włosy miał siwe. Zatrzymałem się. On
zszedł powoli po schodach. Chyba dopiero wtedy mnie zauważył, bo nagle przyskoczył
do mnie, chwycił za ramiona i zaczął coś mówić, ale usłyszałem tylko szaleńczy bełkot.
Wcisnął mi jeszcze jakąś kopertę i zaczął biec w dół ulicy. Nawet nie odprowadziłem
go wzrokiem, tylko wspiąłem się pospiesznie na schody i wszedłem do budynku. Gdy
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przekraczałem próg, poczułem nagle zimno, jak gdyby ktoś wylał na mnie wiadro lodowatej wody. Po chwili znowu. Otrząsnąłem się, ale nie zwróciłem na to zbytniej uwagi.
W końcu byłem bezpieczny, tutaj nic mi się nie mogło stać. Byłem u celu, szczęśliwy.
Głośny trzask raptownie zamykających się drzwi i okien uświadomił mi, jak bardzo
się myliłem. Dopadłem do nich i próbowałem otworzyć, ale ogarnęła mnie nagła
senność. Wszystkie moje ruchy zwolniły, a ja po prostu położyłem się na podłodze
i zasnąłem w kilka sekund.
Obudziłem się w tym samym miejscu, choć kilka rzeczy się zmieniło. Na drzwiach
pojawiło się parę solidnie wyglądających rygli i kłódek, a przez zakurzone szyby
wpadało znacznie więcej światła. Zesztywniały po nocy spędzonej na podłodze
wstałem i wyjrzałem przez jedno z okien. Na zewnątrz, jak okiem sięgnąć, rozciągały
się pola pokryte złocistym zbożem. Byłem wtedy tak zdezorientowany sytuacją, że
po prostu wzruszyłem ramionami i ruszyłem dokładniej obejrzeć miejsce, w którym
zostałem uwięziony.
Po kilku godzinach myszkowania wiedziałem już mniej więcej, na czym stałem.
Przeszukałem wszystkie pokoje na parterze i piętrze. Były wśród nich kuchnia, salon,
łazienka, trzy sypialnie i pokój, który można chyba uznać za biblioteczkę. Wzdłuż
dwóch ścian stały regały z książkami, poukładanymi po dwa rzędy na każdej półce.
Pokój nie był szeroki, więc między regałami było tylko wąskie przejście. W zmyślnym
schowku obok drzwi znalazłem drabinę, która umożliwiała sięgnięcie na najwyższe
półki. Na piętrze dostrzegłem klapę, najwyraźniej prowadzącą na strych. Próbowałem
ją otworzyć, ale nawet gdy, stojąc na dość chybotliwej drabinie, z całej siły pchałem ją
w górę, drgnęła może o kilka milimetrów. Widocznie stało na niej coś bardzo ciężkiego, bo skobelek po tej stronie był nie tylko otwarty, ale też odgięty i prawie wyrwany
z mocowań. Zupełnie jakby ktoś próbował się tam dostać… A może stamtąd wydostać.
Dreszcz przeszedł mi po plecach.
Przez chwilę bałem się o jedzenie, ale szafki w kuchni były pełne. Co prawda w środku znajdował się jedynie suchy prowiant, ale musiało mi to wystarczyć.
Szperałem po całym budynku i przetrząsałem pokoje, myśląc jednocześnie nad
sposobem wydostania się z tego domu. Ze wszystkich okien rozciągał się ten sam widok,
a w drzwiach nie było nawet judasza. Kilka razy próbowałem wyważyć je barkiem, ale
zaowocowało to jedynie siniakami. Pomyślałem, że mogę spróbować stłuc szybę w oknie
na parterze, ale nic z tego – najwyraźniej była pancerna, bo nawet znaleziony w jednym
z pokojów młotek odbił się od niej jak piłka. Dokładnie to samo stało się na piętrze.
Pogrążony w rozmyślaniach nad ucieczką nie zauważyłem nawet, że zaszło słońce.
W pewnym momencie drewniane okiennice zatrzasnęły się. Zadrżałem wtedy i niemal krzyknąłem, bardziej z zaskoczenia niż prawdziwego strachu. Prawdziwy strach
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dopiero miał nadejść. Znów poczułem się zagrożony. I choć w domu ta siła działała
dużo słabiej niż na zewnątrz, to znów zacząłem się bać. Mimo tego podszedłem do
jednej z okiennic i chciałem wyjrzeć na zewnątrz przez szparę w drewnie, ale na
sekundy przed zbliżeniem oka do szyby usłyszałem ten dźwięk.
Dźwięk, który był koszmarem. Przypominał trochę wycie, ale zwierzę wydające je
musiałoby być Lewiatanem. Nie pasował do niego żaden ludzki przymiotnik, to był
mix przerażenia i cierpienia w wersji audio. Niczym wprawny hipnotyzer wydobywał
z zakamarków pamięci najgorsze lęki, ale zamiast usuwać, rozbudzał je i wzmacniał.
Zamarłem w miejscu, bojąc poruszyć się choćby o pół milimetra, ale nie mogłem długo
wytrzymać. Pobiegłem po schodach na piętro i wpadłem do najmniejszej sypialni, jedynego pokoju bez okien. Zamknąłem drzwi i położyłem się na łóżku. Głowę zakryłem
poduszką i okręciłem kołdrą. Chciałem odgrodzić się od tego dźwięku, zablokować
go w jakikolwiek sposób. Noc pamiętam jak przez mgłę, długo nie potrafiłem zasnąć
i przekręcałem się tylko z boku na bok, a dźwięk nie cichł. Usnąłem dopiero nad
ranem, gdy nieco zelżał.
Jak było do przewidzenia, obudziłem się zmęczony i niewyspany. W zasadzie było
chyba bliżej zmierzchu niż świtu, ale mimo to uznałem zjedzony posiłek za śniadanie
i znów zająłem się obmyślaniem dróg ucieczki. Strasznie ciężko mi się myślało, jakby
coś w tym budynku wyczuwalnie spowalniało mój mózg. Posprawdzałem już wszystkie drzwi, każde solidne i zamknięte oraz okna – te z kolei były ze szkła pancernego,
nawet na piętrze. Mimo że część ścianek działowych wykonano z rigipsu, to jednak
wszystkie nośne i zewnętrzne ściany były porządnie wymurowane i dosyć grube.
Nawet gdybym chciał się przez nie przebić, nie miałem prawie żadnych narzędzi.
Im dłużej tak siedziałem, tym częściej ogarniało mnie nagłe zimno. Jakby ktoś oblał
mnie zimną wodą albo wysypał kubeł kostek lodu. Za każdym razie ustępowało po
najwyżej kilku sekundach. Myślałem wtedy, że to efekt stresu i zmęczenia.
Wstałem tamtego dnia raczej późno, więc i zmrok nadszedł wcześnie. Nie zdążyłem
wymyślić nic sensownego, ale przynajmniej zauważyłem zachodzące słońce i przygotowałem się na nadejście dźwięku. Chwilę wcześniej położyłem się i okręciłem głowę kołdrą.
Reszta nocy upłynęła tak samo jak poprzednia, zamiast spać miotałem się bezsilnie,
targany koszmarami wywołanymi nieziemskim wyciem, a usnąłem dopiero nad ranem.
Trzeci dzień mojego pobytu w domu wyglądał niemal identycznie jak poprzedni.
Obudziłem się, zjadłem cokolwiek i próbowałem wymyślić sposób ucieczki. Bezskutecznie. Jedyne, co zauważyłem, to coraz częstsze występowanie „ataków” zimna.
Trwały nawet przez kilkanaście sekund, a przerwy między nimi były nie dłuższe
niż kwadrans. Powątpiewałem, czy stres może spowodować coś takiego, ale z braku
innych wyjaśnień przyjąłem właśnie to.
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Trzecia noc również wyglądała tak jak poprzednia. Położyłem się i przygotowałem,
a dźwięk nadszedł i trwał.
Czwartego dnia coś się zmieniło. Bo czwartego dnia, chociaż tak jak przez dwa
poprzednie wstałem, zjadłem śniadanie i zacząłem myśleć, to tym razem wreszcie coś
przyszło mi do głowy. Trwało to naprawdę długo, ale tutaj ciężko się na czymś skupić.
Postanowiłem jeszcze raz przyjrzeć się drabinie znalezionej w biblioteczce na
parterze. Okazało się, że dobrze pamiętałem, w kilku miejscach nosiła wyraźne,
nieregularne ślady spawania. Jakby ktoś naprawiał ją zdecydowanie zbyt wiele
razy. Spawy nie były zbyt solidne, więc z niewielką pomocą młotka rozdzieliłem
złączone części.
Gdy skończyłem, leżało przede mną kilka solidnych, metalowych rurek różnej
długości. Wziąłem dwie z nich i podszedłem do tylnych drzwi, które wydawały mi się
słabsze niż frontowe. Jedną rurkę położyłem kilka centymetrów od drzwi, równolegle
do nich, a drugą, pod kątem prostym do drzwi, oparłem o pierwszą. Wsunąłem jej lekko
spłaszczony (tu znów przydał mi się młotek) koniec pomiędzy drzwi a próg i utworzyłem w ten sposób dźwignię jednostronną. Obliczyłem, że przy jednym jej ramieniu
około dziesięć razy dłuższym od drugiego i z moim około osiemdziesięciokilogramowym ciałem, naskoczenie na dłuższe ramię dźwigni sprawi, że na drzwi zadziała siła
prawie jednej tony! „Żadne tylne wejście nie może tyle wytrzymać” – pomyślałem.
Wziąłem krótki rozbieg i wskoczyłem na końcówkę rurki tworzącej dłuższe ramię.
Ku mojemu zdziwieniu, drzwi jedynie zaskrzypiały ostrzegawczo i uniosły się na
zawiasach może o milimetr. Poza tym nic się nie stało. Wtedy jednak (jeszcze) nie traciłem nadziei i postanowiłem spróbować ponownie. I znów nic. I jeszcze raz. I jeszcze.
Przy piątym razie rurka z donośnym „ping!” pękła, a ja tylko cudem uniknąłem
uderzenia w czoło jej nowo powstałym końcem. Postanowiłem się nie poddawać
i wypróbowałem tą samą metodę na kilku oknach. Rezultat był podobny, z tym że
rurka, zamiast pęknąć, wygięła się tak mocno, że zmieniła się w u-rurkę.
Lekko przybity niepowodzeniem, poszedłem do sypialni wcześniej. Zabrałem
wszystkie resztki drabiny ze sobą, żeby nie leżały na środku korytarza.
Gdy zobaczyłem, że się ściemnia, zamknąłem drzwi. Po chwili namysłu wykonałem
z rurek prostą blokadę i ustabilizowałem ją kolejnymi. Ot tak, na wszelki wypadek.
Leżałem w łóżku i oczekiwałem dźwięku zatrzaskujących się okiennic, ale tym
razem on się nie pojawił. Usłyszałem za to szuranie, jakby ktoś przesuwał coś ciężkiego, a potem skrzypienie dawno nieoliwionych zawiasów. Zamarłem, bo dźwięki
te dochodziły z góry. Coś wychodziło ze strychu.
Nagle znów poczułem zimno, trwające dłużej niż kiedykolwiek. W jakiś sposób
uspokoiło mnie, a kilka sekund później, nawet nie zauważywszy kiedy, zasnąłem.
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Obudziłem się. Odetchnąłem głęboko, próbując przypomnieć sobie wydarzenia
wczorajszego wieczoru i nagle wiedziałem wszystko, co było mi potrzebne. Wiedziałem,
że wieczorem ze strychu wyszedł jakiś stwór i patroluje dom, nie używa siły. Porusza
się na czterech kończynach, jest niski i bardzo chudy. Przednie kończyny ma dłuższe
od tylnych i uzbrojone w imponująco długie i ostre pazury. Polega głównie na wzroku,
a pozostałe zmysły ma mocno przytępione. „Zupełnie jak ja” – pomyślałem. Jest szybki
i zwinny, zabije mnie, gdy tylko wyjdę z pokoju.
Musiałem zachować spokój. Gdybym wtedy spanikował, koniec nadszedłby bardzo
szybko. W pierwszej chwili miałem ochotę rzucić się do ucieczki, ale nagle się uspokoiłem. Zamiast strachu poczułem ekscytację. Chciałem walczyć. Gdy usłyszałem,
że stwór schodzi na parter, odczekałem jeszcze chwilę i delikatnie wymontowałem
z blokady mniej potrzebne rurki. Położyłem je, razem z młotkiem, koło łóżka. Adrenalina buzowała mi w żyłach, ale znów zacząłem czuć to zimno i się uspokoiłem.
Wiedziałem, że muszę walczyć, bo zamknięty w tym pokoju wkrótce umrę z głodu
i pragnienia. Brak toalety również był poważnym problemem, chociaż muszę przyznać,
że od początku pobytu tutaj trochę się zaniedbałem.
Tak czy inaczej, musiałem w końcu wyjść i unieszkodliwić… nie, po prostu zabić stwora, czekającego na mnie po drugiej stronie drzwi. Postanowiłem jednak nie podejmować
walki tego dnia – zamierzałem uśpić jego czujność, a samemu nastawić się i przygotować,
psychicznie i fizycznie. Miałem już pomysł, chciałem zaskoczyć go, gdy będzie schodził
po schodach, nie powinien usłyszeć mnie, zanim nie podejdę na odległość ciosu. Gdy
myślałem o tym, ogarniało mnie zimno, a z nim senność. Próbowałem walczyć, ale
opieranie się było tak wyczerpujące, że po chwili zrezygnowałem i zapadłem w sen.
Nie wiem, kiedy się obudziłem, ale był już chyba następny dzień. Gdy tylko otrząsnąłem się po wstaniu, naszła mnie ochota na walkę. Byłem nastawiony psychicznie
na to, żeby za chwilę wyjść i podjąć walkę. Adrenalina buzowała w żyłach, mięśnie
przygotowały się do wysiłku, tętno przyspieszyło znacząco. Zacząłem nasłuchiwać.
Gdy tylko usłyszałem, że stwór schodzi na parter, po cichu rozmontowałem blokadę
z rurek i wziąłem do prawej ręki młotek. Otworzyłem drzwi po cichu i ruszyłem.
Stwór znajdował się już prawie na końcu schodów, a nie wiedzieć czemu czułem, że
gdy dojdzie na dół, odwróci się, zobaczy mnie i rzuci się do ataku. Przyspieszyłem.
Odwrócił się, gdy moja ręka wykonywała już zamach, ale dzięki niesamowitej szybkości zdążył jeszcze zadać cios. W momencie, gdy młotek zmiótł jego drobną czaszkę
z ramion, jego pazury zagłębiły się w moim ramieniu.
Krew zaczęła płynąć, a drobny strumyczek w przeciągu sekund zmienił się w rwącą rzekę. Upadłem i straciłem przytomność. Ostatnim, co zobaczyłem, była lecąca
w moim kierunku chmara światełek, a ostatnim, co poczułem, było zimno.
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Gdy piszę te słowa, jest szósty dzień mojego pobytu w tym domu. Dzisiaj obudziłem
się na schodach, bez śladu po ranie. Zniknęła również moja krew i ciało stwora. Brzmi
to jak ewangelia horroru. Właśnie kończę spisywać moją historię na kartkach, które
znalazłem w kopercie wręczonej mi przez nieznajomego prawie tydzień temu. Zaraz
włożę je z powrotem, ale zamiast zaklejać kopertę, po prostu położę się spać, a gdy
wstanę, drzwi będą otwarte. Wiem to, tak samo jak, w dziwny sposób, wiedziałem
kilka innych rzeczy.
Chociaż fizycznie czuję się dobrze, to chyba wariuję. Wciąż widzę rój bladych,
migoczących światełek, latających po całym domu, a gdy się do mnie zbliżają, to
czuję chłód. Gdy zmrużę oczy, takie same światełka przeświecają przez moją skórę.
Dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę, że z moją pamięcią też jest coś nie tak. Chociaż nie pamiętam, jak się nazywam ani skąd się tu wziąłem, to niektóre informacje
pojawiały się w mojej głowie, gdy okazywały się potrzebne, na przykład wtedy, gdy
obliczałem siłę mojej dźwigni.
Jest już późno, więc chowam papier do koperty i kładę się spać.
Gdy wstaję i schodzę na dół, drzwi rzeczywiście są otwarte. Podnoszę kopertę ze
stołu i wychodzę na zewnątrz. Powoli zbliżam się do ostatniego stopnia. Dopiero na
dole zauważam jakiegoś chłopaka, doskakuję do niego i mówię, żeby uciekał, ale słowa
wydobywające się z moich ust bardziej niż artykułowaną mowę przypominają bełkot
szaleńca. Nieważne. Biegnę ulicą, która nie jest już zamglona. Odwracam się jednak.
Muszę przecież ostrzec nieznajomego, nie mogę dopuścić, by przeżywał to samo co
ja. Dostrzegam, że wchodzi po schodach. Biegnę już tak szybko, jak tylko mogę, ale
przyspieszam jeszcze trochę. Doganiam go, gdy przekracza próg, ale zamiast wpaść
na niego, chwycić i pociągnąć w tył, zanim będzie za późno, przelatuję przez niego
jakbym był duchem.
Nagle pojmuję wszystko. Muszę, muszę coś zrobić, może wystraszyć go, może zawróci! Przenikam przez niego ponownie, ale on jedynie otrząsa się, jakby ktoś wylał
na niego wiadro lodowatej wody. Próbuję, choć jestem z góry skazany na porażkę.
Wiem to, bo ten chłopak to ja.
A ja cały czas bałem się nie tego co trzeba.
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łońce paliło moją twarz, a wokół rozbrzmiewał śpiew jaskółek. Zamknęłam oczy
i rozłożyłam ręce. Wyobraziłam sobie, że jestem ptakiem. Latam i jestem wolna.
Patrzę z góry na tę starą chatę i na pobliskie jezioro otoczone lasem. Chciałabym
zwalczyć swój lęk, nie ograniczać się. Nagle coś uderzyło mnie w głowę. Otworzyłam
szybko oczy i podniosłam się na łokciach.
– Może zamiast się wylegiwać na kocyku, pomogłabyś? – zapytał z ironią Nate –
ledwo, co przybyliśmy, a ty rzucasz się na ziemię!
Zignorowałam go i położyłam się plecami do brata. Zauważyłam obok mnie butelkę
po piwie. Oburzona podniosłam ją, szybko wstając. Podbiegłam do niego i zamachnęłam się. Nagle odwrócił się w moją stronę, złapał mnie za rękę, po czym ją mocno
ścisnął. Próbowałam się wyrwać, ale on stał niewzruszony, patrząc na mnie pustym
wzrokiem. Po chwili puścił uścisk i zaczął czegoś szukać w bagażniku.
– Zachowujesz się jak bachor – rzucił od niechcenia – doskonale wiesz, że nie mamy
wyboru.
– Jakbyś wszystkiego nie przepił i nie przećpał, to byśmy mogli zostać
w domu!– wrzasnęłam.
– Zamknij mordę w końcu i zacznij przenosić bagaże – burknął Nate – gdyby rodzicie
nie nabrali kredytów, to mieszkalibyśmy teraz z nimi i Sofią, ale nie. Przecież wszystko
można zrzucić na mnie. Ciesz się, że komornicy nie zajęli tego domu.
– Bo wszyscy uważają, że tej rudery nie można już odratować, a tym bardziej na
niej zarobić!– odwróciłam się i pobiegłam w stronę pobliskiego lasu.
Zatrzymałam się na chwilę i podparłam plecami o pobliskie drzewo, próbując złapać
oddech. Nagle podbiegł do mnie duży, biały zając. Gdy na niego spojrzałam, stanął
na tylnych łapach. Podeszłam bliżej, a on wrócił do normalniej pozycji, odwrócił się
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i odskoczył przed siebie parę razy. Miałam wrażenie, że gdzieś mnie chce zaprowadzić.
Niewiele myśląc, pobiegłam za nim. Po jakimś czasie zaczął przyspieszać, zostawiając
mnie z tyłu. Próbowałam go dogonić, ale potknęłam się o wystający korzeń drzewa
i przewróciłam się. Przez moment leżałam na ziemi, próbując uspokoić się. Uniosłam
głowę i spostrzegłam, że zając zniknął. Powoli wstałam i otarłam ciuchy z gleby. Zrezygnowana zawróciłam, ruszając w drogę powrotną. Nagle ujrzałam łosia, biegnącego
prosto na mnie. Stanęłam sparaliżowana. Nie mogłam się ruszyć, a on był coraz bliżej.
Niespodziewanie przede mną pojawiło się ogromne, czarne pióro, które swobodnie
opadało na ziemię. Wtedy moje powieki zaczęły robić się ciężkie i coś mocno mnie
szarpnęło za ramiona.
Powoli otwierałam oczy, podniosłam się na łokciach i rozejrzałam dookoła. Leżałam na łóżku w małym, drewnianym pokoiku. Zsunęłam z siebie koc i wstałam.
W pomieszczeniu, oprócz tego znajdowało się tylko duże biurko. Podeszłam do niego
i otworzyłam jedną z szuflad. W środku znajdowało się kilka moich bransoletek i zdjęcie.
Wzięłam je do ręki i zaczęłam się przyglądać. Z tyłu stał ojciec obejmujący matkę. Przed
nimi stał mały Nate, trzymający niemowlę, a obok ja. Wszyscy byli uśmiechnięci. Nie
wiedzieli. Nikt nie wiedział. Z oczu poleciały mi łzy. Odłożyłam fotografię do szuflady
i szybko ją zamknęłam. Nie mogłam się teraz rozklejać. Spojrzałam na półkę. Było
na niej kilka moich bluzek i spodni. Podeszłam do okna i wyjrzałam przez nie. Na tle
zachodzącego słońca ujrzałam jezioro w kształcie anioła, a wokół rozciągał się bezkresny las. Czyli zasnęłam w tym nieszczęsnym domu, po czym przyśnił mi się królik
z łosiem. W pośpiechu wybiegłam przez drzwi i zbiegłam po schodach. Zatrzymałam
się na chwilę, by rozejrzeć się. Znajdował się tutaj duży kominek, a przed nim leżała
niedźwiedzia skóra. Przy ścianie zaś stała kanapa. Nad nią wisiało wiele zdjęć. Było
tu też mnóstwo półek i kredensów z zastawami stołowymi, figurkami i rozmaitymi
ozdobami. Podeszłam bliżej i zaczęłam przyglądać się różnym rzeczom. Wszystkie
wyglądały jak nowe. Nie posiadały żadnej rysy, a całość była bogato zdobiona. Gdyby
nie te sterty kurzu, pomyślałabym, że mieszka tu jakiś prezydent albo król. Ruszyłam w stronę fotografii. Wszystkie były czarno-białe. Przedstawiały tych samych
uśmiechniętych ludzi. Nie mogę uwierzyć. Jeszcze niedawno powiedziałabym, że
to moja rodzina, ale dziś już wiem, że przypomina ją tylko z wyglądu. Jedna z ramek
była potłuczona. Poznałam to zdjęcie. Było identyczne, jak moje z tą różnicą, że ktoś
stał z tyłu. Wyciągnęłam rękę, by je wziąć i przyjrzeć się mu z bliska. Nagle rozległo
się głośne krakanie. Odwróciłam się w pośpiechu. Na kominku stał czarny jak smoła
kruk. Spoglądał prosto w moje oczy. Ponownie się wydarł i zniknął. Zwróciłam się
z powrotem ku zdjęciu. Zniknęło. Cała roztrzęsiona zaczęłam powoli się cofać. Z sufitu
kapnęło mi coś na głowę. Zgarnęłam trochę tej mazi na palce i spojrzałam na nią. To
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była krew. Pisnęłam, powoli osuwając się na ziemię. Na podłodze leżało wiele czarnych piór. Podniosłam jedno z nich. Było wielkości człowieka. Nagle okropny krzyk
przeszył moje uszy. Zaczęłam rozglądać się wokół, aż nagle znów rozległ się ten wrzask.
Szybko wstałam i wybiegłam z pomieszczenia na piętro. Dźwięk stał się głośniejszy.
Spojrzałam w górę. Na suficie znajdowała się mała klapa ze sznurkiem. Stanęłam na
palcach i go pociągnęłam. Drzwiczki opadły na dół, a moim oczom ukazała się zwisająca, złożona drabina. Rozłożyłam ją i powoli zaczęłam się piąć w górę. W połowie
drogi znów usłyszałam ten krzyk. Tym razem był blisko. Zatrzymałam się na chwilę,
ale zaraz ponownie zaczęłam się wspinać.
Ciemność i zimno ogarniały cały strych. Nie wzięłam żadnej świecy ni latarki, więc
musiałam zostawić otwarte przejście, choć niewiele to pomogło, ponieważ na dworze zaczęło się ściemniać, a w domu nie było elektryczności. Powoli ruszyłam w głąb
ciemności. Podłoga bardzo skrzypiała. Moje serce zaczęło mocniej bić, a pot płynąć po
czole. Nagle klapa zamknęła się z hukiem. Chciałam krzyknąć, ale nie mogłam wydać
żadnego dźwięku. Zaczęłam ciężko sapać. Próbowałam znaleźć wyjście wzrokiem, ale
niestety wokół nie było niczego widać. Mrok zaczął mnie osaczać. Czułam się uwięziona.
Każdy oddech sprawiał mi coraz więcej trudności. Obróciłam się dookoła z nadzieją
odnalezienia się w otoczeniu, ale to nie był dobry pomysł. Teraz ostatecznie straciłam
poczucie orientacji. Tylko bicie mojego serca zagłuszało ciszę. Nerwowo zaczęłam
ścierać pot z dłoni i czoła. Całe moje ciało zaczęło drżeć. Powoli usiadłam na podłodze
i schowałam twarz w ręce. Przez chwilę myślałam, że śnię, a raczej tego pragnęłam. Nagle usłyszałam cichy jęk. Miałam wrażenie, że serce wyskoczy mi z piersi. Zebrałam się
w sobie i zaczęłam czołgać się ku odgłosom. Dźwięk zmienił się w charczenie. Zaczęło
kręcić mi się w głowie, jednak poruszałam się dalej. Nagle uderzyłam się o coś ręką i syknęłam. Odgłosy natychmiast umilkły. Spanikowałam i skuliłam się na podłodze. Nagle
poczułam na ramieniu czyjąś rękę. Otworzyłam usta, by zaczerpnąć powietrza. Powoli
zostałam położona na plecy. Nie mogłam się poruszyć. Całe ciało miałam sztywne. Coś
skapnęło mi na twarz i do buzi, a czyjaś dłoń spoczęła na mojej szyi, druga zaś na kąciku
oka, po czym osunęła się na polik. Dotyk na karku zniknął i rozległo się pstryknięcie.
W jednej chwili tysiące świec wokół zapaliły się. Stały na wszystkich meblach i kartonach, a nawet na podłodze. Nade mną pochylał się złotowłosy mężczyzna w białej szacie.
Ubranie miał zakrwawione i podarte. Niemalże całe ciało pokrywały mu blizny. Tylko
twarz pozostała nienaznaczona. Z ust ciekła krew, a jego ramię opadło, drżąc. Powoli
usiadłam i rozejrzałam się wokół. Nigdzie nie widziałam klapy, przez którą weszłam
tutaj. Jeszcze raz spojrzałam na obcego. Jego oczy były pełne zarówno spokoju jak i bólu
pomieszanego z cierpieniem. Wydawał się taki bliski, ale zarówno odległy. Szybko
otrząsnęłam się i strąciłam jego dłoń z mojej twarzy, odsuwając się.
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– Kim…– zająknęłam się.– Kim ty jesteś?
Nieznajomy wstał, podszedł do mnie i wyciągnął rękę. Przez chwilę patrzyłam na
niego w osłupieniu. Jednak odruchowo złapałam jego dłoń. Pomógł mi powoli wstać,
po czym odwrócił głowę w drugą stronę. Z ciekawości spojrzałam w to samo miejsce.
Świece na podłodze znikały jedna po drugiej, tworząc ścieżkę. Mężczyzna zaczął iść
w jej kierunku, ciągnąc mnie delikatnie za sobą. Ból przeszył całe moje ramię i cicho
jęknęłam. Obcy zwrócił się z powrotem ku mnie i podszedł. Powoli uniósł moją rękę
i musnął ją swoimi wargami. Nagle poczułam niesamowitą ulgę. Natychmiast stanął
obok i mnie objął barkiem, kierując się w stronę ścieżki, a ja ruszyłam razem z nim.
Wędrowaliśmy przez moment, aż nagle gwałtownie się zatrzymaliśmy. Mężczyzna
odszedł ode mnie i kucnął przy podłodze. Szukał czegoś w skupieniu. W pomieszczeniu panował półmrok. Niespodziewanie podniósł jakąś klapę. Podbiegłam do niego
i spojrzałam w dół. Pod spodem znajdował się korytarz na piętrze. Złotowłosy skoczył
przez otwór i wyciągnął ręce, by mi pomóc. Chwyciłam go i zsunęłam się ze strychu.
Przez okno wpadały pierwsze promienie słoneczne. Zaczęło już świtać. Rozejrzałam się wokół i dostrzegłam uchylone drzwi do drugiego pokoju. Podeszłam do nich
i z wolna je otworzyłam. W środku na kanapie leżał mój brat z puszką piwa w ręce
i rozsypanym, białym proszkiem na koszulce. Wślizgnęłam się do pomieszczenia,
po czym ruszyłam w stronę pobliskiej komody. Przeszukiwałam po kolei wszystkie
szuflady. Większość ubrań była brudna lub zniszczona. Wyciągnęłam starą, dużą
bluzkę i parę przetartych jeansów. Nagle coś spadło na podłogę. Nerwowo zwróciłam
się w stronę Nate'a. Puszka wypadła mu z dłoni, ale na szczęście spał dalej. Szybko
wyszłam z pokoju i delikatnie przymknęłam drzwi.
Nieznajomy wciąż stał tam, gdzie wcześniej. Podeszłam do niego i wcisnęłam mu
w ręce ubrania. Przez chwilę stał zaskoczony, po czym odpowiedział delikatnym
uśmiechem. Następnie podszedł do drzwi mojego pokoju i skinieniem głowy oznajmił
mi bym weszła. Poszłam w stronę pomieszczenia i chwyciłam za klamkę. Stanęłam
na moment w zamyśleniu, a potem zerknęłam jeszcze raz na mężczyznę. Spoglądał na
mnie ze spokojem, a jego złote oczy obserwowały wyczekująco. Ostrożnie pociągnęłam
drzwi. Już miałam wchodzić, ale nieznajomy złapał mnie za ramię:
– Sakrifis – szepnął.
– Co?– zapytałam zaskoczona.
Zwróciłam się ku niemu. Na moich oczach stawał się przeźroczysty, aż w końcu
całkiem zniknął. Wpatrywałam się przez moment w to miejsce w osłupieniu. Przetarłam oczy ze zmęczenia i ruszyłam w stronę łóżka, rozmyślając o tym tajemniczym
mężczyźnie.
– Obudź się – ktoś powiedział delikatnie.
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Podniosłam powieki. Siedziałam na tylnym siedzeniu samochodu, zapięta pasami.
Przede mną siedział za kierownicą ojciec, a obok niego mama spoglądała na mnie
z uśmiechem.
– Już prawie jesteśmy na miejscu – oznajmiła – cieszysz się?
– Tak…– odpowiedziałam zdezorientowana.
– Co ty taka speszona?– zawołał tato – dziś wszystko się odmieni.
Przytaknęłam i zaczęłam wpatrywać się w drogę. Nie było żadnego innego auta.
Zapatrzyłam się na zielony las, który mijaliśmy. Koło ulicy spacerowały warchlaki ze
swoją mamą, a nieopodal w oddali sarna biegała między drzewami. Niespodziewanie
moją uwagę przykuł ogromny, biały zając. Przez moment złapaliśmy kontakt wzrokowy,
a zwierzak stanął na tylnych łapach. Zaczęła boleć mnie głowa, więc złapałam się za
nią i skuliłam. Miałam mroczki przed oczyma. Zerknęłam, co się dzieje na drodze.
Z naprzeciwka nadjeżdżał rozpędzony samochód. Na szczęście podróżowaliśmy
w bezpiecznej odległości od niego. Nagle coś zwróciło moją uwagę. Obok kierowcy
siedziała czarnowłosa postać ze smolistymi skrzydłami. Gdy pojazd zbliżył się do
nas, popatrzyła mi prosto w oczy, a następnie szarpnęła kierownicą. Skuliłam się
i schowałam twarz w kolanach. Czekałam na tragedię, ale nic się nie wydarzyło. Powoli podniosłam głowę. Przede mną stał Nate z jedzeniem dla Sofii. Wyglądał, jakby
zobaczył ducha. Z ręki wysunęła mu się miseczka i rozbiła się na podłodze.
– Jak…? Skąd…?– wydukał wystraszony brat – ty…Sofia! Gdzie Sofia? – wrzasnął.
– Ja… Co? – zapytałam zdziwiona – przecież przed chwilą…
Nagle po domu rozniósł się dźwięk telefonu. Nate podszedł powoli i podniósł słuchawkę. Przez moment rozmawiał z kimś, aż nagle zamarł i rozłączył się. Stał przez
jakiś czas w bezruchu, po czym zaczął uderzać pięściami w stół.
– Jak to możliwe? Była tu! Była! – zwrócił się ku mnie. Z jego oczu płynęły łzy – to
twoja wina! Rozumiesz? Twoja i tylko twoja!
Podbiegł do mnie i złapał mnie za szyję, krzycząc. Niespodziewanie znów zaczęła
boleć mnie głowa. Czułam się coraz słabsza. Przestałam już słyszeć swojego brata i go
widzieć. Poczułam, że upadam i otoczyła mnie ciemność.
Powoli podniosłam powieki. Leżałam przez chwilę w bezruchu, po czym wstałam.
Nagle cały kark zaczął mnie boleć. Oddychanie stało się uciążliwe. Podeszłam do
okna, by się przejrzeć. Od brody do obojczyków byłam posiniaczona i spuchnięta,
więc poszłam do biurka i po kolei przeszukiwałam szuflady. Znalazłam żółtą chustę
i obwiązałam nią szyję. Jeszcze raz podeszłam do okna. Słońce już zachodziło. Usiadłam na łóżku, by pomyśleć. Chciałam sobie coś przypomnieć, ale nie mogłam zebrać
myśli. Były one jak kawałki potłuczonej wazy. Brakowało tylko odpowiedniego kleju
do złożenia jej. Poczułam się głodna, więc zeszłam na dół. Obok ogromnego salonu
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znajdowało się małe pomieszczenie. Nagle usłyszałam ogromny huk i czym prędzej
ruszyłam w jego kierunku.
W środku znajdował się mały stolik z trzema krzesłami oraz ozdobnie przystrojona
kuchnia. Obok lodówki leżał nieruchomo Nate. Przykucnęłam przy nim i szukałam
pulsu na jego szyi, ale bez skutku. Nie mogłam się poruszyć. Spanikowałam.
– Nie żyje – powiedział ktoś z tyłu.
Zwróciłam się szybko w drugą stronę. Za mną stał pewien złotowłosy mężczyzna
w rozdartej koszulce mojego brata i w jego jeansach. Wydawał mi się znajomy. Nagle
zaczęło mi się wszystko przypominać – wczorajsza noc, pogoń za królikiem, wypadek
rodziców. Wstałam, cofając się w pośpiechu od niego w stronę blatu.
– Nie ja go zabiłem – rzekł ze spokojem – popełnił samobójstwo.
– Co…– nie mogłam wydusić z siebie słowa – o czym ty mówisz?
– Zamknij mu oczy – kontynuował, nie zwracając uwagi na moje pytanie – Mimo
wszystko zasługuje na to.
Zaczęłam wyszukiwać za plecami jakiegoś noża, nie odrywając od niego wzroku.
Ostatecznie wzięłam cokolwiek i zamachnęłam się na obcego. On stał w bezruchu.
Gdy zbliżyłam się do niego, przedmiot w mojej ręce rozpadł się na tysiące kawałków.
Z bezsilności opadłam na podłogę i zaczęłam płakać. Nieznajomy podszedł do zwłok
i przyklęknął przy nich. Wpatrywał się w nie przez chwilę, ułożył je na wznak i dłonią
zamknął ich puste oczy. Następnie ściągnął bluzkę i położył ją na głowę Nate'a, po czym
zwrócił twarz ku górze, składając ręce w geście modlitewnym. Z jego poranionych
pleców wystawały dwa ogromne czarno-białe skrzydła. Po chwili ze zrezygnowaniem
opuścił głowę oraz dłonie. Złapał za koszulkę na twarzy nieboszczyka i powoli przesuwał ją wzdłuż ciała, które zaczęło rozpadać się na wiele drobnych kwiatuszków. Wstał
i podszedł do mnie, zakładając z powrotem bluzkę. Chwycił mnie za ramiona, po czym
pomógł mi podnieść się. Następnie zostałam posadzona przez niego na krześle. Zabrał
chustę z mojego karku. Gdy poczułam jego dotyk na szyi, doznałam niesamowitej ulgi.
Mogłam już normalnie oddychać. Nieznajomy usiadł naprzeciwko mnie.
– Wszystko w porządku? – zapytał łagodnie.
– Co ma być w porządku?! – krzyknęłam na niego – no co?!
– Rozumiem…
– Nic nie rozumiesz! – przerwałam mu – kim ty w ogóle jesteś?
– Powiedziałem ci – odrzekł ze stoickim spokojem – nie pamiętasz?
Przez chwilę się zamyśliłam. Przed oczyma zobaczyłam znów tę noc na strychu
i krwawiącego mężczyznę.
– Krwawiłeś – powiedziałam – dlaczego?
– Zgrzeszyłem – odparł ze smutkiem.
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– Przecież każdy czasami zrobi coś złego – skomentowałam zdziwiona.
– Nie rozumiesz – spuścił głowę – każdy człowiek czasem robi coś złego – odrzekł,
akcentując słowo „człowiek”.
– Masz rację. Nie rozumiem. Przecież…– w tej chwili pojęłam – jesteś aniołem –
mężczyzna tylko przytaknął.
– Dlatego byłeś w tylu miejscach… i te pióra.
– Jestem aniołem – rzekł zawiedziony – a raczej… Byłem.
– Więc co takiego zrobiłeś, by przestać nim być? – zawahałam się – jeśli to w ogóle
możliwe.
– Mówiłem ci już – odparł ze spokojem – zgrzeszyłem i upadłem – nagle z jego
oczu popłynęła łza.
– Nie mam już wstępu do nieba.
– Na czym polegał… – przełknęłam ślinę – twój grzech.
– Konkretnie dwa – umilkł na moment – za pierwszym razem uratowałem ludzką
kobietę.
– Co w tym złego?– zapytałam zaskoczona.
– Anioły nie mogą ingerować w wasz świat, a tym bardziej zmieniać czasu – rzekł
– ocaliłem ją z rodzinnej tragedii. Była na mnie zła i w emocjach mnie przeklęła –
przerwał rozgoryczony, po czym znów się przemógł – nie dostałem wybaczenia, więc
zostałem strącony z Nieba.
– I dlatego krwawiłeś?
– Nie – oznajmił obojętnie – spadłem na brzuch obok tego domu około 400 lat temu.
Gdyby nie wodny gejzer, już dawno byłbym w piekle.
– A drugi grzech?
– Drugi…– mężczyzna zagryzł wargę – może najpierw przejdźmy się nad jezioro.
Zanim zdążyłam zareagować anioł wstał i podał mi ramię. Chwyciłam je i ruszyłam
z nim na zewnątrz. Na dworze było już ciemno, więc szliśmy powoli. Nagle coś mi się
przypomniało i przystanęłam.
– Sakrifis – powiedziałam.
– Tak? – odezwał się nieznajomy.
– To wtedy powiedziałeś – odrzekłam – co to oznacza?
– To moje imię – oznajmił z uśmiechem – zapytałaś wtedy, kim jestem.
Niespodziewanie pod aniołem zapadła się ziemia. Szybko odskoczył w bok, puszczając mnie. Próbowałam do niego podejść, ale zatrzymał mnie gestem ręki. Z ust
znów zaczęła mu płynąć krew. Mimo wszystko ruszył w stronę jeziora i ponaglił
mnie wzrokiem.
– Latałaś kiedyś?– zapytał.
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– Nie. Nie miałam okazji – odparłam – poza tym mam lęk wysokości, ale chciałabym kiedyś spróbować.
– To jest wspaniałe – uśmiechnął się słabo i spojrzał w niebo.
W końcu doszliśmy na miejsce. Usiedliśmy nad wodą. Przez chwilę wpatrywaliśmy się w czerń przed nami. Nagle Sakrifis pstryknął, a wokół pojawiło się mnóstwo
małych światełek.
– Po upadku zamieszkałem w tej chacie – zaczął.
– Wiele lat zajęło mi dojście do siebie. Moje pióra zaczęły czernieć. Doszedłem do
siebie dopiero niedawno. Wtedy postanowiłem odnaleźć potomków Julii i odkupić
swoje winy. Samo szukanie nie zajęło mi wiele czasu. Jednak wyczekiwanie mojej
szansy nie miało końca. Wszystko się zmieniło, kiedy miałem wizję. Ujrzałem wypadek, rozpacz, śmierć i samotność, aż w końcu samobójstwo. Zainterweniowałem,
wziął głęboki wdech, podczas, gdy jechałaś samochodem z rodzicami, twój brat pozostał z siostrą sam. Jak już wcześniej zauważyłaś, potrafię leczyć. Niestety choroby
śmiertelne nie są na moje możliwości. Najmłodsze z was miało umrzeć nim słońce
wzejdzie po raz kolejny, a troje musiało zginąć w kolizji. Niedługo potem Nathaniel
próbowałby się zabić. Na nieszczęście z powodzeniem. Postanowiłem zamienić cię
z Sofią miejscami. Myślałem, że przeżyjecie oboje, lecz twój brat ujrzał mnie już dwa
razy i popadł w obłęd.
Gwałtownie wstałam, po czym pobiegłam w stronę lasu. Anioł wołał mnie, ale
chciałam odejść od niego jak najdalej. Poczułam, że drzewa wyciągają w moją stronę
gałęzie, jakby mnie wyczekiwały. Przyspieszyłam, gubiąc jednego buta. Nagle pośród
roślin ujrzałam wyciągniętą dłoń. Pragnęłam ją złapać. Już byłam blisko, aż nagle
coś szarpnęło mnie za ręce do góry. Strach mnie sparaliżował. Wznosiłam się coraz
wyżej. Próbowałam się uspokoić, ale to na nic. Spojrzałam do góry. Nade mną leciał
Sakrifis, mocno mnie trzymając.
– Oszalałaś? – zapytał rozzłoszczony – zginęłabyś tuż po przekroczeniu linii drzew.
Zaczęłam się pocić, nie mogąc wydusić z siebie słowa. Zerknęłam na dół. Wszystko
było takie małe. Poczułam się wspaniale, jakby latanie było dla mnie codziennością.
Moje serce biło już normalnie. Nagle uścisk zniknął z mych rąk. Zaczęłam spadać.
Rozejrzałam się pospiesznie. Anioł również zlatywał w dół. Jego pióra zrobiły się
całkowicie czarne, a krew ciekła mu z ran. Zbliżałam się do ziemi szybciej niż on.
Uderzyłam mocno w taflę jeziora. Woda otaczała mnie zewsząd. Odpychałam się
rękoma i nogami ku powierzchni. Z każdą chwilą opuszczały mnie siły. Ostatecznie
wynurzyłam się z głębi. Złapałam oddech i ujrzałam Sakrifisa spadającego prosto do
otworu, z którego wylatywały płomienie.
– Wybaczam ci!– krzyknęłam.
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– Wybaczam! Słyszysz?!– ogarnęła mnie bezsilność i z oczu poleciały mi łzy.
Nagle zaczęło grzmieć. Anioł zaczął już znikać w dziurze, gdy niespodziewanie
ogromny piorun przeciął nocne niebo i uderzył prosto w niego.
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stryk! Nastała ciemność, a latarka nagle zgasła. Skrzypienie schodów było jeszcze
bardziej donośne. Wchodząc po nich, Jack myślał, co go zastanie na górze. Nietoperz, kot, szczur? Wszystko możliwe, ale one przecież nie śpiewają, ani nie mówią.
Może duch? Ale one przecież nie istnieją. Według Jack’a. Zaczął wsłuchiwać się w ciszę.
Głosy zamilkły od razu, gdy wchodził na górę. Naciskał guzik latarki, ale to nic nie
dawało. Poszedł w stronę starej, wiktoriańskiej szafy dziadków. Otworzył ją i natychmiast ją zamknął. Śmierdziało jak na wysypisku. Spróbował jeszcze raz. Szczur. Kilka
szczurów. Tony szczurów. Martwych. Ciałka bez krwi i lewej tylnej stopy. Zaczęło
go mdlić, chciał zwymiotować. Powstrzymał się i zamknął szafę. To na pewno nie to.
Zaczął ją przesuwać i nagle stracił przytomność. Nie wiedział, ile czasu minęło, ani
gdzie się obudził. Był kompletnie zdezorientowany. Wstał, otrzepał ubranie, i znów
podszedł do szafy. Coś co za nią było, coś co nie chciało być ujawnione. Przesuwał
mebel dalej. Miał wrażenie, że im dalej go przesuwa, tym cięższy się staje. Udało mu
się. Za szafą znajdowała się wyrwa w ścianie. Przykucnął i podszedł do niej. W środku
zauważył dwa światła. Wyciągnął rękę i…
– Aaaaaaa! – wydarł się wniebogłosy.
– Aaaaaaa! – krzyknęło to coś.
Odskoczył i złapał przedwojenną parasolkę. To coś wyszło z wyrwy i stanęło
wprost przed nim. Było niewysokie, jak ośmioletnie dziecko, z brązowymi włosami
i szarymi oczami wielkości pięciozłotówki. Skórę miało jasnofioletową, umazaną
białą kredą. Odziane było w brudne szmaty i staromodną brązową torbę. Podeszło
do niego powolnym krokiem i patrzyło mu w oczy. Nie wydawało żadnych odgłosów,
jedynie płytko oddychało. Gdy już zbliżyło się wystarczająco blisko, Jack się uspokoił
i opuścił parasolkę.
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– Cześć, jestem Janek! – powiedział ze szczęściem.
– Cześć? Jestem Jack. – odpowiedział.
– Jak mnie znalazłeś? Przecież mieliście się o mnie nigdy nie dowiedzieć. Mieliście
słodko spać, kiedy ja będę…
– Zaraz, co? Wyjaśnijmy sobie: Jesteś dziwnym stworzeniem, mieszkającym na
MOIM strychu i miałem się o tym nigdy nie dowiedzieć?
– No, takie jest założenie. Wy sobie słodko śpicie, a ja sobie tu mieszkam i wcinam
szczurki. Ohh, a jakiego dzisiaj znalazłem, był TAAAKI wielki i był bardzo, ale to
bardzo pyszny. Tylko chyba miał tyfus, bo mnie muli w brzuchu. A ty jesz szczurki?
Czy może wolisz chrząszcze? Są dobre, ale tylko, gdy się je podpiecze…
– Zaraz, zaraz. Janek, tak? Czyli te wszystkie szczury w szafie są twoje? I co znaczą,
te twoje słodkie skoro ja cały czas słyszę dziwne głosy?
– Aaaa, czyli ty je słyszysz? To tu sprawa się komplikuje. Bo widzisz, ja jestem bożątko.
– Bożo co? – spytał Jack.
W tym samym momencie spojrzał na pistolet dziadka, leżący metr od niego.
– Bożątko, nie słyszałeś? Mieszkamy w domach, głównie na strychach i odpędzamy
złe duchy, które przeszkadzają wam we śnie. I w ogóle się wami opiekujemy.
– Czyli te głosy, przez które muszę brać tabletki antydepresyjne i nasenne, to byłeś ty?
– No tak. Zawsze na noc śpiewamy kołysankę, która pomaga zasypiać i rozsypujemy
szpik kostny w kształcie kręgu, który odpędza złe duchy. – odparł Janek.
Jack zaczął rozglądać się za możliwą bronią do przepędzenia Janka. Miał pistolet,
parasolkę i rakietę do tenisa. Bał się, że bożątko może go podrapać i zarazić jakimś
świństwem.
– To dlatego te wszystkie szczury nie miały nogi! – powiedział głosem detektywa.
– Bystry jesteś, jak na człowieka. W moim poprzednim mieszkaniu pan domu pił
dziwny napój, po którym był strasznie wściekły i używał nie zrozumiałych dla mnie
słów.
– Na przykład?
– O żeż kur…
– Dobra, nie kończ, wiem o co chodzi. W takim razie, skoro jesteś niby dobrym potworem, to dlaczego słyszę twoją kołysankę? – spytał powoli przesuwając się w stronę
pistoletu.
– Po pierwsze nie potwór, tylko potworek, a po drugie to nie mam niebieskiego
pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Możliwe że pojawił się duch, którego nie potrafię
przepędzić.
– Coś w stylu demona?
– Naprawdę jesteś bystry, ale nie, to nie demon, demony boją się bożątek.
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– Demony takich dzieciaków? Nie wierzę.
– A i tu się zdziwisz, bo nasza kołysanka zamienia ich w anioły. A tego nienawidzą,
dlatego omijają nasze domy z daleka.
– To w takim razie, co to może być?
– Hmm, nie wiem. Ale dowiedzieć można się tylko w jeden sposób. Musisz ze mną
przenocować.
– ŻE CO? – krzyknął Jack.
Po słowach Janka, chłopak jeszcze szybciej zaczął przesuwać się w stronę pistoletu. Myślał, że to tylko sen, że strzeli w potwora lub co gorsza, w siebie i wszystko się
zakończy.
– Spokojnie, to nic strasznego. Musisz tylko przetrwać w moim kręgu całą noc, to
wtedy zły duch pojawi się, gdy będzie chciał przerwać moje zaklęcie.
– Dobra, to ma jakiś sens. Ale jaka jest szansa, że przeżyję?
– Tak duża jak ja, czyli prawie żadna.
– Żarty sobie robisz? – powiedział z ciarkami na plecach.
– Nie, mówię poważnie. Wywabiony zły duch, może próbować zaatakować nosiciela.
Więc będziesz musiał mnie słuchać. Jasne?
– Mam zaufać bożątku, mitycznemu stworowi i przetrwać noc razem z duchem,
który może mnie zabić. Cholera, na co ja się zapisałem.
– Nie zapisałeś, tylko powiedziałeś. I nie kłam, bo to nieładnie i kolejny duch może
przyjść. No już, ruszaj po wodę i trochę soli. Im szybciej tym lepiej. – powiedział Janek,
po czym pobiegł do swojej nory.
Jack nie wiedział, co właśnie się stało. Na swoim strychu potkał mityczne stworzenie, który odpędza złe duchy i które pomoże mu pozbyć się ciążącego nad nim omena.
Ruszył czym prędzej po wodę, sól i trochę czekolady dla Janka. Nie rozumiał tego, ale
jakoś mu ten dzieciak przypadł do gustu. Cały czas pamiętał o pistolecie, który może
mu pomóc. Ale nie chciał strzelać do małego, tylko do tego, co mu się objawi. Nie
wiedział jeszcze, czego tam doświadczy. Wszedł znów na strych i włosy stanęły mu
dęba. Na środku strychu był już ogromny krąg ze sproszkowanego szpiku z pięcioma
świecami, tworzącymi pentagram. Z sufitu zwisały ciała szczurów, powieszonych na
własnych ścięgnach.
– Co to ma być? – zapytał ze strachem.
– To? To jest krąg świadomości. Usiądź, proszę, na środku i zrelaksuj się – powiedział z powagą Janek.
Jack usiadł po turecku, trzymając w ręku szklankę wody i solniczkę. Zapatrzył się
na pistolet, który błyszczał w blasku świec. Dalej nie wiedział, po co woda i sól są mu
potrzebne.
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– Po co mi to wszystko? – zapytał znowu.
– Żeby odpędzić ducha, kiedy nadejdzie odpowiednia chwila – odparło dziecko.
Jack poczuł się nagle zrelaksowany i senny. Całkowicie zapomniał o wszystkim, co
dziś widział. Chciał się położyć, odpłynąć, myśleć o niebieskich migdałach. I nagle
usłyszał głos Janka:
– Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy
Księżyc wpełza zza okiennic, sypie piaskiem w oczy.
Poczuł, że coś z niego wychodzi, że coś z niego wypełza. Położył się, nie mógł
siedzieć. Tak jakby już tego nie potrafił. Janek znów zaśpiewał:
– Wszystkie dzieci już posnęły, blada noc się waży
Księżyc schował się za chmurą, wie, że coś się zdarzy
Nagle coś go porwało ku górze, szarpnęło jak wybuch granatu. Pojawiło się przed
nim coś ulotnego, czarnego, emanującego ciemnością. Pistolet był za nią, nieosiągalny
w zaistniałej sytuacji. Janek znów przemówił:
– Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy
Czas pożegnać się i zasnąć, zmrużcie, zmrużcie oczy.
Ciemna chmura przeleciała przez jego ciało, ale nie mogła wlecieć poza okrąg.
Janek powiedział do Jack’a:
– Powtarzaj za mną: Maro, maro, co przywiało cię z oddali.
– Maro, maro, co przywiało cię z oddali? – powiedział ze strachem.
– Argh, co mnie przywiało? Twoje czyny. Dlaczego nie pomogłeś przyjacielowi
w potrzebie? Dlaczego zostawiłeś go na pastwę losu? Dlaczego wtedy nie zadzwoniłeś
na policję? – odparł duch.
Jack nagle wszystko zrozumiał. Nie pomógł przyjacielowi, za co czeka go sroga kara.
– O to ci chodzi? Skąd miałem wiedzieć, że pobiją go tak, że zejdzie na miejscu. Skąd
miałem wiedzieć, że był winien im pieniądze? – spytał przerażony.
– Szybko, powiedz: Maro, maro, czego pragniesz od człowieka biednego.
– Maro, maro, czego pragniesz od człowieka biednego?
– Czego pragnę? Żebyś cierpiał jak twój przyjaciel. Żebyś czuł jego ból. Chcę, żebyś zginął.
– Cholera, co teraz? – spytał Jack, czując, że ma mokro pomiędzy nogami.
Janek w tym czasie zmieszał wodę z solą i dał ją do ręki Jack’owi:
– Kiedy powiem „Już”, wylej to na niego. Nie wytrzyma kolejnej piosenki. Gotowy?
Uwaga:
Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy
Księżyc wpełza za okiennic…
– Argh, giń nędzna istoto! – wrzasnął duch tak głośno, że Jack’owi prawie pękły
bębenki.
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– Teraz! – krzyknął Janek.
Jack chlusnął wodą i nagle wszytko ucichło. Świece zgasły, woda i duch też. Pistolet
magicznie zniknął. Jack poczuł ulgę.
– I jak? Żyjesz? – spytał Janek.
– Jak widać na załączonym obrazku. Janek, co się właśnie wydarzyło? – szepnął
oszołomiony Jack
– Odpędziłeś go wodą z solą. Stary zabobon, ale działa. I widzisz, wcale nie poszło
tak źle.
– Wiesz co, Janek, tak myślę, że to ty mnie bardziej straszyłeś niż on. Przecież to
twoje głosy słyszałem i to przez ciebie biorę te tabletki.
– No, w sumie tak, ale to wina ducha, że mnie słyszałeś. Nieprawda?
– W sumie to masz rację. Hm, nie taki strach straszny, jak go się zobaczy w wyrwie
w ścianie.
– To prawda. Słuchaj, czyli mogę tu dalej mieszkać?
– Jasne, jeśli nie dopuścisz do drugiej takiej sytuacji.
– Obiecuję i nawet jak chcesz, to będę ci przynosił chrabąszcze. Są takie fajne po
upieczeniu!
– Ochrona wystarczy. Łap trochę słodkości, należy ci się. Dzięki Janek!
– Łał, co za pyszności. Te wszystkie smaki, aromaty i ten piękny zapach. Co to jest?
– Czekolada. A tak dokładniej to truskawkowa. Bywaj Janek – odparł Jack
Schodząc po schodach Jack nie wierzył, w to co dziś zobaczył. Janek, zły omen,
szczury. Miał mętlik w głowie. Nie wiedział co miał o tym myśleć. Może powinien
wydać Janka i powiedzieć o nim innym? Może powinien się stamtąd wyprowadzić
i nigdy nie wrócić. Ale wiedział jedno: strach nie musi być straszny, ale strach może
być przydatny. Nawet najmniejszy z najmniejszych.
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ył późny wieczór w miasteczku Fear. Vlad siedział w swoim ulubionym krwistoczerwonym fotelu, popijając krew z kieliszka. Spojrzał w okno i ujrzał przejrzyste
ciemne niebo, z wielkim księżycem w pełni. Słychać było również wycie jego sąsiada,
wilkołaka Rossa. Mruknął pod nosem parę obraźliwych słów w jego stronę, po czym
wstał i podszedł do kominka. Na przeciwległej ścianie wisiał obraz w stylu renesansowym przedstawiający Vlada. Od tego czasu jedyną rzeczą, która się zmieniła było
jego ubranie. Zamiast jedwabnej koszuli, która była przedstawiona na obrazie, miał
na sobie czarną bluzę z kapturem. W jego czerwonych oczach odbijały się płomienie
z paleniska. Rozległo się pukanie do drzwi.
– Wejść – mruknął cicho, a w odpowiedzi usłyszał tylko ciche skrzypienie otwieranych wrót. Do komnaty wszedł wysoki mężczyzna o czarnych włosach i tak samo
czerwonych oczach. Był ubrany w strój angielskiego lokaja z XIX wieku.
– Dobry wieczór mój panie – powiedział uroczyście i uklęknął na jedno kolano –
chciałbym przypomnieć, że portal został otwarty i powinien pan wyruszyć na po…–
nie dokończył, bo jego wypowiedź została przerwana przez ciche syknięcie Vlada.
– Nie mam zamiaru wyruszać na polowanie, Sebastianie. W tych czasach i polowanie,
i straszenie ludzi to głupota. Jeśli będę chciał krwi, to zwyczajnie odwiedzę tutejszą
stację krwiodawstwa. Nie jest tak dobra jak dawniej, większość ludzi jest strasznie
otyłych, a ich krew obrzydliwie tłusta. Trudno w dzisiejszych czasach o dobry towar.
Ludzie traktują nas jak część popkultury. Współczesne filmy przedstawiają wampira jako przystojnego, bogatego młodzieńca, który mieszka po sąsiedzku, przyjaźni
się z ludźmi, chroni przed niebezpieczeństwem i takie tam głupoty. Już dawno się
nas nie boją. Teraz lgną do potworów. A zwłaszcza do nas, wampirów – uśmiechnął
się z pogardą – to doprawdy żałosne, żeby zakochać się w ludzkiej istocie i do tego
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przemienić ją? – prychnął, po czym podniósł książkę leżącą na stoliku i wrzucił prosto
w ogień – tylko kompletny imbecyl mógł coś takiego wymyślić – dodał pod nosem,
po czym z powrotem usiadł w fotelu.
– Czyli jak sądzę „Zmierzch” pani Meyer nie spodobał się jaśniepanu. Cóż… pan
sam mnie poprosił o jakąś książkę ze świata ludzi – lokaj trochę się zmieszał, jednak
próbował nadal być spokojny.
– Prosiłem o jakiś mądry horror! O coś co by mnie pobudziło i dało nadzieję, że
ludzie boją się nas. Nie o jakieś żałosne romansidło! Rodzinne, romantyczne wampiry,
obsypane brokatem przyjaźnią się z wilkołakami – krzyknął oburzony Vlad, po czym
wyszedł z komnaty, trzaskając drzwiami.
W jego głowie kłębiło się mnóstwo myśli. Był strasznie rozgoryczony i wściekły. Nie
mógł zrozumieć, dlaczego podli ludzie hańbią szlachetną rasę wampirów. Pomyślał
o zemście, a jego nogi same poniosły go przed portal. Nie wiele myśląc, przeszedł przez
niego. Znalazł się w jasnym korytarzu. Zobaczył czworo drzwi. Wybrał te na wprost,
nad którymi wisiał napis "Włochy". Trzysta dwadzieścia pięć lat temu był w Rzymie.
Pomyślał o masakrze w Koloseum w czasie drogi krzyżowej, o krzyku tysięcy ludzi.
Rozmarzył się. Poczuł, że jego zęby nieznacznie wydłużyły się. Vlad w mgnieniu oka
znalazł się przy fontannie di Trevi. Rozejrzał się, spojrzał na Okeanosa, który od setek
lat stał w centrum fontanny. Ludzie nie zwracali na niego uwagi, mijali go. Założył
ciemne okulary, które jakiś turysta zostawił na brzegu budowli i udał się w kierunku
Schodów Hiszpańskich. Nadal był wściekły. Pomyślał, z jaką łatwością przechodzi
obok ludzi, jak wtapia się w tłum turystów, którzy od czasu do czasu szturchają go
łokciami, przepraszają, nie zwracając na niego uwagi. Nagle jedna z kobiet poprosiła go o zrobienie zdjęcia. Uśmiechała się i pokazywała na telefon. Nie zareagował.
Postanowił poszukać ofiary. Wiedział, że nie zacznie mordować w centrum miasta.
Chciał poczekać do wieczora. Wszedł do kościoła Il Gesu, usiadł w ławce i przyglądał
się ludziom. Do zmierzchu zostało dziesięć godzin. Czuł lekki głód. Rozkoszował
się myślą o reakcjach ludzi, którzy będą go błagać, a ich strach i cierpienie ukoi jego
nerwy. Dziś postanowił być dawnym wampirem, który bierze co chce i kiedy chce.
Miał już siedemset trzynaście lat. Uważał wiek dwudziesty i dwudziesty pierwszy za
najgorsze w dziejach swojej rasy. To prawda, że łatwiej ukrywać się w świecie ludzi,
są banki krwi, stacje krwiodawstwa, a wampiry poruszają się bezszelestnie. Polują
tylko przez jeden dzień w roku, w czasie święta Gorabi, aby uczcić śmierć trzystu
dwudziestu wampirów schwytanych przez ludzi 15 lipca 1658 roku i spalonych na
stosie w miasteczku Gorabi. To dzisiaj wyjdą z ukrycia wampiry, by oddać cześć pomordowanym. Następnego dnia gazety z miast i miasteczek w całej Europie odnotują
liczne morderstwa, samobójstwa, bo przecież nikt nie skojarzy śmierci lub zniknięcia
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ludzi z wampirami. Ludzie nie wierzą w ich istnienie. Bo dziś to postacie z głupawych
filmów. Prawie bez ruchu przesiedział ostatnie dwie godziny, kiedy usłyszał bicie
dzwonów z rzymskich kościołów. Była godzina dwudziesta druga. Wyszedł z kościoła
i udał się w stronę Piazza Navona.
Zaczął węszyć, szukając odpowiedniej ofiary. Wyczuł wspaniały zapach. Popędził
prosto w tym kierunku. Z wysokich drzew i ogromnych barokowych kamienic spoglądał na swoją ofiarę, która szła bardzo wolno, jakby nigdzie się nie spieszyła. To była
młodą, jasnowłosa dziewczyna, ubraną w czarną bluzkę, czerwone spodenki i czarne
buty. Vlad zmaterializował się na dachu budynku, tuż nad nią. Już miał zaatakować, bo
przypomniał sobie, że przez cały dzień nic nie jadł. Z uwielbieniem wciągnął w nozdrza
słodki zapach jej krwi. Dziewczyna wyciągnęła telefon i przyłożyła go do ucha. Wampir
zamknął oczy i wytężył słuch. Do jego uszu dobiegł głos wyraźnie zdenerwowanej
dziewczyny. Płakała. Zauważył, że często przystaje, jakby zastanawiała się, czy idzie
w dobrym kierunku. Vlad znał doskonale język włoski. Dziewczyna mówiła o zaniku
nerwów wzrokowych, o nieudanych zabiegach i ślepocie, do której musi przygotować
się, a przecież ma dopiero dwadzieścia jeden lat.
Reakcja Vlada przeraziła go. Zamiast upolować zwierzynę, poczuł współczucie.
Chciał krzyczeć, a jednak widok smutnej, cierpiącej dziewczyny spowodował, że
pomyślał o nowej ofierze. Jednocześnie zastanawiał się, skąd pojawiły się u niego
takie ludzie reakcje.
– Nasz świat się kończy – pomyślał i zeskoczył tuż obok dziewczyny.
Wyczuł, że jej tętno wzrosło. Chociaż coś kazało mu porzucić tę ofiarę i szukać innej,
to jednak jego instynkt rozkazał mu ją śledzić. Jego kły wyostrzyły się w reakcji na szybszy
obieg jej krwi, a gardło paliło. Dziewczyna ruszyła w głąb pobliskiego zaułka, a wampir
ruszył za nią, ponownie zmieniając się w obłok dymu. Nadal płakała.. Zatrzymała się
dopiero, gdy dotarła do murku odgradzającego dalszą drogę. Vlad bezgłośnie zmaterializował się na murku. Teraz interesowała go jego własna reakcja. Dlaczego nie atakował?
Dlaczego zrobiło mu się jej żal? Przyglądał się jej intensywnie, gdy nagle usłyszał.
– Dobry wieczór proszę pana – nie patrzyła w jego kierunku, tylko dotykała muru.
– Ty… jak mnie usłyszałaś?! – warknął i zeskoczył przed nią. Dziewczyna nic nie
odpowiedziała, tylko z kieszeni kurtki wyjęła złożoną kilkakrotnie białą laskę.
– Cóż… mam dosyć dobry słuch, w przeciwieństwie do wzroku, którego już prawie
nie posiadam – czy mogę pana dotknąć?
Tego Vlad się nie spodziewał, nagle dotknęła jego czoła, zjeżdżając coraz niżej aż
do warg. Wtedy gwałtownie odsunął się.
– Przepraszam. To mój taki mały nawyk. Nie widzę, więc staram się wykorzystać
dotyk, by wyobrazić sobie ludzi, z którymi rozmawiam.
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– Dlaczego płakałaś – zapytał, chociaż czuł, że nie powinno go to interesować.
– Już za kilka miesięcy będę zupełnie ślepa. Medycyna wyczerpała wszystkie swoje
możliwości. Operacja w Lizbonie, rehabilitacja i oczekiwanie na cud, ale cudu nie
będzie. Moje plany, studia. Będę siedzieć i gapić się ciemność. Moje życie skończyło
się dzisiaj, gdy lekarz poinformował mnie o wynikach leczenia.
– Gdzie idziesz?– zapytał Vlad.
– Właściwie nigdzie. Chodzę bez celu od pięciu godzin. Nie chcę wracać do domu.
Tam tylko rozpacz matki. Jestem jej jedynym dzieckiem. Ojciec trzy lata temu zginął w wypadku samochodowym. Odwróciła głowę i ruszyła powoli w przeciwnym
kierunku
Nie poszedł za nią, ale długo obserwował, stojąc na czubku fontanny Czterech Rzek.
Nie czuł wściekłości ani potrzeby zemsty. Działo się z nim coś dziwnego. Nagle poczuł ogromny głód, święto Gorabi zbliżało się ku końcowi, a on nie miał swojej ofiary.
Rozejrzał się dookoła. Rzymskie ulice pustoszały, ostatni turyści wychodzili z kafejek
i barów. Nagle ją zobaczył, stała obok fontanny, jakby na kogoś czekała. Dziewczyna
miała na sobie piękną czerwoną sukienkę, a na nogach czerwone buty na wysokim
obcasie. Jej długie ciemne włosy kręciły się puklami wokół twarzy. Ładna – pomyślał
i postanowił zaatakować. Stanął tuż za nią. Odwróciła się, a on złapał ją za rękę, starając
się wykorzystać hipnozę, by stała się uległa. Postanowił wyssać ją do ostatniej kropli.
Jednak zanim zdążył się wgryźć w jej rękę, poczuł chłodną lufę pistoletu wcelowaną
wprost w jego pierś. Instynktownie odskoczył, obnażając kły. Kobieta uśmiechała się,
celując prosto w niego. Jej oczy przeszywały go niczym igły. Jego wzrok był skupiony
na lufie srebrnego pistoletu z czarnym pentagramem na boku. Zastanawiał się, dlaczego nie działała hipnoza i skąd kobieta mogła wiedzieć, kim on jest. Srebrne kule
i drewniany kołek. Tylko tego bały się wampiry.
– Kolejny tępy krwiopijco, namnożyło się was dzisiaj. To głupie święto. Zdziwiony
jesteś. Przecież żadna normalna dziewczyna nie włóczy się po zaułkach o tej porze…
Chyba że jest szalona… Bądź jest…– coś mruknęła, jakby nie chciała, by usłyszał.
Dziewczyna, nie spuszczała z niego wzroku.
– Łowczynią wampirów, czyż nie? – dokończył Vlad.
– Dokładnie wampirku. Nie sądziłam, że którykolwiek z was będzie tak głupi, by
znowu polować. W końcu… Wytępiliśmy was i wygnaliśmy do waszego wymiaru
wieki temu… A mimo to, tacy głupcy jak ty, pojawiają się tu od czasu do czasu w poszukiwaniu swoich ofiar. Na szczęście żyjemy w dobie technologii, dzięki czemu byłam
w stanie zwabić cię wprost w moją pułapkę i ochronić się przed twoim hipnotycznym
wzrokiem. Wystarczyła jeszcze czerwona sukienka. Wabik podziałał. Jak na wszystkich
facetów. Trochę czerwonej szminki i rozpuszczone włosy.
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– O jakiej technologii mówiłaś? – próbował zdobyć trochę czasu i nakłonić ją do
dłuższej rozmowy.
– Technologia węchu. W laboratorium udało nam się wytworzyć specjalne feromony,
które są w stanie dopasować się do każdego gustu wampira… Każdy czuje coś innego,
ale jest to jego ulubiony zapach, dzięki czemu gnają za łowcami jak dzicy. A później… –
dziewczyna przeładowała broń i wycelowała prosto w jego serce – giną – wystrzeliła,
jednak Vlad zdołał uniknąć śmierci dzięki swojej nadludzkiej szybkości.
– Marnujesz energię na jednego starego wampira – powiedział.
– Czy mógłbyś mi coś wyjaśnić?– zapytała, ale nie czekała na odpowiedź i kontynuowała – twoje dziwne zachowanie, gdy rozmawiałeś z tą dziewczyną. Wydawało mi się,
że chciałeś zaatakować. Dlaczego nic nie zrobiłeś, a nawet pozwoliłeś dotknąć się jej?
– Zaskoczyła mnie – powiedział szybko. To smutna chora dziewczyna, a może już
rzuciła się do rzeki – dodał.
– W starym wampirze obudziły się ludzkie uczucia? – trochę z niego szydziła – mogłeś jej pomóc, zmienić ją, uratować.
– Ty chyba też naczytałaś się tego „Zmierzchu”, o dobrym litościwym Edwardzie.
Bajki pomieszały wam w głowach – mówił, prawie krzycząc. Ja jestem Vlad II, mam
siedemset trzynaście lat. Kolejne wieki wśród ludzi uodporniły mnie na ludzie sztuczki. Moje ciało pokryło się niewidzialną skorupą. Nie mów o ludzkich uczuciach i nie
oglądaj głupich filmów. Przestań się bawić w policjantów i złodziei. Oddaj mi pistolet
i zmykaj do domu, bo moja cierpliwość może się skończyć.
– Pan cierpliwy, dobry wampir, który daruje życie swoim ofiarom – śmiała się,
wypowiadając te słowa i czekała na reakcję Vlada.
– Zazwyczaj… nie atakuję ludzi. Uważam to za stratę czasu. Jednak… ty, moja
droga… zirytowałaś mnie o wiele bardziej, niż mój kamerdyner tą głupią książką.
Więc dam ci porządną nauczkę, której nigdy nie zapomnisz – warknął i w jednej
chwili trzymał ją mocno w objęciach. Przechodzącym dwóm mężczyznom mogło
się wydawać, że bliska sobie para mocno się przytula do siebie. Kobieta nie mogła się
ruszyć, bo Vlad patrzył prosto w jej oczy. Kiedy ponownie zostali sami, przydusił ją
do ściany obelisku, który tkwił na środku fontanny, jej stopy wisiały tuż nad wodą.
– Teraz pójdziesz prościutko do domu i nigdy więcej nie będziesz tropiła żadnego
przedstawiciela mojej rasy. Dosyć mamy problemów przez ludzi. Nasz świat przestał
istnieć. Wieczność przestaje być ciekawa. Strach przestaje być straszny – powiedział
ze smutkiem Vlad.
– Strach, który nie straszy – dodała schwytana kobieta.
– Co nas nie zabije, to nas wzmocni – to kolejne powiedzonko z przeczytanej przeze
mnie książki. Ja ciebie nie zabiję, ale to doświadczenie powinno sprawić, że nauczysz
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się traktować nas poważnie. Mówiłaś o technologiach, nosisz przy sobie kulki ze srebra.
Nie powiedziałaś mi tylko jak się nazywasz.
– Salma – powiedziała cicho kobieta. Żegnaj dziwny wampirze. Nigdy nie zapomnę
o tobie. Może dieta też wam się zmieni.
– Na to nie licz, na pizzę z tobą nie pójdę – mówiąc to, uśmiechnął się.
Vlad pomału postawił ją na ziemi. Podał jej rękę.
– Żegnaj – powiedział, a później widział, jak znika na końcu Plazza Navoli.
Pomyślał, że pora wracać do domu, gdzie Sebastian przygotuje krew w jego ulubionej
grupie ARh+. Kiedy Vlad przybył do swojego dworu, ponownie usiadł w fotelu przed
kominkiem. Chwilę później przybył Sebastian z tacą, na której stała kryształowa
karafka pełna krwi oraz złoty kielich. Położył je na stoliku obok fotela i ukłonił się
swojemu panu.
– Jak łowy mój panie, czy święto Gorabi było udane? – spytał z nadzieją w głosie.
Vlad tylko uśmiechnął się. Już miał rozkoszować się zawartością karafki, gdy
usłyszał.
– Vladi!– krzyknął wesoło wchodzący – ile to już minęło odkąd os…! Nalej mi
szklaneczkę, bo taki jestem spragniony. Wszystkiego najlepszego z okazji święta
Gorabi. Jak tam polowanie?
– Nie mam czasu i ochoty na twoje wygłupy, Luka – mów co się stało i spadaj. Po
co psujesz mi humor. Wracaj do siebie.
– Dzisiaj są twoje urodziny, bracie, kończysz siedemset czternaście lat. Mam dla
ciebie prezent. Długo czekałem, aby mój wspaniały braciszek odkrył wszystkie karty.
Już nie będziesz odgrywał okrutnego krwiopijcę. Może jak wszyscy dowiedzą się, co
robiłeś dzisiaj w Rzymie, to zrozumieją, że czas rozdać nowe karty. Śledziłem cię i twoje
pogawędki z ludzkimi kobietami. Nie uroniłeś dziś ani kropli ludzkiej krwi. Dobry
stary wampir wrócił głodny z polowania. Ta w czerwonej sukience miała bardzo słodką
krew… Nie dokończył, bo Vlad chwycił go mocno i związał lnianym sznurem. Moc
lnu spowodowała, że Luka nie mógł się ruszać. Następnie kazał zamknąć go w lochach.
Gdy Sebastian wypełniał rozkaz swego Pana, Vlad popijał krew ze złotego kielicha.
– Luka nie szuka swojej drogi i nigdy nie przestanie być zazdrosny – pomyślał Vlad
– dam mu cztery tomy powieści „Zmierzch”, będzie miał co robić przez kolejne sto lat.
Wypuszczę go, gdy zmądrzeje.
– Panie, twój syn chciał cię zobaczyć – to Sebastian wprowadził do komnaty Vlada
chłopca, który wyglądał na piętnaście lat.
– Witaj ojcze – chłopiec ukłonił się głęboko, klękając na jedno kolano.
– Witaj Seli – Vlad poklepał syna po plecach.
– Oto przyszłość wampirów – pomyślał Vlad i postanowił częściej rozmawiać z synem.
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11.07.2056r. Przedmieścia Kolorado
– Jedziemy chłopaki, pełny gaz!– krzyknął James Burton, przywódca organizacji
terrorystycznej KOB, szerzącej postrach wszędzie, gdzie tylko się pojawi. Wysoki,
wytatuowany i barczysty brunet, uzależniony od adrenaliny wraz z gromadą liczącą
około 250 członków, podzieloną na specjalne jednostki obserwujące wyznaczone
tereny, przygotowują się do przemytu wartościowych produktów przez granicę.
– Szefuniu, jak zamierzasz dalej ukrywać nasze dane? Komputery powoli nie wytrzymują takiego natłoku danych, a policja ostrzy sobie ząbki na każdą, najmniejszą
wskazówkę – zaznaczył Tommy, będący najbardziej zaufanym pomocnikiem Jamesa.
– Za chwilkę o tym porozmawiamy. Zatrzymajmy się na poboczu.
– Chłopcy, niedawno opracowałem pewien plan. Jak doskonale wiemy, w obecnych
czasach to człowiek jest największą zagadką znaną ludzkości. Najlepszy stworzony
dotychczas komputer posiada umiejętności stanowiące 0,4 promila zdolności ludzkiego mózgu. Zdumiewające, prawda? Pora to wykorzystać. Pracowałem z naukowcem,
u którego odkryłem niesamowite zdolności związane z kodowaniem. Razem stworzyliśmy substancję, która po wstrzyknięciu do ludzkiego ciała szybko się rozpuszcza,
rozszczepia połączone ze sobą cząsteczki guaniny i cytozyny oraz tyminy i adeniny,
a następnie tak modyfikuje DNA, aby układało się ono w szyfr rozpoznawalny tylko
dla nas. Musimy znaleźć kogoś odpowiedniego do tego typu eksploracji. Mam na
myśli dziewczynę, gdyż jej organizm jest mniej wytrzymały i tym samym mniej
odporny na wszelkiego rodzaju bakterie, a tym bardziej zaawansowane technologicznie wirusy. To na co czekamy? Dam znać, do którego domu musimy wkroczyć.
Zaczynajmy zabawę!
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*
Godzinę później członkowie organizacji byli już na miejscu. Upatrzyli sobie ogromny drewniany dom, niechlujnie pomalowany czarną, łuszczącą się farbą, który stał
na ogromnej polanie otoczonej drzewami oraz wysokim czarno – białym płotem
zakończonym niebanalnymi ozdobami.
– Z wcześniejszych obserwacji wynika, że mieszka tu młoda dziewczyna, zwykle
przebywająca w domu sama, więc nie powinno być żadnych problemów – szepnął James.
– Przy okazji zabezpieczcie cały dom. Coś tak czuję, że nie raz jeszcze tu zabawimy.
*
12.07.2056r. Biuro Najwyższego Porządku, Kolorado
– Jakie plany mamy na dziś?– zapytał Hans Zelmer, najwyższy inspektor. Był on
umięśnionym blondynem z długą grzywką luźno opadającą na czoło. Przechodząc ze
swoim śnieżnobiałym uśmiechem na twarzy, przyprawiał sekretarki o zawrót głowy.
– Raporty, sprawdzenie bezpieczeństwa oraz aktualizacja systemu – wyrecytował
Britt Walker, nowy szeregowy .
– Bierzmy się więc do pracy.
*
13.07.2056r. Baza KOB
– Zaczynajmy! Tommy, podaj mi strzykawkę oraz szkatułkę z niebieską substancją.
Dziewczyna będzie nieprzytomna przez tydzień, w tym czasie DNA ulegnie całkowitej transfiguracji i będzie ono znakomitym „sejfem” dla danych. Wszystko przygotowane do planowanej akcji – odparł naukowiec.
*
13.07.2056r. Baza NP
– Stabilność systemu 75%, najnowsze informacje: wypadek na autostradzie A-133
zginęły 3 osoby, 5 osób w stanie ciężkim przewieziono do najbliższego szpitala.
– Britt, podaj to, co mnie interesuje.
– Organizacja KOB według naszych ekspertów nie poczyniła żadnych kroków od
ostatniej operacji. Jednakże nie znamy jej dokładnego położenia, a wszystkie wcześniej
przewiezione urządzenia są już zabezpieczone i przeniesione do pokojów w sektorze 1.
– Upewnij się jeszcze raz, że wszystko dobrze. I przy okazji zaparz mi mocnej, czarnej
kawy! – krzyknął Hans.
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*
20.07.2056r. Granica Kolorado
– O godzinie 23.50 jesteśmy na miejscu. Ten odcinek granicy jest najsłabiej chroniony, znajdują się tam tylko najprostsze kamery oraz czujniki S-44, ale z nimi sobie
poradzimy. Jak dziewczyna?
– Powoli się wybudza. Podam jej środek usypiający, aby podczas przemytu nie
zdradziła naszego położenia.
– I tak trzymać.
*
21.07.2056r. Biuro NP
– Coś nowego, tym razem? Ta praca kiedyś mnie wykończy. Już mi język więdnie
od zadawania tego samego pytania, dzień w dzień od 30 lat.
– Wypadek na AA-13, rozbiły się dwa pancerne, terenowe samochody. Dwóch rannych. Detektywi odnaleźli w jednym z pojazdów ponad 200 paczek nielegalnych
substancji. Na miejscu znaleziono również włos, najprawdopodobniej dziewczyny.
Jutro, po wstępnej analizie dowiemy się, do kogo należał.
– Wiesz, co to oznacza, Britt? Moje ptaszki wyleciały z gniazda – zaśmiał się Hans.
*
22.07.2056r. Las, bliżej nieokreślone terytorium
– Cholera, ile ona waży?– wściekł się James, niosąc na plecach Annę. Muszę się
pośpieszyć, bo coś tak czuję, że na mnie niczego nie będą oszczędzać. Muszę…dojść…
do…drugiej…bazy. Teraz.
*
22.07.2056r. Laboratorium NP Sektor -1
– Jak tam praca? Postępy w badaniach ? – spytał Hans, przytomny tylko dzięki
wlanym w siebie litrom kawy.
– Weryfikuję strukturę włosa. Według wyników, śmiem przypuszczać, że należy
on do Anny Lambert. Zamieszkuje ona gospodarstwo rolne zajmujące zadziwiająco
ogromną powierzchnię. Wszelkie dane pokrywają się z informacjami zawartymi
w systemie.
– Britt! Przygotujcie sprzęt, poinformujcie jednostki specjalne. Jutro wchodzimy
w sam ogień.
207

Strach, który nie starszy

*
23.07.2056r. Utworzona przez Jamesa druga baza KOB. Dom Anny Lambert
– Kamery zamontowane przy bocznej ścianie systemy zabezpieczeń oraz czujniki
wykorzystujące promieniowanie podczerwone. Wszystko się kształtuje. Teraz tylko
wyczekiwać gości – zaśmiał się James.
*
24.07.2056r. Ogródek Domu Anny Lambert
– Wkraczamy spokojnie, jednak od razu pokazując swoją dominację. Rozglądajcie
się powoli, aby nie przeoczyć niczego. Każda informacja bądź ślad jest na wagę złota.
Jeżeli pojawi się jakiś problem, użyjcie krótkofalówek. Mają one system szyfrowania.
Poszukujemy wysokiego, muskularnego mężczyzny z ogromną ilością tatuaży.
Niebieskie oczy, brązowe włosy. Nie zawiedźcie mnie!
– My idziemy od tyłu, Britt.
Inspektorzy wkroczyli do posiadłości. Zdumiała ich ogromna ilość obrazów jak
i schodów, tajemniczych zakrętów i korytarzy.
– Oh, ci to mieli tu dobrze.
– Uspokój się. To nie czas ani miejsce.
Korytarze ciągnęły się w nieskończoność. Britt nerwowo obgryzał paznokcie, mimo
iż powinien normalnie, na tzw. „na klatę”, przyjmować wszelkie dręczące go objawy
zdenerwowania. Dookoła mężczyzn rozciągały się malowidła z przerażającymi postaciami, a lęk potęgował upiorny wystrój wnętrz.
– Zmieniam zdanie. Za darmo nie chciałbym tego domu… Ehhh i jak zwykle pozostało mi tylko powiedzieć: obym stąd wyszedł, Boże. Obym – rzekł Britt.
– Weź się w garść. To nie są przelewki. Siedzimy na ogonie tej organizacji już długi
czas, zawsze czegoś nam brakowało. Wreszcie jesteśmy krok od jej rozbicia! – wykrzyknął Hans, zapominając o zasadach.
*
Właśnie w tej chwili dźwięk czujników umieszonych w ramach obrazów, niesamowicie dobrze imitujących małe diamenciki, przykuł uwagę Jamesa.
*
Inspektorzy nadal odkrywali zakątki mrocznego domu. Nagle Britt zauważył na
ścianie cień poruszającego się obiektu.
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– Hans, ja dobrze widzę?
– Poczekaj chwilkę… Co to jest?!
– Hans, Hans do jednostek specjalnych! Spotkaliśmy niezidentyfikowany organizm.
Proszę o wsparcie. Powtarzam: proszę o wsparcie, spotkaliśmy obcego osobnika!
Nikt jednak się nie odezwał.
– Rany… I weź tu z takimi pracuj – powiedział Hans, rozwalając krótkofalówkę
o ziemię.
– Z tego co widzę, to jest…Chwila… To niemożliwe… To Myszka Miki z karabinem?
– Co ty bredzisz?
– No, Myszka Miki.
– Britt, ja wszystko rozumiem, ale… rety Britt… to snajper z odznaką KOB. Uciekaj!
*
Po chwili dźwięk wyrzucanych niemal z prędkością światła nabojów zagłuszył
krzyk głównie dowodzących.
*
25.07.2056r. Dom Anny Lambert
– Proszę bardzo! Dwójka najbardziej doświadczonych pionków Najwyższego Porządku, do których kobiety ustawiają się w kolejce, w mojej bazie. Toż to zaszczyt! –
rozchodzący się głos niepokoił związanych agentów.
– Wraz z moją, jakże uroczą, asystentką Anną będziemy kontrolować wasze zachowanie. Proszę poznajcie ją… Jak zwykle nieśmiała, ach wy dziewczyny – zaśmiał się James, zapalając małą żarówkę będącą jedynym oświetleniem wielkiego
pomieszczenia.
– Wiecie co? Nie będzie tak, jak zwykle. Pewnie myślicie sobie: To zwykły psychopata, zaraz przyjdą tu jednostki specjalne i go złapią. Jesteście w błędzie. Otóż szyba,
za którą siedzę, wykonana jest z kuloodpornego materiału, ale w tych czasach nie jest
to żaden rarytas. Mam dla was zagadkę, jak na psychopatę przystało. Najlepsze jest
jednak to, że zadecyduje się ona o waszym życiu, przyszłości i o wszystkim, co do tej
pory posiadaliście. Na małym ekranie pojawił się ciąg cyfr.
– Jest to rozwinięcie dziesiętne liczby pi (π). A teraz pytanko. Która liczba greckiego
alfabetu odpowiada pustej kratce? Jeżeli nie uda wam się udzielić poprawnej odpowiedzi w ciągu 50 sekund, zaledwie w ciągu 1 sekundy zabiję wszystkich przebywających
w tym domu policjantów.
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*
– Hans, co robimy? Szczerze mówiąc, aż taki dobry z matematyki nie jestem.
– Zachowaj spokój. Nie ma co tego rozwiązywać, pokazalibyśmy tylko swoją słabość
dodalibyśmy mu pewności siebie. Z doświadczenia wiem, że powinniśmy znaleźć
sposób, aby uciec.
– Uciec? Hmmm…. A nasze wyposażenie?
– Britt, James zabrał nam wszystko. Każdy szanujący siebie przestępca rozbraja
przeciwników, to oczywiste.
– Ach, no tak. Ale poczekaj…
Britt palcami lewej ręki sprawdzał pas taktyczny, który jest doskonałym miejscem
do przechowywania małych rozmiarów narzędzi i innych podręcznych przedmiotów.
– Hans, teraz możesz mnie już nosić na rękach! Mam scyzoryk. Pomóż mi go tylko
uwolnić. Detektywi wspólnymi siłami odpięli mały podręczny scyzoryk. Podczas gdy
jeden z nich udawał, że zastanawia się nad zagadką, drugi rozcinał cienki, brązowy
sznur, którym owinięci byli mężczyźni.
– Popatrz na Annę, Hans. Wystawiła ręce, woła o pomoc?
– Britt, ty głupku. Widzisz jej palce? Ona pokazuje nam rozwiązanie zagadki.
Hans z uśmiechem krzyknął do maszerującego Jamesa: Ej Ty, psychol. Rozwiązanie to 4!
– Ach, moje gołąbeczki kochane. Rozwiązanie jest
dobre , a le….
*
W tej chwili przez twarde, cementowe drzwi przebiły się jednostki specjalne.
*
Funkcjonariusze powiadomieni o halucynacjach szeregowego Britta Walkera
skierowali go na profilaktyczne badania oraz zapisali do psychologa. Anna Lambert
została uznana przez sąd za niewinną i została wypuszczona na wolność. Hans Zelmer
za odwagę i rzetelne wypełnienie misji otrzymał Odznakę Wyższego Inspektora Najwyższego Porządku i razem z Anną wybrał się na długi urlop. James Burton według
orzeczenia sądu trafił do więzienia na 30 lat.
*
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01.06.2086r. Wyspa Bali, Indonezja
– Jak dobrze jest odpocząć od codzienności, prawda? Życie w ciągłym stresie to nic
dobrego – powiedział Hans.
– Tak tatusiu, to prawda – odparła mała Laura.
– Popatrz, jak nasza córka pięknie mówi, Anno. Ma dopiero 1.5 roku, a już dogania
umiejętnościami niejednego pięciolatka – wzruszył się Hans.
– Pewnie zostanie inspektorem jak tatuś.
Rozmowę przerwało pukanie do drzwi.
– Poczekajcie chwilkę, tylko otworzę.
– Tato, tylko się nie zgub – krzyknęła Laura.
Hans podszedł do drzwi i gwałtownie je otworzył.
– Przesyłka dla Hansa Zelmera.
Inspektor zdumiony rozpoznał twarz mężczyzny, jednak stwierdził, że to musi
być pomyłka.
– Proszę bardzo. A jednak cię znalazłem, mój drogi. Pamiętasz mnie? A może kojarzysz liczbę pi?
– Oto jestem, wbrew pozorom, czekałem na ciebie.
*
Nagle cały dom wyleciał w powietrze.
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Lalka
◆
Paulina Wysoczańska
Gimnazjum nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim

Z

a młodu na swe szesnaste urodziny dostałam wyjątkowy prezent. Była to porcelanowa lalka, która łudząco przypominała moją zmarłą matkę. Od początku budziła
we mnie przerażenie i strach. Miała bowiem ona bladą, niemalże białą cerę, duże puste
czarne oczy, wąskie, bladoróżowe usta, mały zadarty nos i długie ciemne cienkie włosy.
Ubrana była w zwykłą, białą sukienkę i buciki tego samego koloru. Jednak było coś,
co się nie zgadzało. Za jej uchem widniało znamię w kształcie diamentu, identyczne
jak moje. Moja mama takiego nie posiadała, ale zawsze mi powtarzała, że jestem
wyjątkowa dzięki niemu i że nikt nie ma tak wyjątkowego podarunku od Boga jak ja.
Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, a zdarzyło się ponad 40 lat temu. Mój
ojciec urządził mi przyjęcie urodzinowe w naszym domu. Zaprosił rodzinę i paru
moich znajomych. Co roku rodzice urządzali mi taką niespodziankę. Kiedy zmarła
moja mama, tata kontynuował naszą małą tradycję. Rano zostałam obudzona śniadaniem do łóżka i pięknie wykonanym utworem Imagine Johna Lennona, w wykonaniu
mego twórcy. Kochałam tę piosenkę od dzieciaka, więc nieważne, ile miałam lat, za
każdym razem cieszyłam się tak samo. W spokoju zjadłam swój posiłek, by następnie
się wyszykować i zejść na dół do moich gości. Gdy tylko stanęłam na szczycie schodów, moi towarzysze zaczęli mi śpiewać: „Sto lat”. Schodząc, zawsze czułam się jak
księżniczka. Tego dnia nie było inaczej.
– Wszystkiego najlepszego, Kamilo! – jako pierwszy, z resztą jak zwykle, wyrwał
się mój ojciec, Marek. Był uczuciowym człowiekiem, więc jak zawsze się rozpłakał.
– Chcę żebyś była szczęśliwa, miała wszystko, co ci potrzebne i niepotrzebne. Wiem,
że jestem tylko facetem i tylko ojcem i że nigdy ci nie zastąpię matki, ale będę robił
wszystko, co w mojej mocy. Kończąc, mocno mnie przytulił. Kochałam go i widziałam,
jaki ból sprawiał mu brak mamy. Robiłam wszystko, żeby się podniósł. Umawiałam
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go na randki, próbowałam wielokrotnie swatać, niestety mi się nie udało. W końcu
miał wtedy zaledwie 36 lat, mógł jeszcze podbić świat, ale on tego nie dostrzegał. Po
tragicznym odejściu Emmy, nie umiał się pozbierać.
– Dziękuję tato, kocham cię najmocniej na świecie – odpowiedziałam i odwzajemniłam uścisk.
– No Kama, dzisiaj twoja szesnastka! – mówił, podchodząc do nas, mój najlepszy
przyjaciel Dominik. Był wysoki, miał czarne włosy i brązowe oczy. Znaliśmy się od
pierwszej klasy gimnazjum. Często mnie wspierał w ciężkich dla mnie momentach.
Mimo że moja mama nigdy go nie poznała, na pewno by go polubiła.
– Życzę ci wszystkiego co dobre, dużo szczęścia, zdrowia, pieniędzy no i spełnienia
marzeń.
Kiedy skończył, przytulił mnie i szepnął mi do ucha:
– Później to uczcimy, powiesz, że idziesz do mnie i wyskoczymy na imprezę. Akurat
dzisiaj jedna odbywa się na poligonie.
Ucałował mnie jeszcze w policzek, puścił oczko i odszedł. Naprawdę go lubiłam,
ale czasem przesadzał z tymi imprezami.
Wysłuchałam jeszcze paru szczerych i sztucznych życzeń, byśmy mogli następnie
zasiąść do stołu. Po przyniesieniu tortu i ponownym odśpiewaniu mi piosenki, posiedzieliśmy jeszcze chwilę, pogadaliśmy no i, jak to Marek stwierdził, nastał czas na
prezenty. Dostałam przeróżne podarunki, od biżuterii po ubrania do różnych innych
bibelotów, takich jak książki, figurki czy też obrazki.
– Dziękuję wam wszystkim za prezenty, naprawdę są piękne i wyszukane.
Mówiąc ostatnie słowo uśmiechnęłam się jeszcze bardziej i mrugnęłam do Dominika, który podarował mi figurkę dwóch dziewczyn siedzących na ławce, straszonych
przez jakiegoś chłopaka w masce. On dobrze wiedział, że kocham horrory, więc zawsze
wyszukiwał mi oryginalne prezenty.
– Naprawdę wam dziękuję.
– Poczekaj, Kamila – przerwał mi ojciec – jest jeszcze jeden prezent. Mówiąc to,
przyniósł do pokoju pięknie zapakowany podarunek.
– Niestety, nie jest podpisany.
Nagle w pokoju zrobiło się głośno. Każdy rozważał, od kogo on może być, co to może
być, skąd to się wzięło. W tym całym szumie usłyszałam cichy szept, wypowiedziany
prosto do mojego ucha: „Otwórz to, wiem, że ci się spodoba”. Ciarki przeszły mi po
całym ciele, ale się uspokoiłam, wstałam i wzięłam prezent z rąk mojego ojca. Nagle
zapadła cisza. Każdy wpatrywał się we mnie, a ja sama nie wiedziałam, co i dlaczego to
robię. Wszystko działo się tak szybko, że gdy się obejrzałam, w ręku trzymałam lalkę.
Tak. Tą samą lalkę, o której wspominałam na samym początku. Kiedy spojrzałam
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przed siebie, ujrzałam czarną postać, która wypowiedziała słowa: „wiedziałam, że ci
się spodoba”, po czym już tylko zapadła całkowita ciemność.
Z tego wszystkiego aż usiadłam na łóżku, okazało się, że to był tylko sen. Może
inaczej – początkowo myślałam, że to tylko sen. Cała zdyszana i spocona zaczęłam
się rozglądać po pokoju, wokół mojego łóżka stały czarne postacie, takie same jak ta
z przyjęcia. Nie mogłam nic powiedzieć, one także milczały. Wtedy spojrzałam przed
siebie. W moich nogach zobaczyłam siedzącą dziewczynkę, która trzymała lalkę. Nie
dziwiło mnie to, że była to lalka z moich szesnastych urodzin, bardziej dziwiło, a zarazem przerażało mnie to, że ta mała dziewczynka to ja. Widziałam siebie małą głaszczącą
podarunek po włosach. Wtem dziewczynka, powoli podnosząc głowę, powiedziała:
– Dlaczego mnie odrzuciłaś? Przecież byłyśmy sobie tak bliskie – mówiła wolno
i bardzo spokojnie. W tym momencie jej głos zadrżał.
– Dlaczego to zrobiłaś? Kamilo, odpowiedz mi.
Nie umiałam wydusić z siebie ani słowa, wtem ona wypuściła ze swoich rączek
lalkę. Dziewczyna zaczęła krzyczeć: „Kamila!”, a postacie, które wcześniej stały nieruchomo, zaczęły na mnie nacierać. Były coraz bliżej i bliżej, a ona krzyczała coraz
głośniej i głośniej. Natomiast ja? Nie mogłam zrobić nic. Nie mogłam się ruszyć, nie
mogłam wypowiedzieć ani słowa. Kiedy przez jedną z postaci udało mi się spojrzeć
w lusterko, zobaczyłam, że moje usta są zszyte. Nagle dziecko zaczęło ściągać ze mnie
kołdrę, wykrzykując:
– Kamila, dlaczego?! Dlaczego mnie nie chciałaś?! Co ja ci zrobiłam?! Kamila!
Kamila! Kamila!
Jej twarz stała się jak z najgorszych koszmarów, zaczęła się rozrywać, a ja zdążyłam
tylko zobaczyć, że jestem cała przyszyta do łóżka, a po mojej głowie, rękach i plecach
płynie krew. Jak ja mogłam jej wcześniej nie poczuć? Dziewczynka się rozpływała
i krzyczała jeszcze głośniej niż przed sekundą, postacie także. A ja w ślad za nimi, moje
usta się rozerwały i nareszcie wydobywał się z nich jakiś dźwięk. Niestety, był to dźwięk
rozpaczy, bólu i przerażenia. W tamtym momencie wolałabym, żeby były zaszyte.
– Kamila! – nagle otworzyłam oczy. Było już po wszystkim. – Kamila, jesteś z nami?
Nie rozpoznawałam tego głosu.
– Jeśli z nami tu jesteś, daj nam jakiś znak.
Nie wiedziałam, co się dzieje, kto do mnie mówi, gdzie jestem. Spojrzałam przed
siebie. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, zamurowało mnie. Wokół lalki siedzieli moi
przyjaciele. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Domino, ubi illa est? O co chodziło? Nic nie
rozumiałam. Dominik wszystko mówił, zwracał się do lalki. Ale to nie był jego głos.
To wszystko przez nią. Ona to wszystko sprowadziła na nas.
– Kamila, proszę, daj nam jakiś znak!
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– Dominik! Jestem tutaj! Dominik! Usłysz mnie! Dominik! – wołałam najgłośniej
jak tylko umiałam, ale on mnie nie słyszał. W tamtej chwili byłam bezradna. Nie
mogłam nic zrobić. Chciałam się pozbyć lalki, ale nie wiedziałam jak. Upadłam na
kolana, zaczęłam płakać, nie wiedziałam, co jeszcze mogę zrobić.
– Domino, ubi illa est?! Ubi illa est! Proszę! – on także zaczął płakać, ale to nie był
płacz mojego Dominika, on był jakiś inny. Wszyscy byli jacyś inni. Byli starsi, dojrzalsi,
a ja nie wiedziałam, dlaczego. Ja także byłam starsza, mieliśmy po dwadzieścia parę
lat. Tylko dlaczego?
– Dominik. Jestem tutaj, proszę usłysz mnie – bez skutku nadal próbowałam do
nich dotrzeć. Wtedy spojrzałam w stronę moich znajomych i zobaczyłam czarną
postać. Czego ona ode mnie chciała?! Szła w stronę Dominika, a ja nic nie mogłam
zrobić. Nagle chłopak zerwał krąg i ruszył po lalkę, a ja biegiem ruszyłam za nim. Ona
by mu coś zrobiła! A przecież za nim czai się to monstrum! Biegłam najszybciej, jak
tylko umiałam, złapaliśmy zabawkę w tym samym czasie i znów to samo. Całkowita
ciemność. Ukradkiem zdążyłam jeszcze tylko zobaczyć, jak postać się rozpadła. Nie
wiedziałam dlaczego.
Przy następnym przeniesieniu znalazłam się w lesie. Poznawałam go. Było to miejsce z mojego dzieciństwa, tyle że bardziej mroczne. Było zimno i ciemno, wiał mocny
wiatr, a jedynym oświetleniem był księżyc. Co dziwne, nie odczuwałam tego zimna,
tylko przyjemne uczucie chłodu. Zaczęłam się oglądać i zauważyłam pewną sytuację.
Dwójka dzieci siedziała przerażona pod drzewem, a nad nimi stał jakiś mężczyzna
w średnim wieku. Za oczywistą sprawą lalka także tam była, tym razem w rączkach
maluchów. Wtedy dostrzegłam, że to mój rodzony ojciec. Stał nad nimi z nożem. Byłam
totalnie zdezorientowana, nie rozumiałam, dlaczego to się dzieje. Mój tata był starszy
o jakieś 10 lat, ja także. Wtem poczułam, że zawiał mocniejszy wiatr i instynktownie
zaczęłam się rozglądać. Spostrzegłam, że wśród drzew stoją postacie. Tak. Te same
postacie, które cały czas mi towarzyszą. Nagle sytuacja przybrała o wiele szybsze tempo,
Marek rzucił się do dzieci, ale kiedy spostrzegł lalkę, zahamował. Upadł na kolana,
upuścił nóż i zaczął wyciągać rękę po podarunek. Monstra zaczęły się rozpadać i krzyczeć, zaś mój ojciec poprzez płacz wziął marionetkę. Wtedy znów zapadła ciemność.
Cmentarz to było następne miejsce, w którym się znalazłam. Wiedziałam to, ponieważ oślepiało mnie światło zniczy. Było tu pięknie nie tylko w święta. Usłyszałam
łkającą osobę, po chwili dostrzegłam ją opartą o nagrobek. Już wiedziałam, że to Dominik, ale kiedy zobaczyłam czyj to grób, momentalnie upadłam na kolana. Zmarł mój
ojciec. A ja byłam o 50 lat starsza. Oparta o miejsce pochówku była oczywiście lalka.
Jak widać, była w moim życiu. Nagle ktoś zaczął krzyczeć do mojego przyjaciela. Byli
to jacyś mężczyźni z nożami. Chłopak szybko się podniósł i spojrzał na nich. Wtedy
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oni zaczęli do niego biec, zaś ten zdążył tylko złapać lalkę i puf. Znowu ciemność.
Przez moment wędrowałam w nicości. Miałam chwilę na przemyślenia. Czas
najwyższy. Wiedziałam, że w tym wszystkim coś przeoczyłam. Tylko nie wiedziałam,
co? Nagle zobaczyłam lalkę, moją lalkę. Przerażał mnie sam jej widok, miałam dziwne
odczucia, kiedy tylko na nią patrzałam, ale coś mnie pchnęło, żeby do niej podejść
i podnieść. Tak też zrobiłam, wtedy ta zaczęła mi pokazywać zakończenia różnych
sytuacji. W moim łóżku tak naprawdę nie byłam to ja, a moja matka, okazało się, że nie
była tylko chora fizycznie, ale także psychicznie. Miała schizofrenię i często miewała
paraliże senne. Ta mała dziewczynka to byłam ja, próbowałam tylko obudzić moją
mamę. Potem pokazała mi, o co chodziło z Dominikiem i kręgiem moich przyjaciół.
To było tylko nasze przedstawienie. Okazało się, że kiedy skończyliśmy po 20 lat, zapisaliśmy się do kółka teatralnego. Kiedy Dominik dobiegł do lalki, wtem ja, wybiegłam
z drugiego pokoju, krzycząc: „Buu!''. Wszystko zakończyło się śmiechem. Sytuacja
z moim ojcem zdarzyła się naprawdę. Tak, chciał on skrzywdzić dzieci, ponieważ
popadał w paranoje. Kiedy złapał lalkę, ja zdążyłam dobiec na miejsce zdarzenia i go
powstrzymać. Wróciliśmy spokojnie do domu, dzieci także. Na cmentarzu, zanim
mężczyźni zdążyli dobiec, ja byłam przed nimi. Miałam w ręku pistolet, ci się wystraszyli i uciekli.
– Kamila? – wtedy się obudziłam, spojrzałam przed siebie i ujrzałam mojego ojca.
Całego i zdrowego. A co ważniejsze, żywego.
– Wszystko w porządku? Zemdlałaś, jak się czujesz?
– Dobrze – odpowiedziałam i się uśmiechnęłam. Zaczęłam się rozglądać. Znów
byłam na swoich szesnastych urodzinach.
Dzisiaj mam 56 lat. Nie umiem wytłumaczyć tego, co stało się 40 lat temu. Prawie
wszystkie wydarzenia, które pokazała mi lalka, zdarzyły się. Jednakże trochę je wyolbrzymiłam. Co zabawniejsze, do dziś nie wiem, kto mi ją podarował oraz kim były
te postacie. Ale wiem, że nie jest ona moim przekleństwem albo błogosławieństwem.
Kto wie?
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łońce zaczynało zachodzić i kryło się za drzewami otaczającego mnie lasu. Niebo
różowiało, a niektóre zwierzęta szykowały się do snu, pozostałe natomiast budziły się do życia. Słychać było tylko gwizd wiatru, a po chwili także pohukiwanie
sów. Liście na drzewach i krzakach powiewały i trzęsły się, jakby ze strachu. Wysoka
zielona trawa wykonywała podobny taniec, ale mój wzrok padł na wielki budynek,
który znajdował się parę metrów dalej. Na dachu budowli brakowało wielu dachówek,
a pozostałe porastał ciemnozielony mech. Okna były wybite lub popękane. Ściany
ledwo się trzymały. Pnącza zielonego bluszczu wspinały się po ścianach budynku,
z których odpadał tynk.
Słońce zaszło, a niebo ściemniało. W oddali słychać było wycie wilków. Przeniosłam wzrok z drzew, na które przed chwilą patrzyłam urzeczona soczystą zielenią ich
liści, na budynek. Wykonałam pierwszy krok, a po nim następne. Moje gołe stopy
przesuwały się po wilgotnej trawie, która tłumiła dźwięk kroków. Coś ciągnęło mnie
w stronę budowli. Wiatr targał moje włosy na wszystkie strony. Znalazłam się przed
zniszczonymi i odrapanymi drzwiami. Położyłam dłoń na zimnej metalowej klamce.
Nacisnęłam ją i pchnęłam drzwi. Usłyszałam głośne skrzypienie starych zawiasów.
Z powodu panującej wewnątrz nieprzeniknionej ciemności, nic nie było widać. Weszłam do środka opuszczonego budynku.
Uderzył mnie chłód powietrza i zapach stęchlizny. Niepewnie ruszyłam korytarzem.
Ze ścian odpadała zgniłozielona farba. Białe płytki na podłodze były brudne i popękane. Wtem drzwi zamknęły się z głośnym trzaskiem. Odwróciłam się przerażona.
Mój oddech przyspieszył. Nie poruszałam się. Nie słyszałam niczego poza równomiernym kapaniem wody. Przełknęłam ślinę. Ponownie się odwróciłam i ruszyłam
korytarzem, nie widząc innego wyjścia z tej sytuacji. Niepewnie kroczyłam do przodu.
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Moje kroki odbijały się głośnym echem. Czułam się obserwowana. Byłam zaniepokojona tym, co się działo. Rozglądałam się wokoło. Nie widziałam żadnych przejść
do innych korytarzy lub drzwi prowadzących do jakichkolwiek pomieszczeń. Naraz
kapanie ustało… Zatrzymałam się. Światło gasło i zapalało się, jak w jakimś słabym
horrorze. – Może ja, też w jakimś jestem. Może ludzie oglądają mnie w tym momencie
i śmieją się z mojego strachu przed kapiącą wodą – potrząsnęłam głową, pozbywając się
swoich, jakże interesujących, refleksji. W jednej sekundzie światło przestało irytująco
mrugać. Taki plus. W tym momencie otaczała mnie ciemność, co nie było zadowalające. Niespodziewanie usłyszałam hałas, podobny do tarcia widelcem po talerzu lub
pocierania styropianem o styropian. Podłoga zatrzęsła się, a ja padłam jak długa na
ziemię. Podniosłam się na łokciach, przeklinając w duchu ten budynek i swoją głupotę,
którą okazałam, wchodząc tutaj.– Dlaczego tutaj weszłam?! No, dlaczego?! Zrobiłam
coś, czego nie powinno się robić w horrorach i opowiadaniach grozy. Ni stąd ni zowąd – wszystko się zatrzymało albo ucichło.
Ciężko oddychając, z westchnieniem, podniosłam się powoli z podłogi. Światło
nagle się zapaliło, a ja zasłoniłam oczy dłonią, nie będąc przyzwyczajoną do jasności.
Po chwili zabrałam rękę i rozejrzałam się. Stałam na środku okrągłego pomieszczenia.
Na ziemi leżał krwistoczerwony dywan, a ściany miały podobny kolor. Przed sobą
spostrzegłam dwie pary drzwi. Nie były zniszczone, tak jak te na zewnątrz. Wyglądały
na kosztowne. Drzwi po lewej stronie zbudowano z ciemnego drewna, a ich futryny
były pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi różne rodzaje cierpień, jak na przykład śmierć bliskich czy tortury. Przełknęłam ślinę… Drugie drzwi natomiast były
przyjemniejsze dla oczu. Zostały zrobione z jasnego drewna, a na futrynie, zamiast
scen cierpienia, były ukazane radość i szczęście. Obróciłam się wokół własnej osi
w poszukiwaniu jakiejś możliwości ucieczki, lecz ze smutkiem spostrzegłam okrutną
prawdę, że mam do wyboru tylko jedne lub drugie wrota.
Patrzyłam na nie, nie mogąc wybrać. Przeczesałam włosy rękoma i zagryzłam
wargę ze zdenerwowania. Niespodziewanie usłyszałam cichutki dziewczęcy płacz.
Dobiegał zza ciemnych drzwi cierpienia, natomiast po chwili ów szloch został zagłuszony przez głośny i radosny śmiech. Przestąpiłam z nogi na nogę. Postanowiłam, co
zrobię. Zacisnęłam zęby i zamknęłam oczy. Podeszłam do drzwi i położyłam dłoń
ma drewnianej płycie drzwi, które otworzyły się z łatwością.
Serce tłukło się głośno w piersi. Bałam się otworzyć oczu. Do moich uszu dobiegał
cichy dźwięk pozytywki. Zacisnęłam pięści i po krótkiej chwili otworzyłam oczy.
Znajdowałam się w pokoju. Okna były wybite. Porwane firanki łopotały na wietrze.
Meble stały zniszczone i podrapane. Na ziemi walały się porozdzierane ubranka
i połamane zabawki. Jasnoróżowe ściany wyblakły i przybrały szarą barwę. Przede
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mną na środku pokoju stało łóżeczko. Na nim leżała dziewczynka. Oczka miała
zamknięte, po policzkach toczyły się łzy. Była śmiertelnie blada. Nie poruszała się.
Jej klatka piersiowa nie unosiła się, jakby nie oddychała, jakby była martwa. Jasne
włosy były rozrzucone wokoło głowy. Biała sukieneczka wybrudzona czerwienią.
Pozytywka grała swoją melodyjkę. W pokoju nie było drzwi, a więc i drogi ucieczki.
Bałam się. W pomieszczeniu było ciemno, mimo światła księżyca przedostającego
się przez wybite okno. Ręce mi drżały. Mało widziałam przez łzy, gromadzące się
w moich oczach. Wtem usłyszałam cichy szloch. Odwróciłam się w stronę dziecka.
– Czego się boisz?– zapytała melodyjnie.
Spoglądała na mnie. Oczy miała całe czarne. Nie tylko tęczówki, ale też źrenice
i białka, były ciemne jak bezgwiezdna noc i nieprzeniknione jak mrok. Przyglądała
się mi, jakby nie leżała przed chwilą bez tchu. Po jej policzkach nadal spływały łzy.
W ciemności tego pokoju, odbijały niedużą ilość światła docierającego do wnętrza.
Lśniły jakby same tworzyły światło, jakby były niedużymi gwiazdami. Wyróżniały
się na tle bladej twarzyczki. Nie odpowiedziałam. Żadne słowo nie przedostawało się
przez moje ściśnięte gardło.
– Czego się boisz?– powtórzyła stanowczo.
Cofnęłam się. Pozytywka przestała grać swoją melodyjkę. Aby uspokoić mocno
bijące serce, przymknęłam oczy i wzięłam głęboki oddech. Rozchyliłam powieki.
Pisnęłam wystraszona.
Dziewczynka stała przede mną. Jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Jasne włosy
rozwiewał wiatr, a poplamiona sukienka falowała wokół jej niedużego ciała. Jej wzrok
spoczywał na mnie.
– Czego się boisz?– zapytała po raz kolejny, tym razem uśmiechając się szeroko.
Ze strachem zauważyłam, że delikatne wargi i białe zęby miała wybrudzone krwią.
Zrobiła krok do przodu.
– Wiesz, że strach to tylko stan napięcia?– spytała delikatnie, przechylając główkę
na prawo.
Parę kosmyków włosów spadło na twarz, nie poprawiła ich, jakby jej to nie przeszkadzało. Podeszła jeszcze krok do przodu.
– To tylko stan emocjonalny – powtórzyła – nie musisz go znosić. Wystarczy przestać się bać.
Zaśmiała się głośno i szyderczo. Czerwone plamy na sukience powiększały się
z każdym wypowiedzianym słowem.
– Mogę cię od niego uwolnić. Musisz się tylko ze mną pobawić, wiesz?– uśmiechnęła się.
Zamknęłam oczy, wpadając na ścianę.
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– Nie!– krzyknęłam drżącym głosem.
– Nie?– powiedziała zdziwiona, ale czułam, że nadal się uśmiecha.
– Nie – powiedziałam szeptem – ty nie istniejesz. Ciebie tu nie ma. Tego miejsca
nie ma.
Usłyszałam cichutki śmiech. Otworzyłam oczy. Dziewczynka miała całą czerwoną
sukienkę, a krew kapała wolniutko na podłogę, tworząc nieduże plamy. Na policzkach
błyszczały łzy.
– Owszem. Mnie tu nie ma. Ale ty – przerwała i spojrzała na mnie – ty tu jesteś i to
miejsce też istnieje…
Machnęła krwawiącą ręką, a moje oczy zasnuła ciemność. Słyszałam tylko cichy
dziecięcy śmiech, pomieszany ze szlochem. I dźwięk pozytywki…
Dyszałam. Mój oddech był szybki, jakbym przebiegła maraton. Otworzyłam oczy,
gdy usłyszałam ciche regularne skrzypienie. Podniosłam się z mokrej trawy. Wokół
były uschnięte kwiaty. Stare drzewa z paroma brązowymi liśćmi. Trawa stała się
brązowa. Krzaczki składały się tylko z suchych gałązek. Niebo zasnuło się ciemnymi,
szarymi chmurami, a przede mną stał kamienny posąg. Przedstawiał dziewczynę.
Wyglądała jakby chciała poderwać się do lotu. Miała rozpuszczone włosy, okalające
uradowaną twarzyczkę. Ubrana była w sukienkę do kolan. Pęknięcia rozchodziły się
po twarzy, rękach i nogach, jak blizny, których nie da się pozbyć. Gdzieniegdzie posąg
był przyprószony brudem i porośnięty zielonym mchem. Posąg wyglądał jakby żył,
jakby tylko zatrzymał się w pewnym momencie. Dziewczyna wyglądała mi znajomo.
Po chwili zasłoniłam usta ręką i cofnęłam się na drżących nogach. Płakałam cicho.
Nie rozumiałam, co się dzieje, ale miałam już dość. Kręciłam przecząco głową.
– Nie. Nie. Nie – mój tłumiony przez dłoń głos, zniżał się do niesłyszalnego szeptu.
Rzeźba przedstawiała dziewczynę. Dziewczynę bliźniaczo podobną do mnie. Tak
jakby to był mój posąg. Zauważyłam, że ja także miałam bose stopy i identyczną
sukienkę. Różnica polegała na tym, że dziewczyna wyglądała na szczęśliwą i miała
kwiatowy wianek na włosach. Znienacka znów usłyszałam skrzypienie. Odwróciłam
się i ruszyłam, tak jak w typowym horrorze, za hałasem. Przechodziłam pod suchymi
gałęziami i po uschniętych kwiatach. Panowała tu ponura atmosfera smutku, strachu
i cierpienia. Zamarłam, gdy zauważyłam źródło hałasu. Na gałęzi wielkiego starego
drzewa, wyniszczonego, tak jak wszystko dookoła, wisiała huśtawka, na której siedziała kolejna dziewczyna. Miała opuszczoną głowę, a ciemne włosy zasłaniały twarz.
Wyglądała jakby nie wiedziała o mojej obecności. Trzęsłam si od powstrzymywanego płaczu. Po moich policzkach płynęły łzy, tak jak dziewczynce, którą spotkałam
w ponurym pokoju.
– Wiem, że tu jesteś – usłyszałam zachrypnięty głos.
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Czarnowłosa uniosła głowę, ale nie spojrzała na mnie. Widziałam jej oczy. Były tak
samo przerażające i zarazem niesamowite jak oczy małej, jasnowłosej dziewczynki.
Różniły się od siebie kolorem. Oczy czarnowłosej dziewczyny lub raczej kobiety,
były nieskazitelnie białe. Źrenice i tęczówki miały barwę świeżego i czystego śniegu.
W otaczającym nas półmroku błyszczały, jak nieduże księżyce na niebie. Patrzyła
w przestrzeń, a jej stopy w czarnych baletkach unosiły się nad brązową trawą. Na szyi
widoczne były ciemne żyły, odznaczające się na tle popielatej skóry. Na twarzy miała
wiele szwów, z których sączyła się szkarłatna substancja. Podobnie wyglądały jej ręce.
Czarna sukienka była wybrudzona kurzem.
– Wiem, że tu jesteś. I wiem też, że się boisz – patrzyła w przestrzeń przed sobą.
Nie poruszyłam się. Patrzyłam na nią ze strachem, jak zahipnotyzowana.
– Ale…– przerwała i milczała chwilę – to nie jest złe.
Nie wiedziałam, o co jej chodziło. Nie miałam pojęcia, co chciała przez to powiedzieć.
– Strach nie jest zły. Strach, to stan budzący się, w każdym w różnych
momentach – szeptała.
Zagryzłam wargę.
– Strach, stan, który tobą zawładnął… – spojrzała na mnie.
Zeszła z huśtawki i na chwiejnych nogach zbliżała się do mnie. Stałam, jak zamurowana. Chciałam uciekać, ale nie umiałam, nie mogłam, nie potrafiłam. Była parę
metrów ode mnie.
– Czujesz to i boisz się – przekrzywiła głowę. – Ale on nie jest zły, lecz teraz cię
pożera i nie pozwala nic zrobić, jakby cię zahipnotyzował. Jakby cię kontrolował.
Była coraz bliżej i z każdym krokiem szeptała ciszej. Z blizn krew płynęła szybciej,
a żyły stawały się bardziej wyraźne.
– Nie możesz pozwolić, aby przejął nad tobą władzę. Zapanuj nad nim i to ty go
kontroluj. Ty miej nad nim władzę – patrzyła w moje oczy.
Stała tuż przede mną.
– Strach nie jest zły – sięgnęła ręką za siebie.
Przybliżyła swoją twarz do mojej.
– Tylko strach przed okazaniem uczuć jest zły – szepnęła do mojego ucha.
Poczułam bolesne ukłucie w brzuchu. Po niedługiej chwili osunęłam się na kolana.
Czułam jakby, ktoś rozrywał moje wnętrzności. Złapałam się rękoma za brzuch. Uniosłam bezsilnie głowę, a przed moją twarzą dostrzegłam nóż ubrudzony krwią, moją
krwią. Kobieta kucała obok. Jej oczy świeciły jeszcze mocniej i jaśniej. Dźgnęła mnie.
– Nie bój się pokazać tego, co czujesz, bo wtedy pożera cię zły strach – bełkotała.
Tylko tyle usłyszałam, nim zamknęłam oczy. Poczułam ból nie do zniesienia.
Krzyknęłam zrywając się łóżka. Brałam szybkie i płytkie oddechy. Na moim ciele
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pojawił się zimny pot. Drżałam i chaotycznie rozglądałam się dookoła. Odetchnęłam z ulgą, widząc znajome otoczenie. Ulubione meble, książki, zdjęcia i pluszaki we
własnym pokoju.
– To był tylko sen – szepnęłam z delikatnym uśmiechem – tylko sen.
Mój oddech się uspokoił, tak jak i bicie serca.
– Nigdy więcej horrorów, strasznych historii i opowiadań grozy przed snem!– zaśmiałam się.
Opadałam na łóżko, ale już ze spokojem i bez strachu.
Naraz poczułam chłód i przeszły mnie nieprzyjemne ciarki. Zadrżałam i złapałam
się za ramiona. Rozejrzałam się po pokoju, aby znaleźć źródło zimna. Zauważyłam, że
okno było otwarte. Pamiętałam, że je zamykałam, a w domu byłam sama, więc nikt
by go nie otworzył. Bezgłośnie wstałam z łóżka i podeszłam do okna. Zamknęłam je
starannie i wtem drzwi otworzyły się z trzaskiem. Spojrzałam na nie i nagle usłyszałam
cichy dźwięk pozytywki. Do dziś nie wiem, czy to był sen, czy jawa…
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yła sobie dziewczyna o imieniu Lena… zawsze w cieniu swojej najlepszej przyjaciółki Nataszy. Natasza, hmm, ideał każdego mężczyzny: długie, czarne włosy,
niebieskie oczy, wysportowana, przebojowa, lecz jeśli chodzi o naukę, noo, nie była
do niej skora. Jej rodzice byli jednymi z najbogatszych w okolicy, więc niczego jej nie
brakowało. Natomiast Lena to jej totalne przeciwieństwo: jej metr sześćdziesiąt wzrostu, brązowe włosy i oczy nie były niczym nadzwyczajnym, jej nieśmiałość i poczucie
beznadziejności nasilały się w związku z ciężką sytuacją w rodzinnym domu. Była
bardzo inteligentna, a w szczególności świetnie radziła sobie z przedmiotami humanistycznymi. Ojca nie miała, a matka ledwo wiązała koniec z końcem. Najgorszy był
jej ojczym, którego szczerze i bardzo nienawidziła, a być może strach, który w sobie
nosiła pozwalał jej go nienawidzić. Nigdy nikomu nie powiedziała, co się dzieję u niej
w domu, nigdy nie zapraszała nikogo do siebie, tłumacząc to różnymi sytuacjami.
Gdy miała 5 lat, jej matka wyszła ponownie za mąż za recydywistę, który na początku ukrywał, w jakim środowisku się obraca. Całkowicie zawładnął ich życiem,
które zmienił w piekło. Zapytacie, dlaczego nie odeszły? Bały się, wmawiał im, że
są beznadziejne, że bez niego są niczym. Na zewnątrz wyglądali jak kochająca się
rodzina, ale w środku był tylko strach i ból o kolejny dzień. Matka Leny rzucała się
w wir obowiązków, ponieważ tłamsił ją lęk przed zostaniem samotną, aż wzdrygała
się na to słowo. Robiła wszystko, co jej kazał. Przymykała oczy nawet na to, jak znęcał
się fizycznie i psychicznie nad nią, ale co najgorsze - znęcał się nad jej jedyną córką.
Lena nie potrafiła się bronić, przywykła do tego, że jest bita i traktowana jak przedmiot, jak margines społeczny. Jej jedynym lekarstwem na całe otaczające ją zło była
jej przyjaciółka Natasza. Dziewczyny znały się od przedszkola, zawsze były razem,
zawsze. Lena nie wyobrażała sobie życia bez swojej przyjaciółki, była całym jej światem.
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Myśl o straceniu jej ciągle była w jej świadomości. Często odrabiała za nią zadania,
doradzała, pocieszała, pisała za nią testy, sprawdziany, wszystko, by tylko nie zostać
samą. Jednak wrażenie tej przyjaźni było jednostronne, ta przyjaźń wyniszczała ją od
środka. Cała ta ich niby przyjaźń kręciła się wokół Nataszy. Nieświadomość Nataszy
o sytuacji, czy w ogóle życiu Leny, dawała wiele do życzenia. Ciągły strach, ile można
z nim żyć? Nikt nie wiedział o jej problemach… Przerażające. Przygotowania do
matury szły pełną parą, uczyły się z początku razem, lecz Natasza poznała chłopaka,
Adama. Straciła dla niego głowę, na niczym nie mogła się skupić, ciągle o nim mówiła,
a z dnia na dzień rozmawiały ze sobą coraz mniej. W domu również sytuacja stawała
się coraz bardziej napięta. Jej złość, nienawiść i lęk narastały z dnia na dzień. Doszło
do tego, że sprzeciwiła się swojemu ojczymowi, uderzył ją tak mocno, że przez tydzień
nie wychodziła z pokoju. Zapytacie, co na to matka? Nic, totalnie nic. Gdzie była jej
najlepsza przyjaciółka? Nawet nie zauważyła jej tygodniowej nieobecności.
Jej ból na dwóch płaszczyznach, psychiki i fizyczności, zmienił się, coś w niej pękło.
Po maturach uciekła z domu, uciekła przed nimi wszystkimi, zdała sobie sprawę, że
nie może żyć w ciągłym lęku i strachu. Dowiedziała się, że maturę zdała i to z bardzo
dobrymi wynikami, udało się, dostała się na studia prawnicze, na jedną z lepszych
uczelni. Nie wróciła do domu, nikt nie wiedział, gdzie jest, napisała tylko list do matki. Miała do niej żal, że nigdy nie stanęła w jej obronie, była obojętna na zło, które ją
spotkało ze strony ojczyma. Jej wytrwałość i zaradność wygrały, uczyła się, pracowała
i poznała miłość swojego życia. Cały jej strach przeminął, umocnił ją, stała się teraz
pewną siebie, niezależną i kochaną przez człowieka, który dał jej to wszystko, czego
nigdy nie miała, czyli miłości, i stał się tzw. bratnią duszą. W końcu mogła to powiedzieć głośno - zaznała szczęścia. Zapytacie co z Nataszą? Owszem wyszła za Adama,
urodziła mu dziecko, lecz straciła najlepszą przyjaciółkę, doceniła to? Hmm, tak, ale
już trochę za późno. Nigdy więcej się nie spotkały, choć Natasza walczyła, pisała,
wydzwaniała. Lena już wtedy nie miała czasu dla fałszu i życia w cieniu. Nauczyła
się od nowa oddychać. Puenta jest prosta, doceniajmy swoich przyjaciół i „zacznijmy
kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.
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zamierzchłych czasach żył sobie pewien chłopiec, który miał wielki potencjał
do stania się kimś wielkim. Powinno to zostać dostrzeżone przez kochających
rodziców, którzy zadbaliby o dobro syna, jednak nawet tego nie otrzymał w swoim
życiu. Jego matka była prostytutką, która z nieznanych przyczyn zajmowała się tym
najstarszym z zawodów. Ojciec natomiast zwykłym klientem pobliskiego baru, wyjątkowo agresywnym pijakiem i pechowcem. Ani jeden, ani drugi rodzic nie przywiązywał większej wagi do syna, zaspokajając jedynie małą część jego podstawowych
potrzeb. Ich dom znajdował się w jednej z najbardziej parszywych dzielnic w całym
mieście. Był brudny, zaniedbany i śmierdzący. Miał trzy pokoje: hol, sypialnię oraz
małą klitkę, w której spał chłopiec. Jedyną, prawdziwie interesującą się nim osobą był
miejscowy staruszek, będący w przeszłości myśliwym. Było mu szkoda dziecka, którego rany od ojcowych ciosów zadanych pasem z olbrzymią siłą, ściągającą wszystko
ze ścian, łącznie z przymocowanym toporem było czymś, co uchwyciło go za serce.
Bezpłatnie opatrywał jego rany, dawał strawy i uczył polować, czytać oraz sprzątać. W dniu dziesiątych urodzin chłopca podarował mu małą owieczkę wystruganą
z drewna, którą zawiesił na rzemyku. Był to również dzień, w którym ojciec dziecka,
wiedziony alkoholowym amokiem, zaatakował swego syna z toporem w ręku i byłby
go zabił, gdyby nie myśliwy, który własnym ciałem zasłonił przestraszonego malca.
Nie przeżył tego ciosu, jego zwłoki gdzieś zakopano, dobytek złupiono, a jedynym
wspomnieniem po nim był drewniany baranek, strzeżony przez chłopca jak oczko
w głowie. Od tamtego dnia ojciec już ani razu nie podniósł na niego ręki, zamiast tego
wyrzucił go z domu. Schronienie znalazł w karczmie, położonej na drugim krańcu
miasta. Karczmarz, choć był człekiem zimnym i nieustępliwym, przyjął chłopca
do pracy, dając mu tym samym dach nad głową i strawę. Nic oczywiście za darmo,
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zadaniem chłopca było czyszczenie stajni oraz oberży. Patrzył codziennie na twarze
powykrzywiane od alkoholu, przypominające ojca, brudne, zezwierzęciałe… Był
samotny, nocami budził się zlany zimnym potem, a nad nim stała postać spowita
czarną poświatą. Szeptała mu ona najróżniejsze rzeczy, kusiła, łudziła, okłamywała.
Z czasem, zaczął ją widywać wszędzie, nieraz wrzeszczał na całe gardło, przerażony,
gdy w środku dnia znienacka uchwyciła jego dłoń. Wszyscy uważali, że oszalał, nikt
poza nim jej nie widział. Po nocach nawiedzała go twarz matki i ojca, wspomnienia
boleśnie przypominały o sobie, paląc blizny żywym ogniem. Mijały dni, miesiące,
lata, a on nie miał czasu na odpoczynek. W dniu jego piętnastych urodzin coś się
w nim zmieniło, ktoś go zmienił. Tawernę odwiedziła siostrzenica karczmarza, piękna
dziewczyna, poruszająca się z gracją niczym rusałka i pewnie zignorowałby ją, gdyby
nie szeroki uśmiech, który rzuciła w jego stronę. Serce chłopaka zabiło mocniej, to
było jak grom z jasnego nieba, zakochał się, myślał o tym uśmiechu dniem i nocą. Za
gardło chwycił go strach, opętała żałość i przybiła samotność. Jak niby on, nędzny,
oszalały stajenny, miałby być godny jej towarzystwa? Sama jednak zaczęła z nim
rozmawiać, często śmiejąc się i żartując. Każda chwila spędzona z nią przynosiła mu
ukojenie i radość. Coś jednak było nie tak, zjawa towarzyszyła mu cały czas w ciszy,
ze złowrogim uśmiechem na twarzy, świdrując go wzrokiem. Minęło kilka dni, a on
wyznał jej swoje uczucia, dając przy tym swój największy skarb, drewnianego baranka. Twarz dziewczyny straciła delikatny wyraz, jej rysy stężały, wzrok przepełnił się
obrzydzeniem i wzgardą, straszliwy grymas wygiął twarz. Na jego oczach strzaskała
baranka i wrzuciła do końskich odchodów. Splunęła mu w twarz, zaczęła diabolicznie
rechotać, po czym wyszła, zostawiając go samego. Chłopaka opuściła chęć do życia,
wszelka jego nadzieja, marzenia, sny, zostały złamane razem z tym barankiem. Nie
zapłakał, nie mruknął nawet, w środku coś w nim pękło, razem z tą figurką. Rzeczywistość, niczym lepka ciecz, wylała mu się na głowę, wychładzając jego ducha, łamiąc
kości i rwąc mięśnie, Miał dosyć, wszystko było szare, jednakowe, jego życie, praca,
połamany, drewniany baranek… Zjawa podała mu sznur i krzesło, a on, bez cienia
sprzeciwu, wdrapał się na nie, zawiązał sznur wokół szyi, zakończył swoje cierpienia.
Jego ciało znaleźli po kilku godzinach, po raz pierwszy miał spokojny wyraz twarzy.
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ilka lat temu, gdy jeszcze chodziłam do podstawówki, miałam różne szalone
pomysły. Namówiłam swoich kolegów – Wojtka, Artura i Łukasza, żebyśmy
wybrali się do starego, opuszczonego domu na peryferiach miasta. Od zawsze krążyły
opowieści o tym, że dom jest nawiedzony. Wiele osób opowiadało, że widziało tam
duchy, krew, że słyszeli różne straszne dźwięki i krzyki. Dlatego właśnie chciałam
sama to sprawdzić. Mój brat mi zabronił, nie chciał, żebym chodziła po starym domu,
bał się o mnie, twierdził, że zawsze może się połamać jakaś deska lub sufit spadnie,
ale ja chciałam iść. Chłopcy poszli ze mną.
Kiedy przyszedł umówiony dzień, a dokładnie sobota, ubrałam się ciepło i czekałam aż wybije godzina szesnasta. Mieliśmy się spotkać pod moim domem. Była
zima, więc kiedy wychodziłam, było już dosyć ciemno. Szliśmy wolno, mieliśmy
mnóstwo czasu. Wciąż zdawało mi się, że ktoś nas śledzi, ale gdy się rozglądałam, nie
widziałam nikogo. Kiedy znaleźliśmy się obok nawiedzonego domu, żartowaliśmy,
że zaraz pojawi się jakiś duch i nas wygoni. Po chwili Wojtek już próbował otworzyć
drzwi, ale nie udało mu się. Więc weszliśmy oknem. Pierwszy poszedł Wojtek, jak
widać był najodważniejszy. Ja weszłam zaraz po nim, potem Łukasz i Artur. Dom był
brudny, było tam mnóstwo kurzu, pająków i szkła z pobitych okien. Zrobiliśmy kilka
zdjęć i już mieliśmy iść do następnego pomieszczenia, kiedy nagle usłyszeliśmy trzask
łamanej gałęzi. Wyjrzeliśmy przez okno, ale niczego nie zauważyliśmy, więc się tym
nie przejmowałam. Poszłam do następnego pokoju i się przeraziłam, stanęłam jak
słup soli i patrzyłam w jedno miejsce. Na środku znajdowała się ogromna czerwona
kałuża. Nie wiedziałam co robić, chciałam zawołać kolegów, ale poczułam rękę Artura na swoim ramieniu. Odwróciłam się, każdy z nich miał przerażenie w oczach,
ale widziałam także, że chcą więcej. Ocknęłam się i rozejrzałam wokoło. Na ścianie
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wisiało zdjęcie, które przedstawiało cztery osoby, dwie dorosłe i dwoje dzieci. To
na pewno była rodzina, którą zamordowano. Tak mówią historie. Ściany okrywała
tapeta, ale lata zrobiły swoje i w niektórych miejscach była rozerwana. Było ciemno,
więc mieliśmy włączoną latarkę. Kiedy skierowałam ją na jedną z dziur obok firanki,
zauważyłam dwie litery. Ruszyłam w ich stronę i odsłoniłam niegdyś biały materiał.
Za nim widniał napis z krwi, której kałuża była na podłodze. Mówił on: „Uciekaj”. To
było przerażające. Zaczęłam się zastanawiać, czy dom naprawdę jest nawiedzony, gdy
moje przemyślenia przerwały głosy dobiegające z piętra. Ktoś niewyraźnie wypowiadał
nasze imiona i śmiał się szyderczo. Zaraz po tym usłyszeliśmy dźwięk dzwonka telefonu. Każdy z nas sprawdził i to nie były nasze telefony. W jednej z opowieści naszych
starszych kolegów była wzmianka o dzwoniącym telefonie, którego mieszkańcy nie
zdążyli odebrać przed śmiercią. Robiło się coraz straszniej. Ruszyliśmy stronę schodów i kiedy skierowałam swoją latarkę tak, aby oświetliła piętro – zgasła. Zrobiło się
bardzo ciemno i w tym momencie ktoś obok nas przebiegł. Byłam bliska omdlenia.
– To wy? – wyszeptałam do chłopaków, gdy już włączyli kolejną latarkę.
– Nie – odpowiedzieli chórem.
– W takim razie co to by…
Nie zdążyłam zapytać, gdy niedaleko od miejsca, w którym staliśmy, spadły dwa
szklane talerze, ale nikogo nadal nie było widać. Ruszyliśmy schodami w górę, znowu
odezwały się głosy, więc zatrzymaliśmy się na stopniach, ogarnął nas strach. Kiedy
wszystkie dźwięki ucichły, poszliśmy dalej. Artur mówił, że dom nie może być nawiedzony, nie wierzył w istnienie takich rzeczy. Zastanawiało mnie tylko, dlaczego jego
przerażenie przewyższa nasze. Ale moje przemyślenia znowu przerwało coś innego,
a mianowicie krzesło, znajdujące się w oddali pięciu metrów, zaczęło się bujać, a nikt
na nim nie siedział.
– Chyba powinniśmy się oddalić z tej posesji – ostrzegłam.
– Właśnie nie. Ciekawi mnie to wszystko. Zostańmy jeszcze trochę – tak namawiał
nas Łukasz.
Zostaliśmy i spacerowaliśmy po pierwszym piętrze, na dworze znowu było słychać
jakieś dźwięki, ale nie zauważyliśmy niczego, oprócz drabiny podstawionej pod okno
na piętrze. W pomieszczeniu przypominającym łazienkę stała wanna, a w niej było
mnóstwo czerwonej cieczy. Znowu krew… To już nie było zabawne. Pod wanną
leżał nóż, którego czubek też był we krwi. Chcieliśmy się napić, więc zdjęłam plecak,
postawiłam na podłodze i zamierzałam wyciągnąć napój, ale gdy włożyłam rękę do
środka, krzyknęłam z przerażenia. Poczułam rozchodzące się po moim ciele ciepło.
W plecaku były małe, białe robaki i trochę piachu. Łukasz powiedział, że takie robaki
służą jako przynęta dla wędkarzy. Chciałam wyjść z tego domu, nie patrzyłam co robią
232

Strach, którego nie widać

koledzy, zabrałam im latarkę i ruszyłam w stronę wyjścia. Kiedy schodziłam z piętra,
usłyszałam, jak trzaskają jakieś drzwi i skrzypi podłoga, a głos, który wcześniej wymawiał nasze imiona, zaczął krzyczeć, że już się nie wydostaniemy. Obok schodów
leżała lalka, przypominała mi zabawkę z horroru, który ostatnio oglądałam z bratem,
bardzo się wtedy bałam, film naprawdę był straszny. Znowu poczułam przypływ ciepła, a nad moją głową przeleciał jakiś ptak. Wtedy zaczęłam krzyczeć i wołać kolegów,
ale oni już stali na dole i uspokoili mnie. Zapewnili, że wyjdziemy z tego domu i nie
muszę się bać. Ławo było im mówić, to był jakiś horror! Wtedy Artur i Łukasz siedli
ze mną na jednym ze stopni, a Wojtek ruszył w stronę drzwi, których nie mogliśmy
otworzyć, kiedy chcieliśmy tu wejść. Wówczas piętro wyżej ktoś zaczął biegać, mocno
uderzając piętami, to nie była jedna osoba, głowy skierowaliśmy ku górze, ale zaraz
niekontrolowana siła nakazała popatrzeć na drzwi wyjściowe. Zza nich dobiegało
stukanie, które narastało. Nagle otworzyły się z hukiem, uderzając o ścianę. Przez
nie wszedł ubrany na czarno mężczyzna z siekierą w ręku. Zbliżał się do nas. Wojtek
upadł na ziemię i czołgał się tyłem w naszą stronę. My siedzieliśmy znieruchomiali.
Postać podążała w naszą stronę. I nie tylko ona. Wyłoniły się jeszcze trzy. Każda szła
z innej strony. Zaczęłam piszczeć, a kiedy postacie znalazły się obok nas, wykrzyczałam: „Zostaw nas!”. Wtedy wszystkie osoby zaczęły się śmiać i podniosły głowy,
każda z nich włączyła latarkę. To był mój brat i jego koledzy, myślałam, że rzucę się
na niego z pięściami.
– Marcin ! Jak możesz.. – krzyczałam
– Mówiłem, że masz tu nie przychodzić. Mam nadzieję, że następnym razem mnie
posłuchasz. Zobacz na te deski, każda z nich, to mówiąc potocznie, próchno… Pomyślcie,
co się mogło stać. Mam nadzieję, że nasz pomysł uzupełni braki rozumu w waszej głowie.
– Czekaj – Wojtek powstrzymał go od dalszej wypowiedzi. – Jak to możliwe, że
sami to wszystko zrobiliście. Tam była krew na ziemi, i w wannie, i talerze, i krzesło.
– Krew to ketchup, głosy wydawaliśmy my, a raczej puszczaliśmy, bo nagraliśmy je
wczoraj, ale zabraliśmy głośnik, żeby lepiej było słychać. Talerze też rzuciliśmy my
i krzesło wprawiliśmy w ruch… To było najtrudniejsze, ale się udało. Ostatni horror
zainspirował mnie do ulokowania tu laleczki, jej też się bałaś. Dzisiaj, przed waszym
wyjściem, wrzuciłem trochę małych robaczków do plecaczka, wiedziałem, że się przerazisz. Najgorsze było zejście z pierwszego piętra po drabinie przez okno. Myśleliśmy,
że spadniemy… A jak już szliśmy w waszą stronę, to chciało nam się śmiać. Szkoda
mi was trochę, ale to było śmieszne.
– Jesteście okropni, nie rozmawiam z wami.
Byłam zła na brata, ale z drugiej strony mówił, żebym tu nie szła. Muszę przyznać,
że to co robił, przygotował doskonale. Stworzył swoiste dzieło grozy i wywołał w nas
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strach, którego nie widać. Nikt z nich nie pokazywał się, a my widzieliśmy przerażające
rzeczy. Dopiero pod koniec się ujawnili. To nie było fajne i chyba dało mi nauczkę.
Później wszyscy się śmiali i ruszyliśmy do domu. Było zimno i ciemno, więc wszystko baczniej obserwowałam. Przypomniało mi się, że w drodze do domu czułam się
śledzona i to byli oni. Napędzili mi wielkiego strachu, zresztą nie tylko mi… moim
kolegom też.. Mój brat miał taki okropny pomysł, aby mnie przestraszyć, okazał się
w rzeczywistości strachem, który nie straszy.
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budziłam się w nocy z wrażeniem, jakbym miała w ustach Saharę. Koniecznie
musiałam się czegoś napić. Niestety szklanka z wodą, którą zwykle trzymam
obok łóżka była pusta. Dziwne, mogłabym przysiąc, że kiedy się kładłam, to jeszcze
była pełna. No nic, trzeba wstać i zejść po wodę do kuchni.
Zamknęłam oczy i zebrałam siły, by opuścić bezpieczne i cieplutkie łóżeczko.
Przywitał mnie chłód podłogi i lekki przeciąg, stały gość w moim domu, mimo uszczelnionych drzwi i okien.
Wychodząc z pokoju spróbowałam zapalić światło, ale oczywiście znowu nie było
prądu. Przez roboty drogowe w okolicy, działo się tak notorycznie.
Machnęłam na to ręką i nie chcąc wracać po latarkę postanowiłam przejść tę trasę
w całkowitej ciemności. Starałam się, jak najszybciej dojść do kuchni, ale dzieliły mnie
od niej jeszcze schody i długi korytarz. Tego korytarza nie lubię najbardziej, zawsze
jest w nim ciemno, nieważne jak mocnych żarówek użyję. Do tego kroki odbijają się
w nim echem, tworząc wrażenie, że ktoś za mną idzie, śledzi mnie w mroku. Zacisnęłam zęby i zaczęłam wędrówkę. Schody poszły jak zawsze gładko, potem nabrałam
powietrza i weszłam w czarną czeluść korytarza. Doświadczenie nauczyło mnie, że
od tego momentu lepiej już się nie zatrzymywać, odgłos kroków za tobą nie ustanie.
Nie wolno też biec, najlepiej nie dać mu poznać, że się Go człowiek boi.
Od razu gdy się tu wprowadziłam, domyśliłam się, że z tym korytarzem będzie
największy problem. Odkąd tylko pamiętam, ktoś zawsze towarzyszył mi w ciemnych pomieszczeniach, nie we wszystkich, ale szczególnie w tych długich, bez okien.
Nauczyłam się Go ignorować.
Szybko okazało się, że jeśli przestrzegam tych zasad: nie oglądam się za siebie, nie
staję, nikomu o Nim nie wspominam, to nie sprawia mi On żadnych problemów. Jeśli
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złamię którąś z tych zasad, to zwykle ktoś musi za to zapłacić.
Kiedy pierwszy raz powiedziałam siostrze, o tej osobliwej obecności, nie uwierzyła
mi. Była przekonana, że próbuję ją nabrać. Powinnam była na tym poprzestać, ale
zajęłam się udowadnianiem jej, że mam rację. Ona też chyba chciała mi coś udowodnić,
ale nigdy nie dowiedziałam się, co się dokładnie stało. Pewnego dnia oznajmiła mi,
że wie, jak rozwiązać problem moich „urojeń”.
Już nie mam siostry. Chyba tylko ja ją pamiętam.
Nauczyłam się z tym żyć. Cóż poradzisz? Wmawiam sobie, że już się go nie boję,
że roboty drogowe na środku pola to coś normalnego, a trzy lata to nie tak długo na
naprawę linii elektrycznej. Oczywiście wiem, że się oszukuję. Pewnego dnia zatrzymam się, odwrócę i spojrzę Mu w twarz. Pewnego dnia będę dość odważna. Kiedyś
ale nie dzisiaj. Dziś grzecznie przejdę przez korytarz, wejdę do kuchni i zapalę światło,
oczywiście włączą już prąd. Może nigdy nie było przerwy w dostawie, tracę już pewność. Zaczynam wierzyć, że to po prostu ja nie zapalam światła, tłukę się w mroku
dobrowolnie. Jak tak o tym pomyślę, to nie wiem nawet, gdzie jest pstryczek do lampy
w korytarzu.
Czy ja mam lampę w korytarzu?
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Co ja tu miałam..? Coś mnie suszy w gardle. Pójdę do kuchni napić się wody. Zamykam oczy i zbieram siły, by wyjść z łóżka.
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essica nie lubiła się wyróżniać w tłumie. Zamknięta w swoim świecie, do którego nie
dopuszczała nikogo. Niezbyt otwarta na otoczenie. Jej jedynym ograniczeniem było
wyjście do szkoły, bo jako siedemnastolatka miała taki nakaz. Tam odliczała minuty
do ostatniej lekcji, aby jak najszybciej wrócić do swojego pokoju i rozkoszować się
swoją własną egzystencją. Nauka sprawiała jej przyjemność, dlatego nigdy nie miała
z nią problemów. Dziewczyna lubiła gry komputerowe. Była nimi tak wciągnięta, że
nawet nie zdawała sobie sprawy z wciąż upływającego czasu. Właśnie w wirtualnym
świecie rozładowywała swoje napięcie, które docierało do niej ze świata zewnętrznego.
Wchodziła na internetowe czaty, by móc z kimkolwiek porozmawiać. W rzeczywistości
była przyjazna, jednak specjalnie odpychała od siebie ludzi. Z domu wychodziła tylko
wtedy, gdy było to konieczne.
Na czacie miała swoich „przyjaciół”, którzy tak jak i ona, byli tam stałymi bywalcami.
Była przekonana, że ma z nimi mnóstwo wspólnego. Największą jej uwagę przykuł
chłopak o nick'u: zama4kowany. Na początku ich znajomość była niewinna. Spędzali
godziny na wspólnym graniu, a później zamienili to na rozmowy. Opowiadała mu
o swoich marzeniach i planach, a on odwzajemniał tym samym. Pierwszy raz tak
się przed kimś otworzyła. Wierzyła, że odnalazła swoją bratnią duszę, a on ją w tym
każdego dnia coraz bardziej utwierdzał.
Minęły miesiące. Ich dwa światy połączyły się w jeden. Uzależnili się od siebie.
Dzień bez rozmowy z Pawłem, bo tak właśnie miał na imię tajemniczy przyjaciel
z Internetu, byłby dla zakochanej udręką, czymś o czym wolała nie myśleć. Znali
się dość krótko, jednak małymi krokami planowali wspólną przyszłość. Dziewczyna
była tak zauroczona chłopakiem, że wierzyła w każde jego słowo. Była w stanie oddać
swoje życie za tego wariata z Internetu.
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Paweł zaczął nalegać na spotkanie. Jej przeszkadzał jakiś wewnętrzny opór, który
podpowiadał, że to niezbyt dobry pomysł. Bała się. Jednak po długich namowach
i obietnicach, zgodziła się.
Nadszedł dzień spotkania. Mieszkali niedaleko siebie, więc nie stanowiło ono
żadnego problemu. Czekała na Pawła w umówionym miejscu, trzymając w ręku
jego zdjęcie. Oprócz cudownej duszy, był nieziemsko przystojny, dlatego Jessica tak
strasznie się stresowała. Spóźniał się. Rozbudziło to obawy dziewczyny. Widziała
przyjaciela w każdym przechodzącym chłopaku, doprowadzało ją to do szału. Minęła
godzina, druga, trzecia… Jego wciąż nie było, a ona nie myślała nawet by stamtąd pójść.
Czekała na swojego ukochanego. Zaczęło się lekko ściemniać. Zasmucona i załamana
wstała, chwyciła torebkę w dłonie, a jego zdjęcie upadło na chodnik. Była pewna, że
zmarnowała kilka miesięcy na kogoś, kto się nią zabawił. Gdy się odwróciła, spostrzegła dość wysokiego mężczyznę. Miał na sobie obcisłą koszulkę, idealnie ukazującą
jego muskulaturę i jeansy z ogromną dziurą na kolanie, lecz właśnie to dodawało mu
seksapilu. Gdy podniosła wzrok wyżej, otępiała. Jego twarz była zasłonięta papierową
torbą. Była pewna, że to on, Paweł! I chciał jej po prostu zrobić żart. Stali tak w bezruchu przez kilka sekund. Jessica wybuchła śmiechem:
– Paweł, przestań się wygłupiać! – krzyknęła w końcu.
On jednak milczał, ale podszedł bliżej niej i ścisnął mocno nadgarstek. Chwilę po
tym, zaciągnął dziewczynę do samochodu. Straciła tam przytomność, a może on jej
w tym pomógł?
Zawiózł ją do starego domu poza miastem. Stał on głęboko w lesie. Wylał na nią
szklankę wody i wtedy się obudziła. To, co wtedy zobaczyła było dla niej czymś
niewiarygodnym. Modliła się, by był to zły sen. Siedziała na krześle, a ręce miała
związane z tyłu. Wokół wisiały ludzkie organy. Obraz Jezusa z ludzkim sercem, zamiast
farby, przysporzył jej odruchy wymiotne. Była przerażona jak nigdy. Nagle przed jej
oczyma stanął on. Ten chory mężczyzna, który miał na sobie wciąż tę maskę. Krzyczała
poprzez łzy. Kompletnie nie rozumiała, z jakiej przyczyny to wszystko się stało. Okazało się, że Paweł nie był ideałem, za którego miała go Jessica. Skrywał on dziwną przeszłość, o której zapomniał wspomnieć zakochanej dziewczynie. Był psychicznie chory,
a większość swojego życia spędził w ośrodku dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi.
Niedawno z niego wyszedł i szukał godnej sobie ofiary. Internet okazał się strzałem
w dziesiątkę w tej zabawie. Naiwna dziewczyna nawet nie dopuszczała do siebie myśli,
że z jej ukochanym może być coś nie tak. Widziała w nim kogoś, kto w końcu odmieni
jej życie i nada mu barw, bo tylko tego tak naprawdę pragnęła.
Nick zama4kowany nie był przypadkowy. Maskował się przed światem. Jessica nigdy nie
ujrzała jego twarzy. Mężczyzna na zdjęciu okazał się kimś innym. Cały czar prysnął w dniu,
który miał być dla dziewczyny najpiękniejszym w życiu. Jednak okazał się być ostatnim.
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iemność nieuchronnie idzie po mnie. Gdy inni będą przebudzać się z nocnej
mary, mnie już nie będzie wśród żywych. Wątpię, że ktokolwiek uwierzy w moje
wyznanie, bo nawet me zmysły kwestionują autentyczność tych wydarzeń. Nie ma dla
mnie ucieczki… Bo choćbym przeciwko memu umysłowi postawił najcięższy narkotyk, to nie będę w stanie zapomnieć tego, co się wydarzyło… Postaram się wszystko
napisać i wyjaśnić… Nawet teraz nie jestem sam w domu…
Byłem wtedy absolwentem jednej ze szkół wyższych. Na studiach poznałem moją
przyszłą żonę Kamilę. Życie układało nam się dobrze i razem byliśmy szczęśliwi. Oboje
znaleźliśmy dobrze płatną pracę i mieliśmy w planach wyprowadzkę z Warszawy. Jako
że jestem pisarzem i pracuję na ogół w domu, mogliśmy sobie pozwolić na wyjazd na
wieś. Od zawsze pisałem na komputerze, dlatego nie mogliśmy przeprowadzić się na
prawdziwą prowincję. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz pisałem ręcznie…. Naszym
wyborem została mała miejscowość na zachodzie Polski w pobliżu Zielonej Góry.
Dom był duży, zdecydowanie za duży dla dwóch osób. Był bardzo stary i miał bogatą
historie. Mieszkała tu dawniej duża i szanowana rodzina z okolicy. Od jakiegoś czasu
wiedzieliśmy, że nie możemy mieć dzieci. Mieliśmy za to psa i kota. Pies był niezwykle
inteligentny i sprawiał, że nigdy w naszym domu nie było nudno. Kot natomiast był
zwykłym dachowcem, który miał skłonności do nocnych wędrówek i nieraz znikał
na kilka dni. Jestem człowiekiem lękliwym, boję się naprawdę wielu rzeczy.
Nasz dom stał w centrum tej małej mieściny. Od wschodniej strony działki rosły
ogromne dęby, które niewątpliwe pamiętały Napoleona. Zasłaniały one naszą posesję
od strony pięknego stawu. Cała wieś żyła swoim, bardzo powolnym tempem. Każdy
się tu znał, więc nasze pojawienie się stanowiło spore wydarzenie. Dla okolicznej
społeczności wielkie znaczenie miały tradycja i kościół. Pasowała mi ta sielankowa
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atmosfera. Idealnie nadawała się do mojej pracy. Spora część mieszkańców przyjęła
nas w bardzo przyjazny sposób i łatwo mogliśmy się zaaklimatyzować. Było idealnie…
Do czasu.
Ogromne sukcesy w pracy oraz ogólna sielanka zostały zaburzone przez jedno
wydarzenie. Pewnego dnia otrzymaliśmy list. Był on zatytułowany: „List z Piekła”.
Od razu przed oczyma zobaczyłem oryginalny list napisany przez Kubę Rozpruwacza, o takim samym tytule. Sam tytuł wywoływał u mnie niepokój. Po jego otwarciu ujrzałem narysowane płonące serce z napisem: „UCIEKAJ’. Sam styl w jakim był
napisany tytuł oraz w jakim został narysowany obrazek, wskazywał, że zrobiło to
dziecko. Pomyślałem, że to jakiś ponury żart. Tylko jedna rzecz mnie dziwiła… Nie
było żadnego adresata, żadnego znaczka. Ktoś przyszedł i wrzucił tu list osobiście.
Postanowiłem zignorować sprawę i potraktować to jako żart. Ale niepokój pozostał.
Życie toczyło się dalej i z biegiem dni zapomniałem o tamtej sytuacji. W pracy
szło mi coraz lepiej, a moja pierwsza książka odniosła spory sukces. Z tej okazji
celebrowaliśmy nasz sukces na Hawajach. Wakacje były boskie. Dwa tygodnie raju
i odpoczynku od komputera. Po powrocie wróciliśmy do codziennej rutyny.
Jakiś czas później dostałem list, który zatytułowany był: „Utracone dziedzictwo”. Styl pisma przypominał ten z pierwszego listu. Autor był niewątpliwie ten sam.
W środku znalazłem stare zdjęcia kościoła oraz klasztoru. Natychmiast powróciło
wspomnienie o poprzednim liście. Powrócił też niepokój. Ktoś daje mi zagadki albo
mnie prześladuje.
Kiedy moja żona już spała, ja musiałem sprawdzić, kto wrzucił ten list. Nasz dom
był wyposażony w monitoring i postanowiłem z niego skorzystać. Spędziłem całą
noc przy kawie, by znaleźć sprawcę tych ponurych żartów. Najdziwniejsze było to, że
do naszej skrzynki listy wrzucał tylko nasz listonosz. Nikt inny oprócz nas nie miał
kontaktu ze skrzynką. Nie powiem… Wywołało to we mnie niemałe przerażenie…
Z miejsca zalałem się zimnym potem. Jednak starałem się dalej myśleć racjonalnie.
Miałem zamiar zapytać listonosza o te listy. Niestety, nie mogłem sprawdzić, kto
wrzucił pierwszy list, bo nagranie pochodziło sprzed kilku tygodni, a w monitoringu
nagrania są trzymane w postaci kopii zapasowej tylko przez kilka dni.
Nie mówiłem nic małżonce. Nie chciałem niepotrzebnie jej martwić, bo wiem,
jak źle znosi stres. Jednak ja już miałem wątpliwości, czy mogę to tak swobodnie
zostawić. W mojej głowie zrodził się pomysł na przepytanie tutejszego listonosza.
Dalibóg, następnego poranka udało mi się wpaść na listonosza. Porozmawiałem
z nim, jednak on nic nie wiedział o moich listach. Na ich widok zrobił dziwną minę
i powiedział, że wygląda to naprawdę przerażająco. Jednak prawdziwie przerażające
rzeczy miały dopiero nastać.
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Mimo upływu dni, nie byłem w stanie po prostu zapomnieć tej sytuacji. Rozmyślałem nad nią. Szukałem racjonalnego wyjaśnienia. Zaprzątałem sobie tylko tym
głowę. Pytałem sąsiadów, okolicznych policjantów o treść listów. Klasztor ze zdjęcia
znajduje się w naszej miejscowości. Został zniszczony przez pożar lata temu w niejasnych okolicznościach. Postanowiłem odwiedzić ruiny. Dawny klasztor był całkiem
okazały. Piękny dziedziniec z wielkim platanem na środku, który przyćmiewał swoim
majestatem wszystkie inne wcześniej widziane przeze mnie drzewa. Przez kilka godzin
rozglądałem się, ale nic nie znalazłem. Następnego dnia szukałem informacji o tym
klasztorze w lokalnych kronikach. Przerwałem poszukiwania i zająłem się pracą. A ta
była już bardzo zaniedbana. Żona zaczęła się o mnie martwić. Rozumiałem jej obawy,
jednak lekko mnie to zaczęło irytować. Jakbym miał mało zmartwień, to jeszcze ona
swoją postawą doprowadzała mnie do szału.
Przez jakiś czas miałem spokój… Wydałem w tym czasie drugą książkę, lecz tym
razem była ona prawdziwym bestsellerem. Żona zaczęła myśleć o jakimś nowym
miejscu do zamieszkania. Uważała, że będę mógł się lepiej skupić na następnych książkach. Nie odpowiadało mi to. Nie chciałem całe życie siedzieć przy tym przeklętym
biurku i pisać książki. Kolejna przeprowadzka nie była mi potrzebna, dodatkowych
stresów miałem dość.
I następnego dnia dostałem kolejny list… Był zatytułowany: „Odpoczynek”…
W środku znalazłem kilka zdjęć… Były to zdjęcia mojego domu. Robione w dziwnym
świetle i formacie. Dom był umeblowany, więc były to zdjęcia wykonane po naszej
przeprowadzce. Znalazłem tam zdjęcia z moich wakacji na Hawajach. Były to zdjęcia,
które spoczywały na dnie mojej komody… Tylko z jedną różnicą… Na tych fotografiach nie było widać dokładnie mojej twarzy. Wydawała się ona lekko rozmazana
w nienaturalny sposób. Z miejsca dostałem ataku panik. Pierwsze, co pomyślałem, to
to, że sprawcą tego całego zamieszania jest moja żona. Tego dnia nie spałem spokojnie.
Dręczyły mnie sny oszalałe. Widziałem w nich przeróżne okropności. Co chwilę budziłem się i sprawdzałem, czy to był tylko sen…
Następnego dnia w domu wybuchła awantura. Zarzuciłem Kamili bawienie się ze
mną w jakąś głupią grę. Nie wiedziała lub udawała, że nie wie, o co mi chodzi. Pokazałem jej to wszystko. Powiedziała, że to tylko pewnie jakieś głupie żarty albo moje
własne urojenia. Nie wierzyłem w jej niewinność. Po kłótni nie rozmawialiśmy ze sobą
przez kilka dni. Siedziałem całymi dniami w swoim biurze, nie wpuszczając nikogo.
Jedyną istotą która miała ze mną kontakt, był mój pies. Dodawał mi otuchy. Noce były
straszne… Jako że był to dość stary budynek, wydawał różne dziwne dźwięki. Miałem
wrażenie, że cały czas ktoś mnie obserwuje. Czas mijał mi bardzo wolno. Za oknem
świt z ciemnością walczyły o pierwszeństwo, kiedy ja sam biłem się z myślami. Kolejne
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dni nie przyniosły niczego dobrego. Dalej się do siebie nie odzywaliśmy, więc ona
postanowiła wyjechać do matki. Zostałem w domu sam ze zwierzętami. Próbowałem
pracować nad książką, jednak strach mnie przytłoczył. Nie potrafiłem się na niczym
skupić. Co noc miałem parszywie realistyczne koszmary, w których widziałem cienistą
postać. Ciągle starałem się myśleć racjonalnie, mimo tego całego szaleństwa. Wtedy
otrzymałem kolejne zdjęcia. Były na nich moje zwierzęta… Martwe. Byłem mocno
zdziwiony, ponieważ według mnie zwierzęta miał się całkiem dobrze. Przerażenie mną
zawładnęło, gdy na dworze znalazłem dwa zwierzęce groby. Miałem zaniki pamięci
przez to wszystko. Nie wiem, kto to zrobił, ale posunął się za daleko.
Swój strach starałem się utopić w wódce. Mijały dni… Dalej byłem sam. Samotność
i strach zaczęły być dla mnie katuszami nie do wytrzymania. Za duże ilości spożytego
alkoholu negatywnie wpłynęły na mój stan psychiczny i fizyczny.
Po niedługim czasie alkohol był za słaby by ukryć w nim moje lęki. Stałem się nieufny i agresywny. Irytowało mnie wszystko. Po kilku agresywnych zachowaniach
w stosunku do sąsiadów, zaczęli mnie unikać. Wiedziałem, że wpadam w swego
rodzaju paranoję. Nie potrafiłem zatrzymać tego szaleństwa, a wiedziałem, jak się to
skończy, jeśli tak dalej będzie. Wiele rzeczy sam sobie dopowiadałem. Nie potrafiłem
już myśleć racjonalnie. Cały mój świat kręcił się wokół tajemniczego prześladowcy.
Teraz nawet się nie ukrywał. Nocami stał przed domem, wpatrując się godzinami
w okno mojego stryszku. Przeniosłem tam swój pokój, ponieważ czułem się w nim
najbezpieczniej. Ów osobnik, stojąc pod domem, przyglądał się godzinami, wiedząc,
że ze strachu nie jestem w stanie zareagować. Nawet kiedy zebrałem się na odwagę,
po wyjściu z domu nic nie znajdowałem.
Alkohol i narkotyki całkowicie mnie pochłonęły. Co noc widziałem cienistą postać w całej swej okrutnej dokuczliwości. Nie chciałem tak skończyć. Nie chciałem
umrzeć w samotności i przerażeniu. Sprowadziłem do domu żonę, jednak ta nie była
już mną zainteresowana. Nie martwiła się już o mnie. Pytała tylko, jak mi idzie pisanie.
Zależało jej już tylko na pieniądzach.
W tym okresie stałem się bardzo chorowity. Często miałem wysokie gorączki,
a moje samopoczucie poprawiało się tylko wtedy, gdy zobaczyłem narkotyk. Mimo
wszystko starałem się pisać… W gorączce oraz odurzony narkotykami i alkoholem
stworzyłem książkę, którą nawet ja bałem się przeczytać. Była pełna niespójności
i przedziwnych historii. Wydawnictwo z miejsca odrzuciło możliwość wydania „tego
czegoś”. Dziś jest to jedyne, co po mnie zostało. Kilka próbnych egzemplarzy. Są w niej
przedstawione moje wewnętrzne wizje…
Mój majątek zaczął się znacznie uszczuplać. Podobnie jak ja… Schudłem bardzo
i nie wyglądałem już dobrze. Niemal codziennie słyszałem, jak po moim domu ktoś
chodzi. Nie była to chyba moja żona…
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Pewnego dnia Kamila zarzuciła mi napisanie tej okropnej książki celowo… Nie
mogłem już dłużej wytrzymać jej samej i jej chciwego umysłu. Słyszałem szepty, które
kazały mi wymierzyć jej karę… Wyrzuciłem ją z chyba z domu, ale nie pamiętam jak
to się dokonało.
Wtedy do mojej skrzynki pocztowej trafił ostatni list. Nosił tytuł: „Pokuta”. Jego
treść wprowadziła mnie w stan rozpaczy i niedowierzania. Autor listu przyznał się
w nim do zabicia moich zwierząt i żony… Ciało żony znalazłem pod domem. Pełen
nienawiści był mój umysł. Zacząłem znowu słyszeć głosy. Nie było ze mną dobrze,
z dnia na dzień mój stan się pogarszał.
Nie wiedziałem, co mam zrobić, więc postanowiłem napisać email do teściów
w celu wyjaśnienia sytuacji. Nie miałem dużo czasu… Moje myśli zaczęły być jak
czarna pustka, a ciało odmawiało posłuszeństwa. Szepty w mojej głowie nie były już
szeptami, lecz przeraźliwymi krzykami. Musiałem napisać ten list teraz. TERAZ. Kiedy
dotarłem na stryszek, rozpętała się ogromna burza. Diabelskie pioruny miotały się po
nieboskłonie. Jeden z nich trafił w linię wysokiego napięcia i odciął wioskę od prądu…
Byłem załamany, ale musiałem jakoś spisać moje słowa, nim kompletnie oszaleje.
Zapaliłem lampę naftową, wziąłem papier i myślałem, co napisać… I nagle po drugiej stronie stryszku zobaczyłem JEGO. Mojego oprawcę. Nie wiem, dlaczego, ale nie
czułem strachu. Pisałem list, przyglądając mu się. Wypowiedziałem tylko słowa: „Nie
ma co… Doprowadzić tak wielką postać jak ja do upadku, to trzeba potrafić… Nie
zabrałeś mi nic… Ale zabrałeś mnie ludzkości…”
Po wypowiedzeniu tych słów wstałem i przyjrzałem się postaci. Była chuda, wysoka
i zmizerniała… Kiedy do niej podchodziłem, zauważyłem, że ona robi to samo. Byłem
pewien, że to ona jest wszystkiemu winna. Mojego upadku oraz śmierci mojej żony
i zwierząt… Nienawidziłem tego czegoś ze wszystkich sił. Ten potwór wykonywał takie
same ruchy jak ja… Nie uwierzyłem w to… To było lustro… Szybko podbiegłem do
listu i zobaczyłem na nim długie wyznanie, napisane niechlujnie, jakby przez dziecko.
Wszystko w co wierzyłem, nagle runęło. Nie mogłem w to uwierzyć, że jestem swoim
własnym prześladowcą. A mimo to ciągle słyszę szepty i dźwięki jakby z koszmaru
sennego. Czym prędzej spisałem to krótkie wyznanie, mam nadzieję, że ktoś postara
się zrozumieć moją decyzję i mi wybaczy… Z tej wysokości nie mam szans na przeżycie upadku… Mam nadzieję…
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ima na Unnerøy była cięższa niż zwykle. Arv zastanawiał się, jak się tu znalazł.
Mógł przygarnąć robótkę w nieco łagodniejszym miejscu. Siedział teraz w jaskini
otoczony skałami, gdzie nie mógł nawet rozpalić ogniska, gdyż zdradziłoby to jego
pozycję. Za długo podążał za swoim celem, żeby teraz zrezygnować. Pocierał dłonie
i nie miał innych możliwości na rozgrzanie siebie. Noc była ciemniejsza niż zwykle,
Arv czuł w powietrzu, że coś się szykuje. Zawsze czuł coś takiego przed rozróbą. Parę
razy uratowało mu to życie. W jego fachu takie „tiki” wykształcały się z biegiem czasu.
Odkąd Jarl Arnor zlecił mu zabicie bandy łupiącej wszystkie wioski na Wschodnim
Wybrzeżu, czuł to coraz częściej. Szczególnie ciarki idące od pleców, aż po szyję.
Uczucie to przekształciło się w pierwotny alarm sygnalizujący niebezpieczeństwo.
Spojrzał jeszcze raz na mapę. Znajdował się na południe od Fredrikstadu, to właśnie tu
ostatni raz widziano bandę Sabriny. Tak ich nazywano, gdyż dowodziła nimi kobieta,
niejaka Sabrina Nadman.
Według relacji świadków ubrana była w czarne futro tak długie, że przypominało suknię. Razem z nią czterech silnych mężczyzn, oni ładowali łupy na wóz, ona
zajmowała się strażnikami. Podobno walczyła mieczem tak świetnie, że powaliła
trzech strażników miasta w ciągu paru sekund, to przez długi czas zastanawiało
Arva. Dochodził do wniosku, że jest nietutejsza. W tych stronach każdemu wystarczył topór. On sam nie był wyjątkiem. Spojrzał na swój Labrys. Sięgał mu do szyi.
Warto dodać, że Arv miał ponad dwa metry. Jego topór na kończeniach miał runy
czyste, bez zbędnych ozdób. Miały wzmacniać broń, a nie sprawiać, żeby świeciła
jak latarnia morska. Trzon był wzmocniony żelazem, a głowica specjalnie umocniona przez znajomego kowala. Nigdy go nie zawiódł i miał nadzieję, że i tym razem
obejdzie się bez przeszkód.
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– Jeszcze nie śpisz?– brat Arva, Kalevig leżał tuż koło niego. Będąc pogrążonym
w myślach Arv zapominał o otaczającym go świecie.
– Mówiłem ci. Daj sobie spokój z wartą. Jesteśmy w jaskini na środku niezamieszkanej wyspy. Kto nas niby okradnie? – Kalv był wyraźnie zażenowany całą sytuacją.
– Mówi ci coś słowo niedźwiedź? – Arv był bardziej zażenowany. Jednak zbyt
zmęczony, żeby tłumaczyć bratu powagę sytuacji.
– Po to mam łuk – Kalv sucho odpowiedział bratu.
– Nie potrzebujemy tu zbędnego hałasu. Jesteśmy w górskim przesmyku. Echo
będzie słyszalne stąd aż do lasu Gressvik, a tylko tego nam tu brakuje.
– Masz rację… przejmę wartę bracie. Idź. Wyśpij się. Jutro czeka cię długa droga –
Kalv zdawał się być nie przejęty atmosferą grozy.
Arv położył się na ziemi. Myślał o lesie Gressvik, Kalevigu, bandzie Sabriny. Cel był
gdzieś w głuszy, do której jeszcze dziś miał się dostać. Wiedział, że Kalv jest beztroski
i najprawdopodobniej zaśnie na warcie… W końcu brat odprowadzał go tylko na skraj
lasu, gdzie miał się spotkać z umówionym już przez niego przewodnikiem. Arv często
myślal o bracie, odkąd zaczęła się ta wyprawa. Nie zostawił mu dużo prowiantu na
drogę powrotną. Wiedział, że Kalv to zaradny chłopak i na pewno coś sobie upoluje.
Myśl o polowaniu pobudziła kichy Arva do tego stopnia, że burknięcie jego żołądka
przestraszyło będącego na warcie Kalva.
Rano było słonecznie. Arv cieszył się z faktu ciepła, była to miła odmiana od spania
na kamieniu w zimnej jaskini. Kalevig szedł za bratem. O dziwo przetrwał wartę do
rana. Z każdym krokiem zbliżając się do lasu Gressvik miny braci markotniały. Arv
miał nadzieje, że przewodnik nie będzie sprawiał problemów. Kiedyś podczas jednej
z wypraw na Zachodnim Wybrzeżu…
– Zobacz, widać go – Kalevig pochwalił się swoim sokolim wzrokiem.
– Widać go od jakichś pięciu minut – Arv pochwalił się spostrzegawczością.
Przewodnik, a właściwie, jak się okazało przewodniczka, ubrana była w typowy
regionalny strój, futro przysłaniające ciało od szyi po kostki i małe futrzane buciki,
które wyglądały dość zabawnie i nieproporcjonalnie.
– Pan Arvery jak mniemam? – przewodniczka spytała niepewnie. Sprawiała wrażenie, jakby bała się Arva.
– Tak to ja – łowca wiedział, jak zachować się w takich sytuacjach. Nie zdradzać
więcej niż potrzeba, ograniczyć kontakty do minimum. Bandyci byli gdzieś w tym
lesie. Możliwe, że obserwowali go w tej chwili.
– Oh, kiedy pożegna się pan z kolegą możemy wyruszać. Rozliczymy się dopiero
po powrocie z lasu. Wedle umowy.
Arvery podszedł do stojącego z tyłu Kalva. Uścisnął mu dłoń i na tym się skończyło.
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Brat miał grać rolę człowieka, który go tu doprowadził. Nic więcej, aby w razie ewentualnej porażki Arva mógł być niezagrożony. Choć i to nie dawało gwarancji bezpieczeństwa
Arvery czuł się lepiej kiedy tak robili.
– Ruszajmy – Łowca nie był pewien co do wyprawy. Był sam. Teoretycznie. Gdyby
zjawili się bandyci, przewodniczka nawiałaby najbliższym znanym skrótem. Musieli
przeczesać cały las przynajmniej dwa razy. Przynajmniej o jedzenie się nie martwił.
Przewodniczka miała osiołka z dwoma dużymi tobołkami chleba, suszonego mięsa
i wędzonej ryby czyli wszystkich frykasów podróżowania po lesie, oczywiście wszystko wliczone w cenę. Z wodą nie było źle. Przed jaskinią było źródełko słodkiej wody,
w którym obaj bracia napełnili bukłaki, poza tym przewodniczka zapewniała, że w lesie są
źródełka słodkiej wody. Arv był, delikatnie ujmując, zdziwiony przewodniczką. Dotąd
każdy, z którym przekraczał lasy, góry bądź stepy na wyspach, kazał płacić sobie z góry.
Prawie połowa z tych cwaniaków uciekała pierwszej nocy z pieniędzmi i prowiantem,
ale to było jeszcze zanim Arv zyskał reputację łowcy głów. Kiedy ludzie zaczęli rozpoznawać, kim jest, zaczęli go omijać, ciężej było znaleźć przewodników, a kiedy już
takowi się znaleźli, nie byli tak rozmowni jak kiedyś. Arv zresztą też. Niestety musiał
zdawać się na przewodników. Mapy były zbyt drogie. Ta przewodniczka była inna.
Prowiant zdawał się być świeży, osiołek w pełni sił, a ona sama w sobie, przygotowana na
trudności lasu. Arv nie zauważył na pierwszy rzut oka, ale z tobołka wystawał trzonek
topora. Nie wiedział, czy cieszyć się z tego faktu, czy nie. Wiedział, że różnie bywało.
– Coś pan taki zamyślony? Oh, głupia ja. Nawet się nie przedstawiłam. Rhona, miło
mi. Arvowi zdawało się, że dziewczyna była uśmiechnięta. Ciężko było to zobaczyć,
burza czarnych włosów przykrywała twarz.
– Ładne imię. Moje już znasz, z listu – Arv starał się nie ukazywać satysfakcji rozmowy z kobietą. Łowcom nie często się to zdarzało. Sądził, że jedyną kobietą, którą
spotka w tym przeklętym będzie Sabrina.
– Arvery, oryginalne ale nie norweskie. Nie jesteś stąd prawda?
– Nie, nie jestem. Pochodzę z Argyll, w Szkocji. Arvery wiedział, że nie powinien
zdradzać takich informacji, ale cieszyła go ta rozmowa. Sam nie wiedział czemu.
– Wiem, gdzie leży Argyll. Nie potrzebuje lekcji geografii, w końcu to ja oprowadzam
cię po lesie – Rhona cicho parsknęła ze śmiechu.
Zapadł wieczór. Arv i Rhona zdawali nie przeszkadać sobię ciemnością. Arv opadł
w sen, gdy tylko się położył. Rhona wstała, wyciągnęła toporek z torby i stanęła nad
łowcą. Miała okazję, żeby zabić go tu i teraz, sama nie wiedziała czemu się waha.
Nerwy zaczęły przeżerać ją od środka. Co, jeśli ona zabije łowcę, a kamraci uciekną
z całym łupem? Prawdziwe imię przewodniczki nie brzmiało bowiem Rhona, tylko
Sabrina. Plan był ściśle określony jeszcze przed zgłoszeniem się Arva do Arnora.
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Tak, Jarl również był zamieszany w spisek. Sabrina zaczęła mieć wątpliwości. Jeśli
zabije łowcę, skąd pewność, że sama przeżyje, że Jarl i "jej" banda jej nie zabiją? Skąd
pewność, że członkowie bandy przeżyją? Jarl nie mógł zabić Arva na swoim dworze,
ludzie zwęszyliby, że coś jest nie tak. A teraz? Dostała ciarków, idących od pleców aż
po szyje. Nawet nie zdawała sobie sprawy, że było to to samo uczucie, które Arvery
przeżywał przed bitwą. Miała dość, położyła się obok Arva. Nigdy się tak nie bała.
Nie wiedziała czemu. Bała się o życie, przyszłość i o to czy kompanii postanowią ją
wystawić, a byliby do tego zdolni.
– I co robimy? – cichy głos zza krzaków był niesłyszalny dla Arva i Sabriny.
– Co ona?! Rozmyśliła się?! – drugi głos był odrobinę głośniejszy, ale i tak nie byli
w stanie go usłyszeć.
– Idziemy? Dwie pieczenie na jednym ogniu.
– Haha, to pewnie jakiś podstęp z jej strony Może chce się nim pobawić? Dobra,
wrócimy tu jutro. Jeśli dalej będą tak leżeć, to zabijemy dwójkę.
Kamraci Sabriny odeszli. Śnił jej się koszmar, w którym goniła ją straszna, czarna
bestia. Miała ona cztery przednie zęby dłuższe od topora Arva. Sabrina nie mogła
uciec, na plecach ciążył jej miecz. Bestia dopadła ją i szarpała całe jej ciało swoimi
zębami i pazurami. Była przerażona. Obudziła się, świtało. Poczuła na sobię ciężką
rękę Arva, który musiał objąć ją przez sen. Było jej tak dobrze. Nie chciała go budzić.
O dziwo, w objęciach człowieka, który miał ją zabić, czuła się bezpiecznie. Dziwny
jest ten świat, wrogowie okazują się sprzymierzeńcami, a sprzymierzeńcy wrogami.
Nagle Arvery kaszlnął, Sabrina szybko zamknęła oczy. Arv spojrzał się na Sabrinę
i będąc przekonanym, że śpi przejechał ręką po jej czarnych długich włosach. Miała
ochotę obróci się i… nie było na to czasu. Udała, że się budzi a Arv jednym zwinnym
i cichym ruchem zabrał rękę z jej włosów.
Idąc już parę godzin Arv zarządził postój. Wymyślił, jak porwie bandytów. Kazał
Rhonie alias Sabrinie iść powolutku po szlaku, zaś on po cichu, zwinnie jak na swoje
gabaryty, obserwował ją z niedużej odległości. Sabrina zgodziła się wiedząc, że nie dojdzie do walki. Zastanawiała się też nad scenariuszem jej walki z Arvem. Plotki o jej
umiejętnościach były tylko plotkami. Ledwo położyła jednego strażnika, a pozostała
dwójka uciekła i więcej nie pokazała się w mieście. Gdyby do walki doszło, nie miałaby
szans przeciwko łowcy, zabiłby ją jednym szybkim ruchem. Szanse miała tylko po
zaśnięciu Arva. Nie chciała tego robić. Wolała wyznać mu prawdę.
– Arv. Chciałam ci coś powiedzieć – powiedziała cicho w jego stronę.
– Poczekaj, ja też. Wiesz, że kiedy byłem jeszcze mały, matka opowiadała mi o potworze grasującym w tym lesie. Podobno bydle objawia się po dokonaniu morderstwa.
Wielki stwór, okropny. Śnił mi się dzisiaj. To zły znak. Wkrótce trafimy na bandytów.
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Po prostu chciałem cię uprzedzić, żebyś na siebie uważała – łowca wydawał się być
zatroskany.
– Wielki stwór? Czarny? Z czterema przednimi zębami? Też mi się przyśnił – Sabrina
była coraz bardziej zaniepokojona.
– Jak to możliwe? Słyszałaś kiedyś o tej legendzie?– Arv dostał dreszczy.
– Nigdy. To by oznaczało, że jest prawdziwa – Sabrina nie wytrzymała
– Arv posłuchaj mnie. Usiądź. Nie chodź tak, w ten sposób. I odłóż topór. Chcę ci
coś powiedzieć! Wszystko! – powiedziała. Łowca nie sięgnął po topór. Spodziewał
się tego od początku. Opowiedziała mu nawet o plotce ze strażnikami i że najprawdopodobniej kamraci będą próbowali ją zabić.
– Jeżeli my jesteśmy tu. Nie zabiliśmy się nawzajem, a potwór już nam się ujawnił…
To by oznaczało, że ktoś w lesie zginął – Sabrina była zdruzgotana, lecz czuła ulgę
z powodu posiadania po swojej stronie profesjonalnego zabójcy bandytów.
– Może mamy szczęście i wyrżnęli się nawzajem? A z resztą, ruszajmy do ich obozu.
Nie ma co tracić czasu. Bestia się dzisiaj pokaże i pożre każde żywe stworzenie jakie
spotka. Mamy czas do zmroku – Arv starał się zachować spokój, nie wychodziło mu.
Po dwóch godzinach dotarli do obozu. Na środku leżały trzy trupy mocno zbudowanych mężczyzn. Arv nie znalazł ani śladu po zapasach, broni i wierzchowcach.
Wnioskował, że napad miał podłoże rabunkowe. Na zachód od obozu rozciągał się
mały aczkolwiek wysoki wzgórek. Sabrina weszła na niego, aby rozejrzeć się za śladami,
podczas gdy Arv obserwował ofiary.
– Arv! Słońce zachodzi! – Sabrina panikowała, miała powód.
– Cholera! Ile czasu zajmie nam dojście na skraj lasu?– Arv nie ukrywał strachu.
Z mocami natury jeszcze nikt nie wygrał.
– Ze dwie godziny – Sabrina zbiegła do Arva.
– Bestia pokaże się, gdy tylko zajdzie słońce. Ukrywanie się nie ma sensu, nie zdążymy uciec. Trzeba będzie podjąć walkę – Arvery nie zdawał sobię sprawy, z tego co mówi.
– Walkę?! Z tym czymś?! Rozszarpie nas na strzępy zanim powiemy…
– Kalevig?
Zza krzaków wyłonił się brat Arva. Łowca spodziewał się, że spotka mordercę
tej trójki. Zastanawiał go również brak śladów walki. Kalv rozwiewał wszystkie
wątpliwości.
– Jak się tu znalazłeś? Skąd? Ty ich zabiłeś? O Odynie, tyle pytań tak mało czasu!
Potwór był większy niż we śnie, czarniejszy i obrzydliwszy. Jego futro wypadało
garściami, cały był w chrostach, a śmierdziało od niego na milę.
– Wyciągać broń – powiedział Arv.
– On chce mnie. Jak mnie dorwie to zabije. Wy uciekniecie! No na co czekacie?
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Potwór wyparował, zniknął. Bohaterowie nie mieli pojęcia, co się stało. Nagle padli na ziemię, wszyscy razem. Zaczęli wić się z bólu. Potwór wtargnął do ich umysłu.
W ich mózgach rozpoczęła się kilkudniowa agonia, każde z nich miało przed oczami
to, czego najbardziej się bało. Kalevig dostrzegł potwora, toczył z nim walkę. Sabrina
widziała Arva, który przecina ją swoim toporem na pół, potwór sprawiał, że każdy
z nich czuł to, co widział.
Arvery z kolei zobaczył swój jeszcze nie wybudowany dom w Argyll, Sabrinę
i dziecko. W ciągu ułamka sekundy wszystko zapłonęło żywym ogniem. Ogniem
śmierdzącym jak potwór, który się nimi zabawiał. Arv zobaczył, jak przyszłość, na
którą próbował zarobić, rozpada się.
Arv zerwał się, ogarnięty żądzą mordu chwycił za topór zawieszony na plecach
i spojrzał na ohydnego potwora, zajętego wnikaniem w umysły Sabriny i Kalva tak
bardzo, że nie zauważył oswobodzonego Arva. Wykorzystał on sytuację, wziął rozmach i jednym mocnym młyńcem przeciął potwora w pół. Sabrina zerwała się równie
szybko co Arv wcześniej, spojrzała na potwora, po czym zwymiotowała. Kalevig nie
wstawał. Łowca podbiegł do niego, nachylił się i sprawdził czy serce bije. Niestety dla
Kalva było już za późno. Nadszedł jego czas na valhallę. Arv wyjął z kieszeni 2 monety
i położył jedną na lewe oko, drugą na prawe.
Spojrzał na Sabrinę, która podchodziła do niego wolnym i nieobecnym krokiem,
wtuliła się w jego bok. Łowca popatrzył za siebie. Na skraju polany stało czterech
mężczyzn. Po barwach wywnioskował, że to straż z Fredrikstadu, zaś po minach, że
wszystko widzieli.
Arvery i Sabrina zmarli tydzień później w wyniku ostrej psychozy. Potwór nie
dawał za wygraną nawet po śmierci. Kalevig musiał umrzeć wcześniej, straszydło
wykorzystało większość swoich sił na zabicie go, dlatego nie zauważyło obudzonego
Arverego. Lekarze i strażnicy, którzy mieli z nimi kontakt, musieli zostać odizolowani. Każdy, kto próbował monstrum zwalczyć, bądź je widział, mógł przestać liczyć
na świetlaną przyszłość. Potwór w ten sposób wymierzał sprawiedliwość, niestety jego
świadomość była ograniczona do zabijania i sprawiania cierpienia. Nie był w stanie
przeprowadzić wywiadu środowiskowego i ocenić, kogo zabić trzeba, a kto jest niewinny. Ginął każdy, kto miał z nim jakąkolwiek styczność. Może, gdyby ludzie zdali
sobie sprawę z jego istnienia, skończyłyby się samosądy? Kto wie? Niestety nie żyło
sporo strażników sprawiedliwości, lekarze, jeden łowca głów, niedoszła przywódczyni
grupy bandytów i łucznik, który ukrywał swojego talentu do władania łukiem. Czy te
wszystkie zgony miały sens? Czy człowiek, który zabija w imię sprawiedliwości staje
się mordercą, którego trzeba zutylizować? To już nie w tej historii.
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istoria, która zaraz przeczytacie wydarzyła się kilka lat temu, w małym miasteczku. Teraz już nikt nie pamięta, ani jego nazwy, ani gdzie dokładnie się znajdowało.
Miejscowość ta liczyła niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. Jednym z nich był
osiemnastoletni Dawid. Był jednym z najpopularniejszych chłopaków w liceum. Zawsze dobrze ubrany, najlepszy w klasie, miał jedną, ale olbrzymią wadę – nie wierzył
w nic, czego nie mógł zobaczyć. To stało się jego zgubą.
Zadzwonił ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. No nareszcie! Czekał nas tylko
nudny apel i można będzie zacząć zabawę. W sumie chyba nawet nie muszę tam iść,
przecież każdy wie, o czym będzie mowa, w skrócie uważać na siebie, nie szaleć podczas
wakacji i najważniejsze nie zbliżać się do starego wesołego miasteczka na obrzeżach
miasta. Ludzie mówią, że jest nawiedzone. Bzdura! Jak dorośli mogą wierzyć w takie
bajeczki. Duchy? Przecież to tylko takie historyjki wyssane z palca, żeby przestraszyć
głupie dzieciaki, które myślą, że jak będą niegrzeczne to przyjdzie po nie zła Baba Jaga
i zabierze je. Hahaha, kto by w takie coś wierzył? Na pewno nie ja.
– Hubert! – krzyknąłem, gdy zobaczyłem swojego najlepszego przyjaciela na szkolnym korytarzu.
Na początku nie wiedział, kto go woła, ale gdy mnie zobaczył uśmiechnął się. Pewnie
już się domyślał, że zamierzam zmyć się ze spotkania.
– Dawid! No to, gdzie idziemy? – ten chłopak normalnie czytał mi w myślach. Super,
co nie?
– Idziemy zobaczyć nową miejscówkę na imprezę – od razu zobaczyłem, jak skrzywił
się z niechęcią.
– Wiesz jakie mam na ten temat zdanie. To chory pomysł. Odkąd pamiętam, wszyscy ostrzegali przed tym miejscem. Ruina, którą ktoś mylnie kiedyś nazwał wesołym
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miasteczkiem i na dodatek z duchem starego dozorcy, który nie za bardzo lubi, kiedy
ktoś tam się kręci. Nie piszę się na to, zapomnij.
– Dokładnie oto miejsce mi chodzi. Zabieramy ze sobą Dominika, Sylwka i jedziemy
zobaczyć tego twojego ducha. Za tydzień mieliśmy urządzić tam dyskotekę. Musimy
się upewnić, czy damy radę, zrobić ją w tym miejscu. Znasz mnie już na tyle dobrze,
żeby wiedzieć, że nie wierzę w takie bzdury.
Do opuszczonego parku rozrywki było niewiele ponad trzy kilometry. I dobrze.
Nikt nie będzie tam węszył, ani nikomu nie przyjdzie do głowy wzywać tam policji.
Bo niby po co? Wszyscy pewnie machną na to ręką i powiedzą, że nie obchodzi ich,
co robimy póki nie niszczymy ich własności oraz nie zakłócamy ich spokoju. To doskonałe miejsce! A jakiś tam duszek? Phi! Pewnie wymyślili go rodzice, żeby bachory
nie wchodziły na zardzewiałe karuzele i kolejki górskie albo narkomani, którzy ponoć
spotykali się tam od czasu do czasu. Może pod wpływem dragów widzieli jakieś tam
upiory, kto ich tam wie? Ja natomiast wiem, że coś takiego jak zjawy nie mają racji
bytu. Czemu? Przecież, gdyby istniały i były tak przerażające, to po co by się ukrywały? To nielogiczne!
Właśnie, gdy skończyłem rozmyślać, zajechaliśmy na miejsce. Nasza czwórka
tworzyła zgraną paczkę już od podstawówki, więc od razu wiedziałem, że chłopaki
zgodzą się ze mną, że to miejsce jest perfekcyjne.
Pierwsza rzecz jaka rzucała się w oczy, to wielka, lekko przekrzywiona brama, pokryta już bluszczem i dzikimi różami. Kiedyś musiała przyciągać masę ludzi, ale teraz
raczej wołała: „ Nie zbliżaj się do mnie”. Patrząc przez nią, można było już zauważyć
spróchniałe budowle oraz zardzewiałe karuzele z widocznie brakującymi elementami.
Lunapark Magical Island, taką nazwę nosiła kiedyś ta okolica i ten napis widniał na
wejściu. Niektóre litery już dawno zdążyły odpaść. Teraz z tego co widzę, zostały tylko
cztery, ostatnia litera pierwszego wyrazu, z drugiego „i” oraz „l”, a z ostatniego tylko
trzecia literka. Ciekawe czemu akurat te wytrzymały próbę czasu.
– Przestań gapić się na ten durny napis! Ciarki nas od niego przechodzą. Wejdźmy
lepiej szybko do środka, porozglądajmy się trochę i spadajmy stąd, mam cichą nadzieję,
że jeszcze zdążę cię przekonać – nie wiem, który z nich to powiedział, ale zgodziłem
się z nim tylko w jednym przypadku. Napis miał w sobie coś przerażającego, ale nikt
nie jest w stanie wyperswadować tego pomysłu. Tu jest genialnie!
Zaraz, zaraz, zaraz czy ja leżę na ziemi? Czemu tak bardzo boli mnie głowa? Powoli
otworzyłem oczy, ale światło było tak rażące, że musiałem najpierw się do niego przyzwyczaić, gdy to już nastąpiło mogłem się porozglądać. To prawda leżałem na chłodnej
posadzce, która nawiasem mówiąc, nie była myta od ponad wieku. Podnosząc wzrok
zauważyłem lustra, mnóstwo dziwnych zniekształconych luster w złotych ramach.
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Gdzie ja jestem? To musi być chyba gabinet śmiechu. Jak się tu znalazłem? Ostatnie co
pamiętam to, to jak weszliśmy z przyjaciółmi przez bramę prowadzącą do lunaparku,
a potem ciemność. Coś mi się tu nie zgadza. To miejsce jest zamknięte od lat, więc
jakim cudem te lustra wytrzymały tak długo? Ani jedno nie było zbite, porysowane.
Wstałem i obróciłem się. Oszołomiony niedowierzałem własnym oczom. Na lustrze,
naprzeciw wyjścia krwawymi literami ktoś napisał „Nie trzeba było tu przychodzić”.
To żart? Jeśli tak, to kiepski, mogli się bardziej wysilić. Udałem się do wyjścia. Gabinet
luster mieścił się w przestarzałej, cygańskiej przyczepie, która powinna już ledwo stać.
Tak jednak nie było, piękne, żywe kolory, lampki przy daszku, na którym nie brakowało,
ani jednej dachówki. Czy wywieźli mnie do jakiegoś innego miejsca?
– Dobra, to nie jest śmieszne! Już was przejrzałem! Jak chcecie mnie przestraszyć
maminsynki to musicie wymyśleć coś znacznie lepszego! – krzyczałem do kumpli,
ale żaden z nich nie odezwał się – Jak chcecie! Idę do auta, a wy tu sobie siedźcie!
Zachowujecie się jak dzieci!
Czy to możliwe, żeby ta trójka chciała wyciąć mi taki dowcip? Niemożliwe. Przecież
nigdy żaden z nas nie zrobił czegoś podobnego innemu. Może chcieli pokazać mi w ten
sposób, że mieli rację? Niedoczekanie! Postanowiłem, że ich znajdę i wbiję do tych
pustych makówek, że nie ze mną takie numery. Skierowałem się na tyły przyczepy,
gdzie jak mniemam powinna być ścieżka do innych atrakcji. Pierwsze co spostrzegłem, patrząc na wielki plac, to jakiś biały worek przewiązany sznurkiem, z którego
jak mniemam kapała zapewne krew. No jasne, co to za żart bez sztucznej krwi. Nieźle
się do tego przygotowali, nie ma co. Podszedłem do, jak sądziłem, paczki skierowanej
do mnie. Czułem jakiś niemiły zapach wydobywający się z niego, chociaż niemiły
to za mało powiedziane, był to smród jakich mało. Zajrzałem do ciemnego worka
i nic tam nie zobaczyłem, było za ciemno. Wyrzuciłem zawartość na ziemię i o mało
co nie przywitałem mojego dzisiejszego śniadania. To była dłoń! Najprawdziwsza.
Zdążyłem tylko zobaczyć, na jej przegubie, bransoletę ze sznurków jaką zwykle nosił
Dominik, gdy wszystko wokół mnie zaczęło się poruszać. Przy tej ilości rdzy, przy
najmniejszym dotyku, wszystko powinno się rozpaść, więc jakim cudem te zabawki
się włączyły? Miarka się przebrała, gdy usłyszałem za mną potężny trzask drzwi.
Uciekłem. Biegłem najszybciej jak umiałem, żeby tylko znaleźć się jak najdalej od
tamtego miejsca. Chciałem uciec na parking, ale za każdym razem, kiedy już byłem
blisko, trafiałem w okolice domu strachu. Straszydła? Podziękuję, mam dość strachu
na kolejne dziesięciolecia. Co tam się wydarzyło? Jakiś psychopata dorwał chłopaków.
To jedyne wytłumaczenie, ale w takim przypadku, czemu mi nic nie jest?
W tej chwili przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Mogę na razie ukryć się w biurze wesołego miasteczka i tam pomyśleć nad tym wszystkim. Koło mnie, była wbita
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w ziemię tablica z mapą całego tego wariatkowa. Wyciągnąłem komórkę żeby zrobić
jej zdjęcie i omal sam nie padłem z własnej głupoty.
– No jasne przecież mam komórkę. Mogę zadzwonić do kogoś, kto mi pomoże.
Jednak mogłem się domyślić, że, jak to bywa w każdym szanującym się horrorze, nie
będzie zasięgu, ale czemu ja mam iść na łatwiznę? Moja komórka, w ogóle nie działała.
Czarny ekran i nic więcej. Aż mam ochotę rzucić ją o najbliższy głaz, ale powstrzymałem się i chyba to mi pomogło. Patrząc w smolisty ekranik, nagle zauważyłem za sobą
jakiś ruch. Chwyciłem w dłoń wystający kamień, ale nikogo tam nie było. Mógłbym
przysiąc, że kogoś tam zobaczyłem. W momencie, gdy przyglądałem się wielkiemu
gargulcowi, który stał u wejścia ten poruszył wystającym językiem, jak wąż który szuka
pożywienia. Gdy zamruczał złowieszczo powoli wycofałem się stamtąd i pobiegłem
na obrzeża miasteczka, gdzie według mapy znajdowało się moje bezpieczne miejsce.
Zawiasy zaskrzypiały, gdy otworzyłem drzwi do dyżurki ochroniarzy, będącej w sąsiedztwie biur. Nie żebym miał coś to szczurów, ale więcej to chyba w życiu nie widziałem. Przechodząc przez korytarz odczytywałem plakietki i wybrałem wejście do szefa
ochrony. W pomieszczeniu tym było zimno, nieprzyjemnie. Czułem jak przechodzą
mnie ciarki. Czy ja się bałem? Chyba tak, ale czego? Usiadłem na wysłużonej czarnej
kanapie i zacząłem rozmyślać nad tym, co widziałem. Co to mogło być? Mam coraz
więcej pytań, a nie zapowiada się na to, by ktoś raczył mi na nie odpowiedzieć. Muszę
sobie przypomnieć, ale nic nie mogło przegonić braku mojej pamięci. Jedyne co odbija
się w mojej głowie, to słowa pani dyrektor na koniec poprzedniego roku szkolnego: „Nie
zbliżajcie się, pod żadnym pozorem do Magical Island”. Teraz już wiem czemu.
Z zadumy wyrwał mnie trzask wydobywający się z sąsiedniego pomieszczenia. Niby
wiem, że każdy widz w kinie w takich chwilach krzyczy „Uciekaj! Nie idź tam!”, ale ja
musiałem sprawdzić, co to było. Może to Hubert, Sylwek, albo Domi… Przypomniałem sobie worek na placu i kilka łez spłynęło mi po policzkach. A mówią, że faceci
nie płaczą. Chwyciłem do ręki przyciski do papieru, leżący na biurku i wyszedłem
z mojego schronienia. Wejście niczym się nie różniło od pozostałych, tyle tylko, że
na wysokości moich oczu, było zaśnieżone okienko. Nie zauważyłem w środku żadnego ruchu, więc ostrożnie wszedłem i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to wielki
fotel odwrócony do mnie tyłem, na którym ktoś siedział. Znam te buty! To Sylwek!
Odwróciłem fotel w swoją stronę, ale zaraz odsunąłem się i padłem na kolana. Mój
przyjaciel. Jak ktoś mógł zrobić mu taką potworność? Był cały poobijany i zakrwawiony, jego głowa bezwładnie spoczywała na ramieniu, musiał przeżywać katusze,
w jego nogach spoczywały noże powbijane z wielką brutalnością. Nie chciałem, nie
mogłem uwierzyć w to, co widzę. Nie, to nie może być prawda. Co za psychol mu to
zrobił? Nie będę mógł zapomnieć o tym koszmarze, do końca życia.
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– Hubert! Muszę znaleźć Huberta!
Powinienem w takiej sytuacji zachowywać się cicho i nie przypominać nikomu
o mojej obecności tutaj, ale nie mogłem się opanować. Coś nagle przykuło moją uwagę.
Zwitek papieru leżał u stóp mojego przyjaciela. Podniosłem go i rozwinąwszy zobaczyłem, brzydkim pismem, nakreślony plan lunaparku z podpisanymi największymi
budowlami. Tak to na pewno on to napisał. Nikt nie miał takiego paskudnego pisma
jak on. Zauważyłem zaznaczony plac, stróżówkę i toalety. Znalazłem Dominika na
arenie, jestem teraz w budynku ochrony, więc Hubert musiał skryć się w toaletach.
Oby nic mu nie było. Szybko odwróciłem się, by pobiec do drzwi i własnym oczom
nie dowierzałem. Na szklanym okienku widniał krwawy napis, ale jak? Przecież jak
wchodziłem tutaj nie widziałem żadnego napisu.
Jeszcze nigdy nie biegłem tak szybko. W głowie ciągle widniały krwawe litery
„Pośpiesz się, zanim ja do niego dotrę” Czyli jeszcze żyje. Czy to możliwe, że sprawcą
jest zmarły dozorca? Nigdy nie wierzyłem w takie coś, niby nie widziałem go jeszcze,
ale ten cień i ruszający się gargulec! Na dodatek biegnąc w stronę wyjścia, gdzie jak
miałem nadzieję, spotkać żywego Huberta, widziałem jak każdy smok, każdy lew,
każdy koń, mamut i słoń odwraca głowę w moją stronę i szykuje się, żeby dokończyć
dzieła ducha. Teraz już wierzę, tak wierzę, że to jego sprawka.
Dopadłem do wejścia jak opętany, ale było już za późno. Leżał tam. Pewnie potwornie się bał. Ten tchórz nienawidził strasznych historii przy ognisku, był pacyfistą
i nawet mdlał na widok krwi. Teraz miałem wrażenie, że jest jej już pozbawiony. Trzymał ręce na pręcie, który wystawał z jego brzucha. Miał na twarzy wymalowane ból
i cierpienie. To ja ich namawiałem, żeby tu przyjechali, to ja im powiedziałem, że nie
mają się czego bać. Jaki ja głupi byłem! To ja powinienem być na ich miejscu. Tak wiele
musieli wycierpieć przez moją głupotę. Moje rozmyślania przerwał trzask porcelanowego zlewu o ścianę. Wiedziałem już co zobaczę, gdy spojrzę w tamtą stronę. Krew
mojego brata. Czemu ten duch nam się nie objawił? Czemu się nie pokazał? Czemu
się chowa jak tchórz, zamiast stanąć przed nami? „Ty jesteś następny” tak głosił napis
na ścianie. Wściekłość wzięła nade mną górę, nie mogłem już powstrzymywać łez,
które całkiem zalały mi oczy. Ostatni raz spojrzałem na dawnego towarzysza zabaw
i coś przykuło moją uwagę. Palce u prawej dłoni miał ściśnięte oprócz wskazującego,
skierowanego na dodatkowe drzwi. Czy pokazuje mi kierunek do wyjścia? Nawet po
śmierci przejmuje się mną. Poszedłem w tamtą stronę i wychodząc ujrzałem, to co
było moim wybawieniem.
Upiorna brama prosiła mnie, bym uciekał jak najszybciej. Zacząłem rozglądać się
za mordercą, ale zobaczyłem, coś innego, coś co mnie ucieszyło, a zarazem złamało
serce. Napis na murze. Krwawy napis. Pismo należało do Sławka, no tak wiedzieli, że
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je rozpoznam „Wracamy po ciebie Dawid”. Czyli wydostali się stąd szybciej, ode mnie
i wrócili, szukali mnie i przez to zginęli. Zabrakło mi powietrza w płucach. Nawet nie
zauważyłem, kiedy nogi odmówiły mi posłuszeństwa, wstając już znałem odpowiedź
na najtrudniejsze z moich pytań.
Czemu nie bałem się niczego? Nawet tak przerażającej historii, o zamordowanym
tutaj kilkadziesiąt lat temu dozorcy, który teraz jako duch próbuje się mścić? Bo nie
musiałem się tego bać. To tylko taka bajeczka, do straszenia dzieci. Tak sobie wmawiałem. Prawda jest jednak znacznie inna. Miałem po prostu w zanadrzu coś, czego
bałem się tak bardzo, co było dla mnie ta okropne, że wypierałem inne obawy. Był to
strach przed utratą moich przyjaciół, moich braci. Nie miałem już siły biec do bramy,
szedłem na tyle szybko jak tylko mogłem, ale ból po stracie bliskich był tak silny, że
odbierał mi chęć zrobienia czegokolwiek.
– Naprawdę myślałeś że zdołasz mi uciec?
Ostatnie co zobaczyłem, to czerwone oczy mojego oprawcy.
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iemność, pustka z pozoru, a jednak zdaje sobie sprawę, że kierując się w przód,
znajdę miejsce, które okaże się chociażby pozornym końcem tej drogi. Co kilkanaście kroków stawałem, by złapać oddech. Nie było to spowodowane zmęczeniem,
coś jakby cisnęło mnie w klatce piersiowej, coraz mocniej i mocniej, wraz z przebytą
drogą. To uczucie pustki… Nie mogłem określić, gdzie jestem, nie było tu nawet ścian,
pusta przestrzeń, żadnych skał, żadnych przeszkód, nie wiedziałem nawet, po jakiej
powierzchni aktualnie stąpam. Nigdy nie lubiłem ciemności, ta wszechogarniająca
bezradność przyprawiała mnie o ciarki… Każdy się czegoś boi, a ja nie jestem wyjątkiem. Gdybym tylko wiedział, skąd się tu wziąłem. Pamiętam jedynie, że obudziłem
się w tym miejscu, zdezorientowany i zagubiony. Pierwsze co przyszło mi do głowy
to myśl, że ktoś mnie porwał. Zacząłem wołać o pomoc, myślałem, że ktoś mnie
usłyszy, że porywacz się odezwie, że otrzymam chociażby najmniejszy sygnał, że nie
jestem sam… Cisza. Wszechobecna cisza potrafi doprowadzić niejednego człowieka
do szaleństwa. Część mnie chciała zostać tam gdzie byłem, ale wiedziałem, że dobrze
będzie najpierw rozeznać się, gdzie dokładnie jestem. Zacząłem więc iść, krok po
kroku, minuta po minucie, godzina po godzinie… Nic, żadnej ściany, żadnego wiatru,
żadnych dźwięków. Zupełnie jakbym cofnął się do samego początku, gdzie nie było
niczego. Wtedy pierwszy raz poczułem ten ból w klatce piersiowej. Nie mogłem złapać
oddechu, jakby płuca paliły mi się od środka, zacząłem wołać o pomoc, ale znowu
nikt nie odpowiedział, byłem pewny, że się uduszę. Zamknąłem oczy. Wdech, wydech,
wdech… Po chwili ból zniknął, jak za dotknięciem uzdrowiciela. Nie, żebym wierzył
w takie bajki, jestem realistą. Jakby nad tym pomyśleć, to ta sytuacja jest o wiele bardziej interesująca od mojego dotychczasowego życia, przesyconego niekończącą się
rutyną. Co może wiedzieć o tym osoba w moim wieku? Bardzo dużo… Nie jestem
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normalny, ale nikt nie jest tak naprawdę, każdy jest inny i stwarza tylko pozory normalności. Czułem się bardzo zmęczony… chciałem się położyć i zasnąć, uciec od tego
wszystkiego, do miejsca, w którym czuję się szczęśliwy. Wyobraźnia to jedna z niewielu
rzeczy, które pozwalają mi odczuwać radość. Postanowiłem iść dalej. Położenie się
byłoby dla mnie oznaką zaakceptowania tego miejsca, a nie mam zamiaru tego zrobić. Poczułem, jak coś złapało mnie za nogę, zerwałem się jak poparzony, adrenalina
zaczęła krążyć w moich żyłach. Najgorsze w mroku jest to, że wszystko czujesz, ale
nic nie widzisz. W końcu się zatrzymałem i zacząłem ciężko dyszeć ze zmęczenia, na
domiar złego znowu poczułem ten ból:
– Nie teraz… – pomyślałem, by po chwili osunąć się na ziemię po raz kolejny. Jak
się tu w ogóle znalazłem…? Nie pamiętam, zwyczajnie nie pamiętam… Muszę sobie
przypomnieć, co mi się przydarzyło, przypomnij sobie, przypomnij sobie…
PRZYPOMNIJ SOBIE!
– Powiedz, czego tak naprawdę się boisz?
Jej pytanie zmusiło mnie do nieco intensywniejszego rozmyślania nad tym. Po
chwili milczenia odparłem:
– Nie lubię ciemnych pomieszczeń… Gdy jest ciemno mam wrażenie, jakby coś
chciało mnie skrzywdzić.
– Nie masz się czego bać, uwierz. Ciemny pokój nie różni się niczym od tego
oświetlonego.
Podarowała mi serdeczny uśmiech, jak miała w zwyczaju. Rozmowy z nią zawsze
poprawiały mi nastrój, była bardzo sympatyczna, a poza tym to jedna z niewielu osób,
do których się w ogóle odzywam. Mówiłem do niej „pani Zofio”, była psychologiem,
ale jej obecność nie sprawiała, że czułem się jakbym był u czubków, właściwie w jej
obecności czułem się normalniej.
– Jest inny i to bardzo… Coś się tam na mnie czai i chce mi zrobić krzywdę.
– Nie możesz w to wierzyć, to tylko pogorszy sprawę, musisz zrozumieć, że nie
masz się czego bać.
Żeby to było takie proste, ona nie jest w stanie zrozumieć, jak ja się czuje, nikt
nie jest w stanie tego zrozumieć… Poczułem się jakbym stracił oddech, jakby coś
wgniatało mi się w klatkę piersiową. Psycholog musiał to zauważyć.
– Spokojnie Daniel, im bardziej się zestresujesz, tym ból będzie większy.
Objęła mnie lekko. Wiedziała, że świadomość, że komuś na mnie zależy, poprawia
często sytuacje. Spojrzałem jej w oczy i poczułem się nieco lepiej, po czym podkuliłem
kolana. Wyglądała na dość zaniepokojoną.
– Już mi lepiej, to nic takiego… Czasem mi się to zdarza, ale to przechodzi.
– To przez lęk, Daniel. Im bardziej cię kontroluje, jest coraz gorzej i gorzej. Nie
możesz się mu poddać Daniel, musisz wstać.. wstań… wstań…
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WSTAŃ
Błyskawicznie podniosłem się z ziemi. Co to było…? Wspomnienie? Sen? Bardziej
sen na jawie… Chciałem dowiedzieć się, jak się tu znalazłem, a jedyne co dostałem
to jakieś wspomnienia z dzieciństwa? Mój umysł potrafi czasem płatać figle. Widzę,
że nie mam nic do stracenia poza bezmyślnym podążaniem w poszukiwaniu wyjścia
z tego miejsca. To dziwne, ale od czasu tej wizji czuję nieprzyjemne uczucie kłucia
w barkach i dłoniach, pewnie na coś upadłem i to uczucie niedługo minie. Usłyszałem coś, brzmiało jak pozytywka, a dokładniej dźwięki jakiejś kołysanki, byłem taki
śpiący… Ta melodia działała na mnie, jak jakiś czar, z którym nie mogłem walczyć.
Po chwili go zobaczyłem, a może raczej to… Kukiełka błazna w czarno-białych kolorach. Sam nie wiem, czy sprawiło mi to większą radość, czy tylko spotęgowało mój
strach. Z kukiełki biło lekkie światło, dzięki któremu nie widziałem jedynie pustki
przed oczami. Pajacyk zaczął się głośno śmiać, patrząc na mnie swoimi martwymi
oczami, które wydawały mi się bardzo żywe. Z czego on się śmiał…? Ten dźwięk był
nie do zniesienia, kazałem jej przestać, ale reagowała tylko głośniejszym śmiechem.
Przestań… przestań…
PRZESTAŃ!
Kopnąłem kukiełkę do kąta drzwi, nie cierpiałem tego jej śmiechu. Nie lubiłem
jej odkąd tata mi ją kupił, ale coś nie pozwalało mi się jej pozbyć. W nocy patrzyła
na mnie tym nieprzyjemnym wzrokiem, a w dzień śmiała się w różnych odstępach
czasowych. Nie miałem nad nią kontroli, czasem zdawało mi się nawet, że przemieszcza się bez mojej pomocy. Na początku była kolorowa, jak większość pajacyków, ale
z czasem zmieniła się w czarno-białą, ponurą kukiełkę. Próbowałem ją wyrzucić
kilka razy, zawsze znajdowała drogę powrotną. To sąsiad ją przynosił, to rodzice,
jakby miała na nich jakiś wpływ, którego nie rozumiałem. Wszyscy pewnie myśleli,
że ją lubię. W końcu wszędzie ją ze sobą nosiłem. Nawet gdybym tego nie robił,
jestem pewien, że znalazłaby jakiś sposób, by się do mnie przyczepić. Do pokoju
weszła mama zaniepokojona najwyraźniej hałasem, otworzywszy drzwi, odepchnęła
pajacyka w okolice szafki.
– Co się stało Daniel?
– Nic takiego… Potknąłem się o pajacyka i uderzył o drzwi.
Nie dzieliłem się chętnie moimi prawdziwymi uczuciami z członkami rodziny.
Wolałem, by nie wiedzieli o emocjach względem tej kukiełki.
– Nic ci się nie stało?
– Nie… Czuję się dobrze.
– Patrz pod nogi następnym razem i posprzątaj nieco swój pokój – powiedziała, po
czym wyszła.
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Nigdy nie rozmawialiśmy dłużej niż 5 minut. Powiem szczerze, że nawet nie chciałem,
wolałem być sam z moimi problemami. Pewnego dnia miałem tego dość i zamknąłem
pajacyka w szkolnej teczce, w piwnicy. Miałem nadzieję, że w ten sposób się go pozbędę,
ale z upływem czasu, coraz bardziej czułem jego obecność, mimo że był zamknięty.
Minęły 2 lata odkąd postanowiłem go schować, czas płynie szybko, gdy nie masz ochoty
patrzeć na otaczający cię świat, gdy starasz się brnąć przez życie, jak przez czarno-biały
film. Nie doskwierała mi samotność, lubiłem być sam. W takich momentach żałowałem, że ukryłem pajacyka, przynajmniej miałem coś na kształt zmyślonego przyjaciela.
Szkoda tylko, że takiego, który sprawiał mi jedynie większy ból. Nie byłem w stanie
pozbyć się go na dobre, aż do teraz. Był późny wieczór, powiedziałem rodzicom, że
idę się przejść. Na początku trochę się zdziwili, ponieważ nieczęsto wychodzę, lecz
jednocześnie byli zadowoleni, że ich syn z własnej woli chce się gdzieś wybrać, a nie
siedzieć w tym zaniedbanym pokoju. Mój cel był prosty: udać się do lasu i zakopać
teczkę. Nic trudnego, prawda? Spojrzałem na zegarek, miałem jeszcze sporo czasu do
zachodu słońca. Skorzystałem ze środków komunikacji miejskiej. Nie ma w tym chyba
nic dziwnego, pomijając fakt chęci zakopania kukiełki, jakby była nawiedzona przez
ducha… Sam już nie wiem, co jest prawdziwe, a co nie. Szedłem wydeptaną wcześniej ścieżką, rozmyślając nad tym, czy to cokolwiek da, nie mogę w końcu obwiniać
martwego przedmiotu za mój zły humor. Nie miałem przy sobie łopaty, zwyczajnie
miałem nadzieję, że znajdę jakiś dół, do którego wrzucę tę abominację. Zszedłem ze
szlaku i ku mojemu zaskoczeniu znalazłem coś, co było prawdopodobnie pozostałością
po wyrwanym drzewie. Nie mogę narzekać, wrzuciłem ją do dołu i zasypałem trochę
butem, używając okolicznej ziemi. Poczułem się trochę lepiej… Tylko po to, by po
chwili poczuć się dwa razy gorzej. Słońce zaczęło zachodzić. Ale jak?! Przyjrzałem się
zegarowi, przecież słońce miało zajść za godzinę. Ciemność zaczęła otaczać mnie ze
wszystkich stron, stałem jak sparaliżowany, za chwilę ogarnie mnie całkowity mrok.
Skuliłem się na ziemi, zaczął ogarniać mnie strach. Tylko nie to… Tylko nie to…
TYLKO NIE TO…
– Czego ode mnie chcesz?! – krzyknąłem z całych sił, po czym ponownie poczułem
mocne kłucie w barkach i rękach. To on… stałem twarzą w twarz, ze zmorą mojego
dzieciństwa. Czego on ode mnie chce? Co on tu robi? Moje pytania szybko uzyskały
jednak odpowiedź.
– Nie muszę chcieć, Daniel. Sam mi wszystko zawsze oddajesz. Wolny czas, radość,
pewność siebie, to wszystko trafia do mnie. Myślisz, że możesz ode mnie uciec? Po
tylu latach powinieneś zrozumieć, że nie możesz.
Jego głos był bardzo nieprzyjemny, gorszy niż w moich koszmarach. Coś pomiędzy
półszeptem poprzedzanym bardzo poważnym grubym głosem, a do tego nie dało się
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wziąć go na poważnie przez tą wiecznie uśmiechniętą maskę i słyszalną radość w jego
głosie. Po ciele przeszły mi ciarki jak nigdy w życiu.
– Mogę i zrobię to! Jesteś tylko zwykłą kukłą!
– Kukłą? O nie, to ty tu jesteś kukiełką. Moją kukiełką.
Wydawało mi się, że jego i tak już szeroki uśmiech na masce jeszcze bardziej się
poszerzył, gdy ponownie usłyszałem ten denerwując śmiech. Zrobiłem krok… Mimo
że nie chciałem go zrobić. Potem następny i następny. Coś mną kierowało. Spojrzałem na ręce… Miałem na nich wbite żyłki. To był jakiś koszmar, nie panowałem nad
swoim ciałem i grzecznie kroczyłem w kierunku pajacyka. jak jakaś durna kukiełka.
– Czym ty do diabła jesteś?!
– Ja? Jestem strachem, którego nie możesz zaakceptować, którego nie dostrzegasz.
Zamiast stawić mu czoła, coraz bardziej pogrążałeś się w mroku, coraz bardziej mi
się oddawałeś. Zamiast wydostać się z mroku wolałeś być sam, żyć w swoim własnym
świecie, który powoli od ciebie zabierałem, wmawiając ci, że nie warto otworzyć się
na normalny, zewnętrzny świat. Jestem cieniem, w którym tkwiłeś przez ten cały czas
wmawiając sobie, że otacza cię światło. Im bardziej traciłeś kontrolę nad własnym
życiem, tym bardziej stawałeś się moją zabawką, moją kukiełką. Dopóki tkwisz w tym
mroku, nigdy nie odejdę, zaakceptuj to. Bądź miły dla swojego jedynego przyjaciela.
Więc to tak…? Przez ten cały czas obwiniałem jego za wszystko złe, co mi się
przytrafiło, a tak naprawdę, sam niszczyłem swoje życie, nie zdając sobie z tego sprawy, tracąc w nim jakikolwiek sens, pozwalając mu kierować sobą. Nie mogę mu na to
pozwolić… Jedyne, co czuje to uległość.. Nie mogę pozwolić… Spojrzałem na niego
i zobaczyłem kontur znajomej mi osoby. Osoby, która zawsze się o mnie martwiła
i spędzała ze mną sporo czasu. Jedyne co usłyszałem zanim rozpłynęła się w powietrzu
było: „Nie możesz mu się poddać, Daniel!”
– Myślisz, że mam tylko ciebie..? Mylisz się…
Zaparłem się jak tylko mogłem i zacząłem myśleć o rozmowach z panią Zofią, o tych
godzinach, które spędziła, by dotrzymać mi towarzystwa, by mi pomóc. O wszystkich
miłych wspomnieniach, jakie z nią miałem. Usłyszałem trzask. Linka pękła, to działa!
– Co robisz? Przestań! To ci nic nie da!
Nie zważałem na słowa kukiełki i uśmiechnąłem się, co ją bardzo zdenerwowało.
Po czym linki szarpnęły mocniej, wywołało to u mnie mocny ból. Nie poddałem się
jednak, zaczęła wypełniać mnie świadomość że nie jestem do niczego, że mogę zrobić,
co tylko chcę, jeśli otworzę się na innych. Linki pękały – jedna za drugą. Z każdą ból
nasilał się coraz bardziej, ale byłem zdeterminowany, by to zakończyć. Pajacyk tracił
powoli płynność ruchów, a jego gniew zmienił się poniekąd w strach. Skoro on się
karmi moim strachem, to muszą go przerażać pozytywne myśli. Zacisnąłem pięść
wraz z pęknięciem ostatniej linki.
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– Dobrze wiesz, że mnie potrzebujesz, nie poradzisz sobie, nie poradzisz sobie!
Jesteś słaby!
Ponownie usłyszałem ten jego śmiech, głośny jak nigdy dotąd, odbijał się echem
niemalże na kilometry.
– To ty jesteś słaby!
Uderzyłem w pajacyka z całej siły, po czym jego maska zaczęła prześwitywać promieniami światła. Po chwili kukiełka rozpadła się w żółty pył. Odetchnąłem z ulgą
i spojrzałem w górę. Zaczęło ogarniać mnie światło, było tak jasne, że zamknąłem
oczy. Kiedy je otworzyłem, byłem znowu w lesie. Pod moimi stopami leżała kukiełka,
nie była już czarno-biała, ale kolorowa. Kopnąłem ją tak, że odpadła od niej maska.
Chwilę patrzyłem w jej martwe oczy, po czym odszedłem stamtąd. Drogę powrotną
spędziłem nad rozmyślaniem, o tym co się stało. Czy naprawdę jej się pozbyłem?
Jestem pewien tylko tego, że od teraz się zmienię, nie mogę dłużej tkwić w ciemności,
otworzę się na innych, przestanę siedzieć w pokoju. Nie mogę pozwolić, by to ona
wygrała, bym dał jej znowu zniszczyć sobie życie. Nadal boję się wielu rzeczy. Wiem
jednak, że nie mogę uciekać przed strachem, że nie mogę lekceważyć chociażby najjaśniejszych cieni, które mogłyby przysłonić mi to, co sobie właśnie uświadomiłem.
Nie mogę lekceważyć cieni ze światła.
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pewnej chwili ze snu zbudził mnie cichy szept. Mimowolnie zaczęłam rozglądać się wokół. Spojrzałam na drzwi. Zamknięte tak, jak je pozostawiłam.
Stara szafa stoi w tym samym miejscu, co dwadzieścia lat temu, rzucając wielki cień
na ścianę. Ciemność, która w każdą noc obejmuje pomieszczenie, dziś wydaje się
tajemnicza. Wewnątrz ogarnął mnie strach. Widzę nicość.
Rozmyślam, snując wyimaginowane historie. Dlaczego się lękam? Wciąż bezwiednie
wpatruję się w każdy szczegół mego pokoju. Jestem tutaj sama, a czuję się nieswojo.
Dobrze wiem, że nic mi nie grozi. Tkwię w tej bezsensownej sytuacji. Powinnam spać,
lecz coś nie pozwala mi przymknąć powiek. Niewielkie smugi światła, pochodzące
z gwiaździstego nieba, oświetlają przerażająco ciemną okolicę. Widok zza maleńkiego
okna mógłby budzić grozę. Wiatr targa gałęziami drzew, a ja podziwiam księżyc, który
swym blaskiem sprawia, że ogarnia mnie uczucie pustki. Samotność? Czy to mnie
martwi? W myślach zradzają się coraz trudniejsze pytania. Staram się znaleźć na nie
odpowiedź. Niestety, mam wrażenie, że ich nie znam.
Większą część mego życia poświęciłam nauce, kształciłam się. Chciałam znać odpowiedź na każde nurtujące mnie pytani . Ludzie, którzy osiągnęli swe cele, powinni
być szczęśliwi, prawda? Lecz ja, starsza pani, obawiam się, że coś przeoczyłam w życiu.
Ah, kochany, gdybyś tu był…
Miłość rozkwitła niespodziewanie w naszych sercach, a skończyła się w mgnieniu
oka. Odszedłeś tak szybko. Marzyliśmy o wspólnej starości, a jedyne co mi pozostało,
to pusty dom.
Jesteś tu ? A może zostałeś mym Aniołem Stróżem? Choć nie czuję Twej obecności,
to w tej chwili czuję coś znacznie gorszego. Tak naprawdę nic nie wiem o tym świecie.
Mówią, że pewnym można być tylko śmierci. Właśnie! Śmierć! Czy to jest powód
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wszystkich mych zmartwień ? Czy to, co w życiu osiągnęłam, niedługo przestanie
mieć jakikolwiek sens?
Wczoraj żyłam pełnią życia. Dziś czuję się bezsilna. Moja moc opadła wraz z ostatnim jesiennym liściem z drzewa.
Nagle dopadła mnie senna zmora. Żegnaj, chciałam powiedzieć…
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ył ponury, zimy wieczór w helloween. Niewielka grupa nastolatków maszerowała
właśnie na imprezę z okazji tego dnia. Wśród nich znajdowali się: piętnastoletni
Antek, jego rówieśnicy Mateusz i Krystian oraz o rok młodsza koleżanka Ania.
Byli już prawie na miejscu, jednak nim dotarli na miejsce, ujrzeli stary dom, znajdujący się tuż obok. Młodzi spojrzeli po sobie, niemal czytając sobie w myślach. Było
helloween i dla pragnących wrażeń i adrenaliny nastolatków nie było lepszego miejsca
na świecie niż stary, opuszczony dom.
Nie wahając się zbyt długo ruszyli w kierunku mrocznego domostwa i ochoczo
przekroczyli próg. Wtedy jednak, nieśmiało i cichutko odezwała się Ania.
– Może lepiej stąd chodźmy… – zaproponowała – boję się…
– Jak chcesz, to idź, drzwi są otwarte – powiedział oschle Krystian, lecz bardzo się
mylił. Po jego słowach drzwi zatrzasnęły się z hukiem.
– Mówiłeś coś? – zapytał ironicznie Mateusz.
Krystian, podobnie, jak pozostali, stał, wpatrzony w bramę, nie mogąc wydusić
nawet słowa. Po chwili podszedł do źródła całego zamieszania i pociągnął za klamkę.
Nie mógł jednak ruszyć drzwi nawet o milimetr.
– Ani drgną… – wydusił przerażony.
– Może znajdziemy jakieś drugie wyjście, szybko – zakomenderował Antek, szef
grupy – za mną, trzymajcie się razem. Za poleceniem wodza wszyscy zbili się w ciasną
grupę, niemal przytuleni do siebie nawzajem i podążali zaraz za nim. Każdy krok wywoływał upiorne skrzypienie w podłodze, co nie poprawiało nastroju przerażonym
dzieciakom. Po chwili marszu wreszcie zauważyli drzwi.
– Wchodzimy – powiedział Antek, wskazując kierunek dalszej wędrówki. Przywódca powoli położył dłoń na klamce, po czym delikatnie pchnął ją przed siebie.
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Drzwi do pokoju stanęły otworem, ukazując pusty pokój, w którego centrum stał
ogromny stół. Blat był cały pokryty krwią, a przy narożniku wisiał wbity szpikulec,
na którym powiewała w przeciągu kartka. Uprzednio rozglądając się dokładnie,
Antoni w końcu zrobił pierwsze kroki do środka. Kiedy pozostali chcieli iść w jego
ślady, odwrócił się i gestem dłoni kazał im zostać, gdzie stali. Podszedł szybko do
stołu, zrywając zawieszoną na szpikulcu karteczkę. Oświetlając liścik telefonem,
zaczął czytać :
– „Weszliście do domu, w którym mieszka zło. Czyha tu coś strasznego, a Koszmar
czeka, aż odkryjecie co” – kiedy skończył, przekonał się, iż nikt nie słyszał wiadomości,
ponieważ drzwi, którymi wszedł, zatrzasnęły się.
W tym samym czasie, jego przyjaciele próbowali dostać się do pokoju. Szarpali za
klamkę, uderzali, usiłowali wyważyć drzwi, lecz nie przynosiło to efektu. Zrozpaczeni
krzyczeli, próbując skontaktować się z przyjacielem, uwięzionym w tajemniczym pokoju, jednak gdy tylko drzwi się zatrzasnęły, nie słyszeli niczego, co dzieje się w środku.
Po długiej chwili dobijania się, w końcu odpuścili. Zrozpaczeni i zrezygnowani stali
pod mrocznym gabinetem, próbując wymyślić jakiś sposób na uwolnienie się z tego
strasznego miejsca.
– Dobra… Dobra, słuchajcie, musimy stąd uciekać – powiedział niezbyt pewnym
tonem Przemek.
– Jak chcesz uciec? Tu jest coś, co najpierw nas zamknęło, a teraz poluje! – panikował Mateusz.
– Czyli chcecie tu zostać i zginąć? Nie ma problemu, siedźcie tutaj i czekajcie, aż
to coś was zje, ja spadam! – odpowiedział podenerwowany Przemek, odwracając się
i odchodząc w głąb mrocznego korytarza, oświetlonego zaledwie jedną, małą świeczką,
która zgasła, gdy tylko przemknął obok niej.
– To… co teraz? – zapytała cicho Ania.
– Dobra, niech sobie radzi sam! – podsumował wydarzenia sprzed kilku chwil
Krystian.
Zostali tylko Ania, Mateusz i on. Byli sami w nawiedzonym domu i nie mieli drogi
ucieczki.
– Mam! – ożywiła się nagle Ania.
– Co? – dopytywał się z nadzieją Mateusz.
– Dziura w dachu! – oświeciła przyjaciół dziewczyna.
Obydwaj chłopcy rzucili się do Ani, ściskając ją, ile sił.
– Jesteś genialna! – wykrzyknęli niemal równocześnie.
– Ej! Puszczajcie! – wyrwała się szybko nastolatka – najpierw musimy wejść
na górę.
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Te słowa starły uśmiechy z twarzy chłopców, przywołując im na myśl, co może
kryć się na wyższym piętrze demonicznego domu strachów.
– Nie ma co tak stać i się zastanawiać. – stwierdził wreszcie Krystian – im szybciej
ruszymy, tym szybciej się wydostaniemy.
Klatki schodowej nie rozświetlało kompletnie nic. Grupka dzieci szła w ciemno,
usiłując nie wywrócić się na schodach. Droga na górę nie była pierwszej świeżości.
Stopnie były drewniane, a po latach użytkowania nadawały się prawdopodobnie już
tylko do wymiany.
Ania i Krystian już byli na górze, oczekując na Mateusza, który wlókł się niemiłosiernie. Stali chwilę w mrocznym, nieoświetlonym korytarzyku, który niemalże
fizycznie odpychał ich od kontynuowania ucieczki. Nieobecność Mateusza z chwili
na chwilę zaczynała coraz bardziej niepokoić dwójkę pozostałych z grupy.
– Może coś mu się stało? – zasugerowała Ania.
– Przecież to niemożliwe, usłyszelibyśmy – odrzekł Krystian.
– Może jednak chodźmy sprawdzić, czy nic mu nie jest – stwierdził po chwili namysłu chłopak..
Zaczęli więc stopień po stopniu schodzić z powrotem na parter domu.
W międzyczasie Mateusz również dotarł na górę, lecz i on nie napotkał przyjaciół.
– Aniu! Krystian! – krzyczał, usiłując nawiązać kontakt z przyjaciółmi. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. Korytarz, do którego trafił, był dobrze oświetlony,
więc widział, iż wszystkie drzwi są zamknięte. Jedyna droga, w którą mogli się udać,
to z powrotem na dół. Chwilę później był już na dole, gdzie spotkał oczekujących
przyjaciół.
– Co z wami? Czemu tu zostaliście? – wypytywał zirytowany zachowaniem
towarzyszy.
– My zostaliśmy? – odpowiedział pytaniem Krystian – to ty wlokłeś się na górę,
więc zeszliśmy sprawdzić, czy nic ci nie jest.
– Nie było was na górze, kiedy tam wszedłem – protestował zdezorientowany
chłopak.
– Jak mogłeś to widzieć w tej ciemnicy? – zapytała Ania.
– Jakiej ciemnicy? Cały korytarz aż się świecił od lamp! – pisnął nastolatek swoim
jeszcze nieukształtowanym głosem.
– Wiecie co, mam pomysł – przerwał dyskusję Krystian – złapmy się za ręce
i wejdźmy tam razem.
Propozycja spotkała się z aprobatą ze strony przyjaciół, którzy już chwilę później
maszerowali razem na górę, ponownie pokonując zdradzieckie schody.
– Cicho – odezwał się nagle Mateusz, jednocześnie zatrzymując grupę.
267

Strach, którego nie widać

– Co się stało? – zapytała szeptem Ania.
– No… ten głos – wyjąkał wreszcie zbity z tropu Mati.
– Po prostu chodźmy dalej – zakończył dyskusję lider. Po tych słowach ponownie
ruszyli na górę. Droga jednak wcale nie była usłana różami, ponieważ Mateusz co kilka
chwil zatrzymywał się i nasłuchiwał. Te przystanki bardzo niepokoiły pozostałych.
Sami nie słyszeli kompletnie nic.
Po długiej chwili wspinaczki nareszcie znaleźli się na szczycie schodów i mogli
odpocząć od marszu na górę. Chłopcy spojrzeli sugestywnie na Anię.
– Co? – zapytała niepewnie.
– Mogłabyś… No wiesz… – jąkał się Mateusz.
– No właśnie nie wiem! – podniosła głos oburzona dziewczyna.
– No iść przodem… – dokończył za kolegę Krystian.
– Tchórze – podsumowała kolegów Ania, ruszając szybko na przód, do wskazanego
przez siebie pomieszczania. Dziewczyna sięgnęła do klamki, pociągnęła za nią i weszła
do pokoju. Natychmiast po przekroczeniu progu, usłyszała krzyki kolegów.
– Aniu!!! – wydzierał się Krystian.
– Anka!!! Gdzie jesteś?! – wtórował mu Mateusz.
Tymczasem dziewczyna stała w drzwiach, patrząc na dwóch przyjaciół, stojących
naprzeciw niej, uderzających w powietrze i krzyczących jej imię. W tym momencie
zdała sobie sprawę, że stało się z nią to, co z Antkiem, nie mogła jednak nic z tym zrobić.
Chłopcy natomiast w tym samym czasie płakali i ubolewali nad stratą przyjaciółki.
Jeden na drugiego zrzucali odpowiedzialność za jej zniknięcie. Po kilku minutach ostrej
wymiany zdań między kolegami, a nawet niewielkiej szarpaniny, chłopcy wreszcie
postanowili wyrwać się z przeklętej pułapki.
Nim ruszyli na poszukiwanie innego wyjścia, Mateusz ostatni raz spojrzał na drzwi,
za którymi zniknęła Ania
– Mati, stary, w życiu bym nie pomyślał, że tak to się skończy – powiedział, ze łzami w oczach, Krystian, ściskając dłoń przyjaciela. Mateusz nie odpowiedział nawet
słowem, stał jak wryty, wpatrzony w przestrzeń. Na ten widok Krystian wybuchnął
głośnym płaczem, po czym padł na kolana, tracąc po chwili przytomność.
– Wszystko dobrze? Młody? Żyjesz? – usłyszał budząc się. Powoli otworzył oczy i ujrzał mężczyznę. Człowiek ubrany był w długi, czarny płaszcz, opadający mu do kostek.
Miał również krótką, siwą kozią bródkę i wystające spod kapelusza z niedużym rondem,
siwe włosy. Pomimo wyglądu zewnętrznego, jego oczy wcale nie wyglądały staro. Wręcz
przeciwnie, spojrzenie mężczyzny mówiło, jakby był on bardzo młody i pełen energii.
– Powiesz coś, czy tylko będziesz się tak gapił? – zapytał wreszcie człowiek w czerni.
– Przepraszam pana. Tak, wszystko dobrze – odpowiedział szybko Krystian
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– To dobrze – uśmiechnął się mężczyzna, podając mu rękę i pomagając wstać – a teraz się stąd zmywaj, Mateuszu. Jeśli choć raz wrócicie do tego domu, to przysięgam,
że was nie wypuszczę.
Mówiąc to, mężczyzna obrócił się na pięcie i wszedł do mrocznego domu.
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cknęłam się. Dookoła leżały puste strzykawki, wszędzie krew, obok leżał nóż.
Zdołałam zobaczyć tylko tyle, ponieważ całe pomieszczenie było spowite
mrokiem. Cieniutkie, jak igiełki promienie słońca wpadały do środka, przez dziury
w dachu gmachu, w którym się znajdowałam. Wszystko mnie bolało, nie mogłam
wstać, kręciło mi się w głowie. Tak samotna nie czułam się jeszcze nigdy. Gdy całkiem
oprzytomniałam zaczęłam szukać wyjścia. Cała dygotałam, nie dlatego, że było mi
zimno, lecz dlatego, że nie wiedziałam, co mnie jeszcze czeka. Bałam się, wiedziałam,
że w budynku już nikogo nie ma, że on odszedł. Zabawił się i odszedł. Dziwne… Nie
miałam żalu do nikogo, miałam żal do siebie. Czułam jak bardzo mnie ranił, nie tylko
fizycznie ale i słowami. Krzyknął: „Dalej chcesz być taka dobra?”. W jego głosie słychać było szyderstwo. Uderzył mnie w twarz. Potem wstrzyknął coś w rękę, dalej nic
nie pamiętam. Jego słowa odbijały mi się w głowie jak echo w lesie. Byłam bezsilna,
próbowałam wydostać się z mojego więzienia. Doczołgałam się do wąskiej wyrwy,
usadowionej nieco ponad metr nade mną. Jakimś cudem udało mi się wydostać. On
pewnie nawet nie myślał, że przeżyję. Niestety, musiałam go zawieść. Wiedziałam
jednak, iż nic w moim życiu nie będzie już takie samo. Upadłam na ziemię, jak tylko
poczułam świeże powietrze i ciepło słońca. Zemdlałam.
Obudziłam się w szpitalu. Miałam nowe ubranie, które nijak nie przypominało
mojego. Byłam czysta, wykąpana, ale czułam się brudna. Nagle uchyliły się drzwi. Do
pomieszczenia weszła pielęgniarka. Nie wiedząc czemu, schowałam się pod kołdrę,
wyrywając sobie wenflon. Pielęgniarka próbowała nakłonić mnie do opuszczenia
marnej kryjówki. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Wszedł lekarz. Oznajmił
pielęgniarce, że należy podać mi leki uspokajające dożylnie, po czym przywiązać
do łóżka. Szarpałam się, nie wiedziałam, czemu i czego się bałam. Zdawałam sobie
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sprawę, że wszyscy chcą mi pomóc. Ale… wszystko przypominało mi jego. Nie widziałam go. Nie wiedziałam, kim jest. Nie znałam jego imienia. Nie przeszkadzało
mi to w strachu przed nim.
Dostałam silną dawkę leku na uspokojenie. Przywiązano mnie do łóżka, krzyczałam. Po upływie trzech, czterech godzin, na salę wszedł znowu ten sam lekarz. Spytał
pielęgniarki, czemu nadal krzyczę, czemu nie otrzymałam leków na uspokojenie.
Odpowiedziały, że otrzymałam najsilniejszą dawkę i absolutnie nic mi to nie pomogło.
Miałam wrażenie, iż same nie wierzyły w to, co mówią. Doktor podszedł do mojego
łóżka. Powiedział: „Nic dziwnego, że przeżyłaś, tak silnej dziewuszki jeszcze nie
widziałem”. Odszedł dwa kroki dalej i kazał przewieźć mnie do osobnej sali. Tak też
się stało. Czułam się jak opętana, może tak rzeczywiście było? Nie wiem, nie mniej
jednak walczyłam, nie wiem nawet z kim, ale z kimś na pewno. Walczyłam dopóki
nie zostałam sama. Wiedziałam, że nic mi nie grozi, że jestem zdana sama na siebie.
„Na siebie”, pięknie to brzmi. Jedyną osobą, na której mogę polegać jestem ja sama.
Wiem o sobie wszystko, dlatego nic mnie nie zaskoczy. Innych się bałam. Oczywiście
wcześniej tak się nie zachowywałam byłam przyjazna, miła, grzeczna, lubiłam towarzystwo, a ono lubiło mnie. Wszystko zmieniło się wtedy… Leżąc samotnie na łóżku
uświadomiłam sobie, że boję się nieznanego. Czegoś czego nie widać, bo TO czego
nie widać, najbardziej mnie skrzywdziło. Człowiek boi się nieznanego. Dlatego też
ja panicznie bałam się wszystkiego dookoła. Wszystko wydawało mi się jak z innej
planety, obce. Nawet ubrania próbowałam ściągnąć lecz mój plan spalił na panewce,
gdy spostrzegłam, że nadal jestem przykuta do łóżka. Cóż innego mi pozostało?
Próbowałam przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów z tego incydentu. Patrząc
w przeszłość widziałam ciemność. Próbując sobie wyobrazić, jak on mógł wyglądać
przechodziły mnie dreszcze, na czole pojawiał się zimny pot, a w oczach łzy. Nazwałam go Strachem. Strachem którego nie widać. Byłam w stanie wyobrazić sobie jego
oczy: ciemne, żarzące się, błyszczące jak węgielki podczas gaszenia ogniska, pełne
sprzeczności, nienawiści, chęci krzywdzenia. Gdybym miała porównać Strach do
zwierzęcia byłby nim wilk. Wilk potrafi ukryć się, być niezauważalnym, nawet nie
zwrócilibyśmy na niego uwagi, bo żeruje, gdy jest ciemno, niepostrzeżenie skrada się
do nas, jest coraz bliżej, nawet gdy jest blisko widać tylko jego oczy. Nie wiem już sam,
czy wyobraziłam je sobie czy może naprawdę je widziałam. Jedno jest pewne, gdybym
je teraz spostrzegła wiedziałabym, że to właśnie one. Znużona zasnęłam.
Obudziłam się po upłynięciu doby, spojrzałam na zegarek, stojący na małej srebrnej
szafeczce, którego wcześniej nie zauważyłam. Obok niego leżała sterta gazet, pewnie
jakiegoś starszego bywalca tej salki. Nagle zorientowałam się, iż jestem wolna. Mogę
ruszać rękoma, nogami, nic mnie nie krępuje. Byłam zadowolona, nawet uśmiech
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pojawił się na mojej twarzy. Szybko jednak znikł, uświadomiłam sobie że, ktoś wcześniej musiał mnie uwolnić, ktoś kogo nie znam, kogo widziałam lub nie. Przeraziłam się i zaraz rozpłakałam. Usiadłam na łóżku, wzięłam do ręki pierwszą z gazet.
Przeczytałam nagłówek: „Zgwałcono dwunastolatkę”. Odrzuciłam gazetę na łóżko,
podparłam się łokciami i wtuliłam swoją twarz w zimne jak lód ręce. Wspomnienia
o Strachu wróciły. Chwyciłam gazetę łapczywie jak głodny pies jedzenie. Zaczęłam
czytać. Wydarzenie to miało miejsce dwa i pół miesiąca temu. Dziewczynka zmarła.
Nagle do pokoju przez uchylone okno wpadły promienie słoneczne. Oświetliły salkę,
odbiły się od szafeczki i chwilowo oślepiły mnie. Bezwiednie spojrzałam na inne gazety.
Przetarłam oczy, myślałam, iż znowu majaczę. Na każdej z gazet widniały podobne
tytuły: „Czy musiała umrzeć”, „Jak do tego doszło?”, „Moje biedne dziecko”, „Gwałt”.
Szybko zaczęłam czytać artykuły. Każdy z nich zakończył się tragicznie. Sprawcy nie
odnaleziono. Ułożyłam gazety od najstarszej do najwcześniejszej. Okazało się, że
zbrodnie dokonywane były co osiem dni. W żadnym z przypadków nie ma świadków
ani poszlak. Do zakończenia układanki brakowało mi jednego numeru brukowca.
Wtedy uświadomiłam sobie, że ten, którego nie ma, jest o mnie. Rozpłakałam się.
Zawsze w życiu wiedziałam, jak pomagać ludziom, jak ich pocieszać, jak sprawić, by
choć na chwilę pojawił się uśmiech na ich twarzach, potrafiłam dawać dobre rady,
a teraz? Zamknięta w sobie, osiemnastolatka nie potrafi pomóc sobie. Gdzie są twoje
rady, pomoc? Ty jesteś silna? Strach cię opętał. Strach nie tylko przed samym Strachem, ale i przed wszystkim, co nieznane, niewidzialne. Wstałam, chciałam wybiec
lecz osunęłam się z powrotem, poczułam nagły odpływ sił, miałam wrażenie, że ktoś
mnie obserwuje. Czułam jak same zamykają mi się oczy. Odpłynęłam.
Znalazłam się w parku, moja przyjaciółka chwyciła mnie za rękę i, nie wiedzieć
czemu, pociągnęła za sobą. Dobiegłyśmy do wielkiego starego dębu, który zdawał się
być żywy. Miał otwór w pniu. Czułyśmy się jakby nas zapraszał do środka. Pierwsza
weszła moja towarzyszka, po chwili namysłu weszłam i ja. Znalazłyśmy się przed
wielką lśniącą od perełek, szafirów i diamentów fontanną. Kompanka wyjaśniła, że
jest to fontanna ukazująca „prawdę o nas” stanęła na brzegu i zademonstrowała, jak
działa magiczna konstrukcja. Pomyślałam, że nie zaszkodzi spróbować, że pewnie
zobaczę jakieś ptaszki, kotki, przyjaciół czy rodzinę. Jednak nie zobaczyłam… zobaczyłam siebie. Byłam jakaś inna, blada, wyglądałam jak duch, miałam siwe włosy,
mimo że twarz wyglądała na młodą, z oczu nieustannie płynęły mi łzy, a najgorsze
było to, iż poruszałam się na wózku inwalidzkim. Ruchy wykonywałam niezdarnie
jak noworodek, rozglądałam się nerwowo jakbym kogoś szukała, ale nikogo nie było,
nagle zobaczyłam oczy, jego oczy – krzyknęłam. Szybko zeszłam z przeklętego miejsca.
Opowiedziałam znajomej, co widziałam. Wyjaśniła, że paraliżuje mnie coś, czego
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nie widzę, paraliżują mnie oczy. Moja dusza jest niepełnosprawna, odmieniona. Nie
dokończyła tłumaczenia, ponieważ obudziłam się. Nie musiała kończyć, sama doskonale wiedziałam, co to wszystko znaczyło. Doczołgałam się do łóżka, pomyślałam:
„a więc jesteś niepełnosprawna”.
Przez dwa tygodnie nikogo do mnie nie wpuszczano. Zrobiłam się dzika, schudłam,
Przypominałam bardziej wrak niż człowieka. Sen powtarzał się często, ale najczęściej
śniły mi się tylko jego oczy. Pod drzwiami do mojej celi, inaczej tego pomieszczenia
nazwać nie mogłam, ponieważ czułam się uwięziona, czekali moi rodzice, przyjaciele.
Byłam oschła, zimna, zdenerwowana, negatywnie nastawiona, nie chciałam nikogo
widzieć, nawet słyszeć o nich nie chciałam. Zamknęłam się jak pozytywka, która
kończąc grać, chowa się do pudełka i, aby zaczęła znowu działać, trzeba nakręcić ją
kluczykiem, tylko mnie nikt nie potrafił nakręcić. Może nie było odpowiedniego
kluczyka? Nie wiem. Czułam się bezużyteczna. Czasem myślałam, że Strach mógł
mnie wtedy zabić, dla wszystkich byłoby to lepsze wyjście. Moi rodzice i przyjaciele
nie musieliby patrzeć, jak umiera we mnie wszystko co kochali. Lekarze mieliby
więcej czasu dla innych pacjentów, salka zwolniłaby się dla bardziej wartościowych
ludzi, a ja nie musiałabym się męczyć.
Nocą, wydawało mi się wszystko jeszcze gorsze, wszędzie widziałam jego ślepia,
czułam, że szaleństwo wdziera się do mojego umysłu. Podeszłam do malutkiego
okienka, w tych obrzydliwych, białych ścianach. Przez zamgloną szybę zobaczyłam
mamę, miałam wrażenie, że wygląda gorzej ode mnie. Jakby chciała, kosztem siebie,
odebrać mi ciężaru zmartwień, w rękach trzymała malutki krzyżyk i jeszcze mniejsze
zdjęcie. Poznałam to zdjęcie, dałam je jej na urodziny. Byłyśmy na nim razem, jak
przyjaciółki, dwie najlepsze przyjaciółki, które radzą sobie ze wszystkim wspólnie,
uśmiechnięte, radosne, kochające siebie wzajemnie. Jednak wtedy, gdy się tak w nią
wpatrywałam, byłyśmy osobno, rozdzielała nas ściana. Nie ta, przy której stałam, ale
ta, którą sama postawiłam, a naprawdę postawił ją on – Strach. Zniszczył moje życie
i nie tylko moje. Mama. Zawsze taka radosna, służąca pomocą, radą, zawsze wiedziała,
co powiedzieć, w tamtej chwili brakowało jej słów, nie mogła powstrzymać łez, przez
cały czas się modliła. Dużo się zmieniło, ale nie zmieniło się to, że ją kochałam ponad
życie, a ona mnie. Na zdjęciu byłyśmy razem, mimo tego grubego muru czułam, iż
ona nadal ze mną jest. Nie tylko ona, wszyscy, dla których byłam wartościowa. Nagle
mama podniosła głowę. Spojrzała z utęsknieniem, rozpaczą i miłością w stronę małego
okienka. Zobaczyłam jej opuchnięte, zapłakane oczy. One, pomimo zmęczenia, nie
zmieniły się. Były takie, jakie zapamiętałam. Pokazywały jej dobro, miłość, wiarę.
Podszedł do niej lekarz, szepnął coś do ucha, rozpłakała się jeszcze bardziej. Zaczęłam
krzyczeć, walić pięściami w okienko, niestety nikt mnie nie słyszał. Doktor odszedł,
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zostałyśmy znowu same. Ona mówiła coś do mnie, wiedziałam to, ja mówiłam do
niej, miałam wrażenie, że ona też ma tego świadomość, mimo że mnie nie widziała.
Przesiedziałyśmy tak całą noc. Rano, jakby się coś we mnie obudziło. Spojrzałam
przez szybę, za drzwiami była już nie tylko mama, był też tata, przyjaciele. Chciałam,
aby sobie poszli, żeby nie siedzieli, nie marnowali czasu, jednocześnie chciałam, żeby
zostali. Byłam zmęczona położyłam się spać. Tym razem sen był inny, nie przypominał
on typowego koszmaru. Śniły mi się oczy, ale inne jedno było wilcze, drugie zaś zdawało się walczyć z tym pierwszym, przypominało to heterochromię. Jedno brązowe,
pełne nienawiści, wściekłe, pragnące ludzkiej krzywdy. Drugie niebieskie, łagodne,
kochające, pragnące mnie obronić. Pierwsze było źrenicą Strachu, drugie mojej mamy.
Była ze mną nawet we śnie. Wszystko co mogła, oddałaby mi. Chciała być ze mną
przez cały czas. Usłyszałam szept, tak cichy i delikatny jak powiew wiatru w majowy
wieczór: „bądź silna, jestem z tobą, wszyscy jesteśmy”. Podniosłam powieki, w sali nie
było żywej duszy, ale ja czułam obecność miliona dusz. Krzyknęłam: „Nie ugnę się!
Nie złamiesz mnie”. Słowa te wylały się z moich ust jak źródło, które wiosną zalewa
ziemię dookoła. Były tak silne, iż sama w nie uwierzyłam. Wiedziałam, że jeśli sama
nie nakręcę kluczyka, nikt nie będzie mógł zrobić tego za mnie, choćby nie wiem jak
bardzo chciał. Nie pomogłyby mi leki, psychologowie, psychiatrzy czy inni lekarze.
Musiałam sama się przełamać. Strach i Strach nie mógł mną manipulować. Pomyślałam: „Nie po to przeżyłaś, żeby leżeć na łóżku. Pokaż wszystkim na co cię stać! Jesteś
silna wstawaj, oni ci pomogą!”. Tak też się stało. Nacisnęłam przycisk przywołujący
personel. W mgnieniu oka w pokoju znalazły się dwie pielęgniarki, przestraszone
i zmęczone. Przytuliłam je. Zapytałam, czy mogę wyjść. Były tak oszołomione, że
nawet nie potrafiły odpowiedzieć. Wyszłam sama. Stanęłam naprzeciwko ich wszystkich. Uśmiechnęłam się. Zobaczyłam ich oczy, wszystkie wpatrywały się we mnie jak
w obrazek, z niedowierzaniem. Mama od razu wstała, przytuliła mnie, przybiegli inni
zaczęli płakać, ściskać mnie. Byłam słaba zdążyłam powiedzieć: „Dziękuję, to dzięki
wam”. Zrobiło mi się słabo, złapali mnie. Byłam szczęśliwa. Bałam się nadal, bałam
się, że on wróci, że pojawią się znów jego wilcze źrenice, że spojrzy na mnie znów jak
na ofiarę, ale wierzyłam, że oni będą ze mną.
Po kilku miesiącach, Strach został złapany przez policję. Poproszono mnie o to, bym
spróbowała rozpoznać sprawcę. Nikt z bliskich nie chciał się zgodzić, ale ja nie jestem
osobą, którą da się związać, zawsze robię to, co podpowiada mi serce, staram się, aby
nikt nigdy przeze mnie nie płakał. Wtedy mogłam sprawić, aby nikt nie cierpiał i nie
płakał przez niego. Poszłam na komisariat. Spojrzałam w jego oczy, wiedziałam, że to
on. Przeszły mnie ciarki, bałam się, ale Strach, nie mógł mnie już opanować. Byłam
silniejsza. Zwyciężyłam.
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Anna Milczarek
LO CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli

W

pewnym mieście żyła matka wraz z trzema córkami. Ojciec dziewczyn zmarł
niespełna miesiąc temu. Nie zdążył zdradzić tajemnicy o swojej kochance. Gdy
nadeszły urodziny matki, najstarsza córka wybrała się do kwiaciarni po kwiaty. Nie
wiedziała jednak, kim jest kobieta pracująca tam. Sprzedawczyni przypominając sobie
o przeszłości z ojcem dziewczyny, chciała zemścić się na ich rodzinie. W szybki sposób
uknuła przeraźliwy plan. Obsłużyła dziewczynę w miły sposób i wyszła za nią, aby
sprawdzić, gdzie mieszka. Nikt nie wiedział, że była chora psychicznie. Córka kupiła
matce bukiet dwudziestu róż w krwistym kolorze. Były one przeklęte przez kochankę
męża, która była czarownicą. Wszyscy w miły sposób spędzili resztę dnia. Minęła noc
i matka weszła do sypialni najstarszej córki. Nagle krzyknęła! Wszyscy znaleźli się
w jej pokoju. Dziewczyna leżała w łóżku, a jej ciało było całe pocięte. Wszędzie była
krew. Po przyjeździe karetki stwierdzono zgon. Funkcjonariusze policji nie mogli
ustalić przyczyny samobójstwa. Minęło trochę czasu, aż matka i dwie córki ochłonęły po tragedii. Znów nadeszły urodziny matki i średnia córka poszła do kwiaciarni
po kwiaty. Tam czyhała na nią owa kobieta. Ta, nie spodziewając się niczego, poszła
wraz z zakupionym bukietem do domu. Urodziny matki można zaliczyć do hucznych
i udanych. Dziewczyna, kładąc się spać, ujrzała na swoim ciele lejącą się krew. Cały
czas nękały ją głosy mówiące, żeby wyskoczyła z okna. Wieszając pranie na balkonie
poczuła ostry cios w plecy. Następnego dnia matka, chcąc obudzić córkę do szkoły,
nie zastała jej w łóżku. Pomyślała, że już wyszła. Młodsza wychodząc z domu ujrzała
na podwórku ciało siostry. Pogotowie stwierdziło zgon. Policja w tym przypadku
nie mogła ustalić sprawcy, ponieważ nie pozostawił żadnych śladów. Dla matki był
to cios poniżej pasa. Dzięki młodszej córce kobieta zdołała podołać przeznaczeniu
i pogodziła się z losem. Kolejnej nocy usłyszała glosy w kuchni. Pomyślała, że ktoś
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puka do drzwi, lecz w korytarzu ujrzała cień wysokiej kobiety z nożem. Zachodząc
ją od tylu odrzuciła z jej rąk niebezpieczne narzędzie na ziemię. Nie wiedząc kim jest
niezaproszona osoba, chciała dowiedzieć się, co robi w jej domu, lecz nie zdążyła, ponieważ została dźgnięta ostrym narzędziem. Chcąc się obronić podniosła nóż i wbiła
go w serce nieznajomej. Pozostał z niej tylko czarny pył. Zagadka kobiety z kwiaciarni
została rozwiązana. Nikt z mieszkających w pobliżu nie mógł uwierzyć, w to co się
stało. Koszmar dobiegł końca, lecz złe wspomnienie zostało. Matka wraz z najmłodszą
córką popadły w depresję. Obie są poddane leczeniu w zakładzie psychiatrycznym.
Czy zdołają wyjść z tej depresji? Czy kiedykolwiek otrząsną się z tragedii i przestaną
dręczyć je koszmary?...
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◆
Wojciech Pawłowski
Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu
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est rok 2009. W Górach Skalistych osuwa się ziemia, odsłaniając wejście do niezbadanych jaskiń krasowych. Niedługo później do prasy trafia informacja zaprzeczająca,
jakoby takie zjawisko kiedykolwiek miało miejsce. Grupa studentów geologii Uniwersytetu Stanu Kalifornia, węsząc temat na pracę zaliczeniową, postanawia pojechać
w to miejsce i zbadać sprawę na własną rękę. Nie wiedzą jeszcze, jak dramatyczny
obrót przybiorą wydarzenia…
Było ciepłe wiosenne przedpołudnie, pora lunchu i większość studentów wyszła zażyć
trochę ożywczego majowego słońca przed kolejnym nużącym wykładem. Na Jacka, Jane,
Marry i Ricka czekał podwójnie nudny wykład ze speleologii. Pierwsza trójka siedziała
wspólnie na murku, bo Rick jak zwykle chodził swoimi drogami i zawsze miał coś do
załatwienia. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie ujrzeli go wybiegającego ze
wschodniego skrzydła z taką prędkością, że z oddali zdawał się prawie nie dotykać ziemi.
Skręcił w ich stronę prawie potrącając przy tym wicedziekana i gnał ku nim, trzymając
w ręku zwitek papierów. Zatrzymał się przy przyjaciołach. Z ogromnym przejęciem
próbował wyartykułować, jakąś informację, która najwidoczniej nie cierpiała ani chwili
zwłoki. Jednak jego zadyszka uniemożliwiała wyłapanie choćby pojedynczego słowa,
nie mówiąc już o meritum tego zabawnie rwanego słowotoku. Marry, która od trzech
miesięcy była jego dziewczyną, spojrzała mu w oczy i odetchnęła miarowo, trzykrotnie,
co chłopak bardzo niezgrabnie powtórzył za nią. Zrobił jeszcze jeden głęboki oddech,
delektując się wręcz tlenem w płucach i zaczął mówić.
– Pamiętacie tę pracę na speleologię, na którą dał nam miesiąc? – wreszcie wypowiedział zrozumiale.
– No tak. I co? To było tak ważne, że biegłeś tu przez pół kampusu? – z przekąsem
dodała Jane.
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– To samo w sobie może i nie, ale spójrzcie na to. – podsunął im dzisiejszą gazetę
wygniecioną i mokrą od potu w miejscu, gdzie ściskał dłonią. Przeczytali ją i spojrzeli
na niego ze zdziwieniem.
– Dalej nie rozumiem – przedstawiając zdanie grupy, powiedział Jack.
– No jak to, odkryli jaskinię, której istnieniu zaprzeczają, czyli musi to być coś
dobrego. Pojedziemy tam i zobaczymy to na własne oczy. – Z błyskiem w oczach
powiedział Rick.
– Zgłupiałeś. Pewnie to zwykła dziura w ziemi, w której nie ma co oglądać. Pewnie
dlatego o niej nie mówią – rzekła, Marry obejmując go ramieniem w pasie. Wyraźnie
spochmurniał.
– Nie chcecie to nie jedźcie. Znajdźcie sobie temat i ślęczcie nad książkami. Ja
jadę i zobaczę coś na własne oczy, profesor jeszcze mi pogratuluje niesztampowego
podejścia – to mówiąc, zaczął się zbierać.
– Zaczekaj – powiedziała Jane, nie będziesz się w nic pakował sam. Znamy się od
liceum i jesteśmy z tobą w każdej bezsensownej głupocie.
Marry chwyciła go za rękę, on wziął jej torbę, po czym poszli prosto na wykład, na
który byli standardowo spóźnieni, ale żaden z wykładowców już na to nie reagował.
Usiedli na swoich miejscach, Rick jednak nie usłyszał ani słowa z tego, co było na
wykładzie. Całym sobą żył podróżą do jaskini.
Niespiesznie nadszedł weekend i przyjaciele zebrali się na parkingu Wallamrt`u.
Kwadrans później swoim do cna przerdzewiałym mercury sable w kolorze zgniłej zieleni
podjechał Jack, który, mimo stanu samochodu, świadczącego o co najmniej kradzieży
ze złomowiska, był z niego niezwykle dumny. Po czternastu godzinach jazdy byli niemal
na miejscu a rozpościerał się przed nimi widok rodem z pocztówki. Bezchmurne niebo,
słońce, kaleczące wzrok i ściana gór przed nimi. Mimo że była dopiero połowa maja,
żar lał się z nieba, a klimatyzator w ich „pierwszej klasy” środku transportu postanowił
odmówić posłuszeństwa. Po kolejnej godzinie jazdy byli już w pobliżu. Dalsza droga
wiodła przez grań, więc samochód musieli zostawić i iść dalej pieszo.
Szuter, którym wysypano drogę miło chrzęścił pod ich stopami. Przed sobą mieli
wszystko, co najpiękniejsze w Stanach Zjednoczonych. Drzewa miło szemrały, zdając
się witać wędrowców na szlaku przyjaznym szeptem. Gdzieś w oddali płynął potok.
Ptaszki, które przed ostrym słońcem kryły się w gałązkach rozsianych gdzieniegdzie
krzaczków, ćwierkały naprzemiennie, prowadząc ożywioną dysputę. Świat był piękny
i nic nie zwiastowało kolejnych wydarzeń.
Nagle wszystko umilkło. Ptaki już nie gwarzyły na ocienionych werandach krzaków,
drzewa już nie kłaniały się podróżnym, a ruszczej syczały odstręczająco, a słońce,
wtulające się powoli w ramiona gór już nie parzyło. Coś było nie tak.
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Z nadejściem zmierzchu znaleźli się u celu. Oto przed nimi jaskinia szczerzyła się
groźnie zębami stalaktytów, jak wilk, który ze złością obnaża kły, spotykając się oko
w oko z człowiekiem i mówi: „Zostaw mnie, a ja zostawię ciebie”. Nie był to przyjemny widok. Wtem rozległ się gardłowy warkot. Marry trzymając dotąd Ricka za rękę,
przesunęła się za niego.
– Skarbie chodźmy, to miejsce jest złe, znajdziemy inny temat – wyszeptała drżącym głosem.
– To tylko wiatr, a to świadczy o jednym. Jaskinia ma gdzieś drugie wejście. Może
uda nam się je znaleźć – z jeszcze większym entuzjazmem, niż wtedy na kampusie
powiedział Rick.
– Ale ja się boję – zaprotestowała dziewczyna.
Chłopak odwrócił się, spojrzał jej w oczy i powiedział:
– Przy mnie nic ci nie grozi – po czym przytulił ją ciepłym uściskiem i ucałował
w czoło.
Dziewczyna uspokoiła się i wszyscy ruszyli w nieznane. Przed gardzielą jamy leżały zniszczone jak przez wichurę białe namioty, polowe stoły i przemysłowe lampy
rodem z budowy.
– Poprzednia ekipa musiała się stąd szybko wynieść – zauważyła Jane. Jednak nikt
jej na to nie odpowiedział.
Na zewnątrz panował półmrok, a wnętrze jaskini zalewała gęsta, lepka i nieprzenikniona ciemność, która oblepiała wszystko wokół. Wszyscy, jak na komendę odpięli
od pasków latarki, jednak nawet snopy światła odganiały ją tylko na kilka metrów.
Był to jeden prosty i dość szeroki korytarz, więc szli w miarę dziarsko przed siebie.
Mimo śliskiej, wszędobylskiej ciemności, jaskinia była niezwykle okazała i piękna. Na
ścianach skrzyły się piękne, uwydatnione i potęgowane wilgocią minerały. Było cicho.
Za cicho. Jaskinia zdawała się pożerać wszelkie odgłosy, jakie wydawali. Budziło to
lęk, ale też pewną fascynację.
Im dalej zagłębiali się w trzewia tego skalnego potwora, ciemność zdawała się
otulać ich coraz mocniej. Aż nagle przed nimi wyrosła wielka skalna przepaść. Cała
grupa stanęła jak wryta. Trzysta metrów spadku i toń podziemnego jeziora, którego
drugi brzeg zdawał się być odległy o lata świetlne, nieosiągalny, tajemniczy, a przez
to romantycznie piękny. Strop zdobiła istna mozaika górskich kryształów, które jak
gwiazdy na niebie skrzyły się w świetle latarek. Nie było innego wyjścia, trzeba było
jakoś obejść przeszkodę. Wzdłuż ściany ciągnęła się wąska półka skalna, akurat na
szerokość człowieka, opartego plecami o ścianę. Chcąc nie chcąc, zaczęli sunąć z wolna wzdłuż ściany. Powierzchnia była mokra, śliska i odpychająca, stopy ślizgały im
się na kamieniach, a plecaki ciążyły i nie pozwalały na komfortowe oparcie o ścianę.
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Aż nagle, mniej więcej w połowie drogi, gdzie półka robiła się szczególnie wąska,
a po ścianie płynęły strugi krystalicznie czystej, choć w tych warunkach niezwykle
ohydnej wody, która odbijała gęstą, mięsista ciemność, mlaszczącą pod nogami przy
każdym kroku, łapiąc ją i wykrzywiając w najgorsze karykaturalne formy, but Jane
zawadził o jakiś występ i dziewczyna runęła w dół. Reszta przerażona patrzyła, jak
dziewczyna leci dobre sto metrów w dół, na leżące poniżej głazy. Chwila strachu ciągnęła się w nieskończoność. Sekundy płynęły leniwie, jak krew przechodząca przez
zaatakowane miażdżycą naczynie. Oddech grzązł w płucach i nie kwapił się do ich
opuszczenia, a bicie serca, w tej nieprzeniknionej pustce zdawało się wstrząsać miarowo cała czasoprzestrzenią. Wrażenie było takie, jakby w międzyczasie można było
wyjść i zrobić sobie herbatę, a i tak zdążyć na kulminacyjną scenę roztrzaskiwania
bezwładnego ciała o niewzruszoną skałą. I nagle długo wyczekiwane mlaśniecie, ale
nie ciała o kamień, a raczej dzikiego jabłka wpadającego do rowu, nad którym rośnie.
Oniemiali spojrzeli w dół. Woda. Jane żyje.
– Wyjdź z wody i czekaj na nas, wyciągniemy cię! – krzyczy Jack
– Co teraz?
– Trzeba ją wyciągnąć, ale nie mamy lin, żeby po prostu po nią zejść – zauważył Rick.
– Może da się tam zejść po skałach? Trzeba poszukać – zauważyła Marry.
– Rozdzielmy się. Ja zostanę tu, a wy poszukajcie bezpiecznego zejścia – powiedział
Jack i przykucnął nad urwiskiem.
Pozostała dwójka ruszyła dalej wzdłuż ściany, dochodząc do korytarza w ścianie.
Weszli tam choć niechętnie. Był niski, wąski i ciemny, ale jedno przesądziło o ich
decyzji. Wiódł w dół. Ruszyli. Latarka niewiele dawała, a ciemność już praktycznie
całkowicie oplotła ich morderczym uściskiem. Druga z dziewczyn wyszła z wody na
pobliskie skały. Latarkę zgubiła i nie miała już czym poświecić. Wyjęła z kieszeni swoją
nieśmiertelną zippo, którą dostała jeszcze po zmarłym na Tarawie dziadku. Wróciła
po nim praktycznie jedynie zapalniczka, którą nazywał szczęśliwą, a którą wtedy
zapomniał wziąć ze sobą. Szczeknęła blaszka i wyłonił się mały palniczek, krzesiwo
zachrzęściło pod zgrabnym palcem studentki i z charakterystycznym „zipp” poszła
najpierw jedna iskra, potem druga i przy trzecim skrzesaniu pojawił się pokaźny płomyk,
ciepły i miły, który dawał niewielkie poczucie bezpieczeństwa w tym nieprzyjemnym
środowisku. Rozświetlił z lekka okolicę. Po prawej miała bezkresną toń wodną, o ile to
w ogóle była woda, bo nie dało się tego wywnioskować po kolorze. Spostrzegła tunel
po lewej i trzęsąc się jeszcze z zimna, poszła sprawdzić dokąd prowadzi. Rozświetlając
sobie drogę płomykiem zapalniczki, który przyjemnie grzał dłoń sunęła niespiesznie
naprzód. Widząc, że korytarz rozdziela się na troje, postanowiła zawrócić, aby się nie
zgubić. Zdawało się jej, że odeszła tylko kilka kroków, jednak po zawrócenie i przejściu
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dobrych stu metrów spostrzegła, że to nie jest ten sam tunel, ten ciągnął się jeszcze
daleko. Postanowiła poczekać przy rozwidleniu, jako że nie było to daleko i mogli
ją dostrzec, albo chociaż usłyszeć. Jednak po dystansie, jaki, zadawało jej się, ma do
pokonania, rozwidlenia nie było. Siadła załamana i zaczęła wołać o pomoc, jednak ku
jej zdziwieniu sama nie mogła dosłyszeć swojego wołania. Panował absolutna cisza.
Tymczasem Rick i Marry szli wciąż przed siebie. Po przejściu dobrego kilometra
stało się coś nieoczekiwanego. Doszli do miejsca, w którym zostawili Jacka, na dodatek
wyszli w miejscu, w którym wcześniej tunelu nie było. Po towarzyszu również ani śladu.
Leżała tylko jego latarka, która mimo niemalże pancernej antywstrząsowej obudowy,
była w połowie zmiażdżona, jakby ktoś właśnie wjechał na nią opancerzonym humvee.
W dole nie było również Jane. Zmroziło im to krew w żyłach, a ciemność stała się już
dusząca, jakby tonęli w lodowatej brei, bez szans na ratunek. Utrudniała chodzenie,
oddychanie. Chcieli się stamtąd wynosić jak najszybciej, jednak nie mogli tak zostawić
przyjaciół. Postanowili się nie rozdzielać i iść ich poszukać.
– A jeśli oni… nie żyją? – Marry z ogromnym trudem przeszło to przez gardło.
– Żyją – Rick przekonywał chyba bardziej samego siebie – Na pewno Jack znalazł
jakiś sposób na wyciągniecie Jane i ruszyli w stronę wyjścia. Przypomniał sobie, że
mają krótkofalówki, wyciągnął swoją zza pasa i wywołał kompanów, jednak odpowiedź,
przeszła jego najśmielsze oczekiwania. Usłyszał „Venite” czyli chodźcie, wypowiedziane rozrywającym pustkę, czas i przestrzeń, dźwięcznym, metalicznym głosem, jakby
brzmiał z zaświatów, jakby sam Hades miał im coś do powiedzenia…
Kątem oka dostrzegli coś w tunelu, z którego właśnie wyszli. Popędzili co żywo,
w tamtą stronę. Biegnąc dostrzegli człekopodobny cień, znikający za zakrętem. Przyspieszyli kroku, a potem stanęli jak wryci. Ujrzeli owinięte w przerdzewiały drut kolczasty, „ciała” swoich przyjaciół, były niedbale oskórowane, jakby tępym narzędziem.
Ich usta były otwarte, jakby w grymasie czegoś z pogranicza bólu, złości i zdziwienia.
Widok ten był gorszy niż w jakimkolwiek horrorze. Oczy zdawały się wygnite, a całe
ciała znajdowały się w stadium głębokiego rozkładu. Ale jak to możliwe??? Minęło
dopiero kilka godzin, nie więcej! To pewnie powiedzieliby bohaterowie, gdyby nie
szok, niedowierzanie i strach, jaki ich teraz ogarnął. Zbliżały się jakieś nieokreślone szmery, coś tam było i jedno jest pewne, cokolwiek to było, nie było przyjazne.
Zaczęli biec niezgrabnie w drugą stronę, Szmer za nimi był coraz bliżej, teraz już
zamienił się w dźwięk przypominający mlaskający odgłos worka, pełnego mokrych
szmat przerzucanego po ziemi. Mlaśniecie, za mlaśnięciem, był coraz bliżej i jeszcze
ten stukot, ten potworny, rozdzierający umysł stukot, jakby ktoś w ich głowie walił
stalowym prętem po żebrowaniu starego, żeliwnego kaloryfera. Uciekali coraz dalej,
a ciemność trzymała ich w swoich objęciach. Wtuleni w tę galaretowatą breję mroku
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pędzili na złamanie karku w nieznane w kierunku, w którym, jak myśleli, jest wyjście.
Nagle Rick przewrócił się, a mlaśnięcia stawały się coraz głośniejsze. Wstał, krwawił,
rozwalił sobie rękę, która zaczęła zwisać bezwładnie. Spodnie od lewego kolana w dół
przesiąkły ciepłą krwią, która teraz wypełniała swym ożywczym żelazistym smakiem
całe jego usta. Nic sobie z tego nie robił. Biegli dalej. Poczuli powiew chłodnego
wietrzyku. Powiew ratunku. W ich twarz uderzył snop tak jasnego światła, jakby ktoś
trzymał ich z przepaską na oczach przez tydzień, po czym zdjął ją, świecąc latarką.
Byli kompletnie oślepieni, mokrzy, zmarznięci i poobijani, ale żyli. I nagle, zza pleców usłyszeli tak przeraźliwy pisk, jakby właśnie rozrywana była czasoprzestrzeń.
Ogłuszyło ich to, padli na ziemię zatykając uszy rękoma. Jakaś silna ręka złapała ich
i odciągnęła na bok. Po chwili zobaczyli błysk i ogromny huk razem z falą uderzeniową
przygwoździły ich do ziemi.
Dziesięć minut później siedzieli w opancerzony transporterze z napisem „Armia
Stanów Zjednoczonych”, przykryci kocami termicznymi, a żołnierz z opaską medyka
starał się złożyć do kupy rękę Ricka. Jechali do domu, ale zamiast odpowiedzi w ich
głowach gościło tylko więcej pytań… .
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szystko zaczęło się 14 października. Wstałam o 6:30, z resztą jak codziennie
i zaczęłam przygotowywać się do szkoły. Tego poranka, kiedy ściągałam w łazience moją piżamę, zauważyłam siniaki na ciele. Zastanawiałam się, z jakiego powodu
się one pojawiły. Próbowałam sobie przypomnieć, co wczoraj robiłam. Może to przez
tę wspinaczkę na drzewo? Może pobrudziłam się wczoraj flamastrem, gdy robiłam
plakat? A może po prostu się o coś uderzyłam? Nie dociekając do źródła mojego guza,
szybko się umyłam, ubrałam i pędziłam jak szalona na dół, by zjeść szybko śniadanie.
Była już 7:03. Autobus miał niebawem przyjechać. Dojechałam do szkoły. Na pierwszej
lekcji była matematyka. Poczułam zmęczenie, ale to pewnie przez to, że położyłam się
późno spać. Kiedy skończyłam zajęcia, odwiedziłam moją przyjaciółkę Adę. Znamy
się jak łyse konie. Chodziłyśmy razem do przedszkola, szkoły podstawowej, a teraz
do gimnazjum. Wróciwszy do domu, pełna energii, zasiadłam do rodzinnego obiadu.
Mama przygotowała spaghetti – pycha! Dzisiaj piątek, więc wieczór gier (siadamy całą
rodziną – ja, mama, tata i Emilia – moja młodsza siostra do stołu i gramy w jakieś gry
planszowe). Po partii poszłam odrobić lekcje, umyłam się i poszłam spać.
24 października – przepraszam, że nie pisałam tak długo, ale złapało mnie straszne
przeziębienie. Już jest chyba lepiej. Dzisiaj była u mnie Ada, by dać mi zeszyty. Niestety zaległości trzeba nadrabiać. Idę zacząć uzupełniać braki. Do zobaczenia później!
27 października – Czuję się już znacznie lepiej! Dzisiaj poniedziałek, znowu cały
tydzień trzeba chodzić do szkoły. Minęło już tyle czasu, a moje siniaki nadal są widoczne. Powiedziałam o tym mamie, ale ona odparła, żeby jeszcze trochę poczekać,
a znikną same. No to pozostaje mi tylko czekać.
Dzisiaj po lekcjach poszłam z moimi koleżankami do kawiarni i to nie dlatego, że
dzisiaj ciastko jest gratis do gorącej czekolady. Do domu wróciłam dosyć późno, jak na
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mnie, ale to z tego powodu, że poszłam odprowadzić Anitę. Przed kąpielą dokończyłam moją pracę na plastykę, ponieważ jutro mija termin oddawania zadań. Moje małe
dzieło przedstawia ptaka na tle nieba. Jaskółka ma rozpostarte skrzydła, symbolizują
one wolność, brak problemów... Chciałabym kiedyś, jak ten ptak, wzbić się do nieba
i latać bez celu godzinami... Ale to tylko marzenia. Wracając do rzeczywistości, to
muszę zacząć od jutra uczyć się do pracy klasowej z języka polskiego.
12 listopada – Znów dawno nie pisałam... Miałam (a nawet dalej mam) powód.
Na początku listopada zaczęłam się źle czuć, byłam osłabiona, bolały mnie kości.
Mama myślała, że to kolejny atak grypy. Zabrała mnie na pogotowie, ponieważ wtedy
zupełnie nie czułam, że żyłam. Zabrali mnie do szpitala na kolejne badania. Po kilku
dniach zapadł wyrok – ostra białaczka szpikowa. Tak, w wieku 15 lat zachorowałam
na śmiertelną chorobę, jaką jest rak krwi. Moja rodzicielka zaczęła płakać, tata się
załamał, babcia z dziadkiem zatracili się w modłach. A ja? Na początku byłam zaskoczona, a zarazem przerażona. Zostałam w szpitalu, rodzina była razem ze mną, ale po
pewnym czasie nakazałam im iść do domu, bo nie chciałam ich widzieć w takim stanie.
W sali zostałam tylko ja, co jakiś czas przychodziły do mnie pielęgniarki. Dzisiejszy
dzień na szczęście dobiega końca. Niedługo znowu napiszę.
14 listopada – Podejrzewam, że będę pisać częściej. W sumie piszę to sama do siebie
(warto czasem popisać lub porozmawiać z kimś inteligentnym), ale nie mam tu do
kogo się odezwać i pogawędzić o moich wewnętrznych odczuciach. Ostatnio zaczęłam
pisać o mojej chorobie i o pobycie w szpitalu. Wracając do białaczki – minęły dwa tygodnie od diagnozy. Nudząc się w Sali, zaczęłam czytać na jej temat. Dosyć sporo się
dowiedziałam. O tym, że jest śmiertelna również. Przez kilka dni naprawdę się tym
przejmowałam, po czasie (krótkim, ale jednak) pogodziłam się z tym, że umrę (dosyć
odważne słowa jak na 15-latkę). Summa summarum strach jednak został. Strach nie
przed śmiercią, lecz przed nieznanym. Strach... którego nie widać...
17 listopada – Dzisiaj do mojej pustej sali dołączyła nowa dziewczyna. Ma na imię
Liliana, chociaż woli, jak się na nią mówi Lila i przeżyła już 11 wiosen. Jak na swój wiek
jest bardzo dojrzała. Jest tu z powodu ziarnicy złośliwej, cokolwiek to jest. Z tego co
mi mówiła, to też nie zna tej choroby. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem i leczyć
tych, którzy teraz nie mają szans na przeżycie – tak jak ja.
24 listopada – Dzień moich 16. Urodzin! Dzisiejszego ranka zostałam obudzona
przez moich rodziców. Prawie jak w domu, tylko aktualnie moim domem był szpital.
Bardzo się ucieszyłam na ich widok. Mówili, jak bardzo mnie kochają, przepraszali,
że tak długo ich nie było, ale nie czuli się na siłach (w sumie to rozumiem i nie mam
im tego za złe) i obiecywali, że niedługo wrócę do domu. W to ostatnie chyba oni
sami nie wierzyli, ale tylko się uśmiechałam, żeby nie robić im większej przykrości.
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A właśnie – przynieśli mi nawet prezenty! Od całej rodziny dostałam ogromnego
misia przytulankę, ma ponad180 cm, otrzymałam również coś od klasy – wielka
kartka z życzeniami powrotu do zdrowia. Podobno w domu czeka na mnie stos takich
kartek od wszystkich uczniów. To były wyjątkowe urodziny.
1 grudnia – Zaczął się grudzień, co znaczy, że niebawem Wigilia. To moje ulubione
święto. Pełne radości, magii, miłości, a atmosfery w domu nie da się opisać. Mama
z babcią krzątają się w kuchni, ja, tata i dziadek ubieramy choinkę, w czym pomaga
Emilka, robiąc własnoręcznie łańcuch z papieru. Cały rok czekam na wigilijne potrawy, a w szczególności na pierogi. Nikt nie robi lepszych niż babcia. Mam nadzieję, że
wypuszczą mnie ze szpitala do domu chociaż na jeden dzień.
4 grudnia – Rano zabrali mnie na badania, ponieważ czułam się potwornie. Po
wszystkim poszłam spać. Wieczorem, kiedy rozmawiałam z moją współlokatorką,
powiedziała mi, że przypadkiem usłyszała rozmowę mojego lekarza prowadzącego
z bardzo bliską mi pielęgniarką, z którą przegadałam wiele godzin. Lila nie była pewna,
czy powinna mi powiedzieć, co usłyszała. Dowiedziałam się, że doktor mówił łamiącym się głosem do pielęgniarki, że zostało mi niewiele czasu. Chodziło tu o tygodnie,
nawet nie miesiące. Czy to oznacza, że o rodzinnej Wigilii mogę tylko pomarzyć?
12 grudnia – Rodzice odwiedzają mnie niemalże codziennie od sześciu dni, kiedy
dowiedzieli się o moim stanie. Dziwnie się czuję, leżąc w łóżku i widząc ich albo płaczących, albo pocieszających mnie na siłę, albo sztucznie uśmiechających się przez łzy.
Wydaję się jakbym nie miała uczuć. Ja się pogodziłam z tym już dawno. Oni nie zamierzają chyba nigdy. W sumie to rodzice i jest to dla nich potężny cios. Dzisiaj miałam
znowu badania. Szczerze, to nie liczę na poprawę. Liczę tylko na to, żeby nie bolało.
17 grudnia – Dokładnie dwie godziny i siedemnaście minut spędziłam na czytaniu
o mojej chorobie. Znalazłam nawet forum dla młodzieży chorej na nieuleczalne choroby – wśród nich szczytował rak. Pisali o tym, że się boją, opisywali swoje odczucia, lęki,
stan zdrowia. Również napisałam, chociaż zablokowali mnie po tym, jak napisałam, że
się nie boję. Nie rozumiem tych ludzi. Napisz coś, co jest przeciwne opinii większości,
a rzuci się na ciebie tłum ludzi uważających, że ich zdanie jest najważniejsze. Chyba nie
będzie niespodzianką, że rodzice mnie odwiedzili? Pytali o to, jak się czuję i tak dalej,
i tak dalej. Nie ruszałam się dzisiaj z łóżka, ponieważ czuję jakbym miała nogi z waty.
22 grudnia – Kolejny dzień w łóżku, wyniki nadal poniżej normy (delikatnie mówiąc), a ja nie mogę utrzymać długopisu. Wczoraj miałam nagły przypływ energii.
Wprawdzie nie wiem, co oznaczał, ale był krótkotrwały. Lekarze mi nie dali wypisu
do domu i na to wygląda, że Wigilię spędzę w szpitalu. Zawsze mogło być gorzej.
Nadszedł długo wyczekiwany dzień dla Julii. Dzień, którego nie dożyła. Dzień,
na który czekała cały rok. Pamiętnik dziewczyny schowany pod poduszką znalazła
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pielęgniarka. Przekazała go rodzicom, którzy zostali natychmiastowo wezwani. Mama
nastolatki przeglądając notes córki zauważyła na ostatniej stronie rysunek dwóch
jaskółek, a nad nimi napis: „Rozmyślanie o śmierci jest rozmyślaniem o wolności”.

288

Strach którego nie widać
◆
Karolina Rydygier
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie

N

ajpierw był huk, który odebrał mi świadomość. Pisk, który po sobie pozostawił,
prawie rozsadził mnie od środka. Towarzyszyła mu jasność, promieniująca
śnieżnobiałym światłem. Trwało to sekundę, może dwie. Później zapadła całkowita
ciemność.
I
Mówił spokojnym, bardzo przyjaznym tonem. Jego twarz nie zdradzała żadnej emocji.
Przez chwilę zastanawiałam się, czy na pewno nie jest robotem.
– Zapytam jeszcze raz. Nic więcej pani nie pamięta? – uśmiechnął się. Byłam pewna,
że ta rozmowa go męczy, ale na co dzień znosi pewnie gorsze rzeczy, niż siedzenie tu
ze mną. Chciałabym sobie przypomnieć, chociażby dlatego, żeby mu ulżyć.
– Wszystko już powiedziałam. Jeśli przypomnę sobie cokolwiek, na pewno pana
o tym powiadomię. A teraz przepraszam, ale chciałabym odpocząć.
– Dobrze, w takim razie nie będę już pani męczył – odpowiedział i podniósł się
z kanapy, ciężko wzdychając. Odprowadziłam go do drzwi.
– Cudem przeżyła pani śmierć kliniczną. Nie wiem, w jaki sposób wybudziła się
pani ze śpiączki, ale powinna pani dziękować Bogu, lub nauce – dodał wychodząc.
Odprowadziłam go wzrokiem, żeby być pewna, że znajdzie włącznik światła. Gdy
tylko się zapaliło, rzucił przez ramię:
– Proszę wziąć tabletki.
Dla kogoś takiego, jak ten lekarz, mój przypadek jest teologiczno-medycznym
sporem, który trzeba jak najszybciej rozstrzygnąć. Przez kilka wizyt zdążyłam trochę
go poznać i domyślam się, że między nim, a jego bratem, księdzem, toczy się zaciekła
walka, czy mój powrót do zdrowia jest dziełem nauki, czy Boga. Nie chcę martwić
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żadnego z nich, ale jestem pewna, że to sprawka tylko i wyłącznie szatana i szczerze
żałuję, że wróciłam do żywych.
II
Dziesięć, jedenaście. Cholera, nie potrafię zasnąć, kiedy liczę. Piętnaście, szesnaście,
siedemnaście.. Zegarek pokazuje trzecią piętnaście. Nie ma sensu zasypiać, ale muszę
zająć mózg czym innym, niż myśleniem o tym, że znów przyjdzie.
Wstałam, żeby napić się wody i połknąć kolejną tabletkę nasenną. Szklanka wypadła
mi z rąk, a woda rozlała się po panelach.
– Cholera! – krzyknęłam, kalecząc stopę odłamkiem. Pokuśtykałam do łazienki.
Kiedy wróciłam ze zmiotką, aby posprzątać bałagan, szkła już nie było. Pomyślałam,
że pozmywam podłogę z krwi, która sączyła się z rany na stopie, ale kiedy się obróciłam,
niczego nie było na podłodze, a rana zniknęła.
Przyszedł. Akurat wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewałam. Łzy napłynęły
mi do oczu.
– Zostaw mnie! – zawołałam, padając na kolana.
– Idź już sobie. Daj mi spokój, proszę...
Drwi sobie ze mnie. Słyszę to.
III
– Ale tu bałagan. Wychodzisz w ogóle? Ktoś Cię odwiedza? – zapytał, przemykając
przez rozrzucone sterty ubrań i usiadł na kanapie.
– Odwiedza, ale już nie sprząta.
– Brałaś tabletki? Jak się czujesz?
– Brałam rano, poza tym czuję się dobrze – odpowiedziałam, siadając na przeciwko niego.
– Nie wyglądasz – odparł – powinnaś wyjść do ludzi, może uprawiać jakiś sport.
Nie jesteś już tak słaba, jak na początku.
Spojrzał na mnie, licząc na aprobatę. Szybko jednak zrozumiał, że jej nie uzyska.
– Wciąż pytają, czy przypomniałaś sobie cokolwiek. Chcą ustalić, kto spowodował
wypadek. To jest też w Twoim interesie, bo odszkodowanie za taką krzywdę to majątek.
– Gdybym pamiętała, powiedziałabym już dawno. Może muszę znowu uderzyć się
w głowę, żeby sobie przypomnieć – uśmiechnęłam się i nagle spoważniałam.
Nigdy nie pojawił się w ciągu dnia, jego porą zawsze była noc. Rozpływał się wtedy
w ciemności, był wszędzie i nigdzie. A teraz stoi w moim korytarzu i obserwuje.
– Coś się stało? Strasznie zbladłaś – doktor spojrzał najpierw na mnie, a następnie
w stronę korytarza.
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– To on – wyszeptałam drżącym głosem. Miał ze dwa metry. Czarny garnitur, w który
był ubrany, dodawał mu dodatkowych centymetrów. Niesamowicie chudy i wysoki,
bosy mężczyzna o pustych oczach i przerażającej, do połowy spalonej twarzy. Stał
tak po prostu w moim cholernym korytarzu.
– Wynoś się! – krzyknęłam, chowając twarz w dłonie.
Ani drgnął.
– Kto?! Tam nikogo nie ma, uspokój się! – doktor podszedł do mnie, próbując
opanować mój napad lęku. W tym momencie trzasnęły wejściowe drzwi. Byłam
pewna, że zamknęłam je na klucz. Doktor natychmiast wybiegł z mieszkania, jednak
szybko wrócił.
– Na klatce nikogo nie ma. Sąsiad, którego spotkałem na dole mówi, że nikt oprócz
mnie nie wchodził i nie wychodził w przeciągu godziny, odkąd tam stoi – wysapał,
chwytając się za kolana.
– Dzwonię na policję. Od tej pory będziesz pod nadzorem.
Świetnie.
IV
– Co się stało?! Słyszałam krzyk – zapytała kobieta, która mieszka ze mną od jakiegoś
czasu. Przysłali ją z posterunku, aby mnie pilnowała.
Wskazałam palcem na zegar, jedną ręką zasłaniając twarz. Kiedy ujrzałam jej wzrok,
spotkałam się tylko z tępym spojrzeniem. Jeszcze dziesięć sekund temu wskazówki
przesuwały się wstecz z prędkością stu kilometrów na godzinę, ale teraz zatrzymały
się w miejscu.
– Nie może pani panikować z powodu zepsutego zegarka – powiedziała, po czym
wróciła do swojego tymczasowego pokoju. Spojrzałam na zegar.
Trzecia piętnaście.
V
Rozmowa trwała w najlepsze. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam się tak dobrze,
rozmawiając. Dawno nie wydusiłam z siebie więcej niż jedno zdanie. Od czasu, kiedy
przydzielili mi opiekę lekarską, coraz lepiej dogaduję się z Doktorem.
– Mam pytanie – uśmiechnęłam się do niego, marszcząc brwi – o której godzinie
wybudzono mnie ze śpiączki?
Doktor zajrzał do teczki. Chwilę zajęło, nim znalazł odpowiedni świstek, po czym
odparł:
– Trzecia piętnaście, a dlaczego pytasz?
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VI
Mam dość tej kobiety. Całkiem wiadome jest, że nie pokaże przy niej swojej obecności,
a nawet jeśli, to i tak widzę go tylko ja. Kiedy tylko przybiega mi na ratunek, wszystko
się uspokaja, a ja wychodzę na idiotkę.
– Widzisz? – zawołała, wychylając głowę zza kuchennego blatu – mówiłam, że pękła
uszczelka. Nic innego nie sprawia, że woda sama leci z kranu.
W tym momencie trzasnęły wejściowe drzwi. Spojrzałyśmy na siebie, bo obie doskonale wiedziałyśmy, że są zamknięte na klucz. Zastygłyśmy w bezruchu i czekałyśmy.
Miałam nadzieję, że tym razem udowodnię jej, że mi nie odbiło, chociaż może być
ciężko. Cisza trwała około dziesięciu minut. W końcu odważna pani policjant postanowiła sprawdzić, kto to może być. Na początku jedyne co przyszło mi na myśl, to jej
niesamowity refleks, ale kiedy usłyszałam krzyk, wiedziałam, że jednak nie przysłali
jej tutaj przez przypadek. Kilka minut później spojrzałam przez okno. Moja bohaterka
właśnie pakowała do radiowozu mężczyznę.
Wysokiego, bosego, w czarnym garniturze.
VI
– Złożył zeznania. Przyznał się do wszystkiego. To on spowodował wypadek – powiedziała, przechylając kubek z herbatą.
– Nachodził Cię, odkąd w gazecie przeczytał, że przeżyłaś. Twierdzi, że męczyły
go wyrzuty sumienia i przychodził, żeby z Tobą porozmawiać i za każdym razem
tchórzył. To on był tutaj, kiedy nas wezwaliście – dodała, zmierzając w kierunku
drzwi wyjściowych.
– To niemożliwe, tamten tak nie wyglądał. Spanikowałam, widząc zdjęcie mężczyzny, na którym spoczywała wina za całe zło, które przytrafia mi się od czasu wypadku.
– Jest pani w szoku, wcale się nie dziwię.
– Pani nie rozumie. To nie on mnie nachodził, nie byłby w stanie robić takich rzeczy.
Nie miał żadnego powodu.
– Pracuję w tym zawodzie piętnaście lat i zdziwiłaby się pani, co potrafią dziś robić
ludzie. Nawet bez konkretnego powodu.
– Ale tamten miał spaloną twarz. To nie jest on.
– Zostawię pani dokumenty do odszkodowania. Wytoczymy proces sądowy, ale to
tylko formalność, jedna rozprawa. Proszę odpocząć, dużo pani przeżyła – uśmiechnęła
się i zamknęła za sobą drzwi.
Może naprawdę przez to wszystko zwariowałam. Na szczęście mam już święty
spokój.
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VII
Biegnę ulicą, wokół mnie krzyczą ludzie, zza pagórka bije jasna łuna. Im bliżej celu
jestem, tym bardziej rozpoznaję to miejsce. Ktoś łapie mnie za ramię, ale nie mogę
dostrzec jego twarzy. Jest tak wysoki, że jej zwyczajnie nie widzę. Nie mogę się ruszyć.
Widzę auto roztrzaskane na drzewie. Tak, to może być mój wypadek. Przeszył mnie
lęk, wciąż nie mogę się ruszyć. Wysoka postać znów łapie mnie za ramię i wszystko
wokół nas znika. Słyszę tylko pisk opon i trzask tak głośny, że mógłby rozsadzić bębenki. Moim oczom ukazuje się biały jeep, w dokładnie tym samym miejscu. Patrzę na
zegarek-trzecia piętnaście. Do płonącego auta podbiega mężczyzna. Wysoki, ubrany
w garnitur. Próbuje wyciągnąć z niego kobietę, kiedy nagle samochód eksploduje.
Znowu biel i twarz mężczyzny z mojego korytarza. O mój Boże.
Obudziłam się zalana potem. Kiedy otworzyłam oczy, dochodziła właśnie magiczna godzina. Obróciłam się na drugą stronę, nie mogąc pozbierać myśli. Wciąż
byłam w szoku.
– Czas to zakończyć – powiedziałam do siebie i odłączyłam zegarek od prądu. To była
najgorsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Wszystkie zegarki w domu zaczęły hałasować.
Zatkałam uszy. Kątem oka dostrzegłam wysoką postać za oknem, która bacznie mi się
przyglądała. Nie zastanawiałam się długo. Działałam szybko. Chciałam zakończyć
to raz na zawsze. Ruszyłam w jej kierunku. Pokazanie mi tego wszystkiego musiało
mieć coś na celu, teraz ja pokażę, że się nie boję. Podchodzę do okna i choć ten widok
przeraża mnie do szpiku kości, staję z nim twarzą w twarz. Myśli pędzą, jak szalone.
Czekam na reakcje. Wyobrażam sobie, jak wszystkie szyby pękają w drobny mak,
lewitują stoły, szaleje elektronika.
Nic nie szalało, wręcz przeciwnie, panowała grobowa cisza. Stoimy naprzeciw siebie.
– A więc dlatego przychodziłeś. Masz do mnie żal, że ja wróciłam do żywych, a Ty
zostałeś po tamtej stronie. Nie wiem, dlaczego oczekiwałam odpowiedzi od ducha.
– Nie wiem, gdzie Cię pochowano, ale kiedy się dowiem, odwiedzę Cię. Nie zdążyłam dokończyć zdania. Rozpłynął się w mroku nocy.
Przeszyło mnie dziwne uczucie, jakby zalewała mnie stopniowo fala spokoju. Odszedł. Cały strach odszedł, kiedy zebrałam się na odwagę, żeby spojrzeć mu w oczy.
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„C

holera znowu się spóźnię, ona mi nie wybaczy, jak tym razem nie będę na czas.
Może jeszcze nie odpłynęli. Zaraz, która jest godzina?! Już dziewiąta. Nie no
odpłyną beze mnie”. Myślałem biegnąc do portu. Miałem wreszcie wyrwać się z tej
przeklętej dżungli. Oczywiście zaspałem i co? I teraz o mało nie wyplułem płuc,
a szanse na pobyt w tej, przez Boga zapomnianej krainie, przez kolejny rok, z każdą
minutą drastycznie rosły.
– Ej! Jeszcze ja! Zaczekajcie! – krzyczałem próbując rozpaczliwie złapać oddech.
„Nie ma szans zostawią mnie tutaj” – Czekajcie!
W tym czasie po trapie na pokład wszedł ostatni z członków załogi, tym samym
dał sygnał do odbijania od brzegu. „Jeszcze kawałek kawałeczek! Jeszcze sto metrów
musi się udać!” Przyspieszyłem ostatkiem sił.
– Coś za jeden? – wycharczał załogant zabierający się za zwijanie trapu.
– Hyyyyhhyyyy! – wysapałem ledwo łapiąc oddech.
– Dobra nie interesuje mnie to. Ma kasę?! – Powiedział marynarz wyciągając zniszczoną od oceanicznej wody rękę.
– Tattak, proszę – wyjąkałem i podał mu plik banknotów.
– No to ładuj się, bo zostaniesz w tej dziurze! ODBIJAMY! No Steven pokaże ci gdzie
będziesz spał. Czeka nas długi rejs – powiedział, po czym zaciągną się papierosem
marynarz i poszedł za ster.
Łódź jak łódź nic nadzwyczajnego, miejsce do spania też nie było rewelacyjne no,
ale cóż miałem tu spędzić maksymalnie tydzień.
– Bywało gorzej, tu, chociaż jest sucho – po cichu zaśmiałem się w duchu jednak to
był dopiero początek tego, co miało się zdarzyć na środku oceanu.
Dwa dni przebiegły bez specjalnych rewolucji, poza tymi w moim żołądku. Teraz
mieliśmy pierwszy poważny problem. Nasza „Mirella”, statek, którym płynęliśmy,
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kołysała się powoli na spokojnej tafli oceanu. Jeden z silników padł. Kilku przemytników (tak płynąłem statkiem szmuglerskim) starało się posklecać go w stertę działających stalowych elementów już od dobrych dziesięciu godzin. Leżałem w swojej
koi „Brakuje już chyba tylko tego, żeby jakiś okręt nazioli tu przypłynął”– myślałem.
„Albo lepiej niech przypłyną tu ci cholerni piraci. Marynarka wojenna miała, chociaż
jakieś zasady, których musiała przestrzegać, a piraci…? Rozerwą nas choćbyśmy
w ładowniach mieli gówno”. Dalej snułem historyjki, które zapewne by się nie spełniły.
Może i mieliśmy ładownie wypchane karabinami i innym żelastwem, ale mało, kto
umiał tu dobrze się nią posługiwać.
Do północy dryfowaliśmy. Jakoś o pierwszej w nocy zbudził mnie chrzęst silnika.
„Naprawili?!” Z niedowierzaniem wstałem i poszedłem zobaczyć, czy faktycznie
płyniemy, czy to może jakiś inny statek. Wyszedłem na pokład. Było pusto. „Pewnie
wszyscy poszli spać” Pomyślałem. Poszedłem do sternika zapytać, czy wszystko
w porządku. Mimo że to był środek nocy, to było całkiem widno. Zobaczyłem jakiś
ląd majaczący na horyzoncie.
– Czego tu szukasz?! – warknął ktoś za mną.
– Ja… eee chciałem zaczerpnąć świeżego powierza i… zobaczyć, czy nic się nie
dzieje. Myślałem, że ktoś do nas podpłynął.
– Niby, kto miałby podpłynąć. Naziści? Jankesi? Ha ha. Oni nie zapuszczają się
tam, gdzie my płyniemy. Mieliśmy wpłynąć do jednego z portów Afryki zachodniej.
– Tej trasy się boją, bo wiedzą, że z nami nie ma żartów.
– Z wami? Myślałem, że wy tylko transportujecie towary.
– Tak to prawda. Jednak trasa, jaką płyniemy jest usiana mieliznami i skałami.
Zwodzimy tu okręty wojenne, a potem one… no cóż znikają Ha ha ha – zaśmiał się
złowieszczo.
– O, eee… jasne ulżyło mi. – odwróciłem się i wychyliłem za barierkę. „Czemu ja
zapakowałem się na taki statek?” Zdenerwowany pytałem siebie. Przemytnik odszedł
bez słowa podśmiewając się cicho. Wróciłem do koi.
Kolejnej nocy znowu statek dryfował. Jednak nie naprawili dostatecznie tego
silnika… Obudziłem się o trzeciej w nocy. Płynęliśmy. „Jak możemy płynąc skoro
silniki są wyłączone?!” Wybiegłem. Sternika nie było za sterem, pokład był pusty.
Obleciał mnie dreszcz grozy. Gdy nagle upadłem na wilgotny pokład. Statek zarył
w plażę. „Tak szybko to nie możliwe. Jeszcze trzy dni drogi”. Pokład nadal był pusty.
Zszedłem na ląd. Podszedłem do linii drzew. Coś przemknęło jakieś kawałek ode mnie.
Odskoczyłem. Odwróciłem się w stronę statku…. No właśnie. „Kurwa mać”. Statek
płonął. Jak? Nie mam pojęcia. Ktoś z pistoletem w ręce wskoczył do wody wrzeszcząc
w agonii. Pobiegłem go wyciągnąć.
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– Ty! Zatłukę cię. Niezbyt miła reakcja kogoś, kogo właśnie wyłowiłem z wody.
– Ty gnoju to ty podłożyłeś ogień w maszynowni! – wymierzył we mnie ze swojej
tetetki.
– To nie ja. Przecież silniki nie działały. Nie mogły się zapalić, co miałoby się zapa….
„łup łup łup” – bosman strzeli, ale tuż obok mojej twarzy.
– PADNIJ! – wrzasnął i przylgnął do piachu. – Kurwa widziałeś. Jak miałem widzieć
skoro byłem odwrócony tyłem.
– Co widziałem?
– Tam tam… nie wiem, co to kurwa było, wyglądało jak, chyba jak jakiś człowiek
z ryjem wielkiego ptaka – wychyliłem się z nad niewielkiej wydmy, za którą leżeliśmy.
– Pusto nikogo nie ma – odrzekłem. Boris się wychylił. Rozpoznałem w nim tego
marynarza, z którym rozmawiałem ubiegłej nocy.
– Psia mać – zaklął.
Zebraliśmy wszystko co „oddała” nam płonąca „Mirella”. Ze strachu żaden z nas nie
mógł zasnąć. Jeszcze chyba nie do końca dotarło do nas to, co właśnie się wydarzyło.
Nastał wczesny ranek była chyba piąta rano. Zrobiło się już na tyle widno, żebyśmy
poczuli się bezpieczniej, nie wiadomo co mogło czaić się w mroku nocy.
– Głodny jestem – narzekał mój rosyjski towarzysz niedoli
– Ja też, ale co mam ci poradzić, zaproponowałbyś coś zamiast jęczeć.
– Ehh… no to może chodźmy kawałek w tę dżunglę może znajdziemy jakiegoś
hmm kurczaka?
– Czemu nagle zmieniłeś zdanie? – od początku baliśmy się wejść choćby o krok
za linię drzew.
– Głód i brak lepszego rozwiązania zmienia człowieka.
– No dobra masz pistolet? – zapytałem, Boris w odpowiedzi zakręcił nim na palcu
i schował do kieszeni – Dobra mam nadzieje, nie natrafimy na nic nadzwyczajnego.
Weszliśmy. Nagle zrobiło się ciemniej. W oddali słychać było jakieś pomruki i gwizdanie. Przez moje plecy przeszedł szybki i mrożący dreszcz. Boris też wydawał się być
przestraszony albo co najmniej zagubiony. Szliśmy dalej jak na szpilkach. Każdy szmer
wyostrzał nasze zmysły, co prowadziło do pogłębienia lęków. Co prawda spędziłem
lata w dżungli, ale to, to było coś innego. Tu można było wyczuć… no właśnie co?
Zło? Wroga? Trudno powiedzieć, ale każdym razie to coś tam było.
– Szszsz… Cichooo. – szepnąłem po czym ręką wskazałem krzak kawałek na lewo
od nas.
– Idź z lewej otoczymy go – skinął na mój rozkaz delikatnie głową i zaczął powolutku
skradać się od drzewa do krzaku. Postąpiłem tak samo. Otoczyliśmy go, nie zauważył
nas. Skoczyliśmy na niego. Jednak źle oceniliśmy odległość.
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– Kurwa łap go! – krzyknął i zaczął biec, skupiając się na głowie jakiegoś kuro‑podobnego ptaka.
– Stój! – krzyknąłem do niego, po czym zniknął w zagajniku.
Rzuciłem się biegiem za nim. W końcu przestałem go słyszeć. Zatrzymałem się
i krzyknąłem:
– BORIS! – Cisza – Boris! Gdzie ty do cholery jesteś!? Usłyszałem szmer. Pobiegłem
w jego stronę. Zobaczyłem, gdzieś między drzewami, łysą głowę Rosjanina. Nieruchomą jakby była posągiem. Podbiegłem do niego. Stanąłem jak wryty wytrzeszczając
oczy. Paraliżujący dreszcz przebiegł przez mój kręgosłup.
– Boris c-co to kurwa jest? – staliśmy przed czymś w rodzaju wejścia do podziemnej
krypty.
– Nie mam pojęcia chłopie ten kurak tam wbiegł. Idziemy za nim?
– W sumie to tylko kilka kamieni. To było coś gorszego niż kamienie. Nie chciałem
tam wchodzić, ale głód wziął górę nad lękiem. Weszliśmy. Kompletna ciemność. Odpaliłem zapałkę. Płomyczek majaczył i kiwał się w mojej dłoni, rzucając blade światło
na wąski korytarzyk. Usłyszeliśmy ciche gdaknięcie. Powoli, przyklejeni do ściany,
żeby się nie zgubić, ruszyliśmy naprzód. Szliśmy jakieś pięć może dziesięć minut.
Odpaliłem kolejną zapałkę. Teraz światełko padło na „kuraka”, za którym tak gonił
Boris. Teraz był dziwnie spokojny.
– Tu jesteś ptaszyno – powiedział Boris biorąc zwierzaka pod pachę – Mamy to co
po przyszliśmy, idźmy stąd zanim to wszystko się zawali. Wszyliśmy już nieco bardziej
rozluźnieni i spokojniejsi. Jednak wychodząc z tej krypty coś poczułem. Coś jakby
mnie ukłuło w kark.
– Pilnuj tegoooo…– Padłem jak długi tocząc pianę z ust i wijąc się w konwulsjach.
Tak przynajmniej zrelacjonował mi Boris.
– Co jest k…. ałaaa! Mój czerep! – Obudziłem się leżąc pod drzewem. Obok mnie
spacerował sobie ten kogut. – Cholera co jest?! – zapytałem sam siebie. Dalej czułem
kłucie na karku. Wymacałem tam dwie dziurki jakby od ugryzienia. „Co mnie tak
ucięło?” Starałem się myśleć, ale głowę wręcz rozsadzał od środka ból. Chciałem
wstać, ale nogi omówiły posłuszeństwa. Było późno, leżałem tam już dobre kilka
godzin. Zegarek miałem rozbity. Wskazówki zatrzymały się na 8:35 taką też godzinę
wskazywały, gdy wychodziliśmy z tej krypty. „Jak to możliwe, że spędziliśmy tam prawi dwie godziny?”. Próbowałem sobie wszystko odtworzyć i zrozumieć. Zamknąłem
oczy i znowu odleciałem. Gdy je otworzyłem, przede mną siedział Boris, szczerząc się
szeroko, aż nie naturalnie, właściwie tylko jego zęby było widać w ciemności.
– Obudził się nasz śpioch Ha ha ha!
– hheaaha… – tylko tyle zdołałem wydukać
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– No wstawaj idziemy jest trzecia w nocy.
– Idziemy? Gdzie?
– Zobaczysz –
Nie podobało mi się to. Coś za wesoły był. Nie miałem jednak specjalnego wyboru.
– Boris gdzie my jesteśmy? Zgubimy się…
– Nie możliwe spójrz tu zostawiłem ślad – wskazał na nacięty symbol na drzewie
– Tak, ale jak wycinałeś ten znaczek, rano to tu była ścieżka. Pamiętasz?
– Yyy… – rozejrzał się – faktycznie gdzie ona jest.
– Coś mi tu nie gra… Spróbujmy się cofnąć do tego wejścia, gdzie był ten „kurak”
Wróciliśmy. Miejsce napawało mnie jeszcze większym strachem niż poprzednio.
Tak nawiasem mówiąc miałem wrażenie, że na końcu tego korytarza majaczy światło
i słychać głosy… nasze głosy. Ruszyliśmy od krypty z powrotem do miejsca, gdzie był
w drzewie wycięty symbol. Drzewo było to samo, ale stało na środku bagna.
– Co jest grane!? – Boris wyciągną swoją tetetkę. Strzelił w drzewo. I wściekły
warknął, do mnie, że musimy przejść przez to bagno. Księżyc był w pełni, a bagno
odsłonięte, więc było widno, ale nie uśmiechała mi się ta przeprawa.
– Znajdźmy inną drogę – powiedziałem błagalnie, ale on nic tylko ruszył brodząc po
pas w bagnie. Więc poszedłem za nim. Za bagnem rozciągała się polana, a na polanie…
wejście do krypty. Zamarłem.
– Boris…
– Tak widzę znowu tą cholerną kryptę! –
– Nie to mam na myśli. Spójrz na schody.
– O ku… –
– Zamknij się! – powiedziałem zasłaniając mu usta dłonią.
Na schodach do krypty wypisane było: „Nie przetrwacie kolejnej nocy! Plemię (bardzo
niewyraźna nazwa, nie dało się rozczytać) znów złoży ofiarę z ludzkiej krwi”
W tym czasie coś przebiegło nam za plecami. Ochlapując nas krwią. Było albo
tak szybkie, w co nie wierze, albo niewidzialne. „Strzał” Odwróciłem się. Z krypty
dobiegał wrzask Borisa. „Jak on…” Wymacałem na ziemi i podniosłem jego pistolet,
który najwyraźniej upuścił tuż po wystrzale. Wszedłem do środka.
– Boris gdzie jesteś!? –
– Nie nie nie nie nie ! Aaaaaa – wył gdzieś w oddali
– Nie daj się idę po Ciebie – krzyczałem, lecz mój głos jakby znikał między ścianami
krypty. Znalazłem go! Leżał pod ścianą z zakrwawioną twarzą ciężko oddychając.
– Odejdź… – wycharczał – uciekaj…ahe ahe – zakaszlał
– Wyciągnę Cię stąd damy sobie radę z tym czymś
– Ehe… nie akhm… dasz rady z czymś czego nie widzisz – stracił przytomność,
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ale oddychał. Przerzuciłem sobie go na plecy. Szedłem wzdłuż korytarza. „Czego
nie widać?” myślałem „Co tu jest grane?” Wyszedłem. Położyłem Borisa na ziemi.
Odwróciłem się w stronę lasu.
„Zaraz, zaraz. Tu nie było strumienia” Poszedłem po wodę nie było mnie raptem
30 sekund. Boris zniknął. „Co się do cholery odpierdala w tej dżungli!” Usłyszałem
szelest za mną. Posłałem kilka pocisków z pistoletu w tamtą stronę.
– Mam cię gnoju!– wykrzyknąłem. Z krzaków wytoczyło się jednak ciało tapira.
„Kurna, zwariuje”
– Pokaż się! Taki jesteś odważny tylko kąsać pot… – łup. Nie skończyłem mówić
zdania, gdy coś szarpnęło mnie za nogę i rzuciło mną o schody. Wstałem i znowu. Zacząłem się rzucać chcąc choćby zobaczyć napastnika. Bez skutku. Bił mnie po twarzy,
drapał, i rwał włosy. Miałem wrażenie, że szarpię się z co najmniej dwójką napastników.
Chciałem atakować, to podpowiadał mi instynkt i rządza zemsty. „Jak mam walczyć
czymś czego nie widzę?!” Zamachnąłem się za siebie i natrafiłem na opór. Coś ostrego
wbiło mi się w dłoń. Coś jakby… dziób? Spojrzałem na rękę i dostrzegłem tylko dwoje
białych oczu, ślepych oczu. Tortura się skończyła. Wstałem starałem się pozbierać
i spieprzać jak najszybciej. Biegłem, przez las chciałem znaleźć się na plaży z jakimś
statkiem. Już widziałem księżyc odbijający się w tafli oceanu gdy… Usłyszałem krzyk.
– Pomooocy! – „Boris” pomyślałem i pobiegłem w jego stronę.
– Ekham…– dusił się.
– Idę wytrzymaj jeszcze chwilę! Przebiegłem może sto metrów, gdy coś znowu
chwyciło mnie za kostkę. Uderzyłem się w głowę. Ogłuszony czułem, jak ktoś ciągnie
mnie po ziemi. Po chwili to „coś” zorientowało się, że jestem jeszcze przytomny, więc
oberwałem jeszcze raz. Straciłem przytomność.
Leżę na polanie. Przede mną stoją wbite w ziemię dwa rzędy świeżych, niezapalonych pochodni. Ledwie stoję na nogach. Rozglądam się. Drżę z wściekłości, z zimna,
drżę z nerwów. NIE. Drżę ze strachu. Przede mną pojawia się postać w białej postrzępionej szacie ubrudzonej ziemią. Głowa? Jaka głowa? Wielki ptasi dziób, po którym
powolutku spływały malutkie kropelki krwi. „Mój cios chyba zaszkodził tylko mojej
ręce” –myślę. „Nawet go nie drasnąłem”. Postać ciężko dyszy. Powoli zaczyna szeptać
coś pod nosem dziwnym metalicznym głosem. Nie mogę się ruszyć. Czuję się, jakby
to on mnie zamroził. Czuję, jakby on na coś czekał.
– Стреляй! Товарищ! – usłyszałem. – Я держу его!
Postać odwraca swój łeb i w tym czasie na jej szyi, jeśli można to tak nazwać, zaciskają się potężne ramiona Rosjanina. Moja ręka wyrwana z paraliżu ostatkiem wolnej
woli chwyta za pistolet w mojej kieszeni i pociąga za spust. Pierwsza kula sprawia, że
ptasia maska zamienia się w stertę drzazg. Druga z kolei przechodzi na wylot białej
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szaty i kończy swój lot w sercu Borisa.
– Nie!!!
– O tak…
W ty momencie wielki sztylet przeszywa mnie na wylot przechodząc przez sam
środek serca.
Nie żyję… Zaraz… Jak nie żyję, skoro to opowiadam? Czuje się dobrze, ale nie
żyje. Nie czuje głodu, nie czuje pragnienia, nie czuje już strachu. Teraz widzę wszystko. Są tacy jak ja. Każdy ma swoją historię. Jestem jednym z nich. Chcę jednego!
Zemsty? Władzy? Zaspokojenia żądz? Nie… Chcę zabijać. Chcę, by ludzie męczyli
się tak, jak ja przez te kilkadziesiąt godzin na wyspie. By ostatnie, co widzą, to śmierć
osoby, która właśnie ocaliła ich życie. By mieli poczucie, że nigdy nie odkupią tego,
co właśnie zrobili. By czuli strach, przed tym czego względnie nie ma. Bo to strach
ich przemieni. W co? We mnie…

301

Strach nie jest człowiekiem
◆
Alicja Tkaczyk
Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli

Z

nów mi to zrobiły. Znów cierpię słysząc głosy niewidzialnych ludzi. Szamoczę się
po całym pokoju i rzucam się po ścianach, robiąc sobie krzywdę. Znów zakuły
w biały kaftan i zamknęły w pomieszczeniu gospodarczym, tylko po to, by się na
mnie wyżyć, a przecież nic im takiego nie zrobiłam. To nie fair, że mnie tak traktują,
by zapomnieć o depresji, przecież i ja nie jestem lepsza, ale kto to wie poza mną?. Do
dyrektora lub do dyżurnej nie pójdę, bo wiem co usłyszę:
– Oj, chyba trzeba zmienić dawkę leku.
Jakie to frustrujące leczyć chorobę, o której prawie nic się nie wie, nawet skąd się
bierze.
Ale niestety, banda depresyczek, wie o schizofrenii na tyle dużo, by mnie wykorzystać i śmiać się pod drzwiami z mojego bólu, strachu i cierpienia, dopóki ktoś nie
przyjdzie. Nie raz to już robiły i wiedziały, że zbytnio się boję, by komuś o tym powiedzieć. W sumie, gdybym się im postawiła i wygarnęła wszystko, co o nich myślę,
to pewnie by się przestraszył i przestały. Jednak i tu jest haczyk, bo co, jeśli wezmą
to zbyt do siebie i sobie coś zrobią. Przecież nie są tu bez powodu, a dostęp do leków
jest, mimo iż są dobrze strzeżone przez lekarzy i lekarki. Przecież nie raz ktoś się tam
włamał i odebrał sobie życie. Nie, pomysł jest bez sensu, ale ja już naprawdę nie wytrzymuje tych “łapanek”. Nie dość, że leki, którymi mnie faszerują, nic nie pomagają
i nadal słyszę, jak te głosy szepczą do mnie po nocach, to jeszcze pojawiają się niekiedy
kształty, przypominające ludzkie korpusy. I to nie jeden lub dwa, ale czasami jest
ich zbyt dużo, by uznać to za zwykłe anomalie wzrokowe i dlatego się tu znalazłam.
Raz chodziłam z mamą po rynku, i gdy wyszłyśmy ze sklepu, spojrzałam na błękitne
niebo i mocno świecące słońce, które chwilowo mnie oślepiło, następnie popatrzyłam
przed siebie i zobaczyłam je wtedy pierwszy raz. Szare korpusy ludzkich ciał, były jak
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mgła bez oczu, twarzy, tyko sam zarys. Nikt ich poza mną nie widział. Szeptały, że
chcą mi coś zrobić i że jestem brzydka i beznadziejna. Zaczęłam panikować i krzyczeć
wniebogłosy i zaczął się harmider na ulicy. Ludzie nie wiedzieli, co robić, mamę ze
zdziwienia sparaliżowano. Ktoś zadzwonił na policję. Od tamtej pory się tu znalazłam.
Dokładnie już pół roku.
Ktoś biegnie po korytarzu i drzwi się otwierają. Widzę przerażonych doktorów,
którzy natychmiast dają mi silną dawkę leków usypiających i mdleje po paru sekundach.
Budzę się po dwóch godzinach, za oknami jest szaro i widać tylko słaby blask słońca,
leżę w białym łóżku, a przy mnie cały czas czuwa najlepsza przyjaciółka. Niestety,
ale też nie wygląda najlepiej. Kolor jej skóry przypomina mi szare niebo za oknem,
a wypadające włosy oraz wystające kości chorą osobę. W sumie Anka prawie nic nie
je, w domu się głodziła a jak tu przyszła wyglądała okropnie, teraz jest już lepiej dzięki
kroplówkom i wspólnym posiłkom. Zawsze jest przy mnie, gdy rzucam się po całym
łóżku, nocą gdy mam koszmary lub gdy budzę się po takich typu akcjach. W pokoju,
oprócz nas, nie ma już nikogo, bo zapewne są na spotkaniu z psychologiem.
– Jak długo masz zamiar jeszcze milczeć? – pyta mnie stanowczym głosem, gdy
opieram się o poduszki.
– Przecież dobrze wiesz, że nic z tym nie zrobią, pomyślą, że zwariowałam.
– Ale wiedzą, że jesteś chora i że one ci to robią. Naprawdę nie mogą czegoś wymyślić?
– Przypomnieć ci moją rozmowę z dyrektorem szpitala?
To było jakieś trzy miesiące temu, gdy dziewczyny znów zamknęły mnie w kantorku i rozbiłam sobie czoło, tłukąc nim o ścianę, tak mocno, że trzeba było mi założyć
szwy. Do dziś mam bliznę na czole. Poszłam wtedy na skargę do dyrektora szpitala,
zaprowadziła mnie tam lekarka. Czekał na mnie w białym pokoju i poprosił, bym
zaczekała, po czym wrócił po paru minutach.
– W czym mogę ci pomóc Dagmaro? – spytał, a mnie kompletnie zamurowało. Nie
wiedzieć czemu, ale patrzyłam na niego tępym wzrokiem i nie wiedziałam od czego
zacząć. Nie powiedziałam nic. Zrozumiałam, że zbytnio się bałam, iż on pomyśli sobie,
że mam wybujałą wyobraźnię. Niestety choroba znów że mną wygrała. On tego nie
widział lub nawet nie chciał. Przecież nie bał się tego co ja, tak więc po paru minutach
mego milczenia odesłał mnie z powrotem.
– Ale przynajmniej próbowałaś – chciała pocieszyć mnie Anka, ale nic z tego.
Zaczęto wzywać na posiłek, tak więc zebrałam się w sobie i zasiadłam przy stoliku.
Oczywiście musiałam co chwila zmuszać przyjaciółkę by coś zjadła, ale ta kategoryczne odmówiła. Twierdziła, że czuje wielkie obrzydzenie do jedzenia, ale nigdy
nie powiedziała dlaczego.
Na oddziale zamkniętym można spotkać wielu zwariowanych ludzi, ale też są
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w miarę normalni, tylko nie mogący poradzić sobie z różnymi problemami i dlatego
ich rodziny zamykają wśród nas. Są w różnym wieku, ale nigdy nie spotkałam tu młodszych od mnie, a mam osiemnaście lat. Jak i niestety pokoje, w których śpimy, a także
łazienka, jadalnia i świetlica nie zachęcają do szybkiego wyzdrowienia, ponieważ
ściany są szare, tynk ledwo się tu trzyma, raz widziałam mysz, a gdy wieje mocniej
wiatr lub jest burza mam wrażenie, że okna wylecą z futryn. Jedynym miejscem, dla
którego szpital zechciał wydać na kolorową farbę, jest duży pokój za rogiem korytarza, gdzie wszyscy z oddziału chodzą na terapie grupowe, a raz w tygodniu może im
towarzyszyć ktoś z rodziny.
Odwiedziny, tu zdarzają się one bardzo rzadko. W moim przypadku wcale. Niestety
matka, która dała mi życie, wstydzi się mnie, ponieważ jestem przeszkodą na jej drodze
do kariery, którą próbuje zrobić pracując w sądzie. Oczywiście nigdy tego na głos nie
powiedziała, ale można się domyślić, gdy mnie odwiedza.
Kiedy spacerowałam po szpitalnym korytarzu, wśród innych chorych, nagle wyrwały mnie z rozmyślań one. I nie mam tu na myśli depresyczek, ale głosy które często
zdarzają się osobom chorym na schizofrenię. Są najgorsze. Opowiadały okropne rzeczy,
były naprawdę głośno. Czułam się jakbym nagle weszła do wielkiej sali wypełnionej
ludźmi i wszyscy mówili do mnie.
– Nie lepiej zabić siebie. Ich. Ich wszystkich.
– Jesteś beznadziejna. Nikt cię nie chce.
– Co ty jeszcze tu robisz?
Przerażenie widać na mej twarzy, ale nikt nie zwraca na to uwagi, bo uważają to
za codzienność. Osuwam się na ścianę i chowam głowę, dławiąc łzy rozpaczy. Nagle
wszystko ucicha. Zdziwiona podnoszę głowę. Zrobiło się szaro, jakby przyszła mgła,
i wiedziałam co to oznacza. Pojawiły się koło mnie po raz drugi, ale tym raz pokazały
mi swą twarz. Korpus był ten sam, ale ich twarze wyglądały jakby ktoś jednym szarpnięciem wyrwał im skórę ukazując kości. Maszerowały przed siebie, koło innych, koło
mnie. Nie czułam ich, ale mimo tego serce waliło mi jak szalone, pojawiły się dreszcze
i pot na czole. Długo tak trwałam w przerażeniu, ale nikt ich nie mógł przepędzić, bo
nikt ich nie widział. To tylko moja choroba. Znów schowałam głowę mając nadzieję,
że sobie pójdą, przecież nie będą tu cały czas.
Niestety, nadal tam były, a jeden z korpusów siedział blisko mnie.
Dlaczego nikt ich nie widzi?
Dlaczego?
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Pięć lat.
Dokładnie pięć lat byłam gnębiona przez swoich rówieśników.
Kiedy nadszedł koniec roku i otrzymałam e-maila z wiadomością, że dostałam się
do wymarzonego liceum, pojawiła się mała iskierka nadziei, że wszystko się zmieni.
Uprzedzając pytania, tak, myślałam o zemście. Nie raz. Ale cóż.... Aktualnie miałam
co innego na głowie.
Po miesiącu nowej szkoły okazało się, że filmowy happy end nie jest mi pisany. Wyrzucili mnie. Zostałam zmuszona do przeniesienia się do innego liceum. W drzwiach
klasy zamarłam. Wszystkie osoby które uprzykrzały mi życie przez wcześniejsze lata
patrzyły na mnie znienawidzonym wzrokiem. Tydzień po tygodniu wyzwiska się
nasilały. Było ich więcej. Ale ja.... Ja już nie byłam dawną sobą.....
Nazywam się Courtney i oto historia, jak zostałam seryjnym zabójcą.
Weszłam do klasy, jak co dzień, gotowa na nowe docinki. Jednak nie spodziewałam
się, że siadając w ławce obok Susan, najpopularniejszej dziewczyny w klasie, moje
cięcia zostaną przez nią zauważone. Tak. Cięłam się. No ale szczerze, co wy byście
zrobili na moim miejscu? Cieszyli się, że każdy dzień to dar od Boga? Raczej wątpię...
Wracając do historii. Mieli nowy powód drwin, a ja kolejny do nauki rysunku na własnych rękach. Udawałam, że mnie to nie rusza. Tylko udawałam... Wracając do domu
szykowałam się na rutynę, mianowicie, obiad, lekcje no i nie mogę ominąć tego, jak
rodzice codziennie mi przypominali jak bardzo mnie "kochają": „Nie chcieliśmy Cię”,
„Jesteś tylko wpadką”, „Nikt Cię nie kocha”, „Nie potrzebujemy Cię”. No, mniej więcej
coś takiego. Zalana łzami, standardowo, wbiegłam do pokoju i zaczęłam poszukiwania
mojej stalowej przyjaciółki. Gdy przykładałam ostrze do mojej bladej, zabliźnionej
już ręki, coś mnie trafiło. „Dlaczego mam ranić siebie? Mało sprawiają mi bólu?! Mam
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go jeszcze sprawiać sobie?! Sama?! Jakby jeszcze mi miało coś to dać!” – skarciłam
się w myślach i nieoczekiwanie dla mnie, zaczęłam się śmiać. Ja. Ja się śmiałam! Nie
sądziłam, że w ogóle to potrafię! „Mam dość! Dość bycia ofiarą! Dość wyśmiewania!
Dosyć! Niech zobaczą jak to jest być gnębionym! Czas się zemścić. Raz a dobrze”.
Siedziałam na środku pokoju nieprzerwanie się śmiejąc, dopóki nie usłyszałam
kroków, najprawdopodobniej mamy, wnioskując po delikatnym chodzie. Spanikowałam, zgarnęłam moją ulubioną bluzę, zabytkowy sztylet wiszący na ścianie i uciekłam
przez okno.
Spacerując po przedmieściach, zastanawiałam się, co mam teraz ze sobą zrobić.
I mnie olśniło.
Przypomniała mi się ona, a mianowicie Bethany Steele, moja starsza "bliźniaczka" –
nie było między nami żadnego pokrewieństwa, ale dziewczyna wyglądała identycznie
jak ja. A to podsunęło mi pomysł. Wyruszyłam na miasto i zaczęłam poszukiwania.
Po paru godzinach, nareszcie ją znalazłam. Spacerowała ze swoim chłopakiem, jak
mu tam było..... Zac? Nieistotny szczegół. Szczęście było po mojej stronie, bo akurat
odprowadzał ją do domu. Wykorzystałam to jako szansę i czekałam na zmrok. Usiadłam na schodach pożarowych i czekałam aż odda się w objęcia Morfeusza. Siedząc
na schodach miałam doskonały widok na jej sypialnię, więc gdy już wreszcie zasnęła,
a ja obmyśliłam wszystko do perfekcji, weszłam cicho do jej mieszkania przez otwarte
okno i zakradłam się do jej sypialni. Podeszłam do jej łóżka i zakryłam jej usta, kazałam
się ubrać i nie krzyczeć ani nie zadawać żadnych pytań, jeśli nie chce, aby ucierpieli
jej bliscy. Dziewczyna posłusznie wstała i zaczęła się ubierać, panowała między nami
cisza. Gdy skończyła się ubierać wyszłyśmy z jej mieszkania. Było już późno, nikogo
na ulicach nie było, ale mimo to wolałam nie ryzykować, dlatego postanowiłam iść
przez park, tak na wszelki wypadek. Bethany szła za mną, nie zadawała żadnych pytań
do momentu, kiedy nie zobaczyła że wchodzimy do parku. Zaczęła zadawać pytania
typu: „Co ty zamierzasz?”, „O co chodzi?
A ja? A ja nie wytrzymałam w pewnym momencie i wyciągnęłam z kieszeni sztylet,
złapałam moją '' bliźniaczkę'' za rękę i wbiłam jej go w nadgarstek, po czym słodkim
głosem zapytałam: "Jeszcze jakeś pytania?", dziewczyna patrzała na mnie przerażonym
spojrzeniem i pokiwała głową na znak że już skończyła.
Doszłyśmy do mojego domu, upewniłam się, że wszyscy śpią i weszłam z nią tylnym wejściem, uważając przy tym, żeby nikogo nie obudzić. Poszłyśmy do mojego
pokoju, zamknęłam drzwi, z komody wyciągnęłam strzykawkę napełnioną lekiem
usypiającym, a następnie wbiłam ją w rękę mogę już powiedzieć, że mojej pierwszej
ofiary. Zaciągnęłam jej ciało do swojego łóżka, a w dłoniach umieściłam sztylet, który później wbiłam jej w serce. Jakby nie patrząc dziewczyna była, jak wspomniałam
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podobna do mnie, a moi rodzice nie będą rozpatrywać pewnie tego wszystkiego, więc
upozorowałam swoje samobójstwo.
Zadowolona z siebie zabrałam rękawiczki i kilka potrzebnych rzeczy. Wyszłam z budynku i planowałam zemstę na ludziach, którzy mnie zniszczyli, długo to nie trwało,
po kilku minutach miałam obmyślony cały plan, na każdą z osób. Z uśmiechem na
ustach pierwszy raz w życiu byłam uśmiechnięta, dziwne uczucie, ale przyzwyczaiłam
się, no ale pomińmy to. Skierowałam się do domu Susan, słyszałam, że jej rodziców nie
ma w domu, więc plus dla mnie. Kiedy już stałam pod jej domem, musiałam znaleźć
coś, aby dostać się do środka. Obeszłam dom dookoła i jak na moje szczęście akurat
w jej pokoju było otwarte okno, z dostaniem się tam nie miałam problemu. Założyłam
rękawiczki na dłonie i wzięłam się do działania. Po cichu dostałam się do jej pokoju,
wyciągnęłam strzykawkę z tym samym lekarstwem, wstrzykując w jej rękę, przywiązałam jej ręce do łóżka, po czym zajęłam się najlepszą częścią, której lepiej nie opiszę,
ale zginęła kolejna osoba, która przyczyniła się do mojego stanu.
Zostały jeszcze 3… mianowicie moi rodzice i już niestety była przyjaciółka.
Zajęłam się nimi jeszcze tej samej nocy w dość okropny sposób jak dla wielu osób,
lecz dla mnie w jak najprzyjemniejszy. Zabójstwa stały się moim ulubionym zajęciem,
wciągnęło mnie to, stało się dla mnie codziennością i nikt nie podejrzewa mnie. Dlatego radzę zamykać okna na wieczór i uważać, co się w życiu robi.
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– Aaaaa! Mamooo! – usłyszałam pisk małej. Wyskoczyłam z łóżka i pobiegłam do
jej pokoju.
Dzieciak był przerażony. Miał zapuchnięte oczy i policzki mokre od łez. Cały drżał.
– Jezu, myszko – zaczęłam, zapalając lampkę nocną i kucając przy łóżku – Co się
stało?
Rzuciła mi się na szyję.
– Potwól. Boję się.
– Jaki potwór? Gdzie? – zapytałam, głaszcząc ją po łebku – Śniło ci się coś złego?
– Tam – wychlipała, wyciągając paluszek w stronę dużej szafy stojącej w rogu –
Nalpiew tupał, a potem ściał mnie zjeść.
– Oj, kotku… No już, nie bój się. To tylko sen – złapałam jej spocone łapki w dłoń,
drugą ręką otwierając drzwi wskazanego mebla – Widzisz? Nie ma potwora.
Mała wtuliła gwałtownie twarz w moje ramię.
– Au, głupotku, nabijesz mi siniaka. No spójrz. Same ubrania… O! Co my tu mamy?
Hmm… to chyba ta nowa sukienka od cioci Basi. Założymy ją jutro do przedszkola?
– Eheee… – pokiwała główką zaciekawiona.
Wtem rozległo się jakieś miarowe stukanie.
– Potwól! – krzyknął brzdąc i na nowo przywarł mi do ramienia.
Rozejrzałam się.
– Sama jesteś „potwól”. Popatrz, króliku. Tam – wskazałam na okno – Widzisz? To
tylko gałązka stuka w ramę okna. Pewnie chce się przywitać.
– Moklo – ogłosiła dziewczynka niespodziewanie.
Spojrzałam na nią zdziwiona. Rzeczywiście. Dopiero teraz zauważyłam, że cała
pościel była mokra…
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***
– Co to się działo w nocy, hm? – zagadnął mnie przy śniadaniu mąż.
– Małej coś się przyśniło. Tupiący potwór szafowy, czy coś w tym stylu – odrzekłam – Ale trochę mnie zmartwiła. Miewała koszmary, ale nie moczyła się już dobre
pół roku. I żebyś widział to jej przerażone spojrzenie… Z drugiej strony teraz nie
wygląda, jakby jej coś dolegało – dodałam, zerkając na brzdąca, który siedział przy
swoim stoliku i rysował w skupieniu.
– Nic dziwnego – uśmiechnął się mąż – Całą noc spychała tatę z łóżka, więc musiała
się porządnie wyspać. Co ty tam tworzysz, zającu? – zaczepił córkę.
Mała podniosła wzrok znad kartki, wyszczerzyła się i zaprezentowała swe „dzieło”.
Był to bliżej nieokreślony bohomaz wykonany za pomocą fioletowej kredki.
– Ho, ho, ho… śliczne. A co to jest?
– Potwól – odpowiedziało dziecko, a jego twarz przybrała dziwnie nieobecny wyraz.
Wymieniliśmy spojrzenia.
– To teraz narysuj jeszcze tatusia-rycerza, który przegoni tego potwora, gdzie pieprz
rośnie – zaproponowałam – No, to ja się zbieram – rzuciłam, dopijając herbatę – Nie zapomnijcie o piżamce, bo ten osiołek znowu nie będzie miał w czym spać w przedszkolu.
***
– Idziemy spać – ogłosiłam.
– Nieee! – zaprotestowała, jak co wieczór, dziewczynka.
– Idziemy, bo jak nie to… załaskoczę cię na śmierć! – dzieciak zaczął chichotać
i wierzgać.
– Latunku! Pomoci! – rechotał.
– No? Wystarczy? To zmiataj zakładać piżamę.
Procedura kładzenia małej do łóżka przebiegła tradycyjnie. Problem pojawił się
dopiero wówczas, gdy miałam wyjść i zgasić światło.
– Nie gaś! – krzyknął brzdąc z przestrachem.
– Jak nie zgaszę, to będziesz brykać, a nie spać.
– Nie gaś! – rozległ się jeszcze jeden, tym razem błagalny, okrzyk.
Dałam za wygraną i zostawiłam zapaloną lampkę nocną. Wyłączyłam ją dopiero
wtedy, gdy sami szliśmy spać.
***
W środku nocy znów obudził mnie pisk. To samo: tupiący „potwól”, zapłakane
dziecko i mokre łóżko.
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***
– Coś jest nie tak. Misiek, przecież to trwa już dobry tydzień. Za każdym razem:
krzyk, łzy, pościel do przebrania i mała ląduje u nas.
– Mhm. I co wieczór zapalone światło. „Dzieła” też stały się monotematyczne.
Gadałaś z nią? Mnie nic nie chce powiedzieć.
– Żadnych efektów – wzruszyłam ramionami – Opowiadałam jej nawet bajkę o królewnie, która przyjaźniła się z miłym potworem. „Ten potwól nie jeśt miły”. I to tyle.
– Hm. To niedobrze.
Zamyśliliśmy się oboje. Wtem zgasło światło.
– Aaaa! – pisnął brzdąc i przyleciał się przytulić.
Maż wyciągnął z kieszeni telefon i wyszedł do korytarza.
– Cholera – rzucił po zerknięciu na skrzynkę z korkami – pewnie znowu ukradli
główny bezpiecznik. Wracam za moment.
***
– Tia… wykrakałem – oświadczył po powrocie piwnicy – To znaczy, moje panie,
że nie mamy prądu do rana.
– Ehe. To znaczy również, że żadnym sposobem nie zagonimy tego stwora do spania – stwierdziłam, wichrząc czuprynę malucha – Ale czekaj, czekaj… Może to wcale
nie najgorzej się składa… Co ty na to, żebyśmy zrobili mały eksperyment?
– Co masz na myśli?
– To, że położymy dziś dziecko z tobą w naszym łóżku. Zobaczymy, czy nie będzie
świrować. Ja prześpię się na jego wyrku i zobaczę, o co tu chodzi z tym „tupaniem”,
czy co to tam jeszcze było. Pasuje?
– Taaak! – zawołała dziewczynka entuzjastycznie.
– No to jak tak, to tak – uśmiechnął się mąż – To chodź, dzięciołku, założymy
piżamkę…
***
Wszystko poszło sprawnie. Tata położył małą, a ja – zgodnie z planem – wylądowałam w jej łóżku. Z zadowoleniem zauważyłam, że nawet pode mną nie trzeszczy.
Westchnęłam głęboko i po chwili już mocno spałam.
***
W środku nocy obudziło mnie stukanie.
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„Znowu wiatr” – przemknęło mi przez myśl. Wpatrzyłam się w okno.
Stuk…
Gałąź się nie ruszała.
„Hm… Coś u sąsiadów?” – zastanawiałam się dalej.
Stuk…
Stuk…
„Nie… Nie brzmi jak od sąsiadów…”
Stuk…
Stuk…
Stuk…
„Rzeczywiście trochę jakby od szafy… Ciekawe. Mole harcują, czy co?” – uśmiechnęłam się leniwie, lekko jednak zaniepokojona.
Stuk… Stuk… Stuk…
Pukanie było teraz szybsze i nieco głośniejsze. Trochę przypominało kroki…
Zbliżające się kroki.
„Kobieto, nie bądź śmieszna” – skarciłam się, gdy przy następnym stuknięciu, poczułam, że serce podskoczyło mi w piersi – „Moment, w którym zaczynasz wierzyć
w dziecięce koszmary, to moment, w którym należałoby zacząć się leczyć…”
Sięgnęłam jednak do pstryczka nocnej lampki.
Klik!
Ale nic się nie stało.
„No tak… nie ma przecież prądu”
Stuk…stuk…stuk…
Złapałam latarkę.
„A żeby to… baterie padły… Boże, jestem śmieszna”
Wbrew kpinom i logicznej argumentacji, ogarniał mnie coraz większy strach.
„I co? Pójdziesz do męża i powiesz, że boisz się stukania w szafie?”
Stuk, stuk, stuk…
„Nie, to niemożliwe…”
Stukstukstukstuk…
„…prawda?”
…STUKSTUKSTUK…
Skrzyyyyp…
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