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KATEGORIA 9–13 LAT

MAGICZNA POLANA
◆
Filip Bąkowski

P

ewnego mroźnego grudniowego dnia Krzyś, Kuba i Franek postanowili pojeździć
na łyżwach. Chłopcy znali się bardzo dobrze, wszyscy mieszkali we wsi na skraju
Puszczy Gorzowskiej. Jezioro Wielgie, które o tej porze roku było jedną wielką taflą
lodu, znajdowało się na terenie Puszczy Gorzowskiej. Można było ślizgać się bez
końca. Krzyś znał to miejsce ze wspólnych spacerów z tatą. Uwielbiał spędzać czas na
pieszych wędrówkach po lasach. Lubił rozpoznawać ciekawe okazy roślin, zwierząt
i pogłębiać swoją wiedzę na ich temat. Wiele razy był razem z tatą nad jeziorem i znał
dobrze drogę, która prowadziła przez piękne zakątki Puszczy. Dzieci zabrały ze sobą
łyżwy i wyruszyły po dobrą zabawę. Las wyglądał magicznie! Płatki śniegu opadały na
ziemię, jakby w zwolnionym tempie, pod nogami słychać było chrupanie śniegu. Gdy
dotarli na miejsce, wszyscy szybko założyli łyżwy i zaczęli jeździć po lodzie. Zabawa
trwała aż do chwili, gdy Kuba powiedział, że musi już wracać, ponieważ przyjeżdża
jego babcia. Razem z Kubą postanowił wrócić Franek, który nie miał już siły na jazdę.
Przyjaciele pożegnali się i poszli w stronę wsi. Krzyś miał ochotę jeszcze pojeździć
i został sam. Zachwycony był pięknem przyrody, jaka go otaczała, drzew, których
gałęzie uginały się pod ciężarem białego puchu, i płatków śniegu, które cudownie
wirowały na wietrze, jakby wykonywały taniec. Krzyś dobrze się bawił, ale zaczynało
się ściemniać i postanowił wracać do domu.
W drodze powrotnej jego uwagę zwróciła dość sporych rozmiarów skarpa z dziurą
przypominającą wejście do jaskini. W środku widać było migoczące światło. Krzyś
wszedł do środka i ruszył w jego stronę. Pod nogami już nie było śniegu, tylko piasek,
a temperatura w jaskini była dużo wyższa niż na zewnątrz. W środku ogromnej groty
echo rozchodziło się na wszystkie strony. Krzyś słyszał tylko swoje kroki. Gdy był coraz
bliżej światła, ujrzał, co tak naprawdę świeciło. Były to kryształy, które pokrywały
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ściany groty, to od nich odbijało się światło. Widok był przepiękny. Krzyś postanowił
iść dalej w głąb jaskini, wybrał korytarz, z którego dochodził do niego przyjemnym
i ciepły wiaterek. Nagle zorientował się, że droga się kończy, a zamiast skalnej ściany
przed nim pojawiła się zasłona z liści, a za nią tajemnicze przejście.
Po drugiej stronie Krzyś zobaczył krainę otoczoną wysokimi i gęsto rosnącymi
drzewami tak, że śnieg i zimno tu nie docierały. Zupełnie jakby to miejsce otaczała niewidzialna bańka. Były tu piękne kolorowe kwiaty, jakich nie spotkał nigdy i ogromne
ptaki śpiewające miłe dla ucha melodie, a także zwierzęta, o jakich czytał w książkach
fantastycznych. Postanowił zebrać się na odwagę i poszedł w głąb ścieżką, przy której
płynęła czekoladowa rzeka. Idąc dalej, zobaczył dziwne latające stworzenie, które
też było ciekawe, kim on jest i jak tu trafił. Krzyś przestraszony zamknął oczy i wyciągnął rękę, żeby malutka istotka mogła na niej usiąść. Nagle poczuł ciepło i lekkie
łaskotanie. Otworzył oczy i zobaczył malutką wróżkę. Była piękna, miała białe włosy
i duże zielone oczy, jej skrzydła mieniły się w słońcu jak kryształy w jaskini. Okazało
się, że Ariel, bo tak miała na imię, mówi tym samym językiem co Krzyś. Powiedziała,
że jestem pierwszym człowiekiem, który tu trafił. Ariel opowiedziała mu o swojej
krainie nazywanej Magiczną Polaną oraz o złym trollu mieszkającym w samym jej
środku i terroryzującym wszystkich mieszkańców tego magicznego miejsca. Poprosiła
Krzysia o pomoc w pokonaniu trolla, który łapie małe wróżki i pożera, mówiąc przy
tym, że są one jego przysmakiem.
„Mieszkańcy Magicznej Polany sami sobie nie poradzą z wielkim i silnym potworem” – pomyślał chłopiec i się zgodził. Razem z mieszkańcami magicznej polany
opracowali plan, jak się go pozbyć. Krzyś poszedł pod chatę trolla i zawołał głośno, że
teraz to on jest władcą polany i wszystkie istoty zamieszkujące ją będę jego poddanymi.
Nagle usłyszał głośny ryk i zobaczył przed sobą ogromną bestię, która chciała chwycić
chłopca, ale ten zrobił unik i rzucił się do ucieczki. Wielki rozzłoszczony troll pobiegł
za nim. Krzyś był zadowolony, bo właśnie tak sobie zaplanował. Zbliżając się do zarośli,
chłopiec wybił się mocno i przeskoczył dół, który wcześniej wykopał. A troll niczego
się nie spodziewając, wpadł do dziury. Wtedy ze wszystkich stron zaczęły zlatywać
się wróżki, które połączyły swe siły i wspólnie rzuciły czar na złego trolla. Po chwili
w dole siedział już biały, puchaty królik. Cała kraina ucieszyła się, że teraz będą mogli
żyć bez strachu, szczęśliwie i spokojnie.
Ariel podziękowała chłopcu za to, co zrobił dla jej zaczarowanej krainy. Chciała,
żeby Krzyś zamieszkał razem z nimi, lecz on przypomniał sobie, że w jego świecie jest
już bardzo późno i na pewno rodzice się o niego martwią. Obiecał nowej przyjaciółce,
że nie zapomni o niej i gdy tylko będzie mógł, to odwiedzi magiczną polanę. Chłopiec
pożegnał się ze wszystkimi i ruszył w drogę. Gdy wyszedł z groty, w jego świecie było
10
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naprawdę późno. Księżyc oświetlał leśne ścieżki, dzięki temu Krzyś bez problemu trafił
do swojej wioski. Przed domem spotkał tatę, który wybierał się właśnie na poszukiwanie syna. Gdy go ujrzał, chwycił mocno i z całej siły przytulił. Chłopiec uspokoił ojca
i wyjaśnił, dlaczego tak długo nie wracał. Powiedział, że pomylił ścieżki i zabłądził.
Nie wspomniał nic o Magicznej Polanie. Gdy po kolacji mama utuliła Krzysia do
snu, chłopiec zasnął z uśmiechem na ustach. Całą noc śnił o krainie, w której przeżył
magiczną przygodę. Był pewien, że nie była to ostatnia przygoda.
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MAGICZNA PUSZCZA NOTECKA
◆
Maja Ciesielska

P

uszcza Notecka to wielki i bardzo tajemniczy las. Zamieszkujące tam zwierzęta
na pewno skrywają przed nami mnóstwo tajemnic. W końcu to przecież ogromny,
skryty i malowniczy obszar. Kiedyś teren ten był pokryty lodem, bowiem jeziora polodowcowe pozostawiły w nim wiele śladów. Lód był dosłownie w tym samym miejscu,
w którym znajduje się puszcza. Zostawił on pewnie wiele tajemnic na tym obszarze.
Otóż w tejże puszczy drzewa kiedyś były bardzo złymi istotami. Zrobiły coś złego.
Stało się to kilka wieków temu, podczas wielkiej suszy, spowodowanej przez silnego i potężnego dinozaura, który miał na imię Pogsahij. Pogsahij władał wtedy nad
całą planetą i był bardzo dobry dla innych dinozaurów i dla swoich przyjaciół. Żył
na terenach dzisiejszej Puszczy Noteckiej. Chciał wybudować dla innych dinozaurów piękne domy, osiedla, pragnął, aby jego bliskim i znajomym żyło się wygodnie
i luksusowo. Domy były bardzo duże, otoczone ogrodem i każde z nich miało małe
jezioro w ogrodzie. Trawa była dokładnie przystrzyżona. Nie było w nich żadnych
innych roślin, tylko trawa. Posiadłości nie były takie same, tylko różniły się od siebie,
według gustu właściciela. Otaczał je malowniczy, zielony las, w którym rosły wierzby,
brzozy, sosny i dęby. Szumiały liśćmi i wyglądały królewsko. Nad nimi rozciągało się
błękitne niebo i świeciło jaskrawe, żółte słońce. Krajobraz był piękny i przyjemnie
mieszkało się tam dinozaurom.
Pogsahij przeznaczał innym duże posiadłości, ponieważ wtedy dinozaury miały
ogromny obszar, na którym mogły mieszkać. Na początku był on porośnięty lasami
i miał dużo jezior. On jednak nie wiedział, iż żyją tam jakieś inne zwierzęta. Mieszkały
tam ptaki, żaby, sarny i jelenie, i były przerażone. Nie wiedziały jednak, co zrobić, bo
smok mówił innym językiem niż one. Pewnego razu jedna jaskółka zaczęła wnioskować,
że ktoś zabierze im cały dom, w którym mieszkają, czyli las. Początkowo ptaki i inne

Kategoria 9–13 lat

zwierzęta nie mogły w to uwierzyć, lecz wkrótce się o tym zaczęły przekonywać. Sarny
nie miały co jeść i niektóre umarły z głodu. Piękna niegdyś puszcza została tylko małym
lasem liściastym. Jednak któregoś razu, gdy sam przywódca dinozaurów postanowił
przylecieć do swoich znajomych i obejrzeć przy okazji ich domy, przyuważył coś
dziwnego. Ujrzał małego ptaka, lecz Pogsahij nie wiedział co to jest. Ptaszek ten nie
nauczył się jeszcze latać i prawdopodobnie wypadł z gniazda. Widać było, że się boi.
Dinozaur podszedł do niego z zaciekawieniem. Przyjrzał mu się i powiedział do niego:
– Czy jesteś liściem, który spadł z drzewa?
Jednak ptak nie zrozumiał i patrzył dalej na kolorowego zwierzaka, który przed nim
stał. Dinozaur postanowił przejść się po lesie, bowiem myślał, że jest on niezamieszkały.
Zauważył, że jest w nim wiele innych zwierząt. Pomyślał także, że mieszkają one w lesie, a miały bardzo mało miejsca do mieszkania. Jako że był on dobry i starał się dbać
o wszystkie zwierzęta postanowił zasadzić drzewa w różnych miejscach, gdzie miały
mieszkać dinozaury, a dla nich właśnie postanowił wybudować wielki pałac, w którym
zamieszkałby razem ze swoimi przyjaciółmi, zamiast budować osobne, luksusowe domy.
Niestety, przez trzy miesiące była wielka susza i nie padał deszcz. Żadne z zasadzonych drzew nie urosło, a sarny nadal nie miały co jeść. Wtedy drzewa, obserwujące
całe te wydarzenia, pomyślały, że warto by było wykorzystać zagubione zwierzęta.
Drzewa w tym lesie porozumiewały się telepatycznie i razem to uzgodniły.
Do dębu przyleciał sikorka, a wtedy wydarzyło się coś magicznego. Fioletowe iskry
wybuchły nad lasem. Były świecące, migotały i świeciły jasno. Nieziemskie widowisko,
jakby wróżka zaczarowała cały ten las. Dąb powiedział głośno, na cały głos:
„Zwierzęta, musicie posłuchać z uważnością, bo oferujemy wam pomoc. Otóż
drzewa postanowiła wam pomóc i przywrócić las i wodę. Jesteśmy magiczne i w naszych pniach znajdują się lasy i rzeki, oraz jeziora. Wystarczy tylko abyście weszły do
dziupli lub stanęły obok drzew i zamknęły oczy. Będzie żyły w naszych pniach, lecz
nie jest tam ciasno. Znajdziecie wodę, przestrzeń oraz będziecie razem, w tym samym
miejscu, ale tak jakby każde z was musi „wejść” do innego drzewa.”
Po tych słowach zwierzęta weszły do dziupli lub stanęły przy pniach. Za chwilę
znalazły się we wspaniałej puszczy, w której była woda i jedzenie oraz dużo roślin. Było
bardzo radosne. Czuły się szczęśliwe. Jednak po krótkiej chwili zwierzaki zorientowały
się, że nie mogą nic zjeść ani wypić. Spanikowane, zaczęły szukać wyjścia z drzewa,
lecz, zaprzeczając temu, co mówił dąb, było tam bardzo ciasno. Dodatkowo żadne
z nich nie mogło się ze sobą porozumiewać. Drzewa, wykorzystując swoje magiczne
zdolności, zrobiły złą rzecz.
W tej samej godzinie po małej już puszczy przechadzał się Pogsahij. Zauważył on
brak zwierząt i zdziwił się, ale również zaciekawił. Słuchał, czy ptaki nie śpiewają,
14

Kategoria 9–13 lat

lecz nic nie mógł usłyszeć. Było bardzo cicho w lesie. Doszedł nawet do dzisiejszego
„Bagna Chlebowo”, lecz również nie widział nawet żaby. Przeszedł prze leśne wzgórza
i pagórki, był nad jeziorami, szedł również piaskową, śliczną drogą wśród drzew. Była
ona bardzo malownicza i czuł się jakby był w górach i właśnie wspinał się na jedną
z nich. Otaczały go wysokie, spokojne sosny i radosne, białe brzozy. Nagle usłyszał
jakiś głos. Wydawało mu się, że to brzoza coś mówiła. Lecz dźwięk dochodził z jej
wnętrza. To była sarna. Ta, którą kiedyś spotkał w lesie. Miała charakterystyczny
głos, mimo że jej nie rozumiał, bo był dinozaurem. Teraz wydawała dźwięki, jakby
się czegoś bała. Nagle, brzoza do niego przemówiła:
– Nie uwalniaj jej. Jest w moim środku, ale sama tam weszła.
– Wiem, że ona się boi. Dlaczego ją tam przetrzymujesz? – spytał dinozaur.
– To dąb wpadł na ten pomysł – przyznała brzoza – Zwierzęta zjadają nam liście
i nie chcemy, aby dalej to robiły. Uwolnię ją, tylko przynieś mi Fantastyczny Mech.
Musisz go dać wszystkim drzewom, bo w każdym z nich jest jakieś zwierzę – szantażowała brzoza.
– Dobrze, tylko powiedz mi, gdzie on jest i po co go chcesz. – mówił Pogsahij.
– Jest to magiczny przedmiot, który chroni wszystkie drzewa przed owadami i mogą
wtedy się poruszać. Jest on ukryty pod ziemią, ale niezbyt głęboko.
Dinozaur zaczął kopać i w końcu mógł wyjąc spod ziemi tajemniczą roślinkę. Miała
różowy kolor. Fantastyczny Mech już po dwóch godzinach miały wszystkie drzewa,
które posłusznie uwolniły ptaki, sarny, jelenie oraz żaby. Jednak mech zamiast chronić
przed owadami i sprawiać, że drzewa się poruszały, sprawił, że wszystkie rośliny, które
go miały, stały się dobre i miłe.
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POWSTANIE WZGÓRZ PIASTOWSKICH
◆
Oliwia Dąbrowska

O

d wieków, co roku we wrześniu, ludzie żyjący na tych terenach, pośród zielonych
wzgórz, lasów i ciągnących się po horyzont łąk, obchodzili święto wina i winiarzy
zwane Dionizjami na cześć greckiego boga dzikiej natury, winnej latorośli i wina –
Dionizosa. Zabawom, śpiewom, tańcom i degustacjom wybornych win pochodzących
z okolicznych winnic, nie było wówczas końca…
I tak co roku ze wszystkich stron, przybywali kupcy, wędrowcy, handlarze i zwyczajni ludzie, by uczestniczyć w tym radosnym święcie, a przede wszystkim, po to,
by zobaczyć samego boga Dionizosa, który w owym czasie zstępował z Olimpu wraz
z innymi bogami i zaszczycał swoją obecnością ziemską krainę.
Zdarzyło się razu pewnego, że odgłosy zabawy, zapach jedzenia i wybornych trunków dotarły do drzemiącego w odległych górach olbrzyma. Olbrzym, zwabiony wizją
wybornej uczty, przebudził się i ruszył w stronę,z której dobiegały owe nęcące go miłe
dla wygłodniałego żołądka zapachy, a że oprócz dwóch starych wiewiórek, żołędzi
i nędznego zaskrońca od trzech dni nic nie jadł, spieszył się, by jak najszybciej dotrzeć
do miejsca, w którym, jak słusznie przewidywał, zaspokoi swój głód. Trzeba przy tym
wspomnieć, że olbrzymy niestety nie cieszyły się nigdy dobrą opinią wśród ludzi i to
zasłużenie zresztą. Nie grzeszyły bowiem mądrością, były niechlujne, niezdarne,
często złośliwe i zawsze tam, gdzie się pojawiły, narobiły jakichś szkód.
Olbrzym, po całym dniu wycieńczającej wędrówki, o zachodzie słońca dotarł na
polanę, na której zabawa trwała w najlepsze już od dwóch dni…
Jego pojawienie się wywołało oczywiście popłoch wśród biesiadujących ludzi.
Zaczęli oni krzyczeć, uciekać we wszystkie strony, a zdezorientowany olbrzym, biegając między stołami, straganami i beczkami z winem – siał spustoszenie, niszcząc
wszystko, co napotkał na drodze.
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Dionizos wraz ze swoją świtą uznał, że zabawę czas zakończyć i udał się czym prędzej z powrotem na Olimp. Na stole, przy którym biesiadował wraz z innymi bogami,
pozostawił w pospiechu swój złoty kielich wysadzany drogimi kamieniami. Piękne,
mieniące się w promieniach zachodzącego słońca naczynie, przyciągnęło uwagę olbrzyma, który nie zastanawiając się długo, chwycił kielich i wypił jego zawartość aż
do samego dna. I tak jak stał, padł na ziemię…
Nie wiedział bowiem, że do owego kielicha Dionizos dolał trochę ambrozji, by
wzmocnić smak wina. Ambrozja (zwana „napojem bogów”) zapewniała bogom wieczne
życie, dla ludzi i zwierząt była jednak śmiertelna. Wiedzieli o tym wszyscy uczestniczący w zabawie, wszyscy – z wyjątkiem olbrzyma…
Los okazał się dla niego jednak nie aż tak okrutny. Olbrzym nie stracił życia, lecz
zapadł w wieczny sen… Jego kończyny zesztywniały i stały się twarde jak głaz. Zaczęły
je porastać rośliny: trawa, krzewy i drzewa. Z czasem po śpiącym olbrzymie nie było
już śladu. Na jego wielkim brzuchu i pozostałych członkach, które zmieniły się we
wzgórza, wyrósł bujny las. Z ust olbrzyma wypłynęła stróżka wypitego przez niego
w znacznej ilości wina zmieszanego z ambrozją, które zmieniło się w źródlaną wodę…
Tak powstały porośnięte lasem Wzgórza Piastowskie, pośród których swoje źródło
ma strumień Pustelnik.
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ZGUBIONE MALEŃSTWO LOCHY
◆
Natalia Federowicz

P

rawie codziennie w czasie wakacji chodziłam z moją koleżanką Sarą na basen,
który znajduje się przy ulicy Leśnej w Żarach. Chodziłyśmy pieszo, więc musiałyśmy przejść przez dużą część Żarskiego Zielonego Lasu. Mijałyśmy mieszkańców
naszego miasta, rowerzystów, biegających dla sportu lub spacerujących. Szłyśmy
wytyczonymi ścieżkami obok tablic informacyjnych o atrakcjach Zielonego Lasu:
ścieżkach turystycznych, zwierzętach, ptakach – i roślinach.
Tego ostatniego dnia lipca była piękna pogoda. Tak jak się umówiłyśmy poprzedniego dnia, przyszłam po Sarę. Miałam ze sobą dwie butelki wody i całe pudełko
upieczonych przez babcię chrustów. Zamierzałyśmy spędzić nad basenem cały dzień.
Atrakcji tam nie brakowało: plac zabaw, zjeżdżalnie, lody i koleżanki ze szkoły.
Kiedy zapukałam do drzwi domu Sary, otworzyła je jej siostra Monika, która powiedziała, że moja koleżanka z rodzicami pojechała do babci, która zachorowała i została
zabrana przez pogotowie do szpitala. Moja przyjaciółka nie miała czasu, aby mnie
zawiadomić o zmianie planów. Już chciałam wracać do domu, jednak pomyślałam,
że zamiast siedzieć pod blokiem czy grać na komputerze, wolę spędzić ten dzień na
zabawie w wodzie. Na dworze było już 30 stopni.
Udałam się w kierunku Zielonego Lasu. Szłam śmiało, nie czułam strachu. Wchodziłam pod górkę, wokół było dużo drzew, paproci i krzaków. Drzewa dawały cień,
a ptaszki pięknie śpiewały. Nagle usłyszałam dziwne odgłosy przypominające chrapanie i ludzki płacz, – a następnie słowa, które ta postać ciągle powtarzała:
– Nie ma, nie ma, tutaj też nie ma.
Zaszeleściło coś między paprociami i krzewami, a wtedy pojawiła się locha z czterema malutkimi, pasiastymi warchlakami. Byłam tak zdziwiona, że rozumiem, co ona
mówi, że zapomniałam o strachu. Powinnam uciekać, bo tak duże zwierzę z młodymi,
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mogło być agresywne. Prosiaczki były takie śliczne, że miałam ochotę je pogłaskać
i przytulić. A locha ciągle płakała i powtarzała:
– Tam też nie ma.
– Co się stało? – zapytałam.
– Zginął mój synek. Wyszłam z dziećmi, aby im pokazać, jak szukać pożywienia,
ryłam w ziemi, kiedy usłyszałam szczekanie psa, który był bardzo blisko. Pomyślałam,
że na pewno jakiś człowiek wszedł do naszego lasu z domowym zwierzęciem. Tak
bardzo bałam się o dzieci, że kazałam im biec szybciutko za mną. Kiedy zatrzymałam
się obok Dębu Zbójnika, zauważyłam, że brakuje go. Teraz chodzę po lesie i zaglądam
pod każdy krzaczek. Pan dzięcioł, grzywacze i siniaki zawiadomiły wszystkie ptaki
z naszego lasu. Dąb Rozbójnika ma już 300 lat, to przywódca wszystkich drzew w Zielonym Lesie, on wzywa drzewa do poszukiwań. Czy możesz mi pomóc? – zapytała.
– Oczywiście, co mam robić? Tylko proszę mi wytłumaczyć, dlaczego rozumiem,
co pani do mnie mówi? To niesamowite, ja nigdy nie rozmawiałam z moim kotem.
– Zielony Las to magiczne miejsce, a dzieci mają tu dziecięcą wyobraźnię i kochają
zwierzęta, dlatego mogą je usłyszeć i poznać tajemnicę tego miejsca. – Powiedziała
locha, ciągle szlochając. – Musimy już iść. Spotkamy się przy Źródle Nadii, tam, gdzie
stoi kamienny głaz nazywany przez ludzi „Głosem Lasu”. – Zaczęła popychać ryjkiem
cztery swoje prosiaczki.
Wśród buków zobaczyłam liczne zwierzęta, które patrzyły na mnie i milczały.
Dzięcioł o czerwonym łebku sfrunął z drzewa i rzekł:
– To jest Natalka, nie bójcie się ludzkiego dziecka.
Wtedy zwierzęta zaczęły do mnie podchodzić. Mogłam pogłaskać sarenkę, lisa,
a nawet wilka, który łasił się do mnie jak pies i machał ogonem.
Nagle pojawiła się wiewiórka, która powiedziała, że sosny stojące przy Wieży Bismarcka widziały, że dzieci idące na basen znalazły małego warchlaczka. Lis śledził
je – i przekazał, że zaniosły go do tego pana, który często pojawia się w Zielonym
Lesie. Ogląda drzewa, zimą przywozi siano i kasztany dla zwierząt. Jego dom znajduje
się przed wejściem do lasu. Mama warchlaczka się rozpłakała. Wtedy pan dzięcioł
powiedział, że tego człowieka nazywają ludzie leśniczym i to taki opiekun lasu i na
pewno nie zrobi krzywdy żadnemu ze zwierząt.
Zaproponowałam, że podejdę blisko domu leśniczego i zobaczę, czy nie ma
na podwórku warchlaczka. Pan dzięcioł towarzyszył mi, przelatując z gałęzi na
gałąź. Przed domem leśniczego zauważyłam samochód, na którym był napis
„Przychodnia Weterynaryjna CHIRON w Żarach”. Tam przecież chodziłam z moim
kotem, gdy by chory. Na podwórzu ujrzałam mężczyznę w biało-zielonym fartuchu, który trzymał na rękach małego pasiastego prosiaczka, a ten bardzo głośno
20
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kwiczał. Weterynarz badał go i oglądał. Następnie oddał go temu drugiemu panu,
chyba leśniczemu.
Nagle usłyszałam głośne chrumkanie od strony Zielonego Lasu. Obaj mężczyźni
odwrócili głowy. Wtedy pan leśniczy otworzył furtkę, postawił na ziemi zwierzątko,
które szybko pobiegło za głosem matki, znikając w gęstych krzakach.
Udałam się w tym kierunku. Locha ryjkiem dotykała wszystkie swoje dzieci, jakby
je liczyła. Usiadłam na kamiennym głazie „Głos Lasu”. Wyjęłam pudełko z chrustami,
ponieważ poczułam głód. Zwierzęta podchodziły do mnie, wąchały ciastka, a później
ze smakiem zjadały, tylko wilk nie chciał. Powiedział, że zapach tych chrustów mu
się nie podoba.
– Czy dużo jest zwierząt w Zielonym Lesie? – zapytałam.
– Bardzo dużo, ale potrafimy się ukryć, bo w lesie jest wiele dolin, trzęsawisk, gęstych drzew i krzewów. Są tu jeziorka i strumyczki. Las jest naszym domem. – Odpowiedział mi lis.
– Żyjecie blisko ludzi, bo z miasta do lasu można pójść na spacer. Czy nie boicie się
ludzi? – chciałam wiedzieć jak najwięcej.
– Żyjemy z ludźmi w zgodzie. Nikt tutaj nie poluje, nie straszy zwierząt. Ludzie
przychodzą ze swoimi psami, ale nie biegają one po lesie. Locha niepotrzebnie uciekała. – W Zielonym Lesie jest cicho. Ludzie mają swoje ścieżki. Biegają, spacerują,
jeżdżą na rowerach, chodzą na basen. Zimą dokarmiają nas. – Odpowiedział mi jeleń.
– Widziałaś przecież, jak zachowali się dzisiaj ludzie. Dzieci zaniosły znalezione
zwierzę do leśniczego, a on sprawdził, czy nie jest chore. Nie skrzywdzili synka lochy.
– Stwierdził zaskroniec.
– Dla ludzi ten las też jest ważny. – Dodał dzięcioł.
Nagle pobliskie drzewa zaszumiały, a stary buk powiedział:
– Tak, teraz jest cichutko, ale pamiętam czasy, kiedy w Żarskim Zielonym Lesie było
bardzo głośno. Ludzie zbudowali tu kopalnię węgla brunatnego, a później skocznię
narciarską.
A Dąb Rozbójnika dodał:
– A ja pamiętam, jak władca Żar Erdmann II Promnitz zbudował w tym lesie pałac.
Zapraszał swoich poddanych na polowania, uczty. Jeździli konno po lesie i często
upolowali jelenia, sarny czy dziki.
Locha pożegnała się ze mną, a ja przytuliłam wszystkie warchlaczki. Postanowiłam
wrócić do domu. Martwiłam się tylko, czy kiedyś jeszcze będę mogła porozmawiać
z nowymi, leśnymi znajomymi. Lis powiedział, że jeszcze na pewno się spotkamy.
Postanowiłam nikomu nie mówić o rozmowach ze zwierzętami i z drzewami, bo
powiedzą, że mam gorączkę lub opowiadam bajki dla dzieci. Mam nadzieję, że locha
21
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nigdy nie zgubi już swojego maleństwa. A tak, poza tym, to nikt mi nie uwierzy. Magia
w Zielonym Lesie? Mieszkam w pobliżu baśniowego lasu? Rozmawiam ze zwierzętami
i z drzewami? Jutro tam wrócę. Z Sarą.
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AGILIA Z DALKOWSKICH WZGÓRZ
◆
Iga Fornal

W

ydarzyło się to bardzo dawno temu. Świadkowie tych wydarzeń rosną nadal
na pięknych Wzgórzach Dalkowskich. Było to w czasach, kiedy ludzie żyli
w zgodzie z naturą, czerpali od niej wiedzę i mądrość, gdy człowiek korzystał z tego,
co im dała, by wyleczyć choroby. Niestety, były to czasy, kiedy piękne i mądre kobiety
uznawano za niebezpieczne, ale ich odwaga przeżyła w opowieściach aż do dzisiaj.
W małej wiosce ukrytej wśród lasów u podnóża wzgórza, które po latach nazwano
Wzgórzem Zamkowym, żyła piękna Agilia. Była to młoda dziewczyna, lecz bardzo
rozsądna i odważna. Od wielu lat musiała sobie radzić sama, gdyż jej rodzice zmarli
i osierocili ukochaną córkę. Agilia kochała zwierzęta, a one ją. Uwielbiała biegać
boso po zroszonej trawie; obejmować drzewa, otulana promieniami słonecznymi;
rozmawiać z nimi, czerpać od nich dobrą energię. To był chyba sekret jej zdrowia,
gdyż nigdy nie chorowała. Agilia była lubiana przez mieszkańców wioski, pomagała
starszym kobietom w ich codziennych czynnościach. Zbierała z nimi zioła, suszyła
je, robiła pięknie pachnące wywary. Nie było rośliny, której nazwy i właściwości by
nie znała, umiała je dobrze wykorzystać i oczywiście korzystała z tego, pomagając
zarówno ludziom, jak i zwierzętom.
W wiosce życie toczyło się spokojnie, tylko cień wzgórza przy zachodzie słońca
wzbudzał wśród mieszkańców wioski, a zwłaszcza wśród kobiet, dreszcz strachu
i niepokoju. W takich chwilach każda z nich myślała o innej kobiecie, o tej, która za
okazane dobro straciła życie. Straciła życie, bo wiedziała za dużo, bo umiała więcej
niż inni, bo wzbudzała strach u ludzi, którzy mieli władzę.
Na Wzgórze Zamkowe nikt nie wchodził bez powodu. Drzewa zawsze szumiały
tam smutno, niosąc melodię śmierci i żałoby. One jedyne były świadkami wielkiej
tragedii. Na samym szczycie wzgórza, wśród starych dębów, znajdowała się murowana
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prostokątna szubienica, na której traciły życie niewinne kobiety. Ostatnie tchnienie
wydawały w urokliwym miejscu, bo na wzgórzu było pięknie, dużo drzew, prastare
dęby, polana oraz wiekowa studnia. Ostatni oddech wydany przez umierającą, jeżeli
pochodził od niewinnej istoty, zawierał w sobie całe jej dobro i mądrość, i w jakiś
dziwny, może magiczny, może cudowny sposób, trafiał do studni.
Do wioski zaczęli sprowadzać się coraz to nowsi mieszkańcy. Z pozoru życie toczyło
się nadal spokojnie, ale tak mogło wydawać się tylko komuś, kto patrzył z boku. Trzeba
by było być dobrym i uważnym obserwatorem, żeby coś zauważyć, a taka właśnie była
Agilia. Od czasu do czasu budził się w niej nieuzasadniony niepokój. Niestety, nie
znała jego źródła ani powodu, wiedziała tylko, że dotyczy mieszkańców wioski. Agilia
czuła, że zło wisi w powietrzu, że zbliża się chwila, kiedy wydarzy się coś strasznego.
Pewnego dnia, kiedy zbierała zioła na polanie pod lasem, poczuła na sobie czyjś wzrok.
Odwróciła się szybko, nikogo tam nie było, tylko wśród krzaków na skraju lasu stało
piękne zwierzę. Nigdy go tu wcześniej nie widziała. Miało wspaniałe niebieskie oczy,
które wypełnione były smutkiem rozdzierającym serce. Rozmiarami dorównywało
jeleniowi, a jego długa grzywa miała niebieski kolor.
„Skądś znam te oczy” – pomyślała Agilia. – „Nie, to przecież niemożliwe” – odgoniła
natychmiast natrętną myśl.
Niepokój, który dręczył dziewczynę, znów powrócił. Stworzenie patrzyło jeszcze
chwilę na nią, po czym uciekło do lasu. Wrażenie, że czegoś od niej chciało, pozostało.
– Dzień dobry, piękna Agilio – ukłonił się Iwan, mieszkaniec wioski.
Było w nim dzisiaj coś innego, niepokojącego, coś, czego Agilia nie potrafiła uchwycić. Mężczyzna przebywał w wiosce już od jakiegoś czasu. Mieszkał sam na obrzeżach,
miał pole, które uprawiał, od ludzi raczej stronił.
Agilia, jak w każdą sobotę, upiekła pyszne ciasto i jak zawsze odkroiła solidny
kawałek i zaniosła młodemu sąsiadowi Gniewkowi. Jakież było jej zdziwienie, kiedy
jej nie otworzył. Nie było go w domu. To coś dziwnego, ponieważ zawsze czekał na
jej odwiedziny. Dziewczyna z głową pełną myśli wróciła do domu. W nocy śniły jej
się piękne, smutne, niebieskie oczy. Oczy, które chciały jej coś przekazać.
W ciągu następnych dni Agilia coraz częściej spotykała Iwana i coraz mniej jej się to
podobało, czuła się w jego pobliżu bardzo źle. Niepokoiło ją również jego zachowanie.
Często widywała go stojącego pod drzewem naprzeciw jej domu, jakby ją obserwował.
Miała wrażenie, że coś się w nim zmienia.
– Szukajcie! Szukajcie! Musi gdzieś być! Proszę znajdzie go! To mój jedyny syn!
Krzyki obudziły Agilię ze snu. Wyskoczyła przed dom. Po drodze biegała jej sąsiadka, staruszka, krzyczała i płakała. Agilia podbiegła do niej, chwyciła ją za ramiona:
– Proszę się uspokoić, proszę powiedzieć, co się stało. – Przytuliła sąsiadkę i starała
się zrozumieć, co się wydarzyło.
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Niestety, nic nie odrzekła, staruszka była zbyt zdenerwowana. Dziewczyna zaprowadziła kobietę do swego domu, okryła ciepłym kocem i zaparzyła tylko sobie znanych
ziół. Pani Maria, bo tak miała na imię sąsiadka, pijąc aromatyczny napar, uspokoiła
się i dopiero wtedy mogła wszystko opowiedzieć.
– Wczoraj wieczorem syn udał się nad pobliską rzekę łowić ryby. Zawsze wracał
przed północą. Tym razem nie czekałam na niego, zasnęłam zmęczona. Rano,
gdy się obudziłam, nie było go w łóżku ani w obejściu. Poszłam nad rzekę i tam
zobaczyłam wiaderko, wędkę i jego ubrania. Igora nigdzie nie było. Panowała
dziwna cisza i złowrogi spokój. Jakby wyparował. To mój jedyny syn, muszę go
odnaleźć…, on jest taki dobry… – mówiła coraz wolniej staruszka, zioła zadziałały, zaraz potem usnęła.
Agilia czuła coraz większe zdenerwowanie, lęk, który jej towarzyszył, rósł z każdą
minutą. Wyszła przed dom, aby spokojnie pomyśleć. Jakie było jej zdziwienie, gdy
zobaczyła przed nim siedzącego czarnego kota. Nigdy wcześniej go nie widziała,
a znała wszystkie koty we wsi. Podeszła do niego, żeby go pogłaskać. Zwierzę nie
uciekało, wyciągnęła rękę i… nie poczuła pod nią miękkiego futerka. Jej ręka trafiła
w powietrze. Kot wstał i otarł się o jej nogi, tego też nie poczuła.
– Witaj, piękna Agilio – głos Iwana zabrzmiał złowrogo.
Kot schował się za jej nogami.
– Witaj – odpowiedziała, przyglądając się mężczyźnie.
Znowu wyglądał inaczej, jego włosy, zawsze kruczoczarne, połyskiwały dziś jasno
w słońcu. Oczy były jeszcze bardziej niebieskie. „Jejku, to są oczy z mojego snu” – pomyślała. Coraz mniej rozumiała, coraz bardziej się bała. Pożegnawszy się grzecznie,
uciekła do domu. Iwan jeszcze długo stał przy jej płocie i się uśmiechał. Sąsiadka nadal
spała. Kot zachowywał się dziwnie, kręcił się koło jej nóg i podchodził do drzwi, jakby
ją wołał. Agilia postanowiła pójść za kotem. Doszli do końca wioski. Przed nimi znajdowała się już tylko droga na wzgórze, na wzgórze, gdzie nikt nie chodził, gdzie ginęły
mądre kobiety. Kot szedł dalej, dziewczyna poszła za nim. Mimo strachu postanowiła
schować się w lesie przed Iwanem i wszystko przemyśleć. Dotarła na wzgórze. Wielka
szubienica wzbudzała lęk, ale było tam tak pięknie! Agilia usiadła pod starym dębem,
kot ułożył się u jej stóp. Poczuła nagle, jak gałęzie dębu ją otulają i osłaniają przed
światem, było jej dobrze, nie wiedziała, czy śni, czy wszystko się dzieje naprawdę. Kot
mruczał spokojnie przez sen, więc i ona podzieliła jego nastrój.
– Musisz podejść do studni, nabrać wody i się w niej obmyć. Masz czyste serce, tylko
ty to możesz zrobić… – usłyszała głos drzewa.
– Ale co zrobić?
– Zapobiec złu, kochana Agilio.
25
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Dziewczyna podeszła do studni. Przez chwilę przeglądała się w lustrze wody, niepewna,
co robić. Nabrała wody w dłonie i obmyła twarz, ponownie to zrobiła. Wtedy poczuła,
jak napełnia ją dziwna, ale dobra siła. Jej umysł stawał się jasny, gotowy na przyjęcie
nowej wiedzy, zmysły się wyostrzyły. To wiedza i dobro niesłusznie skazanych na śmierć
kobiet! To one wnikały w nią i wypełniały. „Agilio, dzieje się zło. Tylko ty, dziewczyna
o czystym sercu, możesz to zatrzymać. Znikają twoi przyjaciele, ale są blisko ciebie.
Zostali zamienieni w zwierzęta, które spotykasz. Musisz ich odczarować. Aby to zrobić, odszukaj ziele dziurawca. Jego żółte kwiatki skierowane są do słońca. W słoneczne
dni gromadzi się w nich jego cała moc. Gdy przez jego listki spojrzysz w niebo, ujrzysz
słońce. A największą moc ma w wigilię Świętego Jana. Zrób z niego napar i daj do picia
tym zwierzętom, które wydają ci się niezwykłe” – usłyszała głos w swojej głowie.
Noc świętojańska miała właśnie nadejść. Agilia rozejrzała się dookoła, wzrok jej
padł na polanę całą w słońcu. Podeszła bliżej i jej oczom ukazały się rośliny pokryte
małymi, żółtymi kwiatkami.
– Ciekawe, czy to ta tajemnicza roślina… – zastanawiała się.
Podeszła bliżej, zerwała jeden listek, podniosła go do góry i… jakież było jej zdziwienie, gdy przez maleńkie dziureczki zobaczyła niebo. Zaczęła zbierać malutkie, ciepłe od
słońca kwiatki. Koło studni dostrzegła kamień, który miał wgłębienie wyglądające jak
mała miseczka. „Będzie idealny do zagrzania wody” – pomyślała. Nazbierała suchych
gałązek i rozpaliła małe ognisko. Gdy woda była już gorąca, wrzuciła do niej kwiaty.
Napar nabierał swej mocy. Koło jej nóg pojawił się kot, a z daleka nadchodziło stworzenie o pięknych niebieskich oczach. Wszyscy czekali cierpliwie, aż napar ostygnie
i będzie nadawał się do picia. Zwierzęta wypiły go do ostatniej kropelki. Agilia była
bardzo rozczarowana, bo nic się nie wydarzyło, zaczęła płakać. Płakała tak długo,
aż zasnęła. Zwierzęta ułożyły się obok niej, by była bezpieczna. O północy obudził
ich wiatr, księżyc był w pełni. Agilia patrzyła jak zaczarowana, gdyż ze zwierzętami
zaczęło się dziać coś dziwnego. Po chwili stali przed nią Igor i Gniewko. Teraz już
wiedziała, czyje są te niebieskie oczy. To oczy jej najlepszego przyjaciela, Gniewka.
Chłopcy zaczęli opowiadać o tym, co ich spotkało. Okazało się, że za wszystkim stał
Iwan, który miał niezwykłą moc zamieniania ludzi w zwierzęta i zabierania im tego,
czego najbardziej pragnął. U Doriania były to niebieskie oczy, a u Igora jego piękne
blond włosy. Teraz Agilia zrozumiała, skąd się wzięły zmiany w wyglądzie Iwana.
Pod osłoną nocy wrócili w trójkę do wioski, do domu Agilii. Z samego rana, zanim
mieszkańcy obudzili się ze snu, udali się prosto do domu Iwana. Zastali go siedzącego
w kącie chaty.
– Dlaczego to zrobiłeś? Czemu tak skrzywdziłeś moich przyjaciół?! – krzyczała Agilia.
– Usiądźcie, wszystko wam wyjaśnię. – rzekł Iwan. – Agilio, zazdrościłem im twojej
26
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przyjaźni, chciałem, abyś mnie też polubiła. Chciałem być taki jak oni. Dlatego postanowiłem zabrać im najpiękniejszą rzecz, jaką mają, były to oczy i włosy. Jednak one
wcale nie przyniosły mi twojej sympatii, czułem, że się mnie boisz.
– Bałam się i martwiłam o swoich przyjaciół. Musisz ponieść karę za swe czyny, jeśli
chcesz zostać wśród nas – powiedziała stanowczo dziewczyna.
– Oczywiście, zrobię wszystko, co każecie – rzucił pokornie.
– Iwanie, musisz wejść na wzgórze i zburzyć szubienicę, zasypać ją tak, aby już żadna
kobieta nie straciła życia. Z kamieni ze swego pola na środku polany zbuduj wieżę,
w której w razie niebezpieczeństwa będziemy mogli się schronić. I najważniejsza
rzecz, nigdy już nie wykorzystuj swojej mocy do czynienia zła. Każdy jest wspaniały
taki, jak jest.
Iwan dotrzymał słowa. Zburzył szubienicę, chociaż jej fundamenty pozostały do
dziś. Na zawsze skrywa je ziemia… Uparcie znosił na sam szczyt kamienie ze swego
pola i zbudował z nich wieżę. Starzy ludzie mówili, że pozostawił je olbrzymi lód,
który zmroził kiedyś tę okolicę. Nie wykorzystał już nigdy swej mocy. Żył w zgodzie
z mieszkańcami, zakochał się w sąsiadce Miłce, z którą żył długo i szczęśliwie. Agilia
poślubiła Gniewka. Nadal pomagała ludziom leczyć ich schorzenia i była bardzo
szczęśliwa. Już żadna kobieta ze wsi nie straciła życia za czynienie dobra. Ludzie nie
bali się chodzić na wzgórze, a dzieci bawić wśród prastarych dębów.
Dzisiaj, w bezchmurne noce przy pełni księżyca, kiedy wiatr cichnie, na Zamkowym Wzgórzu można usłyszeć jakby szepty, jakby słowa… To stare dęby opowiadają
niezwykłe historie. Tamtej wieży już dawno nie ma na wzgórzu. W jej miejscu wybudowano nową…
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GDY W DANKOWIE NIMFY ŚPIEWAŁY
◆
Martyna Girul

K

iedyś, bo to było dawno, dawno temu żyły nimfy – smukłe i delikatne stworzenia
przypominające wyglądem człowieka. Całe dnie spędzały na brodzeniu w szmaragdowych wodach lubuskich jezior położonych dokoła i przeczesywaniu bladymi
dłońmi długich włosów. Zachwycały tym ludzi, którym udało się je zobaczyć.
Jedną z nich była Inez, którą można by nazwać introwertyczką z powodu jej ciągłego
stanu zamyślenia, przesiadywania w samotności i często także nucenia, które starała
się ukrywać. Musiała się z tym podśpiewywaniem chować, bo gdyby ktoś ją usłyszał,
zaraz zostałaby ostro okrzyczana i ukarana.
A wszystko to z powodu jednego zdarzenia, które miało miejsce jeszcze kilkaset
lat wcześniej, kiedy to przerośnięte ośmiornice z głębin jeziora zaatakowały stare
pokolenia nimf. Nikt tak naprawdę nie wiedział, dlaczego to zrobiły, więc najady żyły
w ciągłym strachu, że te potwory pojawią się ponownie i zaatakują je ze zdwojoną siłą,
której nikt nie będzie umiał pokonać.
I tak by było pewnie dalej, gdyby nie pewien stary mędrzec, który myślał nad
tym zdarzeniem latami i rozwikłał zagadkę – paskudnym stworom przeszkadzały
niebiańskie śpiewy najad. Wodnym nimfom nie trzeba było tego kilka razy powtarzać – od tamtego momentu ustały ich piękne śpiewy, a każdego, kto nie przestrzegał
tego zakazu, surowo karano lub wypędzano.
Jednak Inez nie potrafiła zaprzepaścić swojego talentu i pasji, dlatego już od narodzin szukała rozwiązania tego problemu, bo wiedziała, że musi mieć jakąkolwiek drogę
wyjścia – a ona musiała podjąć się każdej możliwości. Dlatego też zwiedziła każdy
zakątek dankowskiej puszczy, obejrzała każdą dziurę i strumyk w poszukiwaniu miejsca,
w którym mogłaby swobodnie śpiewać. Nie było to jednak takie proste – w większości
z nich mogła zostać zauważona i usłyszana, co groziło odkryciem jej tajemnicy.
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Jednak nie poddawała się w swoich dążeniach, a kiedy tylko wybudowano niewielkie mauzoleum tuż przy zamieszkanym przez nie jeziorze, prawie jako pierwsza
je zwiedziła. Przyszła tam w nocy, kiedy cała pobliska wieś spała i niepostrzeżenie
weszła do grobowca.
Był on zbudowany w neogotyckim stylu. Pierwsza, przednia jego część stanowiła
wejście opięte przyporami, nad którymi wisiał ozdobny okrąg w formie okna. Zachwycił ją ten fantastyczny widok i choć chwilę się spierała, weszła do środka, gdzie
czekał ją kolejny zachwyt.
Do wnętrza, poprzez ostrołukowe okna, wpadało księżycowe światło, a kiedy
zaczęła śpiewać, dzięki akustyce owego miejsca stworzyła anielski kanon roznoszący
się po całym mauzoleum.
Zaczęła przychodzić tam co noc i nie zważając na stojące w ciemnościach trumny
z ciałami pochowanych, zajmowała się muzyką.
Z czasem zauważyła, że ludzie plotkują na temat nawiedzonego mauzoleum,
w którym co noc budzą się zmarli i balują. Śmiała się cichutko z ich słów, jednocześnie
ciesząc się, że nikt nie jest na tyle odważny, żeby odwiedzić grobowiec nocą i ujawnić
prawdę – wtedy reszta rodziny mogłaby się o tym dowiedzieć, a co by się dalej mogło
stać, Inez wolała nie wiedzieć.
I tak mijały tygodnie, miesiące, aż w końcu lata, kiedy dorastająca najada odwiedzała
niezauważona grobowiec i ćwiczyła nocami swoje zadziwiające umiejętności. Zasadziła w nim nawet małą sadzonkę dębu, by spróbował uporać się z przeciwnościami
losu, podobnie jak ona i urósł. I ku jej zdziwieniu, po kilku miesiącach, z małej dziurki
w gruzie zaczął wyrastać mały pęd.
Nastał jednak czas, kiedy wszystko zaczęło się psuć – głos coraz częściej jej się
załamywał, gardło częściej bolało, a kiedy na dodatek matka prosiła ją wieczorami
o pomoc, ta ze zmęczenia odpuszczała sobie nocne ćwiczenia. Dochodziło do tego,
że mimo wszystko za dnia nuciła sobie pod nosem, mimo upomnień mamy. Potrafiła
chodzić nabuzowana złymi emocjami i rzucać nieprzyjemnymi spojrzeniami na lewo
i prawo, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo sobie szkodzi.
Przez jej dziwne zachowanie starsze nimfy zaczęły jej się uważniej przyglądać, a kiedy
to robiły – często przyłapywały ją na podśpiewywaniu. Kończyło się dość dużymi awanturami; te bardziej wrażliwe najady rozpaczały i przypominały napad potwór z głębin
sprzed lat. Na to wszystko patrzyła coraz bardziej sfrustrowana matka Inez.
W końcu jednak jej okres buntu minął, a Inez coraz bardziej rozumiała, że swoim
zachowaniem mogła zdradzić, co robi nocami, a o skutkach swoich działań nie chciała
myśleć.
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Kiedy po długiej przerwie w ćwiczeniach powróciła do mauzoleum, ze wzruszeniem zauważyła, że chociaż ona się zachwiała – jej małe drzewko wciąż pięło się ku
górze w niesamowitym tempie.
Powróciła do nauki śpiewu ze zdwojoną siłą, przez co wracała nad jezioro bardzo
zmęczona, co niestety szybko zostało zauważone – nimfy zasypywały ją pytaniami,
a przez jej zdawkowe odpowiedzi nabierały podejrzeń. Kiedy sytuacja zaczęła się
powtarzać, a powroty Inez były coraz późniejsze – odwróciły się od niej nawet dzieci.
Była załamana – kochała śpiew, ale nie chciała pozwolić, by to wszystko popsuło jej
relacje z rodziną.
Bliscy jednak nie chcieli jej pomóc – nadal czuła się przez nich odrzucona, a co
gorsze, awantury znów zaczęły się powtarzać. Tego już było za wiele – Inez nie potrafiła wytrwać w tej atmosferze, czując na sobie presję innych najad. Co gorsza, nimfy
zaczęły podejrzewać ją o zdradę, a sama Inez zaczynała nienawidzić swoją rodzinę.
Dlatego też nadszedł dzień, a bardziej noc, kiedy poczuła, że musi zrobić to, co
podpowiada jej serce. Z lękiem wybrała się późną nocą do mauzoleum, pilnując dokładniej niż zwykle, aby nikt nie zauważył jej nieobecności. Przywitała się jak zawsze
z dębem, który ku jej zdziwieniu był już duży jak ona sama. Wzięła głęboki oddech,
a z jej gardła popłynęła melodia. Na początku słyszalna tylko dla niej, jednak z każdą
chwilą nabierała tempa i natężenia, aż czuła, że dekoracyjne szybki w mauzoleum
drgają i zaraz pękną.
Śpiewała dalej, echo odbijało się o ściany grobowca, a ona czuła, jak coraz bardziej
ulatuje z niej ta niepewność i strach. Melodia przeobrażała się coraz bardziej w krzyk,
jednak cały czas nie na tyle głośny, by wybudzić z głębin jeziora paskudne stwory.
Podniosła jeszcze bardziej głos, czując, że jeśli zaraz nie przestanie, zedrze sobie
całe gardło. Usłyszała pisk – dobry znak. Zebrała ostatki sił i wydarła z siebie kolejne
dźwięki, czuła, że nabiera sił.
Jej głos narastał, od czego zaczęło pulsować całe pomieszczenie – czuła, że kwestią czasu jest moment pęknięcia szyb, a dźwięk jej pieśni stanie się jeszcze bardziej
słyszalny, dlatego podniosła głos do granic możliwości, ignorując piekielny ból gardła,
i starała się go utrzymać.
Nagle usłyszała przeraźliwą kumulację trzasków, wrzasków, pisków i wycia. Wywnioskowała, że potwory muszą być gdzieś blisko, jednak dalej śpiewała. Nie strwożyła
się, nawet kiedy w jednej sekundzie roztrzaskały się na miliony kawałków szyby
mieniące się w świetle księżyca, a przez otwory okienne zasłonięte wcześniej przez
szkło wpełzły olbrzymie, oślizgłe macki i skierowały się ku niej. Cofnęła się, jednak
nie przestawała śpiewać. Czuła, jakby to dodawało jej sił.
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Śpiewała dalej, nawet kiedy oklejona dziwnym śluzem macka sięgnęła po nią
i zacisnęła się jej wokół talii, uniemożliwiając oddychanie. Chwilę później, jej delikatne,
blade ciało zostało triumfalnie podniesione ku migoczącym miliardem gwiazd niebu
i zrzucone w otchłań jeziora.
Odtąd opuszczone mauzoleum stoi zniszczone, a gdzieś w jego gruzach kryje się
złamany pień dębu, symbolizujący złamane życie Inez…

32

ZIELONY LAS NIE JEST NUDNY
◆
Hanna Hasiuk

C

iężko mi opisać, co wtedy czułam. Byłam bardzo zła, rozgoryczona, miałam
pretensje do całego świata, że coś takiego przytrafiło się właśnie mi. Lekarz
powiedział mamie, że moja ręka jest złamana i potrzebne jest założenie gipsu na co
najmniej cztery tygodnie. Dodatkowo konieczne będą cotygodniowe kontrole, żeby
nie dopuścić do przemieszczenia się złamanych kości.
– W poniedziałek odwieziemy cię do dziadków – powiedziała mama, kiedy wracałyśmy ze szkoły po zakończeniu roku szkolnego.
– Ale ja nie chcę – zaprotestowałam. – Przecież miałam jechać na obóz, nad morze.
– Słyszałaś, co powiedział lekarz. My z ojcem musimy pracować. U babci będziesz
miała najlepszą opiekę. Dziadek uwielbia cię rozpieszczać i zabierać na spacery do
Zielonego Lasu.
Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Zamiast wymarzonych wakacji z przyjaciółkami nad morzem, miałam zostać w Żarach. Kochałam babcię i dziadka i uwielbiałam
ich odwiedzać, ale nie mogłam pogodzić się z tym, że mam tam spędzić całe lato.
Dom moich dziadków znajdował się przy ulicy Witosa w Żarach, a za ich domem
była droga w kierunku Zielonego Lasu. Dziadek Bogdan był emerytowanym leśniczym, uwielbiał las i przyrodę, we mnie również starał się zaszczepić miłość do natury.
Często opowiadał mi historię Żarskiego Zielonego Lasu. Znał go bardzo dobrze,
miał dużo starych zdjęć. Niektóre z jego opowieści były nawet ciekawe, lecz nigdy
nie potrafiłam zrozumieć jego zachwytu nad tym miejscem. Uważałam, że Zielony
Las jest nudny i nie ma w nim nic nadzwyczajnego. Myślę, że sprawiałam dziadkowi
przykrość, mówiąc tak o miejscu, które tak kochał.
Gdy obudziłam się rano w domu moich dziadków, miałam dziwne przeczucie, że
wydarzy się dzisiaj coś niezwykłego. Ogród babci wydawał mi się tego dnia wyjątkowo
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spokojny, barwny i tajemniczy. Jednak żal z powodu zmarnowanych wakacji sprawiał,
że nie miałam ochoty z nikim rozmawiać.
– Po śniadaniu możemy pójść do Zielonego Lasu, pokażę ci nowe gniazda ptaków
i odwiedzimy Źródło Nadii. – Zaproponował dziadek.
– Nie chcę. – Odpowiedziałam.
– Pokażę ci wiele ciekawych miejsc i szlaków. Spędzimy miły dzień. – Dziadek
próbował mnie zachęcić.
– Boli mnie ręka i chcę poczytać książkę. – Powiedziałam i udałam się do ogrodu.
Kiedy spacerowałam po ogrodzie, zauważyłam, że za garażem jest dziura w ogrodzeniu, którą zasłaniał żywopłot. Coś dziwnego zaświeciło nagle w tym otworze i zgasło.
Pomyślałam, że to promienie słońca odbijają się od kawałka szkła. Nagle zobaczyłam
kilkanaście świecących punkcików, które gasły i się zapalały. Przeszłam przez płot
i znalazłam się na ścieżce prowadzącej w stronę lasu. Błyszczące kropeczki prowadziły
mnie między drzewa. Obejrzałam się i zobaczyłam, że domu dziadka nie było widać.
Byłam zdziwiona, że nie czułam strachu, tylko zainteresowanie tym dziwnym świecącym zjawiskiem. Nie miałam już żadnych wątpliwości, gdzie jestem. To był uwielbiany
przez dziadka Zielony Las. Słońce przebijało się przez korony drzew. Już chciałam
wracać, gdy zobaczyłam, że tych migających punktów zrobiło się coraz więcej, były
w trawie, na gałęziach najbliżej stojących drzew i coraz bliżej mnie. Były jak kolorowe
ogniki, zapalały się i gasły. Usłyszałam piosenkę, one śpiewały cieniutkimi głosikami
i migały. Stałam jak zamurowana. Melodia była śliczna, a słowa piosenki dziwne:
„My mieszkańcy Zielonego Lasu,
kochamy ten las, ten czas,
nie wszystkim się ujawniamy,
już czas, nasz kochany las.
Witamy, witamy, już czas,
Kochamy ten las, ten czas.
Już nadszedł ten czas, nasz las”.
Kolorowe ogniki zmieniły się w niezwykłe postacie, niewiele większe od mojej
ulubionej lalki Boni. Były prześliczne, uśmiechały się, podskakiwały i ciągle śpiewały.
Wychodziły zza każdego drzewa, krzaczka. Nie bały się mnie. Miały bardzo jasną
skórę, z pozoru podobne były do człowieka, ale błyszczały wszystkimi kolorami tęczy
jak posypane brokatem.
– Kim jesteście? – zapytałam, zafascynowana ich wyglądem.
– Jesteśmy Żarki, opiekunki żarskiego Zielonego Lasu – odpowiedziały chórem. –
Pilnujemy tajemnic naszego lasu, opiekujemy się drzewami, zwierzętami i roślinami.
A ty na pewno jesteś Hania? – zapytała ta, która stała tuż przy mojej nodze.
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– Skąd wiecie? – nie mogłam ukryć zdziwienia.
– Znamy twojego dziadka. Często tu bywa. On również kocha nasz las. Kiedy
ostatnio widziałyśmy was na spacerze, usłyszałyśmy, że powiedziałaś, że Zielony Las
jest nudny i nie ma tam nic interesującego. Gdy to powiedziały, chwyciły się za ręce
i zatańczyły wokół mnie, śpiewając ponownie swoją piosenkę.
Czułam, że czerwienię się ze wstydu.
– Pokażemy ci, że jest to najcudowniejsze miejsce na Ziemi. Odkryjemy przed tobą
wszystkie tajemnice naszego lasu. Pokochasz go i będziesz chciała tu wracać przez
całe życie. Musisz pójść z nami.
Szłam jak zaczarowana, one wciąż śpiewały. Oddalałam się od ścieżki i domu dziadka. Po dziesięciu minutach ujrzałam polankę. Podchodziły do nas różne zwierzęta:
lękliwa sarenka, jeleń, groźnie wyglądający odyniec z lochą, za którą dreptały cztery
pasiaste warchlaczki, lis z długą, puszystą kitą, a sympatyczna wiewiórka zeskoczyła
z drzewa i wskoczyła na moje ramię. Na gałęziach buków, sosen i świerków usiadły
dzikie gołębie, grzywacze, siniaki i trzy dzięcioły. Przypomniałam sobie, że o takich
ptakach i zwierzętach mówił dziadek jako o mieszkańcach Zielonego Lasu. Pogłaskałam wiewiórkę i podeszłam bliżej, widząc, że coś poruszyło się w trawie.
– Zielony Las to nasz dom. – Powiedziała rzekotka drzewna. – Mieszka tu dużo
zwierząt. Tylko borsuki się wyprowadziły, bo ludzie przyprowadzali do lasu swoje psy.
– Żyjemy w wielkiej przyjaźni i czujemy się tu bezpiecznie. – Dodał zaskroniec,
podpełzając do mojej stopy.
– Wszyscy mieszkańcy Żar szanują ten las, nawet psy głośno nie szczekają. Ludzie
wybudowali dużo ścieżek, ławeczek. Biegają, jeżdżą na rowerze, spacerują, nie krzyczą,
nie łamią gałęzi. – Dodał jeleń.
– Zauważyliśmy, że interesują się historią lasu, odkrywają tajemnicze miejsca ukryte
w gęstych trawach, krzakach i opiekują się ruinami. – Powiedziała locha, popychając
ryjkiem swoje dzieci, które ryły w ziemi.
Stałam pośrodku pełnej kwiatów polany i czułam się jak bohaterka mojej lektury
Łucja, która znalazła się w magicznej krainie Narni i też rozmawiała ze zwierzętami
oraz magicznymi postaciami. Z przejęcia kręciło mi się w głowie. Tymczasem leśna
przyroda, skrzydlaci przyjaciele, zwierzęta i nawet drzewa uczestniczyły w jakiejś
naradzie. Małe opiekunki lasu czesały zwierzęta, z piór ptaków wyciągały listki, myły
skórę żab i węży, śpiewając swoją piosenkę. Byłam zafascynowana.
– Dlaczego ludzie nie spotykają was, gdy przychodzą do Zielonego Lasu? – zapytałam, bo, nawet gdy przychodziłam tu z dziadkiem, nie widziałam żadnych zwierząt.
– W naszym lesie są suche doliny, podmokłe wąwozy, trzęsawiska, bagna, liczne
strumyczki, tutaj ma swoje źródło rzeka Lubsza. Tam są nasze domy, unikamy ludzi.
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Pomyśl, jak zachowałyby się dzieci idące na Leśny Basen, gdyby nagle na swojej drodze zobaczyły dzika czy wilka? Przestraszone uciekałyby, a później bałyby się tu
przychodzić.
– Tobie odkryjemy wszystkie tajemnice. – Usłyszałam szumiący głos drzewa. –
Jestem bukiem. Popatrz na nas. My buki mamy już 200 lat, ale jest tu niedaleko Dąb
Rozbójnika, który ma już 350 lat. Rosną tu sosny, daglezje, jadalne kasztany, cypryśniki
błotne, olchy i cisy. Rozejrzyj się wokół.
– Zaprowadzę cię na Górę Gołębią – powiedział wilk i zamachał ogonem jak pies,
a następnie usiadł obok mnie i dał się pogłaskać.
Przypomniałam sobie, że dziadek powiedział, że ta góra ma 227 m n.p.m. i jest
najwyższym punktem w województwie.
– Spójrz na tę wieżę. – Przerwała moje rozmyślania sosna. – W jej ruinach chowają
się leśne zwierzęta w czasie burzy i ulewnych deszczy. Budowali ją ludzie mówiący
po niemiecku do wybuchu pierwszej wojny światowej, nazwali ją Wieżą Bismarcka,
chyba to był ktoś ważny.
Wieża ma 25 metrów, ale ludzie chcieli, aby miała 42 metry. Teraz to ruina, ale
pamiętam, że wchodzili po schodach i z samej góry obserwowali okolicę.
Małe błyszczące opiekunki lasu zaprowadziły mnie pod ogromny dąb.
– Dlaczego nazywają cię Dębem Rozbójnika? – zapytałam.
Ogromne drzewo zakołysało gałęziami. Nagle poczułam, że jedna z nich dotknęła
mojego ramienia. Pomyślałam, że dąb tak się ze mną przywitał, a później się odezwał.
– Tu niedaleko ponad 300 lat temu mieszkał rozbójnik Kuno, który napadał na
okolicznych mieszkańców, ale pewnego dnia nie wrócił. Ludzie złapali go i powiesili
na żarskim Rynku. – Zaszumiało drzewo niskim głosem.
Leśne opiekunki i zwierzęta zaprowadziły mnie do ruin Pałacu Leśnego, który
zbudował tu ponad 300 lat temu władca Żar Erdman II Promnitz. Urządzał w lesie
polowania, a w pałacu bale, koncerty i przyjęcia. Dąb Telemana, który pamiętał te czasy,
powiedział, że uczty trwały nawet trzy dni. Smutno mi się zrobiło, gdy usłyszałam
od buków, że ten pałac przetrwał drugą wojnę światową, a zniszczyli go po wojnie
mieszkańcy Żar, którzy mówili już po polsku.
– Musisz wiedzieć dziecko, że w naszym lesie jeszcze 60 lat temu wydobywano
węgiel brunatny, istniała kopalnia nazywana „Maria”. Teraz te miejsca są zalane wodą.
W lesie jest grobowiec właściciela elektrowni. – Ponownie odezwał się buk. – Ludzie
nazywają go Mauzoleum.
Jeleń kopytkiem odsłonił wysoką trawę i zobaczyłam słupki kolejki linowej.
– W Zielonym Lesie istniała skocznia narciarska, ale po niej nie ma już śladu, bo
mieszkańcy Żar zbudowali ją 50 lat temu. – Dodał rozłożysty świerk.
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Czekałam na kolejne ciekawostki, bo moi nowi przyjaciele chcieli pokazać mi
wszystko, dlatego przechodziliśmy obok wielkich głazów, a tam odczytywałam tabliczki z nazwami: „Głaz Głos Lasu”, „Kamień Miłości”.
Słuchałam wszystkich opowieści z ogromnym zainteresowaniem. Nagle zaczęłam
obserwować bawiące się na ścieżce dwa padalce z ropuchą, potknęłam się, przewróciłam i zraniłam w czoło. Poczułam, że leci mi krew. Nagle z drzewa sfrunął dzięcioł,
który na ranę przykleił mi dębowy liść i pogłaskał mnie skrzydłem po głowie.
Poczułam się zmęczona i pomyślałam, że pora wracać do dziadków. Pożegnałam
się ze zwierzętami i ptakami. Pogłaskałam warchlaczki i sarenkę. Przytulałam się do
buków, sosen i dębów. Leśne opiekunki odprowadziły mnie aż do ścieżki, z której
widziałam dach domu dziadka. Obiecały mi, że niedługo się spotkamy. Ukucnęłam
i powiedziałam:
– Zielony Las to najcudowniejsze, magiczne, zaczarowane miejsce, a dzisiejszy dzień
był wspaniały. Myślę, że to będą najlepsze wakacje.
Pomachałam im i weszłam przez dziurę w płocie do ogrodu babci. Przed domem
stał leżak dziadka. Usiadłam na nim i zaczęłam myśleć o dziś. Nawet nie wiem, kiedy
zasnęłam. Gdy obudziłam się, na drugim leżaku siedział dziadek i czytał gazetę. Dziwnie mi się przyglądał. Zastanowiłam się, czy mi to się śniło i zrobiło mi się smutno.
Może nie było żadnych Żarek ani zwierząt. Wtedy usłyszałam głos babci.
– Dlaczego przykleiłaś sobie do czoła liść dębu?
– Ojej, naprawdę tam jest! – Krzyknęłam i poleciałam zobaczyć swoje odbicie
w lustrze stojącym w korytarzu. Podskakiwałam z radości.
Babcia powiedziała, że chyba za długo na słońcu leżałam i teraz dziwnie się zachowuję. Sprawdziła nawet, czy nie mam gorączki. Wtedy dziadek zapytał:
– Nadal uważasz, że Zielony Las jest nudny?
– Nie, dziadku, to najwspanialsze miejsce na świecie.
Zastanawiałam się, czy dziadek zna moje leśne przyjaciółki i tajemnice lasu. Przecież był leśniczym przez trzydzieści lat. Postanowiłam, że kiedyś z nim porozmawiam
o swojej przygodzie. Patrzył na mnie, jakby o wszystkim wiedział.
Myślałam już o kolejnych dniach, które spędzę z mieszkańcami Żarskiego Zielonego
Lasu, bo przecież to był dopiero pierwszy dzień wakacji. Żarki powiedziały, że muszą
pokazać mi jeszcze wiele ciekawych miejsc w tym lesie.
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NIEZWYKŁA WYPRAWA
◆
Dawid Kisielewski

D

awno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, a może zupełnie blisko, w niewielkim domku pod lasem, mieszkał
chłopiec z mamą.
Piotruś, bo tak miał na imię, był dwunastoletnim chłopcem. Lubił się uczyć i bardzo kochał zwierzęta. Dbał o nie i nigdy nie przeszedł obojętnie obok żadnego, które
potrzebowało pomocy. Opatrywał ptakom złamane skrzydełka i troszczył się o pisklaki, które wypadały z gniazdek. Codziennie pomagał też mamie, która była dla
niego całym światem.
Pewnego dnia, gdy Piotruś wracał ze szkoły, zobaczył na podwórku grupkę ludzi
i ambulans. Przestraszony pobiegł do domu i zapytał, co się stało. Sąsiadka powiedziała, że jego mama zasłabła i straciła przytomność. Chłopiec poszedł porozmawiać
z lekarzem i dowiedział się, że jego mama jest bardzo chora i nie mogą nic zrobić, żeby
wyzdrowiała. W jednej chwili jego świat się zawalił.
Kiedy wszyscy już poszli, Piotruś przytulił się do mamy i obiecał jej, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby znowu było jak dawniej. Niestety z każdym dniem było gorzej.
Mama miała coraz mniej siły.
Wieczorem usiadł chłopiec na schodach przed domem i zapłakał. Usłyszał go ptaszek,
który siedział na gałęzi i zapytał ludzkim głosem, dlaczego płacze. Zdziwiony Piotruś
przetarł oczy ze zdumienia i opowiedział ptaszkowi o chorobie mamy i o tym, że nie
ma lekarstwa, które mogłoby ją uleczyć. Wtedy mały przyjaciel opowiedział chłopcu
o leśnej wróżce, która mogłaby mu pomóc. Trzeba tylko iść do lasu o północy i poszukać
jej wśród paproci. Piotruś bał się chodzić w nocy po lesie, ale wiedział, że musi to zrobić.
Gdy nastała noc, wziął ze sobą psa i wyruszył na poszukiwanie wróżki. Było ciemno
i strasznie, ale chłopcu odwagi dodawała myśl, że może uratować mamę. Kiedy wreszcie
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dotarli na polanę pełną paproci, była prawie północ. Schowali się w krzakach i czekali.
Równo o północy pośród paproci ujrzeli piękną wróżkę. Piotruś myślał, że ona go
nie widzi i zdziwił się bardzo, kiedy zawołała jego imię i zapytała, co robi sam w lesie
o tej porze. Wyszedł wtedy z zarośli i powiedział, że przyszedł ją prosić o lekarstwo
dla chorej mamy. Wróżka odpowiedziała, że nie ma lekarstwa, ale może mu wyjawić,
gdzie je może znaleźć. Ucieszył się Piotruś i słuchał, co mówi wróżka.
Piękna pani powiedziała mu, że jeżeli chce zdobyć lekarstwo, musi wyruszyć do
największego lasu w Polsce – do Puszczy Noteckiej. Tam w zlikwidowanej wsi, niedaleko starego cmentarza, mieszka wiedźma, która ma wszystkie lekarstwa świata.
Zmartwił się trochę Piotruś, bo nie wiedział, jak ma podróżować niezauważony. Każdy,
kto spotka małego chłopca samego, może zawiadomić policję i mógłby nie dotrzeć do
celu. Zlitowała się wróżka nad nim i podarowała mu magiczny napój, dzięki któremu
mógł się zmniejszyć. W ten sposób nikt go nie zauważy.
Nie czekając ani chwili dłużej, podziękował wróżce i wypił eliksir. Gdy był już
całkiem malutki, wskoczył na grzbiet psa i kazał mu pędzić, ile sił w łapach do krainy
pełnej pięknych jezior i prawdziwych wydm śródlądowych.
Wędrowali dwa dni i dwie noce, aż dotarli w końcu na miejsce. Zobaczyli piękne
bory sosnowe i wydmy, które miały czterdzieści metrów wysokości. Udali się na szlak
i poczęli szukać drogi biegnącej do opuszczonej wsi. Po kilku godzinach odnaleźli
chatkę wiedźmy. Wejścia pilnowały wilki, a na dachu siedział orzeł bielik. Na ścieżce
do domku wygrzewały się żmije, ropuchy i żaby.
Piotruś nie wiedział, jak ma wejść do środka. Wtem pies zaczął głośno ujadać.
Wilki szczerzyły kły, a żmije syczały. Usłyszała to wiedźma i wyszła przed dom. Zastanawiała się, kto zakłóca jej spokój, ale mimo że słyszała głos, to nie widziała, kto
do niej mówi. Wtedy zeskoczył chłopiec z psa, podszedł do wiedźmy i wdrapał jej się
na ramię. Tutaj, prosto do ucha, opowiedział jej swoją smutną historię. Wzruszyła się
wiedźma losem Piotrusia, ale lekarstwa nie miała. Wiedziała natomiast, gdzie dzielny
wędrowiec może je znaleźć. Musiał wykonać tylko jedno zadanie. Zgodził się Piotruś,
bo nie miał wyjścia. Miał nadzieję, że podoła wyzwaniu.
Jak się okazało, nie było to takie proste. Wiedźma pokazała mu drzewa i powiedziała, że jeżeli pokona szkodniki, które niszczą drzewostany, podaruje mu magiczną
różdżkę, która zaprowadzi go do rośliny, z której zrobi lekarstwo dla mamy. Zasmucił
się chłopiec bardzo, bo nie wiedział, jak sobie poradzi z taką ilością gąsienic. Było
ich całe mnóstwo. Wtem nadleciał ptaszek i powiedział, że wszystkie ptaki z okolicy
przylecą i pomogą mu za jego dobre serce. I tak też się stało. Ptaki zjadły wszystkie
gąsienice, a wiedźma za wykonanie zadania podarowała mu różdżkę. Podziękował
czarownicy i poszedł tam, gdzie prowadził go magiczny przedmiot.
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Szedł przez piękną aleję drzew, minął ponad dwustuletni dąb Józefa, aż znalazł
się przy pomniku grzyba borowika. Zauroczony przepięknym krajobrazem, wszedł
na punkt widokowy i się rozejrzał. Roztaczał się stamtąd widok na Park Sierakowski
i linię borów Puszczy Noteckiej, a także na Jeziora Chrzypskie. Na łąkach rosły rozmaite gatunki roślin.
Nagle różdżka poruszyła się i wskazała na piękną lilię. Uradowany chłopiec podszedł do rośliny i delikatnie ja zerwał. Nareszcie ma to, po co przyszedł. Spakował ją
do plecaka i jak najszybciej wyruszył do domu, do mamy.
Gdy był już na miejscu, odzyskał swój rozmiar, szybko zrobił wywar z lilii i podał
mamie do wypicia. Mama uśmiechnęła się i zapytała synka, gdzie tak długo był. Po
chorobie nie było śladu.
Szczęśliwy Piotruś opowiedział jej o swojej niezwykłej wyprawie i obiecał, że
kiedyś zabierze ją do krainy jezior i wydm, gdzie w sosnowych borach można spotkać
ciekawe gatunki zwierząt i roślin, pomniki przyrody, a także przepiękny Sierakowski
Park Krajobrazowy ze wzgórzami morenowymi.
Mama zgodziła się, przytuliła Piotrusia i od tej pory żyli długo i szczęśliwie w swoim
małym domku pod lasem.
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MAGICZNY LAS
◆
Alicja Kowalczyk
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ego ranka Kaja wstała z łóżka bardzo niechętnie. Spojrzała na mały, puszysty
kłębek sierści leżący u jej stóp. Był to jej kot, Develey. Był dużym kocurem rasy
Norweski Leśny. Jego ogromne, szmaragdowe oczy spojrzały na nią, po czym miauknął
i zeskoczył z łóżka.
W drzwiach swojego pokoju zobaczyła jeszcze jego długi, puszysty ogon, po czym
zwierzę całkiem zniknęło z jej pola widzenia. Dziewczynka narzuciła na siebie biały,
wełniany sweter, idąc w kierunku łazienki. Po umyciu zębów zeszła z piętra na śniadanie. Jej mama przygotowała naleśniki z Nutellą oraz bananami. Kiedy zabierała się
do jedzenia, zauważyła, że naleśniki są nadgryzione. Po chwili doszła do wniosku, że
to na pewno jej pupil wskoczył na stół i posilił się kawałkiem naleśnika.
– Develey, mówiłam Ci, że nie można skakać po stole! – skarciła go Kaja.
Po śniadaniu dziewczynka ubrała się i postanowiła wyjść na spacer. Jej rodziców
nie było w domu, ponieważ z samego rana wyjechali do pracy. Były wakacje, więc czas
spędzała głównie w domu. Mieszkała w dużym, piętrowym domu jednorodzinnym
nieopodal puszczy Noteckiej. Uwielbiała godzinami spacerować wśród drzew i obserwować piękno przyrody. Była zainteresowana historią tego miejsca – w latach 1922-1924
w puszczy była inwazja motyli strzygoni choinówki, 10 sierpnia 1922 wybuchł pożar,
który spalił 5770 ha lasu. Zachwycało ją to, że pomimo tych wszystkich klęsk puszcza
się odrodziła i istnieje do dziś. Często spacerowała w pobliżu najstarszego drzewa rosnącego w tej puszczy – dęba Józefa. Nie zwiedziła jeszcze całego lasu, ponieważ był on
tak ogromny, że leżał na obszarze dwóch województw – lubuskiego i wielkopolskiego.
Spacerując wśród tych wszystkich pięknych drzew, wyobrażała sobie, że znajduje się
w zaczarowanej krainie, gdzie wszystko jest możliwe. Tego dnia słońce ledwo wychodziło spod szarych, kłębiastych chmur. Zapowiadało się na deszcz. W chwili, gdy Kaja
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o tym pomyślała, spadła jej na policzek pierwsza kropla deszczu. Spłynęła jej po policzku
niczym łza, po czym wsiąknęła jej w skórę. Zanim się obejrzała, rozpętała się prawdziwa
burza. Dziewczynka wiedziała, że nie powinno przebywać się w pobliżu drzew w czasie
burzy. Oddaliła się znacząco od domu i zapuściła daleko w las, więc miała długą drogę
do przebycia, by wyjść spośród drzew. Biegła przez las, ile sił w nogach, nieraz potykając
się o wystające korzenie. Jej czekoladowe włosy były mokre od deszczu, raz za razem
zasłaniając jej oczy. W głębokich złocistobrązowych oczach Kai, widać było strach
i przerażenie. Kiedy biegła tak w deszczu, koło niej pojawił się jakiś owad. Po chwili
okazało się, że jest to dobrze znany jej motyl – strzygonia choinówka.
„Dziwne…” – pomyślała zdezorientowana dziewczynka. – „Przecież jakieś 95 lat
temu puszcza Notecka pozbyła się tych motyli”.
W niedługim czasie koło Kai latało już z 50 ceglastoczerwonych owadów. Dziewczynkę zdezorientowała ta sytuacja, potknęła się i widziała już tylko ciemność. Obudził
ją ból głowy. Nie wiedziała, gdzie jest ani co się z nią stało. Leżała na zimnej ziemi,
a wokół niej w równych odstępach leżało stado motyli, które widziała w lesie podczas
burzy. Wstała ostrożnie, aby nie uszkodzić żadnego z owadów. Rozejrzała się wokół,
stwierdzając, że nigdy wcześniej nie była w tej części lasu. Rosło tu dużo wysokich,
smukłych drzew, a ich korony stykały się ze sobą. W powietrzu unosił się zapach
zgnilizny i wilgoci, ponieważ Kaja znajdowała się na bagnach. Bardzo zadziwiło
dziewczynkę to, że na drugim brzegu zbiornika wodnego las znacząco się zmieniał.
Na początku wśród wysokich drzew wyrosło kilka brzózek, później nad roślinnością
dominowały mchy i inne małe rośliny.
Tam, gdzie nie sięgał wzrok dziewczynki, rósł las złożony niemal z samych brzózek
i lip. Mieszkało tam dużo zwierząt takich jak: rysie, wilki, jelenie czy zające. W tym
miejscu puszcza była bardzo jasna, oświetlona przez słońce. Jednak na bagnach, gdzie
znajdowała się Kaja, nie można było dostrzec innych zwierząt niż motyle z gatunku
strzygoni choinówki. Dziewczynka zauważyła powalone drzewo, które, tworzyło most
na drugą stronę brzegu. Postanowiła, że spróbuje przejść na drugą stronę. Podeszła
do pnia i postawiła na nim jedną stopę. Kiedy już podnosiła drugą, drzewo pękło
i wpadła do wody. Woda była brudna i mętna. Wpadała jej do oczu i ust.
– Ratunku! – wołała dziewczynka, jednak bezskutecznie, ponieważ w lesie oprócz
niej były tylko zwierzęta.
Po chwili, do brzegu podszedł ogromny ryś i wyłowił Kaję. Dziewczynka nieco się
wystraszyła, ponieważ wcześniej nie była tak blisko dzikiego zwierzęcia. Podniosła
rękę, aby zwierzę mogło ją obwąchać. Ryś jakby domyślił się, o co chodziło dziewczynce i przyjrzał jej się uważnie. W pewnym momencie otarł swój pyszczek o jej
dłoń, domagając się pieszczot.
44

Kategoria 9–13 lat

– Masz identyczne oczy jak mój kot, który nazywa się Develey. – Powiedziała Kaja
do wielkiego kota.
– Mam takie same oczy jak Twój kot, bo nim jestem. – Odpowiedziało zwierzę.
Dziewczynka nie kryła zdumienia, kiedy usłyszała, że kot odezwał się ludzkim
głosem.
– Jesteś moim kotem, a do tego potrafisz mówić? – zapytała zaskoczona, a zarazem
przestraszona Kaja.
– Tak – Odpowiedział ze spokojem ryś.
Dziewczynka zamyśliła się na krótką chwilę, po czym dodała.
– Obawiam się, że to niemożliwe, ponieważ mój kot został w moim domu, kiedy
wychodziłam, leżał na fotelu w salonie, a ja zamknęłam drzwi. – Wyjaśniła Kaja.
Kot spojrzał na nią, po czym spuścił głowę i schował ją w swoich dużych łapach.
– Chodź ze mną, wszystko Ci wytłumaczę w drodze. – Zaproponował.
Dziewczynka po chwili namysłu ruszyła za rysiem, a on zaczął mówić:
– Jestem Develeyem. Nocami wymykam się z domu i przybieram postać rysia. Od
kilkunastu dni wszystkie zwierzęta w tej puszczy walczą z gatunkiem motyli strzygonią choinówką. Dawno temu te stworzenia bardzo wyniszczyły las, a teraz powróciły
i chcą to powtórzyć. – Wyjaśniał Develey.
– Mam nadzieję, że pomożesz nam przezwyciężyć te okropne, niszczycielskie stworzenia. Musiały Cię przetransportować z jakieś otwartej części lasu na te bagna.
– A my znajdujemy się w jakieś zamkniętej części lasu? – przerwała mu zdezorientowana Kaja.
Kot popatrzył na nią z zaciekawieniem i odpowiedział na zadane mu pytanie.
– Owszem, do zamkniętej części lasu mogą wejść tylko zwierzęta. Nie mam pojęcia,
jak te owady Cię tu przetransportowały, ale skoro już tu jesteś, myślę, że możesz nam
pomóc ocalić tę piękną puszczę. – Powiedział Develey.
– Z chęcią pomogę Ci i wszystkim innym mieszkańcom tej puszczy, ale mam nadzieję,
że po wszystkim wrócisz ze mną do domu. – Zadeklarowała poruszona dziewczynka.
Develey włożył nos w jej otwartą dłoń i powiedział:
– Oczywiście, że wrócę z Tobą do domu, ale najpierw musimy powstrzymać te
szkodniki, którymi są strzygonie choinówki.
Ryś szedł z Kają przez las i rozmawiali o historii puszczy Noteckiej i pobliskich
lasów. Po jakimś czasie dotarli do sosnowego gaju, w którym było wiele zwierząt.
Największą uwagę dziewczynki zwróciła smukła, biała wilczyca. Była dostojna i miała
kryształowo-niebieskie oczy.
– Wśród strzygoni choinówek panuje choroba dotykająca owady, krysztalica. Chory
na tę chorobę jest już co drugi motyl w naszej puszczy. Nie możemy czekać, aż wszystkie
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osobniki wytępi ten wirus, ponieważ stworzenia te są bardzo sprytne i mogą zapobiec
dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Zwołamy wszystkie ssaki i ptaki owadożerne,
ale to może nie wystarczyć. – Powiedziała biała wilczyca.
– Myślę, że jest osoba, która może nam pomóc. – Zadeklarował Develey.
Zza ogromnego rysia, wyszła Kaja. Wszystkie zwierzęta były bardzo zdziwione,
ponieważ znajdowały się w miejscu, w którym przebywały tylko zwierzęta. Od setek
lat na tym magicznym terenie puszczy Noteckiej nie stanęła ludzka stopa.
– Nazywam się Yuki. – Przedstawiła się dziewczynce biała wilczyca. – Myślę, że
możesz nam pomóc, jeśli sprowadziłabyś tutaj jakiś środek, którego używacie wy ludzie do walki ze szkodnikami. Musi być go dużo, ponieważ trzeba wytępić wszystkie
strzygonie choinówki. Nie może pozostać ani jedna.
– Myślę, że mogłabym to zrobić… – powiedziała zamyślona Kaja.
– Ale jak później wrócę do magicznej części lasu? – zapytała zmartwiona dziewczynka.
Wilczyca popatrzyła na nią mądrymi, dużymi oczami, po czym odpowiedziała:
– Jeśli pójdzie z Tobą Develey, myślę, że portal się otworzy. – Odpowiedziała po
namyśle Yuki.
– Wskakuj na mój grzbiet, szybciej przetransportuję Cię do domu. – Zaproponował
kot.
Kaja od razu wskoczyła na grzbiet swojego pupila i pognali w kierunku portalu
otwierającego drugą część lasu. Dziewczynka po raz kolejny ujrzała ciemność. Obudziła się na dobrze znanej jej polanie za domem. Obok niej leżał Develey, trącał ją nosem,
a kiedy wstała, popędził do domu, dziewczynka pobiegła za nim. Weszła do środka.
– Nie było mnie w domu chyba przez cały dzień! – krzyknęła Kaja.
– Rodzice na pewno się o mnie martwią… – stwierdziła po chwili.
Ze zdziwieniem stwierdziła, że jej rodziców nie ma w domu. Wcześniej nie zauważyła też tego, że na podjeździe nie ma aut jej rodziców. Szybko przeszła przez kuchnię,
Develey plątał jej się przy tym pod nogami. Weszła do pomieszczenia gospodarczego
i przeszukała szafkę. Po dłuższym czasie znalazła to, czego szukała. Ostrożnie wyjęła
opakowanie z płynem owadobójczym, po czym po cichu zamknęła drzwi w obawie,
że jej rodzice pojawią się w domu lada chwila. Szybko przebiegła przez cały dom do
drzwi wejściowych. Develey krok w krok wszędzie za nią chodził w milczeniu. Domyśliła się, że z pewnością umie mówić po polsku tylko wtedy, kiedy jest w postaci rysia
w zaczarowanej części lasu. Wyszła z domu, zamykając za sobą drzwi.
– Develey, musimy teraz przebiec przez las, aby otworzył się portal – zakomunikowała pupilowi dziewczynka.
Nie musiała długo czekać na reakcję, ponieważ zwierzę już z zawrotną szybkością
pędziło przez las. Po chwili znaleźli się w magicznej części lasu. Jej czworonożny
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przyjaciel zmienił swoją postać, teraz nad Kają nie stał już puszysty kotek, ale ogromny
dziki kot o orzechowych oczach.
– Wsiądź na mój grzbiet musimy pędzić do Yuki i reszty zwierząt, aby strzygonie
choinówki, nie wyzbyły się wirusa. – Zakomenderował Develey.
Dziewczynka od razu wskoczyła na swojego ogromnego pupila i pędzili do sosnowego gaju. Było to ważne miejsce dla wszystkich zwierząt w lesie. Sosny były ulubionym drzewem strzygoni choinówek, jednak w obawie przed innymi mieszkańcami
lasu nie zapuszczały się w to miejsce. Kiedy Yuki zobaczyła Kaję z Develeyem, była
wniebowzięta.
– Witaj Kaju! Mam nadzieję, że przyniosłaś nam to, o co Cię prosiliśmy. – Przypomniała się biała wilczyca.
Dziewczynka zeskoczyła z Develeya i pokazała Yuki opakowanie z płynem, który
miał uchronić las od strzygoni choinówek.
– Wspaniale! – krzyknęła Yuki, a kilka innych zwierząt wydało z siebie radosny
okrzyk.
Yuki zwołała kilka gatunków nietoperzy, ptaków oraz innych mieszkańców lasu,
dla których był domem i którzy żywili się owadami takimi jak motyle. Wszyscy
razem z Devleyem i Kają na jego grzbiecie ruszyli na bagna, by pokonać strzygonie
choinówki. Biegli długo, jednak oni nie zwracali na to uwagi. Byli wytrwali w dążeniu do tego, by uratować swój dom. Po chwili znaleźli się na bagnach. Owady
zobaczyły stado zwierząt i uniosły się w górę, trzepocząc skrzydłami. Rozpoczęła
się walka. Dziewczynka lała płyn na owady, zwierzęta szczękały zębami, próbując
złapać latające owady. Strzygonie choinówki na początku miały przewagę liczebną,
jednak to na wiele im się nie zdało. Kilka zwierząt oraz Kaja, miały siniaki na ciele
od trzepoczących bezustannie skrzydeł motyli. Po męczącej walce, wreszcie dobro
wygrało ze złem. Armia Develeya i Kai wygrała walkę o puszczę Notecką. Mimo
zmęczenia czuli dumę oraz radość ze zwycięstwa. Wszyscy podnieśli Kaję, dziękując
jej za pomoc w ocaleniu ich domu.
– Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogłam Wam pomóc uchronić ten przepiękny
las przed zagładą. Byliście niezwykle dzielni i nie ma słów, które mogłyby opisać waszą
odwagę oraz determinację. – Powiedziała dziewczynka.
Po zwycięstwie urządzono ucztę, na której serwowane były dania wegańskie, zrobione z okolicznych roślin oraz owoców. Kaja zjadła te pyszności ze smakiem. Długo
rozmawiali o tym, że bardzo chcieliby, aby Kaja została z nimi na zawsze, jednak ona
wiedziała, że muszą już wracać z Develeyem do domu. Pożegnali się ze wszystkimi
i obiecali powrócić w niedalekim czasie. Dziewczynka po raz kolejny wskoczyła na
grzbiet swojego pupila i za nim się obejrzała byli już w otwartej części lasu.
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Kiedy dziewczynka przekroczyła próg swojego domu, zauważyła, że jej rodzice
podjechali pod dom, wracając z pracy. Kaja odłożyła Develeya na ziemię oraz dosypała
mu karmy do miski.
– Ile jeszcze kryjesz tajemnic, kotku? – zapytała z radością i zaciekawieniem w głosie.
Podniosła się i poszła przywitać się z rodzicami.
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DUCH ROZBÓJNIKA
◆
Szymon Kuriata
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ył piękny, słoneczny, jesienny dzień. Mama obiecała mi i mojemu bratu, że jak
odrobimy lekcje i zjemy obiad, to pojedziemy na wycieczkę rowerową. Z lekcjami poszło sprawnie, ale czekaliśmy jeszcze na tatę, który miał wrócić niebawem
z pracy. Zjedliśmy obiad, mój brat jak zwykle grymasił, że coś mu nie smakuje. Tata
powiedział, że pojedziemy do Zielonego Lasu, bo jest tam dużo szlaków turystycznych i będziemy tam bezpieczni, z daleka od ruchliwych, żarskich ulic. Chodzimy
do tego lasu z rodzicami na spacery, a liczne góry, pagórki, doliny i wąwozy to dla
nas nie lada wyzwanie. Często odwiedzamy w Zielonym Lesie – Górę Żarską, która
jest najwyższa w województwie lubuskim. Znajduje się na niej wieża ze stali, która
służy do celów przeciwpożarowych. W pobliżu są jeszcze dwie wieże: Bismarcka
– kamienna i widokowa – ceglana. Wielką ozdobą naszego lasu są głazy narzutowe,
a największy nazywany został „Głosem Lasu”. W lesie zawsze staramy się zachować
ciszę, można wtedy poobserwować małych mieszkańców lasu. Tego dnia widzieliśmy wyjątkowo dużo leśnych zwierzątek, gdy przejeżdżaliśmy rowerami przez
wyznaczone szlaki.
Jechaliśmy przez stary, bukowy las, gdy mój brat zeskoczył z rowerka i pokazał
nam pasące się na polanie sarenki. Podeszliśmy cichutko bliżej, aby ich nie spłoszyć.
W oddali słychać było dzięcioła, a wiewiórka robiła zapasy na zimę. Znikała co chwilę
w dziupli, a później widziałem ją na różnych gałęziach. Ktoś by pomyślał, że nas śledzi.
Naszej uwadze nie umknął również chytry lisek z długą kitą, który skrywał się
między drzewami. Las tego dnia był wyjątkowo tajemniczy, a wszystkie napotkane
przez nas zwierzęta podążały w jednym kierunku. Miałem wrażenie, jakby chciały
pokazać mi coś ważnego i wskazywały drogę. Jechaliśmy za nimi i dotarliśmy do miejsca w bukowo–świerkowym lesie, na wzgórzu, oznaczonym na turystycznym szlaku
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jako „Zbójnicki Zamek”. W pobliżu stał potężny dąb, na którego korze przyczepiona
była tabliczka z napisem „Dąb rozbójnika”.
Mama powiedziała, że może on mieć nawet kilkaset lat. Miejsce to było magiczne
i niezwykłe. Zeszliśmy z rowerów i postanowiliśmy chwilę odpocząć. Rodzice z bratem
usiedli na pobliskiej polanie, przygotowywali piknik, a ja zachwycałem się tym ogromnym drzewem. Tato powiedział, że sześć razy muszę go objąć, bo ma tyle metrów, ile
sześć razy rozłożone moje ręce. Gdy podszedłem bliżej, jego gałęzie poklepały mnie
po ramieniu, jakby zapraszały do środka. Przestraszyłem się, a wtedy zobaczyłem
w drzewie wielką dziuplę, z której wyglądała ta sama wiewiórka i łapką zapraszała
mnie do środka. Popatrzyłem na rodziców, ale niczego nie zauważyli. Chciałem ją
pogłaskać, wyciągnąłem rękę i nagle znalazłem się w zupełnie innej rzeczywistości.
Nie było tu mamy, taty ani brata.
Jakimś cudem pojawiłem się we wnętrzu tego ogromnego drzewa. Siedziałem pośrodku otaczających mnie zwierząt. Patrzyły na mnie błagalnym wzrokiem, jakbym
miał być ich wybawicielem. I wtedy zwierzęta zaczęły mówić ludzkim głosem, jeden
przez drugiego, a ja nic z tego nie rozumiałem, gdyż powstał straszny harmider.
Wtedy ruda wiewióra ryknęła donośnym głosem i wszyscy zamilkli. Byłem zdziwiony, że takie małe zwierzątko ma tyle siły. Zwróciła się do mnie:
– Drogi Szymonie, obserwowałam cię, od kiedy wjechaliście do naszego lasu. Musiałeś mnie widzieć. Słuchałam twoich rozmów z rodzicami. Wiem, że jesteś dobrym
dzieckiem. W imieniu wszystkich mieszkańców tego lasu chciałabym cię bardzo prosić
o pomoc dla rycerza Kuno, którego dusza od kilkuset lat pokutuje w tym lesie. Cierpi
ona w potwornych męczarniach, gdyż co noc miota się od drzewa do drzewa i nie
może zaznać spokoju. Wierzymy, że tylko bardzo dobry chłopiec może go uratować
i zdjąć tę klątwę. Wiemy, że ty taki jesteś, bo obserwujemy cię od dłuższego czasu.
Czekamy na ciebie każdego dnia. Tak rzadko ostatnio przyjeżdżasz do Zielonego Lasu.
– Chodzę do szkoły, jestem już w czwartej klasie, a rodzice zmienili pracę i nie mają
zbyt wiele czasu na rowerowe wycieczki. – Odpowiedziałem wiewiórce.
– Dziś postanowiliśmy poprosić cię o pomoc. Wysłuchaj historii o człowieku, który
kiedyś mieszkał w Zielonym Lesie, tuż obok tego dębu. – Powiedział dzik.
Wiewiórka rozpoczęła swoją opowieść.
– Przed wiekami, rycerz Kuno zwany „Dzikim” postawił sobie murowane zamczysko
na tym wzgórzu. Wraz ze swoją zgrają rozbójników okradał on kupców z pobliskich
terenów, zakuwał w kajdany i żądał okupu. Jego żona Urszula była dobrym człowiekiem, często rozważała ucieczkę z zamku, jednak pilnie jej strzeżono. Był czas, gdy
Kuno miał dobre serce, ale pewnego dnia pewien przybysz, który obiecał mu bogactwa,
oszukał go. Rycerz nie zorientował się nawet, że zawarł pakt z diabłem, który przejął
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nad nim władzę. Nasz zbójnik zdobywał bogactwa, ograbiając mieszczan, chłopów
i napadając na okoliczne wioski. Jednak pewnego dnia połączone siły mieszkańców
Żar i Lubska natarły na siedzibę „Dzikiego” i po zaciętej walce dostali się do środka.
Wtedy zrozumiał on, że jedynym ratunkiem będzie skok do fosy z okna zamczyska.
Jednak, kiedy był gotowy do skoku, to ziemia rozstąpiła się, ogień pochłonął rabusia,
a pozostali się poddali. Kogoś później powieszono na rynku w twoim mieście i wszystkim powiedziano, że to Kuno. Nie potrafili wyjaśnić, co się z nim stało. Nie chcieli,
aby ludzie nadal się go bali. Zamek spalono, a żona Kuna trafiła do zakonu sióstr
urszulanek. Trzysta ciał spoczywa pod jednym ze wzgórz. Są to ofiary Kuna, a ku ich
pamięci ustawiony jest wielki głaz. My zwierzęta wiemy, co spotkało Kuna, co noc
jego duch płacze, wzdycha, głośno żałuje swojego postępowania. Kolejne pokolenia
zwierząt muszą słuchać jego historii.
– Jak mógłbym mu pomóc? – zapytałem, a wtedy przyszedł mi do głowy pewien
pomysł.
Zwróciłem się do stojących zwierząt.
– Mam w kieszonce pestki po jabłkach, które zjadłem podczas przejażdżki. Zasadzimy je tuż obok miejsca, gdzie pochowano ludzi skrzywdzonych przez Kuno. Sądzę,
że szybko wyrośnie z nich jabłoń. Każdy jej owoc będzie symbolizował dusze osób,
które rycerz zabił, a każde zjedzone przez turystów jabłko będzie świadczyło, że ta
dusza przebaczyła zbójcy. Ostatni zerwany i zjedzony owoc będzie oznaczał, że nasz
rycerz uzyskał przebaczenie i zaznał w końcu spokoju.
Zwierzętom spodobał się mój plan, pożegnałem się więc z nimi, a urocza wiewióra
poprowadziła mnie w kierunku wyjścia. Nagle znalazłem się przed drzewem i zobaczyłem, że mama woła mnie. Miałem wrażenie, że rodzice nie zauważyli nawet mojej
długiej nieobecności albo mi się tylko tak wydawało, że nie było mnie tak długo.
Poprosiłem jeszcze o chwilkę i poszedłem zasadzić pestki po jabłkach.
Gdy wracaliśmy do domu, zaczął padać deszcz i tylko ja się z niego cieszyłem.
Wiedziałem, jak bardzo on będzie potrzebny mojej roślince. Nikomu nie mówiłem
o tym, co mi się przydarzyło. Pewnie i tak nikt by mi nie uwierzył.
Ponownie do Zielonego Lasu wybraliśmy się dopiero w czerwcu. Byłem zdziwiony, że moje drzewo było takie duże i miało pełno małych czerwonych jabłuszek.
Widocznie było to naprawdę niezwykłe i tajemnicze miejsce. Zastanawiałem się, czy
tych owoców było trzysta. Liczni spacerowicze zrywali jabłka, nie mogąc się nadziwić, skąd one się wzięły w środku lasu. Gdy wracaliśmy z wycieczki, zobaczyłem, że
na tym drzewie wisi tylko jedno jabłko. Musiałem poprosić tatę, aby je zerwał. Był
zdziwiony, że o to go poprosiłem. Należało do mnie, a gdy je wziąłem do ręki, biały
gołąb wzniósł się w stronę nieba. Nie zauważyłem nawet, że siedzi na drzewie jakiś
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ptak. Tak sobie pomyślałem, że mogła to być dusza uratowanego przeze mnie rycerza.
Owoc był bardzo słodki, a pestki z niego włożyłem do kieszeni na pamiątkę. Wtedy
ponownie zobaczyłem siedzącą na „Dębie rozbójnika” wiewiórkę, która patrzyła na
mnie i kiwała swoim ślicznym łebkiem.
Postanowiłem, że zawsze, kiedy znajdę się w Zielonym Lesie, odwiedzę moją jabłonkę i miałem nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkam wiewiórkę i inne zwierzęta. Od
tej pory będę myślał o Zielonym Lesie jako o miejscu baśniowym, magicznym i tajemniczym. Wierzę, że kryje jeszcze wiele niezwykłych historii i miejsc. Będę ich szukał.
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ODCIENIE PUSZCZY
◆
Jan Markowski

O

statnim, który je widział, był operator wielkiego, żółtego monstrum. Jak miał na
imię, kim był? Nie wiadomo do dziś. Wykonywał tylko swoją pracę. Miał dom,
rodzinę… Kazali. Wykonał.
Gdy na tereny Puszczy Gorzowskiej zaczęła napływać ludność polska, nadleśniczym w Kłodawie został Jan Białowąs. A było to w roku 1945, może 1946. Obok
leśniczówki mężczyzna posadził nowe drzewa, które rosły, dojrzewały, piękniały,
a leśniczy dbał o nie.
Ona i on, brzoza i buk, jedne z wielu w Puszczy Gorzowskiej, ale wyjątkowe. Co
przeżyły? Co widziały? Jaka była ich historia? Posłuchajcie…
Pewnego słonecznego ranka buk spojrzał inaczej na brzozę, choć patrzył na nią
codziennie i dotąd wydawała się zwyczajna, jak inne. Jeden moment, jeden błysk,
może promień słońca sprawił, że wiedział – to ona… ta jedyna… Brzoza zawstydzona
dobierała powoli liście, kolory – dojrzewała.
– Ach, nie patrz na mnie, nie jestem jeszcze piękna – szepnęła.
Dla niego była. Każdego wieczoru strumyk szumiał im do snu, a buk i sosna były
domem dla pliszek, dudków i gągołów. Nikt inny nie zwracał na nie szczególnej uwagi. Czasami jakiś człowiek szukał cienia i usiadł obok z książką. Raz jeden na chwilę
usiadł pewien chłopiec z książką „Magiczny las”.
I może to dlatego następnej jesieni drzewa przebrały się w inne kolory, ich soczysta
zieleń zamieniła się w żółć, czerwień, brąz. Były przepiękne i radosne. Pod koniec jesieni kolorowe liście, spadając, zamieniały się w zwierzęta leśne. Wyczarowane z liści
jelenie, łosie, żubry, puchacze, orły, a nawet wilki zamieszkały puszczę.
Niestety, jeden z liści okazał się inny. Narodził się z niego szary wilk z żółtymi ślepiami. To on zapragnął rządzić lasem. Samotny stanął w środku puszczy na wzgórzu
i wezwał wszystkie zwierzęta. Spojrzał na nie pustymi oczami.
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– Od dziś jestem waszym królem! Panem tej puszczy! – Ogłosił, szczerząc swoje
białe, lśniące kły.
Od tej pory w lesie zapanował strach. Drzewa zaczęły schnąć. Zwierzęta drżały.
Pewnego wieczoru zadowolony z siebie wilk zapragnął odpocząć. Gdy usiadł, zauważył
przed sobą małą szarą myszkę, która wykrzykiwała coś do niego piskliwym głosikiem.
– To moje miejsce! Moje terytorium! Ty łajdaku, ty…! To mój dom! I będę go broniła,
choćby nie wiem co! Masz stąd natychmiast odejść!
– Bo co? Rzucisz we mnie serkiem? A może ugryziesz?
– Aha, tak się bawimy. No dobrze. Spadaj na drzewo, ty kowboju na garbatym koniu!
Patrzcie go, elegancik jeden w starym szarym futrze! Phi, sierść jak druciana szczotka,
a mina jak kwaśny barszcz… Pamiętaj, że Popiela zjadły małe myszy!
Wilk nie wiedział co powiedzieć, był zaskoczony, że takie małe zwierzątko śmie
do niego podskakiwać. I ruszył w pogoń za myszką.
Myszka znała las jak własną kieszeń i dobrze wiedziała, co robić i w którą stronę biec.
W pewnym momencie zatrzymała się, zdezorientowany wilk nie wiedział, o co
chodzi. Na jego nieszczęście był tak rozpędzony, że nie zdążył zahamować i wpadł
prosto w zaczarowane bagno. I tak oto mała myszka uratowała las przed złem. Do dziś
w tym miejscu rośnie stary omszały już dąb.
A temu wszystkiemu przyglądała się para kochanków – buk i brzoza. Od tego
momentu, dzięki małej myszy, miały znów żyć szczęśliwie…
Niestety, świat nie jest tylko piękny. Nie jest idealny. Zło zawsze się odradza. Miejsce
wilka zajął żółty potwór.
Pewnego ranka to monstrum wjechało do puszczy. W środku wielkiego żelaznego
buldożera siedział człowiek z mapkami, planami, rysunkami.
Znów popłoch zapanował w zielonym domu.
„Co to jest?” – myślały przerażone zwierzęta i rośliny. – „Może demon?”
– Tak, demony skrzą się w słońcu – szeptały między sobą zwierzęta i rośliny.
Na wszelki wypadek trzymały się od tego z daleka. A on wjechał i został na dłużej. Przyjechali jeszcze inni, pomocnicy. Przyszedł człowiek z piłą… Co było dalej?
Domyślcie się…
Dziś w tym miejscu jest „wspaniała”, asfaltowa, szeroka droga, która prowadzi
do ludzkiego osiedla. Także ulice i alejki mają piękne nazwy – Bukowa, Brzozowa,
Jesionowa, Lipowa, Akacjowa, Osiedle nad Doliną, Osiedle Marzeń…
I tylko brzozy i buka już nie ma.
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ZAGUBIONA W ŚRODKU LASU
◆
Hanna Mazurak

Drogi Czytelniku!
Nazywam się Hanna M. i chciałabym Ci opowiedzieć o ciekawym przeżyciu, jakiego
doświadczyłam w „Łabędzińcu”, rezerwacie przyrody w Puszczy Noteckiej. Wszystko
wydarzyło się podczas zeszłorocznych wakacji u dziadków w Gościmiu.
Tajemnicza kobieta
Pewnego popołudnia, będąc w okolicy na wycieczce rowerowej, pomyślałam, że ciekawie byłoby przejść się i poobserwować ptaki. Dużo słyszałam o tutejszych mieszkańcach: czapli siwej, żurawiu, kormoranie czarnym, perkozie oraz wszelakim ptactwie
błotnym. Przyznam szczerze, że coś mnie ciągnie do ornitologii. Oglądam w Internecie
ptaki, czasami robię im zdjęcia. Z tego, co wiem, Ziemia Lubuska lasami i ptakami
stoi. Po krótkim marszu na polanie spostrzegłam cztery pasące się sarny. Nagle na
ścieżce w dużej odległości ode mnie stanął lis, który popatrzył z zainteresowaniem
w moją stronę i… przepadł bez śladu w młodym zagajniku.
Spacerując tak wokół jeziora, natknęłam się na pewną tajemniczą kobietę. Na
głowie miała ogromny kaptur, spod którego spoglądały na mnie wielkie, błyszczące
oczy. Ubrana była w poplamioną wiatrówkę i podarte spodnie. Nie miała butów, a jej
stopy były lekko poranione. Była brudna i posiniaczona, ręce miała chude i sine. Leżała
wystraszona i zmęczona w zaroślach nieopodal ścieżki. Wyciągnęłam rękę i zapytałam,
czy coś się stało. Nieznajoma odepchnęła moją dłoń i roztrzęsionym głosem krzyknęła:
– Nie potrzebuję twojej pomocy! Zostaw mnie w spokoju!
– Czy aby na pewno? – zapytałam.
– Na pewno – odrzekła bez wahania.
Czułam, że coś jest nie tak, więc próbowałam przekonać kobietę, aby mi się zwierzyła. Po dość długim czasie zgodziła się, ale pod warunkiem, że jej pomogę. Nie
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wiedziałam w czym, ale przystałam na tę propozycję. Powiedziała, abyśmy się pośpieszyły, ponieważ nie jest tu bezpiecznie.
– Zapraszam do mojego domu – szepnęła. W jej głosie wyczułam strach
i zdenerwowanie.
Dom na sośnie
Szłyśmy z trudem i w milczeniu pomiędzy jaworami, dębami i bukami. Czas umilał
nam śpiew kosów, pierwiosnków i bogatek. Po chwili dotarłyśmy do jej chatki, która
znajdowała się… w samym środku korony najpotężniejszej sosny w lesie! Wspięłyśmy się do niej po drabinie. W środku nieznajoma odetchnęła i poprosiła, abym
zachowała ciszę. Nagle… poczułam na plecach powiew zimnego powietrza. Stałam
osłupiała, bałam się odwrócić, nogi wrosły mi w ziemię. Chciało mi się krzyczeć, ale
przypomniałam sobie prośbę kobiety. Wzięłam głęboki oddech i odwróciłam się. Ku
mojemu zdziwieniu i uldze nikogo nie było.
– W tym domu znajduje się jeszcze ktoś – powiedziała z przekonaniem gospodyni.
– Ale kto? – zapytałam.
– Notuch.
– Co…? Co to jest Notuch? – zapytałam ze zdziwieniem.
Kobieta cicho gwizdnęła i w mgnieniu oka na jej barku usiadł dziwny mały stworek.
Miał długą niebieską brodę, która zasłaniała maleńkie usteczka, wielki czerwony nosek
przesłaniający okrągłe brązowe oczka. Ubrany był w malutką szmacianą czapeczkę,
czerwony kubraczek i spodnie. Muszę zaznaczyć, że wyglądał z lekka dziwacznie. Jego
uszy przebijały się przez czapkę i były szpiczasto zakończone.
– Od początku wiedziałam, że ktoś tu jest – mruknęłam.
– Słuchaj mnie teraz uważnie – powiedziała kobieta. – Notuch jest moim zwierzątkiem, jest nam bardzo potrzebny. Poza tym jest cichy i szybki, przez co rzadko zostaje
zauważony. Pochodzi z rodziny Łędziwiatrów.
– Ale do czego jest nam potrzebny?
– Już ci mówię – odrzekła spokojnie moja rozmówczyni.
Opowieść kobiety
Pewnego dnia, podobnie jak ty, udałam się na spacer. Idąc ścieżką, usłyszałam dźwięki
łamanych gałęzi. Przestraszyłam się, ale po chwili zdobyłam się na odwagę i postanowiłam sprawdzić, co to takiego. Ruszyłam przed siebie, ale trzaski to się zbliżały,
to się oddalały… Czułam się wtedy bardzo niepewnie, miałam przeczucie, że coś
lub ktoś mnie ogląda. Brnęłam z duszą na ramieniu dalej przez zarośla i nawet nie
zauważyłam, kiedy zaczęło się zmierzchać. Pozostało mi tylko szukać bezpiecznego
miejsca na przenocowanie.
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Było już prawie ciemno, kiedy znalazłam przyzwoite drzewo, na którego gałęzi
uwiłam swe posłanie. Położyłam się. Patrzyłam w księżyc, słuchałam szumu liści,
przymknęłam oczy i… zasnęłam. Obudził mnie ten sam dźwięk, który mnie tu zwabił.
Niczego jednak nie zauważyłam. Do świtu nie zmrużyłam oka.
Rano niezbyt wyspana wyruszyłam w dalszą podróż. Droga była długa, ale za
wszelką cenę chciałam spenetrować okolicę. Pod wieczór padałam z nóg. Doszłam
do największej sosny w lesie i zbudowałam u jej stóp tymczasowe schronienie z gałęzi.
Pod wieczór, układając się do snu, znowu usłyszałam „ten” odgłos. Wystawiłam głowę
z szałasu… Na samym szczycie wielkiej sosny ujrzałam siedzące „coś”. Wyglądało jak
wielki nietoperz, tylko że…
Kobieta urwała opowieść…, Notuch zeskoczył jej z ramienia, a sosna, największe
drzewo w lesie, zaczęło się kołysać!
Atak
– Aaaaa! Co się dzieje!? – krzyknęłam.
– To… Puszczoszczęk- leśny diabeł – odparła kobieta z przerażeniem.
– Puszczo… co?
Do chaty wlazł potwór, prawdziwy potwór! Miał kosmate ciało i wielki obleśny pysk.
Brrr… Kobieta złapała mnie za rękę i zaczęła biec do drzwi, nagle chałupa zaczęła
kołysać się na boki, a drzwi same zamykały się i otwierały. Upadłyśmy i toczyłyśmy
się po podłodze, Puszczoszczęk był coraz bliżej. W końcu wstałam i podniosłam kobietę, prędko wybiegłyśmy z rudery… Niestety wiatr porwał drabinę. Zdesperowana
przeskoczyłam na inną gałąź, kobieta zrobiła to samo.
– Za mną! – Krzyknęła. – Niedaleko jest pewna kryjówka…
Biegłyśmy, ile było tchu w piersiach, przedzierając się przez gęste krzewy kaliny
i kruszyny. Nagle „demon” stanął nam na drodze. Zaczęłyśmy się cofać, wskakując
bez zastanowienia na pień pochylonego pod wpływem wichury drzewa. Byłyśmy na
samym końcu grubej gałęzi, która zaczęła się nagle niebezpiecznie zginać i skrzypieć…
„Trach!” – gałąź złamała się, a my spadłyśmy na ziemię. I wtedy nie wiadomo skąd
zjawił się Notuch i cała zgraja jego latających stworków. Każdy wyglądał trochę inaczej.
Pochwyciły nas i łagodnie opuściły na ziemię.
– To moi przyjaciele – roześmiała się kobieta. – Wiatrołap, Minutak, Notulich,
Mumłak, Dzicek, Gobel i Gobur. A ten mały to Niuchacz.
Nagle spoważniała.
– Potrzebujemy cię – powiedziała.
– Ale ja nie wiem do czego.
– Jest wojna! Musimy walczyć! – powiedziała stanowczo. – Puszczoszczęk ma
nieliczną armię, lecz on sam jest ogromny i bardzo silny.
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– Nie wiem, czy umiem – jęknęłam
– Na pewno umiesz.
Przełknęłam ślinę i zacisnęłam pięści. Wiedziałam, że pokłada we mnie nadzieję,
nie mogłam jej zawieść.
Wyspa Małej Róży
Na razie miałyśmy dziewięciu żołnierzy, a potrzebowałyśmy całej armii. Wróciłyśmy
do Łabędzińca. Po drodze kobieta wytłumaczyła mi rolę, którą miałam wkrótce
odegrać.
– Pośrodku jeziora Lubiatówko jest wysepka, na której rośnie róża. Mała, niepozorna,
ale nie lekceważ jej! Musisz ją odnaleźć i zerwać jeden, ale to tylko jeden jej płatek,
zgnieść go w ręce i zamknąć oczy. Wtedy moc róży przeniesie cię do magicznego
świata. Tam odnajdziesz czarodzieja Czuka i poprosisz go o pomoc.
– Obawiam się, że w jeziorze czyhają na nas sojusznicy Puszczoszczęka – ciągnęła
kobieta. – Więc można się na nią dostać tylko drogą powietrzną. Ja jestem trochę za
ciężka, ale ty powinnaś dać radę.
Wkrótce dotarliśmy na brzeg jeziora obficie porośniętego trzcinami, turzycami
i tatarakiem. Notuch posadził mnie na cienkim i sprężystym drzewie i… wystrzelił
jak z procy!
Po wylądowaniu otrzepałam się z kurzu i ruszyłam na poszukiwanie róży. Znalazłam ją pomiędzy gałązkami jeżyny, zamkniętą w klatce z cierni. Przebijało się przez
nią różowe światło, dzięki któremu zauważyłam przepiękny kwiat. Włożyłam rękę
i – kalecząc się przy tym boleśnie – urwałam jeden płatek róży. Następnie zgniotłam
go w dłoni i zamknęłam oczy.
Poszukiwanie Czuka
Otworzyłam je już w innej krainie. Rosły tam grzyby wielkości małych drzewek,
a ziemia miała wszystkie barwy tęczy. Żyły tam przesympatyczne smoczki Polipki.
Mówiły ludzkim językiem i od razu zapytały, czy mogą mi w czymś pomóc. Poprosiłam,
aby zaprowadzili mnie do Czuka. Jeden z nich złapał mnie za rękę i skierował mnie
do groty maga. Gospodarz otworzył drzwi, a ja przedstawiłam się i opowiedziałam
mu całą historię. Czarodziej był dużo większy ode mnie, chwycił mnie i posadził
na ramionach. A potem stuknął laską o podłogę i… w jednej chwili znaleźliśmy się
w Łabędzińcu. Czarodziej razem z kobietą wymyślili plan bitwy.
Wielka wygrana
Czuk sprowadził ze swojej krainy wszystkie magiczne stwory. Minęła chwila i mieliśmy do dyspozycji wielką armię. Wyruszyliśmy na bitwę, która jest tematem na inną
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opowieść. Jej finał rozegrał się pod sosną, pod chatą nieznajomej kobiety. Czarodziej
z potężną magią ruszył do walki z Puszczoszczękiem. Bój był zacięty i bolesny. Czuk
przegrałby walkę, gdybyśmy mu nie pomogły. Ja i moja towarzyszka odwracałyśmy
uwagę potwora, a w tym czasie czarnoksiężnik wbił mu dębowy kołek w serce.
Po walce
Niestety, po walce było dużo rannych, nawet sam czarodziej ucierpiał. Wszystkich
opatrzyłyśmy najlepiej, jak potrafiłyśmy. Strudzone, ale zadowolone po dobrze spełnionej misji, usiadłyśmy pod drzewem.
Wtedy kobieta przedstawiła mi się:
– Nazywam się Laura Makking. Dziękuję ci za pomoc, Haniu – powiedziała i…
zniknęła.
A z nią rozpłynął się w powietrzu i czarodziej, i potężna sosna z chatką w koronie,
i czarodziejska róża. Wyspą, na której rosła, zawładnęły ptaki. Miejscowi nazwali ją
Wyspą Kormoranów. Łabędziniec, w którym grasował Puszczoszczęk, to teraz rezerwat
przyrody. Miejsce zyskuje popularność wśród turystów, sama je często odwiedzam,
wspominając tę niezwykłą historię.
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O TYM, JAK Z MIESZKIEM ODNALAZŁAM SKARB
◆
Michalina Mróz

B

ył pierwszy dzień wakacji. Kiedy wstałam, nie od razu wiedziałam, z czego się tak
cieszę. Wreszcie sobie przypomniałam, miałam iść na długo wyczekiwaną i planowaną wycieczkę na Wzgórza Piastowskie. Szybko przyszykowałam śniadanie, poszłam
obudzić mamę, bo właśnie z nią miałam odbyć tę niecodzienną wyprawę. W lasach
akurat pojawiły się jagody. Poza tym wiedziałam, że nieopodal znajduje się Wieża Wilkanowska, po cichu liczyłam, że uda mi się na nią wejść i podziwiać piękny krajobraz.
– Mamo, mamo! Wstawaj! Idziemy dziś na jagody, pamiętasz? – krzyczałam.
W końcu udało mi się wyciągnąć mamę z łóżka. Zjadłyśmy razem śniadanie. Po
godzinie byłyśmy już gotowe do drogi. Na szczęście Wzgórza Piastowskie i oczywiście nasze ulubione Jagodowe Wzgórze były niedaleko od centrum Zielonej Góry.
Dotarłyśmy tam autobusem, a gdy wysiadłyśmy, miałam ochotę krzyczeć z radości.
Spacerowałam przez las, patrząc jak zahipnotyzowana na piękne widoki. Tyle jagód
w jednym miejscu jeszcze nigdy nie widziałam! Jeszcze więcej było ich na Jagodowym
Wzgórzu. Biedne wzgórze, pomyślałam, nie ma wyjścia i musi dać dużo jagód, bo
zobowiązuje je nazwa! Zebrałyśmy dwa duże wiadra dorodnych, słodkich owoców
prawie nie ruszając się z miejsca. Potem mama zaproponowała mi spacer po urokliwych
wzgórzach i polanach. Była dopiero dziewiąta rano. Mogłam spokojnie podziwiać,
jak promienie słońca prześlizgują się między drzewami i opadają prosto na soczyście
zielony mech. Co jakiś czas słychać było ćwierkanie ptaków i bzyczenie owadów.
Pięknie! Weszłyśmy na małą polankę, pełną drobnych kwiatów. Moja mama chciała
chwilę zostać na łące, ale ja pragnęłam iść dalej. Wobec tego powiedziałam, że pójdę
tylko kawałeczek i zaraz wrócę. Zgodziła się, więc zagłębiłam się w las.
W oddali, na kolejnym wzgórzu, zobaczyłam wieżę. Zawahałam się, bo miałam
odejść tylko kawałek. Stwierdziłam, przecież łąka jest w tak charakterystycznym
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miejscu, że na pewno trafię z powrotem, a pójdę tylko na chwilę. Zbiegłam po zboczu
na dół i wbiegłam na górę. Zbudowana z czerwonej cegły wieża była naprawdę imponująca. Stała dumnie na szczycie wzgórza i błyszczała w promieniach słońca. Nie
mogłam oprzeć się pokusie i obeszłam ją dookoła. Z drugiej strony zobaczyłam drzwi,
które były lekko uchylone. Bez zastanowienia weszłam do środka. Na górę prowadziły
nieco spróchniałe, drewniane schody. Aż roiło się od pajęczyn, a małe, podłużne
okienka były mocno zakurzone. Zaczęłam się wspinać. Stare schody skrzypiały przy
każdym kroku. Doszłam do okrągłego pomieszczenia z większymi oknami i małymi,
metalowymi schodkami na górę, pozbawionymi barierki. Pewnie zaczęłabym oglądać
widoki, gdyby nie to, że usłyszałam przytłumione głosy dobiegające z pięterka na górze.
– To co? Zdecyduj się, chcą odpowiedź do jutra! – zaczął agresywnie pierwszy głos.
– Tak, pewnie. Ktoś mógłby nas nakryć, ale na to jest mała szansa. Dam sobie rękę
odciąć, że znajdziemy skarb. Wybudujemy wokół tego głupiego lasu mur, żeby nikt nam
nie przeszkadzał, wynajmiemy jakieś maszyny i przekopiemy cały teren, w końcu skarb
na pewno jest w ziemi. Nikt nie będzie miał nic do gadania, bo to będzie nasz teren.
– Mhm, masz rację, ale jak ktoś się dowie…
– Nikt się nie dowie, chyba że ty zamierzasz komuś powiedzieć!
Przestraszyłam się. Nie wiedziałam, kim są ci ludzie ani czym był skarb, którego
szukali. Byłam jednak prawie pewna, że to, co robią, nie jest zgodne z prawem. Jeśli
dobrze ich rozumiałam, chcieli wykupić nasze kochane Wzgórza Piastowskie. Gdzie
chodziłabym na jagody? Na spacery? Czułam, że nie mogę tej sprawy tak zostawić,
trzeba było komuś powiedzieć! Tylko komu? Mamie? A może poszłabym prosto na
policję? Ci ludzie, kimkolwiek są, mówią, że muszą dać odpowiedź, pewnie o zakupie
terenu Jagodowych Wzgórz, już jutro. Nie miałam pewności, że do jutra ktokolwiek
coś zrobi. A poza tym, kto by się tym przejął? Jakieś dziwne opowiadania o głosach na
szczycie wieży (na której i tak nie miałam prawa być) raczej nic nie znaczyły, przecież
ja tych ludzi nawet nie widziałam, nie mogłabym opisać ich wyglądu. Wobec tego
podjęłam szybką decyzję.
Wspięłam się na kilka pierwszych stopni, gdy nagle zakręciło mi się w głowie. Usiadłam na chwilkę na stopniu i zamknęłam oczy. Poczułam, jakbym nagle znalazła się
gdzieś indziej, ale to wrażenie trwało tylko chwilę. Potem usłyszałam śpiewanie ptaków… Zaraz! Ptaków? Przecież byłam w budynku! Otworzyłam zdziwiona oczy i…
aż krzyknęłam ze zdziwienia! Nie byłam już w wieży, tylko siedziałam na mchu. Las
wydawał się jakiś inny jakby starszy. Bardziej interesowało mnie, skąd się tu wzięłam.
W końcu to chyba nie było normalne, a nie wydawało mi się, żebym opanowała sztukę
teleportacji. W każdym razie pomyślałam, że muszę gdzieś pójść. Nie mogę tak po
prostu siedzieć! Wstałam i przeszłam kilka metrów. Nie kręciło mi się już w głowie,
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czułam się bardzo dobrze. Liczyłam, że znajdę jakąś pomoc lub przynajmniej coś,
co pomoże mi określić moje położenie. Na pewno nie były to Wzgórza Piastowskie,
poznałabym je. Nagle usłyszałam czyjś głos. W przeciwieństwie do tego, który słyszałam w wieży, ten był przyjazny, nie czuć było w nim wrogości, wydawało mi się, że
należał do dziecka. Ktoś podśpiewywał jakąś wesołą melodię, której nie byłam w stanie
rozpoznać. Pobiegłam w stronę głosu. Zobaczyłam chłopca, może trzynastoletniego,
z opaloną twarzą i jasnymi włosami. W ręce trzymał wyplatany kosz. Widać było, że
jest szczęśliwy. Sam widok chłopca mnie nie zdziwił, tylko jego ubranie. Wyglądało
jak długa, beżowa koszula sięgająca za kolana. Kojarzyłam podobne z podręczników
do historii, sprzed około tysiąca lat. Ukryłam się za drzewami, tak, aby nie było mnie
widać. Chłopiec zatrzymał się, tyłem do mnie, zaczął wyrywać z ziemi jakieś roślinki
i wrzucać je do kosza. Uznałam, że lepiej wyjść do niego niż się tu kryć, przecież nie
wiedziałam, kiedy będzie tu ktoś znowu przechodził, a ten chłopiec wyglądał tak
przyjaźnie. Wyszłam zza drzew i powiedziałam:
– Cześć!
Chłopiec odwrócił się i spojrzał na mnie nieśmiało.
– Kim jesteś? Skąd przybywasz? I co ty na sobie masz? – zapytał ze zdziwieniem.
– No jak to co? Zaraz, zaraz, jaka dzisiaj data?
– Rok 1012, początek lata. A dokładniej to nie wiem – odpowiedział powoli, najwidoczniej zdziwiony, że o coś takiego można pytać.
Już rozumiałam. Przeniosłam się w czasie! To, dlatego las wydawał mi się stary…
Chłopiec pytał o moje krótkie spodenki i koszulkę. Po dłuższej rozmowie okazało
się, że nazywa się Mieszko. Mieszka sam, bo jego rodzice pewnego dnia tajemniczo
zniknęli. Żyje na terenach blisko Odry, którymi rządzi książę Dobromir. Jest dobrym
władcą i dobrze traktuje swoich poddanych, ale jego słabą stroną są skarby. Mógłby
zrobić wszystko, żeby tylko mieć o jeden kawałek złota więcej, choć i tak był już
bardzo bogaty. Kiedy usłyszałam od Mieszka o skarbach, dowiedziałam się, że wielu
ludzi żyjących w okolicy zna i przekazuje dalej legendę o skarbie, który ktoś zakopał
na pobliskim wzgórzu. Nikt jednak go nigdy nie odszukał.
Wtedy cała ta historia zaczęła układać się w całość. Ludzie, których podsłuchałam w wieży, chcieli odszukać właśnie ten skarb. Ten sam, o którym mówił Mieszko.
Odrobinę wysiliłam mózg i już miałam świetny pomysł! Skoro już jestem w przeszłości, gdybym odnalazła skarb, to w przyszłości (czyli mojej teraźniejszości) już
by go nie było! Nikt by się o nim nie dowiedział, więc nikt nie chciałby też zniszczyć
Wzgórz Piastowskich. Podzieliłam się tym pomysłem z Mieszkiem. Powiedział, że jest
bardzo dobry, ale nie ma pojęcia, jak zacząć szukać skarbu. Szliśmy i szliśmy przez
las, aż potknęłam się i prawie przewróciłam. Spojrzałam w dół i zobaczyłam tylko
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mały kamień w kształcie tak idealnie okrągłym, że nie chciało się wierzyć, że nie jest
zrobiony przez człowieka. Zaciekawiona schowałam kamień do kieszeni. Mieszko
zaprowadził mnie do swojego domu, małej, drewnianej chatki na szczycie niskiego
wzniesienia. Weszliśmy do środka. Wnętrze było skromne, drewniany stół i łóżko,
które przypominało mi uklepany stos siana. Na środku było palenisko. Usiadłam
przy stole, a Mieszko postawił przede mną wielki bochenek chleba i miskę jakiegoś
grudkowatego twarogu.
– A co ty na to, żebyśmy poprosili o pomoc księcia Dobromira? W końcu nieważne,
komu dostanie się skarb, ważne, by uratować wzgórza.
Zgodziłam się. Wyruszyliśmy do jego siedziby chwilę później. Mieszko dał mi
ciepłe futro i wyjaśnił, że mam je wziąć, bo pewnie będziemy musieli nocować w lesie.
Trochę się bałam, ale ten świat wyglądał na taki piękny i przyjazny, a mój nowy przyjaciel – pewny siebie, że ruszyłam bez wahania. Wzięliśmy ze sobą płócienny worek,
do którego wrzuciliśmy trochę jedzenia i wodę w skórzanym worku. Idąc, mijaliśmy
piękne widoki: krystalicznie czysty strumyk, łąkę pełną kolorowych kwiatów, brzozowy zagajnik. Dojrzałam też wielkiego motyla z pięknymi błękitnymi skrzydłami.
Najbardziej podobał mi się zachód słońca. Takiego jeszcze nigdy nie widziałam. Po
zmroku rozwinęliśmy gruby koc, położyliśmy się na nim i przykryliśmy futrami.
Mieszko usnął natychmiast, ale ja leżałam, wpatrywałam się w gwiazdy i rozmyślałam.
Jak to możliwe, że przeniosłam się czasie? Nie było wątpliwości, że mój towarzysz
jest jak najbardziej prawdziwy. A jak liczy czas ktoś, kto przeniósł się w czasie? Jak
to będzie, kiedy wrócę? Upłynie kilka godzin, lat, czy może zaledwie kilka sekund?
I wtedy pojawiło się pytanie, które mnie całkowicie zasmuciło i spowodowało, że
uśmiech zszedł mi z twarzy. Moje myśli przeniosły się na moją mamę… Czy jeszcze
kiedyś ją zobaczę? Jak wrócę do domu? Poczułam, że łzy napływają mi do oczu. Ten
świat jest piękny, ale nie jest mój. To nie moje miejsce, nie mogę w nim tkwić wiecznie.
Rano obudziłam się w nieco lepszym nastroju. Ptaki śpiewały, a Mieszko siedział
obok i patrzył gdzieś w dal, najwidoczniej nie zdawał sobie sprawy, że się obudziłam.
Nie do końca wiedziałam, czy cieszę się, czy nie, że to nie sen.
– Jak tam? – spytałam.
– O, obudziłaś się wreszcie! Bardzo dobrze, bo chcę ci coś pokazać – wstał i wyciągnął rękę, pokazując na odległe miejsce. – Tam musimy dojść, to siedziba Dobromira.
Myślę, że dobrze nas tam przyjmą.
Zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy dalej. Szło się przyjemnie, lekki wietrzyk rozwiewał mi włosy. Zeszliśmy w dolinę, a zamek Dobromira się przybliżał. Gdy stanęliśmy
przy bramie, podszedł do nas strażnik z długą brodą.
– Po co przyszliście? – zapytał.
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– Chcemy widzieć się z księciem, jeśli można.
Strażnik doprowadził nas do drewnianych drzwi i pokierował do większej sali. Była
dobrze oświetlona, z szerokimi oknami, wbrew temu, czego się spodziewałam, nie
było w niej widać przepychu, wyglądała jak normalny pokój, tyle że nieco większy.
Książę Dobromir przywitał nas miło i ciepło. Podobnie jak Mieszko, na początku
zdziwił się moim ubraniem. Sam nosił koszulę podobną do tej, którą miał Mieszko.
Opowiedzieliśmy mu moją historię. Książę uwierzył nam od razu.
– Nie mam pojęcia, jak znajdziemy skarb, ale myślę, że będzie jakoś oznaczony. No
nic, ruszajmy w drogę! – krzyknął dziarsko.
Jechaliśmy na południe, siedząc na koniach od księcia Dobromira, bez większej
nadziei na odnalezienie skarbu. Nagle coś zaczęło wibrować w mojej kieszeni. W pierwszej chwili pomyślałam, że to telefon, ale później uświadomiłam sobie, że zostawiłam
go w teraźniejszości (a może to była przyszłość?) razem z mamą. A poza tym, skąd
tutaj wziąłby się zasięg? Włożyłam rękę do kieszeni i wyciągnęłam okrągły kamień,
który znalazłam na ziemi. Kręcił się wokoło i dopiero teraz zauważyłam, że zamienił
się w coś pomiędzy zegarkiem a kompasem, choć wciąż był z kamienia. Na środku
pojawiła się mała wskazówka, która wreszcie ustabilizowała się i przestała wibrować.
Wskazywała kierunek na lewo od nas, a pod wskaźnikiem widniał maleńki napis „do
skarbu”. Zdziwiłam się, a Mieszko i książę Dobromir wyglądali na równocześnie
przestraszonych i ciekawych.
– Co się stało? – spytałam z niepokojem.
– To nie jest zwykły kamień – odparł Mieszko, wpatrując się w moją dłoń jak urzeczony. – To Kamień Skarbniczy. Według legendy ktoś, kto ukrył skarb, stworzył też
przedmiot, który pomógłby go znaleźć. Wskaże drogę tym, którzy zrobią z niego użytek.
Podałam Kamień Skarbniczy Mieszkowi, a on przekazał go Dobromirowi. W jego
ręce kamień zmienił się jednak w zwykłą szarą bryłę. Domyśliłam się, że on nie potrzebuje skarbu, bo ma wystarczająco dużo innych bogactw. Pojechaliśmy w kierunku
wskazywanym przez Kamień, aż natrafiliśmy na wejście do ciemnej jaskini. Kamień
Skarbniczy zaczął świszczeć i wibrować tak mocno, jakby chciał uciec. Weszliśmy
więc do groty. Było w niej ciemno i brudno, śmierdziało zgnilizną. Kamień zaczął
świecić dziwnym, mocnym światłem. Oświetlał jaskinię wyjątkowo dobrze, byśmy
mogli zobaczyć, co znajduje się w głębi jaskini. Ku zdumieniu wszystkich, zobaczyliśmy dwoje ludzi, kobietę i mężczyznę stojących pod ścianą. Mieli ciemne, pełne
blizn twarze, wyglądali na bardzo zmęczonych i wygłodzonych, ale się uśmiechali.
Popatrzyłam zdumiona na Mieszka i zobaczyłam, że on też uśmiecha się do tych ludzi.
– Mamo…? Tato…? – zapytał z niedowierzaniem.
– Ach, to ty, synu!
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– To jest moja nowa przyjaciółka – przedstawił mnie. – Pomaga mi szukać skarbu.
– Już go odnalazłeś, Mieszku – powiedział cicho milczący dotąd Dobromir. – Twoi
rodzice byli tym skarbem, sam widzisz, Kamień Skarbniczy miał rację. Ja go nie
potrzebuję.
Uszczęśliwiony Mieszko wyprowadził rodziców z jaskini, wszyscy wsiedliśmy na
konie, które zawiozły nas aż do miejsca, z którego widać już było zamek Dobromira.
– Żegnajcie, przyjaciele, miło było was poznać. Ja wracam do siebie, ale pamiętajcie,
że zawsze możecie liczyć na moją gościnę – powiedział, odjeżdżając.
Mieszko wraz z rodzicami też się ze mną pożegnali. Stałam pośrodku łąki i patrzyłam, jak znikają za najbliższym wzgórzem, aż zorientowałam się, że nie wiem, co mam
ze sobą zrobić. Na razie nie będę się tym przejmować, pomyślałam, tu jest tak pięknie!
Położyłam się na trawie i poczułam jak mi dobrze. Poczułam też coś jeszcze: że znowu
kręci mi się w głowie. Już wiedziałam, co to oznacza. Zamknęłam oczy i po chwili je
otworzyłam. Znowu byłam na Wzgórzach Piastowskich. Obok mnie przechodziła
dwoje rozmawiających ludzi, od razu poznałam ich głosy.
– Ach, głupi chłopiec. Musiał odnaleźć ten skarb?
– Właśnie! Nam by się przydał, a nie jakiemuś dziecku sprzed tysiąca lat! Cały nasz
plan legł w gruzach! Dobrze jednak, że natrafiłeś na ten dokument o skarbie, bo byśmy
zaczęli szukać czegoś, co już dawno temu odnaleziono.
„Chyba wiem, kim jest ten głupi chłopiec” – pomyślałam i uśmiechnęłam się do
siebie. Szybko pobiegłam na łąkę, na której, jak miałam nadzieję, leżała mama. Nie
wyglądała na zdenerwowaną, że nie wracam, wręcz przeciwnie. Usiadłam koło niej.
Och, jakie to piękne! Odwiedziłam świat tysiąc lat temu, pomogłam Mieszkowi znaleźć
rodziców, uratowałam Jagodowe Wzgórze, a w naszym świecie trwało to kilka minut.
Jeszcze nigdy nie byłam taka szczęśliwa!
Jagodowe Wzgórza były tu tysiąc lat temu i istnieją nadal. Mam nadzieję, że takie
piękne, spokojne, kolorowe, wielkie przetrwają kolejne tysiąclecia.
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aciek, Wiktor i Patryk to trzej przyjaciele. Chodzą do jednej szkoły, a wolne
popołudnia spędzają razem. Maciek ma rude włosy, dlatego rzuca się w oczy.
Jest on szczupły i wysoki. Patryk jest niższy od Maćka. Ma jednak czarne włosy i lubi
piłkę. Wiktor jest bardzo wysoki jak na swój wiek. Interesuje się siatkówką i kręglami.
Pewnego dnia chłopcy wybrali się na wycieczkę rowerową do Zielonego Lasu
w okolicach Żar. Swoją wyprawę rozpoczęli od basenu „Wodnik”. Mijali kolejno bank,
kościół, szkołę ośrodek sportowy „Syrena” i kąpielisko przy ul. Źródlanej. Przy wjeździe do Zielonego Lasu powitała ich wysoka górka. Podjazd był stromy, więc Maciek
prowadził swój rower. Był już prawie na samej górze, ale poślizgnął się i spadł na dół.
Na całe szczęście nic mu się nie stało, tylko musiał pchać rower znowu pod górę. Gdy
wjechali na wzniesienie, byli tak zmęczeni, że Patryk zaproponował odpoczynek. Koledzy zaakceptowali ten pomysł. Usiedli pod wielkim drzewem, które liczyło chyba ze
sto lat. Było ono bardzo grube, wysokie oraz mocno rozgałęzione. Gdy chłopcy oparli
się o pień. Wtedy pod Wiktorem zawaliła się ziemia. Można by wręcz powiedzieć, że
stracił grunt pod nogami. Pozostali chłopcy bez wahania rzucili się na ratunek. Nagle
usłyszeli dwa dziwne głosy:
– Stać, kto idzie?
Chłopcy stanęli jak wryci. Po chwili zauważyli… orków. Były to olbrzymie stwory,
miały ogromne mięśnie, a ich głowy okryte były wielkimi hełmami. Maciek, Wiktor
i Patryk zrozumieli, że znaleźli się w innym wymiarze. Gdy zapadła głucha cisza,
zaczął mówić jeden z orków:
– Jestem Fizhold, a to mój znajomy Weezert.
– Na początku myśleliśmy, że wasze pojawienie się to kolejna sztuczka Lodowego
Króla – dodał drugi.
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– Jakiego Lodowego Króla? – zapytał Wiktor.
– To dłuższa historia – odpowiedział ork.
I Fizhold zaczął opowiadać o tajemniczym świecie:
– Ta kraina liczy sobie 157 lat tak, jak to drzewo. Ma różne zakątki. Jest tu Kąpielisko
Hydry, Dolina Śmierci, przez którą prowadzi Ścieżka Umarłych i zakazana wieża Bismarcka, w której mieszka Lodowy Król. Nieopodal jest zamek Arkadia, przy którym
znajduje się Niebiańska Kuźnia. Kilka kilometrów dalej jest kamienny krąg, w którym
ma się spełnić przepowiednia. Idąc w prawą stronę, dociera się do Czerwonej Wody,
miejsca, gdzie mieszkają rusałki. Ważnym punktem jest również Wieża Promnitza.
Mieszkają tu doradcy Lodowego Króla.
– Teraz, jak już wiecie, gdzie jesteście, czas udać się do czarodzieja – zakomunikował Weezert.
Wędrowali przez Jelenią Łąkę, las pięknych buków, bujnych paproci pióropuszników strusich oraz czerwonych jarzębin. W końcu dotarli przed oblicze czarodzieja.
Był on przeciętnego wzrostu i miał długą brodę. Na głowie nosił czapkę nieśmiertelności, okrywał go płaszcz, który był twardszy od zbroi rycerskiej.
Nastała cisza. Po chwili czarodziej powiedział:
– Witajcie mili, odważni podróżnicy. Mam dla was zadanie. Nie mówię, że będzie
łatwe. Lodowy Król pragnie od dawna zawładnąć całym moim królestwem. Ja nie
jestem tylko czarodziejem, jestem też prawowitym władcą Zielonego Lasu. Proszę was
o pomoc. Udajcie się do wieży Bismarcka, zapalcie we wnętrzu wszystkie pochodnie
i pozamykajcie okna. Lodowy Król nie znosi ciepła. Ono jest jego największym wrogiem.
– Musicie być jednak bardzo ostrożni – dodał mag z troską.
– Dlaczego? – zapytali chórem.
– Władca wieży nie jest człowiekiem. Jest wielkim, lodowym gigantem – tłumaczył
czarodziej.
– Rozumiemy! Dlatego boi się ciepła! – powiedział Wiktor.
– W drogę, chłopaki! – wykrzyknął z zapałem Maciek.
Po chwili cała trójka była gotowa do wyprawy.
Wyruszyli z Arkadii. Kierowali się na południe, w stronę Wrzosowej Polany nieopodal moczarów. Minęli dąb Peruna, głaz Głos Lasu, dęby Telimeny i Soplicy. Po
godzinie wędrówki dotarli do rozwidlenia dróg. Skręcili w lewo, tuż za bukiem Bohuna
i po kilku minutach dotarli do bagiennego zapadliska porośniętego fiołkami karłowatymi. Natknęli się na Czerwoną Wodę, z której na widok chłopców wynurzyły się
rusałki. Zaczęły mówić ludzkim głosem:
– Odważni młodzieńcy, dajemy wam moce siły, męstwa i odwagi od samego czarodzieja – powiedziała jedna z panien wodnych.
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Chłopcy poczuli, jak spłynęły na nich czary i odeszli w milczeniu. Droga wiodła przez
zbocza Czyżykowej Góry porośniętej starymi i wysokimi bukami. Gdzieniegdzie kwitły
owadożerne rosiczki okrągłolistne i kruszyczki rdzawoczerwone. U podnóży góry natknęli
się na źródełko Zygmunta. Było to miejsce szczególnie urocze, z mnóstwem niespotykanych roślin górskich, takich jak arnika, ziemowit jesienny oraz kilka jodeł pospolitych.
Wiktor zaproponował, aby chwilę odpocząć i napić się orzeźwiającej wody. Czasu
było niewiele, dlatego po kilku minutach przyjaciele poszli dalej. Ominęli wieżę
Promnitza i skierowali się na północ. Dotarli do kamiennego kręgu. Wiedzieli, że od
tego miejsca zaczyna się terytorium Lodowego Króla. Pamiętali, że muszą zachować
szczególną ostrożność. Straże złego monarchy mogły być wszędzie. Ku zadowoleniu
młodzieńców bez trudu udało się im przemierzyć tę rozległą i niebezpieczną krainę.
Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi i zapanował półmrok, chłopcy byli przed
bramą wieży Bismarcka. Budowla robiła wrażenie. Ogromna brama i straże broniły
wejścia. Maciek wpadł na pomysł, aby poczekać, aż całkiem się ściemni. Wszyscy
ukryli się w krzakach i poczekali, a przy okazji odpoczęli. Gdy było już zupełnie
ciemno, dyskretnie wdrapali się na okno i wskoczyli do środka.
– Chłopaki, rozdzielamy się i do roboty! Zapalamy wszystkie pochodnie! – szepnął
zdecydowanie Patryk.
Po kilku minutach całe piętro rozświetliło się i w mgnieniu oka zrobiło się bardzo
gorąco. Chłopcy z zapalonymi pochodniami wbiegli do komnaty Lodowego Króla.
Bardzo szybko pokonali straże królewskie dzięki niebiańskim mieczom wykutym
w kuźni. Pomocne były też moce od rusałek z bagiennego zapadliska. Lodowy Król
nie wytrzymał ciepła bijącego od ognia i zginął. Jego postać zamieniła się w niewielką
kałużę wody, która niebawem wyschła.
– Wiktor, Maciek chyba się udało! – krzyknął rozpromieniony Patryk.
– Wracamy – odparł Wiktor.
Kraina czarodzieja została ocalona i uratowana. Wszystko wróciło do normy. Natura
mogła się cieszyć swoimi prawami. Rośliny wzrastały i kwitły. Zwierzęta swobodnie
biegały po polanach i leśnych ścieżkach, a ptaki śpiewały radośnie. Nad wszystkim
znów czuwał i czuwa do dziś dobry czarodziej.
Chłopcy wrócili po ekscytującej przygodzie do domu. W progu przywitał ich pies
Maćka, a rodzice zdziwili się i od razu zapytali:
– Dlaczego tak szybko wróciliście? Nie było was zaledwie piętnaście minut.
Maciek, Wiktor i Patryk byli zaskoczeni. Zaczęli opowiadać:
– Podjechaliśmy pod ogromny dąb i pod Wiktorem zapadła się ziemia. Rozmawialiśmy z orkami, byliśmy w Arkadii. Staliśmy też przed obliczem czarodzieja, który
dał nam zadanie. Pobłogosławiły nas rusałki i walczyliśmy z Lodowym Królem i…
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– Ale wy macie bujną wyobraźnię – roześmiała się mama Maćka.
– Ale mamo to prawda! Musisz nam uwierzyć – powiedział głośno chłopiec.
– Wydarzyło się to w piętnaście minut? – rzekła z niedowierzaniem mama.
– Już sam nie wiem, co o tym myśleć, ale na pewno wrócimy w tamto miejsce – dodał
niepewnie Maciek.

70

BAŚŃ O DZIKIEJ OCHLI
◆
Aleksander Pawelski

D

awno, dawno temu, gdy prości ludzie nie potrafili jeszcze pisać, a baśnie i legendy
przekazywano sobie z ust do ust, wydarzyła się ta historia. Za wieloma lasami i za
rzekami rozrastał się gród zwany Zielonym. Z czasem przyjęło się nazywać ten gród
Zieloną Górą. A to za sprawą wzgórza, na jakim go zbudowano. Zielony zaś był zawsze.
Otoczony wieloma lasami, a jego delikatne stoki pokrywały długie rzędy winorośli.
Ciężko się żyło ludziom w tamtych czasach. Żywili się tym, co znaleźli w okolicznych lasach lub tym, co sami sobie wyhodowali. Pracowali w pocie czoła od świtu
do nocy, więc nie mieli czasu na rozrywki. Umierali też często, ponieważ zapadali na
choroby i przypadłości, z którymi sami nie potrafili sobie poradzić, a lekarzy wówczas
jeszcze nie było. Co odważniejsi udawali się do lasu w okolice dzikiego stawu i tam
szukali pomocy. Dlaczego w okolice dzikiego stawu? Ponieważ tam, w gęstym lesie
żyła samotna dziewczyna. Skąd przyszła, tego nikt nie wiedział. Ona sama też nie
opowiadała o sobie. Mieszkała w małej chatce, którą samodzielnie sobie zbudowała.
Gdy zbliżano się do jej chatki, można było wyczuć intensywną woń wszelakich ziół. To
właśnie dla tych ziół mieszkańcy Zielonej Góry przychodzili do dziewczyny. Potrafiła
sporządzić różne mikstury i napary, które leczyły chorobowe przypadłości mieszkańców. Dziewczynę nazywano Ochla, ale nikt nie wiedział, czy to jej prawdziwe imię.
Ponieważ nigdy nie nawiązała bliższej więzi z mieszkańcami, a na zaloty młodzieńców
była nieczuła, przyjęło się imię – Dzika Ochla. Nie robiła nic złego, wszystkim chętnie
pomagała. Nikogo nie zostawiła bez pomocy. Oczywiście nie wszystkim potrafiła
pomóc. Czasami jej wiedza była zbyt mała lub moc ziół za słaba i człowiek umierał
pomimo jej starań. Takie to były ciężkie czasy.
Dzika Ochla chętnie niosła pomoc nie tylko mieszkańcom grodu. Kochała las,
który uważała za swój dom, a żyjące w nim zwierzęta za jej młodszych braci. Dlatego
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zawsze, gdy widziała jakieś zwierzę w potrzebie, próbowała mu pomóc. Tak też było
tym razem. Pewnego dnia wstała razem ze słońcem i oddaliła się od swojej chatki
w poszukiwaniu świeżych ziół. Nagle usłyszała rozpaczliwe ryczenie. W pierwszej
chwili zatrwożona chciała uciec jak najszybciej. Jednak przełamała swój lęk i pobiegła
w kierunku rozpaczliwych dźwięków, aby sprawdzić, jakie stworzenie jest w potrzebie.
Na łące, pod kępą krzaków ujrzała pięknego jelenia. To on tak rozpaczliwie ryczał
a z jego oczu ciekły łzy. Wyglądał, jakby płakał. Ochla powoli zbliżyła się do zwierzęcia
i ku jej zaskoczeniu jeleń przemówił:
– Znam cię. Jesteś Ochla, która mieszka w samotnej chatce. Wiem, że jesteś istotą o dobrym sercu. Uwolnij mnie i wylecz moje rany, a pomogę ci, gdy ty będziesz w potrzebie.
Ochla zaskoczona przetarła oczy ze zdumienia. Myślała, że śni. Przecież zwierzęta
nie mówią ludzkim głosem! To jednak nie był sen. Patrzyła na jelenia, który wpadł
w sidła myśliwego i nie mógł się uwolnić. Ochla nie zastanawiała się dłużej i rzekła:
– Piękny jeleniu! Pomogę ci. Nie dlatego, że liczę na twoją wdzięczność. Jesteś
majestatycznym zwierzęciem i nie zasłużyłeś na tak okrutny los. Uwolnię cię i ukryję
w krzakach. Będę codziennie do ciebie przychodzić i pielęgnować twoje rany. A gdy
będziesz już zdrowy, odejdziesz i będziesz żył wolny.
Jeleń z wdzięcznością przymknął oczy, pochylił głowę i pozwolił dziewczynie zająć
się jego ranami. Ochla ukryła go w gęstych krzakach, aby myśliwi nie mogli go dostrzec.
Codziennie przynosiła mu jedzenie i nakładała różne maści na jego rany. Po kilkunastu dniach jeleń mógł już swobodne biegać. Ponownie odezwał się do dziewczyny:
– Dziękuję ci i nigdy ci nie zapomnę twojego poświęcenia. Pamiętaj o mojej obietnicy.
Zawołaj głośno: „Jeleniu pomóż!”, gdy będziesz w potrzebie, a ja cię odnajdę i pomogę.
Ochla uśmiechnęła się łagodnie i odparła:
– Jakiej pomocy możesz mi udzielić? Mam tutaj, w lesie, wszystko, czego potrzebuję.
Biegnij i żyj w spokoju. – Po czym rozstali się i każdy odszedł w swoją stronę.
Dni Ochli znowu wyglądały podobnie. Zbierała zioła. Przygotowywała maści
lecznicze i pomagała ludziom, którzy do niej przybywali z prośbą o pomoc. Pewnego
dnia, gdy siedziała przed swoją chatką, nadbiegł mężczyzna. Padł na kolana i błagał ją,
aby udała się z nim do grodu, ponieważ jego żona rodzi i chyba umiera. Nie mógł jej
przywieźć do Ochli, ponieważ był biedny i nie stać go było na wóz i konia. Żona zaś
była zbyt słaba i obolała, aby przyjść do jej chatki. Dziewczyna niechętnie przystała na
prośbę mężczyzny. Nie chadzała do grodu. Miała jakieś złe przeczucia i unikała tam
wizyt. Tym razem jednak żal jej się zrobiło mężczyzny – jego bezsilności i rozpaczy.
Narzuciła na siebie płaszcz z liści i udali się do grodu.
W chatce mężczyzny znaleźli martwą kobietę. Pomoc nadeszła za późno. Ochla
zaparzyła tylko mężczyźnie napar z ziół uspakajający i zostawiła go pogrążonego
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w rozpaczy. Sama udała się w drogę powrotną. Gdy przemykała uliczkami grodu,
drogę zastąpiła jej kobieta. Była wysoka, odziana w szatę, która nie nosiła znaków
szycia i cerowania. To mogło świadczyć o tym, że kobieta była zamożna. Twarz kobiety
była szpetna. Skóra miała brzydki, żółtawy odcień. Nos i poliki pokrywały ohydne
brodawki, które nadawały jej odrażający wygląd. Ochla próbowała wyminąć ją bez
słowa, ta jednak złapała dziewczynę za ramię i rzekła:
– Znam cię. Jesteś tą dziewką, co mieszka w lesie. Znasz się na czarach.
– To nie są czary, pani. Ja wykorzystuję tylko moc, jaką mają rośliny.
Kobieta roześmiała się złowieszczo i wysyczała:
– Kłamiesz! Wiem, że jesteś czarownicą. Nie obchodzi mnie to jednak, bo potrzebuję twojej pomocy. – Ścisnęła mocniej ramię Ochli i przyciągnęła ją bliżej do siebie.
– Spójrz na mnie! Wiem, że jestem odrażająca, a chcę być piękna. Użyj tych swoich
magicznych sztuczek i spraw, aby moja twarz była piękna.
Ochla spojrzała współczująco na kobietę. Jej twarz budziła odrazę nawet w niej.
Nie potrafiła jej jednak pomóc i to właśnie powiedziała kobiecie. Ta jednak jej nie
uwierzyła i wykrzyczała:
– Zniszczę cię. Doprowadzę do twojej śmierci. Nikt nie będzie bezkarnie odwracał
się ode mnie. Jestem Lecyta. Zapamiętaj moje imię. Będzie brzmiało w twoich uszach,
gdy będziesz konać w męczarniach. Nie chcesz mi pomóc, więc poczujesz gorzki
smak mojej zemsty.
Po tych słowach zwolniła żelazny uścisk i odepchnęła dziewczynę. Ochla zaniosła
się płaczem i przerażona rzuciła się do ucieczki. Biegiem wróciła do swojej chatki
i ukryła się w niej, obiecując sobie, że już nigdy nie pojawi się w grodzie.
Kolejne dni Ochli upływały w spokoju. Powoli zapominała o przerażającym spotkaniu. Szpetna twarz Lecyty coraz rzadziej pojawiała się w jej snach. Wydawało się,
że wszystko wróciło do normy. Jednak poczucie bezpieczeństwa Ochli było złudne.
Nie wiedziała jeszcze, że Lecyta planuje okrutną zemstę.
Przypuszczenia Olchy, że Lecyta musi być zamożną kobietą, były prawdziwe. Jej
małżonek był kupcem, który dorobił się fortuny, oszukując innych handlarzy. Obydwoje były złymi ludźmi, którzy dla swoich planów bezwzględnie potrafili poświęcić
innych. Lecyta czuła się upokorzona przez zielarkę, bo ta odmówiła jej pomocy. Ponieważ sama była przesiąknięta do szpiku kości złem, to i innych mierzyła tą miarą.
Nie uwierzyła, że Ochla nie potrafi jej pomóc. Wytłumaczyła sobie, że dziewczyna,
która jest sama młoda i piękna, cieszy się jej brzydotą. Obmyśliła więc okrutny plan.
Częstym gościem w domu Lecyty i jej męża był ksiądz Dominik. Był to człowiek
tchórzliwy, który kochał dobre jadło i bogactwo. Często odwiedzał dom zamożnych
małżonków, ponieważ pił tam pyszne trunki i jadł rozmaite smakołyki. Bywało, że
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otrzymywał podarunki, które skrupulatnie ukrywał w swojej komnacie. Można by
przypuszczać, że przeznaczy je na pomoc ubogim. Niestety miłosierdzie i współczucie nie było bliskie księdzu Dominikowi. Nad wyraz cenił swoje życie w dobrobycie,
którym nie zamierzał się z nikim dzielić. Podczas kolacji Lecyta opowiedziała mu
o dziewczynie, która samotnie żyje w lesie:
– Księże Dominiku! Nie możesz pozwolić, aby ta dziewczyna mieszkała w lesie i pod
twoim nosem służyła diabłu. Ma ona diabelskie moce, które potrafi tchnąć w rośliny
i wmawia ludziom, że one leczą. To służka diabła. Spal ją!
Los, jaki chciała zgotować Lecyta dziewczynie, przeraził nawet księdza. Wiedział
jednak, że jeśli spróbuje jej się sprzeciwić, skieruje jej gniew również na siebie. A tego
na pewno nie chciał. Dlatego, chociaż wiedział, że źle postępuje, postanowił działać,
aby spełnić oczekiwania Lecyty. Nazajutrz wraz ze strażnikami miasta udał się do
chatki zielarki. Strażnicy brutalnie wyrwali Ochlę z jej domu, związali i przerażoną
powlekli do grodu. Tam zamknięto ją w ciemnej piwny. Ksiądz Dominik odwiedził
ją tylko raz. Zarzucił jej, że jest służącą diabła. Zaprzeczenia dziewczyny nie robiły
na nim wrażenia. Nawet jeśli wiedział, że zarzuty są nieprawdziwe, wiedział, że musi
ją poświęcić, aby dalej cieszyć się swoim dostatnim życiem. Taka była okrutna wola
Lecyty i nie zamierzał się jej przeciwstawiać. Kimże była ta Dzika Ochla, aby dla
niej i sprawiedliwości zmieniać swój dostatni los? Na to ksiądz Dominik nie miał ani
ochoty, ani odwagi.
W grodzie ogłoszono, że Dzika Ochla jest winna czarów i służenia diabłu. Za to
zostanie spalona na stosie. Mieszkańcy grodu mają się zebrać na rynku i przyglądać się
egzekucji. Ogromny strach padł na mieszkańców. Nigdy wcześniej nie odbyła się tak
okrutna egzekucja. Nikt też nie wierzył w czary Ochli. Ona i jej zioła pomogły wielu
ludziom. Ludzie byli jej wdzięczni. Zawsze miała dla nich dobre słowo i współczucie.
Chętnie niosła pomoc i niosła ulgę w chorobach. Nie wierzyli, że ta śliczna i miła
dziewczyna może mieć coś wspólnego z diabłem. W dniu egzekucji tłumnie przybyli
na rynek. Mieli posępne miny, a co bardziej odważni wykrzykiwali:
– Wypuście ją!
– To dobra dziewczyna! Przepędźcie księdza, bo to on łże!
– Kto nas będzie leczył, gdy zabijecie Olchę?
Krzyki mieszkańców nie robiły wrażenia na Lecycie, która uśmiechała się złowieszczo, skrywając swoją szpetną twarz pod chustą. Ksiądz Dominik odprawiał trwożnie
modły, ponieważ niezadowolenie mieszkańców wzbudzało w nim lęk. Gdy związaną
Olchę doprowadzono pod stos, na którym miała zaraz spłonąć, ta podniosła zapłakane
oczy i spojrzała na mieszkańców. Powiedziała z rozpaczą:
– Ludzie! Ratujcie mnie! Jestem niewinna!
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Potem zwracając oczy na każdego mieszkańca z osobna, mówiła:
– Janie! Pamiętasz? Uratowałam twojego synka, gdy dusił się z powodu kaszlu.
Bartłomieju! Pomogłam twojej żonie, gdy poród był trudny i prawie konała.
– Anno! – zwróciła się do najbliżej stojącej kobiety. – Co zimę przychodzisz do mnie
po ratunek, gdy odzywają się twoje bóle kości. Czy kiedyś odmówiłam wam pomocy?
Czy kiedyś widzieliście u mnie diabła?
Potem nabrała powietrza i z całych sił zakrzyknęła:
– Jeleniu, pomocy!
Ludzie myśleli, że zwariowała ze strachu. Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle ziemia
zaczęła drżeć, a do grodu wbiegły zwierzęta, które dotychczas widzieli tylko w lesie.
Nagle rynek zapełnił się jeleniami, dzikami, zającami, sarnami, wilkami. Wszystkie
zwierzęta, jakby zapomniały, że często w lesie są wrogami, w zgodzie siedziały obok
siebie i ryczały, kwiliły, wyły. Hałas był ogromny. Mieszkańcy zrozumieli, że Ochla
jest niewinna. Czy wszystkie zwierzęta ruszyłyby na pomoc istocie złej? Czy zwierzęta
opuściłyby swój las, aby pomagać komuś o złym sercu? Zawstydzili się swojej bierności i tego, że bezczynnie przypatrywali się niesprawiedliwym poczynaniom księdza.
Zaczęli niszczyć stos. Rozwiązali Ochlę a księdza przegnali z grodu. Dziewczyna
wspięła się na grzbiet jelenia, który natychmiast pobiegł w kierunku lasu, unosząc ze
sobą dziewczynę. Wszystkie zwierzęta również powoli opuszczały rynek i oddalały
się w kierunku kniei.
Od tego czasu upłynęło już wiele, wiele lat. Świadkowie tej historii już dawno
odeszli z tego świata. Jedynie opowieść przekazywana jest przez dziadków wnukom,
a potem przez nich ich wnukom. Nikt naprawdę nie wie, jak skończyła się ta historia.
Według jednych Ochla żyła dalej w swojej chacie i pomagała mieszkańcom. Według
innych Ochla już nigdy nie wróciła do swojej chatki i zniknęła gdzieś w lesie niesiona
na grzbiecie jelenia. Jednak do dzisiaj koło Zielonej Góry jest miejsce zwane Dziką
Ochlą. To pewnie tutaj stała chatka dziewczyny. Kto wie? Może, jak dobrze się wsłuchasz, to usłyszysz jej śpiew niesiony wiatrem wśród drzew?
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ŚLADEM ŻÓŁTEJ ŻABY
◆
Małgorzata Sulikowska

T

rzeci tydzień wakacji miał być inny od wszystkich innych. Mieliśmy zamiar odpocząć od siebie, bo nasze kłótnie wszystkich męczyły. Franek, mój młodszy brat,
pojechał na obóz geograficzny, Ewa (młodsza siostra) – do koleżanki, a ja i moja kuzynka
Tosia (czule nazywana Anti) do babci. Wzięłyśmy jeszcze ze sobą moją najlepszą przyjaciółkę, Hiacyntę. Praktycznie od zawsze robiłyśmy wszystko razem. Siedziałyśmy
w jednej ławce, uczyłyśmy się, mieszkałyśmy koło siebie, nawet na koloniach miałyśmy
razem pokój! A teraz wspólnie odpoczywałyśmy od młodszego rodzeństwa.
U babci zamierzałyśmy pójść na biwak. Mamy to obiecane, dziadek i babcia jeszcze
przed końcem roku szkolnego zapowiedzieli, że mogą nas wziąć na nocowanie w lesie.
Dom dziadków stał praktycznie na jego skraju. Wystarczyło wyjść przez furtkę, przejść
w dół ulicy, otworzyć starą bramę i… tu już zaczynało się leśne królestwo. Jednak bez
babci i dziadka nigdy go nie zwiedzimy, więc wszystkie trzy, spakowane, z plecakami na plecach, ruszyłyśmy w stronę kuchni. Hiacynta delikatnie otworzyła drzwi;
w końcu nie chciałyśmy uderzyć kogoś, kto mógłby za nimi stać. Dziadek i babcia
przygotowywali właśnie prowiant. Stosy kanapek piętrzyły się wokoło, na blacie leżał
kosz z jabłkami i czereśniami. Kilka paczek orzechów również było przygotowanych.
– Babciu, jak możemy pomóc? – spytałam.
Nie chciałam siedzieć i nic nie robić, kiedy tylko kilka chwil dzieliło nas od wspaniałej wędrówki.
– Nie musicie, już kończymy – babcia uśmiechnęła się do mnie. Owinęła ostatnią
kanapkę w folię i odłożyła na jedną ze stert. – Ale za to możecie zapakować kanapki
do torby, jest ich naprawdę dużo.
Oczywiście od razu wszystkie zajęłyśmy się tym, byłyśmy zbyt podekscytowane, by sobie spokojnie siedzieć. Tosia trzymała torbę, a ja i Hiacynta pakowałyśmy.
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Uwinęłyśmy się z tym bardzo szybko. Wręcz podskakując w miejscu, czekałyśmy, aż
dziadkowie włożą buty. Gdy wreszcie to zrobili, zaczął się biwak! Drogę do bramy
przebyłyśmy w różny sposób. Antosia podskakiwała, a ja i Hiacynta starałyśmy się
powstrzymać takie odruchy. W końcu ona ma osiem lat, a my dwanaście, to do czegoś
zobowiązuje. Mimo że nie pokazywałyśmy tego po sobie, cieszyłyśmy się tak samo,
jak nie bardziej. Trzy dni spędzone na łonie natury ekscytowały nas mocniej, niż
mogłoby się zdawać.
Brama otworzyła się z piskiem. Widocznie dawno nikt jej nie oliwił. Nie przejęłyśmy
się tym. Nic nie mogło zepsuć nam tego pięknego dnia. Chociaż raczej popołudnia,
było około czwartej. Raźno wkroczyłyśmy do lasu. Byłyśmy, zresztą słusznie, nastawione na wspaniałą zabawę. Chwila przekroczenia progu lasu była cudowna, jakbyśmy,
zamiast do lasu, wchodziły do innego świata, gdzie magia mogła istnieć tak naprawdę.
Właśnie wtedy odezwała się babcia.
– Witajcie w Lesie Żagańskim! – krzyknęła, wprawiając nas w jeszcze radośniejszy
nastrój.
Naprawdę tu byłyśmy, co więcej, miałyśmy spędzić tutaj całe trzy dni! Przeczuwałyśmy, że to będą piękne dni. I z pewnością nie byłyśmy daleko od prawdy.
Rzeka Czerna w tym miejscu tworzyła swego rodzaju wyspę. Jej zakole układało
się właśnie w taki sposób, że kawałek lasu był oddzielony od reszty. Dziadek poprowadził nas przez most. Podobno kiedyś kolega wujka Michała, brata mamy, spadł z tego
mostu i rozbił głowę. Od kiedy dziadkowie opowiedzieli nam tę historię i została
ona przez wujka potwierdzona, wszyscy, nawet mój lekkomyślny brat, chodzili po
moście ostrożnie. Hiacynta też została o tej historii poinformowana, więc uważała
chyba najbardziej z nas wszystkich. My zdążyłyśmy się z tą myślą oswoić, parę razy
już tu byłyśmy, ale ona nie miała, kiedy. Była tak samo przerażona, jak my byłyśmy
zaledwie chwilę po sprawozdaniu wujka.
W końcu dotarliśmy na miejsce. Była to dość ładna polanka mniej więcej na środku
wyspy. Dziadek zdjął z ramienia dziwną, materiałową tubę i wyjął z niej zwój materiału,
kilka kijków i śledzi. To był namiot. Mimo że nie wyglądał jak namiot. Było dla nas
oczywiste, że pierwszym, co zrobimy po dotarciu na wyznaczone przez dziadka miejsce,
będzie jego rozstawienie. Takiego widoku się nie spodziewałyśmy, w końcu jak namiot
dla pięciu osób mógł się tu zmieścić? Dziadek zaczął go rozkładać. My – ja, babcia,
Tosia i Hiacynta oczywiście mu pomogłyśmy. Mimo kilku pomyłek praca szła szybko.
Po godzinie namiot został postawiony. Miał przedsionek i pomieszczenie główne,
w którym zamierzaliśmy spać. Wszystkie rzeczy włożyliśmy do przedsionka, na dworze
zostawiając tylko koc. Z pewnością z całego wyjazdu wyniesiemy przynajmniej jedną
lekcję – rozstawianie namiotu męczy i sprawia, że człowiek głodnieje. Babcia też to
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chyba zauważyła, bo w przedsionku zajęła się wyjmowaniem kanapek. W końcu całą
piątką usiedliśmy na kocu i kanapki zaczęły magicznie znikać w naszych żołądkach.
Można powiedzieć, że była to kolacja, bo zaledwie chwilę po posiłku rozłożyliśmy
śpiwory w namiocie i położyliśmy się spać. Babcia i dziadek tuż przy przedsionku,
jakby pilnowali nas przed niewidocznym złem, a my w głębi. Oddechy szybko nam
się wyrównały, powieki zamknęły, a nasze myśli zaczęły krążyć wokół snów. Niestety,
długo to nie potrwało. W środku nocy usłyszałam płacz Antosi.
– Co się stało? – spytałam zaniepokojona.
– Boję się. Tam były… ja… jakieś… dziwne odgłosy… – wyjęczała i siąknęła nosem.
Zrezygnowana wyczołgałam się ze śpiwora i na czworakach przeszłam w jej stronę.
Położyłam się blisko niej i szeptem zaśpiewałam kołysankę. Gdy dziewczynka wreszcie
zasnęła, wróciłam do siebie. Teraz sama też zaczęłam się bać. Może Anti miała rację
z tymi odgłosami… Upiorne wycie i dudnienie, szelesty i świsty – to wszystko można
było usłyszeć. A przynajmniej tak mi się zdawało. Cała noc była w połowie snem i w połowie gwałtownymi pobudkami, pełnymi napiętego wsłuchiwania się w otoczenie.
O szóstej już nie wytrzymałam. Światło wschodzącego słońca godzinę temu wcześniej wdarło się do namiotu, ale dopiero teraz mocniej poczułam tego skutki. Przekręciłam się na drugi bok i zerknęłam na Hiacyntę. Wyglądała podobnie do mnie –
podkrążone oczy, blada, niewyspana twarz. Też już się obudziła.
– Hiacynta, też to słyszałaś? – spytałam przerażona.
– Ile razy mówiłam ci, że masz mnie nazywać Cyntia? Tak, też to słyszałam. Gdybym
nie słyszała, wyglądałabym zupełnie inaczej – świetnie. Niewyspana Hiacynta to zła
Hiacynta, powinnam o tym pamiętać.
– Cyntia, spokojnie, nie jest aż tak źle – szeptem uspokajałam sytuację.
W końcu babcia i dziadek jeszcze śpią, tak to przynajmniej wyglądało. Nagle poczułam, że ktoś się do mnie przytula. Zauważyłam Antosię, która wyglądała chyba gorzej
od nas. Tuliła Kropkę, swojego pluszowego misia, jednocześnie przytulając się do mnie.
– Obudźmy babcię i dziadka – poprosiła również szeptem.
Kiwnęłam głową na potwierdzenie, że też uważałam to za dobry pomysł. Na palcach podeszłam do śpiwora babci. Odsłoniłam miejsce, gdzie powinna być głowa,
ale zauważyłam tylko… poduszkę! Śpiwór wypchany był poduszką i kocem, tak,
by kształtem przypominał sylwetkę człowieka. Sprytne. Tuż za mną szły Hiacynta
i Antosia, więc i one zobaczyły to małe oszustwo. Antosia załkała cicho i stwierdziła,
że dziadek musi być.
– Powie nam co z babcią – argumentowała dziewczynka.
Niestety…, dziadka też nie było. Zrobił ten sam numer co babcia i zniknął. Zrozpaczone weszłyśmy do przedsionka. Zapasy, ubrania i inne rzeczy potrzebne do przeżycia
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wciąż znajdowały się na swoim miejscu. Automatycznie sięgnęłam po telefon, chciałam
sprawdzić, która godzina. Nie zareagował. Ciemny ekran. Nic więcej. Było to przynajmniej dziwne, wczoraj bateria miała 80%, a dzisiaj była kompletnie rozładowana…
Hiacynta sięgnęła po swój. To samo. Telefony dziadków, które z jakiegoś nieznanego
nam powodu zostawili, też nie działały. Rozpoczęłyśmy więc naradę.
– To, co robimy? – spytała spanikowana Cyntia.
– Najpierw trzeba uspokoić Tośkę – poinformowałam ją.
Kuzynka była „w rozsypce”, rozkleiła się i po prostu płakała. Zaczęłam nucić jej
ulubioną piosenkę, chciałam, by się rozluźniła i uspokoiła. Zadziałało, ale dopiero po
dwudziestu minutach. No cóż, zawsze coś.
– Okej, proponuję po prostu wrócić do domu. Wasza babcia ma taką miłą sąsiadkę,
która z pewnością nam pomoże. Przecież znamy drogę z wyspy pod bramę, a stamtąd
to tylko dwie minutki do tamtej pani… Haliny?
– Jakiś plan to jest. Pani Halina jest miła i pewnie pójdzie z nami poszukać dziadków,
da nam odpocząć, ale… Widzę w tym planie jedną, jedyną lukę.
– Jaką? – spytała Hiacynta.
– A kiedy coś zjemy? – spytałam z uśmiechem i wyjęłam kanapki.
Po śniadaniu spakowałam do mojego plecaka dziewięć kanapek, trzy jabłka, jedną
paczkę orzechów, trzy butelki wody i cały zapas czereśni, jaki znalazłam. Do plecaka
Hiacynty trafiły ubrania na zmianę i apteczka, a do małego plecaczka Anti – nasze
telefony. Tak przygotowane wyszłyśmy z lasu. Na ziemi zauważyłyśmy interesujące
ślady – jakby ktoś ciągnął dwie ciężkie rzeczy. Obok dziwne ślady, wyglądające nieco
jak ptasie. Oprócz tego, wszystkie gałęzie na drodze przesuwania tych przedmiotów
były połamane, a po śladach nie chodziły mrówki ani nic takiego. Wskazałam to Cyntii.
– Czy nie uważasz, że to nadzwyczaj dziwne? – spytałam.
– Fakt, dziwne, ale mamy inne priorytety.
Zostawiłyśmy dziwne ślady w spokoju i ruszyłyśmy w stronę mostu. A przynajmniej tam, gdzie ten most powinien być. „Był i znikł”, jak powiedziałby mój tata. Nad
Czerną zawsze w tym miejscu był most, ale teraz… Sam brzeg, jakby most nigdy nie
powstał, a Czerna wyjątkowo wzburzona, tak, że nie ryzykowałybyśmy przeprawy.
To musiało być to miejsce – stare, powalone drzewo leżało tam jak zwykle. Zdziwione
popatrzyłyśmy na siebie – całkiem nieźle znałyśmy okolicę i byłyśmy pewne, że tutaj
most był. Z westchnieniem zawróciłyśmy i znów doszłyśmy do obozowiska. Tym
razem ruszyłyśmy za śladami.
– Ej, a może to babcia i dziadek coś ciągnęli? – zapytała Hiacynta.
Pokręciłam głową. Te dziwne wydarzenia łączyły się, ale nie w ten sposób. Po godzinie wędrówki i rozmyślania postanowiłyśmy zrobić przerwę. Antosia marudziła,
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że zrobiła jej się „ała”, no i musiałyśmy trochę odpocząć, nakleić plasterek i się napić.
Usiadłam na kamieniu i wyjęłam butelkę. Od razu podałam ją Tosi. Sama oparłam się
o drzewo rosnące za kamieniem i zaczęłam grzebać w plecaku Cyntii. Z apteczki wyjęłam plasterek w gąsienice. Przemyłam rankę kuzynki wodą z butelki i nakleiłam plaster.
– Teraz już wszystko będzie dobrze – uśmiechnęłam się.
– A może zostaniemy tu jeszcze dziesięć minut? – spytała Hiacynta.
Anti oczywiście od razu ją poparła. Chcąc nie chcąc, musiałam zostać z resztą, więc
tylko kiwnęłam głową. Oparłam głowę o drzewo i zamknęłam oczy. Wsłuchałam
się w leśne odgłosy – ćwierkanie ptaków, szelest liści i skrzek brzmiący jak ludzki
głos… Co?!
– Witam, witam, dzień dobry, trzy bobry! O i panienka sarna! A to co? – teraz skrzek
był niemal nad moją głową.
Otworzyłam oczy i obejrzałam się za siebie. Na kamieniu zobaczyłam żółtą żabę
w pomarańczowe kropki. Jadła coś i mlaskała przeraźliwie.
– Już dwieście lat żyję i czegoś takiego od stu pięćdziesięciu nie widziałem! Toż
to człowieczyca! I obok jeszcze dwie! – Żaba wyciągnęła skądś szkło powiększające
i zaczęła mi się przyglądać.
– One mogą być niebezpieczne – stwierdziła i odskoczyła.
Szła dalej szlakiem utworzonym ze śladów ciągnięcia, szlakiem, które my sobie
obrałyśmy. Zaskoczona spojrzałam na przyjaciółkę i kuzynkę. Też to widziały.
Podjęłyśmy taką samą decyzję. Natychmiast poderwałyśmy się z miejsc i pobiegłyśmy za żabą. Chociaż teraz raczej za śladami żaby. Niestety, szlak szybko został
przecięty rzeką. Kraniec wyspy. Ślady żaby przechodziły przez wydrążony, zrzucony
przez bobry pień. Pień przerzucony był nad Czerną, ale żadna z nas nie zmieściłaby się
w nim. Nagle Hiacynta weszła na pień. Powoli, z ramionami wyciągniętymi na boki
przeszła po nim. Zrozumiałam. Chwyciłam Antosię za rękę i pomogłam jej w przejściu na drugą stronę. Dalej ślady żaby prowadziły do lasu. Oczywiście poszłyśmy za
nimi, mimo że przy rzece, pierwotny szlak, utworzony ze śladów, zniknął. Ta droga
była dla nas teraz ważniejsza.
Zauważyłyśmy jakieś dziwne zwierzęta. To znaczy, moja kuzynka wskazała palcem
na jakąś dziwną sarnę, której uszy były trzy razy dłuższe od normalnych i pozwijane
jak sprężyna. Biegła szybko niby antylopa, a w trakcie biegu jej uszy rozwijały się
i zwijały. Nagle podskoczyła i wykonała salto, podczas którego odbiła się na sprężynowych uszach od drzewa. Wyglądało to bardzo spektakularnie i zrobiło na nas
wrażenie. To widowisko obserwowały również bobry, ale nie takie normalne. Ich
zęby były dłuższe i fioletowe, u niektórych granatowe. Oprócz tego każdy z nich na
ogonie miał literę z greckiego alfabetu.
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Te litery zaświeciły się i pojawiły w powietrzu przed bobrami, które zaczęły je zjadać.
Klaskały przy tym bardzo głośno. Nagle na te popisy wpadły dziki. Dwa razy
większe od zwykłych, zawarczały na towarzystwo, pryskając przy tym różową śliną.
Skończyło się przedstawienie, chociaż zaplanowany był jeszcze występ lisów baletowych i wyścigi ślimaków.
Zdziwione ruszyłyśmy dalej. Przez drogę ciągle przebiegały nam sarny podobne
do tamtej, a na poboczu niebieskozębe bobry obgryzały korę. Lisy tańczyły na mchu,
a ślimaków widać nie było. Droga oznaczona śladami żaby prowadziła w końcu do
pięknego źródełka. Maleńkie, ale piękne. Stałam wpatrzona w wodę i nie zauważyłam
tego, co pokazywała mi Hiacynta. W końcu musiała pacnąć mnie w ramię naprawdę
mocno, bym na nią popatrzyła. A raczej na widok przy niej. Dookoła źródła latały
wróżki! Anti oczywiście biegała z nimi, zresztą nie zdziwiłabym się, gdyby wyrosły
jej skrzydła. Znów wlepiłam wzrok w źródełko. Na kamieniu zauważyłam tę samą
żabę, co wcześniej.
– No, no! – powiedziała. – Może jeszcze coś z tej człowieczycy będzie…
W tej chwili poczułam, że unoszę się w powietrze. Coś jakby szpony chwyciło mnie
za koszulkę, zapewne robiąc w niej dziury. Czułam powietrze na twarzy i straciłam
kontakt z miękką, bezpieczną trawą. Usłyszałam cichy płacz Tosi. Miałam ochotę
odwrócić głowę i zobaczyć, co się stało, ale miałam unieruchomione ciało. Może ten
ptak miał paraliżujący jad w szponach? Mogłam patrzeć tylko w dół. Widziałam wyspę,
nad którą przelatywałam i las, wcześniej taki bajkowy, a teraz ponury. I zauważyłam
jakiś ciemny kształt. Potem zostałam rzucona na ziemię i chyba straciłam przytomność,
bo kolejną rzeczą, którą pamiętałam, było wiszenie na kajdankach na wewnętrznej
ścianie wiaduktu. Już mogłam obracać głową, więc z chęcią to zrobiłam. Obok wisiała
Hiacynta i Antosia, a dalej… babcia i dziadek! Mimo że wszyscy byliśmy w tragicznym
położeniu, cieszyłam się. Znalazłyśmy ich! Teraz musimy się stąd wydostać…
Pod wiadukt weszły dziki, te, które wcześniej wymusiły koniec przedstawienia. Tym
razem przyjrzałam im się dokładniej. Zamiast racic miały szpony, a po bokach skrzydła.
„To chyba one nas porwały” – pomyślałam. I w tej samej chwili usłyszałam głos jednego
z nich – głos niemiły i ociekający jadem, głos życzący nam śmierci w męczarniach.
– Jesteście na naszej łasce, marne istoty ludzkie! – krzyknął jeden.
– Zrobimy z Wami, co będziemy chcieli! – wtrącił się drugi.
– Będziecie cierpieć! Psujecie las! – kolejny dołączył się do tej inteligentnej rozmowy.
O co im chodziło z tym psuciem lasu? Czekajcie, myślałam, mieliśmy ostatnio na
lekcji pogadankę o ekologii… Czyżby tym zmutowanym dzikom chodziło właśnie
o to? Przecież to nie tylko my, ale wszyscy ludzie na świecie i są podejmowane odpowiednie działania…
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Wtedy zrozumiałam, że ich to nie obchodzi. Szukają po prostu winnego. Zrozumiałam tragizm naszego położenia – byliśmy całkowicie zdani na ich łaskę, którą mogli
nam okazać, albo nie. Wszystko zależy od nich, nasze życie zależy od czarodziejskich
dzików z różową śliną! Była to dla mnie sytuacja tak absurdalna, że ledwo powstrzymywałam się od śmiechu. Dla innych jednak musiało wyglądać to inaczej. Anti pokazała
mi kciuk do góry. Chociaż to niemożliwe, tak jak wszyscy miała skrępowane ręce! Więc
o co tu chodzi? Zaczęłam dokładniej się jej przyglądać. Miała już oswobodzone obie
ręce, choć nie wiedziałam, jak to możliwe. O ile wcześniej prawie popłakałam się ze
smutku, to teraz w oczach miałabym łzy szczęścia. Miałabym, ponieważ nie chciałam
się zdradzać. Mimo to moje wgapianie się w ręce kuzynki zostało zauważone. Bestie
podeszły do niej i z pewnością dostrzegły jej rozplątane ręce. Zaraz wszelka nadzieja
zniknie. Nie chciałam na to patrzeć, więc zamknęłam oczy, spokojnie czekając na
koniec. On jednak nie nastąpił. Zamiast tego usłyszałam dziwne poruszenie dzików.
Otworzyłam oczy, bojąc się tego, co mogę zobaczyć. A zobaczyłam, jak bestie są atakowane przez małe, zielone stworki. Przyjrzałam się im. To… Żarłoczne Gąsienice
z plasterka Tosi!!!
Walka nie trwała długo. Wobec przewagi liczebnej wroga dziki odleciały, a gąsienice
ze smakiem zjadły nasze kajdanki i uciekły do lasu. My zaś powróciliśmy na polankę
na wyspie. Telefony znów działały i most znajdował się na swoim miejscu. A nam
został dzień biwaku. Postanowiłyśmy, że jutro przejdziemy się szlakiem stworzonym
na trasie Wielkiej Ucieczki, zawsze chciałyśmy to zrobić. Plan został zatwierdzony
przez babcię i dziadka.
A o przygodzie nikomu nie powiedziałyśmy, bo po co, w końcu kto by nam uwierzył?
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D

awno temu, we wsi Dębowa Łęka nieopodal miasta Wschowa, żył Mirosław,
młodzieniec robotny, ale biedny.
Ludność zamieszkująca te tereny słynęła z pracowitości i uczciwości. Lasy były bogate w zwierzynę i jadalne rośliny, więc ludzie utrzymywali się z dóbr, które dostawali
w darze od matki natury. Gdy pewnego dnia matka Mirosława mocno zachorowała,
ten postanowił wyruszyć w poszukiwaniu pracy, aby zarobić pieniądze na leki.
Wędrował od miasta do miasta, od wsi do wsi i podejmował się różnych prac, lecz
po ostatnich dość częstych pożarach okolic, w których bywał Mirosław, ludzie oszczędzali każdy grosz i nie mieli czym wynagrodzić jego pracy. Aż pewnego dnia, po wielu
nieudanych próbach zarobienia wystarczającej sumy pieniędzy, zawędrował do wsi
Zatonie. Stał tu zachwycający wszystkich pałac pięknej księżnej Doroty. Mirosław
dowiedział się od ludzi zamieszkujących te tereny, że las przy pałacu jest w trakcie
przebudowy w piękny park z alejami ozdobionymi niezwykłymi i egzotycznymi
kwiatami, krzewami poprzycinanymi w rozmaite wzory i antycznymi rzeźbami przedstawiającymi cudowne, starożytne greckie boginie. Miały się w tym parku znaleźć się
równie piękne fontanny z lwimi głowami i orlimi skrzydłami.
Następnego poranka, zaraz po tym, jak słońce pojawiło się na horyzoncie, udał się
do pałacu i został przyjęty do prac pomocniczych. Mirosław nie wiedział, gdzie mógłby
odpoczywać. Postanowił więc, że poszuka spokojnego zakamarka, w którym osiedli
się na czas pracy. Ponieważ nie stać było go na lepsze zakwaterowanie, przez kilka
dni mieszkał w dziupli starego dębu. Jego uwagę przykuły jakieś tajemnicze znaki,
które znajdowały się przy wyjściu z tego drzewa. Mirosław cały czas zastanawiał się,
co może oznaczać ten sekretny szyfr. Pewnego dnia, całkiem przypadkowo odkrył
grotę, która od tego momentu stała się jego domem.
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Po kilku zimnych, marcowych tygodniach, wracając ze wsi do groty, ujrzał dwie
dwórki księżnej Doroty: Emilię i Klarę. Były one piękne jak anioły, lecz dusze miały
niełaskawe, szczególnie dla ludzi bardzo biednych. Zobaczył, jak owe dwórki męczą
bezbronnego żebraka. Psy szarpały jego zniszczone odzienie, a damy biły go kijami.
To kolejny niemiły przypadek, którego świadkiem był Mirosław. Żal mu się zrobiło
biedaka, więc postanowił zaprosić go w swe skromne progi. Chociaż miejsca w grocie
nie było zbyt wiele, znalazł się przytulny kąt dla ubogiego człowieka.
Na życzenie gospodarza schorowany starzec pozostał z nim przez kilka miesięcy.
Gdy pewnego razu Mirosław wrócił z pracy, jego towarzysz opowiedział mu historię o skarbie człowieka, który wybudował pałac, niedaleko którego zamieszkiwali.
Skarbem tym był zegar wykonany z czystego złota o kształcie dębu, ale ten skarb
i wskazówkę będzie mógł odnaleźć tylko ten, kto posiadał czyste od nienawiści serce.
Chłopak lubił słuchać takich historii, lecz nie chciało mu się w to wierzyć. Szczególnie
dlatego, iż jego współlokator miał gorączkę i wydawało mu się, że mężczyzna majaczy.
Po pewnym czasie od tego wydarzenia Mirosław zauważył, że jego towarzysz zaczął
coraz częściej wychodzić z groty i wracać dopiero po kilku dniach. Bardzo zaniepokoiło
to młodzieńca, lecz nie miał odwagi zapytać starca, gdzie i po co wychodzi.
Pewnego majowego dnia, gdy rzeźbiarze wykopywali doły, aby osadzić w nie fontanny, jeden z nich o imieniu Andrzej odnalazł schowany w szkatule bardzo stary
list. Nastało ogromne ożywienie, ponieważ każdy chciał znać treść listu, który mógł
łączyć się z niemal zapomnianą już historią. Gdy sama księżna Dorota dowiedziała się
o owym liście, zadecydowała, że każdy, kto chce spróbować odczytać list, musi przyjść
do pałacu do Sali Dziesięciu Obrazów. I może to być każdy, nawet najbiedniejszy rolnik. Tak też do Zatonia zjeżdżali bogaci panowie, ale w towarzystwie nie brakowało
również biednych rolników z księstwa. Nikt jednak nie był w stanie rozszyfrować
zawiłych znaków, a tym bardziej wyjaśnić ich znaczenia. Z takiej okazji postanowił
skorzystać także Mirosław. Gdy tak szedł długimi korytarzami pałacu, przyglądał się
i podziwiał wszystko, co było wokół niego. Po wejściu do Sali Dziesięciu Obrazów
zauważył, że na podłodze pokrytej dębowym parkietem był identyczny napis jak
w drzewie, w którym pomieszkiwał, zanim odkrył grotę. Kiedy przyszła jego kolej
i podano mu list, przyglądał mu się dłuższą chwilę I w końcu cicho odczytał:
– Pałac-dąb, dąb-pałac – ale głośno nie rzekł ani słowa.
Następnego dnia podczas pracy zagadał do niego jeden z pracowników:
– Witaj Mirosławie, próbowałeś już odczytać tajemniczy list?
– Dzień dobry Aleksandrze – odpowiedział. – Owszem, byłem już w pałacu, a ty?
– Ja również, tak samo, jak nasi wszyscy towarzysze – odrzekł z uśmiechem
Aleksander.
86
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Gdy tak razem gawędzili, ujrzeli, że z pałacu wybiegły wściekłe Klara i Emilia.
Nagle Klara potknęła się o głaz i upadła. Kiedy wstała ubrudzona błotem, podniosła
głaz. Najpierw chciała go rzucić gdzieś daleko, ale coś przykuło jej uwagę. Uważnie
przyjrzała się kamieniowi. Jej piękne brwi zmarszczyły się gniewnie, a kiedy ujrzała
robotników, krzyknęła:
– Ej wy! Macie mi rzec, co tu jest zapisane! Szybko!
– Szanowna Panno, ależ my nie jesteśmy w stanie tego odczytać na teraz. Daj nam
kilka dni, a damy tobie odpowiedź – odrzekł ze spokojem Mirosław.
– Dobrze, jak cię zwą człowieku? – zaciekawiła się owa dwórka.
– Jam jest Mirosław z Dębowej Łęki. Przyjechałem tutaj, aby zarobić pieniądze na
opłacenie leków dla mej ciężko chorej matki – odpowiedział robotnik.
– A więc Mirosławie, spotkajmy się w południe za pięć dni, gdy będą wymieniać
parkiety w pałacu. Przebierz się za robotnika i przyjdź do Sali Dziesięciu Obrazów
z rozszyfrowaną informacją. Będę tam na ciebie czekać. Jeżeli mnie zawiedziesz, to
uprzedzam, iż czeka cię sroga kara – szepnęła Klara, podając Mirosławowi głaz. Po
czym razem z Emilią wróciły do pałacu.
Gdy trzymał głaz w ręce, zauważył, że widnieje na nim ten sam tajemniczy szyfr,
co na pałacowym parkiecie i w ogromnym drzewie. Mirosław schował kamień do
kieszeni. Tego dnia nie mógł skoncentrować się na pracy. Cały czas myślał o tym, jak
odczytać szyfr z głazu. Gdy powrócił do groty, spotkał starca i wtedy naszła go pewna
myśl. Stwierdził, że jego przyjaciel może pomóc mu w odczytaniu napisu. Staruszek
po dłuższym namyśle zgodził się na prośbę swojego towarzysza pod warunkiem, że
gdy Mirosław uzbiera odpowiednią sumę na leki dla matki, będzie mógł pójść razem
z nim do domu. Mirosław zapewnił starszego człowieka, że zamieszka w Dębowej
Łęce. Kiedy podał staruszkowi kamyk, ten nagle krzyknął:
– Boże, to niemożliwe!
– Ale co? – zdziwił się chłopak.
– Jeżeli stara opowieść o wielkim skarbie jest prawdą, to właśnie znalazłeś wskazówkę
do odnalezienia kosztowności! – wyszeptał poruszony starzec. – Napis głosi, iż trzeba
odnaleźć trzy elementy i list, w którym znajduje się wskazówka, ale poprawnie odczyta
ją tylko człowiek, w którego sercu nie ma nienawiści do kogokolwiek.
Po tych słowach Mirosław stwierdził, że jeżeli posiada już jedną część, to musi
zdobyć jeszcze dwie.
Pięć dni później spotkał się z Klarą i przekazał jej, że na kamyku jest wyryta inskrypcja ogromnym głazie spoczywającym na dnie z morza. dwórka zdziwiła się
i stwierdziła, że nie interesują ją głazy z morza. Po tym spotkaniu Mirosław, udając
robotnika, wyciął z wyrzucanego parkietu fragment z szyfrem. Po czym udał się do
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groty i zabrał z niej kamień. Pobiegł natychmiast do drzewa i tam również wyciął
ten kawałek kory, na którym widniał szyfr. Złożył kawałki. Powstał z nich obraz
ze złotym dębem. Natychmiast pobiegł do groty, lecz nie zastał tam starca. Przez
następne kilka dni staruszek nie pokazywał się w grocie, a Mirosław nie wiedział co
zrobić ze złotym dębem? Tymczasem w pracy nakazano mu wycięcie kilku drzew
w lesie, żeby utworzyć zaciszny zakątek. Chłopak cały czas pamiętał o złotym dębie.
Gdy wraz z kolegą wycinał ostatnie drzewo – spróchniały dąb, zauważyli, że z jego
pnia coś wystaje. Kiedy próbowali rozrąbać go siekierami, wyskoczył z niego złoty
zegar w kształcie ogromnego drzewa. Wyglądał jak złoty dąb ze złożonych kawałków.
Robotnicy ożywili się, ponieważ nie było wiadomo, komu należy się skarb. Na polanę
zaczęli przybywać ściągnięci wieścią o niezwykłym odkryciu robotnicy, mieszczanie,
służba, a nawet dwórki księżnej Doroty. Klara i Emilia uważały, że to im należy się
skarb, bo są wyższego stanu. Inni krzyczeli, iż to ich zasługa. Na polanie zjawił się
również staruszek, lecz w odzieniu czarownika. Omijając wszystkich dostojnych
i bogatych panów, doszedł do Mirosława i rzekł:
– Temu chłopakowi i tylko jemu należy się ten skarb, bo tylko on ma serce czyste
od nienawiści.
Po tych słowach odwrócił się do Emilii oraz Klary i krzyknął:
– Wy mnie gnębiłyście, a nawet szczułyście psami, więc rzucam na was urok! Od tej
pory każdy mężczyzna, który na was spojrzy, będzie widział w was chłopki o urodzie
świni.
I tak do końca swego życia ani Emilia, ani Klara nie znalazły sobie męża, a Mirosław
za swe dobre serce w nagrodę został urzędnikiem księżnej Doroty.
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WIECZNE DRZEWO
◆
Michał Wolniak

Mariuszowi – strażnikowi lasu.
Kiedy byłem jeszcze mały, moja prababcia opowiedziała mi historię, która wstrząsnęła mną go głębi. Historię piękną i wzruszającą, przerażającą i smutną zarazem, ale
dającą nadzieję… Opowieść tę, wiele lat wcześniej, usłyszała od swojej prababci. Ile
w niej prawdy, a ile z baśni?! Czasem się nad tym zastanawiam. Posłuchajcie i oceńcie
sami…
***
Wiele wieków temu, w Świętej Puszczy, rosło ogromne drzewo. Jego rozłożyste, gęste gałęzie były domem dla ptactwa i wytchnieniem dla dzikich zwierząt. Pod jego
szerokimi konarami – młodzi przysięgali sobie, że będą ze sobą do końca swoich dni,
a kolejni wodzowie plemion słowiańskich – uroczyście obiecywali stać na straży
bezpieczeństwa swoich poddanych.
Pewnego dnia pojawiła się przy nim młoda kobieta z małym dzieckiem, córką. Zarówno matka, jak i jej maleństwo, były niezwykle piękne. Obie miały gęste, kasztanowe
włosy, wijące się po ramionach i opadające ciężkimi puklami na plecy. Obie miały duże,
niebieskie oczy, w których często „tańczyły” radosne iskierki. Tym razem – zgasły…
Kobieta była słaba. Uciekła przed złymi ludźmi, którzy napadli ją i jej rodzinę…
Kobieta usiadła pod drzewem, nie wiedząc, że jest ono przez okoliczną ludność
uważane za szczególne. Była wykończona wielogodzinną wędrówką przez gęsty
las i zrozpaczona, ponieważ obawiała się, że jej mąż – prawdopodobnie nie przeżył
spotkania ze zbójcami.
Zamknęła oczy i wróciła pamięcią do wcześniejszych wydarzeń. Podróżowali
wozem, a dzień chylił się ku wieczorowi. Wtedy jej mąż zobaczył na horyzoncie grupę
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zbrojnych. Uzbrojeni mężczyźni wieczorową porą nie zwiastowali niczego dobrego,
dlatego zdecydowanie nakazał jej zabrać dziecko i uciekać jak najdalej. Nie sprzeciwiała się woli męża, wiedząc jak dobrym, ale i upartym jest człowiekiem. Sam został,
aby choć trochę opóźnić ewentualny pościg.
Kobieta zasnęła. Dziecko, pięcio- może sześcioletnia dziewczynka, spało również
w jej ramionach, uśmiechając się przez sen. Szczęśliwe dziecko, nieświadome tego, że
być może niedawno straciło ojca, a za parę godzin… straci także matkę…
***
Obudził je śpiew ptaków. Tak, było ich mnóstwo w konarach rozłożystego dębu.
Kobieta otworzyła oczy i się przeciągnęła. Przytuliła i pocałowała córeczkę, po czym
łaskocząc ją przez chwilę się zamyśliła. Dopiero po chwili zwróciła uwagę na to, że
wokół zapanowała złowróżbna cisza. Rozejrzała się i zobaczyła, że z lasu w jej stronę
kieruje się kilku zbrojnych. Tych samych, którzy dzień wcześniej otoczyli jej męża.
Zadrżała. Ostatni raz przytuliła córeczkę i palcem zbliżonym do ust – nakazała jej
milczenie. Obróciła się w stronę pnia olbrzymiego drzewa i widząc, że u jego podstawy
znajduje się niewielki otwór – włożyła do niego dziecko. Spojrzała raz jeszcze w ukochane, wielkie oczy swojej córeczki. Oczy w kolorze nieba. Oczy, których spojrzenie
dawało nadzieję nawet wtedy, gdy wydawało się to niemożliwe…
Kobieta szybkimi ruchami przysłoniła dziuplę i zerwała się spod drzewa. Musi,
jak jej mąż, odciągnąć ich od swojego dziecka. To jego szukali. Ostatni raz spojrzała
z bólem i ze łzami w oczach na miejsce, gdzie zostawiła swój skarb, odmówiła krótką
modlitwę i pobiegła przed siebie. Czuła wewnętrzny spokój i pewność, że będzie
dobrze – że Liliana, jej słodkie maleństwo przeżyje, i spełni to, co mu przeznaczone.
A zgodnie z przepowiednią – od tego dziecka, bezbronnej kruszyny – tak wiele zależy.
Pościg był coraz bliżej…
***
Lila siedziała bez ruchu. Matka nakazała być cicho, ale jak długo jeszcze? Okolica znów
zaczęła tętnić życiem. Czuła głód. Czuła też smutek. Wiedziała, że coś jest nie tak.
Najpierw zniknął ojciec. Teraz matka. Tak mocno czuła ich miłość. Równie mocno,
jak ich przerażenie. Przyspieszonego bicia serca swojej dzielnej matki i jej ogromnych,
czułych oczu – miała już nigdy nie zapomnieć. Drzewo, ten ogromny, rozłożysty dąb
– dał jej schronienie. Uratował jej życie. Czuła, że tu jest jej miejsce. Postanowiła, że
tu będzie czekać na swoich rodziców.
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***
Była niezwykłym dzieckiem, choć nie zdawała sobie z tego sprawy. Czuła więcej niż
inni, rozumiała więcej niż jej rówieśnicy. To stało się powodem niechęci i prześladowania. A kiedy jeszcze okazało się, że to ona, a nie córka wodza plemienia, jest wybraną
– jej rodzice zdecydowali się na ucieczkę. W przeciwnym razie – zostałaby stracona.
Czuła, że dla rodziców decyzja o odejściu z plemienia była trudna. Tu spędzili całe
swoje życie. Tu mieszkali ich rodzice. Tu znajdowały się szczątki ich przodków. Jednak ona – była przedłużeniem linii rodu i to z nią, nową „gałązką” (jak pieszczotliwie
mówił o niej ojciec) – wiązali swoje nadzieje. Teraz była tu zupełnie sama, choć nie
czuła się samotna.
– Lilianno, droga moja. Czy jesteś gotowa, by mnie wysłuchać? – przemówiło do
niej drzewo. To samo, w którym znalazła schronienie. To, przy którym pożegnała
się z nią matka.
Dziecko wyszło ze swojej kryjówki i oparło ręce o ogromny, chropowaty pień.
– Słucham cię uważnie – szepnęła dziewczynka.
– Dawno temu, kiedy dobry Bóg stworzył Ziemię – tchnął życie i błogosławieństwo
we wszystkie stworzenia: latające, pełzające, pływające i biegające. Życie i swą łaskę –
tchnął też we wszystkie rośliny. Na ich straży postawił mnie. Wieczne drzewo – dąb
przerwał swą opowieść, jakby się zastanawiał, jak dalej ubrać w słowa to, co zamierza
powiedzieć.
Dziewczynka spojrzała z szacunkiem w górę. Nie przerywała otaczającej ją ciszy
i aury tajemnicy. Po prostu wiedziała, że tak właśnie powinna się zachować.
– Jestem wieczne, choć nie w sposób, który jest oczywisty dla ludzi. Nasza „warta”
trwa wiele lat i wiele ludzkich pokoleń, jednak zawsze przychodzi czas i na nas. Wtedy
rodzi się następny Wieczny, który „pełni straż”.
– Ty wiesz, że przyszedł czas na ciebie… – bardziej stwierdziła, niż zapytała
dziewczynka.
– Tak, moje dziecko. Teraz nadszedł mój czas… – szepnął dąb. – Nie martw się jednak. To właśnie ty zostałaś naznaczona, aby wybrać kolejne miejsce narodzin nowego
strażnika. Stare drzewo umiera wtedy, gdy zło zapanowuje nad światem. Zło, które
za każdym razem jest inne. Niegdyś była to zaraza. Innym razem wojna. Teraz brak
wrażliwości ludzi na potrzeby i możliwości innych. Młode drzewo rodzi się z ofiary
i dobrego serca innych. Zwłaszcza tych, których los doświadczył szczególnie mocno.
– Mówisz o moich rodzicach?
– I o tobie, Lilianno. Tak, znam Twoje imię i czekałem na ciebie od wielu, wielu lat.
To przeznaczenie sprowadziło tu Twoją matkę i ciebie.
– Ofiara życia moich rodziców to też przeznaczenie? – zapytała cicho dziewczynka.
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Głos jej drżał. Właściwie wiedziała, że zna odpowiedź na to pytanie.
– Twoi rodzice oddali swoje życie z miłości do ciebie. Wiedzieli, że jesteś wybrana.
Naznaczona – jak nazywają to ludzie – drzewo przerwało na krótką chwilę, chcąc
dać dziecku czas na zrozumienie słów, które właśnie usłyszało. – Rodzice, oddając
swe życie, aby cię chronić, jedynie dopełnili przeznaczenie. Uczynili je piękniejszym,
jednak mieli wybór. Zdecydowali tak, jak zrobiłby każdy rodzic, kochający swe dziecko.
– A dlaczego ty oddajesz swe życie? Nie wyglądasz na drzewo ani szczególnie stare,
ani nawet chore – zaprotestowała Liliana.
– Oddaję je, ponieważ ta ofiara jest konieczna, aby narodził się strażnik potężniejszy
ode mnie. Będzie znacznie, znacznie silniejszy. Jego moc ogarnie nie tylko najbliższe
okolice, ale teren znacznie bardziej rozległy. Jego moc da roślinności nadzwyczajną
siłę. I… – znowu pauza. – Będzie on związany z tobą, moja droga. Jeśli tylko ty zdobędziesz się na to, by podjąć się tej szczególnej misji.
Dziewczynka spojrzała pytająco, choć… znowu czuła, że zna odpowiedź.
– To ja będę kolejnym strażnikiem? – zapytała.
– Tak, jeśli tylko się na to zgodzisz. Dzięki poświęceniu Twoich rodziców i niejako
w nagrodę za to, co wycierpiałaś z rąk złych ludzi – możesz wybrać miejsce, które
otoczysz szczególną opieką. To ogromny przywilej, który dotychczas nie spotkał
nikogo. Skorzystaj z niego, tylko wybierz mądrze. Dobrze się zastanów, które miejsce
jest ci szczególnie drogie.
– Nie muszę się zastanawiać! – krzyknęła dziewczynka. – To miejsce, w którym
mieszkali moi rodzice. Ziemie wokół rzeki zwanej Odrą i Wartą. Tam jest moje serce,
bo tam bije źródło mojej rodziny.
– Dobrze więc – odrzekło drzewo głębokim, spokojnym głosem. – Dotknij czołem
i rękoma mojego pnia. Wczuj się w życie, które jeszcze się we mnie tli. Zaczerpnij
z niego siły! Moja moc sprawi, że tereny, które wybrałaś, słynąć będą z licznych, gęstych lasów, obfitujących w owoce i zwierzynę. Żaden inny zakątek państwa, które
wkrótce tam powstanie, nie będzie mogło się szczycić tym, co zapewnisz. W pobliżu
twojej polany powstanie w dalekiej przyszłości miasto, które zwać się będzie Zieloną
Górą – od zieleni twoich oczu i wzgórz, na którym zostanie wzniesione. Ty będziesz
magicznym drzewem – nowym strażnikiem. Kto wie, może twoja nadzwyczajna moc
sprawi, że nie będziesz w swojej opiece osamotniona? Widzę w dalekiej przyszłości
ludzi, dobrych ludzi, którzy podobnie jak ty, będą czuwać nad bezpieczeństwem całej
okolicznej fauny i flory…
Liliana dotknęła rękoma i czołem chropowatego pnia drzewa – ostatniego świadka
jej pożegnania z matką. Poczuła, jak spływa na nią spokój i rozpiera ją moc. Otworzyła oczy. Niegdyś niebieskie jak niebo, teraz były zielone. Głęboka zieleń źrenic
92

Kategoria 9–13 lat

dziewczynki była identyczna z liśćmi umierającego drzewa. Tymczasem dąb, dotychczasowe wieczne drzewo – umierało. W oczach Liliany rozbłysły łzy. Gorące, gorzkie
łzy potoczyły się jej twarzy. Wspomniała jeszcze kochających rodziców. Ostatni raz
spojrzała na konające drzewo, które oddało jej swą moc. Moc – powiększoną o jej
własną siłę i ofiarę ojca i matki. Zamknęła oczy. Poczuła, jak zmienia się w nasionko,
małe i samotne. Silny powiew wiatru wziął ją w swoje ramiona i przeniósł ją na małą
polanę, rozciągającą się tuż obok osady, w której się urodziła i z którą była tak mocno
związana. Czuła jak – dosłownie! – błyskawicznie zapuszcza korzenie w żyzną ziemię, jak jej drobne rączki zamieniają się w wiotkie gałązki, pokryte zielonymi liśćmi.
Słyszała powitanie i radosny szelest liści okolicznych drzew…
Tak, była na swoim miejscu! Tu właśnie powinna być i tej pięknej ziemi służyć
całą swoją wielką mocą…
***
Województwo lubuskie do dziś słynie z największego zalesienia. I może to tylko bajka,
ale kto wie?! Mój wujek, który jest leśniczym i na co dzień opiekuje się okolicznymi
lasami, czasami uśmiecha się tajemniczo, gdy wspominam opowieść mojej prababci,
a jego babci, Heleny. Lubię wtedy patrzeć w jego łagodne, zielone oczy i czuję, że
dopóki jest on, opowieść o strażniku lasu trwa nadal… Oby jak najdłużej…
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ześć, jestem Karolina. Mam 13 lat, blond włosy, brązowe oczy i troszkę piegów.
Z tego, co słyszałam, jestem bardzo przyjacielską i pomocną osobą. Chciałabym
opowiedzieć wam moją przygodę.
W kwietniu zeszłego roku razem z moją rodziną wybrałam się do Puszczy Noteckiej. Od dziecka kochałam przyrodę i oczywiście lubię ją nadal. Lasy, jeziora, pola
i szum rzeki były moją ucieczką od złych wydarzeń, nie było dnia, żebym nie spędziła kilku godzin na łonie przyrody. Moja mama czasami mówiła, że jestem od tego
uzależniona, ale potem dodawała, że o dobrze i to uzależnienie w żaden sposób nie
jest niebezpieczne. Niektórzy z klasy nazywali mnie królową przyrody i wymyślali
ze mną różne opowiadania, na przykład, że kiedy jestem smutna, to pada deszcz. Tak
szczerze, nie wiem czemu, robią z tego taką aferę. Przyrodę kocha dużo osób, a nigdy
nie słyszałam, żeby było wokół tego tyle szumu.
Moje urodziny zawsze odbywały się w lesie i nigdy nikt nie wiedział czemu, nawet
moja mama, bo to taka moja tajemnica, której nikomu nie zdradzę.
Wracając do owej wycieczki – szliśmy bardzo długo, a moja mama ciągle rozmawiała
przez telefon z jakąś panią. Ja naprawdę nie wiem, jak można tak długo rozmawiać.
Kiedy nareszcie skończyła tę pogawędkę, spytałam:
– Mamo, a czy w tej puszczy są wilki?
– Tak są, myślę jednak, że będzie lepiej, jeśli na żadnego nie wpadniemy.
Moja mama uśmiechnęła się serdecznie i klepnęła mnie po ramieniu, a ja zmarszczyłam brwi i po raz kolejny spytałam:
– Czemu będzie lepiej?
– Kara nie mów mi, że nie wiesz! Wilki to drapieżniki. Wiecznie głodne zwierzęta,
które bez problemu się rozszarpią.
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– Nie sądzę mamo. – Powiedziałam, jednak nie tłumaczyłam już swojej teorii.
Moja mama jest mądra. Rozumiemy się bez słów. Fajnie mieć taką osobę, z którą
rozumie się bez słów i w tym samym momencie wybuchać śmiechem. Uśmiechnęłyśmy się obie.
Ogólnie moi rodzice przyzwyczaili się, że ciągle pytam o wilki, to moje ulubione
zwierzęta i zawsze o każdej porze jestem gotowa ich bronić, chociaż wiem, że wilki to
drapieżniki i na pewno nie byłoby wesoło, gdybym je spotkała, ale mimo to uważam,
że te stworzenia są naprawdę wspaniałe.
Nie rozumiem czemu ludzie tak mówią o wilkach, owszem są groźne itp., ale każdy
ma swoje plusy…
W zamyśleniu usiadłam przy drodze, którą właśnie szliśmy i nie zobaczyłam, jak
pozostali się oddali…
Pewnie teraz myślicie, że zaczęłam panikować i płakać, krzyczeć albo gonić za moją
rodziną. Zdziwię was, ponieważ, nie zrobiłam nic z tych rzeczy. Tylko się odprężyłam,
zamknęłam oczy, położyłam się na trawie i odpoczywałam.
W pewnym momencie poczułam coś mokrego na policzku, a kiedy otworzyłam oczy,
omal nie umarłam ze strachu. Wstałam szybko i obróciłam się wokół siebie. Dookoła
mnie stało stado wilków. Wataha składała się z czarnych jak noc i z białych jak płatek
śniegu wilków. Jednak stado bardzo szybko odbiegło, pozostawiając za sobą jednego
brązowego wilka. „Odrzutek” – pomyślałam. Nie był duży, ale też nie był mały (mi
sięgał do połowy uda).
Powoli klęknęłam naprzeciwko wilka i szepnęłam:
– Cześć mały mam się ciebie bać? – uśmiechnęłam się i zbliżyłam do niego rękę,
chcąc go pogłaskać.
– Po pierwsze, nie jestem mały. Po drugie, nie musisz mnie się bać. Po trzecie, kim
jesteś? – z wielkim zdziwieniem patrzyłam na tego wilka i zastanawiałam się, czy ja
na pewno jestem w tej lesie, czy w domu, w łóżku i teraz śnię.
Gdy oswoiłam się z tym, że to wszystko się dzieje na jawie, odpowiedziałam na
pytanie wilka:
– Jestem Karolina, przyszłam z moją rodziną do lasu, ale się trochę zgubiłam. A ty
jak masz na imię?
– Jestem Arsen, syn przywódcy stada.
– Skoro jesteś ważny w stadzie, to dlaczego cię zostawili?
– Ponieważ jestem inny – Arsen obrócił się, pokazując swoje ubarwienie. – Chcesz,
zabiorę cię w różne miejsca?
– Ja hmm… Z wielką chęcią, ale Puszcza Notecka jest ogromna. Jak chcesz ją
zwiedzić?
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– Wiem coś, o czym wie mało stworzeń, chodź. – Gdy to powiedział, poszłam za
nim i po długiej wędrówce natrafiliśmy na pomnik przypominający trochę zegar.
– Co to? – spytam z wielkim zaciekawieniem.
– Pomnik poległych w pierwszej wojnie światowej.
– Ale po co mnie tutaj przyprowadziłeś?
– Spokojnie, dotknij pomnika, zamknij oczy i całą wolę skup na miejscu, do którego
chcesz się udać, a tym miejscem będzie leśnictwo Anngóra i pomnik leśniczego.
– Zrozumiałam – powiedziałam i dotknęłam pomnika.
Zamknęłam oczy i pomyślałam o tym miejscu, po chwili poczułam dziwne uczucie
w całym ciele, a następnie głos wilka uświadamiający mi, że mogę już otworzyć oczy.
Przede mną stał kamień z napisem „Marian Kaaz”.
– Po co mnie tu ściągnąłeś? – jednak Arsen już mnie nie słuchał, bo gadał do kamienia. Mruczał coś pod nosem typu: „O Marianie pojaw się proszę” i tak dalej.
Nagle przede mną stanął mężczyzna o średniej budowy ciała, miał około 30 lat.
– Kkkim jesteś? – zapytałam, trochę się bojąc.
– Właśnie stoisz przed moim pomnikiem młoda damo.
– Nie, to niemożliwe! – złapałam się za głowę.
– A jednak zabiorę was do czasów pierwszej wojny światowej i pokażę, jak to było.
– Ale nic się nam nie stanie?!
– Nie, ponieważ tak jakby was tam jeszcze nie ma.
– To co ruszamy? – spytał Arsen z błyskiem w oku.
– Oczywiście – powiedział i pstryknął palcami, a kiedy to zrobił, znowu poczułam
to dziwne uczucie w ciele i ponowny głos wilka, że mogę otworzyć oczy.
Gdy tylko je otworzyłam, mrugnęłam kilka razy. O Boże! Jakie tu zamieszanie!
Dużo osób biegało, niektórzy krzyczeli, a nasz Marian zaczął opowiadać:
– Wojna trwała od 28 lipca 1914 roku do 11 listopada 1918 roku pomiędzy ententą,
czyli Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Włochami, Serbią, Japonią i Stanami Zjednoczonymi, a państwami centralnymi tj.: Niemcami i Austro-Węgrami wspieranymi przez
Bułgarię i Imperium Osmańskie. Z tego, co wiem, był to największy konflikt w Europie od czasów wojen Napoleońskich – uśmiechnął się dumny, że tak dużo wiedział.
– Przepraszam, że ci przerywam, ale ja bym wolała pozwiedzać niż stać w miejscu
i słuchać.
– Oczywiście droga panno, chodźmy – machnął ręką w stronę tłumu.
No nie powiem, wyróżniałam się. Miałam trampki, czapkę z daszkiem, bluzę z Adidasa, plecak z Nike i takie tam. W pewnej chwili podeszło do mnie małe dziecko.
– Em… Ładne masz buciki. Czy mogłabym przymierzyć?
Widziałam, że będą na nią za duże, dlatego grzecznie powiedziałam:
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– Wiesz, myślę, że te będą na ciebie za duże, ale mam w plecaku mniejsze – mówiąc
to, wyjęłam parę tenisówek mojej młodszej siostry i dałam dziewczynce.
– Dziękuję! – krzyknęła, przytuliła mnie i zaczęła przymierzać. Pasowały idealnie!
Dziewczynka wstała, pochodziła w kółeczku, chwilę pobiegała i zatrzymała się
przede mną.
– Czy… mogę je zatrzymać? – spytała niepewnie.
Chwilę się zastanawiałam, jak wytłumaczę to mamie, ale mina dziewczynki mnie
przekonała.
– Dobrze, weź. Tylko dbaj o nie. – Uśmiechnęłam się serdecznie i odmachałam
dziewczynce, kiedy ta biegła do mamy.
– Nieźle, znasz niemiecki – zaklaskał mi Pan Marian.
– Dziękuję, ale szczerze, nie spodziewałam się, że tak małe dziecko umie tak dobrze
niemiecki.
Obeszliśmy jeszcze trochę miasta, pogadałam z dzieciakami i kiedy tak szliśmy
dalej, powiedziałam:
– To miasto w przeszłości jest piękne! Nigdy nie widziałam takiego tłumu, nie licząc
galerii. Budynki mimo wszystko są zadbane, chętnie zrobiłabym im zdjęcie. Dzieci są
tu o wiele bardziej wychowane i przyjaźniejsze niż u nas, chętnie rozmawiają i fajnie
spędzają czas bez Internetu. Są też małe minusy, ale zakochałam się w tym mieście,
w tych czasach. Gdyby nie ta wojna…
Spojrzałam na zegarek. Niestety muszę się z panem pożegnać, myślę, że czas do
moich czasów.
– Do widzenia!
– Dobrze, do zobaczenia! Może kiedyś… – pożegnał się pan Marian i po raz kolejny
poczułam to dziwne uczucie w ciele.
Kiedy byłam już w swoich czasach, Arsen powiedział:
– Cofaj się i nie patrz na to, co jest za tobą, a pojawisz się w tym samym miejscu,
gdzie zostawiłaś swoją rodzinę – zaufałam wilkowi i cofam się ciągle, aż nie owiał
mnie chłód wody w jeziorze. Po kilku sekundach ocknęłam się na trawie.
– Tutaj jesteś Kara, powiedziała moja mama, ale ja jej nie słuchałam, bo wpatrywałam się w miejsce, w którym zniknął Arsen…
Dokładnie nie wiem co się wydarzyło. Nie wiem też, czy to był sen, czy tak naprawdę było, ale mam nadzieję, że wydarzyło się to na serio, ponieważ to naprawdę była
niezwykła i fantastyczna przygoda.
Kiedy się tak nad tym zastanawiałam, mama poprosiła mnie, abym dała buty dla
Kasi, mojej młodszej siostry. Sięgnęłam do plecaka i…
Jak myślicie, znalazłam je tam? Może jeszcze kiedyś Wam to opowiem.
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a, Gaja, nigdy nie spodziewałam się, że znów do niego dojdzie.
Nasza mała społeczność lubuskich elfów zawsze była zgodna. Tylko raz, bardzo
dawno temu, doszło do kłótni Przywódców, która zakończyła się wojną domową.
Po tym wydarzeniu jak ognia unikaliśmy niepotrzebnych konfliktów, lecz historia
zaczęła się powtarzać…
– Gaja, zaczekaj! – krzyczał za mną mój przyjaciel Aureliusz, kiedy roztrzęsiona
wybiegałam z wioski.
Jakiś czas wcześniej, Cyryl, Wielki Przywódca naszej ludności, nazywanej także
Lubelfami, wraz z Wielką Radą zorganizował zebranie Przełożonych. Przełożonymi
były elfy odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi ugrupowaniami, zajmującymi się danymi zagadnieniami. Przykładowo, ja byłam Przełożonym Opiekunem
fauny i flory, natomiast Aureliusz Przełożonym Wojownikiem. Wśród nas byli także
Medycy, Rzemieślnicy, Pisarze, Artyści, Myśliciele oraz Przywódcy.
Wracając, zebranie miało na celu omówienie czyhających na elfy zagrożeń. Pierwszym z nich było rośnięcie w siłę dralli. Dralle, w przeciwieństwie do kochających
naturę i piękno elfów, nienawidziły obu tych rzeczy, były złe do szpiku kości, posilały
się ludzkimi grzeszkami, np. wyrzucaniem śmieci do lasu, niosły ze sobą katastrofy
oraz śmierć. Z wyglądu przypominały bardziej ludzi niż elfy. Nie posiadały naszej
smukłej i wysokiej sylwetki, szpiczastych uszu, dużych oczu oraz długich włosów
w kolorach ziemi. Od przedstawiciela gatunku ludzkiego odróżniały ich tylko całkowicie czarne oczy, pozbawione białek, źrenic i tęczówek. Aby przygotować się na
nieuchronną wojnę z drallami, zdecydowaliśmy, iż należy ulepszać nasze uzbrojenie,
szlifować umiejętności walki wszystkich elfów oraz zarejestrować się w Naczelnym
Dowództwie Polskich Elfów jako część zbieranej armii i zaoferować pomoc.
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Myślałam, że po tych ustaleniach nadszedł koniec spotkania, myliłam się. Według
Rady mieliśmy jeszcze jeden problem – ludzi. Oprócz zanieczyszczania środowiska
stali się oni bardziej ciekawscy. Coraz bardziej zbliżali się do naszej osady, mieszczącej się w najciemniejszej, otoczonej magiczną barierą części Borów Zielonogórskich.
Bariera oszukiwała i odpychała ludzi, wywoływała w nich strach. Problem w tym, iż
zaczynała słabnąć. Wrodzona chęć eksplorowania oraz odkrywania zaczynała być
silniejsza. Rada obawiała się, że w końcu ludzie dowiedzą się o istnieniu naszego
gatunku. Nie wywoływało to we mnie takiego strachu, jaki pojawiał się w członkach
Rady. Ich apokaliptyczne wizje tej sytuacji mówiły o wykorzystaniu elfów, ich darów i dóbr. Poza tym ludzie byli bardzo podatni na manipulacje dralli i mogli z nimi
współpracować. W tym argumencie również nie widziałam nic przekonującego. Dralle
mogły także nakłaniać skutecznie elfy do przejścia na ich stronę. Sednem podanych
teorii było poinformowanie nas o zamiarze zaatakowania ludzi. Prowadzenia z nimi
wojny. W momencie usłyszenia tych jakże optymistycznych wieści, na sali, w której
odbywało się zebranie, wybuchło ogromne zamieszanie. I chyba wywołałam je ja…
Poczęłam krzyczeć, iż nie możemy czegoś takiego zrobić, iż jest to szukanie dziury
w całym, kiedy mamy dużo więcej ważniejszych problemów oraz że nie zamierzam
przyczyniać się do krzywdzenia niewinnych istot. Potem krzyczeli inni Przełożeni,
spierając się o rację w tej sprawie. Cicho pozostał tylko Przełożony Medyk, Aurora,
starająca się uspokoić pozostałych Przełożonych. Medycy zawsze pozostawali bezstronni. To był jeden z ich obowiązków. Do wrzawy doszły wrzaski Wielkiej Rady,
które prosiły o spokój i ciszę. Nikt ich jednak nie słuchał. Po jakimś czasie zwyczajnie
stamtąd wyszłam. Miałam dość słuchania bredni Przywódców. Chciałam znaleźć
się jak najdalej…
Kiedy przekroczyłam magiczną barierę, zauważyłam biegnącego w moim kierunku
Aureliusza. Nie wyglądał na zadowolonego.
– Możesz mi z łaski swojej powiedzieć, co tobą kierowało, że wydarłaś się na Wielką
Radę? Ba! Na Wielkiego Przywódcę?! Czy tobie życie niemiłe dziewczyno?! – zadawał
niekończące się pytania Aureliusz. – Poza tym, co ty robisz poza barierą? Dobrze wiesz,
że to nie dozwolone – kontynuował.
– Nic mnie to nie obchodzi! Będę stała tam, gdzie mam ochotę! Nie obchodzi mnie
również to, że wydarłam się na Wielką Radę! Zasłużyli na to! – odkrzyknęłam. – Atakować ludzi. Przecież to istny absurd! Mamy zabijać niewinnych, marnować amunicję
i siły na walkę z drallami? W głowie mi się to nie mieści! Czyż to nie jest kompletna
głupota? – oburzałam się dalej.
Aureliusz nie odpowiedział na moje pytanie, tylko wymownie wpatrywał się we
mnie zdenerwowany.
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– Mam rozumieć, że to popierasz? – zapytałam zdziwiona.
– Owszem. Popieram wszystko, o czym zadecyduje sam Cyryl. Radzę ci zacząć
akceptować decyzje Rady, inaczej znowu będziemy musieli mierzyć się z podziałem
i wewnętrzną wojną – odpowiedział stanowczo.
– Wewnętrzna wojna będzie lepsza niż atak na całą ludzkość! I nie będę akceptowała
decyzji Rady, skoro w jej skład wchodzą sami starzy głupcy! – wrzeszczałam.
– Gaja proszę, ucisz się. Jesteśmy na terytorium ludzi. Oni mogą nas usłyszeć –
stwierdził przerażony.
Miałam już tego serdecznie dość. Najpierw ogromna afera, która grozi rozłamem,
a teraz okazuje się, że mój przyjaciel, moja bratnia dusza, jest za najazdem na ludzkość.
Moje nerwy tego nie wytrzymywały.
– To niech mnie słyszą! Niech się o nas dowiedzą! Tak czy siak, wszystko pozostanie
takie same! – wykrzyczałam.
– Uspokój się i chodźmy do wioski, wyczuwam… – dodał zaniepokojony.
– HALO, LUDZIE!!! TU JESTEŚMY!!! TAK TO MY, ELFY, FANTASTYCZNE ISTOTY, KTÓRE
WSZYSCY UWAŻAJĄ ZA NIEPRAWDZIWE, ALE TAK NIE JEST!!! JESTEŚMY DOKŁADNIE
TUTAJ, OBOK… – nie dokończyłam, ponieważ moje usta zostały zasłonięte ręką mojego
przyjaciela. – Cicho bądź ktoś nadchodzi! – wyszeptał.
W tym momencie usłyszeliśmy trzask łamanej gałęzi. Natychmiast chwyciliśmy za
łuki i napięliśmy strzały na cięciwy. Łuki nosimy wszędzie, dla bezpieczeństwa. Każdy
elf uczy się strzelania z łuku, bez względu na jego ugrupowanie. Strzały wymierzyliśmy
w gęste krzaki, z których dobiegł dźwięk. Byłam kompletnie przerażona. Wiedziałam,
że istotą, która może tędy przechodzić, był jedynie człowiek. Wszystkie elfy znajdowały się w wiosce. Nigdy wcześniej nie spotkałam się bezpośrednio z człowiekiem.
Po krótkiej chwili z zarośli wyszedł… chłopak. Nie mógł mieć więcej niż czternaście
lat. Był szczupły i wysoki. Miał krótkie, rude włosy i brązowe oczy, w których czaił się
łobuzerski błysk. Jego twarz zdobiły drobne piegi. Kiedy nastolatek ujrzał wymierzone w niego strzały, nie zareagował tak, jakbym się tego spodziewała. Zamiast zacząć
uciekać, wrzeszczeć wniebogłosy albo zrobić cokolwiek wskazującego na to, że się boi,
on tylko wybałuszył oczy ze zdziwienia, a potem się uśmiechnął.
– Wow, macie świetne kostiumy. Wyglądają tak realistycznie! Te ciuchy, charakteryzacja… Pełna profeska – powiedział tajemniczy nieznajomy i począł zbliżać się do
mnie. – Wasza broń również jest prawdziwa? – zapytał.
Chłopak chciał dotknąć mojego łuku, ale przeszkodził mu Aureliusz, który wyprostował się i przybrał groźną minę (często ćwiczył tę pozę przed lustrem). Według
niego pomagała przerazić wroga. Mnie osobiście zwykle ona bawiła.
– O, świetnie weszliście w role! Wiecie co, chyba zrobię wam zdjęcie… – nastolatek
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wyciągnął dziwne urządzenie, wśród ludzi znane jako telefon. – Aż szkoda was nie
uwiecznić.
Niestety, zanim nieznajomy cokolwiek zdołał zrobić ze swoim telefonem, urządzenie przeszyła strzała Aureliusza. Pomyślałam, że musiał użyć jednego z rodzajów
magicznych strzał, które potrafiły brutalnie przebić każdą powierzchnię. Trochę mnie
to zaniepokoiło, gdy zorientowałam się, iż ta sama strzała była wymierzona w chłopaka.
– Ej! Zbierałem na ten telefon całe cztery lata! – zdenerwował się młodzieniec,
a po chwili na jego twarzy zagościł strach, kiedy zobaczył kolejną strzałę skierowaną
w swoją pierś. – Yyy… Wiecie co, ja jestem pacyfistą, wy chyba nie, więc może po
prostu sobie pójdę – wydukał.
Zanim nieznajomy odszedł, rozległ się tubalny głos Aureliusza:
– Stój! I Odwróćże się do mnie! – przerażony nastolatek wykonał polecenie. – Kim
jesteś i skąd przybywasz?! – spytał Aureliusz.
Chłopak nerwowo przełknął ślinę:
– Na… nazywam się Gabriel Tracki i… I jestem z Nowej Soli…
– Co robisz tak daleko od swego domu? – zapytał mój przyjaciel.
– Ja… Ja byłem u rodziny, która mieszka nieopodal… Wyszedłem na spacer
– odpowiedział.
Nastała grobowa cisza. Nikt nie śmiał się odezwać. Atmosfera była gęsta niczym
krakowski smog o poranku. W końcu odważyłam się zadać pytanie, które zapewne
chodziło po głowie całej naszej trójce:
– Co my teraz z nim zrobimy?
– Zobaczył nas. Wie o istnieniu elfów – powiedział Aureliusz.
– Że kogo? – wtrącił zdezorientowany chłopak.
– Jedynym wyjściem jest… Sama wiesz co – powiedział wymownie i jeszcze bardziej
napiął strzałę na cięciwie.
– Nie! – krzyknęłam po raz kolejny (nadal pamiętam, jakie miałam później zdarte
gardło) i stanęłam pomiędzy moim przyjacielem a Gabrielem. – Nie możemy go
zabić – Krzyknęłam przerażona.
– A znasz jakiś inny sposób? – spytał skupiony na swoim celu Aureliusz.
Wtedy dosłownie mnie olśniło.
– Żebyś wiedział, że znam – rzekłam.
Szybko złapałam Gabriela za rękę i pognałam z nim przez las.
– Naprawdę? Znowu bieganie? – westchnął Aureliusz i ruszył za mną.
Biegliśmy, przedzierając się przez krzewy, omijając drzewa i przeskakując kamienie.
Gabriel był tak wystraszony, że nie zadawał żadnych pytań, tylko gnał ze mną ramię
w ramię. Gdy dobiegliśmy do magicznej bariery, wahałam się, czy na pewno podjęłam
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dobrą decyzję. Nie miałam jednak na te rozmyślania dużo czasu, bo po chwili przekroczyliśmy barierę. Nie było odwrotu. Znaleźliśmy się w wiosce Lubelfów.
Nie zerkając za siebie, pociągnęłam Gabriela w stronę największej budowli w wiosce,
Rezydencji Cyryla. W tym czasie chłopak podziwiał wygląd naszej osady. Przyglądał
się roślinom, domom oraz pojawiającym się na naszej drodze elfom. Istoty te wpatrywały się w nas zdumione, ale nie zwracałam na to całkowicie uwagi. Myślałam tylko
o dotarciu do Cyryla.
Nie weszliśmy do domu Wielkiego Przywódcy w sposób kulturalny. Prawdę powiedziawszy, wparowaliśmy tam jak stado zdziczałych jeleni. Zastaliśmy Cyryla
siedzącego przy biurku i wypełniającego jakieś papiery. Kiedy nas zauważył, był
w szoku. Momentalnie wstał.
– Gajo, Przełożona Opiekunko, mogłabyś mi wyjaśnić, co ten człowiek tu robi? –
krzyknął, pogardliwie akcentując słowo „człowiek”.
– Wie pan, że też jestem tego ciekaw? – rzucił Gabriel.
– Cyrylu, Wielki Przywódco, ten oto człowiek jest tutaj, aby coś ci uświadomić.
Twierdzisz, że ludzie stanowią dla nas zagrożenie. Czyż nie lepiej będzie przekonać się
o tym na własnej skórze? Niech chłopak zamieszka przez jakiś czas z nami. Będziesz
mógł osobiście zobaczyć, czy ludzie byliby aż tak destrukcyjni wobec elfów, jak uważasz.
Jeśli tak nie będzie, zaniechasz ataku na ludzkość. Jeśli jednak to ja się pomylę, nie
będę się wtrącała w twoje decyzje – przemówiłam, siląc się na pewność siebie w głosie.
– Ale… Ale, nawet jeżeli chłopak będzie się dobrze sprawował, może być on tylko
pojedynczym przypadkiem – stwierdził Cyryl.
– Z całym szacunkiem, ale to ty, Cyrylu, na porannym zebraniu wsadzałeś całą ludzkość do jednego worka, mówiąc, iż wszyscy są tacy sami – broniłam swojego zdania.
Cyryl zmieszał się i zaczął chodzić po pokoju… Po chwili się zatrzymał.
– Dobrze, niechże człowiek zostanie tu na trzy miesiące i pokaże, co sobą reprezentuje, lecz jeśli okaże się szpiegiem, oboje zapłacicie za to głową – wycedził przez
mocno zaciśnięte zęby. – A teraz wynoście się stąd – dodał wyraźnie poirytowany.
Nagle do pomieszczenia wtargnął Aureliusz. Wyglądał, jakby wpadł w bójkę z groźnym zwierzem.
– Wielki Przywódco! – klęknął na kolano. – Usiłowałem ich zatrzymać, niestety…
– Cisza! Dosyć tego! – uniósł się Cyryl. – Powiedziałem coś. Wynocha z mojego
domu! – wrzeszczał.
Słysząc ten wrzask, pospiesznie zniknęliśmy z Rezydencji. Przechadzające się
obok nas elfy, wlepiały w naszą trójkę podejrzliwe spojrzenia. Aureliusz popatrzył
na mnie pytająco.
– Gabriel zostaje na trzy miesiące. W tym czasie ma udowodnić dobroć ludzi
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– powiedziałam, nie ukrywając radości.
– Ech, Gajo, problem w tym, że ludzie nie są dobrzy. Ludzie są źli – rzekł zrezygnowany Aureliusz.
– Nic nie jest czarno-białe, Aureliuszu. Po ziemi chodzą ludzie i dobrzy, i źli
– odpowiedziałam.
– Nic nie rozumiesz – dodał.
– To prawda, głównie nie rozumiem, od kiedy stałeś się takim rasistą? – ciągnęłam
dalej.
– Nie jestem rasistą, ja jedynie widzę, kim ludzie są – zakończył naszą konwersację
i odszedł.
Głęboko westchnęłam. Byłam piekielnie zmęczona. Jedyne, o czym marzyłam, to
usiąść w odludnym miejscu pod drzewem i wsłuchać się w dźwięki natury. Miałam
jeszcze jeden problem do rozwiązana, którym był młody, zdezorientowany rudzielec.
– Przepraszam. Nie chcę cię wciągać w to bagno – mówiłam, będąc nagle zainteresowana wyglądem mojego obuwia. – Myślę, wszakże, że jesteś w stanie powstrzymać
atak na ludzkość, którą zaczęli planować Przywódcy. Wystarczy, iż będziesz stosował
się do naszych zasad – dodałam.
– Dlaczego oni chcieli nas zaatakować? – zapytał chłopak.
– Sama do końca nie wiem. Ważne, że naprawdę planują to zrobić, a to nie jest
dobrym pomysłem w naszej obecnej sytuacji – stwierdziłam.
Opowiedziałam mu pokrótce o drallach.
– Och. W takim razie rzeczywiście macie kłopoty – zaniepokoił się.
– Niestety. Powiedz mi tylko, czy twoja rodzina nie będzie miała nic przeciwko
twojej wizycie tutaj – zmartwiłam się.
– Wydaję mi się, że nie – Gabriel również spuścił wzrok.
– Świetnie. Jest już późno, zaprowadzę cię do tymczasowego lokum – powiedziałam
łagodnie.
Zostawiłam nastolatka w altance, w której często przesiadywali Pisarze, próbując
pobudzić twórczą wenę. W pomieszczeniu było ciepło, znajdowały się w nim miękkie
hamaki i kanapy, więc stwierdziłam, że nada się ono na sypialnię. Gdy sama wróciłam
do swego domu, cały czas myślałam o tym, co przyniosą kolejne dni.
W pierwszych tygodniach pobytu w naszej osadzie Gabriel poznawał nasze zwyczaje
i kulturę. Bardzo się nią ciekawił. Co rusz zadawał różne pytania dotyczące elfickich
zwyczajów. Starałam się precyzyjnie na nie odpowiadać, jednak często miałam problem
ze znalezieniem odpowiedzi. Chłopak emanował wręcz pozytywną energią, zatem nie
dziwota, iż po jakimś czasie inne elfy się do niego przekonały. Widać było, że lubiły spędzać z nim czas. Poza tym ich również interesowały zwyczaje ludzi, tak bliskie, a zarazem
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tak odległe. Rzemieślnicy wykonali specjalnie dla niego chatkę, która była co prawda
niewielka, ale dostosowana do jego potrzeb. Kiedy Gabriel zapoznał się już z obyczajami elfów, zaczął brać udział w rozmaitych codziennych czynnościach oraz specjalnych
wydarzeniach, takich jak opiekowanie się rannymi zwierzętami, koncerty, pomaganie
w kuźniach, zbieranie ziół czy treningi. Każdemu jego ruchowi bacznie przyglądał się
Cyryl starający się wyłapać błędy w jego zachowaniu, co najwyraźniej nie było proste.
Przez czas, w którym „zajmowałam” się chłopakiem, Aureliusz w ogóle się do mnie nie
odzywał. Traktował mnie jak powietrze. Co najdziwniejsze, nie przeszkadzało mi to.
Zauważałam z niepokojem, iż o wiele bardziej cieszy mnie przebywanie z tym młodym
człowiekiem, który nie tylko nie miał nic przeciwko temu, a wręcz sam domagał się
kontaktu ze mną. Czułam, że chyba stawał się dla mnie nową bratnią duszą…
Pewnego dnia, późnym wieczorem, gdy pobyt Gabriela w wiosce Lubelfów dobiegał
końca, zabrałam go ze sobą na jedno z moich nadprogramowych zajęć.
– Co będziemy robić? – zapytał zaciekawiony nastolatek. – I czemu idziemy sami?
– Zaraz się przekonasz – powiedziałam tajemniczo.
Przeszliśmy do części wioski, w której znajdowały się różne, rozległe ogrody. Podeszłam do próchniejącej sosny, usiadłam przy niej i zaczęłam gładzić jej korę.
– Przychodzę tutaj, aby porozmawiać z Sarą, póki jeszcze żyje – wyjaśniłam.
– A tak się da? – spytał zdziwiony.
– Tak – uśmiechnęłam się do niego. – Musisz po prostu umieć dobrze słuchać.
Z tego, co wiem, wy, ludzie, nie potraficie słuchać roślin, ponieważ żyjecie w okropnym
natłoku niepotrzebnych informacji, hałasie i chaosie. Przestaliście odróżniać rzeczy
ważne od bezwartościowych. Nie jesteście w stanie skupić się na małych rzeczach –
tłumaczyłam. – Oczywiście, to nie tak, że tylko Wy ludzie macie z tym problem. My
również bywamy czasem przytłoczeni codziennością – stwierdziłam.
– Co wtedy robisz? – zapytał zaciekawiony.
– Uprawiam jogę, medytuję. Albo zwyczajnie znajduję ciche miejsce i odcinam się
od natłoku problemów – powiedziałam.
– Ile to drzewo ma lat? – zainteresował się.
– Nikt nie wie. Elfy w ogóle nie zwracają uwagi na czas. Jest dla nas drugorzędny
– odparłam.
– Zaraz, zaraz… Skoro nie zwracacie uwagi na czas, to skąd wiecie, ile liczycie
lat? – zastanawiał się.
– Nie wiemy. Nie jest to dla nas ważne. Ważne jest to, aby godnie wypełnić swoje
przeznaczenie – odparłam.
– Jakie znowu przeznaczenie? Nic mi o nim nie mówiłaś – Gabriel stawał się coraz
bardziej zdezorientowany.
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– Wybacz, musiało wylecieć mi z głowy – spojrzałam na towarzysza przepraszająco.
– Pozwól, iż opowiem o nim teraz. Elfy są dziećmi Matki Natury. Rodzimy się, spadając
z nieba, zesłani na Ziemię przez nią samą. Mamy wtedy taką samą formę fizyczną, jaką
widzisz. Nie starzejemy się. Kiedy już jesteśmy na Ziemi, dążymy do spełnienia przeznaczenia. To może być cokolwiek, np. uratowanie komuś życia, przesadzenie drzewa,
uleczenie zwierzęcia. Chodzi o coś, co będzie miało ogromny wpływ na przyszłość. Jeśli
nasze przeznaczenie się wypełni, umieramy czasami naturalnie, czasami zamordowani
przez kogoś – nieistotne. Jeżeli umrzemy, wiemy, że wypełniliśmy przeznaczenie. Wtedy
wracamy do nieba jako gwiazdy – tłumaczyłam najlepiej, jak potrafiłam.
– Och… Nie spodziewałem się czegoś takiego – rzekł zmieszany Gabriel. – Wasze
życie jest, można powiedzieć całkiem piękne – dodał.
– Miło mi – powiedziałam, uśmiechając się. – Chciałabym zadać ci pytanie, które
nurtuje mnie przeogromnie.
– Pytaj. Po tym, ile razy ja cię o coś pytałem, nie mam prawa ci odmówić – roześmialiśmy się oboje.
Zapytałam więc:
– Dlaczego, kiedy się poznaliśmy, powiedziałeś, że twoja rodzina nie będzie miała
nic przeciwko tak długiej twojej nieobecności? Nie powinni się zamartwiać?
Chłopak posmutniał i spuścił wzrok.
– Ja nie mieszkam z moimi rodzicami. Uciekłem z domu – odparł cicho.
Byłam co najmniej zaskoczona.
– Dlaczego? – spytałam, a w oczach nastolatka zaczęłam zauważać łzy.
– Ponieważ mnie nie rozumieli. Nie kochali mnie. Nie przejmowali się mną. Ogólnie,
mieli mnie gdzieś – wyrzucił z siebie.
Nie wiedziałam, jak mam się zachować. Jako osoba nieposiadająca rodziców nie
miałam pojęcia, jak to jest być w tego typu sytuacji. Jednak byłam świadoma, że nie
powinnam milczeć.
– Musisz mi coś obiecać. Gdy twój pobyt tutaj się skończy, pójdziesz do swoich
rodziców i szczerze z nimi porozmawiasz. Powiesz im o wszystkim, co cię boli i co ci
leży na sercu – poprosiłam.
– Ale… – chciał coś powiedzieć.
– Obiecaj! – przerwałam mu.
Wstałam i wyciągnęłam w kierunku Gabriela dłoń. On przez dłuższą chwilę nawet na nią nie spojrzał, lecz potem podniósł głowę i uścisnął ją. Rzuciłam się w jego
ramiona. Chłopak był na początku zdziwiony, potem przytulił mnie mocno do siebie.
– Zapytałabyś o coś Sarę? Chciałbym to zobaczyć – poprosił nastolatek.
– Jasne – odpowiedziałam. Podeszłam do drzewa i zapytałam: – Saro, czy zechciałabyś podzielić się z nami swoją mądrością?
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Podczas oczekiwania na odpowiedź, powiał lekki wietrzyk, wyraźnie przepełniony
magią. Byłam szczęśliwa… szczęśliwa, gdyż czułam, że udało mi się komuś pomóc.
Moja radość minęła niestety równie szybko, jak się pojawiła, gdy usłyszałam ciche
zdanie wymamrotane przez Sarę. Stanęłam wtedy jak wryta, ręce mi się trzęsły, a kolana uginały pod ciężarem zdobytych wiadomości.
– Gaja, co ci jest? – zapytał zaniepokojony Gabriel.
– Coś bardzo złego dzieje się w wiosce – odpowiedziałam przerażona i nakazałam
biec w jej kierunku.
Na miejscu zastaliśmy coś strasznego. Dralle, które jakimś cudem przedostały się do
obozu, walczyły z elfami, a wokół nich miał miejsce totalny chaos. Płonące budynki i rośliny,
Medycy kręcący się koło rannych, zaplamiona krwią trawa oraz sponiewierane trupy elfów.
Była to jedna z najokropniejszych scen, jakie kiedykolwiek widziałam w życiu. Kiedy oboje
otrząsnęliśmy się z szoku, ruszyliśmy pomagać w walce elfom. Na szczęście w czasie swojej
wizyty Gabriel nauczył się posługiwać mieczem oraz łukiem. Nie pamiętam zbyt wielu
szczegółów tej walki. Byłam zaślepiona przez gniew, żal i rozpacz. Trudno było dostrzec,
kto ma w walce przewagę. Powiedziałabym, że szliśmy łeb w łeb. Nagle, spośród mnóstwa
wrzasków wyłapałam jeden znajomy. Odwróciłam się w jego kierunku. To, co zobaczyłam,
zmroziło mi krew w żyłach. Wrzaski pochodziły od Aureliusza, który ze strzałą wystającą
z piersi stał przed Gabrielem. Aureliusz oddał za niego życie.
– NIE!!! – krzyknęłam.
Pobiegłam do martwego Aureliusza, odciągniętego na bok przez Gabriela. Łzy
leciały ciurkiem po moich policzkach. Jedyne, co mogłam z siebie wydusić, kucając
przy jego ciele, było zwykłe:
– Przepraszam.
Wtem ciało Aureliusza zaczęło rozpadać się na maleńkie drobinki światła, które
unosiły się w górę. Niedługo potem na nocnym niebie zabłysła nowa gwiazda. Przeznaczenie Aureliusza się wypełniło.
Walka trwała jeszcze kolejne kilkadziesiąt minut. Po jakimś czasie wojownicy dralli
byli w większości martwi, a ci żywi się poddali. Walkę wygrały elfy.
W walce wiele elfów poległo, w tym Wielki Przywódca Cyryl. Okazało się, iż był on
szpiegiem dralli, a jego rzekome plany wojny z ludzkością miały wywołać panikę i niepotrzebne zamieszanie. Niestety, udało mu się to. Na nowego Wielkiego Przywódcę
została wybrana młoda elfka, Lilia, mająca imponujące zadatki przywódcze. Pierwsze,
co zrobiła po zajęciu nowego stanowiska, to rozkazała wyprowadzkę wioski w inne,
dużo bezpieczniejsze miejsce. Podziękowała ona Gabrielowi za pomoc w walce oraz
wyznaczyła mnie, abym odprowadziła go do magicznej bariery. Gdy byliśmy poza
barierą, odbyła się nasza ostatnia rozmowa.
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– Nigdy nie robiłem i nie widziałem czegoś tak potwornego – rzekł wyraźnie przybity nastolatek.
– To nie koniec. Dralle powrócą. Zrodzą się ponownie – stwierdziłam. – Nie damy
sobie rady sami. Musisz powiedzieć o nas ludziom. Musicie nam pomóc – błagałam.
– Co, jeśli mnie nie wysłuchają? – zawahał się.
– Wtedy powiedz im, aby poczęli szanować naturę, nie wyczerpywali jej zasobów,
przestali śmiecić. Dralle rodzą się z takich sytuacji. Gdyby każdy człowiek szanował
naturę, możliwe, że całkowicie byśmy wytępili te potwory.
Po raz kolejny tego dnia wtuliłam się w Gabriela, po policzkach spływał mi potok łez.
– Tylko nie mów „Żegnaj” – powiedziałam, kiedy chłopak się ode mnie odsunął. –
Wierzę, że jeszcze się zobaczymy. – Nie, ja to wiem – dodałam z przekonaniem.
– W takim razie… Do zobaczenia, Gajo, Przełożona Opiekunko, a co najważniejsze – przyjaciółko! – powiedział, uśmiechając się serdecznie.
– Do zobaczenia, Gabrielu Track i, w ybawicielu ludzi, mój drogi
przyjacielu – odpowiedziałam.
Patrzyłam na oddalającą się sylwetkę Gabriela, dopóki nie zniknął mi z oczu. Spojrzałam w gwiazdy, pomachałam w ich stronę i pełna nadziei wróciłam do obozu
Lubelfów.
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BAŚŃ O TAJEMNICZYCH
BORACH ZIELONOGÓRSKICH
◆
Blanka Binek

W

pewnym magicznym miejscu zwanym Bory Zielonogórskie mieszkała księżniczka Blania. Osierocona dziewczyna żyła samotnie wśród wzgórz, ponieważ
obiecała ojcu – Aleksandrowi von Humboldtowi pieczę nad tymi wzgórzami. Ludzie
bardzo rzadko odwiedzali ten owiany tajemnicą sosnowy las. Mówiło się, że mieszkają
w nim postacie o dziwnych mocach. Blania posiadała właśnie takie nadprzyrodzone
moce, potrafiła rozmawiać ze zwierzętami i roślinami.
Pewnego razu przez Bory Zielonogórskie przejeżdżał młody książę. Ku swojemu
zdziwieniu zobaczył – w tych jak mu się wydawało opuszczonych lasach – piękną
księżniczkę. Blondwłosa piękność stała pośrodku różanego ogrodu i zdawało się
młodzieńcowi, że przemawia do kwiatów. Zaintrygowało to księcia. Dziewczyna,
zobaczywszy młodzieńca, ukryła się w opuszczonych przez ludzi murach pałacu.
Zaraz po odjeździe księcia udała się ponownie do swoich różanych ogrodów i zaczęła
dopytywać się kwiatów o nieznajomego mężczyznę. Kwiaty jedynie wzdychały na
widok urody księcia i nie potrafiły powiedzieć nic więcej. One same też widziały go
po raz pierwszy. Po nieprzespanej nocy księżniczka postanowiła odwiedzić dobrą
wróżkę Igallę, która była jej jedyną przyjaciółką. Od śmierci rodziców tylko ona jej
pozostała, ponieważ księżniczka nie posiadała rodzeństwa ani innej bliskiej rodziny.
Opowiedziała jej z wielkim przejęciem o niespodziewanej wizycie księcia. Podczas
rozmowy zdradziła wróżce swoje lęki. Wyznała, że chciałaby poznać młodzieńca
bliżej, lecz obawiała się, że w ten sposób może stracić swoją moc rozumienia mowy
roślin i zwierząt. Wróżka Igalla po kilku minutach zadumy odpowiedziała, że właśnie
nadszedł czas, żeby zaczęła wsłuchiwać się w pragnienia swojego serca. Przekonywała
ją, że rozumienie potrzeb roślin i zwierząt na zawsze pozostanie w sercu Blani, ale
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również może w nim znaleźć się nowo poznany królewicz. Serce księżniczki głośno
kołatało, a w głowie kłębiło się wiele myśli.
Był piękny wiosenny poranek, kiedy Blania stojąc pośrodku różanego ogrodu,
ujrzała ponownie księcia. Tym razem nie zlękła się, lecz pomachała młodzieńcowi
na przywitanie. Książę był oczarowany urodą Blani. Jej rozpuszczone włosy sięgały
aż do talii i błyszczały w słońcu jak złocisty jedwab. Miała też niebieskozielone oczy,
których kolor zmieniał się zależnie od tego, jak jasno było na dworze, także od koloru noszonego przez nią ubrania i od barwy otoczenia, na którego tle się poruszała.
Kolor niebieski przypominał księciu niezapominajki, znów kolor zielony kojarzył
mu się z głębią jeziora. Czegoś podobnego nie było mu dotychczas dane widzieć
u nikogo. Jeszcze bardziej zachwycił się sosnowymi lasami, które – jak się później
dowiedział – stanowiły osiemdziesiąt pięć procent całkowitego zalesienia w tym
regionie. Zaczęli rozmawiać, a następnie wsiedli do zaczarowanej karocy w kształcie
kiści winogron. Karoca ta była magiczna, ponieważ nie mając kół ani silnika mogła
poruszać się za pomocą myśli księżniczki. Blania zdradziła księciu Matiusowi cały
sekret Borów Zielonogórskich, czyli ciszę i spokój oraz pokazała całą masę drzew. Te
obszary były miejscem występowania niezwykle cennych okazów dendroflory. Były
to bowiem najstarsze i najgrubsze osobniki w Polsce. Księcia zachwycił najbardziej
znany spośród nich, najstarszy w Polsce dąb szypułkowy – Chrobry oraz najgrubsza
w kraju sosna – Waligóra, który była zarówno najstarszym i najgrubszym w Polsce
wiązem szypułkowym.
W to słoneczne południe urządzili sobie piknik w cieniu rozłożystego najgrubszego
dębu szypułkowego w Polsce – Napoleona. Książę Matius pragnął zobaczyć wszystkie
gatunki z dwudziestu sześciu, a przynajmniej te dwadzieścia dwa, które występowały
jako gatunki panujące. Te, które najczęściej mijali to sosny, dęby, olchy, akacje i brzozy.
Książęce trzewiki śmiało dreptały po mchach, paprociach, jeżynach i pokrzywach.
A zewsząd dało się słyszeć świergot tutejszych ptaków. Książę żałował, że nie sposób
było usłyszeć je wszystkie spośród trzystu siedmiu gatunków, ale te o najcudowniejszych trelach nawet zdołali zobaczyć. Na rzece Odrze ujrzeli kaczki, podleciały do nich
różeńce, cyraneczki oraz krakwy. Oczom ich ukazały się tokujące gągoły oraz pary
oharów pływające po pobliskich rozlewiskach. Tu i ówdzie dało się słyszeć łabędzie
krzykliwe i bielaczki. Na lęgowiskach dojrzeli całą masę żurawi. Książę Matius wraz
z księżniczką wsiedli do winogronowej karocy i ruszyli dalej w głąb sosnowych lasów.
Minęli najgrubszą polską sosnę zwaną Waligórą. Tu także ptaki drapieżne poczuły
wiosnę i dały o sobie znać. Udało im się zobaczyć bieliki kończące poprawianie gniazd
oraz kruki wysiadujące jaja. Na suchych łąkach i pastwiskach spotkali dudka. Przez
cały czas dolatywał do uszu książęcej pary wiosenny śpiew kowalików, pełzaczy oraz
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sikor. To właśnie mnogość srok przykuła uwagę księcia. Blania poinformowała księcia
Matiusa, że liczebność srok w borach należy do najwyższych w Polsce, Europie a dobra
wróżka Igalla jest przekonana, że nawet i na świecie. Książę Matius był tym wszystkim
zafascynowany. Co jakiś czas wyrywały mu się odgłosy zachwytu. Nie umknęło jego
uwadze nawet dudnienie o suche konary dzięcioła czarnego, dzięcioła dużego oraz
dzięcioła zielonego. Blania nadsłuchiwała z wielką uwagą charakterystycznego cipcalp, obwieszczającego przylot pierwiosnków. Księcia zaciekawiła obecność ropuchy,
jaszczurki zwinki oraz zaskrońca. Podczas dalszej przeprawy przez bory księżniczka
Blania nakarmiła z ręki sarnę europejską wcześniej zebranymi jadalnymi kasztanami.
Ich uczucie zaczęło kiełkować i nawet nie zdawali sobie sprawy, że zza drzew przyglądały im się ciekawskie jeże, lisy oraz borsuki. Po chwili para zakochujących się
w sobie ludzi, odczuła lekkie krople deszczu, które spadały na korę, igły, liście, mech
i ziemię, a ich zapachy mieszały się, tworząc najpiękniejszą kompozycję na świecie.
Był to zapach mokrego zielonogórskiego boru.
Książę Matius był oszołomiony urozmaiconą rzeźbą terenu, która wyróżniała się
ciekawymi formami ukształtowania. Dla młodzieńca szczególną formą rzeźby odznaczał się Wał Zielonogórski, z najwyższym wzniesieniem wysokości 221 m n.p.m.
o nazwie Jagodowe Wzgórze, gdzie nazbierali jagód do ciasta. Matius dostrzegł, że
powierzchnia Wału była bardzo urozmaicona, a jego stoki przecinały liczne wzniesienia i doliny o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach. Księżniczka Blania zdradziła
księciu, że przebiegający ze wschodu na zachód Wał Zielonogórski jest w istocie moreną
czołową, utworzoną prawdopodobnie w okresie zlodowacenia środkowopolskiego lub
wcześniej – południowopolskiego. Matius opowiadał jej podczas tego słonecznego
wiosennego dnia o ziemiach, których królem był jego ojciec. Gród ten nazywał się
Zielona Góra i leżał tuż przy Borach Zielonogórskich.
W drodze powrotnej napełnili kosze pysznymi grzybami. Bez trudu znaleźli podgrzybki oraz kurki, których najwięcej rosło w lasach sosnowych. Nie dali się oszukać lisówkom
pomarańczowym do złudzenia przypominającą kurkę, która miała od spodu listewki
zamiast blaszek. Z łatwością odróżnili czubajki kanie, które do złudzenia przypominały
muchomory sromotnikowe lub jadowite – odróżnili je po ruchomym pierścieniu i dziurce w nóżce, a także przypominającym korę brzozy ubarwieniu kapelusza. Choć długo
szukali, to jednak udało im się znaleźć również rydze. Oprócz nich drobne książęce
rączki zbierały maślaki zwyczajne i pstre. Bez problemu znaleźli borowiki, ponieważ
sosnowe, siedliskowe lasy były nimi przepełnione. Księżniczka Blania doskonale znała
otaczające ich bory, lecz i tak sporo czasu zajęło jej natrafienie na rzadkie gatunki grzybów.
Po pewnym czasie znaleźli takowe. A były to mało popularne sarniaki dachówkowate,
szmaciaki gałęziste i kozie brody. Ostatni gatunek zazwyczaj porastał stare, sosnowe
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pnie. Blania była zachwycona, ponieważ okazy koziej brody były szczególnie cenne,
gdyż na długi okres zniknęły z polskich stołów, choć wiązały się z nimi dawne tradycje
kulinarne ziemi zielonogórskiej. Wróciły wspomnienia jej szczęśliwej rodziny wspólnie
biesiadującej przy królewskim stole. Słońce zachodziło za ich plecami i całe wyżyny,
niziny oraz wijąca się rzeka u ich stóp zalane były jego czerwonozłotym światłem.
Od tego momentu młodzi spotykali się bardzo często. Wciąż odkrywali nowe zakątki Borów Zielonogórskich. W kilka miesięcy później, kiedy późnojesienny szron
zaczął osadzać się na okolicznych pagórkach i wzgórzach, książę poprosił piękną
dziewczynę o rękę. Blania, choć bardzo pokochała tego czarującego mężczyznę, nie
wyobrażała sobie nowego życia w hałaśliwym grodzie. Matius z kolei nie potrafił pogodzić się z myślą o opuszczeniu swoich przyjaciół i zamieszkaniu jedynie we dwoje
w borach. Księżniczka Blania udała się po raz kolejny do swojej dobrej wróżki Igalli
po poradę. Ta, tak jak ostatnio, kazała jej posłuchać głosu swojego serca. Dziewczyna
o przepięknej urodzie zrobiła tak, jak podpowiedziała jej wierna wróżka. Po długich
rozmowach z Matiusem, księżniczka przyjęła pierścionek zaręczynowy z pięknym
kamieniem i wspólnie zamieszkali w pobliskim grodzie Zielonej Górze. Odkąd na
palcu księżniczki zagościł wielki pierścień wykonany z chryzoprazu oraz kryształów
chalcedonów i opali, para książęca zaczęła prowadzić aktywną kampanię wśród poddanych króla na rzecz ochrony przyległych Borów Zielonogórskich. Zielone wzgórza
objęli programem Natura 2000 oraz utworzyli mnóstwo rezerwatów przyrody. Wciąż
dokonywali nowych nasadzeń drzew oraz dbali o leśną zwierzynę. Nie ziściły się najgorsze lęki i obawy księżniczki o utracie mocy nadprzyrodzonej. Mało tego, okazało
się, że każdy mieszkaniec grodu, któremu bliskie było dobro tych zielonych terenów,
posiada również taką samą nadprzyrodzoną moc, jak księżniczka Blania. Wkrótce
w pałacu dało się słyszeć tupot dziecięcych, książęcych nóżek. Z roku na rok było ich
coraz więcej. To one następnie uczyły swoje dzieci i wnuki jak wielkim darem, dla
mieszkańców grodu Zielonej Góry, są Bory Zielonogórskie. Para królewska postanowiła stworzyć namiastkę borów, tworząc parki miejskie, które stały się szczególnym
miejscem dla mieszkańców rozrastającego się grodu. Takowe parki były i są do dziś
miejscami pełnymi pomników przyrody, drzew, krzewów i kwiatów, które zostały
objęte ochroną. Te cudowne parki mają duszę, którą mieszkańcy winnego grodu chcą
codziennie zgłębiać. Dzięki niezwykłej sile córki króla Aleksandra von Humboldta,
do dziś dnia możemy natknąć się na różnego rodzaju pomniki przyrody – których
obecnie jest ponad czterysta czterdzieści – nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że
właśnie przechodzimy obok „przyrodniczego zabytku”.
Każda baśń, nawet najpiękniejsza, musi mieć swoje zakończenie oraz morał… I ta
nieubłaganie dobiegła końca z jak zawsze szczęśliwym zakończeniem. Zapamiętajmy,
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że aby należycie dbać o naturę, wcale nie musimy mieszkać w jej centrum. Należy
jedynie i aż, mieć jej dobro w sercu, rozumieć jej potrzeby, mądrze dzielić się nią
z innymi oraz wszelkimi siłami razem troszczyć się o nią. Przychodźmy do lasów,
gdy zechcemy pospacerować i bratać się z naturą. Bywajmy tam również, gdy zapragniemy pobyć ze swoimi myślami sam na sam. Drodzy zielonogórscy artyści, inspirujcie się: tworząc, pisząc, komponując, malując, rysując… Witajcie wszyscy, którzy
cenicie sobie aktywny wypoczynek. Uprawiajcie tam nordic walking lub jogę, jazdę
na rowerze! Możliwości wykorzystania Borów Zielonogórskich dla dobra zarówno
duszy, jak i ciała, jest wiele. Ważne jest to, że wcale nie musimy daleko szukać miejsca,
w którym odnajdziemy spokój. Sprawi ono, że oderwiemy się od otaczającego nas
zgiełku. Od 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło
Międzynarodowy Dzień Lasów, który jest obchodzony na całym świecie. Obchody
mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów
dla człowieka. Organizacje Narodów Zjednoczonych zachęcają wszystkie kraje do
podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów. 21 marca,
w Międzynarodowy Dzień Lasów, który przypada na pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny, warto, aby w wolnej od obowiązków chwili po prostu wybrać się do naszych
Borów Zielonogórskich na „leśną kąpiel”. To świetna okazja, aby skorzystać z tego,
co daje nam przyroda.
I to właśnie wszystko za sprawą naszej przepięknej pary. Rozejrzyjcie się, czyż nie
ma dziś wśród Was takich poczciwych księżniczek i książąt jak Blania i Matius? Życzę
nam wszystkim, żeby było ich jak najwięcej.
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KOSTUR NADZORCY
◆
Mateusz Bohdanowicz

– Czy tam, gdzie jedziemy, spotkam się z Marcinem?
– Obawiam się, że nie.
– A z Izabelą? Tą z blond włosami?
– W nowym miejscu poznasz innych przyjaciół – zapewniła mama swojego syna.
Jednak mały Aleksy nie był do tego przekonany. Nadal patrzył przez okno oczami
pozbawionymi wyrazu. Nie mógł się pogodzić z utratą swoich znajomych. Jednak nie
od niego zależała decyzja o przeprowadzce.
Cezary i Adela Krzyżalewscy wraz z synem i psem o brunatnym umaszczeniu
zdecydowali się wyprowadzić z Warszawy. Przytłaczało ich stanie w niekończących
się korkach i słuchanie ciągłego szumu ulicznego. Szukali spokojnego miejsca na łonie
natury, gdzie mogliby żyć pełnią życia.
Od dłuższego czasu nie widać było żadnych domów. Okolica wydawała się bezludna. Wszędzie były tylko drzewa rozpościerające swe nieprzeniknione korony ponad
wąską ulicą, którą jechali.
– Dojeżdżamy – powiedział z ulgą pan Cezary.
Wielogodzinna podróż nie najlepiej działała na jego plecy. Z zawodu był urzędnikiem państwowym. Ciągłe siedzenie za biurkiem spowodowało nawracające bóle
w odcinku lędźwiowym.
– Zdaje się, że jesteśmy – stwierdził ojciec Aleksego, zadzierając głowę ponad kierownicę, aby ujrzeć nowy dom w całej okazałości. – Chyba nie jest tak źle?
Rzeczywiście, nie było.
Miejsce, które mieli przed sobą, znajdowało się na obrzeżach Puszczy Noteckiej.
Budynek wydawał się z zewnątrz sporo większy od tego, w którym żyli dotychczas.
Ściany koloru mahoniowego idealnie pasowały do otoczenia. Głęboka czerń dachówek
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ze starą, wygiętą anteną na środku dachu, nadawała mroczny, ale i zachwycający
odcień budowli. Stare okna z białą framugą stanowiły jakby kontrast do całej reszty.
W promieniu około dziesięciu metrów od domu znajdował się żelazny płot, poprzedzony gęsto posadzonymi krzewami ligustru. Soczysto zielony trawnik podkreślał
dziką naturę, jaka ich otaczała.
Wszyscy, nawet Aleksy, westchnęli z zachwytem. Siedzieli tak jeszcze przez krótką
chwilę, póki pan Cezary nie ocknął się ze swoich marzeń i nie wyszedł z samochodu.
– Pójdę otworzyć bramę – powiedział.
Wyciągnął z kieszeni klucze, które otrzymał dwa tygodnie temu. Pomimo prośby
nie został poinformowany o przyczynie przeprowadzki poprzedniego właściciela.
Wkładając klucz do kłódki, zobaczył białą kopertę wsuniętą między deski. Otworzył ją i przeczytał:
„Radzimy zamykać na noc. Pozdrawiam”.
– Też mi coś – burknął pod nosem pan Cezary i schował kopertę do kieszeni. Zdjąwszy kłódkę, pchnął oba skrzydła bramy i wrócił do samochodu.
– Co tam znalazłeś? – spytała pani Adela.
– Nic takiego – rzucił jakby od niechcenia jej mąż i wjechał na podwórko.
Wieczorem, po wstępnym rozpakowaniu części bagaży, rodzice oraz Aleksy padli
z wyczerpania i zasnęli twardym snem. Nawet pies szybko zadomowił się, układając
swoje wielkie cielsko obok nagrzanego, kamiennego kominka.
Noc była spokojna.
Przez następne trzy dni rodzice Aleksego zajmowali się urządzaniem domu. Pani
Adela chowała naczynia, składała ubrania i zawieszała firanki, a pan Cezary nosił
meble i porządkował garaż z rupieci po poprzednich gospodarzach.
Pewnego dnia tata Aleksego znalazł w piwnicy szafkę, wmontowaną w ścianę. Nie
było na niej najmniejszej choćby klamki. Podważył więc lekko drzwiczki i odstawił
je na bok. Jego oczom ukazał się drewniany kostur.
– Aleksy! – krzyknął pan Cezary do swojego syna, który oglądał telewizję w salonie. – Możesz tu przyjść?
Przedmiot ten wydawał się bardzo stary. Miał wysokość około pięciu stóp. Z dołu
do góry stopniowo się rozszerzał, tworząc jakby małą maczugę. Czubek zawijał się
na kształt skorupy ślimaka. Część powleczona była stalowym okuciem, aby zapewne
podtrzymać rozpadające się już drewno.
Czuć było od niego dziwną, lecz przyjemną energię, która napawała człowieka
spokojem.
– Co to takiego? – spytał tatę Aleksy.
– Nie mam pojęcia, ale jeśli chcesz, możesz to sobie zabrać.
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Zadowolony chłopiec wyciągnął rękę i chwycił tajemniczy przedmiot. Odwrócił
się na pięcie i w podskokach udał się do swojego pokoju.
– Co z tym psem jest nie tak?! – spytał podenerwowany pan Cezary, leżąc obok
żony w sypialni. – Szczeka, odkąd zapadł zmrok!
– Zachowuje się tak, jakby się czegoś bał.
– Nonsens! – ryknął pan Cezary, nasuwając swoje futrzane kapcie na nogi. – Dzisiaj
będzie spać na dworze. Zszedł na dół. Wziął gruby łańcuch do ręki, chwycił nadal
ujadającego psa za skórzaną obrożę i wyszedł z nim na zewnątrz.
– Teraz powinno być cicho – zapewnił swą żonę, wchodząc do pokoju. Nakrył się
kołdrą i po chwili zasnął.
Coś szarpnęło chłopca za rękę.
– Mamo, daj jeszcze pospać – jęknął Aleksy przez sen. Obrócił się na drugi bok
i westchnął.
Kolejne szarpnięcie, a raczej delikatny uścisk sprawiły, że chwycił dłoń, aby ją rozmasować i otworzył oczy. Był przekonany, że to mama budzi go do szkoły, jednak nikogo
obok niego nie było. Gwałtownym ruchem zerwał się z łóżka i przetarł zaspane oczy.
Rozejrzał się po pokoju. Delikatny blask wschodzącego już słońca wpadał przez okno.
Aleksy przełknął ślinę, gdy nagle usłyszał tupot stóp zbiegających po schodach do salonu.
Szybkim ruchem naciągnął spodnie i ostrożnie wychylił głowę poza framugę drzwi.
Był tak samo przerażony, jak i ciekawy kto lub co mogło chodzić po jego domu.
W tym momencie podświadomość skierowała jego wzrok na drewniany kostur stojący obok szafy. Chłopiec kierowany jakimś dziwnym przeczuciem wziął go do ręki
i próbując zachować spokój, wyszedł z pokoju.
Idąc korytarzem, nie słyszał nic, prócz skrzypiących pod nogami desek. Będąc już
w salonie, zobaczył (tak jak już wcześniej przypuszczał) otwarte drzwi. Włożył tylko
ogrodowe klapki i wyszedł na podwórko.
W otwartej bramie, która powinna być zamknięta, stała niewyraźna postać (a może
cień lub smuga dymu o kształtach przybliżonych do ciała człowieka) i machała w jego
kierunku ręką. Bez zastanowienia ruszył w jej kierunku, jednak pewna rzecz przyciągnęła jego uwagę. Łańcuch, do którego zeszłego wieczora został przywiązany jego pies,
leżał teraz zerwany na ziemi. Czyżby uciekł w nocy przez otwartą bramę? Nie, nie,
nie… „To niemożliwe. Tata zawsze zamyka ją na noc” – rozmyślał Aleksy. – „W takim
razie co się tu dzieje?”
Minąwszy ogrodzenie i wąską utwardzaną drogę, wszedł do lasu. Cały czas podążał za tajemniczą postacią posuwającą się teraz bezszelestnie nad ziemią. Promienie
porannego słońca przechodziły przez gęste korony drzew. Aleksy mijał ogromne dęby
i buki rosnące wzdłuż ścieżki. Pod nogami szeleściły mu zeszłoroczne liście, a nad
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głową, co jakiś czas, przelatywały rozśpiewane ptaki. Był już ranek, gdy chłopiec
wyszedł na otwartą przestrzeń. Jego oczom ukazał się duży zbiornik wodny. Było to
Jezioro Kubek. Widział je na mapie jeszcze w Warszawie, ale dopiero teraz uzmysłowił
sobie, jak bardzo tęsknił za obcowaniem z naturą. Promienie słońca odbijały się na
pomarszczonej tafli jeziora. Jego brzegi porośnięte były trzciną, która gdzieniegdzie
rozchodziła się, ukazując przejrzyste dno. Z wody co chwilę wypływały małe bąbelki,
co mogło świadczyć o dużej populacji ryb w jeziorze.
Delikatny podmuch wiatru rozwichrzył jego bujną czuprynę. Aleksy spojrzał na
ducha, gdy ten nagle rozpłynął się w powietrzu. Chłopiec przystanął na chwilę. Zaskoczony nie wiedział, co robić.
W tym momencie spod „ślimaczej skorupy” jego kostura zaczęła bić zielona poświata. Z sekundy na sekundę jej blask stawał się coraz jaśniejszy. Kiedy światło było
tak mocne, że zaczęło razić po oczach, chłopiec poczuł gwałtowny przypływ energii
rozpoczynający się od dłoni ściskającej kostur.
– Nie bój się – odezwał się nieznajomy głos. – Nic ci nie grozi.
Aleksy obrócił się, aby zobaczyć, kto wypowiedział te słowa. Jednak wśród gęstwiny
drzew nikogo nie spostrzegł.
– Jestem wszędzie, gdzie sięga twój wzrok – powiedział znów nieznajomy głos.
Dopiero teraz Aleksy zorientował się, że dźwięk pojawia się wewnątrz jego ciała,
a dokładniej w głowie.
„Kim jesteś?” – pomyślał i poczuł, jak myśl ta przepływa z jego mózgu do otaczającej go przestrzeni.
– Jestem Duchem Lasu, więc znajduję się we wszystkich żywych organizmach.
– Ale jakim cudem wszedłeś do mej głowy?
– Za pośrednictwem przyrządu, jaki trzymasz w ręce. Znalazłeś go, a on uznał, że
jesteś godzien.
– Godzien na co?
– Na zostanie Nadzorcą Lasu. Poprzedni właściciel twego domu także nim był.
Jednak, kiedy otrzymał nadludzkie umiejętności, zawładnęła nim chciwość. Został
zatem zwolniony ze służby. Teraz ty zajmiesz jego miejsce. Będziesz strzegł tych terenów przed wszelkim zagrożeniem z zewnątrz. Człowiek od wielu lat wycina, zaśmieca
i sieje spustoszenie w lasach. Będziesz musiał dopilnować, aby tak nie było. Otrzymasz
zdolność bilokacji, aby nie wzbudzać podejrzeń wśród znajomych. Zgadzasz się?
– Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tą bilo…
– O tym dowiesz się niebawem. Powiedz mi teraz, czy się zgadzasz.
– Od zawsze lubiłem przyrodę. Bardzo mnie smuciło, kiedy widziałem w telewizji, jak
niektórzy ludzie niszczą lasy… Chyba mógłbym spróbować, ale nie wiem, czy dam radę.
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– Musisz zaufać swoim zdolnościom, które w tobie drzemią. Magiczny kostur nie
wybiera byle kogo.
Oszołomiony, ale i podekscytowany chłopak skinął głową.
– Od tego momentu jesteś zobowiązany.
Następny, lecz tym razem intensywniejszy przepływ energii, pochodzący z drewnianego kostura, spowodował przyśpieszone bicie w jego sercu. Poczuł przyjemne
ciepło rozchodzące się we wszystkich naczyniach krwionośnych ciała. W jego wnętrzu
zachodziło jakieś dziwne zjawisko. Czuł, jakby rozdzielał się na dwa, połączone jednym źródłem, organizmy. Wytwarzał drugą podświadomość. Miał podobne wrażenie,
podczas gdy próbował niegdyś wejść w świat przedstawiony książki, którą czytał oraz
skupić jednocześnie swą uwagę na dzienniku informacyjnym lecącym w telewizji.
Jednak tym razem uczucie to było znacznie mocniejsze.
W tej samej chwili znalazł się na łóżku w swoim pokoju i stał obok Jeziora Kubek.
– To właśnie jest bilokacja – usłyszał słowa w swojej głowie. – Teraz musisz nauczyć
się kilku istotnych rzeczy.
– Znowu to samo – mruknął pod nosem, przykucnięty za zwalonym przez wiatr
pniem prastarego dębu. Spoglądał z niesmakiem na człowieka przedzierającego się
przez zarośla.
„Kłusownik” – pomyślał Aleksy.
Minęło już prawie siedem lat, odkąd przeprowadził się z Warszawy do nowego
domu. Od tego czasu odbył niełatwe nauki u Ducha Lasu, aby umieć poradzić sobie
w takich momentach jak ten. Nauczył się żyć w jedności z przyrodą. Mógł sterować
rozrostem roślin, przywoływać mniejsze zwierzęta, a nawet zmieniać pogodę. Wszystko po to, aby zapobiec takim incydentom. Zawsze towarzyszył mu jego wierny pies,
który zniknął zaraz po przeprowadzce. To Duch Lasu sprawdzał wówczas, czy jest
psem myśliwskim. Wrócił, jak okazało się, że to przyjazne zwierzę, mogące pomóc
swemu panu w najróżniejszych sytuacjach.
Bezszelestnie obszedł lekkim łukiem zwalone drzewo i wdrapał się na piaszczystą
wydmę, aby mieć lepszy widok na przybysza. Z tego miejsca mógł dokładnie określić
jego pozycję. Wyobraził sobie to miejsce i wykorzystał cały zapas energii znajdujący
się w kosturze, który trzymał.
Korony drzew zaszumiały, a niebo pociemniało. Skupiony do tej pory kłusownik
przystanął i się wyprostował. Drzewa poczęły schylać swe potężne konary do ziemi,
tak jakby chciały go pochwycić i nigdy więcej nie wypuścić. Wszystkie drobne rośliny rosnące przy samej ziemi, obwijały swe pnącza wokół nóg kłusownika, który
z wrażenia nie zamierzał się nawet bronić. Mrucząc coś z rozdziawioną gębą, runął
jak długi na ziemię i zasnął.
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Aleksy wyszedł z ukrycia i ruszył do domu. Był spokojny, gdyż wiedział, że sprawa
została załatwiona. Człowiek, taki jak ten leżący w krzakach, obudzi się oszołomiony
po kilkugodzinnych koszmarach w środku nocy, nie wiedząc, gdzie jest. Nieprędko
wróci tu z powrotem, gdyż to wspomnienie odbije niemałe piętno w jego umyśle.
Nie była to pierwsza taka akcja w wykonaniu Aleksego. Wiele razy przeganiał
z lasu ludzi, bezmyślnie niszczących to, co piękne. Jedni przyjeżdżali samochodami
i wyrzucali śmieci, inni urządzali głośne rodzinne spotkania nad brzegami jezior,
zakłócając w ten sposób spokój ich mieszkańcom, a jeszcze inni nielegalnie polowali.
Uciekali czym prędzej, gdy obłaziły ich ogromne ilości kleszczy, atakowały chmary
komarów lub pogoda zmieniała się raptownie.
Aleksy nauczył się dbać o naturę i żyć z nią w harmonii. Kochał te tereny. Każdą
wolną chwilę spędzał na przechadzkach wśród drzew. Lubił podziwiać zachody słońca,
które były jego zdaniem najpiękniejsze nad Jeziorem Lichwińskim.
Jednak największe szczęście i satysfakcję sprawiała mu pomoc, jaką niósł lasom.
Czasami słyszał, jak koledzy w szkole opowiadali przeróżne historie, które przytrafiały się okolicznym mieszkańcom w lesie. Uśmiechał się wtedy szeroko i mówił:
Każdy las ma swoje tajemnice.
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– Żeby żyć w zgodzie z tutejszą przyrodą, trzeba znać swoje miejsce.
Tak mówił mu dziadek, gdy Adam był jeszcze młodszy i częściej go odwiedzał.
Dziadek był myśliwym i mieszkał z babcią „na pustkowiu”, jak nazywał dom pod lasem
w południowej części Puszczy Gorzowskiej. Jeszcze przed pójściem do szkoły, Adam
potrafił spędzać tam całe lata, spacerując z babcią i słuchając bajek dziadka. Dopiero
gdy nadszedł okres podstawówki, jego wizyty przerzedziły się i skróciły, aż w końcu
przestał odwiedzać dziadków w ogóle. Był jeszcze za młody, by zrozumieć, że to jest
złe; a kiedy z dziecka wyrósł w nastolatka, chcąc nie chcąc już nie zwracał na to uwagi
wcale – dopóki nie było za późno.
Dziadek zmarł w grudniu zeszłego roku; był wtedy na polowaniu, daleko od domu.
Od tego wydarzenia czas mijał Adamowi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zimowe
miesiące mknęły w atmosferze mieszanych uczuć i zdawałoby się, że przygnębiający
grudzień skończył się zaledwie wczoraj – a jednak. Zbliżał się koniec lutego i dla
Adama oznaczało to ferie zimowe.
Tegoroczne w niczym jednak nie przypominały ostatnich, a raczej imitowały te
z jego dziecięcych lat. Miał znów spędzić je w domu dziadków – ale tym razem tylko
z babcią. Gdy widzieli się po raz ostatni, na pogrzebie, sam obiecał odwiedzić ją przy
najbliższej okazji. Pierwszego dnia ferii wsiadł więc do autobusu i dotarł w końcu na
wieś – nie do końca wiedząc, czy przyjechał z czystych chęci, czy z chęcią odpokutowania minionych lat.
Tak skończył w obrazie ze swoich najstarszych wspomnień; choć to, co widział przed
sobą w tamtej chwili, może było bardziej jego niezłą repliką niż oryginałem. Adam
stał przed domem, którego zielone ściany skruszyły się w słońcu, a dach zapadał pod
ciężarem dachówek. Drzwi były otwarte na oścież, zapraszając go do środka.
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Zrobienie kroku w ich stronę sprawiło mu jednak pewną trudność. Spojrzał na
swoje stopy; przed południem musiało padać, bo ścieżka prowadząca przez podwórko
zamieniła się w bagienne pasmo, które wchłonęło już podeszwy jego butów – zupełnie, jakby to miejsce z tęsknoty witało go teraz czule, garnęło do siebie jak przed laty.
Z plaśnięciem wyciągnął nogi z ziemi, a jeszcze przed progiem zdjął ubłocone buty.
Przedpokój był pełen myśliwskich trofeów. Nad drzwiami kolejnych pokoi ledwo
mieściły się ogromne jelenie czaszki z rozłożystym porożem, a nagie łby dzików łypały na niego ze ścian pustymi oczodołami. Pomiędzy nimi wisiała dumnie samotna
strzelba z lśniącą kolbą. Adam przyglądał się im wszystkim z ciekawością. Pod każdą
z głów przytwierdzona była złota plakietka z datą polowania. Najstarsze były jeszcze
z lat siedemdziesiątych.
Wszedł do salonu, w którym wcześniej zniknęła babcia. Na samym środku pokoju
stał spory stolik na krępych nogach, wokół którego ściśnięte były dwa fotele, krótka
sofa i kilka niedużych puf – wszystko to z różnych kolekcji. Zaraz za nimi, pod samą
ścianą stał wielki kredens. Babcia właśnie wyciągała z niego porcelanowy serwis do
herbaty, trochę zakurzony.
– Może pomóc? – zapytał Adam, przyglądając się babci, wycierającej kuchenną
ścierką białe filiżanki. Jej dłonie drżały okropnie, ledwo utrzymując porcelanę.
– Nie! – odparła babcia. – Siadaj i opowiadaj. Zaraz będzie herbata.
– O czym miałbym opowiadać? – Adam usiadł na najbliższym fotelu. Uśmiechnął
się do babci, ale ta była zbyt zajęta serwisem, by to zauważyć.
– No… Jak ci idzie w szkole?
– Nie najgorzej.
– A co w domu?
Adam zawahał się.
– Jest okej. – Zmieszany wodził wzrokiem po zielonych ścianach salonu.
– No tak. Czyli niezbyt interesujące masz życie, co? Bywają i takie przypadki –
stwierdziła babcia, podnosząc rdzawy czajnik.
Pochyliła się nad stołem, zalewając gorącą wodą torebki z herbatą. Wsypała do
jednej z filiżanek łyżeczkę cukru i podała ją Adamowi. Sama okrążyła jego fotel
i podeszła do okna.
– Też chyba chciałabym takie mieć… – dodała, wyglądając przez okno. – Od pewnego czasu to miejsce coraz bardziej mnie nienawidzi. Zaraz po waszym wyjeździe
w grudniu zerwało mi pół dachu! Jeszcze więcej tych wichur i o, tamta lipa… – burknęła,
wskazując na ogromne drzewo w rogu działki. – Jeszcze chwila i zwali mi się na głowę…
– Babciu, przecież możesz zamieszkać z nami… – ledwo Adam dokończył zdanie,
kobieta przeszyła go wzrokiem.
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– Pewnie twoi rodzice kazali ci przekonać mnie do tego, hm? To nie tak, kochany.
Zawsze wiedziałam, że życie w mieście jest łatwiejsze od tego na pustkowiu. Wy
wszyscy tam macie proste problemy, nie? Kumple, szkoła, potem praca. Mogłabym
się wyprowadzić nawet teraz, ale… – Pokręciła głową. – Czy ty wiesz, jak to jest być
do czegoś przywiązanym?
Adam tylko spuścił wzrok i speszony zajął się znów swoją herbatą.
– Zapamiętałem to miejsce inaczej – powiedział po chwili, odstawiając filiżankę. –
Chyba podobało mi się, gdy byłem młodszy… Teraz nie widzę tego dawnego uroku.
Babcia pokiwała głową. Siwe kosmyki omiotły jej twarz.
– Być może. Cieszmy się i tym, niedługo zbrzydnie w ogóle. Ciebie już tu nie będzie,
planują to na przyszłą sobotę…
– Co planują? – zaciekawił się Adam, unosząc brwi.
– Chcą wykarczować tamtą część lasu spomiędzy pól, i to tak na dobrych kilka kilometrów między wioskami aż po miasto. Poszerzają przestrzeń… Znaleźli sobie miejsce
na autostradę, ot co. Chciałoby się powiedzieć, po moim trupie, ale… – machnęła ręką.
Zabrakło mu słów. Adam spojrzał znad fotela w okno. W oddali kołysała się ponura
ściana drzew, a szare niebo ponad nią powoli ciemniało.
– Jaki to wstyd, być człowiekiem w tych czasach – westchnęła nagle babcia. – Jeśli jest
na tym świecie stworzenie na tyle bezmyślne, na tyle głupie, żeby dla własnej wygody
sprzeciwiać się sile tak starej, jak natura… to tym stworzeniem może być tylko człowiek.
***
Pierwszych parę dni pobytu u babci Adam spędził całkiem zwyczajnie. Wstawał
rano w opustoszałym pokoju na poddaszu. Jadł śniadanie w kuchni, a potem albo
szedł na spacer z babcią, jeśli kapryśna pogoda na to pozwalała, albo buszował po
zakamarkach domu.
Jednak niewiele przyjemności czerpał z tych czynności. Ogołocone drzewa raczej
odstraszały go, poranne gęste mgły ciążyły mu na płucach – chyba że przeganiał je
silny wiatr świszczący w uszach. Po polach wciąż roznosiła się ta sama muzyka: trzaski
wysokich sosen i skrzypienie białych wiatraków daleko w tle. Choć była zima, widać
było, że dawno nie spadł tu śnieg. Wszystko zlewało się przed oczami Adama w jedno
wielkie płótno szarych plam jak na monochromatycznym obrazie impresjonisty. I jak
na niewprawnym obrazie, wszystko było martwe. Tylko od czasu do czasu nadarzyło
się mu zobaczyć pojedynczego ptaka, gdy siadał w karmniku przed domem dziadków
i wydziobywał z niego suchy chleb.
Zmiana w tych monotonnych dniach przyszła dopiero w piątek pierwszego tygodnia jego pobytu. Właśnie przechodził przez furtkę, gdy po jego prawej coś syknęło…
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A raczej ktoś. Tuż przy korzeniach lipy, tam, gdzie kończył się płot, klęczał chłopak.
Na pierwszy rzut oka obcy wydawał się młodszy od niego. Spojrzał na Adama, przykładając palec do ust. Zaskoczony, natychmiast przytrzymał skrzypiącą w zawiasach
furtkę. Wtedy obcy obrócił się z powrotem w stronę lipy i zadarł głowę, przyglądając
się czemuś wysoko w gałęziach drzewa.
Po chwili ciszy znów machnął ręką w jego stronę, zachęcając, by podszedł bliżej.
Adam zbliżył się do chłopaka. Ostrożnie odgarnął wiszące nisko gałązki i spojrzał
w górę pnia. Wysoko, na jednym z jego największych rozgałęzień siedziała mała, ruda
wiewiórka.
– Przybiegła z lasu – szepnął nagle nieznajomy. – Śledziłem ją przez całą drogę
tutaj… Czy nie jest urocza?
Adam uśmiechnął się i spojrzał na chłopaka. Wiatr rozwiewał rudobrązowe włosy
nieznajomego, a plamki światła przedzierającego się przez gęste gałęzie tańczyły
radośnie w jego oczach. Coś w pogodnej twarzy chłopaka sprawiało, że Adam miał
wrażenie, jak gdyby to nie słońce nad nimi, ale sam roześmiany nieznajomy czynił
ten dzień jaśniejszym niż poprzednie.
Chłopak powoli wstał i otrzepał kolana z ziemi. Wyciągnął rękę w stronę Adama.
– Mam na imię Tymon – przedstawił się obcy.
– Adam. Przyszedłeś tu aż ze wsi? – zapytał Adam, unosząc brwi.
Tymon zaśmiał się.
– Nie… Mieszkam całkiem niedaleko, tutaj w lesie.
– Naprawdę? – zdziwił się Adam.
Był bardziej skłonny uwierzyć, że Tymon tak samo, jak on jest tu tylko przyjezdnym.
Nie przypominał sobie, by babcia wspominała o kimkolwiek mieszkającym w pobliżu,
a tym bardziej o kimkolwiek mieszkającym w samym lesie.
– No tak. A ty to przyjechałeś tu niedawno, co? Do babci? – dopytywał się Tymon.
Adam tylko przytaknął, przyglądając się chłopakowi. Choć uśmiech wciąż nie schodził
z twarzy Tymona, nagle nie obejmował już jego oczu. – Przykro mi. Twój dziadek…
Zanim Adam sam zdążył mu przerwać, rozmowę uciął trzask otwieranych drzwi.
Spłoszona wiewiórka, którą wcześniej obserwowali, pomknęła wyżej po gałęziach,
strącając z nich kilka samotnych liści. Adam obejrzał się i ponad płotem zobaczył
stojącą w progu babcię. Przyglądała się mu spod przymrużonych powiek.
– Jutro o tej samej porze…
– Z kim ty tam rozmawiasz? – krzyknęła.
Adam rozejrzał się w panice, ale… Tymona już przy nim nie było. Okręcił się kilka
razy w miejscu, przetrząsając wzrokiem puste pola. Zdawałoby się, że nowo poznany
chłopak dosłownie rozpłynął się w powietrzu.
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– Adam? Czy wszystko w porządku? – pytała wciąż babcia.
Chłopak zerknął na nią rozkojarzonym wzrokiem, zanim szybko wydusił z siebie:
– Tak, tak. Ja tylko mówiłem do wiewiórki – stwierdził, uśmiechając się histerycznie.
– Och – westchnęła babcia, cofając się w korytarz. – No dobrze.
Drzwi zamknęły się za nią. Adam wciąż jak stał, tak stał, w osłupieniu.
Choć nie był pewien, czy nie było to rzeczywiście tylko przywidzenie, następnego
dnia o tej samej porze Adam znów stanął pod lipą. Tymon już tam na niego czekał.
Czekał właściwie każdego kolejnego dnia. Melancholijne ferie Adama zaczęły w końcu
nabierać kolorów. Kolejnych kilka dni spędzał właściwie tylko z Tymonem. Tak samo,
jak nowego kolegę, Adam powoli poznawał tutejsze tereny – czy raczej, przypominał
sobie o nich na nowo. Wiele starych wspomnień budziło się w jego głowie i sercu, gdy
tak powracał do tych ścieżek, które jako dziecko przemierzał u boku dziadka.
Czasami mówił o tym babci – jednak ona tylko zbywała wnuka. Zapewniała go
wciąż, że nigdy nie słyszała o nikim takim jak Tymon, a przecież i ten las, i tę wioskę
zna od podszewki. Raz zarzuciła mu nawet, że pewnie rozmyślając tyle, odgrzebał
z pamięci wszystkie te dziadkowe opowiastki, których nasłuchał się jako dziecko,
i teraz udaje, że widzi duchy. Adam zaśmiał się na te słowa, ale chyba nie tak szczerze,
jakby tego chciał.
Któregoś dnia Tymon zaproponował mu, żeby poszli nad staw. Ten staw Adam zapamiętał jako niedużą, bagienną polanę daleko w lesie, z okrągłym oczkiem w samym
środku. Jednak za nic nie pamiętał do niego drogi – a już na pewno nie pamiętał, że
była ona tak długa.
Gdy wreszcie dotarli na miejsce, zmęczony opadł na suchą trawę.
– Człowieku… Naprawdę nie ma tu lepszego skrótu… – wycharczał, ledwo łapiąc
oddech. – Na pewno jakiś jest. Chyba szliśmy jakoś okrężnie.
– Masz rację – stwierdził Tymon, siadając obok. – Ale nie narzekaj. Ciesz się, że nie
kazałem ci radzić sobie samemu, z tą twoją pamięcią… Nie chciałbyś się tu zgubić.
– Jak niby można się tu zgubić? To nie jest wcale taki duży las.
– Zdziwiłbyś się. Niektóre części tego lasu są gęstsze i starsze niż myślisz. – Tymon
uśmiechnął się szeroko, aż mrużąc oczy. To wtedy surowe niebo nad polaną zabarwiło się błękitem, a ciepłe promienie słońca wpadły między drzewa i rozproszyły się
po zielonej tafli stawu. Adam spojrzał na swojego towarzysza. W tym blasku rysy
Tymona złagodniały, nadając mu wręcz dziecięcej urody. – I żyją tu też… ciekawe
stworzenia…, ale ty przecież o tym wiesz, nie pierwszy raz tu jesteś i pewnie niejedną
z myśliwskich baśni słyszałeś.
Adam, przypominając sobie sceptyczne uwagi babci, wrócił myślami do tych nocy,
które spędził na pustkowiu z dziadkiem, patrolując pola o zmierzchu. W tamtych
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czasach dziadek zwykł mu opowiadać najróżniejsze legendy krążące w jego kole
myśliwskim. Te o czyhających w puszczy potworach, o duszach zbłąkanych wśród
drzew… Zaśmiał się.
– Były takie bajki – przyznał Adam, siadając. – Tutejsi myśliwi zawsze parali się
opowiastkami. Zresztą podobnie, jak oblewaniem wszystkiego, co popadnie… Więc
rozumiesz, nie bierzmy zbyt poważnie tego, co im na język przychodziło po alkoholu…
– Jak chcesz. – Tymon wzruszył ramionami. – Ja w te bajki wierzę.
Adam w milczeniu przyglądał się koledze. Ten kontynuował:
– Żebyś ty ich słyszał ostatnio… – Twarz Tymona nagle straciła blask, uśmiech
opadł odrobinę. – Sporo mówią o starym duchu lasu. Ty już pewnie nie pamiętasz…
Ponoć jest takie stworzenie, które włada tutejszymi terenami z ukrycia. To, które
panuje nad florą, fauną i utrzymuje jedno z drugim w pokoju. Dobry i potężny bóg,
dopóki z nim nie zadrzesz. A widocznie ktoś to zrobił. Dlatego polowania nie udają
się od dłuższego czasu, a pogoda jest taka… niezdecydowana…
– Kto mógłby chcieć narazić się takiemu bogu? – parsknął Adam.
Tymon spojrzał na niego jak na idiotę.
– Ludzie przecież – odparł, jakby to była najoczywistsza rzecz na świecie. Adam
zamilkł. Nagle przypomniał sobie słowa babci, które usłyszał w dniu swojego przyjazdu.
– Może duch jest rozzłoszczony, bo wie, że ludzie planują tu dużą wycinkę. Gdyby tylko
oni wiedzieli, jak wielki błąd popełniają. To miejsce jest zbyt ważne, by tak po prostu je
niszczyć. To miejsce to dom ogromnej liczby gatunków… I twój – dodał cicho Adam.
– I mój dom – westchnął Tymon. Zerknął na Adama. – Wczoraj mówiłeś mi, że
często się przeprowadzasz, tam, gdzie żyjesz. Że tak trudno jest ci się do czegokolwiek
przywiązać. – Tymon chyba zauważył zmieszanie malujące się na twarzy Adama, bo
szybko przeszedł do sedna: – Ty może nie wiesz, jak to jest, ale… Jak już się znajdzie
swoje miejsce w tym wielkim świecie, pozostaje tylko modlić się – nawet do najdziwniejszych bogów – żeby go nikt nie odebrał.
Następnego dnia Adam obudził się nad ranem. Na poddaszu było już chłodno,
drewno w centralnym piecu pewnie wypaliło się już kilka godzin wcześniej. Skądś
jednak dobywało się świszczenie jakby w przeciągu. Chłopak wstał i podszedł do
okna. Przyjrzał się dokładnie jego ramie, ale było szczelnie zamknięte.
Wyjrzał na zewnątrz. Słońce jeszcze nie wzeszło. Na pola opadł kożuch ponurej mgły
i otulił podnóża lasu. Wyzierały z niego tylko ciemne wierzchołki najwyższych drzew,
które z oddali wydawały się podobne skałom sterczącym u brzegów spokojnego morza.
Adam już chciał wracać do łóżka, gdy coś w dole nagle przykuło jego uwagę. Przy ogrodzeniu, gdzie mgła była przerzedzona, coś się poruszyło. Zmrużył oczy i przyłożył twarz do
szyby, by jak najlepiej widzieć lipę. To u jej korzeni dostrzegł znajomą, szczupłą sylwetkę.
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Od razu wybiegł z pokoju. By nie obudzić babci, najciszej jak mógł, zszedł na dół
i po omacku dotarł do drzwi. Powoli przekręcił w nich klucz. Chłód powietrza przeszył
jego gołe kostki. Do przedpokoju wpadł szary blask poranka i omiótł myśliwskie łupy.
Czaszki i poroża rzuciły po ścianach złowrogie cienie.
Stanął w progu. Za płotem, po drugiej stronie polnej drogi stał nieruchomo Tymon
i patrzył w jego stronę. Rozpoznając go w półmroku, Adam wypadł z domu.
– Adam… – mruknął Tymon. Potrząsnął głową. Matowe kosmyki opadły na jego
pobladłe czoło. – Nie powinno cię tu być.
Na te słowa mina Adama zrzedła momentalnie.
– O co ci chodzi? – zapytał, trochę zbyt ostrym tonem.
– Miałeś wyjechać wczoraj wieczorem – odparł Tymon.
– Miałem wyjechać dzisiaj – stwierdził Adam, śmiejąc się. – Pierwsza rzecz o mnie,
której nie wiedziałeś, co? – Szybko spoważniał. – Ale co ty tu w ogóle robisz?
Tymon milczał dłuższą chwilę, zanim w końcu odpowiedział:
– Idę powstrzymać wycinkę.
Po tych słowach, wyszczerzył zęby. Coś w jego grymasie nie było jednak tak szczere,
jak zwykle. Na jego widok słońce nie wzeszło, mgła nie opadła. Uśmiech Tymona
nagle wydał się Adamowi groźniejszy, niemal wilczy.
– Ty? Nie bądź śmieszny. Na to już za późno.
– Wiem, co robię – oznajmił Tymon łagodnie. – Jeśli ten las umrze, umrę i ja.
– Absurd… – Adam tylko pokręcił głową, zrezygnowany.
Słowa ugrzęzły mu w gardle. Tymon nagle upadł i skulił się na klęczkach, drżąc.
Przerażony Adam się cofnął. W pierwszej chwili pomyślał, że chłopak dostał nagłego
ataku – choć nie wyglądał mu nigdy na chorującą osobę. Wtedy jednak ciało Tymona
zaczęło się zmieniać. Jego twarz wydłużała się nienaturalnie, gdy próbował zasłonić
ją skostniałymi dłońmi. Włosy sterczące po obu stronach jego głowy skręcały się
w długie pasma i rozrastały na boki. Wszystkie jego kończyny rosły, ubrania pękały
w szwach i pękała też skóra Tymona… Jednak zamiast krwi z jego ran tryskały snopy
oślepiająco białego światła.
To, co widział przed sobą, wykraczało ponad wszelkie wyobrażenia Adama. Z ziemi
powstało przedziwne stworzenie: było ogromne, ale jednocześnie pełne gracji. Stało
na czterech smukłych nogach zakończonych kopytami. Miało pysk jelenia i poroże też
jemu podobne, ale szerokie na przynajmniej dwa metry w każdą stronę i rozłożyste
jak gałęzie krzewu – Adam mógłby założyć się, że przy innej porze roku zdobiłyby je
liście. Rosły tułów istoty obrastała gęsta, ciemnoszara sierść, a jego długa, siwa broda
niemal ciągnęła się po ziemi jak u starca. Stworzenie mrugnęło do Adama lśniącym
jak paciorek okiem i rzekło:
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– Najgorzej jest umierać w tęsknocie za domem.
Tymon cofnął się i odszedł, stukocząc kopytami. Adam pewnie nie powinien
był za nim biec, ale pobiegł. Ktoś krzyczał za nim – ale on już oddalił się od domu,
znikając we mgle.
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POŻEGNANIE Z BAJKĄ
◆
Michał Dudziak
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ył rok 1984. 16 lipca, godzina siódma czterdzieści. Harcerze z Hufca ZHP z Gorzowa Wielkopolskiego włożyli ostatnie plecaki do autobusowego luku, słysząc
pośpieszanie drużynowego – Marka (ps. Lary). Naturalnie musieli się śpieszyć, bo
od ósmej trzydzieści zaczynało się wydawanie namiotów, kanadyjek, koców i całego
innego sprzętu obozowego, który był ułożony od najlepszych do najgorszych, toteż
dlatego pośpiech był potrzebny. Zmierzali oni do stanicy w Niesulicach, w której
mieli spędzić najbliższe trzy tygodnie.
Autokar ruszył około godziny ósmej. Na ostatnich siedziskach siedzieli Michał (ps. Biały)
i Tomek (ps. Rudy). Mieli oni po dwanaście lat, a w harcerstwie byli od około czterech.
Jedno miejsce za nimi siedziały ich dwie bardzo dobre koleżanki – Zosia i Helena. Cała
czwórka tworzyła zgraną paczkę przyjaciół i mimo wieku mogli na siebie liczyć. Autokar
wjechał do niesulickich lasów około godziny dziewiątej. Innych drużyn, które także zaczynały wakacyjną przygodę, było mało, więc lęk przed uzyskaniem niekomfortowego
sprzętu obozowego nieco zmalał. Wędrownicy, najstarsi harcerze, zaczęli wypakowywać
bagaże, a młodsi (w tym główni bohaterowie) zajmowali się ich układaniem. W pewnym
momencie Zosia, podnosząc plecak ze stelażem, poczuła bardzo dziwne dreszcze przebiegające przez jej ciało. Coś, jakby w niej się wyłączyło, momentalnie zwolniło. Poczuła
dziwny skurcz i poczuła, że ktoś ją obserwuje. Popatrzyła przed siebie. Pod olbrzymim
bukiem ujrzała dziewczynę… Nie dziewczynę, ale jej cień? Zarys sylwetki był przykryty
czarną mazią. Poza mrocznym zarysem Zosia nie widziała nic więcej w nieznajomej. Czuła
jednak, że spogląda ona na nią, mimo że nie widziała jej oczu. Ktoś zaczął potrząsać za jej
ramię, czas wrócił do normy. Był to Tomek, który zapytał:
– Ej, żyjesz? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha, a patrzysz się na stare drzewo.
Dziewczynka na to:
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– Tak, tak. Jestem, już pomagam.
Cała sytuacja wydała się jej nieco dziwna, ale postanowiła nic nie mówić pozostałym, bo i tak by nie uwierzyli.
Po pracowitym dniu zakwaterowania nadeszła pora na ognisko. Drużynowy Lary
opowiedział pierwszą gawędę, uroczyście otworzył Ognisko Obrzędowe i wieczór
mijał. Młoda Zosia ciągle rozmyślała o dziewczynie, którą widziała rano. Mimo że nie
wiedziała, kto to, to czuła do niej coś w rodzaju więzi emocjonalnej, nie umiejąc tego
nawet opisać. Po ognisku, leżąc już w swym łóżku polowym, dziewczynka usypiała po
ciężkim dniu. Niespodziewanie jej uszu dobiegł dźwięk melodii granej na dzwonkach.
Zosia poderwała się, chwilę nasłuchiwała i postanowiła zobaczyć co to. Ubrała swoje
kapcie i lekko uchylając połę namiotową, wyjrzała na zewnątrz w celu zbadania terenu.
Nie widziała nic konkretnego poza jedną żarówką palącą się na środku obozowiska.
Muzyka dobiegała z okolic miejsca ogniskowego, więc tam też się udała. Trochę się
bała, jednak chodzić po ciemku samej w nieznanej okolicy nigdy nie jest wesoło. Nagle,
oślepiające białe światło punktowo zaczęło docierać do jej oczu. Im bardziej się zbliżała,
tym więcej różnych myśli rodziło się w jej wyobraźni. Może to niedogaszone ognisko?
Może to świecąca latarka? Ani to, ani to nie emitowałoby żadnych dźwięków, a już na
pewno nieprecyzyjnej melodii granej na dzwonkach. Zosia szła krok za krokiem, aż
zbliżyła się mniej więcej na odległość pięciu metrów… Już widziała, że to, co widzi, to
na pewno nie jest normalne. Na ławce, na której ona siedziała przy ognisku, pojawiła
się… dziewczyna widziana rano… Tak, to była ta sama, ale już mniej ponura, mniej
straszna. Siedziała zrelaksowana i grała na dzwonkach, jak gdyby nigdy nic. Zosia po
chwili namysłu i niedowierzania spytała:
– Yyy, przepraszam?
Nieznajoma poderwała się do góry, upuszczając miniaturowe dzwonki, które odbiwszy się o ziemię, rozpłynęły się w powietrzu. Obie postacie patrzyły na siebie
z lekkim niedowierzaniem i lękiem. Po chwili ciszy spytała:
– Kim jesteś?
Na to zjawa głosem magicznym, wręcz oniemiającym odpowiedziała:
– A ty?
Zosię zamurowało. Poczuła się, jakby rozmawiała z wróżką, z kimś nierealnym.
Odpowiedziała:
– Ja… Ja jestem Zosia.
Postać podpytała:
– W co wierzysz?
Na co nastolatka, nie do końca zrozumiawszy, rzuciła:
– Wierzę w Boga, jestem katoliczką.
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A zjawa pytała dalej:
– Wierzysz w Potęgę Lasu?
„Czego? Jakiej potęgi?” Mniej więcej takie myśli przebiegały przez głowę małej Zosi.
– Mogę zabrać cię na spacer po moim świecie? Za dnia nie będę mogła z tobą
porozmawiać.
Dziewczynka odpowiedziała:
– Tak, chyba tak.
Postać zbliżyła się, pochwyciła za rękę i poszła w kierunku dużego, starego drzewa. Uczucie trzymanej ręki można było porównać z dotykaniem lodowej rzeźby, ale
tylko z dotyku. Dłoń nie była zimna, była… inna. Znajdując się pod starym bukiem,
nieznajoma zatrzymała się, mówiąc:
– Zamknij oczy, idź przed siebie. Pokażę ci tajemnice tego świata.
Popchnięta lekko, nie widząc nic, Zosia zrzuciła z siebie swoje kapcie, lecz dalej szła
przed siebie. Miała przeczucie, że zaraz wejdzie w drzewo, ale nim się obejrzała była
już w nim. Robiąc kolejny krok, wyszła z niego, ale nie pojawiła się po drugiej stronie.
Znajdowała się teraz niby w tym samym miejscu, ale kompletnie innym.
Zosia otworzyła już całkowicie oczy. Ujrzała piękną krainę, buk uschnięty, przez
który przechodziła, teraz tętnił życiem. Na jego gałęziach siedziały piękne, kolorowe
ptaki, a liście połyskiwały zielenią. Trawa, już niewydeptana była wysoka, zielona
i niemalże świecąca. Piękno owej krainy nie było możliwe do opisania. Wszystko tętniło życiem, było tam magicznie. Teraz, piosenka grana na dzwonkach wybrzmiewała
wszędzie i mniej strasznie. Za dziewczynką weszła postać, lecz już nie przypominała
swojego dawnego oblicza. Była piękną, jasnowłosą dziewczyną o bladej cerze i przepięknych, błękitnych oczach, ubrana w suknię zielono-złotą:
– Widzisz, Zosiu, są krainy takie, gdzie nie pobrudzisz rąk, bułki z makiem na drzewach rosną w krąg. Jedną z takich krain jest ten las, w którym się właśnie znajdujemy.
Piękno, natura, to się tutaj liczy. Ten świat, który znasz ty, jest przepełniony, zepsuty.
Ludzie myślą tam tylko o swoim dobru, nie zważając na innych.
Zosia nie mogła uwierzyć w to, gdzie się teraz znajduje. Ciągle rozglądała się, podziwiając lśniące korony drzew i całą krainę owianą niecodziennym widokiem. Obie
dziewczyny zaczęły iść drogą prowadzącą do obozu. Nie była już czarna i straszna,
lecz jasna i fantastyczna. Dochodząc do obozu, dziewczynka nie widziała namiotów,
nie widziała żadnego śladu człowieka. Zapytała więc:
– Zaraz, a gdzie jest obóz?
Na co druga odpowiedziała jej:
– Nie ma. Czyż to nie jest piękne? Nie ma ludzi, nie ma problemów, zdrad, złości…
Tego wszystkiego tu nie ma!
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Jasnowłosa zaczęła wykrzykiwać z dziwnej radości. Zosię zaczął brać lekki strach:
– No dobrze, ale może już lepiej wracajmy – powiedziała.
– Wracać? Po co? Tu jest tak pięknie!! – naciskała.
– Naprawdę nalegam, żebyśmy wracali – mówiła nastolatka.
– A ja naprawdę nalegam, abyś została! – wrzasnęła starsza kobieta. Zosia zaczęła
krzyczeć.
W obozie wstał nowy dzień. Ktoś zabrał jedną czwartą zapasów! O godzinie ósmej
Lary wydał komendę:
– Druhowie zastępowi! Przeliczyć skład zastępów!
W pewnym momencie przybiegła zaniepokojona Helena, mówiąc:
– Druhu Drużynowy… Nie ma małej Zosi…
Marek wziął ją na bok:
– Jak to nie ma? Sprawdzaliście toalety, inne namioty, kawiarenkę? – pytał
z przerażeniem.
– Tak, nigdzie jej nie ma… Jakby rozpłynęła się w powietrzu!
Drużynowy chwilę myślał, pochwycił swój gwizdek i dmuchał w niego trzy razy
po trzy sekundy. To oznaczało alarm:
– Chorągiew Ziemi Gorzowskiej! Wzywam wszystkich harcerzy i harcerki, w dwuszeregu frontem do mnie zbiórka! – krzyczał z całych sił.
Lary był szczególnie przerażony, bo w podobnych okolicznościach zaginęła jego
nieodnaleziona córka pięć lat wcześniej. Po uformowaniu szyku przez harcerzy Marek
zaczął mówić:
– Całość baczność! Spocznij. Drodzy druhny i druhowie. Dziś w nocy zaginęła jedna
z naszych podopiecznych – druhna Zosia. Jako komendant obozu, zarządzam poszukiwania.
Czas na przygotowanie: trzydzieści minut! Całość baczność! Spocznij, w tył rozejść się.
Trójka przyjaciół się zebrała. Rudy spytał:
– Co o tym myślicie?
Biały na to:
– Na pewno ją coś porwało. Nie ma żadnych poszlak, jakby rozpłynęła się w powietrzu! – spekulowali.
Poszukiwania rozpoczęły się dookoła całej stanicy. Ponad stu harcerzy i harcerek
chodziło po lesie i szukało zaginionej. Wszyscy krzyczeli na zmianę:
– Zosia! Zosia! Hej, Zosia! – lecz nikt nie odpowiadał.
Po kilku godzinach bezskutecznego szukania któryś chłopiec zaczął krzyczeć:
– Ej, halo! Mam coś!
Wszyscy rzucili się w jego stronę. Dobiegłszy, ujrzeli porzucone kapcie leżące przed
starym bukiem. Helena, zobaczywszy je, rzuciła szybko:
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– To jej.
Doszedł Marek, zbadał całą sprawę, zaczął dotykać drzewa, było ono twarde, nie
wskazywało na kogokolwiek ingerencje. Wszyscy mieli myśli – dlaczego mała Zosia
stała przed drzewem? A może ktoś tak to upozorował? Nikt nie wiedział, jaka była
prawda.
Dzień dobiegał końca. Atmosfera była napięta. Każdy z trzech przyjaciół leżał już
w swoim łóżku. Trudno im było zasnąć ze względu na podwojone warty nocne i dzienne
patrolujące teren i częste kontrole w namiotach. Rudy, Biały i Helena nie wiedzieli, co
mogło być przyczyną nagłego zniknięcia ich koleżanki. W nocy jakiś nagły szmer ich
obudził. Nie mogli się ruszyć. Poczuli dziwny dreszcz przebiegający przez ich ciało
i dziwne uczucie zimna, mimo że noc była ciepła. Każde z nich miało wrażenie, jak
gdyby ktoś na nich spoglądał. Strach to uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie czuli:
– Jestem tu… Pomóżcie – przestraszonym, cichym głosem słowa wypowiedziane.
To była Zosia! Każdy z nich to odczuł. Po chwili był krzyk, wszyscy nagle się zerwali.
Uczucie odeszło. Zwołali alarm, kto krzyczał? Nie wiadomo.
– Zaczynają się tu dziać dziwne rzeczy – powiedział Lary.
Chwilę kadrowi uspokajali rozpłakanych zuchów, a następnie kazali rozejść się do
namiotów. Trójka przyjaciół się zebrała. Helena zaczęła mówić:
– Nie możemy tak spokojnie iść spać, wiedząc, że Zosia gdzieś tam jest i potrzebuje pomocy.
– No dobrze, ale co mamy robić? Nie wiemy właściwie nic, poza tym, że potrzebuje pomocy i że jej buty zostały pod jakimś starym drzewem w środku lasu – mówił
z bezradnością Biały.
Rudy rzucił na to:
– Może zacznijmy od udania się do tego drzewa?
Trójka spojrzała na siebie poważnym, lecz lekko przerażonym wzrokiem:
– Zadecydowani, tak – krzyknęli.
Umówili się o pierwszej w nocy przy namiocie chłopaków. Musieli przeczekać trochę
czasu, aż wszyscy zasną, a warta nieco ochłonie po to, żeby mogli bezproblemowo
opuścić terytorium obozowiska. Na razie położyli się. Nikomu nawet nie chciało
się myśleć o śnie, a co dopiero o jego realizacji. Z całej trójki najmniej bała się chyba
Helena. Ona zawsze miała charyzmatyczny i odważny charakter.
Około drugiej godziny dziewczynka przyszła do chłopaków, bo w którymś namiocie
ktoś zaczął wymiotować, więc warta i drużynowy musieli zapanować nad tą sytuacją.
– To jak? Idziemy? – zapytała odważnie Helena.
Ubrana była w czarne spodnie, ciężkie sznurowane buty. Miała ze sobą nóż, który
dostała od wujka i pudełko zapałek. Była już przygotowana, w przeciwieństwie do
chłopaków, którzy byli jeszcze w piżamach.
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– Yyy, tak, tak. Już idziemy – odpowiedział zdezorientowany Michał.
Chłopcy ubrali się w pośpiechu, wzięli rzeczy, które potencjalnie mogą im się
przydać: nóż, jabłko, skarpeta wypełniona kamieniami, wodą, szmatki nasączone
naftą, zapałki i korę brzozową, która jest świetną rozpałką. Ruszyli w kierunku jedynej
poszlaki, jaką było stare drzewo, pod którym znaleziono obuwie zaginionej.
– Ale tu ciemno! – powiedział Rudy.
Było o wiele mroczniej, niż kiedy Zosia szła sama.
– Poczekaj… Myślę… O! Wiem! Dajcie mi te szmatki z benzyną – wtrąca się Biały.
– To jest nafta.
Na co Helena:
– Dobra, nafta! Dajcie.
Tomek mówi:
– Co chcesz z tego zrobić?
Na to dziewczyna:
– Zrobimy z tego pochodnię. Miałam o tym zbiórkę kiedyś, wiem, jak to zrobić.
Chłopcy zdali się na wiedzę przyjaciółki, mimo że nie bardzo ufali temu pomysłowi, bo z ogniem nie ma żartów. Zrobili pochodnię, podpalili ją i od razu zrobiło się
jaśniej. Szli ciągle w stronę drzewa. Grobowa cisza w połączeniu z nieufnym mrokiem
przerażała trójkę. Nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z czymś podobnym, więc
się bali. Pustą ciszę nagle przerwał jakiś stuk i łomotanie. Wszyscy zamarli.
– C…c…co to b…było? – zapytał przerażony Rudy.
– Gaś pochodnię! – cicho rzucił Michał.
Nim się obejrzeli, blasku ognia z pochodni nie było widać. Niespodziewanie gdzieś
z oddali ktoś lekko karłowatym głosem zaczął wykrzykiwać:
– I co? Widzisz, co narobiłeś? Mówiłem ci, żebyś nie szmajclował przy wozie, kiedy
jest zaprzężony w knudle! One bardzo nie lubią, jak się je szmajcluje podczas polagu!
Na to drugi, trochę przygłupim głosem odpowiedział:
– Ale ja tylko… – nie zdążył dokończyć, bo drugi szyderczym głosem zaczął
przedrzeźniać:
– Ale ja tylko, ale ja tylko… Zawsze jest to twoje tylko! Pomóż mi lepiej szukać nioków, bo jak nas ludzie zobaczą, to będziemy mieć przechlapane kwaśnym deszczem!
Rudy, Helena i Biały, słysząc dziwną kłótnię nieznajomych istot, postanowili lekko się
wychylić zza pagórka, za którym leżeli na ziemi. Zobaczyli oświetlony świecami dyliżans,
bez zaprzęgu. Widocznie te całe „knudle”, to jakiś odpowiednik naszych koni. Głosy
nie należały jednak do ludzi. Młodzi zobaczyli niskie, bo gdzieś na oko półtorametrowe,
zielone skrzaty ze spiczastymi uszami. Nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Wóz konny
bez koni stojący przed starym drzewem, a przy nim dwa zielone dziwadła.
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– Idziemy po Larego – wyszeptała Helena.
Pozostali jej przytaknęli, lecz wycofując się, Michał źle położył stopę i nim się
obejrzał, zaczął się turlać w dół, prosto w stronę nieznajomych. Helena i Tomek z góry
obserwowali sytuację. Biały leżąc przy karocy, uniósł lekko głowę, nieznajomy dostrzegł go, on jego, następnie te Knudle okazały się stać na pagórku przy pozostałych,
więc zaczęły oblizywać Helenę i Tomka – ci zaczęli krzyczeć, „zwierzęta” też, na
dole Biały również i dwa gobliny tak samo. Każdy był przerażony na widok nieprzewidzianych gości.
– Coście za jedni? Gadać! – mówił chudszy zielonoskóry, wskoczywszy na swój wóz.
– My tylko szukamy naszej przyjaciółki, zaginęła wczoraj… Zaraz, a to nie są nasze
zapasy jedzenia? Te, które nam znikają ze spiżarni kuchennej? – Michał powiedział
lekko wyniośle.
Goblin na to:
– Ale, ale spokojnie. Dogadamy się jakoś na pewno. My wam pomożemy odnaleźć
koleżankę, a w zamian wy nie powiecie nikomu o nas, dobrze?
Taka propozycja wydawała się nieco podejrzana, zważywszy na to, że proponuje
ją dziwoląg, o którego istnieniu nikt na tym świecie sobie nie wyobrażał, ale lepszego
pomysłu nikt nie miał:
– Zgoda – powiedzieli ludzie.
Nieznajomi przedstawili się jako Nietków i Przełazy, należeli do rasy Węgrzynicanów z rodu Niesłysz. Byli oni rabusiami, którzy podkradali jedzenie z ludzkiego
świata i przewozili je do swojego – Królestwa Sal.
Trójka pomogła umiejscowić „knudle” na swoje miejsce i wszyscy na tym dziwnym
wozie ruszyli w głąb krainy. Na początku przyjaciele byli nieco zlęknieni swoimi towarzyszami, ale po usłyszeniu kilku zabawnych historii ich zetknięć z ludźmi, oswoili
się w nowym towarzystwie. Podróż trwała około trzech ludzkich godzin, w zamianie na czas tubylców – jedenaście jardów, cokolwiek to znaczyło. Helena bacznie
zapamiętywała drogę, którą jechali, w razie, gdyby gobliny nie pomogły im wrócić
do swojego świata. Mijali kolejno: ruiny starego zamku zniszczonego wskutek bitw
jezior, pola makowe, Las Płaczący (pełen wierzb) i uschnięte pola. Zieloni sądzili, że
ich przyjaciółka jest zamknięta w szopie starej wiedźmy, która przybrawszy postać
ludzką, porywa takie, aby zaspokoić swoją wewnętrzną pustkę po córce, która uciekła
od niej. Nagle z oddali ktoś krzyczał:
– Pomocy!
Helena była pewna – to Zosia! Wszyscy się zerwali. Nietków i Przełazy kazali przygotować broń, zapewniając, że to tylko w charakterze samoobronny. Mieli maczety,
włócznie i tarcze. Ruszyli w kierunku, skąd dochodził krzyk. Jechali drogą, która
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coraz bardziej przypominała czarną dziurę. Najpierw zrobiło się ciemno, cały urok tej
pięknej krainy zanikł. Potem rośliny do tej pory piękne, były uschnięte i stare. W końcu dojechali do ogromnej polany, na której poza starą chatą z horroru i ogromnego,
uschniętego drzewa nie było nic.
– Ktoś jest na drzewie – cicho mówił Przełazy.
– Dajcie lornetkę – odezwał się Biały.
Patrząc, ujrzał przymocowaną na linach Zosię przy drzewie, zapłakaną, ewidentnie
zmęczoną.
– Co teraz robimy? – zapytał Rudy.
– Dobra, więc tak. Ja, Nietków i wasza dwójka ruszamy po dziewczynę. Ty (mówił do Heleny) zostajesz tu i w razie niebezpieczeństwa naciśnij ten guzik pięć razy
(wskazując na pewnego rodzaju bęben). To jest holajza – symulator odgłosów, jakie
wydają Wiercarze – tłumaczył Przełazy.
Wytłumaczył też, że Wiercarze to ogromne wygłodniałe wilki, które sieją takie
spustoszenie, że każdy od nich ucieka, a teren, w jakim się znajdowali, jeszcze bardziej
pozwalał na ich byt.
– Ruszamy – wyszeptali.
Zbliżali się cicho, ale szybko. Na wozie czekała Helena, która bacznie obserwowała
całą sytuację. Chłopcy podeszli do drzewa i finką harcerską zaczęli odwiązywać Zosię.
Stwory podeszły do chaty w celu sprawdzenia, czy jest tam ktoś. Na kanapie leżała
chrapiąca wiedźma, która zdjąwszy swoje oblicze pięknej, młodej kobiety usnęła.
– Szybko – pośpieszały Gobliny.
Zosia była ledwo przytomna, dlatego Nietków wziął ją na ramię i udali się w stronę
wozu. Pakując dziewczynę na wóz, usłyszeli, że coś spadło i wydało taki ogromny huk,
że ptaki spłoszyły się z drzewa.
– Co jest?! Zosia?! Nie daruję!!! – z chaty wybiegła wiedźma, rzucając zaklęcia
w stronę wozu.
– Ruszamy! – krzyczał goblin.
Wóz pomknął najszybciej, jak się da. Pędzili, a wiedźma na swoim nieumarłym
koniu z dwiema głowami goniła za nimi.
– Oddawać! Oddawać! – wyrzucała z siebie stara.
– Uruchom holajzę! – Przełazy wydał rozkaz.
Urządzenie zaczęło działać. Nieproszony koń się spłoszył, a razem z tym Wiedźma.
Wóz jechał tak jeszcze przez kilometr, aż dojechali do ruin.
– Uff, udało nam się – powiedział Biały.
Zosia spała, była wycieńczona. Nagle, gdzieś z oddali usłyszeli… Wiercarzy! Ci
to dopiero byli głośni! Musieli być w pobliżu, bo dotarł do nich dźwięk z holajzy,
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a spotkanie z nimi, jeśli nie należy się do nich, grozi murowaną śmiercią. Wszyscy
spojrzeli na siebie i w tym samym momencie powiedzieli:
– Uciekamy!
Dyliżans pędził, ile sił w knudlach. Podjechali do przejścia światów.
– Tutaj nasze drogi się rozchodzą – mówił Przełazy.
– Dziękujemy wam za wszystko – tu przerwał mu Biały. – Ale Wiercarze was
dopadną!
Na to goblin powiedział:
– Mamy jeszcze opcję ternometraniczną. Przeżyjemy. Na was już pora!
Biały i Rudy wzięli małą Zosię i razem z Heleną pobiegli w stronę drzewa. Przechodząc, Zosia się ocknęła i rzuciła do Przełazego i Nietkowa:
– Dziękuję. Naprawdę.
Przyjaciele wrócili do obozu. Wszyscy nie mogli uwierzyć, gdy zobaczyli Tomka
i Michała niosących zagubioną dziewczynę.
– Dawać nosze! – krzyczał Lary.
Bardzo się cieszył, łzy napływały mu do oczu. Z okazji odnalezienia postanowiono
zrobić Dzień Relaksu – wszyscy w obozie świętowali i dobrze się bawili, a wieczorem
na watrze czwórka przyjaciół miała opowiedzieć całą historię, w jaką zostali zamieszani,
nikt im oczywiście nie uwierzył, ale Wędrownicy, usłyszawszy o „starej wiedźmie,
która porywa dzieci”, o mało nie pękli ze śmiechu. Cieszyli się, że wszystko dobrze się
skończyło. Cóż to za obóz harcerski, który nie miałby w sobie jakiejś przygody, jakiejś
magicznej, nierealnej historii? Tomek, Michał, Helena i Zosia już na całe życie będą
mieli co wspominać z tego obozu w Niesulicach latem, osiemdziesiątego czwartego
roku.
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WAKACJE W REZERWACIE W WILANOWIE
◆
Aleksandra Forjasz

T

o miały być niezapomniane wakacje na wsi. Wyjazd do wujostwa był moim
marzeniem. Bywałam tam kilkukrotnie, jednak zawsze towarzyszyli mi rodzice.
Tym razem miałam tam zostać sama i to aż na pięć dni. W końcu będę mogła zwiedzić
okolicę i rozkoszować się głosami natury. To miejsce jest magiczne i ma duszę, jak
mawia moja mama. W dzieciństwie także spędzała tu wakacje, a jej opowiadania
tylko potęgowały mój zapał. Pakowałam więc swój plecak, a w głowie układałam
plan działania na kolejne dni.
Po południu rodzice odprowadzili mnie na dworzec kolejowy. Ostatnie uwagi,
wskazówki, dwa buziaki i rozpoczęłam swój pierwszy samodzielny wakacyjny
wyjazd. Świat zza szyby pociągu był piękny. Opuszczając miejski zgiełk, znalazłam się nagle w wąwozie otoczonym drzewami, który prowadził do krainy
marzeń. Po drodze mijaliśmy kolejne drogowskazy i tablice: Santok, Sarbiewo,
aż w końcu oczekiwana stacja: Strzelce Krajeńskie. Zanim wysiadłam z pociągu,
dostrzegłam już uśmiechnięte twarze kuzynek Basi i Heli oraz kuzyna Leszka.
Podbiegli do mnie i otoczyli szczelnym kordonem. „To będą niezapomniane
chwile” – pomyślałam.
– Witaj, Alicjo! – przekrzykiwały się Basia i Hela.
– Cieszę się, że do nas przyjechałaś – dorzucił Leszek.
– Miło was widzieć, tak bardzo się stęskniłam – odrzekłam.
Po chwili pojawił się wujek i wziął mój plecak. Dziesięciominutowa jazda samochodem wśród krajobrazów Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego potęgowała
moją radość. Brukowa droga prowadziła niczym do bajkowej krainy, na której wjeździe,
jakby na straży, stały dwa trzydziestometrowe drzewa.
– To nasze perełki, pomniki przyrody – rzekł wujek. – Trzystuletnie dąb i klon.
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Po chwili znaleźliśmy się w rodzinnej oazie w Wilanowie. Ciocia przywitała nas
ciepłą herbatką i ciastem drożdżowym. Czas spędziliśmy na przemiłych rozmowach
i wspomnieniach, a także snuliśmy plany na kolejne dni.
– Co byście powiedzieli, gdybyśmy jutro poszli do rezerwatu? – zapytał Leszek.
– Decyzja należy do naszego gościa – skwitował wujek Wojtek.
Byłam zachwycona, gdyż marzyłam o wakacjach na łonie natury. Oczywiście
potrzebowałam przewodników, a najlepszymi na pewno będą kuzyni. Nakreśliliśmy
harmonogram działania na jutro, po czym pełna wrażeń udałam się do pokoju, gdzie
czekało na mnie pościelone łóżko. Przez uchylone okno zakradał się do mnie księżyc. Wpatrzona w jego poświatę, ledwo przyłożyłam głowę do poduszki, zasnęłam
twardym snem.
Rano obudziło mnie rześkie powietrze i śpiew ptaków informujący o rozpoczynającym się dniu. Pospiesznie wyskoczyłam z łóżka i wyjrzałam przez okno. Spojrzałam
na pobliski las. Drzewa lekko kołysały się na wietrze, a liście nieśmiało mieniły się
w żółtych promieniach słońca. Miałam wrażenie, że wszędobylskie buki machają do
mnie i nawołują, abym czym prędzej przybyła pod ich rozłożyste korony. Mama miała
rację, że to miejsce jest magiczne. Nie zastanawiając się dłużej, zbiegłam po schodach
do kuchni, gdzie czekało na mnie ciepłe śniadanie.
– Dzień dobry! – entuzjastycznie rzekłam na powitanie.
– Dzień dobry! – chórem odrzekli domownicy.
– Chyba nasz gość nie mógł spać, skoro obudził się razem z kogutami – śmiała się
ciocia Irenka.
– Nie, wręcz przeciwnie – odpowiedziałam. – Czuję się wyśmienicie i jestem gotowa
na wycieczkę.
Pospiesznie zjedliśmy naleśniki z dżemem, uszykowaliśmy wodę i kilka kanapek
na prowiant, przywdzialiśmy stosowne ubrania i po chwili staliśmy gotowi na podbój
świata.
Leszek jako jedyny mężczyzna w towarzystwie został liderem grupy. Zresztą świetnie się do tego nadawał, gdyż znał ten teren jak własną kieszeń. Szliśmy równym
krokiem, chcąc jak najszybciej znaleźć się w lesie. Po chwili marszu minęliśmy ruiny
młyna na rzece Pełcz. Woda płynęła rwącym nurtem niczym górski potok.
– Rzeka ze względu na duży spadek koryta była często wykorzystywana do budowy
młynów wodnych – dumnie poinformował chłopak.
Szliśmy jeszcze chwilę, by w końcu dojść do znanych mi już strażników rezerwatu
– dębu i klonu. Nie mogłam wyjść z zachwytu, jakie te drzewa są ogromne. Czułam
się jak mała mróweczka.
– Spróbujmy je objąć – zaproponowałam.
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– One mają prawie pięć metrów w obwodzie, więc może to nie być takie proste –
powiedziała Basia.
Chwyciliśmy się za ręce, wytężyliśmy ciała i śmiejąc się wniebogłosy, osiągnęliśmy
cel.
– Musimy teraz iść drogą w prawo, tamtędy dojdziemy do leśniczówki, za którą
znajduje się dawny cmentarz – instruował Leszek. – Niektóre nagrobki są już bardzo
zniszczone.
– Wiesz, Aluś – ciągnęła Hela – tam znajduje się grób dawnego leśniczego, przykryty
ogromną płytą kamienną.
– Legenda mówi, że jego duch cały czas czuwa nad naszym rezerwatem – zachichotała Basia.
– Bujda – zakpił z siostry Leszek.
Szliśmy grądowym lasem. Majestatyczne graby i dęby rozpościerały swoje korony
nad naszymi głowami. Imponowały wysokością i wielkością pni. „Piękne” – to jedyne
słowo, które w tym momencie przebiegało przez moją głowę. W górze słychać było
ptasi koncert. Gdzieniegdzie dostrzec można było przelatujące gołębie.
– To siniaki, najpopularniejsze ptaki w naszym rezerwacie – powiedziała Baśka.
– Słyszycie to stukanie? – zapytałam.
Przystanęliśmy na chwilę. Cisza przepełniała las, ale z oddali dobiegało do nas
rytmiczne pukanie.
– To kolejne nasze skarby. Dzięcioł czarny lub dzięcioł średni – rzekł Leszek. – Może
uda nam się je dostrzec.
Nie musieliśmy długo czekać, gdyż za moment dostrzegliśmy czarnego ptaszka
z czerwoną czapeczką na głowie, który z zapałem rozłupywał twardą korę drzewa.
Nie chcieliśmy zakłócać tej pracy, dlatego podążyliśmy dalej. Moja głowa obracała
się w każdą możliwą stronę. Pod drzewami swe liście rozkładały piękne paprocie:
narecznica i orlica. Słońce już górowało ponad nami, a docierające promienie podkreślały urok niebieskich fiołków i przylaszczek. W zaroślach mieniły się białe zawilce
i szczawniki zajęcze. Widoki zapierały dech w piersiach. Wszędobylska cisza i rozbrzmiewające odgłosy natury koiły nasze zmysły. Pomiędzy grabami i dębami bieliły
się pnie brzozy. W trawie błyszczały wilgotne kapelusze borowików. Przysiedliśmy
na chwilę, by odpocząć.
– Za tamtymi pagórkami znajduje się jeziorko – powiedział nasz przewodnik. – Tam
odsapniemy dłużej.
Poszliśmy przed siebie. Teren robił się coraz bardziej grząski i torfowy. Porastały
go piękne trawy, turzyce, torfowce i trzcinniki. Z oddali dostrzegliśmy błyszczącą
taflę wody. Pojawiły się olchy, brzozy omszone i jesiony.
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– Zachowajcie ostrożność – instruowała Hela. – I nie zgubcie butów.
Humor nam dopisywał. Szliśmy gęsiego, podążając za śladami Leszka. Wkoło
rosły czeremcha i czarna porzeczka, a ich soczyste owoce zachęcały do skosztowania.
– Tylko proszę nic nie zrywać – rzekła Basia. – Zaraz posilimy się naszymi kanapkami.
Przyspieszyliśmy nieco kroku, bo zrobiło się trochę chłodniej. Wiatr się wzmagał,
słońce zaszło za chmury i umilkły ptasie śpiewy. Jedynie dzięcioł niepokojąco przyspieszył stukanie. Podeszliśmy do jeziora i przysiedliśmy na jego brzegu.
– Co się dzieje? – zapytał Leszek. – Dlaczego po wodzie nie pływają gągoły?
Rzeczywiście, nigdzie ich nie było. Na śródleśnym jeziorze widać było tylko kwiaty
grzybienia białego. Rozejrzeliśmy się wokoło i nasze serca zamarły… Na przeciwległym
brzegu dostrzegliśmy kłęby dymu. Czułam, jak strach paraliżuje moje ciało, a nogi
trzęsły się jak galareta. Wzięłam głęboki oddech i rzekłam:
– Chodźmy, tam się pali!
Biegliśmy co sił w nogach, przeskakując przez wysokie paprocie. Dotarliśmy na
miejsce bardzo szybko. Naszym oczom ukazała się grupka nastoletnich chłopców,
którzy z zapałem rozpalali ognisko. Trzech z nich niosło w rękach siekiery, a pozostali
ciągnęli po ziemi grube konary buczyny.
– Stójcie! Dość! – krzyczał nerwowo Leszek.
Wandale zareagowali szyderczym śmiechem na słowa kuzyna.
– Przestańcie! To jest rezerwat! – wtórowałam drżącym głosem.
Nastała cisza. Przyroda zamarła. Fiołki spuściły ponuro fioletowe główki. Staliśmy
nieruchomo, a oprawcy zaopatrzeni w siekiery i drewniane kołki zmierzali w naszym
kierunku. Wtem rozległ się potężny huk i donośny głos echem rozniósł się po całym
lesie:
– Stop!!! Nie mogę na to patrzeć! Opamiętajcie się! To, co rosło trzysta lat, wy
chcecie zniszczyć dla rozrywki?!
Skuleni przysiedliśmy pod czeremchą. Opryszki struchlały, nie mogąc zrozumieć,
co się dzieje.
– Nie niszczcie roślin! – głos dalej grzmiał. – Zabijacie w ten sposób również zwierzęta! Jestem odpowiedzialny za mój las i nakazuję wam przestać!
– To duch leśniczego – szepnęła Basia. – Broni rezerwatu.
Wtem rozległo się głośne tupanie, które nasilało się z każdą chwilą. Buch, buch,
buch…
– Co się dzieje? – zapytałam przerażona.
Hela objęła mnie mocno, choć czułam, że i ona cała dygocze. Gałęzie pobliskich
drzew zaczęły się pochylać, tworząc szeroki korytarz. Obejrzeliśmy się ze siebie. I oto
stała się rzecz niebywała… W naszym kierunku podążały dwa olbrzymie drzewa.
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Miejscowi strażnicy – dąb i klon szli z pomocą leśniczemu. Ziemia drżała, a my w ciszy
obserwowaliśmy całe zdarzenie. Wówczas młodzieńcy przystąpili do ataku, rzucając
siekiery w kierunku obrońców rezerwatu. Na szczęście przeleciały tuż obok wielkiego
pnia dębu. Już mieliśmy ruszyć z pomocą, gdy na polu bitwy pojawiły się popielice.
To ich miejsce bytowania zostało zniszczone przez wandali. Te małe gryzonie żyjące
pośród konarów drzew przypuściły atak z powietrza. Żołędzie i bukwy lądowały
na głowach chłopaków. Również dzięcioły niczym odrzutowce atakowały ich ciała.
Opryszki, nie mogąc obronić się, podjęli ucieczkę.
– Nigdy więcej tak nie róbcie! – na odchodne zagrzmiał leśniczy.
Młodzieńcy uciekali na oślep przed siebie. Jednak ziemia robiła się coraz bardziej
grząska, utrudniając poruszanie się. Torfowisko wciągało ich ciała. Próbowali wyszarpnąć nogi z bagna, jednak ich buty utknęły na zawsze. Biegli dalej boso, chcąc
jak najszybciej opuścić rezerwat. Drzewa tupały z całych sił, a echo niosło grzmoty,
potęgując strach leśnych wandali.
Po chwili zapanowała cisza. Powoli rozprostowaliśmy nasze ciała, choć nadal trzymaliśmy się mocno za ręce. Rozejrzeliśmy się wokoło, jednak nikogo nie było. Piękne
buki i brzozy delikatnie pochylały się pod wpływem wiatru. Zachodzące słońce rzucało
na paprocie ostatnie promienie. Zawilce zamknęły swoje płatki, przygotowując się do
snu. Na turzycach pojawiły się krople rosy. Nie było słychać leśniczego, nie było też
widać drzewnych strażników lasu. Nad jeziorem pojawiła się niewielka mgła.
– Czy mi się to wszystko śniło? – zapytałam.
– Nie, to wydarzyło się naprawdę – odpowiedział przejęty Leszek.
– Spójrzcie, jeszcze tli się ognisko – rzekła Basia.
Nabraliśmy w butelki wodę z jeziora i dogasiliśmy żar. Rozejrzeliśmy się raz jeszcze,
ale przyroda zachowywała się tak, jakby nic tu się nie wydarzyło. Jedynie po konarach
drzew biegały popielice, próbując zrekonstruować swoje terytorium.
Szliśmy w milczeniu, rozmyślając o tym, co się wydarzyło. Minęliśmy cmentarz
i leśniczówkę. Na rozdrożu przystanęliśmy na chwilę obok dwóch pomników przyrody – dębu i klonu. Stały niezmiennie na tym samym miejscu. Ich korony dostojnie
górowały nad rezerwatem. Poszliśmy dalej. Na chwilę obróciłam się do tyłu. Miałam
wrażenie, że strażnicy machają nam na pożegnanie rozłożystymi konarami. A może
to nie było wrażenie. Byłam pewna, że to miejsce jest magiczne i że duch leśniczego
czuwa nad rezerwatem. Słońce zachodziło, a my zbliżaliśmy się do domu. Dzisiejszy
dzień miał się już ku końcowi, jednak wierzyłam, że kolejne wakacyjne dni w Wilanowie również przyniosą wytchnienie i dostarczą niezapomnianych wrażeń.
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holerne psisko” – zaklął w myślach Patryk. Kolejne zmarnowane popołudnie
na przedzieraniu się przez wątpliwie urokliwy las, podczas gdy mógł w tym
czasie leżeć z piwem na kanapie i oglądać mecz. Oczywiście, jego ukochana żonka
miała inne plany, a gdy ona sobie czegoś zażyczyła, nie było mocnych.
Kolejna gałązka uderzyła go w twarz, miał dosyć. Zaklął głośno i stwierdził, że
wraca do domu. Z dala od lasu, wilgoci i znęcających się nad nim drzew.
– Hrabia! Kundlu, wracaj w tej chwili! – krzyknął i rozejrzał się dookoła. Pies zazwyczaj wracał zawołany. – Hrabia!
Patryk wściekł się nie na żarty.
– Wracaj mi tu w tej chwili, głupi kundlu, bo jak nie to zobaczysz! – warknął rozeźlony. – Cholerne psisko.
Patryk spojrzał w niebo, zaczęło się ściemniać, więc powinni już wracać.
– Zatłukę cię, mieszań… – mężczyzna potknął się o coś i porządnie grzmotnął
brodą o ziemię, na jego szczęście upadł na miękki mech. – Co do choler…
Patryk obrócił się i słowa uwięzły mu w gardle. Potknął się o swojego psa. O swojego martwego psa.
Hrabia leżał na ziemi bez ruchu z wywróconymi białkami oczu i z pianą spływającą
z uchylonej gęby.
– Psie? – Patryk potrząsnął zwierzakiem, ale bez reakcji.
Przerażony podniósł się z klęczek i rozejrzał dookoła. Kilka metrów dalej zobaczył
coś za skałą.
Nogi niemiłosiernie trzęsły mu się ze strachu, ale mimo oporu podszedł bliżej. Gdy
jego oczy spoczęły na ciele, wstrzymał oddech.
Zaczął wrzeszczeć. I nie przestawał bardzo długo.
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***
Marta właśnie parzyła sobie kawę jak co rano, gdy do biura doszły wieści. Wszyscy
zrobili się niespokojni i chodzili po budynku, zamiast zwyczajowo siedzieć na swoim
miejscu, ale jak zwykle spóźniona detektyw była niczego nieświadoma.
– Marta? – Głos przestraszył brunetkę i gdy gwałtownie się odwróciła, nieco kawy
wylało się na jej szarą koszulę, tworząc ciemną plamę. Kobieta zaklęła i jak szalona
zaczęła wycierać napój szmatką, by nie został ślad.
– Czego chcesz, Michał? – na wpół warknęła, na wpół westchnęła zirytowana.
– Szef wzywa nas do siebie – odpowiedział, przewracając oczami.
Marta westchnęła i pogodziła się z faktem, że plama nie zejdzie i będzie cały dzień
wyglądać jak brudas. Wzięła kubek z kawą i ruszyła za kolegą. Gdy go dogoniła, zapytała:
– Wiesz, czemu nas zbiera?
– Znaleziono ciało. – Marta stanęła jak wryta. Jeszcze ani razu w swojej krótkiej
karierze nie słyszała o zabójstwie. W tych okolicach się to nie zdarzało. Lubuskie było
najspokojniejszym kryminalnie województwem.
Nadal w szoku, brunetka przeszła przez drzwi i znalazła się w sali konferencyjnej,
w której dopiero niedawno zasłużyła sobie na miejsce. Odnalazła wzrokiem szefa.
Był zaniepokojony, jego czoło przecinała nietypowa dla niego, ogromna zmarszczka.
– Wszyscy już jesteście? – odezwał się szef. – Usiądźcie. – Gdy wszyscy zajęli swoje
miejsca, zaczął mówić. – Jak już wszyscy wiecie, znaleziono dwa ciała.
– Dwa ciała? Podobno znaleziono jedno.
Przez salę przeszły szepty.
– Wiem, że nigdy nam się to tutaj nie zdarza, ale to nie dotyczy tylko Gorzowa.
Od dwóch dni z całego województwa dochodzą nas słuchy o ciałach znalezionych
w lasach lubuskich. Nie wiem, czy nazywanie ich „ciałami” jest tu odpowiednie. – Po
tych słowach włączył projektor, który wyświetlił zdjęcia nagich ciał, nieokrytych
żadnym odzieniem.
To nie były zwykłe zwłoki. Na korpusach nie było twarzy. Na głowie ani nigdy
indziej nie rosły włosy. Ponadto ciała nie miały żadnych narządów płciowych: ani
żeńskich, ani męskich. Zwłoki wyglądały tak, jakby ktoś w aplikacji graficznej wymazał
gumką ostre zakrzywienia, twarz, wszystko, co czyniło ciało ludzkim.
– Zwłoki zostały przetransportowane do patologa. Rada wojewódzka zarządziła, że
z każdego miasta, na którego terytorium znaleziono podobne ciała, ma zostać wybrana
dwójka detektywów do poprowadzenia sprawy.
Marta zaczęła się niecierpliwie wiercić na krześle. Pragnęła tej sprawy niesamowicie
mocno, ale nie miała szans. Była zbyt młoda i bez doświadczenia. To mogło rozkręcić
jej karierę, mogła przeskoczyć kilka lat drobnych spraw.
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– Z licznych powodów, które nie zostaną poddane dyskusji – powiedział ostro szef
i zlustrował nas wzrokiem. – Wybrałem Filipa – serce dziewczyny biło tak szybko,
jakby za chwilę miało wyskoczyć jej z piersi. – I Martę.
Nie mogła w to uwierzyć! Gdy rozejrzała się po sali, zobaczyła, że inni też nie mogli
tego zrozumieć. Taka sprawa mogła niesamowicie przyspieszyć jej karierę. Każdy
takiej sprawy pragnął, ale to właśnie ona ją dostała!
Marta wyprostowała się na krześle, uśmiechnęła się i elegancko skinęła do szefa.
– Dziękuję.
– Zostańcie w sali, podam wam szczegóły. Za dwie godziny jedziecie do kostnicy
zobaczyć ciało.
Marta ostatni raz była w kostnicy na studiach. Wtedy wszystko wydawało jej się
żartem, najważniejsze były dramaty miłosne, ale tym razem było inaczej, tym razem
przyszła tu z misją. Musiała rozwikłać zagadkę dziwnych ciał. Tu nie było ani miejsca,
ani czasu na żarty i dramaty.
Dziewczyna poczuła motylki w brzuchu. Chociaż „stresowe pterodaktyle” byłyby
bardziej adekwatną nazwą. Czuła, jak rozrywa ją od środka. Chciała działać, ale potwornie się bała, że jej się nie uda.
Na szczęście koleżanka pożyczyła Marcie zapasową koszulę, co zdjęło chociaż
jeden problem z jej głowy – problem plamy.
– Witajcie. – Do Marty i Filipa podszedł starszy mężczyzna. Jak na razie największym minusem sprawy był ten drugi detektyw, którego skrajnie nie lubiła. – Podążajcie
za mną, proszę.
W trójkę weszli do kostnicy. Pierwszym, co zauważyła dziewczyna, były dwa ciała
ze zdjęć leżące na stołach. W rzeczywistości wyglądało to jeszcze gorzej.
Mężczyzna założył rękawiczki i dał znak, żeby zrobili to samo. Gdy już stali wokół
jednego ze stołów, do nozdrzy Marty wdarł się okropny odór – tak silny, że musiała
odwrócić głowę.
– Oprócz oczywistych anomalii, jakimi są brak twarzy, narządów rozrodczych,
owłosienia na ciele, sprawa staje się jeszcze dziwniejsza, gdy zajrzymy do środka – i gdy
to powiedział, chwycił szczypce, aby otworzyć jamę brzuszną. – Wszystko zachowało
się idealnie, nie ma żadnych zapadnięć, zaników, zepsuć. Prosto mówiąc, gdyby serce
i mózg ruszyły, ciało byłoby całkowicie sprawne. Nie ma żadnej przyczyny śmierci,
zatoru żył, ciała obcego, odkształcenia, żaden organ nie przestał działać. – Zamknął
brzuch i odłożył szczypce na tackę. – A przynajmniej tak myśleliśmy, aż znaleźliśmy
popiół w przewodach oddechowych. Zanieczyścił w śladowych ilościach płuca, tchawicę, krtań i gardło. Nie było to przyczyną śmierci. Tak naprawdę wygląda to, jakby
ciało po prostu się wyłączyło, a popiół był jedynie nic nieznaczącym dodatkiem.
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Ponadto narządy rozrodcze nie zniknęły tylko z zewnątrz, ale również od wewnątrz,
a u kobiet nastąpił zanik piersi. Przy analizie laboratoryjnej odkryto, że tkanka zwłok
jest trująca. Odnaleziono martwego psa, który polizał ciało i w ciągu kilku minut
zdechł. – Mężczyzna spojrzał na Martę i jej towarzysza, jakby zastanawiając się, czy
powinien im coś powiedzieć. W końcu przerwał ciszę:
– Przejrzałem raporty z całego województwa. Wszystkie sprawy wyglądają tak
samo. Żadnej przyczyny zgonu oraz popiół w drogach oddechowych, który w żadnym
przypadku nie był przyczyną śmierci.
Marta popatrzyła na Filipa, a ten odwzajemnił zaniepokojone spojrzenie.
– Czy to wszystko? – detektyw w końcu się odezwał.
– Owszem – westchnął patolog. – Oby wam się poszczęściło, słyszałem, że inni polegli.
Pterodaktyle w brzuchu Marty znów ożyły.
– Dziękujemy bardzo – uśmiechnęła się nerwowo do lekarza. Pożegnali się i wyszli.
***
Gdy weszli do lasu, wszystko wyglądało całkowicie normalnie, żadnych ludzi z nożami
kryjących się za drzewami czy zmutowanych ptaków, które po części wyjaśniałyby
zagadkę ciał. Na przekór ptaki gromadzące się na gałązkach ćwierkały radośnie, wyglądając całkowicie normalnie.
Martę dopadły straszne myśli, że nie zdoła rozwikłać zagadki, która na zawsze
będzie rzucać cień na jej karierę. Może powinna była odrzucić propozycję szefa, kiedy
miała na to szansę. Zaraz jednak skarciła się za takie myśli. Oczywiście, to lepiej, że
wzięła tę sprawę – nigdy by sobie nie wybaczyła, gdyby chociaż nie spróbowała, nawet
jeśli miałoby się to odbić na przyszłości jej kariery.
Im głębiej wchodzili w las, tym ciszej się robiło. Zwierzęta już dawno odstraszyli
ludzie krążący bezustannie wokół miejsca zbrodni.
Gdy Marta i Filip dotarli na miejsce, nie zastali nikogo. Wcześniej poinformowano
ich, że zdjęcia zostały zrobione, a teren zabezpieczony, oraz że będą tam sami, ale
mimo że od początku wiedziała, co ją czeka w lesie, zadrżała. Drzewa dookoła żółtej
taśmy policyjnej wyglądały tak, jakby ktoś wyssał z nich życie – zazwyczaj dumnie
unoszące się gałęzie otoczone głęboką zielenią opadały żałośnie ciągnięte w dół przez
opadające, brązowe liście, kłaniające się ziemi.
Postanowiono wypróbować nowy sposób, jako że stary zawiódł, dlatego Marta
i Filip zostali zostawieni sami w tym upiornym miejscu. Samotność miała podobno
zapewnić im spokój i komfort myślenia, ale dziewczyna nie mogła sobie wyobrazić,
jak ktokolwiek mógłby się czuć komfortowo sam w obumarłym lesie, to znaczy… sam
na sam z Filipem.
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– Zbadaj teren dookoła – zarządził zarozumiały mężczyzna.
Marta ugryzła się w język, by mu nie odszczekać i zirytowana, zaczęła kręcić się po lesie.
Oczywiście, to ona musiała krążyć jak głupia, podczas gdy Filip nie ruszał tyłka z miejsca.
Po godzinach poszukiwań zaczął zapadać zmrok, a oni nic nie znaleźli.
– Myślę, że powinniśmy już wracać – odezwała się Marta, przerażona myślą o przebywaniu tu po zmroku.
Filip wyglądał, jakby chciał się kłócić, ale na niego również wpływała negatywna
aura miejsca. W końcu kiwnął głową, zebrał swoje rzeczy i ruszyli.
W następnych dniach spędzali w lesie tyle czasu, że praktycznie tam zamieszkali.
Dziwna sprawa fascynowała Martę i mimo braku postępów, nie zniechęcała się. Parę
razy wrócili do kostnicy obejrzeć ciało, ale to również nic nie zmieniło. Wszyscy zaczęli
tracić nadzieję. W ciągu tych kilku dni znaleziono w lasach lubuskich kilka kolejnych
ciał oraz zaczęto poszukiwać zaginionych osób. Niestety, wszelkie próby dopasowania zwłok do zdjęć kończyły się z fiaskiem, ponieważ ciała były zbyt zdeformowane.
Marta zaczęła tracić nadzieję.
– Jakieś postępy? Wiesz, w sprawie ciał – zapytała Martę sympatycznie Sylwia
i podała jej kawę, po czym opadła na fotel obok biurka.
Kobiety siedziały w biurze. Na czas śledztwa brunetce został przydzielony prywatny
i bardzo przytulny gabinet, do którego bez przerwy próbowali się dostać zaciekawieni
pracownicy, ale jak na razie jedynie Sylwii się udało pod pretekstem przyniesienia kawy.
Marta wpuściła ją jedynie dlatego, że faktycznie desperacko potrzebowała kofeiny,
a sama nie miała siły iść do kuchni, aby zaparzyć sobie kawę. Brunetka wiedziała, że
sympatia była udawana, ponieważ jedyne, na czym blondynce zależało, to były jakieś
strzępki informacji, które ewentualnie mogła wyciągnąć od detektyw.
– Na razie nic – odezwała się Marta z żalem, od którego aż się wzdrygnęła. Nie
chciała wyjść na niekompetentną nastolatkę, której wartość przecenili. Wiedziała, że
wszyscy tak o niej mówili za jej placami, że jest za młoda, że ktoś bardziej doświadczony
powinien był dostać tę sprawę.
– Mhm – mruknęła niemrawo Sylwia.
– Wiesz co, naprawdę cię przepraszam, ale jestem niesamowicie zajęta i gdybym
mogła zostać sama, byłabym wdzięczna – Marta wykrztusiła z siebie z udawaną uprzejmością i zobaczyła, jak Sylwia zaciska wargi.
– Oczywiście, w końcu masz ważną sprawę do rozwiązania – uśmiechnęła się
sztucznie i szybko wyszła z biura, a brunetka opadła plecami o oparcie, wykończona
kilkuminutową rozmową.
Westchnęła i sięgnęła po kawę. Zapatrzona w widok za oknem, wzięła łyka i natychmiast skrzywiła się, prawie wypluwając napój. Ohyda. Kawa bez mleka i cukru.
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Po chwili Marta wstała i skierowała się do kuchni. Przez całą drogę ignorowała
ciekawskie spojrzenia lądujące na jej osobie i gdy w końcu dotarła na miejsce, szybko
posłodziła kawę i nalała do niej mleko. Oparła się o blat i zaczęła spokojnie popijać
ciepły napój. Po chwili zadecydowała się na powrót i rozpoczęła mozolną wędrówkę między biurkami. Naraz w jednym z gabinetów zobaczyła Filipa kłócącego się
z szefem. Po chwili zastanowienia kobieta stwierdziła, że nie zaszkodzi tam wstąpić
i zorientować się w sytuacji.
Po przejściu paru kroków usłyszała uniesione głosy i podeszła bliżej. Gdy zbliżyła się
wystarczająco blisko, by rozróżnić słowa, zakuło ją w sercu i łzy napłynęły jej do oczu.
– To wszystko jej wina – warknął Filip. – Jest niekompetentna, nieusłuchana, młoda
i głupia! Jak ma rozwiązać tę sprawę, gdy nie mam poważnego partnera do pomocy?
– Możliwe, że trochę pośpieszyłem się z jej wyborem i rzuciłem ją na głęboką wodę…
– Marta nie chciała słuchać więcej. Tyle ile usłyszała, wystarczyło jej w zupełności.
Ona wkładała w sprawę całe swoje serce, ale nikt tego nie doceniał. Przecież to nie
jej wina, że Filip jest aroganckim imbecylem z problemami psychicznymi i nie umie
normalnie jak człowiek z nią przedyskutować sprawy!
Marta poczuła się niezrozumiana, zraniona i przede wszystkim zdradzona. Wbiegła do biura i trzasnęła za sobą drzwiami, nie zwracając uwagi na innych. Miała tego
wszystkiego serdecznie dość. Po raz kolejny nikt jej nie doceniał, po raz kolejny obarczali ją winą za coś, na co nie miała wpływu. Miała jedynie ochotę na pójście do Filipa
i wygarnięcie mu w twarz, co o tym myśli.
Brunetka gwałtownie wstała i szybko skierowała się do biura szefa, ale nikogo
tam nie było. Sprawdziła również w sali konferencyjnej, biurze Filipa i kilku innych
pomieszczeniach, ale nigdzie ich nie było.
„Cudownie” – pomyślała i wściekła wróciła do siebie. Po zatrzaśnięciu za sobą
drzwi rzuciła się na kanapę.
„Nie potrzebuję ich” – pomyślała. – „Mogę to rozwiązać sama”. Marta wstała i skierowała się do biurka. Siedziała nad sprawą, aż na dworze nie zapanował zmrok. Spojrzała na zegarek i zdziwiona zobaczyła, że wybiła już dwudziesta pierwsza godzina.
Niechętnie wstała od biurka, zebrała papiery i skierowała się do wyjścia, po drodze
zostawiając brudny kubek w zlewie kuchennym. Wsiadła do auta i zaczęła kierować
się w stronę domu.
Marta jechała już jakieś dziesięć minut, gdy zobaczyła zjazd do lasu, zaraz obok
tego miejsca, gdzie odnaleziono ciało. Prawie niezależnie od siebie ostro skręciła,
wjeżdżając na kamienistą dróżkę. Nie miała zamiaru się poddawać.
***
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Od piętnastu minut przedzierała się przez krzaki w całkowitej ciemności rozjaśnianej
jedynie przez latarkę w telefonie, ale nie zgubiła się. Doskonale wiedziała, gdzie ma
się kierować. Powiedzieć, że słyszała głos w głowie, byłoby nadużyciem, ale coś nią
kierowało. Im bardziej się zbliżała, tym ciężej stawiała kroki, jakby szła po smole. Coś
ją tam ciągnęło. Coś złego, zgniłego, potwornego.
Marta chciała się wycofać, chciała wrócić do auta i z piskiem opon opuścić ten
nawiedzony las, ale nie mogła. Czuła jakby niewidzialne siły ją tam prowadziły, jakby
przyciągał ją magnes. Miejsce zbrodni jaśniało w jej umyśle potwornym blaskiem.
Gdy w końcu dotarła na miejsce, zatrzymała się w miejscu i wzięła drżący oddech.
Dopadło ją wrażenie, jakby ktoś spuścił na nią kubeł lodowatej wody. Zadrżały jej
usta. Nie chciała tu być.
Poczuła, jak wrażenie zimna ją opuszcza i wypuściła oddech z ulgą.
„Skoro już tu jestem” – pomyślała. – „To równie dobrze mogę się rozejrzeć”.
Krążyła po miejscu zbrodni przez dwie godziny. Pomimo że zdjęto już taśmy zabezpieczające, dokładnie widziała tamto miejsce, w którym znaleziono ciało. Nagle
coś ją natchnęło. Automatycznie wstała i oddychając ciężko, położyła się w miejscu
tamtego ciała. Popatrzyła w górę i dostrzegła parę gwiazd prześwitujących zza liści.
W ciemności było tu jeszcze straszniej. Rozejrzała się uważnie, nie dostrzegając za
dużo w mroku. Miała wrażenie, jakby korony drzew jeszcze bardziej się nachyliły w jej
stronę – niczym sięgające po nią łapy. Zadrżała, dostrzegając tańczące dookoła cienie,
gwałtownie wstała i podbiegła do drzewa. Oparła się o nie – skonana ze zmęczenia
i zdenerwowania.
To miejsce emanowało złą aurą. Marta czuła się tak, jakby ważyła tonę. Na szyi
czuła ciężki oddech. Zaczęła płakać. Chciała jedynie wrócić do domu. Nie obchodziło ją, czy rozwiąże tę sprawę, czy stanie się przegraną. Tu coś było nie tak i Marta
chciała jedynie przeżyć.
Nagle dziewczyna poczuła, jak drzewo zza jej pleców znika, a ona zaczyna spadać.
Zaczęła wrzeszczeć i machać rękami, aż przez upadek całe powietrze zostało wyparte siłą z jej płuc. Brunetka przez chwilę leżała i nieprzytomnie obserwowała popiół
unoszący się wokół niej.
Nagle otworzyła szerzej oczy i zaczęła panikować. Szybko zerwała się na nogi,
ocierając łzy spływające z oczu niczym wodospad. Była otoczona zgniłozielonymi,
lnianopodobnymi roślinami, które straszliwie śmierdziały, rozkładając się.
Zaczęła przedzierać się przez obrzydliwe rośliny, biegnąc przed siebie bez opanowania, aż w końcu trafiła na ogromne pole popiołu. Rozejrzała się dookoła, zapominając o oddechu. To nie było pole popiołu. To był świat popiołu. W zasięgu wzroku
nie było niczego. Nagle zgięła się wpół i zaczęła krztusić się popiołem. Opadła na
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kolana i dotknęła ziemi. Podniosła dłoń do oczu, nieprzytomnie patrząc na popiół.
Nie mogła zrozumieć, co się dzieje.
Tyle jej w zupełności wystarczyło. Wzięła drżący oddech i zrobiła kilka kroków
do tyłu, trzęsąc głową.
To nie dzieje się naprawdę.
Rzuciła się biegiem z powrotem i wpadła w większą rozpacz. Musiała wrócić, musiała jak najszybciej znaleźć stąd wyjście. Przedarła się przez liany i stanęła w miejscu,
w którym się pojawiła. Położyła się na ziemię, ale nic się nie działo.
Marta skuliła się przerażona i dostała spazmów. Przecież ona nie mogła umrzeć,
jest na to za młoda. Leżała tak bardzo długo, zatraciła się w czasie.
Przerażającą ciszę przerwał dźwięk. Pohukiwanie sowy.
Marta szybko usiadła i rozejrzała się dookoła. Była z powrotem w swoim świecie.
Rozpłakała się ze szczęścia i ulgi, wstała, kiedy zaczęła odczuwać tępy ból w ciele. Popatrzyła w dół i zobaczyła, jak jej ciało zmienia kształt, a ubrania parują, jakby zostały
polane kwasem. Zaczęła wrzeszczeć. Widok przed oczami zaczął jej się zamazywać,
straciła panowanie nad ciałem i bezwładnie, niczym szmaciana lalka, opadła na ziemię.
Nie widziała nic oprócz ciemności i nie mogła wydobyć głosu z gardła, jakby ktoś
jej je zatkał watą. Przestała oddychać, nie mogła zaczerpnąć oddechu. Zrobiło jej się
ciemno przed oczami, jeśli to możliwe, by ciemność stała się jeszcze mroczniejsza.
Straciła czucie w całym ciele i została tylko jedna myśl: „To coś złego, potwornego.
Zniszczy wszystkich, zniszczy cały świat. Nie chcę umierać”.
Dwa dni później w lesie, na miejscu zbrodni sprzed kilku tygodni, odnaleziono
kolejne ciało.
Martę szukano, lecz nie odnaleziono. Jedyne, co po niej zostało, to kilka drobinek
popiołu unoszącego się w czystym powietrzu lasów lubuskich.
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SEN O BUNKROWYCH WZGÓRZACH
◆
Wiktoria Iwaszkiewicz
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iemność. Nieprzenikniona ciemność, odrażająca i mrożąca krew w moich żyłach.
I mgła, pamiętam. Wtedy była mgła, mgła biała jak mleko. I strach, był też i on.
Strach wyciskający z oczu łzy, zaciskający gardło, powodujący, że biegłem pomimo
wycieńczenia i mroczków przed oczami. Strach przezwyciężał wszystko, zwłaszcza
to okropne zmęczenie. Chociaż nie mogę powiedzieć, czy było okropne, w tamtym
momencie go nie czułem, czułem za to coś innego. Oddech. Oddech na moich plecach, wywołujący obrzydliwy dreszcz, spływający zimnym potem po karku. To mnie
goniło, a ja uciekałem przez ciemność. I przez mgłę. One mnie goniły. Fioletowoniebieskie odrazy, z nadgniłymi ciałami, żabimi błonami pomiędzy palcami u łap
i gębami powykrzywianymi w grymasie plugawego niezadowolenia. Były bardzo
niezadowolone, że mam siłę im jeszcze uciekać. I ewidentnie bardzo głodne, choć
to nic dziwnego. Mało kto zapuszcza się w to miejsce, zwłaszcza w nocy i samotnie.
Właściwie sam nie wiem jak, dlaczego i kiedy się tu znalazłem. Wspomniałem już, że
było przerażająco ciemno? I straszliwie się bałem? Bunkrowe Wzgórza, opuszczony
nieużytek na peryferiach nieczynnego lotniska wojskowego. Zarastające stawy, postępujące torfowiska i lasy bagienne. Te gadziny zalęgają się wszędzie, gdzie człowiek
ma małe szanse i możliwości zaistnieć. Zaszywają się w szuwarach przy zaniedbanych
stawach, chowają w opuszczonym garażu lub bunkrze i czekają na ofiarę. O zmierzchu
wychodzą z Kamiennego Potoku szukać padliny, padłej zwierzyny lub niemądrej
ofiary, która chcąc poigrać z losem, zapuszcza się w to miejsce. Co ja tam właściwie
robiłem? Nadszedł moment, gdy zabrakło sił. Zabrakło sił na podniesienie się, po tym,
jak potknąłem się o wystający korzeń drzewa rosnącego obok i upadłem, wykręcając
sobie kostkę. Były zaraz za mną. Nieziemsko zadowolone, że pościg dobiegł już końca, dumne z łupu, głodne, z gębami powykrzywianymi w plugawym, triumfującym
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grymasie. Małe, świńskie oczy, zalepione bagnem, szukające najlepszego sposobu
na rozszarpanie mnie. I błysk. Jasny błysk, widoczny wśród ciemności jak księżyc na
czarnym niebie. Krzyk. Długi, przeszywający na wylot krzyk. Mój? Nie, nie krzyczałem,
nie byłem w stanie przez zaciśnięte gardło. Błysk. Świst metalu tnącego powietrze
jak brzytwa lub jak żyletka. Krzyk. Nie, nie krzyk. Wrzask, jazgot nie do opisania.
Nie, nie mój, na szczęście. Powiał mocno wiatr, zza chmur wyłonił się księżyc. Błysk.
Księżyc odbijał się w ćwiekach i metalowych częściach stroju zakapturzonej postaci.
Wrzask. Perfekcyjna praca nóg, ruchy bez cienia zawahania się. Obrót, wykrok, unik,
atak. Krzyk. Cisza. I idealnie słyszalny dźwięk upadającego, martwego ciała. Nie na
długo, odgłosy dobiegające ze zbyt wielu stron skutecznie zniwelowały uczucie ulgi,
które na moment wkradło się do mojej głowy.
– Wyczuły. Są głodne i wściekłe, wyczują krew z bardzo dużej odległości. Idą od
strony potoku. – Odezwał się niski głos, wyciągając moją zaklinowaną nogę z uwięzi.
-Topielce. – Uprzedził moje pytanie.
Ledwo otworzyłem usta, by je zadać, otrzymałem odpowiedź.
– Topielce. Plugawe kreatury.
Krzyk. Są blisko, za blisko, za późno. Świst. Nie zauważyłem, kiedy wyciągnął
miecz. Trzymał go oburącz. Stabilna postawa na dwóch nogach, ciężar przeniesiony
na lewą nogę, gotowy do ataku. Błysk i wrzask. Skowyt i dźwięk łamanych kończyn.
I ucieczka, utrudniona przez moją niesprawną kostkę. Znów bieg, narastające uczucie
przerażenia, ze świadomością, że raz udało się uciec. Drugiego razu może nie być.
Sylwetka mężczyzny w kapturze zatrzymała się. Przypuszczalnie mężczyzny.
– Topielce nie oddalają się zbytnio od swoich siedlisk, tutaj nie powinny się zapuścić.
Trzymaj się blisko, to, że wodne plugastwo nas tutaj nie sięgnie, nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Okolica roi się od wodnych wiedźm, mglaków i nekkerów. Nekkery…
– jegomość splunął wprost pod swój wysoki, czarny but ze srebrnymi ćwiekami.
Nie miałem pojęcia co to te nekkery, ale ewidentnie zalazły mu za skórę. Ciemność.
Dalej było bardzo ciemno, na myśl nasunęło mi się pytanie.
– Mam zdolność widzenia w ciemności.
Dreszcz przechodzący wzdłuż kręgosłupa. Skąd on…? Krzyk. Inny, chociaż tak
samo odrażający. I ciemność, ale też inna. Oczy zalepiło mi błoto, którym zostałem
obrzucony. Poczułem mocne pchnięcie i poleciałem na ziemię jak kłoda, uderzając
głucho o zbocze górki. Świst miecza i ciche przekleństwo. Szarpnięcie za nogi i brudne,
obślizgłe szpony na moich kostkach. Co ja tu w ogóle robię? Chociaż to słaby moment
na zastanawianie się nad tym. Świst miecza słyszalny był coraz rzadziej, zaczynał
triumfować złowieszczy śmiech. Wstrętny, wywołujący odruch wymiotny śmiech
dzwoniący w uszach. Kim jest zakapturzony człowiek? Czy to w ogóle człowiek?
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Dlaczego tu jestem? I dlaczego on też tu jest? Co tu się dzieje?! I krzyk. Krzyk. Wrzask.
Jazgot pełen bólu i rozpaczy, jeszcze gorszy od skrzeczącego śmiechu. Słyszałem
kroki. Biegł. Dlaczego on mi pomaga? Kim od jest? Dlaczego? Uścisk mokrych łap
na nogach i dotychczasowe, powolne ciągnięcie twarzą po ziemi nagle ustało. I znów
świst. Przedzierający krzyk. Dźwięk upadającego, martwego ciała. Dźwięk miecza
chowanego do pochwy. Przetarłem oczy, mocno piekły. Stał przede mną.
– Pełnię tylko swoje obowiązki, wykonuję to, do czego mnie stworzono, do czego
mnie wyszkolono i przystosowano. Bronię ludzi przed tym, co rodzi się na bagnach,
co wypełza z ciemności, co skrywa się w dzień i pod osłoną nocy wychodzi na żer.
Przed tym, co kryje się w ciemności i we mgle, co pełznie do padliny i przed tym, co
rozrywa ludzi na strzępy w miejscach takich jak te. A teraz muszę się pożegnać, pora
na mnie, czas goni. Bywaj. Jegomość rozpłynął się.
Zniknął. Zniknął bagnisty las, zniknęły porozrzucane dwa truchła obleśnych
kreatur, wrzaski z oddali. Zniknęły Bunkrowe Wzgórza, bunkier i garaż, Kamienny
Potok. Ciemność. Ciemność. Ciemność i dreszcz przechodzący przez kręgosłup aż do
czubków palców. Gwałtownie podniosłem się do siadu, otwierając nagle oczy. Było
ciemno. I spokojnie. Nie było mgły, wokół widziałem znajome zarysy mebli w moim
pokoju, czułem miękki materac mojego łóżka. Sen. To tylko sen. Dziwny sen. Tylko
i aż sen. Sen.
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WIEWIÓRKA
◆
Igor Korszun

– Jestem mądrym, starym dębem. Moją mądrość, wychwalają w pieśniach pochwalnych – powiedział dumnie dąb, myśląc, że w pobliżu nikogo nie ma.
– Zaraz, zaraz, czy abyś nie przesadził? Jesteś zwykłym drzewem! No dobra trochę
większym, zwykłym drzewem – odezwał się z dołu jakiś głos.
– A tyś kto? – Dąb spojrzał w dół na siedzącego tam chłopaka.
– Jestem książę Jan. Przyszły władca Zielonych Gór – stwierdził dumnie chłopak.
– Możesz mi nie przeszkadzać! To moja opowieść – odpowiedziało zdenerwowane
drzewo. – A tak, poza tym to, co robisz w tych lasach? – dodał.
– No cześć, witaj, jestem księciem! A każdy szanujący się książę, powinien mieć co?
Jan spojrzał pytająco na drzewo.
– No nie wiem? Rozum? – odparł szyderczo dąb.
– Księżniczkę mój drogi! Książę powinien mieć swoją księżniczkę. I właśnie ja jej
szukam – wytłumaczył chłopak. – A ty, skoro jesteś taki mądry, to może mi powiesz,
gdzie mogę jakąś znaleźć? – dodał.
– Wiem. Tylko jest mały problem – zamyślił się dąb.
– Jaki problem? – pośpieszał go książę.
– W baśniach pojawiają się złe czarownice – zaczął odpowiadać dąb.
– No nie! Nie mogłeś wymyślić czegoś bardziej oryginalnego? Na przykład potwora
miotającego szablami? Znowu czarownica? – przerwał mu Jan.
– To moja baśń! Chcesz tę księżniczkę, czy nie? – krzyknął zdenerwowany dąb.
– Chcę! – wrzasnął książę.
– No to słuchaj. W borach tych kryją się lasy bagienne, tam też mieszka zła czarownica, która porwała piękną księżniczkę Szprotawię. Sama nie mogła mieć dzieci, więc
postanowiła, że właśnie jej przekaże swoją wiedzę i z niej uczyni swoją następczynię.
Musisz ją tylko uwolnić. No i jeszcze… – zamyślił się znowu dąb.
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– Co jeszcze! – zapytał zniecierpliwiony Jan.
– Noo, jeszcze musisz ściągnąć z niej klątwę – odpowiedziało drzewo – A co to za
klątwa dowiesz się na miejscu – dodał.
– Jutro rano ja i mój rumak ruszymy uwolnić księżniczkę! – powiedział dumnie
książę.
– Mówisz o tej szkapie? – roześmiał się dąb.
Nastała noc. Książę ułożył się wygodnie pod drzewem i zasnął. Śnił o pięknej
księżniczce, którą ocalił z rąk czarownicy. Nagle poczuł lekkie uderzenie w głowę.
Szybko się zerwał.
– Co to było! – wrzasnął, patrząc na drzewo.
Po drzewie w dół zaczęła zbiegać mała, ruda wiewiórka.
– Przepraszam. Żołądź spadł mi na ziemię – powiedziała wiewiórka, stojąc już na
ziemi, przed księciem.
– Słyszałam, jak wczoraj rozmawialiście. Mogę jechać z tobą? – zapytała.
– Do niczego mi się nie przydasz – odparł lekko zdziwiony Jan.
– Jestem zwinna, mała i wszędzie wejdę. Nie będę Ci przeszkadzać – prosiła swoim
cienkim głosikiem.
– No dobra, możesz jechać. Dębie, w którą stronę mamy ruszać? – zapytał chłopak.
– Za górami, zaa… – zaczął.
– Tak wiem lasami i tak dalej. W lewo, czy w prawo? – przerwał mu książę.
– Prosto – zdenerwowany dąb wskazał mu gałęzią kierunek.
– I tak wyruszyła cała trójka na poszukiwanie księżniczki. Król Jan, ruda mała
wiewiórka i chuda szkapa. Ha! Ha! – zaśmiał się dąb, ale oni już go nie słyszeli.
Wędrowali kilka dni, podziwiając piękno przyrody. Żartując i śmiejąc się, książę
zapomniał o księżniczce i czarownicy. Podobały mu się rozmowy z wiewiórką.
Gdy nastał zmierzch, zatrzymali się na spoczynek. Obok płynęła rzeka. Zapalili
ognisko i ułożyli się do snu.
– Co zrobisz, jeśli księżniczka Tobie się nie spodoba? – zapytała nieśmiało wiewiórka.
– Nie myślałem o tym. W moich snach była piękna – odpowiedział Jan, patrząc na
wodę. – Ta rzeka będzie mi przypominała ciebie. Nazwę ją Ruda, na pamiątkę naszej
wyprawy – dodał zadowolony.
Gdy nastał ranek, książę wstał pierwszy i zaczął przygotowywać się do drogi.
Lasy te były obfite w drzewa leszczyny, więc wiewiórka nazbierała trochę orzechów
na drogę.
Po jakimś czasie książę się zatrzymał.
– Zobacz jakie piękne drzewa. Może kiedyś będę władał tymi terenami? – powiedział, wskazując na las. – Dlaczego one rosną w takim tempie? – zapytał przerażony.
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– To nie one rosną, tylko my się zapadamy! – wrzasnęła wiewiórka.
– To lasy bagienne! – krzyknęła i szybko wskoczyła na drzewo. – Rzuć mi
linę! – dodała.
Książę rzucił jej linę. Wiewiórka zaczepiła ją o gałąź. Koń chwycił linę zębami i
razem z księciem zaczęli ją ciągnąć. Powoli wygramolili się na twardy grunt.
– Uratowałaś nam życie, dziękuję – podziękował książę.
– Mówiłam, że się przydam – zaśmiała się wiewiórka.
– Zobacz tam widać dym, pewnie to chata tej czarownicy? – poinformował Jan. –
Chodźmy tam – dodał.
Na środku bagien stała stara, drewniana chata, a z komina ulatywał dym. Dookoła
nikogo nie było widać. Panowała cisza.
– Ja wejdę do środka, a wy zostańcie tutaj – powiedział książę do wiewiórki i konia.
Ruszył w stronę chaty. Szedł cicho, aby nie spłoszyć czarownicy. Gdy już był przy
drzwiach, zawahał się, jednak nie zawrócił. Otworzył drzwi i krzyknął:
– Jestem książę Jan i przybyłem uwolnić księżniczkę Szprotawię!
Na środku izby stał stół, a przy nim siedziała stara kobieta i robiła szal na drutach.
Bardzo zdziwiona zapytała:
– Ja nie przetrzymuję tu żadnej księżniczki.
– Walcz wiedźmo i lepiej się przyznaj, gdzie ona jest! – krzyczał i machał mieczem.
Kobieta podniosła ze stołu laskę i wymierzyła w kierunku Jana. Powiedziała coś
po cichu, a z laski wyleciał tylko mały dym.
– Znowu się zacięła – odłożyła kij na stół.
– I to wszystko, na co cię stać? – zdziwił się książę.
– Dąb mówił, że muszę Cię pokonać w walce i oddasz mi księżniczkę! – dodał.
– Ten stary, gruby dąb? Myślałam, że już go ścieli na opał, a on dalej bajki opowiada.
Ha! Ha! – zaśmiała się kobieta.
– Jak to nie ma żadnej księżniczki? – zdziwił się książę.
– Noo… Jakby Ci to powiedzieć… jest jedna, ale jest malutki problem – zawahała
się czarownica.
– Chcę natychmiast ją poznać – niepokoił się Jan.
– Wejdź do drugiej izby – staruszka wskazała palcem na drzwi obok.
Książę szedł powoli w kierunku drzwi. Otworzył delikatnie drzwi. W środku panował półmrok. Na stoliku paliła się mała świeczka, a wokół niej leżały łupinki orzechów.
Nagle coś przebiegło po ścianie. Książę się wystraszył, jednak wszedł do środka.
– Zamknij drzwi Janie – powiedział cichy głos.
– Skąd znasz moje imię? – zapytał.
Książę rozglądał się po izbie, ale nikogo nie widział.
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– Gdzie jesteś? Pokaż się? Czy coś złego zrobiła Ci ta czarownica? – zapytał.
– To dobra kobieta, zaopiekowała się mną. A ty znasz mnie – odpowiedział głos.
– No wiesz, poznałem kilka kobiet – książę zaczął myśleć. – To może poznaliśmy
się na jakimś balu albo w karczmie? – wymieniał.
– Spójrz w dół! – wrzasnął głos.
Książę spojrzał. Przed jego nogami siedziała… Wiewiórka!!!
– Co ty tu robisz? – zdziwił się.
– To ja jestem tą księżniczką – powiedziała już spokojnym głosikiem.
– Jak to? Aaa… Już wiem. To dąb pisze tę baśń, więc na pewno będę musiał Cię
pocałować i staniesz się piękną kobietą? Miejmy to już za sobą – książę zrobił dzióbek
z ust i pochylił się nad wiewiórką.
– Nie takie jest zakończenie – zmartwiła się wiewiórka. – Jeżeli mnie pocałujesz,
sam zamienisz się w wiewiórkę.
– Jak to się stało, że jesteś… No wiesz – zapytał zaciekawiony.
– Mój ojciec, był władcą tych ziem. Król Przemysław najechał na nasze królestwo.
Nie udało mu się jednak nas pokonać. Ze złości rzucił na mnie urok. Jeżeli kiedyś będę
chciała wrócić do swojej dawnej postaci, wszystkie lasy spłoną i nigdy nie odrosną –
opowiadała smutna wiewiórka. – To właśnie mnie widziałeś w swoim śnie – dodała.
– Jesteś piękna – westchnął książę. – Ale ja nie mogę zostać z tobą – dodał smutny.
– Rozumiem, nie każdy chce na sobie nosić tyle futra – próbowała pocieszyć Jana
księżniczka Szprotawia.
Gdy nastał ranek, książę wsiadł na konia i pożegnał się ze starą kobietą. Księżniczki
nie było. Jan powoli oddalał się od chaty. Zatrzymał się na chwilę, myśląc, że zobaczy
jeszcze wiewiórkę. Jej jednak nie było.
Księżniczka nie znalazła swojego księcia, tym samym uratowała lasy od zniszczenia.
Miasto, które znajduje się w pobliżu, nazwano na jej cześć – Szprotawą. Dąb rośnie do
dzisiaj, wszyscy możecie go zobaczyć. To dąb Chrobry. Może Wam opowie jakąś baśń.
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DWIE DUSZE
◆
Karolina Kotwicka

B

iegła… Łzy spływały jej po policzku. Czuła się, jakby jej życie nie miało już sensu.
Samboja miała dopiero czternaście lat, a już myślała o śmierci. Niedawno
wróciła z pogrzebu swojego ojca, a zarazem jedynego przyjaciela. Jej jedynym miejscem ukojenia był las. Tam spędzała najpiękniejsze chwile swojego życia z tatą. Pisali
wiersze, obserwowali różne dzikie zwierzęta i dużo rozmawiali. Ten człowiek był
niesamowity… Zawsze potrafił wysłuchać i pomóc. Nigdy się na nic nie skarżył, nawet
podczas swojej choroby. To wszystko zaczęło się latem, w zeszłym roku.
Najpierw tata źle się czuł i nie miał na nic siły, ale jak to on, nie chciał iść do lekarza, bo
uważał, że się tylko „zatruł”. Po kilku tygodniach stało się to bardzo niepokojące. Było
coraz gorzej, więc troskliwa Samboja zmusiła go, żeby poszedł do lekarza. Na szczęście,
doktor niczego nie wykrył i przepisał tylko jakieś leki, które, jak się później okazało, nic
nie pomagały. Z dnia na dzień jego stan się pogarszał, a najstraszniejsze było to, że nikt
mu nie potrafił pomóc. Dziewczyna bardzo to przeżywała i szukała ratunku, chociaż
w głębi duszy czuła, że to nie ma sensu. Tak wyglądało jej życie, aż do śmierci taty…
W tej chwili siedziała na swojej górce, w jedynym miejscu, które dobrze znała, czyli
lesie w Mierkowie obok jej domu. Wpatrywała się w piękne sosny i wzgórze pokryte
mchem. To miejsce dla innych było zwyczajne, ale dla niej znaczyło najwięcej. Kiedy
była mniejsza, tata zawsze jej opowiadał, że tam, gdzie jest górka, śpi olbrzym przysypany ziemią. Kiedy sobie o tym przypomniała, wpadła w szał i zaczęła krzyczeć,
poszukując pomocy. Kopała w ziemię, aż w końcu upadła. Zaczęła odgarniać mech
rękami, aż poczuła coś twardego. Była to skrzynka.
– Co to jest? – miało być to pytanie retoryczne, ale ktoś jej odpowiedział
– Jest to odpowiedz na twoje pytania o chorobę ojca, on sam to pisał dla ciebie, bo
zależało mu, abyśw końcu poznała prawdę.
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Samboja bardzo się przestraszyła, bo głos tej postaci był niski, gruby, choć jednak
zarazem ciepły. Sparaliżowana odwróciła się powoli i ujrzała niesamowity widok.
Przed jej oczami stała ogromna istota i mnóstwo leśnych zwierząt. Wygląd mężczyzny
był przerażający. Jego twarz przypomniała oblicze starca, była pomarszczona, jakby
spalona przez słońce. Miał bardzo długą siwo-zieloną brodę, a ubrany był w szatę
jakby zrobioną z mchu.
Początkowo była przestraszona, ale przypomniała sobie, że kiedyś z tatą chyba
czytała o tej postaci. Bała się zapytać czy to on, aż do chwili, kiedy spojrzała w jego
oczy. Ujrzała w nich miłość, dobro, cierpienie i chęć pomocy.
– Leszy? – wydukała niepewnie-myślałam, że to tylko legenda i nie ma nikogo
takiego..
– Tak, przyszedłem ci pomóc, ponieważ twój tata dużo mi o tobie opowiadał i wiem,
że jesteś tego warta. Przed tobą najcięższe zadanie, jakie może cię spotkać… – mówił –
ale najpierw musisz się czegoś dowiedzieć. Otwórz notatnik ojca i czytaj.
Zrobiła to, co powiedział. Z wyrazu twarzy Samboi można było wyczytać coś
strasznego. Powoli zaczęła się kulić. Niekontrolowane łzy spływały jej po policzku.
Jej oddech zgubił rytm i… zemdlała. Nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło. Leszy
spodziewał się takiej reakcji, więc wolał nie sprzeciwiając się naturze, poczekać aż sama
się wybudzi. Nie trwało to długo. Szybko się zerwała i zaczęła biec w kierunku domu.
– To nic nie da. Jeszcze zrobi coś i tobie. Nie możesz jej ufać, ponieważ nie jest tym
kimś, za kogo się podaje – powiedział spokojnie mężczyzna.
Dziewczyna nie była w stanie wyksztusić ani słowa. Zatrzymała się, podeszła do
Leszego i wtuliła się w niego. Tak bardzo płakała, że jego szata była mokra. Zwierzęta,
które obok niego chodziły, zachowywały się, jakby chciały powiedzieć Samboi, że
bardzo im przykro.
– Ja wiem, że to jest dla ciebie bardzo ciężkie i niezrozumiałe, ale spokojnie – próbował ją pocieszyć.
– To naprawdę pisał mój tatuś? Kim jest moja matka? – miała milion pytań.
– Wszystko ci wyjaśnię, opowiem kim jestem, ale teraz nie mamy na to czasu. Musisz podjąć ważną decyzję… Po której jesteś stronie. Naszym zadaniem jest walczyć
przeciw twojej matce, ale ty nie musisz tego robić.
– Jeśli to co było w notatniku, jest prawdą, to zgadzam się, żeby ją pokonać, bo nie
jest już dla mnie nikim ważnym.
Samboja jeszcze długo siedziała z Leszym i rozmawiała o tym wszystkim.
– Mam jeszcze jedno pytanie – dopytywała – moja… matka jest Babą Jagą, tak?
Tylko, że w baśniach opisuje się ją jako starą kobietę mieszkającą w chatce na kurzej
łapie, ale czy jest tak naprawdę?
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– Spodziewałem się tego pytania. Baba Jaga to niebezpieczna kobieta, a właściwie demon…
Jest niesamowicie okrutna, ale również bardzo sprytna, dlatego tak sprawnie potrafiła
ukrywać przed twoim tatą, kim jest. Od tysięcy lat ze sobą walczymy, ponieważ mam
obowiązek chronić swoich przyjaciół i rodzinę – tu wskazał na towarzyszące mu zwierzęta.
– Chce mi pan powiedzieć, że prez całe moje dotychczasowe życie, wychowywał
mnie demon? To niemożliwe… Ja bym to zauważyła, a zwłaszcza tata. On ją naprawdę
kochał, ale szczerze… ja nigdy jej nie wierzyłam. Byłam dla niej nikim, jakby przeszkodą, ale pogodziłam się z tym, bo ojciec obdarzał mnie taką miłością jak dwoje rodziców.
– Jak już mówiłem, Baba Jaga to bardzo przebiegłe stworzenie i wie, co robi – wyjaśniał Leszy – musisz jeszcze poznać resztę swojej rodziny, która pomoże nam pokonać
twoją matkę.
– Dobrze, ale jeśli chodzi o śmierć ojca… – w tej chwili Samboja zaczęła ronić łzy
– jak to się stało? Przecież jeździliśmy do najlepszych lekarzy, to niemożliwe, że nikt
nie odkrył, tej trucizny.
– Wytłumaczę ci to dokładniej. Matka nie kochała twojego ojca, ale on ją bardzo.
Pewnego razu, kiedy potraktowała cię w zły sposób, tata się za tobą wstawiał, a ona
tego nie lubi. Zaczęli się kłócić, a z tego wynikło kilka nieporozumień. Twój ojciec,
Mirosław zaczął się domyślać, że coś jest nie tak i, że kobieta, z którą żył nie była tym
kimś za kogo się podawała. Przestało się im układać, a dla Szembory, a właściwie nie
dla niej, to była idealna szansa na skończenie ich małżeństwa. Wszystko przemyślała
i zaczęła go zatruwać… Mirosław czuł, że umiera, ale nie mógł nikomu o tym powiedzieć, bo groziła mu, że jeśli to zrobi, skończyłabyś tak samo jak on.
– Dlaczego powiedziałeś, że właściwie dla matki to nie była idealna szansa na skończenie ich małżeństwa? Przecież to ona go zabiła!
– Jest jeszcze jedna rzecz… Szembora jest zwyczajną, kochającą kobietą. Twój ojciec
nie zakochał się w Babie Jadze, tylko w swojej żonie. To wszystko zaczęło się dziać po
ślubie. Jaga uznała, że wejdzie w ciało żony swojego wroga. Wiedziała, że będzie miała
dopływ informacji o mnie – wyjaśniał – twój tata był moim najbliższym krewnym,
moim prawnukiem. Ja i Jaga walczymy ze sobą od stuleci.
Leszy próbował wytłumaczyć swojej krewniaczce, ile mógł. Widać było jednak, że
zaczyna się niecierpliwić. W końcu dodał:
– Jest szansa, że uratujemy twoją matkę, a tę czarownice zniszczymy. Musze już
iść, ale ty tu zostaniesz. Idę po wsparcie, a jutro to miejsce zamieni się w pole bitwy.
Zostawię ci mojego najsilniejszego wilka, a on cię przypilnuje – obiecał.
Tak zakończył się ten dziwny dzień. Samboja wtuliła się w wilka i zasnęła.
– Witaj! – krzyknęli chórem. Było ich około dwudziestu. Każdy z pradziadów wyglądał inaczej, ale ich oczy miały w sobie takie samo ciepło.
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– Już czas na najważniejszą bitwę. Jutro pokonamy naszego największego wroga –
mówili, wpatrując się w dziewczynę.
– Jaką mogę mieć pewność, że uratujemy moją mamę? – zapytała niepewnie Samboja.
– Niestety, wszystko leży w twoich rękach. My możemy walczyć z armią Baby Jagi,
ale jej dusza należy do ciebie.
– Ale przecież ja nigdy z nikim nie walczyłam! Ona mnie pokona samym wzrokiem.
Przecież to moja matka!
– Nie, to nie jest twoja matka. Ona jest w śpiączce duszy… Będziesz walczyć ze swoim
wrogiem. Musisz być tego całkowicie pewna, bo inaczej nie dasz rady – motywowali
przerażoną dziewczynę.
Zaczęły się przygotowania. Każdy dostał swój łuk i strzelał. Samboja musiała zrozumieć, że jest zwycięzcą i nienawidzi Jagi, bo zabrała jej całą rodzinę. Psychicznie
była już gotowa, ale fizycznie nie. Przecież miała tylko czternaście lat.
– Nie martw się-próbował ją pocieszać Leszy – wiem, że może nie masz łatwego
życia nastolatki, ale my, pradziadowie, nie jesteśmy fizycznie częścią świata. Zobacz,
co się dzieje. Nikt nie jest bezpieczny, dlatego nie lgniemy do ludzi. Ty jesteś inna
i wyjątkowa.
– Dobrze! Jestem gotowa. Muszę dać radę dla mojej rodziny, a przynajmniej matki! – krzyknęła pewnie Samboja.
Leszy wiedział, że to już jest ten czas i mógł powierzyć dziewczynie tajne informacje,
jak zabić Babę Jagę.
– Dostaniesz eliksir, bo to jedyny sposób uśmiercenia Jagi… Był już przygotowany
przed twoim narodzeniem, więc na pewno zadziała. My też jesteśmy już gotowi, aby
pokonać armię naszej przeciwniczki.
– Ale jak ja mam jej dać ten eliksir?
– Ja i jeszcze jeden pradziad, przewrócimy ją, a wtedy ty szybko wlejesz eliksir prosto
do jej ust. Wszystko jest zaplanowane w najmniejszych szczegółach, więc jeśliby coś
by nie wyszło, to będziesz informowana na bieżąco.
– Dobrze, rozumiem. -posłusznie odparła.
Nadszedł dzień starcia. Wszyscy od samego rana byli przygotowani, bo nie wiedzieli,
kiedy wróg przybędzie. Nie musieli długo czekać.
– Witam Cię córko!-Samboja usłyszała głos zza drzewa.
– Naprawdę chcesz walczyć z matką? -odezwała się kpiąco Jaga, wychodząc zza drzewa.
– Będzie mi naprawdę przykro zabijać swoją, hmm, córkę – dodała ze śmiechem.
– Nie jestem twoją córką, więc nie będzie mi trudno cię pokonać – odpowiedziała
pewnie Samboja
Nagle, niespodziewanie Leszy ruszył do ataku. Poleciały pierwsze strzały z łuku
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i poległy pierwsze ofiary. Zrobiło się straszne zamieszanie, a dzięki temu mógł zostać
zrealizowany plan z eliksirem. Leszy i jego pomocnik złapali Babę Jagę i popchnęli ją
na mech. Samboja nie czekała długo, wlała eliksir w usta kobiety…
Na drugi dzień Samboja i matka siedziały w ogrodzie przed ich domem.
– Opowiedz mi o sobie wszystko… Musimy nadrobić te czternaście lat – prosiła
matka.
– O niczym innym nie marzę, mamo – odpowiedziała w tej chwili najszczęśliwsza
na świecie dziewczyna. Mówiąc, patrzyła w stronę lasu, a słowa same układały się
piękną historię.
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statnie promyki letniego słońca zaszły daleko nad horyzontem. Pierwsze liście długosza królewskiego zdążyły już splątać swoje długie ramiona, tworząc
ochronną barierę wokół swojej ukochanej puszczy. Większość kolorowych kwiatów
postanowiła ułożyć się do snu. Wiele niewielkich zwierząt, jak rudowłose wiewiórki,
które zdążyły już uciec do swych dziupli, udało się na spoczynek.
Mimo senności, która przetoczyła się przez Puszczę Gorzowską, wielu jej mieszkańców dopiero teraz mogło wyjść ze swoich bezpiecznych kryjówek i zacząć zabawę.
Stworzenia te nigdy nie tolerowały drobnych roślin i zwierzaków chętnie pokazujących
się ludziom. Te istoty rządziły tym lasem dopiero po zmroku i oddawały tę władzę
dobrodusznym stworzeniom wraz ze wschodem ognistej gwiazdy.
Teraz gdy nad koronami rosłych drzew pojawił się przygaszony księżyc, rozległa
się w borze prawdziwa muzyka lasu. Tworzyły ją piękne rusałki piorące nad brzegami
lubuskich jezior swoje przyozdobione kwiecistymi wzorami chusty oraz latawice,
które pod postacią czarnych ptaków przepraszały za swoje dotychczasowe poczynania.
Z podziemi dochodziły ciche odgłosy kopania, które wydawały kilofy zapracowanych skrzatów i gnomów przemierzających kilometry leśnych jaskiń. Raz po raz na
powierzchnię wydobywały się też okrzyki mające wspomagać pracujących.
W taką mieszankę odgłosów wsłuchiwała się dwójka nocnych stróżów tak oryginalnej i tajemniczej Puszczy Gorzowskiej. Tak, jak samo miejsce, interesujący byli sami
opiekunowie kniei. Jeden był wielkim przyjacielem wszelkich zwierząt zamieszkujących ten różnorodny gaj, drugi zaś troszczył się o wszelką roślinność. Pierwszy był
nieco kapryśny i nie lubił zbytnio ludzi, bo ci często narzucali się jego podopiecznym.
Obrońca flory nie miał jednak nic przeciwko i często pod postacią sędziwego wiązu
przyglądał się ich zwyczajom, gdy ci zawitali do lasu.
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Zwolennik zwierzyny był tak stary, że żaden mieszkaniec puszczy nie pamiętał, by
widział swego opiekuna jako młodzieńca. Jego długa, spleciona ze świerkowych igieł
broda, już dawno urosła do takich rozmiarów, że jej właściciel co jakiś czas musiał
ją obcinać. Blada niczym brzozowa kora skóra odznaczała się na tle żywej zieleni tak
samo, jak leszczynowe witki, które przypominały do złudzenia jego włosy. Na głowie
znajdowały się także jelenie rogi, na których czasami siadały strudzone powietrzną
wędrówką ptaki. Starzec podpierał się na drewnianej lasce, którą ukrywał zazwyczaj
pod zielonymi szatami, jakby bał się ukazać swoją starość.
Drugi z nich był równie wiekowy, choć ten przez upodobnienie do olbrzymich
drzew zdawał się trochę młodszy w porównaniu do swego towarzysza. Jego lekko
zielonkawe ciało porastał już nieco zasuszony mech, który pokrywał nie tylko dużą
pierś, ale także twarz, jakby były to starcze zmarszczki. Jego plecy porastały zbutwiałe
już gałęzie, które czasami wypuszczały jeszcze drobne listki. Jednak największym jego
atutem były szmaragdowe oczy, które zawsze świeciły radośnie. Tym dobrodusznym
patronem drzew był Dobrochoczy.
Dwójka ta właśnie rozmawiała na temat podsłuchanej przez Dobrochoczego rozmowy kilku demonów z Babą Jagą mieszkającą we wschodniej części Puszczy Gorzowskiej.
– Musimy ustalić, co z tym poczniemy – rzekł pierwszy Leszy, odganiając delikatnie
siwą pliszkę, która wzięła jego rogi za gałęzie drzewa.
– Chętnie wyruszyłbym do naszej drogiej przyjaciółki i spróbował odwrócić jej uwagę od tego planu. Jednak martwi mnie ilość demonów niedaleko jej chaty – stwierdził
Dobrochoczy, odłamując jedną z gałązek ze swoich pleców, która całkiem obumarła. –
Może zbierzemy kilku mieszkańców, by pomogli nam po drodze.
– To dobry plan przyjacielu – poparł go Leszy. Przyłożył ręce do ust i zawołał najgłośniej, jak potrafił.
Nagle po lesie rozniosło się echo, które popłynęło, niosąc ze sobą wieść o emocjonującej i pouczającej, jak się później okaże, przygodzie.
Echo to dotarło w najgłębsze zakątki lasu, które zamieszkiwały bardziej przychylne
człowiekowi istoty Puszczy Gorzowskiej. Usłyszały je donośnie nie tylko latające
między bukami wróżki o skrzydłach w barwach tęczy, ale także pracujące w kopalni
krasnoludy, które wyszły z korytarzy pełnych rozłupanych przez nich kamieni, przez
wielkie dla nich skały, które ludzie zwali „Skalistym Jarem Libberta”. Równie głośne
echo doszło do rusałek nucących wesoło nad brzegami jezior, które słysząc je, zerwały
się i pobiegły przez las, nie zwracając nawet najmniejszej uwagi na raniące ich bose
stopy sosnowe igły.
Już godzinę później Leszy i Dobrochoczy rozmawiali z grupką wybranych przez
nich istot w jednym z niewielkich zagajników. Omawiali szczegóły wyprawy. Naczelne
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skrzaty już zaczęły przydzielać członkom swej oryginalnej rodziny zadania. Większość
z nich miała zdobyć jedzenie, ale niektórzy rozbiegli się już w poszukiwaniu liny lub
kilku reklamówek, które zazwyczaj zaśmiecały środowisko. Z kolei wróżki zaganiały
niesforne świetliki, które miały pomóc przedostać się im przez ciemny las.
W czasie, gdy trwały pospieszne przygotowania do podróży na wschodnią część
Puszczy Gorzowskiej, w miejscowościach otaczających las ruch powoli zamierał.
Samochody, które za dnia zagłuszały odgłosy dobiegające z puszczy, pojawiały się
na asfaltowych drogach coraz rzadziej. W większości okien przestały się już palić
światła. W niektórych dało się zobaczyć jeszcze nikły blask ekranów komórek oraz
telewizorów. Na ulicach zapaliły się już rażące oczy lampy.
Grupa, która wyruszyła w kierunku chatki wiedźmy, była niewielka. Składała się
z piątki najbardziej zręcznych skrzatów, dwóch rezolutnych rusałek, kilku najszybszych
i najcichszych wróżek oraz oczywiście z Leszego i Dobrochoczego. Takie przedstawicielstwo północnej części lasu zmierzało w kierunku terenów zajmowanych przez
Babę Jagę i jej sprzymierzeńców. Nie kryli się ze swoimi planami, bo pomimo przestróg
Leszego, wróżki i skrzaty chętnie chwaliły się uczestnictwem w niecodziennej misji. Po
drodze więc śpiewano i żartowano. Nie obyło się też bez częstych przerw na jedzenie.
Do drogi przygotowywano się także po drugiej stronie lasu. Stworzenia, do których
zmierzali Leszy i Dobrochoczy wraz ze swoim radosnym zespołem, także postanowiły wziąć los w swoje ręce. Baba Jaga, dowiedziawszy się o planach swoich dawnych
przyjaciół, którymi byli dla niej kiedyś opiekunowie tych terenów, zebrała w ruinach
mieszczących się nieopodal zachodniej granicy wsi Danków swoich sprzymierzeńców.
Zabytek ten był kiedyś mauzoleum rodziny von Brand, która mieszkała w tym miejscu
jeszcze za lat młodości samej wiedźmy. Jednak już od dawna przestało służyć jako
zbiorowy grób. Teraz było już tylko miejscem spotkań dla istot zamieszkujących tę
część lasu, które w dodatku zostało mocno zniszczone przez ludzi, których nie udawało
się wygonić nawet najstraszniejszym stworzeniom nocy.
Wszyscy mieszkańcy okolic niewielkiego Dankowa zgodnie stwierdzili, że dobrym
rozwiązaniem byłoby wyjście naprzeciw zmierzającej do nich grupy. Nie chcieli widzieć
w swoich domach nielubianych przez nich innych mieszkańców puszczy, a w dodatku
nie chcieli przerwania ich dotychczasowych działań. Nie podobała im się tak duża
liczba istot, o których doniosła jedna ze strzyg, która pod postacią sowy poleciała aż
do Barlinka. Takim sposobem, równie duża gromada, wyruszyła na nierówną, pylącą
ścieżkę nieopodal Jeziora Dankowskiego, by spotkać się z drugą niedaleko ludzkiego
skupiska, nazywanego Okunie.
W czasie, w którym Baba Jaga właśnie przestąpiła próg mauzoleum, Leszy i Dobrochoczy zarządzili trzeci już postój w okolicy Krzynki. Dobrochoczy usiadł ciężko
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na brzozowym pieńku, mrucząc coś pod nosem do ściętego drzewa. Za to Leszy wyszeptał coś do ucha jednej, a potem drugiej rusałki. Potem nachylił się do najniższego
z grupki skrzatów i powtórzył to. Dobrochoczy spoglądał na to z zainteresowaniem,
ale nie chciał mu przeszkadzać. Nie odezwał się więc ani słowem. Dopiero gdy Leszy
odwrócił się do nich plecami, podpierając się przy tym laską, a istoty, z którymi rozmawiał, ruszyły w ślad za nim, zagadnął:
– Gdzie zmierzacie? – zapytał, a wszystkie głowy zwróciły się na starca, wiecznego
opiekuna zwierząt.
– Jedna z rusałek powiedziała mi w trakcie drogi o tym, że słyszała co jakiś czas
trzepot skrzydeł. Ona i jej koleżanka chcą sprawdzić, czy nie przyleciała tu przypadkiem jakaś strzyga – wyjaśnił bez wahania Leszy, który nie miał już sił nawet na
spojrzenie w stronę Dobrochoczego. Jego kości były już stare, a ciało choć nieludzkie,
doświadczało już reumatyzmu.
– Wróćcie jak najszybciej. My zaraz wyruszamy. Nie chciałbym na was czekać –
odparł drugi opiekun i dopiero wtedy Leszy ruszył, by oddalić się od dotychczasowej
grupy, co później uznał za jeden ze swoich największych błędów.
Leszy, maszerując za żwawo idącym skrzatem i dwoma skaczącymi wesoło, młodymi rusałkami, nie miał głowy do przyglądania się okolicy. Sądził wówczas, że
zna ją na pamięć. Rozmyślał o Babie Jadze, z którą dawno temu łączyła go jeszcze
dosyć silna więź. On, Dobrochoczy i Baba Jaga wspólnie opiekowali się całą Puszczą
Gorzowską. Coś pewnego razu się jednak zmieniło. Ich wspólna przyjaźń przestała
istnieć. Młoda jeszcze wtedy wiedźma obwieściła im i innym mieszkańcom boru,
że ludzie nie powinni mieć możliwości wejścia do ich kniei. Poparła ją duża część
mieszkańców, lecz jeszcze większa była przeciw temu pomysłowi. Baba Jaga, zebrawszy swoich zwolenników, odeszła i zamieszkała w okolicy Dankowa. Od tego czasu
mocno się zmieniła, postarzała i zaczęła wśród znających ją ludzi i istot uchodzić za
złą i niebezpieczną. Mimo swojej ucieczki na wschodnią część puszczy dalej miała
prawo rządzić Puszczą Gorzowską.
Dlatego Leszy nawet nie zauważył, gdy jego towarzysze pobiegli nieuważnie za
kilkoma błędnymi ognikami, które napotkali w Alei Żywotników. Te prowadziły ich
w zupełnie innym kierunku. To z kolei doprowadziło do zgubienia przez nich i tak
zarośniętej wysoką trawą ścieżki.
Dobrochoczy czekał więc długo, aż Lesz wróci wraz ze swoimi towarzyszami.
Niestety nie doczekał się tej chwili, mimo że odwlekał ponowne podjęcie marszu.
Ruszył jedną z leśnych ścieżek, raz po raz poganiając żartujące i kłócące się gnomy.
Próbował zmienić się w drzewo, by poszukać Leszego, lecz po długiej wędrówce był
zbyt zmęczony, by to zrobić. W ten oto sposób grupka ta się rozdzieliła. Wszystko to
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spowodowane było przez kilka niesfornych i skorych do żartów istotek o niewinnym
wyglądzie.
Gromada pod wodzą Baby Jagi miała o wiele łatwiejsze zadanie. Ścieżka zapomniana
już dawno, ale wciąż w stanie na tyle dobrym, by można było nią podążać, nie zawierała prawie żadnych przeszkód. Mimo pojawiających się raz po raz zwalonych drzew
lub dużych mrowisk, była o wiele wygodniejsza niż ta, którą podążał Dobrochoczy
z połową zespołu, a potem i Leszym. Dlatego Baba Jaga i jej sojusznicy szybko dotarli
do połowy drogi, a dokładniej w obręb rosłych dębów. Drzewa te ludzie ogłosili dla
własnego zachwytu pomnikami przyrody. Znajdowały się one niedaleko wsi Okunie
oraz pola namiotowego, w którym tego dnia spała duża ilość turystów, oglądająca
w poprzednich dniach okazy Puszczy Gorzowskiej.
Nawet się nie porozumiewając, usiedli. Wszystkie zebrane strzygi zamieniły się
w ogromne puszczyki i zasiadły na mocniejszych gałęziach świerków. Topielce, mimo
braku wody, były w stanie wytrzymać w cieniu rozłożystych drzew. Urodziwe południce usiadły w równym kręgu w słabym świetle księżyca, oddychając głęboko. Tylko
stara Baba Jaga stała, w każdej chwili gotowa, jakby do ucieczki lub ataku. Wyczekiwała
i zerkała raz po raz w stronę nadchodzącej powoli grupy.
Gdy Dobrochoczy i Leszy spotkali się znów na jednej ścieżce, byli już w połowie
drogi. Nie chcieli ze sobą rozmawiać. Takie zachowanie dziwiło pozostałych, choć
ich opiekunowie nigdy, nawet gdy byli młodsi i żywsi, nie byli skorzy do rozmów.
Teraz, jednak gdy znów się spotkali, wymienili spojrzenia. W swych oczach zobaczyli
nawzajem jedynie ulgę. Woleli być razem. Jednak szczególnie tego nie okazywali.
Leszy nie chciał też mówić o tym, co wydarzyło się, gdy się rozdzielili. Dobrochoczy
słuchał rozmowy reszty. Pozostali poznali już historię o błękitnych ognikach, które
zwodzą ludzi i magiczne istoty z leśnych dróżek. On nie chciał roztrząsać powodów
tego nieszczęśliwego wypadku ze swym przyjacielem. Leszy widocznie nie chciał
o tym mówić.
Dalsza część wędrówki była już bardzo spokojna. Czas upłynął rusałkom, wróżkom
i skrzatom na przyciszonych rozmowach. Dobrochoczemu i Leszemu z kolei na podziwianiu swej kniei w ciszy. Jedynie raz po raz zerkali na siebie ukradkiem. Problemy
zaczęły się, dopiero gdy dwójka opiekunów Puszczy Gorzowskiej zobaczyła kryjącą
się za jednym z grubych pni dębu wiedźmę. Tak naprawdę czekała ona wytrwale już
od kilku godzin na swych dawnych przyjaciół. Czekała tak długo, że księżyc zaczął
się już chylić ku horyzontowi, a niebo na zachodzie powoli jaśniało.
– Witajcie przyjaciele! – zawołała z daleka i pomachała im, jakby byli zwykłymi
znajomymi. – Wyszliśmy wam na spotkanie, by oszczędzić wasze nogi! – dodała, a za
jej plecami zaczęły pojawiać się coraz to brzydsze istoty. Leszy i Dobrochoczy, mimo
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cichych jęków rusałek i gnomów, wcale się nie zatrzymali. Przyspieszyli jeszcze kroku,
by po chwili stanąć tuż przed Babą Jagą i jej sojusznikami.
– Witaj moja droga – powiedzieli chórem staruszkowie i skłonili się wiedźmie, jak
nakazywała leśna etykieta.
– Widzę, że nie tylko ja się postarzałam – stwierdziła kobieta, lustrując wzrokiem
starców. – Do rzeczy, chłopcy! Słyszałam, że chcieliście zapobiec mojemu długo
przygotowywanemu planowi pozbycia się stąd ludzi – rzekła bez ogródek tonem
przyjacielskiej pogawędki.
W tym czasie słońce zaczęło już wychodzić zza drzew.
– Mówisz prawdę, moja droga. Chcemy to zrobić – odparł równie rzeczowo Leszy. – Czy mamy próbować cię przekonać, czy sama zrezygnujesz? – dopytywał Leszy.
Wtedy cała gromada istot za plecami wiedźmy zaczęła wykrzykiwać coś w kierunku spokojnego jeszcze Leszego i jego podopiecznych. To wtedy zaczęła się dyskusja,
a potem i kłótnia, która przerodziła się w agresję nie do opanowania już nawet przez
Babę Jagę.
Jedna i druga strona odpowiadała coraz to mniej kulturalnie, aż wreszcie zaczęli
przeklinać siebie nawzajem. Mimo próśb i rozkazów staruszki i dwójki starców, istoty
te nie uspokoiły się. Nie przerywały. Nie zważały na hałas, który zaczęły stwarzać. Nie
liczyły się nawet z nadchodzącym już porankiem, który obudził pierwszych ludzkich
wędrowców. Co gorsza, zbudził także myśliwych, których zaniepokoiły odgłosy z boru,
które od zawsze dla człowieka były tylko warczeniem wilków lub rykiem niedźwiedzia.
Nikt więc nie spodziewał się nagłego huku jednej ze strzelb myśliwskich. Pierwszy
pocisk nie trafił w nikogo, lecz trafił niedaleko jednego z najchudszych topielców.
Wywołało to okrzyk zaniepokojenia, a po chwili i strachu. To tylko zachęciło myśliwych do strzału, bo wydawało się, że słyszą kolejne zawodzenie jakiegoś wilka lub
nawet kilku młodych.
Tymczasem pierwsze istoty, które opuściło już zaskoczenie, a także napływ niespodziewanej w takiej chwili paniki, zaczęły już rozbiegać się na różne kierunki.
W tamtej chwili chciały tylko uciec jak najdalej od nieznanej im do końca broni ludzi.
Kilka z nich zostało zranionych, lecz żadna istota długo nad tym nie ubolewała. Rany
u magicznych stworzeń zawsze bardzo szybko się goiły, a ci myśliwi nie byli mistrzami
w polowaniach. Jednak najdłużej stała w miejscu ostrzału sama Baba Jaga, która ze
strachu nie była się w stanie ruszyć. Już kiedyś miała do czynienia z ludzką bronią, co
sprowadziło jej życie na tak nieprzychylne tory. Dlatego Leszy i Dobrochoczy nawet
nie zerkając na siebie, podbiegli do niej, zwinnie omijając świszczące wszędzie kule.
Wzięli ją pod ramiona i zaczęli biec w stronę gęstych zarośli. Baba Jaga była już starszą
schorowaną kobietą, która nie jadła zbyt dużo, zazwyczaj pochłonięta pracą nad tak
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długo opracowywanym planem i tworzeniem klątw oraz eliksirów. To, dlatego Leszy
i Dobrochoczy, choć bardzo zmęczeni, przenieśli ją aż do wysokich krzaków, w których zdążyli skryć się przed strzałami. Dopiero wtedy wiedźma zdołała się odezwać.
– Czy to znów byli ludzie? – zapytała, zerkając to na Leszego, to na Dobrochoczego.
– Niestety tak – odparł cicho Leszy. – Nie należy im przeszkadzać. To jedynie
sprowadzi na nas kłopoty. Takie jak te.
Dopiero tamtego dnia wiedźma zrozumiała, jak wielki błąd popełniła, starając
się zaszkodzić ludziom i wypędzić ich z lasu. Mimo jej mocy i strasznego wyglądu
magicznych istot oraz tajemnic ich otaczających ludzie byli o wiele silniejsi. Mieli
broń i władzę nad całą tą ziemią, którą rządzili, mimo tak wielkiego daru, dosyć nierozważnie. Mimo że nie mieli pojęcia, jak wielką szkodę wyrządzili już tej kniei, nic
nie było w stanie im jej jednak odebrać. Ludzie już wtedy nie bali się ich i przestali
wierzyć w wymyślone przez ich przodków legendy. Straszne, choć nieprawdziwe.
A to uświadomiła sobie dobrze sama Baba Jaga tamtego, wstającego dopiero ranka.
Już, zamiast starać się im przeszkodzić, ona oraz dwójka jej starych przyjaciół wraz
ze wszystkimi mieszkańcami Puszczy Gorzowskiej coraz częściej starali się z ukrycia
dawać im znaki, by postarali się zachować ich piękną knieję taką, jaką była przed laty.
Piękną, żywą i czystą. Otwartą dla wszystkich, ale zarazem bezpieczną. Na początku
nie było to proste, bo ludzie opierali się podsuwanym przez istoty myślom, ale potem
zrozumieli znaczenie lasów takich, jak sama Puszcza Gorzowska. Pięknych i bogatych
w skarby nie do odkupienia.
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O CHŁOPCU, KTÓRY SIĘ UŚMIECHAŁ
◆
Martyna Mucharzewska

K

iedyś był, teraz jest i zapewne jeszcze długo będzie tu istniał, ten przerażający
las… Jego ciemna powłoka budziła strach. Nikt nie odważył się do niego wejść
z obawy o swoje życie. Jednak znalazła się dziewczynka, która zdobyła się na odwagę,
a im dalej szła w las, tym stawał się piękniejszy. Drzewa się przerzedzały, liście przybierały odcień soczystej zieleni, a przez gałęzie świeciło słońce, które aż się prosiło
o uśmiech. Gdy dziewczynka doszła do gęstwiny drzew, ujrzała wielki dąb, większy
niż wszystkie drzewa tego lasu. A na gałęzi zauważyła huśtawkę, na której huśtał się
chłopiec o blond włosach, zielonych oczach i cudownym uśmiechu, jakiego wcześniej
nie widziała…
Na skraju drogi, przy tym właśnie lesie, w małym zaniedbanym domu z zaniedbanym ogródkiem, mieszkał ten sam chłopiec, lecz teraz był to pogrążony w smutku
i melancholii człowiek, który kiedyś się uśmiechał…
Rodzice Sandry nie byli bogaci, a z powodu pracy musieli się przeprowadzić. Bardzo
żałowali, że nie są w stanie zapewnić córce lepszego wykształcenia, mimo to dziewczyna nie miała do nich pretensji, gdyż rozumiała obecną sytuację. Ich nowy dom był
nieduży, miał kuchnię, łazienkę, przedpokój, malutki salon i jeden pokoik. Przed ich
nowym miejscem zamieszkania znajdował się śliczny ogródek z bzami, tulipanami,
niezapominajkami i pnącymi różami. W sumie to więcej do szczęścia nie było im
potrzeba. Jedynie mały domek po drugiej stronie ulicy budził w nich lęk.
Tak jak innych on przerażał, tak w niej budził ciekawość. Wiedziała, że rodzice
nie pozwolą jej na spacer wśród jego wysokich konarów, dlatego wstała jeszcze przed
słońcem i pobiegła w jego stronę. Założyła słuchawki, by posłuchać Marszu żałobnego
Szopena. To tylko dodawało temu spacerowi uroku i nadawało niesamowity klimat.
Później zaczęła płynąć słodka melodia Czardasza skomponowanego przez Vittorio

Kategoria 14–16 lat

Montiego. Z kolejnymi nutami las zaczął się przerzedzać, a słońce, aż prosiło się
o uśmiech. Kora drzew przybrała odcień jasnego brązu, natomiast liście kusiły soczystą
zielenią. Po chwili dziewczyna dotarła do polany. Była piękna…
W jej centrum rósł ogromny dąb, którego gałęzie majestatycznie układały się w niesamowitą koronę. Sandra zauważyła, że z jednego z konarów zwisa huśtawka. Podeszła
bliżej po miękkiej, zroszonej rosą trawie i usiadła na niej. Sama nie wiedziała, ile się
huśtała, ale było to tak przyjemne, iż nie chciała tego przerywać, jednak musiała wrócić
do domu. Niechętnie zeszła z obłoków przyjemnej błogości z powrotem na ziemię.
Gdy już mijała drzewo, spostrzegła na jego pniu wycięte serce z dwoma inicjałami
„S+M”. Przyglądała się temu z zafascynowaniem i podziwiała cudowne detale. Jednak czas dał o sobie znać, słońce już dawno wstało i teraz górowało ponad konarami
drzew, więc szybko pobiegła z powrotem do domu. Na szczęście rodzice jeszcze spali.
Położyła się na łóżku i wyobraziła sobie, jak leży na miękkiej trawie, a słońce muska
jej twarz. Zasnęła na krótką chwilkę, ale przez czas jej drzemki uśmiech ani na chwilę
nie opuścił jej twarzy.
Gdy już rozpakowali swoje rzeczy, mama Sandry upiekła biszkopt i wszyscy rzazem
poszli przywitać nowych sąsiadów. Dziewczynka zauważyła, że zostało jeszcze troszkę
ciasta, więc wzięła blaszkę od swojego taty i zaczęła iść w stronę przerażającego domu,
jednak ona nie odczuwała strachu, tylko ciekawość. Rodzice chcieli ją zatrzymać, lecz
gdy coś sobie postanowiła, to nikt nie mógł jej powstrzymać.
Pewnym krokiem podeszła do drzwi i delikatnie zapukała. Kawałek drewna zaskrzypiał i otworzył się powoli, jednocześnie głośno przy tym hałasując, zupełnie jak
w horrorach. Tylko że za drzwiami nie było klauna z piłą łańcuchową, zamiast tego
widniała tam głowa starszego pana z białymi włosami i zakolami. Jego twarz była
spokojna i pozbawiona emocji, ale w jego oczach widać było znaki zapytania.
– Dzień dobry!
Cisza.
– Jestem Sandra.
Cisza.
– To ja, nowa sąsiadka. Mam biszkopt – dziewczyna pokazała blaszkę.
I znów cisza, która zaczęła ją irytować. Mimo to zachowała spokój.
– Wpuści mnie pan?
Mężczyzna potrząsnął lekko głową, jakby ktoś wyrwał go z zamyślenia, otworzył
szerzej drzwi. Wnętrze był zupełnie inne niż podwórko. Ściany – żółte i wyblakłe,
podłoga wykonana z jasnego dębu, fotele bordowe delikatnie przetarte, hebanowy
stolik z różową serwetką, na której brakowało wazonu z tulipanem i biały kominek
przyozdobiony sadzą, na którym widniały dwa zdjęcia… Na pierwszym – piękna
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kobieta w cudnej sukience, natomiast drugie przedstawiało tę samą panią z młodym
mężczyzną. Promiennie się uśmiechali.
– Herbaty? – spytał gospodarz.
– Tak, poproszę.
Mężczyzna wziął od niej blaszkę i gestem ręki pokazał, aby usiadła. Gdy zniknął
za drzwiami, Sandra od razu zajęła miejsce i przyjrzała się parapetom, na których
widniały doniczki z wyschniętymi roślinami. Po chwili wrócił z tacą, na której były
dwa talerzyki z ciastem, dwie filiżanki i dwa widelczyki do ciasta. Postawił wszystko
na stoliku, wtedy Sandra przyjrzała się jego dłoniom. Mężczyzna usiadł i oboje napili
się herbaty, nie spuszczając z siebie wzroku.
– Pyszna… – zaczęła dziewczyna.
– Dziękuję – starszy pan odpowiedział cicho i nieśmiało.
– Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać… Jaka była? Pańska żona.
Gospodarz lekko się zakrztusił, ale po chwili ze zdziwieniem w głosie zapytał:
– Skąd wiesz?
– Że pańska żona nie żyje? – dokończyła za niego, a on nieznacznie pokiwał głową. – Ma pan na ręce obrączkę, która jest w znakomitym stanie, widać, że jest dla
pana ważna. Ogródek i rośliny są zaniedbane, żadna kobieta by na to nie pozwoliła.
W domy brakuje ozdób, a ściany są wyblakłe.
A teraz najważniejsze, w tym pokoju jak nie całym domu są tylko dwa zdjęcia,
zgaduję, że jest na nich pańska żona – jej słuchaczowi lekko opadła szczęka. – Więc…
jaka była? – zapytała cichym, łagodnym i ciekawym tonem.
– Dużo się uśmiechała… – zaczął, a na jego twarzy pojawił się smutny uśmiech. –
Gdy ją poznałem, uśmiechała się. Gdy z nią rozmawiałem, uśmiechała się. Gdy patrzyłem jej w oczy, uśmiechała się. Uśmiechała się, nawet gdy się ze mną żegnała… – po jego
policzkach zaczęły spływać łzy. Sandra podała mu chusteczkę, którą miała w kieszeni.
Przyjął ją i w podziękowaniu skinął głową. – Bardzo lubiła słuchać muzyki – kontynuował. – Słuchała różnych gatunków muzycznych, ale mówiła, że właśnie te różnice
czynią muzykę taką magiczną i kolorową. Uwielbiała The Rolling Stones, The Beatles,
Mozarta, Szopena i Elvisa Presleya. Godzinami potrafiliśmy razem siedzieć w jej pokoju,
słuchając winyli na adapterze. Nawet, mimo tego, że oboje mieliśmy dwie lewe nogi,
tańczyliśmy na środku pokoju, wpatrując się sobie w oczy. Bardzo mi jej brakuje…
– Musi pan ją bardzo kochać.
– Najwidoczniej, skoro myślę o niej codziennie.
– Założę się, że nie chciałaby zobaczyć pana i tego domu w takim stanie.
Mężczyzna spojrzał na dziewczynkę z niezrozumieniem, marszcząc przy tym brwi.
– Powinien pan zadbać o siebie i dom. Rośliny są wyschnięte, wnętrze prosi się o to,
aby je odrestaurować, a pańska koszula jest wygnieciona.
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– Uważasz, że powinienem zadbać o dom i siebie dla swojej żony?
– Jeżeli nie dla siebie to przynajmniej dla niej.
Resztę dnia spędzili, rozmawiając o dobrodziejstwie herbaty i pysznym biszkopcie.
O siedemnastej Sandra musiała już wracać do domu. Grzecznie się pożegnała i zabrała ze sobą pustą blaszkę. Obiecała też, że pomoże starszemu panu w porządkach,
bo był w nie najlepszej kondycji i nie za bardzo wiedział, co robić.
Następnego dnia dziewczynka zastała sąsiada porządkującego ogródek. Przywitała się z nim i zaczęli wspólnie pracować. Tak wyglądały najbliższe dwa tygodnie.
Po upływie tego czasu dom wyglądał jak dawniej, a do tej pory smutny i pozbawiony
ducha człowiek, odzyskał siły. On i Sandra zaprzyjaźnili się i razem słuchali płyt
ze starego adaptera na werandzie, popijając herbatę, ciesząc się słońcem, deszczem,
wiatrem, śniegiem i wszystkim, co Bóg im zesłał. Czasem chodzili na spacery do lasu,
rozmawiali o tym i o tamtym. Czasami o niebie, czasami o ludziach, a czasami o problemach miłosnych Sandry. Pomimo różnicy wieku stali się najlepszymi przyjaciółmi.
Nic nie trwa wiecznie, a zwłaszcza ludzkie trywialne życie. I tak było również
w tym przypadku. Przyjaciele pożegnali się, jak na przyjaciół przystało, patrząc się
sobie w oczy i uśmiechając się szeroko, bo wiedzieli, że jeszcze kiedyś się spotkają…
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BRZOZA W SUKIENCE
◆
Roksana Różańska

B

arlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – tak głosiła porośnięta mchem, drewniana
tabliczka, wbita głęboko w ziemię tuż przede mną. Rozumiem, że okres trzeciej
klasy gimnazjum to idealny czas na wycieczki, ale kto stwierdza, że zwiedzanie jakże
fascynującej Puszczy Gorzowskiej to świetny pomysł? Najwyraźniej tylko moja wychowawczyni. Gdy tak staliśmy, przed ścieżką prowadzącą w głąb lasu, w oczekiwaniu
na przyjście naszego przewodnika, zaczęłam rozglądać się dookoła. Nie potrafiłam
rozpoznać zbyt wielu gatunków drzew, przez to że nigdy nie uważałam na lekcjach
biologii. Sam las napawałby mnie niepokojem, gdyby nie fakt, iż promienie słońca
zgrabnie przedzierały się przez rozpostarte gałęzie, wesoło otulając twarze wszystkich
wokół. Jednak, nagle coś oderwało moją uwagę od podziwiania krajobrazu. Byłam
pewna, że dostrzegłam ruch między drzewami, lecz nie byłam w stanie stwierdzić,
co to było.
– Marcelino, spójrz! Orzeł! – szturchnęła mnie łokciem Kaśka, od której biła ogromna radość. Powiodłam wzrokiem we wskazywanym przez nią kierunku i choć wysoko,
w koronach, faktycznie znajdował się przepiękny bielik, skupiłam się na czymś innym.
– Um… Czy to kobieta? – palcem wytknęłam postać za pniem zajętej przez ptaka brzozy.
– Wiesz, myślałam, że to raczej samiec, ale nie jestem żadnym ornitologiem.
– Kasiu! Ja nie mówię o nim, tylko o tej kobiecie! Tam, za drzewem! Widzisz?
Przecząco pokręciła głową, a ja wytężyłam wzrok, by upewnić się, że naprawdę
kogoś widzę. Ukrywająca się dziewczyna była tak blada, że prawie biała, a na sobie
miała jeszcze bielszą sukienkę. Jej głowę zdobiły niesforne, kruczoczarne loki. Sprawiała wrażenie osoby zarówno kruchej, zagubionej, jak i niezwykle silnej.
– Może to południca lub inny demon – zażartowałam, mimo wszystko zaskoczona,
że Kaśka oraz inni wycieczkowicze wydają się nikogo nie dostrzegać.
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– Albo brzoza w sukience – Kasia zaniosła się śmiechem, a ja wkrótce do niej dołączyłam. Nie zwróciłam nawet uwagi, kiedy pojawił się przewodnik wycieczki i zaczął
coś opowiadać. Nie wiedzieć czemu, bacznie mnie obserwował, a w jego spojrzeniu
było coś chłodnego, pustego. Postanowiłam się tym jednak nie przejmować.
Po wielu godzinach maszerowania i słuchania o cudach przyrody, myślałam, że
odpadną mi i nogi, i uszy. Dotarliśmy do pobliskiej plaży nad Jeziorem Barlineckim,
gdzie nareszcie mieliśmy szansę odpocząć. Zatrzymałam się w miejscu, gdzie woda
sięgała mi po kolana i zapatrzona w horyzont snułam się jej brzegiem. Niespodziewanie
przeleciał mnie zimny dreszcz i wydobyłam z siebie pisk głośniejszy niż sądziłam, że
będę w stanie to zrobić. Coś trzymało mnie za kostkę. Wierzgałam nogą z całej siły,
o mało nie tracąc przy tym równowagi. Nagle wychowawczyni odciągnęła mnie od
wody i kątem oka zdążyłam zauważyć puszczające moją stopę palce połączone błoną
pławną. Mogłabym nawet przysiąc, że jakiś starszy mężczyzna o silnie pomarszczonej
twarzy i włosach pełnych wodorostów szybko oddalał się tuż pod płytką powierzchnią wody. Stałam oniemiała, zapatrzona w taflę wody, która drwiąco ukazywała mi
moje przerażone odbicie. Nie pamiętam niczego, co w tym czasie mówiła do mnie
nauczycielka. Gdy wreszcie odwróciłam się twarzą w jej stronę, zwróciłam uwagę na
stojącego za nią przewodnika. Posyłał mi uśmiech, lecz nie miał on raczej na celu dodania mi otuchy. Był wręcz szyderczy, nieco podejrzany. „Tylko mi się wydaje. Jestem
zbyt roztrzęsiona, by poprawnie myśleć” – wmawiałam sobie w myślach. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że czas wracać do szkolnego autokaru. W całym tym zamieszaniu
zapomniałam, iż na piasku pozostawiłam mój telefon i och, gdybym tylko przypomniała sobie o nim wcześniej…
Brak urządzenia zauważyłam dopiero w drodze powrotnej. Od razu poinformowałam o tym wychowawczynię, a ta zadzwoniła do pożegnanego niedawno przewodnika
wycieczki i uprzedziła go, że niedługo ponownie podjedziemy pod obszar puszczy, by
mógł pomóc mi odnaleźć telefon. Stał przy tej samej tabliczce co my wcześniej. Nieśmiało wysiadłam z autokaru, czując na sobie nieprzyjemny zapach smażonego oleju.
– Dziękuję, że zabierze pan Marcelinę z powrotem na plażę! Proszę tylko byście załatwili to w miarę szybko – powiedziała nauczycielka, niecierpliwie zerkając na zegarek.
Droga, którą prowadził mnie przewodnik, była mi obca, a przebywaliśmy ją w całkowitej ciszy. Okazało się, że zamiast na plażę, kierujemy się do skromnego biura
rzeczy znalezionych. Gdy moim oczom ukazała się mała, drewniana szopka, która
przypominała bardziej schowek na szczotki, gestem dłoni zasugerował, abym weszła
pierwsza. Wystarczyło, że przestawiłam nogę przez próg, a drzwi zostały za mną
zatrzaśnięte z wielkim hukiem. Przewodnik znajdował się teraz milimetry od mojej
twarzy. Jego tęczówki przybrały czerwony kolor, a bujne włosy na głowie powoli
182

Kategoria 14–16 lat

rzedniały. Skóra mężczyzny przybierała coraz bardziej szarawy odcień. Paraliżował
mnie strach, mimo to odważyłam się zażartować, zaskakując tym nawet siebie samą:
– Ja jestem aktualnie w serialu Grimm czy co?
– Już prędzej w powieści „Szeptucha” – równy, biały uśmiech zastąpił podwójny
rząd ostrych kłów.
– Może pozwól, że opowiem ci o sobie i tym, co się dzieje – szczęście nie schodziło
mu z twarzy – A więc, mówią na mnie Pyluc. No, nie tylko na mnie. Stanowimy cały,
liczny gatunek. Powiedz mi tylko, masz jakieś alergie?
Głośno przełknęłam ślinę i łamiącym się głosem wydukałam odpowiedź „Nie”.
– Ach, tak… Ciesz się. Albo jednak płacz. Po tym, jak dogoni cię śmierć, a będzie
to już za parę chwil, pozostaniesz martwa i tyle. Alergicy mają zaszczyt stawania się
Pylucem. Za życia są przez nas stale podduszani przy pomocy rozpylania pyłków do
ich płuc, nie będąc niczego świadomym, a później BAM! – klasnął głośno w dłonie –
któregoś dnia nagle są jednym z nas! Ale dzieje się to tylko w województwie lubuskim,
w pozostałych częściach Polski praktycznie nie istniejemy, dlatego też nikt nie pisze
o nas w bestiariuszach słowiańskich. Dzisiaj to w ogóle zmory, demony żyją głównie
na naszych terenach. Podczas gdy w innych województwach budowane są kolejne
osiedla, miasta, lubuskie wciąż pozostaje tym o największym procencie zalesienia,
więc wszyscy się tu przenoszą.
Z jego spojrzenia biła dziwnego rodzaju duma.
– Ten mężczyzna, który złapał cię za nogę w wodzie? To był Utopiec. A ta kobieta,
którą widziałaś pomiędzy drzewami…
– Wiedziałeś, że ją widzę? – przerwałam mu, wiele przy tym ryzykując.
– Kochana, gdyby nie to, że tak głośno się z tym obnosiłaś, to nawet byś tu teraz nie
stała, ale skoro już wiem, że jesteś w stanie nas zobaczyć, to szybko się ciebie pozbędę,
chroniąc dzięki temu tajemnicę o naszym istnieniu – ponownie posłał mi ten swój
przerażający uśmiech – lecz wracając do tamtej kobiety w sukience… Mówimy na
nią Sprzątnica. Pojawia się zawsze przy większych grupach ludzi i pilnuje byście nie
zaśmiecali lasów poprzez wyrzucanie w zarośla wstrętnych śmieci. No, ale dość już
pogaduszek!
Z każdą sekundą drżałam coraz mocniej.
– Radziłbym ci zacząć uciekać – puścił mi oczko. Stałam w osłupieniu, więc pchnął
mnie w kierunku drzwi, zanosząc się chrapliwym śmiechem. „Chyba naprawdę powinnam biec” – pomyślałam i ruszyłam, na moje nieszczęście, prosto przez pokrzywy.
Ignorowałam piekący ból i pędząc ile sił w nogach, przepraszałam w głowie wszystkie zdeptane biedronki, ślimaki oraz inne stworzenia. Modliłam się o to, by stratowane
przeze mnie rośliny były kiedyś w stanie wrócić do życia. Nie zapominajmy, że prawie
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wszystko w tym lesie jest pod ochroną. Z naciskiem na prawie, bo niestety mnie ta
ochrona nie obejmuje, a bardzo by mi się teraz przydała. Przestałam już być nawet
pewna, z której strony słyszę szelest. Gałęzie drzew i zieleń liści rozmazywały mi się
przed oczami do tego stopnia, że co chwilę w nie wbiegałam. Ponownie uderzyłam
w coś z impetem, biorąc to za kolejny pień. Wykonałam krok w tył i zobaczyłam, iż
wcale nie wbiegłam w drzewo.
– Co na środku Puszczy Gorzowskiej robi żubr?!
Szybko przestałam się nad tym zastanawiać, gdyż skierowałam wzrok w lewo i ujrzałam niskiego, przypominającego drwala, mężczyznę. Długa broda i rozczochrana
fryzura ukrywały w sobie połamane gałęzie, liście i pewnie nawet swój własny mikroklimat. Wpatrywałam się prosto w jego zielone oczy, zapominając o obowiązkowej
w tym momencie ucieczce.
– Leszy? – zapytałam.
Wyrwana ze snu zgięłam się w pół, ciężko dysząc. Z czoła skapywały mi grube
strużki zimnego potu. Nie miałam pojęcia, co spowodowało tak okropny sen ani
skąd znałam imię tajemniczego brodacza. Z pewnością dziękowałam mu jednak za
uwolnienie mnie z tego przerażającego koszmaru. Zwróciłam się w stronę okna. Na
rosnącej za nim brzozie przez ułamek sekundy siedział wielki, szary ptak, którego
czerwone oczy utkwiły we mnie znajomy, łudząco podobny do Pyluca, pusty wzrok.
Zaczęłam zastanawiać się na głos:
– A co, jeśli te wszystkie zmory w lubuskich lasach są prawdziwe i właśnie stały się
tajemnicą, której od dzisiaj będę musiała samotnie strzec?
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ył pogodny, dość ciepły, jesienny poranek. Właśnie wysiadłam z busa, który
pospiesznie opuścił przystanek.
„Nareszcie” – pomyślałam, przeciągając się, żeby rozprostować kości. Chwyciłam
w dłoń swój aparat i ruszyłam w stronę lasu. Bardzo podobał mi się ten nowy projekt.
Miałam zrobić zdjęcia ruin starej wsi w lesie. Zostałam wysłana do miejsca w puszczy
gorzowskiej, kilka kilometrów od Mironic, niedaleko Kłodawy. Marzęcin, bo tak
nazywała się miejscowość, został zniszczony lata temu przez wojsko radzieckie, jeśli
dobrze pamiętam, w styczniu 1945 roku. Nigdy nie interesowałam się historią, ale to
miejsce zdawało się fascynować mnie bardziej niż wszystkie. Najbardziej intrygujący
był dla mnie fakt, że ludzie nazywają je „spaloną wsią”.
W drodze udało mi się uchwycić kilka ujęć kolorowych liści, jesień to zdecydowanie
piękna pora roku. Jednak droga wydawała mi się niezmiernie dłużyć, zupełnie jakbym
szła godzinami, chociaż minęło niecałe dwadzieścia minut. Ku mojemu szczęściu nagle
zauważyłam między drzewami bramę i budynki. Chwila, brama? Budynki?! Czy to nie
miały być ruiny? Niepewnie szłam dalej, robiąc przy okazji zdjęcia dużego, drewnianego łuku. Gdy tylko wkroczyłam do wioski, usłyszałam za sobą cichy, dziecięcy głosik:
– Pobawisz się ze mną?
Ciarki przeszły po moich plecach. Niepewnie się obróciłam. Za mną stała mała
dziewczynka z pluszowym misiem w objęciach.
– Co robisz sama w lesie? – zapytałam.
– Sama? – dziewczynka się zdziwiła. – Nie jestem sama! Mieszkam tu z mamą i tatą.
– Jak to tu mieszkasz? To opuszczona wieś! – dziwiłam się coraz bardziej.
– Marzęcin opuszczony? No coś ty! Mieszkam tu ja, rodzice, sąsiedzi, wszyscy moi
przyjaciele… Na pewno nie jest opuszczony!
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Jej dziecięcy upór i niezwykłe wręcz przekonanie co do swojej racji, trochę mnie
onieśmieliło. Czyżbym pomyliła miejsca? Czy to na pewno jest ten Marzęcin, do
którego miałam pojechać? Nic już nie rozumiałam, ale nie miałam też czasu ani
pieniędzy, żeby jechać gdzieś indziej.
– Jestem Erika. – Dziewczynka przerwała panującą ciszę. – A ty?
– Martyna – odpowiedziałam z lekkim uśmiechem. – Jestem fotografem. Jeśli chcesz,
możesz pokazać mi ładne miejsca albo może sama zapozujesz?
W oczach Eriki błysnęła iskra radości. W tym momencie zauważyłam, że miała
na sobie nietypowe ubrania, a może tylko mi się zdawało… Nie chciałam o to pytać,
nie mnie oceniać jej styl.
Po krótkiej sesji w wiosce zauważyłam, że nie tylko ona była tak ubrana. Wszyscy
mieszkańcy wioski wyglądali zupełnie jak wyjęci prosto z czasów tuż po wojnie. Poczułam się dziwnie, coś na pewno było nie tak… A może to tylko głupi żart? Jakaś niespodzianka? Tak dawno nikt nie zrobił dla mnie niespodzianki! Mówiąc szczerze, trochę na
to liczyłam. Erika oprowadziła mnie po całej okolicy. Jesienne liście i stare zabudowania
bardzo dobrze razem wyglądają. Zrobiłam także kilka zdjęć dziewczynce. Wydawała się
z tego powodu bardzo szczęśliwa. Nie wiedzieć, kiedy, minęło kilka godzin. Dlaczego
ten czas musi lecieć tak szybko?
– Chodźmy do mnie do domu – powiedziała Erika. – Mama zapewne niedługo skończy
gotować obiad. Chcesz zjeść z nami?
– Chętnie – odpowiedziałam z radością.
Byłam niezmiernie zadowolona z tej propozycji. Przez cały ten czas zdążyłam zgłodnieć,
a nie podobał mi się pomysł jedzenia zimnych tostów ze śniadania, które pospiesznie
spakowałam do torby tuż przed wyjściem na autobus.
Dziewczynka zaczęła prowadzić mnie do swojego domu. Szłyśmy ścieżką między
drzewami, niedaleko domu. Ona pierwsza, ja tuż za nią. Naprawdę dobrze znała okolicę, ale to chyba oczywiste, mieszkała tam najpewniej całe życie. Korzystając z okazji,
zrobiłam jeszcze kilka zdjęć, kiedy kątem oka zauważyłam coś nietypowego. Między
drzewami leżała granitowa płyta otoczona drewnianym płotem. Podeszłam kilka
kroków w tamtą stronę i zrobiłam jedno zdjęcie. Nie było zbyt ładne, więc chciałam
zrobić drugie, ale nie wiedzieć czemu aparat nie chciał złapać ostrości.
– Nie tam, nie tam! – moje skupienie przerwało niespokojne wołanie dziewczynki.
Erika złapała mnie za rękę i zaczęła ciągnąć w kierunku domu. Jej dłoń była bardzo
zimna, wręcz nieprzyjemna, jednak nie chciałam jej puszczać. To mogłoby sprawić jej
przykrość. Nie chciałam tego, szczególnie że przez cały ten czas była taka pomocna i miła.
Gdy weszłam do domu dziewczynki, wydał się jakiś taki pusty. Nie chciałam się
rozglądać, ale na pierwszy rzut oka po rodzicach nie było śladu.
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– Strasznie tu zimno – powiedziałam, zapinając sweter po samą szyję.
– Zimno ci? – w oczach dziewczynki dostrzegłam niezmierne zdziwienie. – Przecież
tata napalił w piecu.
– Może po prostu się przeziębiłam – powiedziałam, nie mogąc wymyślić lepszej wymówki.
– Poczekaj tu, zrobię ci herbatę – zaproponowała z uprzejmym uśmiechem.
Kiwnęłam głową na znak zgody, a dziewczynka pobiegła do kuchni. Wzięłam głęboki wdech, jakby podświadomie chcąc poczuć smakowitą woń z kuchni obiecanego
obiadu, jednak nic nie poczułam.
„Dziwne…” – pomyślałam. – „Ten dom jest niepokojący”. Chociaż nabierałam
przekonania, że nie tylko on. W całej wsi unosiła się nietypowa, nieco mroczna aura.
W tej chwili zauważyłam, jak ciemne jest pomieszczenie, w którym byłam. Dziwna,
czarna mgła zdawała się sączyć z sufitu i zanikać tuż nad moją głową. Na początku jej
nie zauważyłam, była przejrzysta, trochę jak dym ze zgaszonej świecy. Nie wiedząc
co o tym wszystkim myśleć, usiadłam przy starym, drewnianym stole. Skrzypnięcie
jeszcze starszego krzesła zdawało się przywołać dziewczynkę z kuchni. Z uroczym
uśmiechem podała mi lekko zardzewiały, metalowy kubek pełen herbaty. Właśnie
wtedy przypomniała mi się babcia. Zawsze podawała mi herbatę w identycznym, metalowym kubku. Powtarzała mi często, że to bardzo stara pamiątka i ona też dawno
temu piła z niego herbatę. Teraz prawdopodobnie ten kubek leży gdzieś na strychu
pod stertą innych gratów i gęstą warstwą kurzu. Jak wrócę do domu, to go poszukam.
– Masz bardzo jasną skórę – rzuciła Erika, przerywając moje przemyślenia. – Nie
wychodzisz na dwór?
Zaniemówiłam na chwilę. Faktycznie, rzadko wychodzę, jednak skóra dziewczynki
była dużo bledsza od mojej. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jej odcień był iście trupi.
Gdy moje zaskoczenie tym nagłym pytaniem minęło, opowiedziałam jej o swojej pracy.
Wbrew pozorom fotograf spędza dużo więcej czasu przed komputerem niż za aparatem.
– Ja nie umiem robić zdjęć – powiedziała lekko zasmucona. – Ale za to umiem
rysować! Chcesz zobaczyć moje rysunki?
– Bardzo chętnie – uśmiechnęłam się do dziewczynki.
– Przyniosę ci je – smutek szybko zamienił się w ekscytację.
Erika wbiegła po schodach i zamknęła drzwi do swojego pokoju.
„Urocze z niej dziecko” – pomyślałam i zaczęłam doszukiwać się jakiegokolwiek
zapachu czy dźwięku. Cisza. Zupełnie pusto i głucho. Bez życia, po prostu pustka. „Co
za dziwny dom” – ta myśl znowu odbiła się głuchym echem w mojej głowie.
Zaczęłam martwić się o Erikę. Czy jest tu zupełnie sama? Może rodzice po prostu
wyszli w gości? Dlaczego tu jest tak pusto? Moje myśli przerwał nagły, gwałtownie
narastający hałas.
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– Erika! Co się dzieje?! – krzyknęłam w panice.
Podłoga zaczęła się trząść pod moimi stopami, belki z sufitu łamały się i odpadały,
nie wiadomo skąd pojawił się ogień. Przerażona zaczęłam krzyczeć i wołać dziewczynkę. Brak odpowiedzi. Wbiegłam po schodach. Zaczęłam uderzać w drzwi i szarpać za
klamkę. Wszystko na darmo, zatrzasnęły się. Przestraszona jeszcze bardziej, znalazłam
kawałek metalu, którym próbowałam wyważyć drzwi. Cały czas wołałam i krzyczałam,
jednak w odpowiedzi usłyszałam tylko jeden stłumiony krzyk:
– Martynaaaa!
Nie wiem, czy po tym przestała krzyczeć, czy wszechobecny hałas ją zagłuszył.
Jedyne co chciałam, to otworzyć te głupie drzwi i uciec z Eriką jak najszybciej.
Nareszcie! Zamek puścił! Wbiegłam do pokoju, ale zobaczyłam tylko ogień, dym
i tę jedną, lecącą prosto na mnie belkę. Potem była już tylko cisza i ciemność, która
zamieniła się w białe światło. Białe światło?! Czy ja umieram?! Poderwałam się. Wokół
mnie krzątały się pielęgniarki, a ja siedziałam na szpitalnym łóżku z opatrunkiem
na głowie. Gdy wyszłam z szoku, zapytałam jedną z nich, co się stało. Stwierdziła,
że pewien grzybiarz znalazł mnie nieprzytomną w środku lasu, podobno spadła na
mnie gałąź i miałam dużo szczęścia, że nic poza raną na czole, mi się nie stało. Nie
wierzyłam w to, co słyszę. A pożar? A wioska? Co z Eriką? Czy to wszystko było snem,
kiedy leżałam nieprzytomna? Aparat! Mam zdjęcia, z nich na pewno dowiem się, co
się wydarzyło! Złapałam w dłonie urządzenie i drżąc z emocji i niepewności zaczęłam
oglądać zdjęcia. Las, las, więcej lasu… Ruiny? Skąd one się tu wzięły? Z zapartym
tchem obejrzałam wszystkie fotografie. Wszystkie zdjęcia, na których powinny być
budynki, przedstawiały jedynie stare, zniszczone fundamenty. Na zdjęciu z granitową
płytą nie było płotu, a na kamieniu znajdowały się białe napisy. Przez złą jakość zdjęcia
udało mi się przeczytać jedynie te największe:
– Erika Sommerfeld… Erika Sommerfeld… – mruczałam w kółko.
Nie rozumiałam niczego, chociaż niektórzy mogliby powiedzieć, że po prostu nie
chciałam zrozumieć. Jednak ruiny nie były rzeczą, która niepokoiła mnie najbardziej.
Wszystko mogłabym usprawiedliwić amnezją czy też zwidami po uderzeniu gałęzią…,
ale na niektórych zdjęciach była… Erika…
I tylko w głowie wciąż dudniło mi jej imię. Imię dziewczynki z lasu… Erika…
Erika… Jakby szeptane przez roztańczone na drzewach kolorowe liście.
Erika…
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esień w starym dworze nigdy nie należała do najwygodniejszych. Bytnickie lasy
otulające maleńką miejscowość Zawisze skrywały prawdziwą perełkę – stary dwór
z długoletnią, tajemniczą historią… Budowla była piękna, dostojna i… przerażająca.
Murowane ściany emanowały zimnem, a schodzący płatami tynk dodawał wszystkiemu mroczności. Gdyby nie duma rodzinna i upór mojego ojca, dawno żylibyśmy
w ciepłym, wygodnym mieszkaniu, a nie we dworze rodem z koszmaru. Zamiast
tego jesteśmy rezydentami Pałacu Dworskiego. Ten dwór od stuleci należał do mojej
rodziny, lecz już od dekad nie jest on wypełniony przepychem dawnych lat. W przeszłości co noc balowano tu aż do rana, a szampan lał się strumieniami. Gości nigdy
nie brakowało, a reputacja mojego rodu w okolicy była niepodważalna. Dzieliliśmy
się fortuną z innymi. Do dziś na wielu budynkach można znaleźć nasze nazwisko.
Niestety, te czasy minęły, a wokół nazwiska Hesse zaczęły krążyć plotki. Pewnego
lata, razem z ojcem otworzyliśmy strych, który od lat pozostawał nietknięty. Z pomocą
ślusarza byliśmy w stanie sforsować stare drzwi i dostać się do środka. Mój ojciec liczył
na kosztowności, ja szukałam wspomnień i zapisków z dawnych czasów. Chciałam
poznać tajemniczą przeszłość naszego rodu. Jedną z najciekawszych pamiątek był
stary dziennik jednej ze służących. Był tam dość szczegółowy opis wydarzeń, tych
paru nieszczęsnych dni, które zapoczątkowały lawinę złych zdarzeń. W stajni mojego
przodka i budowniczego tego domu, Zygfryda Hesse, pracowała młoda dziewczyna.
Na imię miała Antonina, ale każdy wołał na nią Tonka. Jej głównym zadaniem było
zajmowanie się ulubionym koniem właściciela, Willym. W ten sposób stajenna była
w stanie utrzymać chorą matkę. Ulubioną częścią jej pracy była jazda po otaczającym
dwór lesie. Był gęsty i zawiły. Nikt nigdy do końca nie opisał jak daleko się ciągnie lub co
zawiera. Pewnego dnia, podczas przejażdżki z Willym, trafiła na nieznany teren, który
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szybko okazał się bagnem. Tosia uwolniła się i przez godziny próbowała wyciągnąć
konia. Wołała o pomoc, ale w pobliżu nie było nikogo, by przyjść jej na ratunek. Gdy
wracała, służąca jako pierwsza zobaczyła młodą stajenną bez konia, po pas w błocie
i ze łzami w oczach. Autorka wspomnień pomogła jej się obmyć i razem z nią poszła
poinformować właściciela o całym zdarzeniu. Jego krzyki można było słychać aż na
polach. Obiecał jej, że żaden pracodawca jej nie zatrudni. W swojej furii wyrzucił
młodą stajenną za próg i zwolnił. Wszyscy widzieli, jak załamana dziewczyna szybkim
krokiem znika w lesie. Po paru minutach w jej ślady poszedł pan Hesse. Właściciel
posesji wrócił, lecz dziewczyna już nigdy nie została odnaleziona. Przeszukano cały
las, ale nie zostało po niej ani śladu. Pierwszym podejrzanym był oczywiście właściciel,
ale miał solidne alibi. Gdy wszedł do lasu, by się uspokoić, usiadł przy rzece, a parę metrów dalej – niezauważone – siedziało dziecko jednego z pracowników. Nie wiedziało
co robić i czekało, aż pan się oddali, potem szybko o całym zdarzeniu opowiedziało
mamie. Dziecko stało się świadkiem w sprawie i uniewinniono pana Zygfryda. Od
tamtego feralnego dnia, we dworze zaczęły dziać się niewyjaśnione rzeczy. W ciągu
ostatnich 200 lat systematycznie co 20 lat, ginęły bez wieści osoby związane z tym
miejscem, ze skarbca znikały pieniądze, spadały obrazy, pękały szyby. Najdziwniejsze
zjawiska można było zaobserwować w lesie. Niektórzy przysięgają, że widzieli liście
kwiatów ułożone w kształt człowieka powiewające na wietrze. Inni widzieli biegnącą
sarnę, lecz wydawało im się, że słyszą kobiecy śmiech. Od lat ludzie z wioski nie odwiedzają dworu, a las omijają szerokim łukiem. Ja, osobiście, uwielbiam ten nieodkryty
teren. To miejsce wydaje mi się spokojne i pełne energii. Lubię przesiadywać w ciszy,
gdy moim jedynym akompaniamentem są ptaki i liście szeleszczące na wietrze. Najdziwniejszym, a zarazem najciekawszym miejscem jest antyczne wysypisko śmieci.
Przez lata niepotrzebne i zepsute meble wyrzucano w jedno miejsce w lesie. Jest tam
parę kanap i krzeseł, kilka stołów i stolików, dużo lamp i moje ulubione lustro. Ma
przynajmniej 2 metry i jest otoczone masywną, złotą ramą. Na jej bokach widnieją
łacińskie wyrazy, których nigdy nie byłam w stanie zrozumieć. Wygląda to, jak salon
na świeżym powietrzu. Jak zaplanowany koncept, a nie przypadkowa rupieciarnia.
Gdy pierwszy raz zobaczyłam to małe, zewnętrzne pomieszczenie byłam pewna, że
to miejsce należy do kogoś. Od tamtego czasu przychodzę tam prawie codziennie, by
poczytać otoczona naturą. Tego dnia także postanowiłam się tam wybrać. Schodząc
po schodach, czułam dziwne podekscytowanie, jak pierwszy raz, gdy zanurzyłam
się w okoliczny, mroczny las. Usiadłam przy stole i zjadłam szybkie śniadanie. Nie
zauważyłam butów ani płaszcza mojego ojca, więc założyłam, że jest w pracy. Od
kiedy zaczęły się wakacje, codziennie zastawałam sama w tym przerażająco wielkim
domu. Najbliżsi sąsiedzi żyli daleko, a ja nie lubiłam przesiadywać w tym ciemnym,
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nieprzyjemnym miejscu sama. Coraz częściej wychodziłam. Jestem prawie pewna,
że znam ten las lepiej, niż ktokolwiek inny. Każda ścieżka i każdy szlak były przeze
mnie odwiedzone. Spędzałam czas na łąkach, obserwowałam zwierzęta, próbowałam
malować to, co widzę. Lubiłam przesiadywać obok, gdy rodzina saren powoli karmiła się na polanie. Ten las miał w sobie jakąś magię. W domu czułam się jak ostatni
człowiek na Ziemi, bardziej samotna niż kiedykolwiek, lecz w lesie zawsze było mi
raźniej. Czasami wydawało mi się, że czuję czyjąś obecność i wzrok. Zawsze, po krótkich oględzinach, nie znajdowałam nikogo, więc założyłam, że to tylko zwierzęta lub
moja wybujała wyobraźnia. Gdy tym razem przekroczyłam granicę lasu zdawało mi
się, że ktoś stoi koło mnie. Poczułam dreszcz na plecach, lecz szybko strzepnęłam to
uczucie i ruszyłam dalej. W planie miałam posiedzieć chwile na kanapach i poczytać
książkę, którą wzięłam ze sobą, a potem może przejść się na polanę i coś namalować.
Kiedy doszłam na miejsce, „Pani Dalloway” wyleciała mi z rąk.
Moje lustro świeciło nienaturalnym blaskiem oświetlając cały antyczny salon. Na
pierwszy rzut oka wydawałoby się, że lustro jedynie odbija światło dnia, ale kiedy podeszłam bliżej, zrozumiałam, że tym światłem emanuje samo lustro. Napisy na bokach
świeciły się swoim własnym blaskiem. Każde słowo promieniało. Światło zdawało się
ruszać na powierzchni zwierciadła. Choć byłam przerażona, czułam jakby coś przyciągało mnie do niego, musiałam i chciałam zobaczyć to z bliska. Małymi krokami znalazłam
się przed lustrem, na którym teraz malowały się żywe kolory. Bez przerwy poruszały
się i zmieniały miejscami. Moja ręka wychyliła się, by dotknąć tego magicznego szkła,
a wtedy moje palce przeszły przez taflę. Od razu zabrałam je, lecz po chwili zastanowienia zaryzykowałam i znowu zanurzyłam rękę w otchłani kolorów. Potem powoli
zanurzyłam drugą, aż w końcu cała znalazłam się po jego drugiej stronie. Znalazłam
się w identycznym miejscu, stałam przed tym samym lustrem, które teraz straciło swoje
kolory. Nagle, za moimi plecami usłyszałam szlochy i szelest liści pod stopami. Spomiędzy
drzew wybiegła młoda dziewczyna. Jej rude loki poruszane przez wiatr dodawały jej
energii. Zielone oczy były pełne łez, które powoli spływały po policzkach. Miała na sobie
skórzane spodnie i zawiązywaną koszulę, co dawało jej dość historyczny wygląd. Przyglądając się jej uznałam, że to najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałam.
Po chwili nieznajoma rzuciła się na kolana i zaczęła płakać. Zanim zdążyłam cokolwiek
pomyśleć, podbiegłam do niej, by ją pocieszyć, wtedy moja ręka przeszła przez jej ciało,
a dziewczyna nawet nie zareagowała. Płakała dopóty, dopóki obie nie usłyszałyśmy
głosu dochodzącego zza lustra. Minęła chwila, zanim zrozumiałam, co było mówione.
– Skrzywdził cię, czyż nie? Co teraz będzie z twoją matką? A co z twoim małym
braciszkiem? Żadne z nich nie przeżyje nadchodzącej zimy. Mam dla ciebie propozycję. – Męski głos brzmiał donośnie pośród małej polany.
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Obeszłam lustro szukając źródła głosu, lecz nigdzie nikogo nie było. Minęła chwila,
zanim zorientowałam się, że głos dochodzi z lustra.
– W twojej sytuacji, powiedziałbym, że jest nie do odrzucenia. Jeśli wypowiesz te
słowa i wejdziesz do lustra, będziesz żyła wiecznie po tej stronie. Bez problemów i zagrożeń. Możesz opiekować się bratem i matką, zapewniając im jedzenie i leki. Jedyne,
o co będę musiał cię poprosić to zajęcie mojego miejsca. Gdy to zrobisz, będziesz
miała jeden obowiązek. – Dziewczyna z nadzieją i strachem patrzyła w stronę lustra.
Jej wargi drgały od płaczu, a ona wyglądała na bardzo zmęczoną.
– Jaki? – jej głos się łamał.
– Co 20 lat nowa osoba musi wejść do lustra. To tradycja, która, jeśli zostanie złamana,
może przynieść ci rozpacz po tamtej stronie lustra.
– Czy moja rodzina będzie bezpieczna? – zapytała łamiącym się głosem, a kolejna
łza spłynęła jej po policzku.
– Z tej strony sama możesz o to zadbać. Decyzja należy do ciebie… – głos zamilkł.
Dziewczyna wyprostowała się i po raz ostatni spojrzała w stronę dworku. Powolnym
krokiem ruszyła w stronę lustra. Powoli i wyraźnie przeczytała słowa, choć w niektórych momentach łamał jej się głos. Gdy zbliżyła się bliżej do lustra usłyszałam, jak
cicho mówi do siebie.
– Dla mamy, dla Olka. – Po raz ostatni spojrzała w rozpaczy na ścieżkę i w żalu
weszła do lustra.
Nie wiedząc co robić, weszłam za nią i znów znalazłam się w tym samym miejscu.
Zdezorientowana i zagubiona próbowałam zrozumieć, czego doświadczyłam. Czułam
wielki żal do dziewczyny, ale naprawdę chciałam jej pomóc. Próbując uspokoić myśli
usłyszałam za plecami szelest i szybko obróciłam się, by spojrzeć, kto się zbliża. To, co
zobaczyłam, jedynie pogorszyło moją sytuację. Przede mną unosiły się liście z drzew
ułożone w kobiecą postać. Zdumiona i przerażona zastygłam, nie będąc w stanie
nic zrobić. Jakiś wewnętrzny głos podpowiadał mi, że patrzę na dziewczynę z lustra.
Patrzyłam, jak podchodzi do lustra i wskazuje słowa. Nie wskazywała ich jednak w tej
kolejności, w jakiej sama wcześniej je czytała. Czułam, że powinnam czytać zdania,
które pokazywała mi postać. Potulnie zaczęłam je dukać zdławionym głosem, tyle
o ile umiałam odczytać kolejne wyrazy. Niektóre z nich brzmiały znajomo, a inne nie
brzmiały nawet jak łacina. Po paru minutach postać wskazała na ostatnie słowo i…,
gdy wszystkie zostały wypowiedziane na głos, postać westchnęła i rozpadła się na
wiele czerwonych i żółtych liści. Po chwili lustro znowu rozbłysło milionami kolorów
i zobaczyłam rękę wynurzającą się spod powierzchni. Zaraz potem wyłoniła się reszta
rudowłosej dziewczyny. Odsunęłam się parę kroków ze zdziwienia, ale gdy ta spadła
na ziemię, podbiegłam jej pomóc. Gdy w końcu wstała, zaprowadziłam ją do dworu.
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Nie miałam pojęcia, co mam zrobić ani co ostatnio działo się wokół mnie. Domyśliłam
się, że jest to Antonina z opowieści służącej, więc gdy się przedstawiła, byłam na to
gotowa. Tonka była w moim wieku i wyglądała na bardzo wystraszoną. Zabrałam ją
do domu, rozpaliłam w kominku i zrobiłam nam obu herbatę. Opowiedziała mi, że
życie po drugiej stronie lustra, to jak życie za zasłoną.
– Mogłam widzieć i słyszeć wszystko, co tylko chciałam. Podpowiadać ludziom
pomysły i idee. Do końca życia mojej matki zapewniłam jej w ten sposób dostatnie
życie. Gdy ta zmarła, zza tafli zajmowałam się moim młodszym bratem. Próbowałam
pomagać mu w każdy sposób, jaki mogłam. Kiedy dorósł, miał troje dzieci, potem jego
dzieci miały dzieci, a ja cicho zajmowałam się nimi, bo moja rodzina żyła lepiej niż
ja. Na początku bycie nieobecną nie było trudne. Po tamtej stronie nigdy nie byłam
głodna ani zmęczona. Nic, co działo się w świecie, nie dotykało mnie. Po jakimś czasie
ten brak doświadczeń, brak własnej historii, zaczął mi przeszkadzać. Zobaczyłam, ile
mnie omija… Niestety, nie mogłam się stamtąd wyrwać. Przestałam czuć smutek, ale
także szczęście i podekscytowanie. Małe rzeczy nie sprawiały mi radości. Nie mogłam
się nawet złościć. Kiedy jesteś tam zaczynasz rozumieć, że nasze historie i emocje
są tym, co nas buduje. Nasze odczucia są fundamentem naszego istnienia, nawet te
przykre… Rozumiesz? – spytała.
– Przez 200 lat szukałam sposobu, by wyrwać się spod tego zaklęcia. Odpowiedź
znalazłam dopiero w jednej z książek, gdy otworzyliście ją z ojcem na strychu…
***
Od tamtej pory próbowała mnie przekonać, bym pomogła jej się wydostać. Gdy wychodziłam do lasu, ona wychodziła ze mną. By nie czuć się samotna, przesiadywała
ze mną obserwując zwierzęta lub słuchając przyrody. To ona była obecnością, którą
czułam, kiedy byłam w lesie.
– Dziękuje, za wszystko. Bez ciebie prawdopodobnie wciąż tkwiłabym zamknięta
w lustrzanej rzeczywistości bez emocji… – o tamtym miejscu mówiła jak o koszmarze,
z którego nie można się obudzić.
– Możemy znaleźć potomków twojego brata i przedstawić cię jako daleką krewną.
Mogłabyś odnaleźć swoją rodzinę.
– Czuję, że nie pasowałabym do ich świata. Wiem, że mają się dobrze i to mi wystarczy. Czy mogłabym przez jakiś czas zostać z wami? – zapytała nieśmiało.
– Oczywiście, będziesz naszym gościem honorowym. – Powiedziałam z uśmiechem.
Cieszyłam się, że Antonina zostanie. I została. Żyła z nami przez długie lata i pracowała w lokalnej bibliotece, w której dzieci słuchały jej opowieści o życiu okolicznych
mieszkańców na przestrzeni ostatnich 200 lat. Stała się częścią rodziny i powodem,
dla którego stary dwór w końcu stał się moim domem.
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ył ciepły czerwcowy poranek. Do końca roku szkolnego zostało jeszcze kilka dni.
Jasiek niechętnie wstał z łóżka i zaczął zbierać się do szkoły. Razem z klasą jechali
dzisiaj na wycieczkę do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, gdzie pracował jego
tata. Pan Kowalski był leśniczym i właśnie on miał poprowadzić lekcję z klasą syna na
temat atrakcji Puszczy Gorzowskiej. Jasiek nie cierpiał tych opowieści o wiewiórkach,
jeżach i żabach kumkających w okolicznych jeziorach. Tajemnice przyrody i to, czym
zajmował się w leśnictwie jego tata, zupełnie go nie interesowało, wręcz wydawało mu
się nudne i niepotrzebne. Za to gry komputerowe, w których mógł z kimś się zmierzyć
i walczyć na śmierć i życie były dla niego pasjonujące.
Ma miejscu czekał już uśmiechnięty pan Kowalski. Przywitał się z panią Elą –
wychowawczynią IVB i z dziećmi, a potem zaprosił wszystkich w kierunku ścieżki
dydaktycznej biegnącej wzdłuż jeziora Lubie, którą pieszo wszyscy mieli pokonać.
Jasiek westchnął i powłóczył nogami za swoimi kumplami, ostatni w grupie. Po drodze
co rusz się zatrzymywali, by z bliska obejrzeć rosnące rośliny – ciekawe eksponaty
ochrony tutejszej przyrody – zawilce, długosze królewskie, wrzosy, paprotki, orliki
pospolite czy rosiczki okrągłolistne, by chwilę później popatrzeć w górę i podziwiać
ogromne korony drzew – dębu, sosny, buku, grabu czy klonu. Innym razem dzieci
musiały na chwilę zamilknąć, by posłuchać szumu drzew i wydobywające się z głębi
lasu odgłosy śpiewu ptaków czy kumkania ropuch w jeziorze. Jednak Jasiek był jakby nieobecny. Jego myśli krążyły wokół następnego poziomu w grze, który miał do
pokonania. Roztargnienie syna zauważył pan Kowalski.
Następny postój leśniczy wyznaczył na niewielkiej polanie, na której rozciągał się
piękny widok na jezioro. Było tam kilka ławek, więc wszyscy mogli usiąść. Zwykle
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w tym miejscu opowiadał o faunie i florze gorzowsko-barlineckich jezior. Jednak tym
razem postanowił zrobić coś innego, a mianowicie opowiedzieć dzieciom baśń i nawet
Jaśka zaciekawiło to, co mówi ojciec. Pan Kowalski wykorzystując zaciekawienie syna,
zaczął opowiadać niezwykłą historię puszczy i jej mieszkańców, która wydarzyła się
setki lat temu, kiedy ludzi nie można było tu spotkać. Wtedy cała okolica była porośnięta gęstym lasem, na straży, którego stali żołędziowi strażnicy, a władzę sprawowała
królowa Dąbrówka. Mieszkańcy lasu żyli w dostatku. Niczego im nie brakowało.
Spokojne życie zapewniał im zawarty rozejm z królem jezior – Wielkim Rapuchem.
Gwarantował on pokój między światem lasu a światem jezior pod warunkiem, że nigdy
ich mieszkańcy nie naruszą granic swojego terytorium. I tak obok siebie mieszkali
długie lata do czasu, aż pewnego dnia mała córka królowej Dąbrówki wybrała się na
spacer po lesie i dotarła na brzeg jeziora.
Dzieci zamarły w oczekiwaniu, co dalej się wydarzy niezwykłego, a pan leśniczy
kontynuował historię.
Księżniczce bardzo spodobał się pejzaż jeziora i szum wody. Nigdy wcześniej tu nie
była. Zaczęła zbierać kwiaty rosnące tuż przy brzegu jeziora. Nagle z tafli wody wynurzyła się zielona postać, której nigdy wcześniej nie widziała. Ze strachu odskoczyła.
– Kim jesteś? – spytała
– Jestem Rechotek i mieszkam tutaj w jeziorze. A ty jak masz na imię?
– Jestem Celina i mieszkam w leśnym królestwie zwierząt i roślin. Co to za piękne
rośliny? – Celina wskazała palcem na piękne białe, żółte i różowe kwiaty otoczone
okrągłymi liśćmi, które unosiły się na wodzie, niczym filiżanki na spodeczkach.
– To są lilie wodne. – Rechotek wskoczył na jedną z nich i podpłynął do księżniczki.
Od tej pory byli nierozłączni. Spotykali się codziennie. Celina opowiadała Rechotkowi o lesie i jego mieszkańcach. Rechotek z kolei prawił Celinie o tajemnicach jeziora,
w którym mieszkał od urodzenia. Ich rodzice oczywiście nic o tym nie wiedzieli. Ta
przyjaźń mogła zniszczyć pokój pomiędzy lasem a jeziorem, a młodzi książęta dobrze
z tego zdawali sobie sprawę. Mijały lata. Rechotek stał się dorosłą żabą – następcą
tronu w wodnym królestwie żab. Celina natomiast wyrosła na piękną księżniczkę
i już niedługo, w czasie pełni księżyca miała objąć tron w leśnej krainie. Uroczysta
koronacja miała nastąpić z udziałem wszystkich mieszkańców lasu. Przyszła królowa
musiała również dokonać świętego obowiązku, a mianowicie wybrać najpiękniejszego
żołędzia, który będzie dawał życie i moc całej puszczy na kolejne lata jej panowania.
Była to tradycja lasu, której żaden władca nie mógł zignorować, w przeciwnym wypadku las czekała śmierć.
– Och, Rechotku, wspaniale by było, gdybyś mógł uczestniczyć w mojej koronacji –
westchnęła z żalem Celina.
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– Celino, przecież wiesz, że nie mogę. Gdyby mój ojciec wiedział, że z Tobą, chociażby rozmawiam, to byłaby katastrofa i już nigdy byśmy się nie zobaczyli, a co dopiero
udział w takim wydarzeniu. Z pewnością Twoi leśni przyjaciele nie byliby zadowoleni
z mojej obecności i rozpętałoby się piekło. – Powiedział Rechotek.
– Tak wiem i myślę, że dalej tak być nie może. Żyjemy obok siebie, a jednak się
nie znamy. Traktujemy się jak wrogowie. A przecież tak być nie musi. Ja ciebie znam
i wcale nie uważam cię za kogoś groźnego. Gdyby tak w jakiś sposób móc zmienić
nastawienie naszych rodziców, byłoby fantastycznie!
– Celino, szlachetne są twoje marzenia, jednak dzisiaj zostaniesz królową lasu i czas
najwyższy przygotować się do tego wydarzenia! Zapada zmrok. – Stwierdził przyjaciel.
– Tak, ale Ty idziesz ze mną – stanowczo powiedziała Celina i wzięła żabę za rękę,
ciągnąc jednocześnie w kierunku lasu.
– Celino, co robisz?! Przecież wiesz, że nie mogę z Tobą iść. Jestem żabą i tego nie
da się ukryć.
– Mam świetny pomysł. Przebierzesz się za naszego strażnika i wtedy nikt cię nie
pozna. A ja będę szczęśliwa, gdy będziesz blisko mnie – uśmiechnęła się czarująco
księżniczka.
– No nie wiem, czy jest to dobry pomysł, Celino – przecząco kiwając głową, odpowiedział młody książę żab. Jednak w głębi duszy był szczęśliwy i wiedział, że jak
Celina coś postanowi, to tak musi być. I razem udali się w kierunku leśnego pałacu
na Wielkiej Polanie.
Tymczasem przy brzegu w szuwarach ukrywał się Wielki Rapuch – ojciec Rechotka. Od dłuższego czasu obserwował syna i podejrzewał go o jakąś tajemnicę.
Jednak nie przypuszczał, że jego jedyny syn zaprzyjaźni się z wrogiem. Ze złości
spurpurowiał, po czym odpłynął i zniknął w wodzie. W głosie snuł już plan zemsty
na leśnych stworzeniach.
W tym samym czasie w pałacu trwały ostatnie przygotowania do uroczystości koronacji księżniczki. Na Wielką Polanę zaczęły schodzić się wszystkie leśne zwierzęta.
Było to dostojne i bardzo ważne wydarzenie dla całego lasu. Wszyscy z niecierpliwością czekali na młodą następczynię tronu i oczywiście na wybór książęcego żołędzia.
Żołędziowi strażnicy dumnie tworzyli szpaler wzdłuż alei, którą księżniczka miała
przejść, a następnie wybrać magiczny żołądź chroniący cały las. Celina zdobyła dla
swojego przyjaciela mundur strażnika, więc Rechotek bez obaw mógł chodzić po
pałacu w towarzystwie księżniczki. Był zachwycony. Bardzo podobał mu się dom
Celiny i jego mieszkańcy, którzy traktowali go życzliwie. Leśny świat był zupełnie
inny od tego, jak przedstawiał go jego ojciec. Rechotek coraz bardziej rozumiał słowa
swojej przyjaciółki. Nie chciał już żyć obok leśnych stworzeń, ale żyć razem z nimi
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bez żadnych rozejmów czy warunków. Czuł, że trzeba to w końcu zmienić, a Celina
miała rację.
W końcu nadeszła uroczysta chwila. Królowa Dąbrówka wraz ze Starym Puchaczem
poprowadzili księżniczkę na Wielką Polanę. Tam przekazała córce koronę. Stary Puchacz natomiast odczytał tekst przysięgi, którą powtórzyła nowa królowa. Wszystkie
zwierzęta pokłoniły się nowej władczyni. Królowa Celina była szczęśliwa, ale jednocześnie rozumiała ciężar, jaki musiała teraz dźwigać – ciężar odpowiedzialności
za pomyślność całego królestwa. To nieco ją przerażało. Widząc jednak uśmiech na
twarzach swoich poddanych strach i obawy szybko zniknęły. Nadszedł też czas wyboru
żołędzia. Było ich bez liku. Jeden z nich ani duży, ani mały, zupełnie nieszczególny
przykuł uwagę Celiny. I właśnie tego żołędzia wybrała nowa królowa.
I kiedy mieszkańcy lasu wiwatowali na cześć nowej władczyni i jej wyboru wydarzyło się coś nieoczekiwanego i strasznego. Las zaczął zamierać. Drzewa jedno po
drugim usychały. A od jeziora dochodziło echo żabich skoków i rechotu. I to właśnie
żaby pod wodzą Wielkiego Rapucha siały spustoszenie w puszczy. Za pomocą ździebeł
traw celnie trafiały w każdą roślinę, trującym jadem niosącym śmierć lasu. Władca
jezior postanowił zakończyć przyjaźń swojego syna raz na zawsze. Postanowił również
zniszczyć las i jego mieszkańców.
W tym samym czasie zwierzęta na Wielkiej Polanie wpadły w popłoch. Uciekały
w różne strony. Żołędziowi strażnicy otoczyli królową i magiczny żołądź, by chronić
ich przed zagrożeniem. Reszta straży ruszyła do walki z wrogiem.
A Celina wraz ze strażnikami i żołędziem w ręce ruszyła pędem w kierunku starego dębu, gdzie miała dopełnić się leśna tradycja. Musieli zdążyć przed końcem nocy
podczas pełni księżyca i umieścić żołądź w sercu starego dębu, tak by blask księżyca
padł na niego. Wówczas tylko las i jego mieszkańcy będą chronieni magią wybranego
przez królową żołędzia. Tuż za nimi kroczył Wielki Rapuch wraz ze swoimi wodnymi
poddanymi, niszcząc wszystko po drodze.
Nowa królowa ze strażnikami szybko dotarła na miejsce. Postanowiła nie zwlekać
i szybko umieścić wybrańca na jego miejscu. I gdy zamierzała już to zrobić, usłyszała
przeraźliwy krzyk swojego przyjaciela. Odwróciła się i zobaczyła Rechotka, jak rzuca
się w jej stronę. Po czym padł na ziemię nieruchomy. Otrzymał śmiertelny strzał jadem,
który wymierzył jego ojciec. Jednak strzała nie była dla niego przeznaczona, a dla
królowej. Celina padła na kolana tuż obok Rechotka. Zaczęła płakać. Oszołomiony
Wielki Rapuch podbiegł i począł rozpaczać, bo jego jedyne dziecko nie żyło.
– Żegnaj mój miły, Rechotku – powiedziała Celina i pocałowała żabę.
I wtem stał się prawdziwy cud. Rechotek nie tylko ożył, ale w niewytłumaczalny
sposób przestał być żabą tylko prawdziwym żołędziowym strażnikiem. Wszyscy
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zgromadzeni: żołędziowi strażnicy, żabi wojownicy i Celina byli bardzo zdziwieni,
gdyż wręcz nie dowierzali własnym oczom na to, co zobaczyli.
Wtedy Wielki Rapuch powiedział:
– To moja wina. Kiedy byłeś małym strażnikiem, zabrałem cię z twojego domu
i żabia czarownica zamieniła cię w żabę. Nie miałem syna i byłem bardzo samotny. To
Ty miałeś odziedziczyć wodne królestwo jezior. Bardzo Cię kochałem i nadal kocham,
dlatego wybacz mi mój postępek. Wtedy, gdy zobaczyłem was nad brzegiem jeziora,
bałem się, że odejdziesz i dlatego zaatakowałem las, byś ze mną został. Teraz wiem,
że źle zrobiłem. Mogłem Cię stracić na zawsze. Wybaczcie mi. Skruszony żabi król
stał przed Celiną i Rechotkiem.
– Ojcze, ja też Cię kocham, ale teraz wiem, że kocham też Celinę i pragnę z nią spędzić
resztę życia, jeśli tylko się zgodzi. Nie musimy być wrogami. Nie musimy żyć obok
siebie tylko razem i mówiąc to zwrócił się Rechotek do wszystkich stających przy dębie.
– Królowo, prędko! Już świta – z tłumu dobiegł głos dowódcy strażników.
Celina przycisnęła wybranego żołędzia i czym prędzej podeszła do dębu. W jego
sercu umieściła ten dębowy owoc. Wówczas pod wpływem księżyca żołądź zabłysnął
i swoim blaskiem otoczył cały las. W zniszczone rośliny i obumarłe drzewa tchnął
na nowo życie. Las wracał do równowagi, a jego mieszkańcy na nowo byli radośni.
Jednak tym razem w przyjaźni z żabami. Celina i Rechotek wzięli ślub, żyjąc długo
i szczęśliwie. A las i jeziora żyli odtąd w symbiozie.
Tak zakończył swoją opowieść pan leśniczy. Dzieciom bardzo podobała się jego
opowieść. Oczywiście dopytywały się, gdzie jest stary dąb.
– Na pamiątkę tamtych wydarzeń stary dąb został nazwany Ostaniec, bo jako jedyny
ocalał nienaruszony w żabiej inwazji. Ma około 500 lat i rośnie niedaleko Zdroiska.
Zachęcam Was do odwiedzin tego miejsca – powiedział pan Kowalski.
Dzieci od razu poprosiły panią Elę, żeby w drodze powrotnej tam pojechać i zobaczyć magiczne drzewo. Niektóre z nich miały też nadzieję, że gdzieś tam będą mogły
wypatrzeć żołędziowych strażników. A Jasiek od tej pory nie uważał już, że ojca praca
jest nudna i nieciekawa. Wprost przeciwnie częściej wybierał się z nim do lasu, aby
poznać więcej tajemnic Puszczy Gorzowskiej.
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elania pochyliła się nad łóżkiem i pocałowała brata w czółko. Upewniła się,
że nie musi po raz kolejny poprawiać poduszek i wygodniej już być nie może.
Usiadła na skraju materaca i spojrzała na chłopca. Był bardziej blady niż zwykle.
– Wszystko będzie dobrze – chłopak zapewnił ją krucho.
Dziewczyna tylko blado się uśmiechnęła.
– To raczej ja powinnam Cię teraz pocieszać – odgarnęła jego włosy za ucho.
Łóżko skrzypiało wraz z każdym ruchem, światło księżyca nieśmiało wpadało przez
uchylone okno, mleko prawie już wystygło, a Melanii krwawiło serce. Nie chciała
zostawić swojego rodzeństwa; księżyc był prawie pełny.
Dziewczyna podeszła do stolika obok. Był na nim kubek. Objęła go dłońmi. Mleko
było już ostudzone.
– Pij – poleciła dziewczyna, podając napój bratu.
– Co w nim jest? – spytał, siadając na łóżku. Zatrzeszczało.
– Makowe mleko – odparła i gdy zobaczyła minę chłopaka, dodała. – Pij, pij, przecież
Cię nie otruję. Pomoże Ci zasnąć. Pamiętaj, nie budź się zbyt szybko.
Ten bez dalszych pytań opróżnił usłużnie kubek do samego dna. Wargi mu drżały,
podobnie jak ręce; stróżka napoju pociekła mu na koszulę nocną.
Oboje jednak zgodnie udali, że tego nie widzą. Nie mogli marnować czasu na
przebieranie się.
– Mogę mieć prośbę? – spytał nagle chłopiec. Materac skrzypiał, gdy próbował się
położyć.
– Tak.
– W zasadzie to dwie prośby. Chociaż spróbuj poszukać kwiatu paprotki. Zaufaj
mi ten jeden raz. Oraz czy mogłabyś mnie tym razem nie przywiązywać? Bardzo Cię
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proszę, to naprawdę niewygodne, nie dam rady zasnąć, gdy krew mi nie dopływa do
stóp.
Ostatnie słowa wypowiedział na tyle cicho, że Melania musiała przybliżyć się, aby
cokolwiek usłyszeć.
Kwiat paproci? Rozmawiali przecież na ten temat tyle razy. Nie istnieje nic takiego.
Nie przywiązywać do łóżka? A co, jakby nie zdołała wrócić w porę? Co wtedy by
go powstrzymało?
Dziewczyna chciała to powiedzieć, po raz kolejny upomnieć chłopca, żeby nie
wierzył w każdą famę, wytłumaczyć, dlaczego musi go związać. Zobaczyła jednak
błagalny wyraz twarzy chłopca i jedynym, co zdołała z siebie wykrztusić, było:
– Dobrze. Dobranoc.
I wybiegła z domu, przypominając sobie, jak wiele czasu już zmarnowała – i jak niewiele już pozostało. Nadal jednak walczyła ze sobą, aby się nie odwrócić i spojrzeć na
swojego brata ten jeden raz, ponieważ ten raz może się naprawdę okazać tym ostatnim.
Bieg nie należał do jej ulubionych czynności. Nie była przyzwyczajona do takiego
wysiłku, zazwyczaj to jej brat zajmował się uprawą i zwierzyną. Melania natomiast
przygotowywała posiłki, zajmowała się ziołolecznictwem i domostwem – nawet
nosem nie wychylając się zza drzwi. Nic więc dziwnego, że nie minęło wiele czasu,
a dziewczynę swędziały mięśnie ud i kręciło jej się w głowie.
Korony drzew kołysały na niebie, gałęzie i krzewy wyginały się, gdy w nie wbiegała.
Dziewczyna wzrok miała wbity w ziemię, ciągle wypatrując małych żółwi błotnych.
One były pierwszym elementem remedium.
Nie musiała brać ze sobą zapisu przepisu, w końcu przygotowywała go co miesiąc.
Trudno byłoby nie znać go na pamięć: dwie skorupy żółwia, liść z sześćsetletniego
dębu, ząb orła i grążel.
Zaraz pełnia, pośpiesz się! Dziewczyna biegła jak spuszczona z cięciwy strzała.
Zostawiała za sobą sosny, buki, dęby. Leśna ściółka uginała się pod jej stopami. Następowała na kamień. Szyszkę. Potykała się o wystający korzeń, lecz udało jej się
utrzymać równowagę. Gwiazdy oświetlały jej drogę. Księżyc prowadził przez gąszcz
chaszczy. W gardle czuła suchość; nawet przełykanie śliny sprawiało ból. A jednak
w biegu nadal stawiała krok za krokiem.
Ogromne gałęzie, stare drewno, aby objąć pień, kilku mężczyzn musiałoby złapać
się za ręce. Dąb Piast. Mówi się, że jego korzenie sięgają do samego serca Ziemi.
Melania podeszła cicho do drzewa ze schyloną głową. Ostrożnie przesuwała dłonią
po szorstkiej korze.
– Mogę? – złapała za listek.
Nie wyczuła negatywnej energii bijącej od dębu. Poczekała trochę, po czym powoli
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oderwała liść. Podziękowała i przeprosiła roślinę, po czym powoli się wycofała (cały
czas zwrócona twarzą do Piasta).
Drzewa są mądre, mądrzejsze niż ludzie. Szczególnie te sędziwe; w ciągu swojego
kilkusetletniego życia widziały więcej, niż zdoła zobaczyć niejeden człowiek.
Natomiast kilkuletni brat Melanii nie zobaczy już nic więcej, jeśli ona się nie
pośpieszy.
Postawiła więc pierwszy krok. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Coraz szybciej
i szybciej. Widziała srebrną taflę jeziora. Coraz bliżej i bliżej.
Aż ziemia stała się zwilgotniała. Nie mogła zostać dłużej w jednym miejscu – grunt
zapadał się pod jej stopami. Nie pozostało jej nic innego, jak bezustannie kręcić się
w kółko. Wypatrywała szarobrązowych skorupek. Na nic. Może żółwie pływają
w wodzie?
Wzrok miała wbity w powierzchnię jeziora. Nie widziała żadnych gadów. Tylko
odbicie księżyca. I słońca.
Słońca?
Melania spojrzała ponad taflę wody. Po drugiej stronie jeziora ukryte wśród paprotek, rosło małe słońce. Rozmiarami nie dorównywało temu na niebie, płonęło
jednak równie żarliwie.
Zanim ktokolwiek zdołał się zorientować, bohaterka popędziła wzdłuż brzegu.
I wtedy to, czego szukała, znajdowało się na wyciągnięcie ręki. Dosłownie. Dziewczyna kucnęła i delikatnie objęła kwiat, odchyliwszy uprzednio gęstwinę liści. Melania czuła się, jakby dotykała półpłynnego jedwabiu. Od kwiatu biło rażące światło;
dziewczyna nie była w stanie patrzeć na nie bezpośrednio. Zdawało jej się, że trzyma
w rękach drobną gwiazdę. Zamiast długich promieni miała jednak rozchylone płatki
wielkości dłoni i było raczej zimne niż parzące. Oraz śliskie. Kilkanaście centymetrów
obok paprotki znajdowała się już woda. Melania miała teraz mokrą suknię i ręce, przez
co trudniej jej było wyrwać kwiat. Miał on tak cienką i krótką łodygę, że dziewczyna
objęła go zaledwie palcem wskazującym i kciukiem. Ciągnęła. Kwiat był tym niewzruszony. Melania odchyliła się więc i próbowała raz jeszcze, tym razem wkładając
w to więcej siły. Nadal nic. Nawet nie drgnął. Dziewczyna włożyła dłonie w ziemię.
Było to łatwiejsze, niż się spodziewała; grunt był miękki i grząski ze względu na wodę
znajdującą się w pobliżu.
Wykopanie rośliny nie było trudne ani czasochłonne.
Uradowana dziewczyna trzymała kurczowo w ręku paprotkę, małe słońce. Była
bardzo uradowana, może nawet za bardzo (z ekscytacji niemalże zgniotła kwiatka).
Nie mogła się doczekać, aż jej brat to zobaczy. Od kilku lat miał wręcz obsesję na
punkcie tej rośliny.
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Pędziła dalej, depcząc opadłe liście. Po jakimś czasie nogi odmówiły posłuszeństwa.
Biegła coraz mozolniej, jakby jej stopy znowu zanurzone były w wodzie. Brakowało jej
tlenu w płucach. Powieki były coraz cięższe i cięższe. W końcu potknęła się o własne
stopy. Upadła. Małe słońce wypadło jej z rąk.
Błogo jest jej tak leżeć wśród drzew. Odpoczywać. Poczuć, jak trawa łaskocze Cię
w policzki. Słyszeć, jak śpiewa las. Oddychać spokojnie. Spoglądać na świetlistą tarczę
księżyca. Niewiele mu brakowało do pełni. Zaraz będzie już za późno…
Dziewczyna ostatkiem sił wstała. Biegła dalej. Kiedy dotarła do domu, zobaczyła
puste łóżko. Puste. Puste? Puste. Gdzie jest jej brat?
– Oktawian?! – zawołała jego imię.
Odpowiada jej tylko własne echo.
– Oktawian!!! Mam twój kwiat papro…
Urwała w połowie zdania.
Popatrzyła na swoją dłoń. Pusta. Pusta? Pusta. Gdzie jest jej paprotka?
Jeszcze przed chwilą miała ją w garści.
Och, tak, musiała jej nie podnieść, gdy upadła. Postanowiła wrócić. Kiedy otworzyła
drzwi, wpadła wprost na swojego brata…, lecz to już nie był jej brat…
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statnie promienie słoneczne właśnie znikają za horyzontem, a w miejscu ognistej
kuli pojawia się świecący delikatnym blaskiem srebrny księżyc. Gdy pojawiają
się pierwsze gwiazdy, wraz z ludźmi w sen zapadają również zwierzęta, ustępując pola
tym nocnym, funkcjonującym w odmiennym otoczeniu. Wśród drzew rozlega się
ciche hukanie – znak obecności jednego z najlepszych nocnych łowców. Nieco niżej,
przez leśne podszycie, przedziera się gryzoń wyglądem przypominający szczura. Sowa
przerywa swój koncert. Chwilę później słychać głośny pisk i trzepotanie skrzydeł.
Potem wszystko cichnie. Tym razem to puchacz odnosi zwycięstwo. Ze zdobyczą
podfruwa do swojego gniazda, strasząc przebywające na pobliskiej gałęzi nietoperze. Wystraszone ssaki podrywają się do lotu. Po pokonaniu linii drzew, ich odbicia
pojawiają się w tafli krystalicznie czystego jeziora Lubiatówko.
Wydaje się, że nic nie może zburzyć tego naturalnego spokoju. Jednak osoba
o czułym słuchu mogłaby wyłapać rozlegające się w oddali pluskanie wody. Nie mija
wiele czasu, nim sprawca tego zjawiska pojawił się w okręgu, który otacza największą
z pięciu wysp na tym naturalnym akwenie. Z cienia wynurza się niewielka drewniana łódka, na której pokładzie siedzi ubrana na czarno postać. Spod narzuconego
na głowę obszernego kaptura wystają długie, mniej więcej do obojczyków, czarne
włosy oraz porośnięta lekkim zarostem broda mężczyzny. Nieznajomy, za pomocą
trzymanych w rękach wioseł, w szybkim tempie zbliża się w kierunku lądu. Nagle
dziób łódki natrafia na przeszkodę w postaci piaszczystego kawałka porośniętej
drzewami wyspy będącej naturalną enklawą dla wielu żyjących tutaj stworzeń.
Środek lokomocji zatrzymuje się na wspomnianej mieliźnie. Mężczyzna, nie zwracając uwagi na sięgającą mu niemalże do kolan wodę, wysiada z łodzi i zaczyna
pchać ją głębiej w kierunku lądu. Gdy dociera do najbliższego pnia, chwyta sznur
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przymocowany do dziobu łajby i obwiązuje nim pień. Po wykonaniu poprzedniej
czynności wyrusza między drzewa.
Podczas przedzierania się przez wiszące jedynie centymetry nad ziemią gałęzie
oraz rosnące na każdym kroku krzewy, w umyśle mężczyzny pojawiają się pewne – na
swój sposób wyjątkowe – wspomnienia sprzed kilkunastu lat. To właśnie wtedy jego
ojciec po raz pierwszy zagościł na tej wyspie. Przed przybyciem na tereny rezerwatu
przyrody o wdzięcznej nazwie Łabędziniec, przyrzekł on swojej młodszej siostrze,
że zaopiekuje się jej córką. Gdy otrzymał te informacje od ojca, nie zrozumiał, co
chciała osiągnąć Amara, ukrywając swą pierworodną, jednak gdy sześć lat po objęciu
opieki nad siostrzenicą Evander otrzymał krótki, zawierający jedynie kilka słów list,
pogodził się z faktem, iż musi cierpliwie czekać, aż tajemnica sama się odkryje. To, co
później miało miejsce, jest owiane tajemnicą. Ma wrażenie, jakby ktoś mu siłą wyrwał
te wspomnienia, pozostawiając w ich miejscach ziejące pustką dziury.
Pogrążony w swoich rozmyślaniach nie zauważa nawet, że dociera przed niewielki drewniany domek, obok którego znajduje się rozpalone ognisko z powtykanymi
w ziemię patykami, na których znajduje się pięć świeżo wyłowionych ryb. Na usta
wypływa mu lekki uśmiech. Miło jest wreszcie mieć miejsce, do którego można wrócić.
Brakowało mu tego. Gdy dociera w końcu pod drzwi, puka w nie trzy razy z kilkusekundowymi odstępami. Stare nawyki nigdy nie opuszczają człowieka. W środku
słychać szuranie i stukot, aż wreszcie drzwi otwierają się, a w nich staje cudnej urody
młoda kobieta o srebrzystych włosach oraz niesamowitych oczach. Na jej twarzy gości radość. Kiedy z zamiarem przytulenia mężczyzny porusza się w przód, jej zmysły
wyłapują nagły ruch nad ramieniem nieznajomego. Zerka w tamtą stronę i zamiera
z zaskoczenia. To przecież niemożliwe. Krew odpływa jej z twarzy. Przecież ostatnim
razem, gdy widziała Ten cień… Aż strach o tym myśleć. Wciąż wpatrując się w jeden
punkt, chwyta mężczyznę za przedramię i wciąga siłą do bezpiecznego wnętrza domu.
Drżącymi rękoma chwyta belkę leżącą na podłodze i blokuje nią drzwi. Starając się
opanować, suwa się plecami po ścianie. Rękoma obejmuje podsunięte aż pod brodę
nogi, lekko się kołysząc. Nikt tu nie wejdzie… Nikt tu nie wejdzie… Nikt tu nie…
Jej trans przerywa położona na ramieniu ręka. Drga lekko i odruchowo przesuwa się
bliżej ciepła.
– Mei? – na dźwięk imienia dziewczyna podrywa nagle głowę. Wygląda jak mały
spłoszony zwierzak.
– Co się stało? – potrząsa głową. Nawet myślenie o Tym jest niebezpieczne, a co
dopiero mówienie.
– Posłuchaj mnie, aby pomóc, muszę wiedzieć, co ci jest. Nie będę mógł tego zrobić,
jeśli mi nie powiesz.
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Czarnowłosy wygląda na prawdziwie zmartwionego, jednak wie, że jeżeli będzie
popędzać, niczego się nie dowie. Przygląda się więc jedynie, jak siedząca obok Meira
rozluźnia się powoli. Jej głowa opada na jego tors, a coraz cięższe powieki się przymykają. Mężczyzna z cichym westchnieniem bierze ją na ręce, chwytając dziewczynę
jedną ręką pod kolanami, a drugą podtrzymując plecy. Podnosi się najpierw na kolana,
a następnie staje na nogach. Rusza do drugiego pokoju. Na środku podłogi leży dywan
ze skór zwierząt, które swego czasu upolował. Nieco dalej, pod jedną ze ścian, stoi
duże drewniane łóżko z czarną narzutą i kilkoma poduszkami. Naturalnie w pokoju
znajdują się także inne meble takie jak: podręczna biblioteczka, biurko, szafka nocna
oraz szafa i komoda, a także liczne dodatki. Jednak te na razie nie wymagają większej
uwagi. Mężczyzna podchodzi do łóżka i kładzie na nim śpiącą srebrnowłosą. Następnie
obchodzi miękki materac i kieruje się do szafy, z której wyciąga jeden komplet ubrań do
spania dla siebie, ponieważ dziewczyna miała już swój na sobie. Zrzuca niepotrzebną
już od dawna pelerynę i przebiera się we wcześniej przygotowane ubrania. Będąc już
gotowym, kieruje się do łóżka, wsuwa pod ciepłą kołdrę i przykrywa nią Meirę, która,
gdy wyczuła ugięcie się materaca, delikatnie uchyliła powieki. Kiedy czarnowłosy
znajduje się już obok niej, przylega do niego, kładąc głowę na piersi, a jedną rękę owijając wokół jego szyi. Mężczyzna kładzie rękę na jej talii i już chwilę później przenosi
się do barwnej krainy pana snów – Morfeusza.
Dziewczyna jednak nie może liczyć na równie spokojny sen. Przewraca się z boku
na bok, mrucząc coś pod nosem, a na czoło występują jej kropelki potu. W pewnym
momencie podnosi się nagle, otwierając szeroko oczy oraz usta, jakby chciała coś
krzyknąć, ale z jej gardła nie wydobywa się żaden dźwięk. W tej pozie wpatruje się
w znajdujący się centralnie naprzeciwko niej księżyc w pełni. Siłą woli Mei stara się
powtórnie opanować lęki i zasnąć, jednak jej plany niweczy gwiaździsta mgła, która
pojawia się niespodziewanie na środku pokoju. Nagle dym zaczyna rosnąć, kształtować
się w jakąś postać. Przerażona kobieta próbuje obudzić swojego towarzysza, jednak
ten jest głuchy na jej prośby i wołania. Nie wiedząc, co robić, zrywa się z łóżka, prawie
potykając się o leżącą w nogach narzutę. Mgła zaczyna się do niej powoli zbliżać, zupełnie jakby delektował się obecnym w dziewczynie strachem. Meira w odpowiedzi
cofa się, aż jej plecy nie dotykają zimnej powierzchni ściany. Wówczas postać przystaje.
– Och, boisz się mnie biedactwo? – pyta. – Myślisz, że cię skrzywdzę? Dlaczego?
Jaki miałbym w tym interes? Przecież o wiele więcej rozrywki mam, gdy cię obserwuję.
– S-skoro tak, t-to dla-czego tutaj jesteś? – jej głos lekko drży. – Czyżby znudziła ci
się już ta cała obserwacja? – kończy hardo srebrnowłosa.
Odziana w gwiezdny płaszcz postać odchyla głowę do tyłu i zaczyna diabolicznie
chichotać. Dziewczynę przeszywa dreszcz. Nagle dźwięk się urywa, a dwie pary oczu
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się spotykają. Równie obsydianowe tęczówki okalają zarówno jedną, jak i drugą parę
źrenic.
– Kim ty jesteś?! – wykrzykuje zarazem zaskoczona, jak i przestraszona kobieta.
– No właśnie, kim ja jestem? To pytanie zadaje każda osoba, którą spotkam. Zwykłam
je ignorować, jednak ciebie w pewien sposób toleruję, więc odpowiem – przez chwilę
w pomieszczeniu zapadła cisza. – Jestem przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
Jestem początkiem i końcem. Ciemnością i światłem. Nocą i dniem. Tutaj, na ziemi zwą
mnie różnie, ale może jednak kojarzą ci się takie imiona, jak Mortis, Shinigami, Muerte… – postać wyglądała, jakby smakowała ich brzmienie. – Bardzo poetyckie, nie sądzisz?
– Ty istniejesz?
– Och – machnęła zakończoną długimi, ostrymi pazurami ręką chcąc zbagatelizować sprawę. – Od razu istnieję. Po prostu jestem. Bo widzisz – istnienie to osoba,
zwierzę lub… No, tak czy inaczej one żyją, oddychają, posilają się. Natomiast byty
nie potrzebują tych czynności do przetrwania. Naturalnie my także nie zostaliśmy
wsypani do jednego worka. Są byty słabe – to takie, które żerują na pomniejszych
emocjach takich, jak poczucie smutek, rozrzewnienie, obraza. Kolejne są byty średnie,
które właściwie żywią się wszystkimi emocjami, jak leci, nie patrząc nawet na ich wagę.
Zazwyczaj człowiek po spotkaniu z takim bytem traci pamięć, władzę w kończynie lub
staje się bezwładny. Twój mąż jest właśnie przykładem osoby, która się z nim zetknęła.
Choć jemu to bardziej pomogło, niż zaszkodziło. Wracając do tematu. Ja należę do
najstarszych i najrzadszych bytów. Właściwie, to obecnie jest nas tylko kilkoro. Muszę
niestety przyznać, że osłabliśmy przez ostatnie kilka wieków. Jesteśmy praktycznie
cieniami samych siebie – starożytny byt kończy swój monolog, popadając w zadumę.
– Dlaczego mi to mówisz? – niepewnie odzywa się Meira.
– Oj, już ci to przecież powiedziałam… – mówi lekko już znudzona z przyganą w głosie. – Opowiedziałam ci o bytach, a ty skupiłaś się jedynie na tym, że do ciebie mówię.
– Przecież cię słuchałam! – dziewczyna oburzyła się słowami bytu.
– Słuchałaś… Owszem, ale czy mnie słyszałaś? – byt przechylił lekko głowę, wpatrując się uporczywie w Mei. Dziewczyna czuje się, jakby ktoś zaglądał jej prosto
w duszę, prześwietlając ją i oceniając. – No właśnie. Ludzie nazbyt często lekceważą
słowa, uznając je za niewarte ich uwagi – unosi dłoń, powstrzymując dziewczynę przed
przerwaniem jej. – To właśnie przez takie czyny związki się rozpadają, przyjaciele
wybierają inną drogę, a małżeństwa kłócą i rozwodzą. Bo słuchają, ale nie słyszą.
Wydaje się błahe, prawda? Zwykłe słowa jak każde inne, ale spójrz na ich ukrytą moc.
– Może i masz rację. Nie przykułam uwagi do twoich słów, uznając je za niepotrzebne.
Wciąż nie rozumiem jednej rzeczy – dlaczego tak naprawdę ja się tego dowiaduję i to
właśnie od ciebie? Przecież nie masz w tym żadnego interesu… Czy się mylę?
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– Mądre z ciebie dziecko – zignorowane zostało oburzone prychnięcie. – Mówiłam ci
o bytach. Powiedziałam, że ja oraz moje rodzeństwo osłabliśmy. Wiesz, aby wrócić do
dawnej potęgi, musimy, że tak powiem… Zbierać dusze, ale nie wszystkie się nadają…
Muszą być świetliste, z nutką mroku, nigdy na odwrót. Posiadacze tych dusz zazwyczaj
za życia popełnili zbrodnię, o której wybaczenie nie błagali ludzi, lecz nas – byty. Ty tak
postąpiłaś. Modliłaś się do mej siostry, aby ci przebaczyła i przywróciła pamięć twojemu
mężowi. Dziś otrzymasz odpowiedź, jednak wiedz, że nic nie dzieje się bezinteresownie.
Zawsze ktoś traci, aby inny zyskał. Tak samo stanie się w twoim przypadku.
– Chcę poznać odpowiedź, ale… – starożytna posłała jej zachęcające spojrzenie. –
Powiedziałaś o duszy. Nie zaprzeczę, popełniłam straszną zbrodnię i pasuję do opisu
tych dusz. Ciekawi mnie jednak, co się dzieje z tymi, które decydują się dodać mocy
bytowi? Znikają?
– Nie, oczywiście, że nie – krótki chichot rozległ się w sypialni. – Dusze te popadają
w szał. W amoku niszczą i zabijają wszystko, co mają wokół siebie. Ból rozdziera je
od środka. Dzieje się tak, gdyż ciało nie chce wypuścić ducha. Bywa również tak, że
dusza nie jest wystarczająco silna i mimo śmierci ciała, zostaje w nim uwięziona. Jednak w przypadku, gdy jej się uda, zostaje ona nowym ciałem świetlistym i przybiera
postać zwierzęcia. Ludzie określają je jako spadające gwiazdy. Podczas gdy dla nich
ułamkiem sekundy jest widok takich gwiazd, dla nas są to całe lata.
– To wszystko bardzo ciekawe, co mówisz – dziewczyna zagryza wargę. – Mogłabym
usłyszeć odpowiedź? Mam na myśli moją prośbę.
– Naturalnie. Skov – mam na myśli moją siostrę, do której wznosiłaś prośby, zgadza
się oraz odstępuje mi twoją duszę.
– Więc to, dlatego tu jesteś. Teraz rozumiem.
– Widzisz, to wcale nie było takie trudne – w głosie bytu pobrzmiewała duma. –
Chwyć się mojego płaszcza. Nie masz się czego obawiać – dodała starożytna, widząc
zawahanie na twarzy rozmówczyni.
Srebrnowłosa wyciąga lekko drżącą rękę w jej kierunku, a następnie mocno i pewnie
chwyta za materiał. Przez chwilę nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie dziewczyna zaczyna odczuwać lekki ból głowy. Zawroty przybierają na sile, a przed oczami
pojawiają się mroczki. Zamyka oczy.
– Już jesteśmy – słyszy delikatny, a zarazem tajemniczy głos. Niepewnie uchyla
powieki. Na jej twarzy pojawia się szok.
– Na bogów… – wypuszcza kawałek płaszcza z mocnego uchwytu. Robi kilka kroków
w przód, po czym rozpościera ręce i zaczyna wirować po polance.
Z każdym krokiem w powietrze wzlatuje coraz większa ilość świetlików, które
wplątują się dziewczynie we włosy, przez co zdaje się, że ma na głowie drogę mleczną.
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Z jej ust wydobywa się radosny, perlisty śmiech. Z tego wszystkiego zapomina o stojącej
nieopodal starożytnej, na której twarzy maluje się mały uśmieszek mówiący: „wiedziałam”. Jakiś czas później granatowooka kładzie się na trawę i uspokaja się, wpatrując
w gwiazdy. Nagle do jej uszu dociera szelest. Szybko siada. Rozszerza oczy na widok
niezapowiedzianego gościa, który zrobił sobie z jej buta poduszkę. Nagły ruch nie
powoduje u zwierzęcia strachu, jedynie przyczynia się do lekkiego uchylenia powiek
i delikatnym podniesieniu uszek w górę. Meira wciąż lekko zaskoczona pochyla się
do przodu i kładzie dłoń na cieplutkim łebku zwierzaka. Następnie kieruje ją w stronę
porośniętego świetlistym, niemalże białym, futerkiem ucha. Z gardła kota wydobywa
się donośne mruczenie.
– Widzę, że już się zapoznałyście – dziewczyna odwraca głowę w stronę bytu, zaprzestając głaskania i otrzymując wkurzone pacnięcie łapką w przedramię.
– Tak… – z cichym chichotem kontynuuje poprzednią czynność.
– To jedna z moich, jak ich nazywam, podopiecznych. Zazwyczaj nie ujawniają
się ludziom. Widać Astra musiała cię bardzo polubić, nawet ja nie mogę jej głaskać –
wzdycha lekko. – Przeniosłam nas w miejsce, w którym znajduje się przejście do wioski
świetlistych. Dalej żywi przejść nie mogą, więc mieszkańcy nie są narażeni na atak.
Tam, zaraz obok wejścia do ruin pałacu, jest ukryta pod grubą warstwą trawy i liści
klapa do tunelu, którym można spokojnie przejść do wioski. Zwyczajni ludzie, nieważne, jak wiele wysiłku by w to włożyli i tak jej nie zobaczą. Dzięki takiej ostrożności
pozostaliśmy we Włostowie, o ile dobrze pamiętam, niezauważeni przez tysiące lat.
– Dziękuję, że mi to pokazałaś i wytłumaczyłaś, ale co, jeśli się nie zgodzę? – pyta
srebrnowłosa.
– W takim przypadku twoje wspomnienia z tej nocy zostaną zablokowane i odzyskasz
je, dopiero gdy wraz z rodzeństwem uznamy, że nadszedł odpowiedni czas. Miej na
uwadze to, że przede wszystkim muszę dbać o bezpieczeństwo moich świetlistych dusz.
Mei kiwa głową w zamyśleniu i ponownie rozkłada się na trawie. Kotka Astra podąża w jej ślady, zmieniając swoje miejsce do spania na klatkę piersiową dziewczyny.
***
– Więc? Zgadzasz na naznaczenie jako świetlista? – pyta starożytna, gdy pojawiają
się ponownie w domku Meiry.
– Tak, chcę zaryzykować. Tylko proszę, przenieś Sorena w bezpieczne miejsce. Nie
chcę go skrzywdzić, gdy nie będę nad sobą panowała.
– Uczynię to – starożytny byt wyciąga przed siebie rękę i pstryka palcami. Łóżko
wraz z mężczyzną i jego wszystkimi rzeczami znika. Dziewczyna patrzy się na to
oczarowana. – Ty również będziesz mogła to robić – słyszy zapewnienie.
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Byt staje przed nią i dotyka jej czoła dwoma palcami, rysując nieznany Meirze
kształt, a następnie pochyla się nad nią i przykłada usta w miejsce, z którego przed
chwilą zabrała ręce. Ostatnim, co widzi Meira, jest rozbłysk srebrnego światła. W tym
samym czasie starożytna znika.
Gdy nad ranem zaskoczony mężczyzna budzi się w swoim łóżku, które jakimś cudem
przeniosło się na plażę, odkrywa, że luki w pamięci zniknęły, a w ich miejscu pojawiły
się wspomnienia. Rozradowany szybkim krokiem kieruje się w stronę swojego domu.
Gdy dociera za miejsce, zamiera przerażony. Jego dom już praktycznie nie istnieje.
Można tam zauważyć rozwalone i połamane belki. Jedyne, co ocalało z pogromu,
to dywan ze skór. Podchodzi bliżej. Tam ktoś leży. Niegdyś lśniące srebrem włosy
spłonęły wraz z ubraniem, jednak rysy twarzy pozostały takie same. W ich własnym
domu, który miał być ostoją, zginęła jego żona. Po policzkach płyną łzy. Soren upada
na kolana tuż obok zmarłej. Chwyta bezwładnie ciało i przyciska do piersi. Zaczyna
szlochać. Dla niego teraz trwa żałoba.
Natomiast Meira, mimo iż smutna z powodu opuszczenia ukochanego, podąża
w tej chwili wprost w ramiona Śmierci.
Niebo przecina srebrzysty promień.
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d kiedy tylko pamiętam, mieszkałam z moją babcią na skraju Puszczy Gorzowskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ona ewidentnie nienawidziła tego lasu. Mówiła o nim z odrazą, jakby to było jakieś wysypisko śmieci
i każdego dnia powtarzała mi, że nigdy, pod żadnym pozorem, mam do niego nie
wchodzić. Uważałam ten zakaz za wariactwo, ponieważ ta puszcza każdego dnia była
odwiedzana przez dziesiątki ludzi. Znajdowały się tam szlaki turystyczne, zabytki
i miejsca rekreacyjne. Kiedy miałam dziesięć lat, powiedziałam o tym mojej babci,
ale ona odpowiedziała tylko:
– Nikt inny nie może zobaczyć prawdziwej natury tego lasu. Trzymaj się od niego
z daleka albo skończysz jak twoi rodzice.
Był to pierwszy i jedyny raz, kiedy babcia o nich wspomniała. W domu nie miała
żadnych zdjęć ani pamiątek po nich i nigdy nawet nie powiedziała, co się z nimi stało.
Nawet teraz nie chciała wyjaśnić, co miało znaczyć to zdanie. Sprawiło ono jednak,
że postanowiłam nie wchodzić do tajemniczego lasu. Przesiadywałam natomiast na
łące naprzeciw i wpatrywałam się w puszczę, zastanawiając się, co może ona skrywać.
Zawsze wydawało mi się wtedy, że las mnie woła. Czułam się tak, jakby coś mnie do
niego przyciągało. Z czasem stawało się to coraz silniejsze, aż pewnego dnia zaczęło
mi się wydawać, że gałęzie drzew to ich ramiona, które zachęcającym gestem zapraszają mnie do środka. Wrażenie to było tak dziwne i niespodziewane, że natychmiast
zachciałam pobiec do domu, ale w tej chwili gdzieś w głębi lasu rozległ się przerażający
krzyk. Natychmiast zerwałam się na nogi i przekroczyłam linię drzew. Zatrzymałam
się, kiedy zrozumiałam, co zrobiłam.
Chciałam zawrócić, ale okazało się, że ze wszystkich stron otacza mnie gęsta puszcza,
co było przecież niemożliwe, bo zrobiłam tylko jeden krok w głąb lasu. Nie wiedziałam,
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gdzie mam iść i nigdzie nie było też osoby, której krzyk mogłam usłyszeć. Cała ta
sytuacja była tak absurdalna, że nie miałam pojęcia, czy mam się śmiać, czy płakać.
„Babcia miała rację, gdy przeklinała to miejsce” – pomyślałam.
Zrozpaczona usiadłam na pobliskim głazie, by zastanowić się nad tym, co mam teraz
zrobić. Nagle poczułam się, jakbym miała zaraz zemdleć, a wzrok mój zasnuł się mgłą.
***
Przede mną stała grupa złożona z dziesięciu dziwnych istot. Wyglądały one jak
ludzie, ale ich skóra była chorobliwie blada, jakby nigdy nie dosięgły jej promienie
słoneczne. Nieznajomi mieli piękne, jasne, lśniące, długie włosy i srebrno-złote
oczy. Ubrani byli w delikatne, zwiewne szaty, które jakimś cudem nie zostały rozerwane przez gałęzie drzew i krzewów. Już miałam zapytać, kim są, kiedy jedna
z pięknych istot zbliżyła się do mnie i przemówiła najwspanialszym głosem, jaki
kiedykolwiek słyszałam:
– Witaj, Nadio.
– Skąd wiesz, jak mam na imię? – zapytałam. Wszystko stawało się jeszcze dziwniejsze. – I kim wy w ogóle jesteście?
– Nie bój się. Nie chcemy cię skrzywdzić. Mam na imię Selen. Ja i moi przyjaciele
jesteśmy duchami drzew i krzewów w tej puszczy. Obserwujemy cię już od wielu lat.
Wielokrotnie próbowaliśmy cię przywołać, ale nigdy nam się nie udawało.
– A więc to byliście wy? Dlaczego to robiliście? Moja babcia mówiła, że ten las jest
dla mnie niebezpieczny i nie mogę tu wchodzić. Co to wszystko znaczy?
– Twoja babcia miała rację – odezwał się inny z duchów. – Oprócz nas żyją tu też
inne złe duchy. Kiedyś byli to mieszkańcy wioski w środku tej puszczy, ale w 1945
została ona spalona przez wojska Armii Czerwonej. Jednak duchy zmarłych tu pozostały. Powstrzymujemy je przed opętaniem ludzi odwiedzających las, dlatego pragną
nas zniszczyć. Możliwe, że już znalazły na to sposób.
– Tylko ty możesz je powstrzymać – dodała Selen.
– Ale jak mam to zrobić? Dlaczego ja was widzę, a inni nie? – zapytałam.
Byłam autentycznie przerażona. Miałam nadzieję, że to jakiś koszmarny sen, z którego zaraz się obudzę.
– Twoja rodzina posiada niezwykły dar postrzegania świata takim, jaki jest w rzeczywistości. Twoja babcia zna tajemnice tego lasu, tak samo, jak znali je twoi rodzice.
To właśnie oni próbowali zniszczyć złe duchy, ale niestety im się nie powiodło.
– Co się z nimi stało? – zapytałam drżącym z emocji głosem.
– Strasznie mi przykro, Nadio – zaczęła Selen, smutniejąc. – Duchy z wioski zabiły
twoich rodziców.
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Poczułam zalewającą mnie falę żalu i złości. W jednej chwili zdecydowałam, co
muszę zrobić.
– Powiedz mi, jak mam powstrzymać te duchy – zwróciłam się do Selen.
Ona uśmiechnęła się i zaczęła mi wszystko spokojnie tłumaczyć.
***
Powoli otworzyłam oczy. Nadal siedziałam na tym samym kamieniu. Tego się właśnie
spodziewałam. Selen i jej znajomi wszystko mi dokładnie wyjaśnili. Nasze spotkanie
w rzeczywistości się nie wydarzyło. Była to tylko wizja zesłana mi przez las.
Wstałam i udałam się w kierunku, który wskazały mi leśne duchy. Odnalezienie strumienia, o którym mówili, okazało się dziecinnie proste. Idąc wzdłuż niego,
miałam dojść do wioski, której już nie ma. Bałam się duchów, które mogłam tam
spotkać, ponieważ wiedziałam, że będą próbowały mi przeszkodzić. Zatopiłam się
w rozmyślaniach na temat tego, co może się wydarzyć i prawie przegapiłam źródło,
z którego wypływał strumień. Nazywało się ono Źródło Marii. Wokół niego kiedyś
była zbudowana wioska, ale teraz te tereny obrosły drzewa. Nieco dalej znajdowała
się pamiątkowa tablica – jedyna rzecz, dzięki której człowiek miał pewność, że jest
we właściwym miejscu.
Podeszłam do źródła i zajrzałam w nie. Na jego dnie powinien znajdować się magiczny kamień. Miał on posłużyć do rozpalenia ognia, dzięki któremu zniszczyłabym
wszystkie duchy. Zapatrzyłam się w głębinę źródła, zastanawiając się, jak daleko może
być do dna. W tym momencie poczułam, że znów odpływam.
***
Odwróciłam się, a widok, który za sobą zastałam, całkowicie mnie zaskoczył. Cała
wioska stała na miejscu, ale przypominała raczej ruinę. Wokół mnie stały dziesiątki,
a może setki duchów. Wszystkie były czarne, jak niebo nocą, tylko dwa wyróżniały
się z tego tłumu dzięki szarej barwie. Byli to mężczyzna i kobieta wyglądający na
ok. dwadzieścia lat. Bałam się tak bardzo, że nie mogłam się ruszyć, ani wykrztusić
z siebie choć jednego słowa.
– Nadia, córeczko – odezwał się duch kobiety.
Zrozumiałam, że to moja mama, a mężczyzna obok niej to mój ojciec. Nie potrafiłam w to uwierzyć. Przecież moi rodzice mieli zginąć przez duchy z wioski, a teraz
pojawiali się razem z nimi. Czułam się tak, jakby mój mózg miał za chwilę eksplodować.
– Skarbie, strasznie się mylisz – powiedział mój ojciec. – Zostałaś oszukana.
– Co? Jak to? – zapytałam zdezorientowana.
215

Kategoria 14–16 lat

Nagle poczułam, jak kręci mi się w głowie.
– Czas nam się kończy – mama wyglądała na zdenerwowaną. – Nadia, w tym lesie
nic nie jest takie, jakie się wydaje. Nawet czerń nie zawsze jest czarna. Słuchaj swojego
serca, a będziesz wiedziała, co robić.
– A jeśli się pomylę?
– Zaufaj Marii!
Chciałam zapytać, kto to jest Maria, ale nie zdążyłam, bo wzrok mój znów zakryła
mgła i opuściłam wizję.
***
Znów stałam na brzegu źródła. Spojrzałam za siebie. Wioska zniknęła, a razem z nią
wszystkie duchy – także moich rodziców. Próbowałam zrozumieć, co mogły znaczyć
ich słowa, ale zbyt wiele myśli kłębiło się w mojej głowie. Odwróciłam się w stronę źródła i aż krzyknęłam z zaskoczenia. Nadal nie przyzwyczaiłam się do dziwnych zjawisk,
które widziałam w wizjach, ale przynajmniej się ich spodziewałam. Zobaczenie ducha
w rzeczywistym świecie było dla mnie o wiele bardziej szokujące. Na brzegu źródła
siedziała dziewczyna, mniej więcej w moim wieku. Wyglądała na półprzezroczystą,
a jej skóra przypominała wodę, w którą się wpatrywała – była lśniąca i lekko błękitna.
Dziewczyna odwróciła się i spojrzała prosto na mnie, jakby słyszała moje myśli.
– Czy ty jesteś Maria? – zapytałam, modląc się w duchu, by tak było.
Skinęła głową i wskazała miejsce obok siebie.
– Usiądź – powiedziała, a kiedy już wykonałam jej polecenie, kontynuowała wypowiedź. – Pewnie jesteś okropnie zagubiona i wcale ci się nie dziwię. Należą ci się
solidne wyjaśnienia. Zechcesz wysłuchać, co mam do powiedzenia?
– Duchy moich rodziców kazały ci zaufać. Proszę, wyjaśnij mi wszystko.
Maria zaczęła opowiadać, a jej historia sprawiła, że zaczęłam wszystko rozumieć.
Okazało się, że moja babcia była jedną z mieszkanek wioski – jedyną, która przeżyła
pożar.
To właśnie dlatego moja rodzina miała dar widzenia tajemnic puszczy. Wioska
w środku lasu tak naprawdę nie została spalona przez wojska Armii Czerwonej. Po
prostu w ten sposób tłumaczyli to sobie ludzie. Mieszkańców wioski zabiły duchy lasu,
które nie były tak dobre, jak mi się wydawało. Wiele wieków temu pewna czarownica
rzuciła zaklęcie, które uwięziło złe duchy w drzewach i krzewach. Aby złamać czar,
trzeba było zniszczyć magiczny kamień ukryty w Źródle Marii. Mieszkańcy wioski
byli kiedyś jego strażnikami. Leśne duchy zabiły ich i spaliły wioskę, licząc na to, że
zyskają dostęp do kamienia. Niestety ich plan się nie powiódł, ponieważ dusze ludzi
pozostały na miejscu. Moi rodzice wybrali się do lasu, by raz na zawsze zniszczyć złe
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duchy. Niestety nie powiodło im się i zostali przez nie zabici. Ich duchy zostały w lesie
i pomagają strzec kamienia. Ja także nie trafiłam do puszczy przez przypadek. Krzyk,
który usłyszałam, był iluzją wywołaną przez duchy z lasu. Potrzebowały mojej pomocy,
by zdobyć kamień. Gdybym spaliła wioskę, niszcząc go jednocześnie, nie byłoby już
niczego, co mogłoby zatrzymać okrutne duchy. Wszystko to było tak poplątane, że ledwo to rozumiałam, ale jakimś cudem wiedziałam, że jest to prawdziwa wersja zdarzeń.
– Chciałabym wam jakoś pomóc – oznajmiłam Marii. – Muszę zniszczyć te duchy,
aby już nigdy nikogo nie skrzywdziły. Co mam zrobić?
– Jest tylko jeden sposób – odpowiedziała Maria. Włożyła rękę do źródła i wyjęła
najpiękniejszy kamień, jaki kiedykolwiek widziałam. – Weź go. Znajdź wzniesienie
w kształcie gwiazdy i spal ten kamień. Wywoła to magiczny pożar, który ogarnie cały
las, niszcząc wszystkie istniejące w nim duchy, ale nie paląc drzew.
– Wszystkie duchy? Czy to znaczy, że ty, mieszkańcy wioski i moi rodzice też
odejdziecie?
– Powinniśmy to zrobić już dawno temu, ale nie mogliśmy. Teraz tylko na to czekamy. Nie będzie nam przykro.
– Dobrze, więc wywołam ten pożar. Tylko jest jeden mały problem… Nie mam
pojęcia, gdzie jest to wzniesienie w kształcie gwiazdy.
– Zajrzyj znów w głąb źródła, a może się dowiesz.
***
Wizja, którą ujrzałam w wodach źródła, była tak dokładna, że nie martwiłam się
tym, że mogę się zgubić w lesie. Znałam drogę tak dobrze, jakbym chodziła nią setki
razy. Mimo to jedna rzecz wywoływała u mnie niepokój. Słońce już zachodziło, a po
zmroku zło miało większą siłę.
Nie wiedziałam, jak długo już szłam. Nogi bardzo mnie bolały, ale wiedziałam, że
nie mogę się zatrzymać. W zaciśniętej dłoni trzymałam magiczny kamień. Bałam się
go schować do kieszeni, bo jeszcze by wypadł.
Nagle potknęłam się o jakiś wystający z ziemi korzeń, którego nie zauważyłam.
Zdałam sobie sprawę z tego, że jest już ciemniej, niż myślałam. Rozejrzałam się wokół. Puszcza wydała mi się o wiele bardziej złowieszcza niż w ciągu dnia. Czułam się,
jakby ktoś mnie obserwował. Wiedziałam, że drzewa, krzewy, a nawet głazy nie chcą
mnie tu widzieć.
Wstałam z ziemi i ruszyłam w dalszą drogę. Wędrówka nagle stała się bardziej
nieprzyjemna. Co chwilę potykałam się o kamienie, korzenie lub nierówną ziemię.
Zarośla dookoła wydawały mi się gęściejsze. Musiałam się przez nie przedzierać,
a gałęzie rozcinały mi skórę i wczepiały się we włosy.
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Nagle coś pociągnęło mnie na ziemię. Zobaczyłam, że jeden z korzeni owinął mi
się wokół kostki. Inne zaczęły chwytać moje nogi i ręce. Zaczęłam się szarpać. Jedna
z gałęzi chwyciła moją dłoń, w której trzymałam magiczny kamień. Wiedziałam, że
nie mogę go stracić. Ostatkiem sił wyrwałam się z pułapki i upadłam kawałek dalej.
O dziwo, drzewa dały mi spokój. Po chwili zrozumiałam dlaczego. Znalazłam wreszcie
wzniesienie w kształcie gwiazdy. Widocznie złe duchy nie miały tu wstępu.
Wolałam nie czekać, aby to sprawdzić. Natychmiast stanęłam na środku wzniesienia.
Rozpaliłam ognisko z leżących wokoło gałązek i patyków i wrzuciłam do niego kamień.
W jednej chwili ogień rozprzestrzenił się na wszystkie strony. Miał niezwykle jasny,
prawie biały kolor i naprawdę nie palił drzew, co było niesamowite.
Nagle dookoła mnie pojawiły się setki duchów. Płonęły z wrzaskiem na ustach.
Wszystkie mnie przeklinały, ale nie mogły zrobić nic więcej, bo nie potrafiły przekroczyć granicy gwiazdy, na której stałam. Po chwili wszystkie białe duchy drzew
zamieniły się w czarny pył, który rozwiał wiatr.
Następnie ze wszystkich stron nadleciały czarne duchy mieszkańców wioski. One
jednak nie płonęły. Miałam wrażenie, że próbują coś mi powiedzieć. Tuż przed tym,
jak zamieniły się w śnieżnobiały pył, zrozumiałam, co to było. „Dziękujemy!”
Potem pojawili się moi rodzice. Chciałam powiedzieć, jak bardzo ich kocham, ale
nie byłam w stanie. Zresztą i tak nie musiałam. Oni to wiedzieli, tak jak ja wiedziałam,
że oni kochają mnie. Uśmiechnęli się ze łzami w oczach i rozsypali w szary pył.
Na koniec pojawiła się też Maria. Podała mi flakonik pełen wody i powiedziała:
– Kiedy już odejdę, wylej to do ogniska, a pożar zgaśnie. Zło zostało już wypędzone z tego lasu. Dziękuję, Nadio. Byłaś taka odważna. Cała puszcza jest ci dozgonnie
wdzięczna.
Po tych słowach też zamieniła się w chmurę pyłu. Wylałam wodę z flakonika do
ogniska, które rozpaliłam, a pożar w całym lesie natychmiast zgasł. Po magicznym
kamieniu została tylko kupka popiołów. Chwyciłam je i rozrzuciłam na wszystkie
strony świata. A potem po prostu poszłam do domu.
Kiedy wracałam, wschodziło słońce. Nastał nowy, piękny dzień. Cała roślinność
w puszczy wyglądała na szczęśliwszą. Reszta ludzi pewnie nie zauważy tej zmiany,
ale u mnie wywołała ona uczucie dumy. Udało mi się pokonać straszliwe zło czające
się w lesie. I choć nie było to łatwe i najpierw musiałam się dowiedzieć, że nic tak
naprawdę nie jest takie, jakie się na pierwszy rzut oka wydaje, to udało mi się. Myślę,
że do końca życia moim mottem będą słowa, które usłyszałam od matki: „Czerń nie
zawsze jest czarna”.
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– Rozsiądźcie się wygodnie, zaraz coś wam, dzieciaki – powiedział dziadek, robiąc
swoją ulubioną herbatę z miodem i cytryną. Usiadł w starym fotelu, sadzając sobie
małego Jasia na kolanach. – Słuchajcie…
I rozpoczął swoją opowieść.
Pewnego burzowego wieczoru, Maciej, dziesięcioletni chłopiec o gęstych, ciemnych
jak noc włosach i dużych, bystrych oczach, siedział na parapecie. Wpatrywał się w spadające krople deszczu. Nie bał się burzy, właściwie to nawet ją lubił. Próbował policzyć
krople na szybie, gdy nagle zawołała go mama. Powiedziała, że muszą porozmawiać.
Maciej od razu wyczuł, że rozmowa nie będzie należała do przyjemnych. Zszedłszy
po schodach do salonu, w którym siedziała smutna mama z równie smutnym tatą,
miał ochotę wrócić do pokoju.
– Synku… – zaczęła, próbując się uśmiechnąć, ale Maciek wiedział, że to nieszczere,
oczy nadal miała smutne. – Ja i tata, my już nie możemy mieszkać razem, tata musi się
wyprowadzić – powiedziała, a chłopakowi zaszkliły się oczy.
– Dlaczego?! – Maciek nic już nie rozumiał, przecież wszystko wydawało się w jak
najlepszym porządku.
– My z mamą już się nie kochamy, ale to nie znaczy, że nie kocham cię, przecież
możemy się spotykać – tato próbował się tłumaczyć, nieco załagodzić sytuację.
Jak załagodzić rozpadający się w pół świat dziesięcioletniego chłopca? Wyobrażacie
sobie? Myślisz, że wszystko jest w porządku, kiedy nagle, prosto w twarz, ktoś mówi
ci, że to koniec twojego małego świata…
Maciek stał i wpatrywał się z żalem w rodziców. Nie był w stanie tak po prostu powiedzieć „nie ma sprawy” i udawać, że nic się nie stało. Tata chłopca wstał, próbując
go przytulić. Dziesięciolatek wyrwał się jednak z uścisku i z płaczem wykrzyczał, że
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go nienawidzi, że pewnie tata znalazł sobie też nowego synka, nowego pieska i w ogóle
nowe życie.
Chłopiec wybiegł z domu. Nie obchodziło go to, że pada i że jest wieczór, a przecież
jutro musi iść do szkoły. Miał dosyć, wolał być wszędzie indziej niż w domu. Pomyślał,
że skoro mieszka niedaleko lasu, to tam spędzi noc. Pobiegł szybko do garażu, aby
wyjąć z niego namiot, szpadel, jakieś koce i paczkę chrupek kukurydzianych (tata
zawsze je tam zostawiał, aby przy naprawianiu aut mógł sobie podjadać). Wybiegając
z podwórka, kątem oka dostrzegł biegnących za nim rodziców. Maciek przyśpieszył,
łzy zaczęły mieszać się ze spadającymi na jego twarzyczkę kroplami deszczu. Biegł
przed siebie, cały przemoknięty. Był w piżamie i skarpetkach.
Biegł tak, dopóki nie poczuł, że jest już w głębi Puszczy Drawskiej. Pomyślał, że
właśnie tu rozbije namiot, niedaleko strumyka, pomiędzy drzewami. Poszło mu całkiem dobrze, wszedł do rozłożonego namiotu, nakrył się kocem i usnął.
Wczesnym rankiem obudził go hałas na zewnątrz. Chłopak pomyślał, że pewnie już
go znaleźli i zniechęcony powrotem do domu wyszedł z namiotu. Ku jego zdziwieniu
nikogo tam nie zastał. Trochę się przestraszył, ale i tak postanowił się rozejrzeć.
– Halo? – zapytał. – Czy ktoś mnie słyszy? Ktoś tu jest? – rozglądał się między
drzewami.
Nagle usłyszał za sobą odgłos złamanego patyka. Natychmiast się odwrócił, ale
znowu nikogo nie zauważył. W tym momencie było słychać śmiech. Zdezorientowany
Maciek w kółko krzyczał:
– Gdzie jesteś!? Co ci tak do śmiechu!?
– Tutaj jestem! – ktoś odpowiedział. – Tutaj! – odgłos dochodził gdzieś z góry.
Dziesięciolatek uniósł głowę, spoglądając na gałęzie drzew. Chwilę mu zajęło, aby
dostrzec właściciela owego głosu, ale kiedy już go zobaczył, przeraził się niesamowicie.
Postać, którą ujrzał, była duża, włochata, miała ogromne stopy, małpi ogon i duże,
ostre zęby. Wyglądała jak przerośnięta koto-małpa! W mgnieniu oka zeskoczyła na
ziemię, wtedy Maciek zaczął przeraźliwie krzyczeć i uciekać. Biegł tak szybko, że
nawet nic nie widział. Nagle uderzył w coś dużego, ale to nie było drzewo, poczułby
wtedy wyrastającego guza, a nie zabolało go zupełnie nic. Odsunął się trochę, aby
przyjrzeć się, co stanęło mu na drodze. Najpierw zobaczył wielkie stopy, potem żółte
futro i na końcu ogromny nos.
– Potwór! – krzyczał przerażony chłopiec, kiedy nagle poczuł, że się unosi.
„Małpo-kot” posadził go na swoich ramionach. Teraz Maciej nie mógł uciec. Postanowił się uspokoić i wtedy dokładnie ocenił, gdzie jest. Siedział na włochatych, fioletowych
ramionach potwora, a wokół nich zebrały się też cztery inne, podobne do siebie stworzenia. Różniły się kolorami sierści i nosami, ale wszystkie miały tak samo olbrzymie stopy.
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– No, wreszcie siedzisz w miejscu! – powiedział stwór, który unieruchomił chłopca.
– A teraz zadamy ci kilka pytań… – zaczął. – Co tu robisz i jak nas znalazłeś? – zapytał
stwór.
– No… więc… ja… – Maciek nie wiedział, co tak właściwie ma im wszystkim
powiedzieć. – Uciekłem z domu – przyznał. – Nie wiedziałem, gdzie mam iść, więc
pobiegłem do lasu, chciałem tu zamieszkać – powiedział nadal przestraszony.
– Tak się składa, że ktoś już tu mieszka, więc przepraszam bardzo, ale musisz się stąd
wynieść złociutki. Chyba że wolisz zostać zjedzony – po sposobie mówienia chłopiec
wywnioskował, że ten potwór to tak naprawdę potworzyca.
– Kimi! To jeszcze dzieciak! W niczym nam tu przecież nie przeszkadza! – potwór,
u którego siedział Maciek, zaczął bronić chłopca.
– Właśnie! Możemy go zatrzymać? Proszę! Proszę! – zielony stwór zaczął błagać
Kimi, jakby Maciej był jakimś psem czy kotem.
Zdezorientowany chłopak tylko siedział i wsłuchiwał się w rozmowę, od której
zależało jego życie.
– Chude to takie, małe i nieprzydatne. Nawet drzewa nie uniesie, dołu nie wykopie…
– mówiła Kimi sceptycznie nastawiona do Maćka.
– Czekajcie! – krzyknął Maciek. – Może drzewa nie uniosę, ale dół wykopię i to
spory! – bronił się chłopiec.
Fioletowy stwór zdjął dzieciaka z ramion i ostrożnie postawił na ziemi.
– Kop! – usłyszał Maciek.
Pobiegł szybko do swojego namiotu i wyniósł z niego szpadel. Zaciekawione potwory wpatrywały się w poczynania młodego. Po paru minutach Maciek otarł pot
z czoła i zadowolony z siebie oczekiwał na pochwałę. Stwory były zachwycone! Zaczęły
wypytywać chłopca o szpadel i o namiot. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziały.
– Może nie jesteś aż tak bezużyteczny, jak myślałam… – burknęła pod nosem
Kimi. – Przedstawmy się, a więc, to jest Gabak – wskazała na fioletowego potwora.
– Ten zielony to Kiza, tamta czerwona to Merk, a ten szary to Trauz – przedstawiła
wszystkich i spojrzała wyczekująco na Maćka. – A ty to kto? – przysiadła na kamieniu.
– Jestem Maciej – powiedział chłopiec z dumą.
Potwory wybuchnęły śmiechem.
– Jestem Maciej – powtarzały w kółko, naśladując sposób mówienia chłopca.
Dzieciak przyłączył się do nich i zaczęli się jeszcze bardziej śmiać. Nagle Kiza
popchnął Merk, wszyscy zaczęli na siebie skakać, okładać i turlać po ziemi. Wszyscy
oprócz Maćka. Nie miał szans z takimi dużymi stworami.
– Maciej, a ty co? Nie bawisz się? – pytali, nie rozumieli jego zachowania.
Chłopiec nie chciał być inny, więc wskoczył na plecy Gabaka.
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– Dawaj mały! Teraz jesteśmy w jednej drużynie! Mów, gdzie mam uderzać! – krzyknął Gabak i wziął do łap dużą gałąź.
Cały dzień minął im na wspólnej zabawie i chodzeniu po drzewach. Stwory nabrały
szacunku do chłopca. Chociaż był sporo mniejszy, bez problemu dorównywał im
zwinnością i sprytem. Wieczorem, kiedy na niebie błyszczały już gwiazdy, wszyscy
zaczęli ziewać. To moment, w którym zazwyczaj Maciej kładł się do wygodnego łóżka,
a mama całowała go na dobranoc. Teraz chłopiec czuł się wspaniale. Wśród potworów,
samodzielny i silny. Nie chciał wracać do domu.
Potwory kładły się jeden na drugim, tworząc włochatą górę. Maciej również wtulił
się w ciepłe futro Gabaka i usnął.
Następnego dnia, słońce wzeszło na niemal bezchmurne niebo. Maciek i stwory
się zbudzili. Chłopiec dopiero teraz poczuł głód, więc zapytał, co zjedzą na śniadanie.
Ku jego zdziwieniu nie było to ani mięso, ani owoce. Maciek dostał w ręce szyszkę!
Oczywiście jej nie zjadł, tylko pobiegł do namiotu po wcześniej zabrane z domu
chrupki. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo był z siebie dumny, że je zabrał. Po
śniadaniu stwory stwierdziły, że zabiorą chłopca w jedno, wyjątkowe dla nich miejsce.
Kiedy szli przez las, Gabak i reszta, mieli wyjątkowo dobry humor w przeciwieństwie
do Maćka. Dziesięciolatek rozmyślał o przyszłości… Czy już na zawsze będzie mieszkał w lesie? Czy mama i tata nie będą za nim tęsknić? No i co zje na następny posiłek?
Szyszkę? Chłopak doszedł do wniosku, że nie bardzo odpowiada mu życie w lesie
z potworami. Bardzo je polubił, ale to dwa różne światy. Z rozmyśleń wyrwał go Kiza.
– Patrz młody! Właśnie w tym miejscu będziemy mieszkać – zaczął dumnie, wskazując na olbrzymi dół. – Trzeba jeszcze nanieść drobne poprawki, to oczywiste, ale jest
już całkiem nieźle! O, to tutaj, to będzie miejsce, w którym będziemy zbierać zapasy
szyszek, tam będzie miejsce do spania… – wskazywał w głąb dołu.
Wszyscy weszli do wielkiej dziury, aby zacząć prace. Chłopak pobiegł po łopatę i inne
narzędzia taty. Postanowił, że pomoże stworom w budowie i oznajmi im, że wraca do domu.
Wszystko szło dobrze, „mieszkanie” potworów było już prawie urządzone, został
ostatni pokój – pokój Maćka. Chłopiec zebrał potwory wokół siebie.
– Słuchajcie… – zaczął. – Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, ale na tym już koniec
– powiedział, a potwory zaczęły dopytywać.
– Jak to? A twój pokój? Chyba o tym zapomniałeś – powiedziała Kimi.
– Mój pokój jest niepotrzebny, wracam do domu, do rodziców. Bardzo was polubiłem,
jest mi okropnie przykro z tego powodu, ale nie potrafię z wami tak żyć – chłopiec
spuścił głowę, nie mógł spojrzeć potworom w oczy.
– Pewnie znalazłeś sobie innych przyjaciół, już nas nie lubisz… – mówił ponuro
Gabak.
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– Nie! Po prostu tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Przecież możemy się widywać
i razem bawić! Po prostu muszę wrócić do domu, ale to nie znaczy, że już was nie lubię.
Teraz do niego dotarło. Zrozumiał sytuację, w jakiej znajduje się jego tata. To, że
ktoś odchodzi, nie znaczy, że już kogoś nie lubi. To zwyczajnie kolejny rozdział w ich
życiu i trzeba się z tym pogodzić.
Potwory przytuliły się do małego Maćka, a Kimi otarła mu łzy. Stali tak dłuższą
chwilę w milczeniu, ciesząc się sobą. Potwory rozumiały wybór chłopca. Postanowiły
pomóc mu się spakować i wyjść z lasu, w końcu znały go jak własną kieszeń.
– Dalej pójdziesz sam, tam już jest koniec lasu i droga – Gabak przysiadł na ziemi,
aby dorównać wzrostu Maćkowi. – Ale pamiętaj, że masz nas odwiedzać! – przytulił
go do siebie.
Maciej kiwnął głową i pożegnał się ze wszystkimi. Czas wrócić do domu.
Po krótkim czasie stał pod domem. Nie wiedział, co najpierw powie po otworzeniu
drzwi. Było mu wstyd za jego zachowanie. Na szczęście nie musiał nic mówić, bo
z domu wybiegli jego rodzice i przytulili chłopca. Cieszyli się, że wrócił cały i zdrowy…
– Cieszyli się, że wrócił do domu cały i zdrowy. – Dziadek zakończył opowieść.
– A co było dalej? – pytały zaciekawione dzieci.
– Maciej żył w zgodzie z rodzicami i często odwiedzał stwory – uśmiechnął się. – No,
a teraz spać – powiedział i wyszedł z pokoju.
Poszedł do swojej sypialni, szukał czegoś w szufladzie. Nagle wyjął z niej szyszkę
oraz zdjęcie potworów i chłopca. Tak, to on był tym dziesięciolatkiem. Uśmiechnął
się na widok zdjęcia i zasiadł w fotelu. Usnął.
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HISTORIA BORÓW ZIELONOGÓRSKICH
◆
Joanna Wolniak
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ozglądałam się i nie wiedziałam, gdzie jestem. Pamiętałam tylko chwilę, kiedy
przebiegłam przez kamienny łuk (symbolizował on pokój między najwyższym
władcą, a jego poddanymi). Przed chwilą żołnierze zabrali moją siostrę do pracy
w kopalni. Oznaczało to dla niej wyrok śmierci. Biegłam przed siebie jak szalona
i w pierwszej chwil nawet nie zwróciłam na to uwagi. W duchu skarciłam się za ten
czyn. Gdybym mogła cofnąć czas, prędzej bym go opluła…
Pewnie zastanawiacie się, skąd moja nienawiść do monarchy. Przecież chce dobrze
(oczywiście, poza tym, że zabrał mi rodzeństwo). Otóż nie. Król był wampirem. Dodatkowo nosił imię Trillian, co znaczy „Wygnany”. Wiem, wam nic to nie mówi, ale
dla mieszkańców mojego miasta ta wiadomość mówi bardzo wiele. Otóż stworzenia
tego gatunku żyją kłamstwem, dla nich nie ma czegoś takiego, jak prawda. Jego brak
uczciwości odbijał się na wszystkich. Byliśmy jedynie ofiarami jego rządów, nieszczęsnymi marionetkami w jego rękach. Jeśli chodzi o jego imię, mówił, że dostał
je, kiedy opuszczał swój dawny dom. Ponoć wcześniej nazywał się Lukan i urodził
się w pewnym lesie, bardzo daleko stąd, gdzie rodzą się wszystkie wampiry (pewnie
to także wymyślił).
Wracając, do miejsca, w którym się znalazłam, nie było to moje miasto. Nigdzie
nie widziałam Ludgenów, co pozwalało mi wnioskować, że jestem daleko nie tylko
od domu, ale także od swojej epoki.
Byłam w lesie. Drzewa były śliczne, ale jednocześnie jakby… pochłonięte chorobą.
Nie chodzi o to, że były uschnięte. Wyglądały całkiem dobrze, jednak chyba tylko
mieszkańcy mojej planety byliby w stanie wykryć to, co nęka ten las. Byliśmy ludem
silnie związanym z przyrodą. To nie była choroba, o jakiej myślicie. Trochę tak, jak
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z pracownikami kopalni. Na pierwszy rzut oka nikt nie poznałby, gdzie pracują, ale
po dłuższych oględzinach czuć emanujący z nich smutek i brak chęci do życia…
Nagle usłyszałam szept. Dochodził ze wszystkich stron, ale zlewał się w jeden
dźwięk, który rozbrzmiewał w mojej głowie, zamiast docierać do uszu. „Tak samo
porozumiewał się z nami najwyższy władca” – pomyślałam i zamarłam. Nienawidziłam wszystkiego, co było z nim związane. Teraz kiedy znalazłam się w obcym miejscu,
dodatkowo owładniętym jakąś tajemniczą zarazą, mój strach znacznie się zwiększył.
Głos mówił niewyraźnie, ale wyłapałam słowa takie, jak: zdrajca, władca, człowiek,
ratuj. To ostatnie słowo było tak rozpaczliwe, że nogi się pode mną ugięły.
– Kto mówi? – zapytałam sama, nawet nie wiem po co.
– Duch Borów Zielonogórskich, miejsca narodzin wszystkich wampirów.
„Czyli Trillian nie kłamał” – pomyślałam i zaraz do głowy przemówił mój zdrowy
rozsądek. – „Uciekaj, skoro tu urodził się twój największy wróg, to dlaczego nadal
tu jesteś?”
Zanim ta informacja została przyswojona przez mój mózg, przemówił do mnie głos:
– Znam twoje myśli. Nie musisz, a nawet nie możesz uciec. To miejsce rządzi się
własnymi prawami. Żaden śmiertelnik nie może stąd wyjść sam. Nie od czasu odejścia
jednego z wampirów, którego imienia wymawiać nie można…
– Chodzi o Trilliana? – zapytałam.
– Powiedziałem: KTÓREGO IMIENIA WYMAWIAĆ NIE MOŻNA! – duch westchnął
i kontynuował. – Tak, właśnie o tego… przed wiekami opuścił on nasz las. Od tego
czasu ludzie przestali mieć do tego miejsca szacunek. Zaczęli przynosić tu różnego
rodzaju hańbiące podarki, które nazywają „śmieciami”. A od odejścia Trilliana jest
coraz gorzej… las nęka pradawna choroba. Jeśli nikt nie zwalczy drzemiącego w środku wiecznego drzewa wirusa, a ludzie nie przestaną zaśmiecać tego miejsca, to ono
umrze… – kiedy wymawiał ostatnie słowa, głos mu się załamał.
– A wtedy ja nie będę mogła wrócić – powiedziałam ze łzami w oczach (nie żeby
chciało mi się wracać do najwyższego władcy, po prostu zostawiłam tam swoją rodzinę i dom).
– Dokładnie – powiedział głos. – Mnie czeka wtedy zagłada i wyniszczająca choroba… bez lasów mieszkańcy naszej planety nie będą mogli żyć. To my, drzewa stanowimy zielone płuca Ziemi. Jeśli nas zabraknie, to wszyscy ludzie zginą…
„To okropne…” – pomyślałam o wszystkich tych, którzy mieszkają w moim mieście.
Dziennie ginęło ich bardzo dużo i to z błahych powodów, najczęściej takich, jak zły
humor najwyższego władcy, albo kiepskie warunki pracy.
– Tym bardziej że nikt nie chce mnie słuchać – żalił się dalej duch. – Wysyłałem ludziom wiadomości, takie jak pożary czy skaleczenia wywołane ostrymi przedmiotami,
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które oni sami tam zostawiają! NIKT NIE ROZUMIE!!! Mógłbym zesłać inne kataklizmy,
oni by pomarli, lasy by się oczyściły…, ale ja kocham wszystkich mieszkańców Ziemi!
Niestety, oni mnie nie…
– Jak mogę was uratować? – zrobiło mi się żal ducha Borów Zielonogórskich. On padł
ofiarą złych ludzi, tak samo, jak ja i moja rodzina była zależna od humoru najwyższego
władcy. Rozumiałam jego sytuację, dlatego postanowiłam mu pomóc.
– Należy zwalczyć chorobę drzemiącą w głównym drzewie, a potem jakoś przekonać
mieszkańców Ziemi, aby nie rozrzucała śmieci po moim domu.
– Jak pokonać zarazę?
– Poświęcając swoje życie…
Zamarłam. Nie tego się spodziewałam. Nie mogłam zostawić cierpiącej rodziny!
– Wiem, o czym myślisz! – odezwał się głos. – Twoja sprawa jest ważniejsza niż moje
życie. Jeśli chcesz, możemy otworzyć portal do świata, gdzie schronił się Trillian. To
by mnie zabiło, ale jestem w stanie poświęcić siebie i tę niewdzięczną rasę ludzką. Sam
nic nie zdziałam, a oni nie przejrzą… Okazałaś mi życzliwość…
Była to kusząca propozycja. Kochałam moją rodzinę z całego serca i nie zamierzałam
jej opuszczać… Duch Borów Zielonogórskich był w stanie mi to zaoferować… I nagle
zrozumiałam, że zachowuję się dokładnie tak, jak Trillian. Swoją egoistyczną postawą
mogłam w jednej chwili pozbawić życia wszystkich mieszkańców Ziemi.
– Nie – powiedziałam.
– A więc chcesz poświęcić swoje życie?
– Tak, mam tylko jedno pytanie…
– Jakie?
– Czy po uzdrowieniu lasu, mógłbyś dać mojej rodzinie dom tu, w lubuskim lesie?
– Oczywiście – powiedział duch. – Wyślę wtedy wiadomość do wszystkich mieszkańców twojego świata (poza wampirem). Mogliby tu zamieszkać pod postacią leśnych nimf.
– To doskonale! Zabierz mnie do wiecznego drzewa.
– Zanim to zrobię, chcę, abyś coś zobaczyła. Czasem oceniamy innych pochodnie,
jednak, żeby dobrze zrozumieć, jacy są naprawdę, trzeba poznać ich przeszłość…
Przed moimi oczami rozciągał się piękny widok na Bory Zielonogórskie, prawdopodobnie sprzed kilkuset lat, kiedy nie dręczyła ich choroba. Drzewa były piękne i jaskrawo-zielone. Między nimi bawiły się małe wampiry. W jednym z nich rozpoznałam
Trilliana. Był to jedyny samotny szkrab. Siedział smutny koło krzaku jaśminu i płakał
w rękaw trawiastego sweterka. Nikt do niego nie podszedł. Nikt go nie pocieszył.
Następnie ujrzałam obraz z wyjątkowo dużej, ślicznie urządzonej norki. Wyższy
wampir bił mniejszego, bawił się jego bólem, śmiał się z łez… i tym razem poznałam
najwyższego władcę.
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Następnie zobaczyłam dorosłego Trilliana. Uciekał przed wyjątkowo brzydkim potworem. Przebiegł przez powalone drzewo. Napis na nim głosił „KINOS” – była to nazwa
naszej planety. Król obrócił się, ostatni raz spojrzał na potwora… i skoczył do portalu.
Wróciłam tam, skąd przybyłam.
– To już wszystko – powiedział duch.
Najwyższy władca był niewinny. To tylko jedna z wielu nieszczęśliwych ofiar losu.
Potrzebował jedynie zrozumienia, miłości i szacunku, a nikt mu go nie dał. Złe chwile
z dzieciństwa wpłynęły na jego późniejsze decyzje.
– Zabierz też Lukana – powiedziałam i sama zdziwiłam się, że tak go nazwałam.
– Przypominasz mi kogoś, kto też przebaczał i też umarł za innych ludzi – powiedział głos.
Poczułam się zadowolona z pochwały. Przeniosłam się pod wieczne drzewo. Nie
potrzebowałam wyjaśnień ducha, aby wiedzieć, że to ono. Było majestatyczne. Bez
wątpienia największe, jakie w życiu widziałam. Pochłaniała je choroba, tym razem
nie potrzebowałam swojego powiązania z przyrodą, żeby to widzieć. Konary były
całkiem czarne. Nie miało ono liści ani igieł.
– Duchu! Jeśli mnie słyszysz, podaj mi, proszę, kartkę i coś do pisania i pokaż to
wszystkim ludziom, tym na Ziemi i tym z innych światów…
Przede mną pojawił się kawałek pergaminu i wieczne pióro. Zaczęłam pisać:
„Drodzy ludzie!
Nazywam się Hazel, mieszkam w świecie o nazwie Kinos.
Jestem żywym dowodem na to, że nawet zwyczajny, marny człowiek może zmienić
wszystko… Umieram za was w tym lesie z nadzieją, że nie potraktujecie tej mowy jak
żartu! Mam nadzieję, że to, co teraz piszę, rozbudzi w was zapał do pracy. Musicie mi
pomóc, inaczej wszyscy umrzecie! Nie rozrzucajcie śmieci w lasach! Pomóżcie mi,
aby wasze życie i życie innych pokoleń mogło wyglądać inaczej…
Ta historia kończy się dla mnie, ale wy możecie napisać ją dalej!
Hazel”.
Kiedym skończyłam pisać, podeszłam do wiecznego drzewa. Po moich policzkach
ciekły łzy. Myślałam o mojej rodzinie, o moich przyjaciołach, nawet wspomnienia
o Trillianie rozbudzały we mnie miłość. Uklękłam przed rośliną. Dotknęłam jej pnia.
Wyczułam moc życiową drzewa. Była słaba i na wyczerpaniu. Połączyłam się z nią,
następnie przelałam do niej całe swoje życie. Potem upadłam na ziemię. Czułam, jak
serce bije mi… ostatni raz. Zobaczyłam tylko, jak roślina rozbłyska niewiarygodnie
jasnym światłem… potem nastała ciemność.
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Trzy lata później…
Luke stał pod pałacem władcy planety „Wess”. Miał na twarzy maskę gazową, zresztą
tak, jak wszyscy inni (gdyby nie one, wszyscy ludzie na jego planecie dawno by zginęli).
– Moi drodzy poddani! – odezwał się król. – Naukowcy nie są już w stanie dorobić już
nowej tury mieszaniny powietrza do waszych masek. Czeka nas śmierć… To wina nas
wszystkich. Zatruliśmy lasy na naszej planecie. Już dzisiaj, niestety nie wiem o której
godzinie, w waszych maskach zabraknie specjalnej mieszaniny gazów. Mówię wam
to, żebyście nie zginęli, nie wiedząc, co się stało. Żegnam was.
Po tych słowach opuścił mównicę.
Luke czuł, jak upada. Wokoło niego ludzie panikowali. Słyszał szlochy, okrzyki
bólu i złości. Miał wrażenie, że ziemia pod nim rozsuwa się, a on wpada w przepaść
bez dna. Zamknął oczy… i wtedy w jego masce zabrakło powietrza.
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adzieja, mój ratunek, ale też klątwa. Ciemność, słyszę dźwięki, nic nie widzę,
bo nie chcę. To moja i tylko moja decyzja. Nie chcę nic widzieć.
Moją melancholijną chwilę spokoju niszczy głos kobiety:
– Blanka! Ile mam jeszcze czekać, żebyś podniosła się z łóżka i zaczęła mi w czymkolwiek pomagać, bo nic nie robisz, tylko całymi dniami leżysz w tym swoim pokoju
i nawet do ludzi nie wychodzisz.
Otwieram oczy z przymusu. Nie jestem z tego zadowolona.
– Wstajesz, czy dalej masz zamiar się nad sobą użalać z powodu tego dupka?
No, nie wytrzymam. Chciałam rozpocząć ten dzień troszkę bardziej pozytywnie,
ale cóż, mój plan legł w gruzach.
– Mamo moja najukochańsza, byłabyś tak miła i nie wypowiadała słów, które będą
mi przypominały o tym człowieku? Jakbyś nie wiedziała, to staram się zapomnieć
o nim i o wszystkim, co z nim związane.
Cisza. Chyba zrozumiała.
***

Szybko idę do piwnicy, wyprowadzam rower i wychodzę na podwórko. Pogoda mi
dopisuje, więc może jest dla mnie jeszcze nadzieja. Pisanie to jest to, co powinno mi
pomóc. Moja ostatnia szansa. Jak nie to, to przysięgam, że nic nie będzie w stanie
przywrócić mnie tak naprawdę do życia, bo mimo tego, że oddycham, wewnątrz czuję
się martwa. Wkładam słuchawki w uszy, włączam playlistę na dołek emocjonalny
i jadę. Widzę starszą panią, która idzie z wnuczką, chłopczyka z psem i coś, co mi się
nie podoba… szczęśliwą parę trzymającą się za rączki. To boli. To byliśmy kiedyś
my. Byliśmy tacy uśmiechnięci razem, tacy szczęśliwi. To były najwspanialsze dwa
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miesiące mojego życia. Z tobą wszystko było doskonałe. My byliśmy doskonali, nasze
pocałunki były doskonałe. Wszystko było idealnie, ale postanowiłeś to zepsuć. Wbiłeś
mi nóż w serce i gdyby tego było mało, przekręciłeś go kilkukrotnie. Kiedy wszystko
zaczynało się walić, chciałam tylko szczerości, ale nie byłeś w stanie nawet tego mi
ofiarować. Wolałeś mnie okłamać, tylko po co? I tak z czasem wszystko wyszło i właśnie to mnie tak zraniło. Fakt, że osoba, którą zaczynałam kochać, była w stanie tak
bezczelnie mnie okłamać. Boże… W oddali widzę tabliczkę z napisem „Wałowice”.
Czyli zaraz będę u babci, w mojej wałowickiej kryjówce.
***
Lato nadchodzi wielkimi krokami i krajobraz przeistacza się w coś piękniejszego. Drzewa stają się bardziej zielone, pojawiają się pąki owoców, kwiaty. Wszystko wydaje się
takie łatwe, takie dobre. Szkoda tylko, że ja nie jestem taka wesoła. Zastanawiam się,
dokąd pójść. Mało znam ten las i istnieje możliwość, że się zgubię, ale zbytnio mnie
to nie przeraża. Idę, idę i cały czas się zastanawiam, co ja tu w ogóle robię. Ej, chwila.
To chyba polana, na której bawiłam się będąc dzieckiem. Natychmiast podejmuję
decyzję. Siadam sobie na trawce, wyciągam zeszyt, długopis i odpalam playlistę. Patrzę
w niebo i szukam jakiejś inspiracji. Chcę coś napisać, muszę coś napisać, żeby oczyścić
umysł, pozbyć się Alana z mojej głowy. On pewnie nie musiał zmagać się z takimi
myślami jak ja, bo przecież to on zerwał ze mną. Chyba czas zebrać wszystkie myśli
o nim i przenieść je na papier. Zaczynam pisać, pojawia się pierwsze zdanie, po nim
kolejne i kolejne, aż nagle koniec, nie wiem, co mam dalej napisać. Przeklinam głośno
i wtedy dowiaduję się, że nie jestem sama. Niedaleko mnie, dostrzegam chłopaka,
opartego o drzewo, który czyta książkę, a raczej czytał, póki nie zakłóciłam mu ciszy.
Odwróciłam od niego wzrok, gdy zorientowałam się, że na mnie patrzy i skierowałam
go ku mojemu zeszytowi z nadzieją, że uda mi się coś jeszcze napisać. Minęła chwila,
a mój zeszyt pociemniał. To cień, cień chłopaka, który jeszcze przed chwilą czytał
książkę oparty o drzewo:
– Nie przeszkadzam? – zapytał.
– Nie, moja wena robi sobie ze mnie jaja, więc mam czas – odpowiedziałam podnosząc wzrok znad kartki.
I w tym momencie zobaczyłam jego twarz po raz pierwszy. Nie powiem, przystojny,
ale tym, co mnie zszokowało, były jego oczy. Boże jakie on ma piękne oczy. Nigdy
takich nie widziałam. Posiadają wszystkie odcienie niebieskiego. Są błękitne jak niebo
w dzień, a zarazem granatowe jak niebo nocą. Dobra Blanka, dziewczyno, oprzytomniej, Dopiero co facet cię zranił, a ty już patrzysz na innego. Chociaż w sumie, może
powinnam. Nie mogę mierzyć każdego mężczyzny tą samą miarą.
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– Jestem Filip, mogę Ci potowarzyszyć?
Niby chciałam być sama, ale może towarzystwo pięknookiego dobrze mi zrobi.
Każdy normalny człowiek odmówiłby, ale ja chyba nie jestem normalna. Poza tym,
przez tę, sytuację zaczynam zapominać o Alanie.
– Tak – odpowiadam i w tej chwili czuję, jak chwyta moją dłoń i oto idziemy przed siebie.
Nagle znana mi okolica babcinego lasu się zmienia. Idziemy przez piękny park.
Czuję się jakbym była w najwspanialszym miejscu na świecie i właśnie sobie przypominam, że nie wiem, gdzie jestem. Filip się nie odzywa. Po prostu idziemy. Mijamy
róże, najpiękniejsze czerwone róże, jakie kiedykolwiek widziałam.
– Dobrze, już ci wszystko wyjaśniam. Jesteśmy teraz w alternatywnym świecie. To
może wydawać się dla ciebie dziwne, nieprawdopodobne, ale tak jest. Jest to świat
w skrócie pozytywny. Tu nie ma czegoś takiego jak smutek, problemy, to nie istnieje.
Jesteśmy ludźmi tak jak ty, spokojnie, żadnymi kosmitami. Po prostu nasz świat jest
tak jakby idealny. Jest to normalna rzeczywistość, nie ma żadnych latających psów
czy smoków. Normalny świat, funkcjonujący na swój nienormalny sposób.
„Filip” – myślę sobie. – „Czy ty jesteś pijany? Czy to jest jakaś ukryta kamera?”
Nieco zszokowana mówię do niego:
– Powiedz mi, jak ten świat powstał? O co w tym chodzi?
– Tak jak mówiłem, nasz świat jest idealny, a jak powstał i dlaczego? Tego nie wie
nikt, po prostu istnieje. Jakaś siła wyższa, może Bóg, postanowiła stworzyć jeszcze
raz świat, bo ten pierwszy ludziom udało się doskonale zepsuć – mówi śmiejąc się
delikatnie pod nosem.
***
Jestem w pięknym miejscu. Czuję się niesamowicie. W tym momencie mijamy jezioro,
w którym widać wszystko. Woda jest przejrzysta jak łza. Nie powiem, ta sytuacja nadal
jest dla mnie czymś dziwnym, ale zarazem czymś tak intrygującym, że nie mogę sobie
wyobrazić, żebym o tym nie myślała, nie myślała o nim, o chłopaku, dla którego chyba
od dawna czekało miejsce w moim sercu. Mimo tego, że po Alanie miałam zły stosunek
do mężczyzn, to teraz nie potrafię przestać myśleć o Filipie i jego pięknych oczach i…
– Masz wyczucie czasu. Dzisiaj odbędzie się coś wyjątkowego dla mojej społeczności.
Krwawy Zachód Słońca odbywający się raz do roku.
– Krwawy? Zabijacie kogoś, czy jak?
– Nic z tych rzeczy – mówi Filip z uśmiechem na twarzy, po czym stwierdzam,
że zrozumiał mój żart. – Chodzi o to, że na co dzień jesteśmy ludźmi szczęśliwymi,
bez problemów, ale mimo tego, że nasz świat jest idealny, to jest taki dzień w roku,
który nazywa się Płonąca Noc, kiedy wszyscy, których coś trapi, piszą to na kartkach,
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rozpalają ognisko i palą swoje wyznania pod Samotnym Dębem, tym samym puszczając z dymem swoje zmartwienia. Później nadchodzi Krwawy Zachód, a dlaczego
krwawy? Ponieważ niebo tego dnia podczas zachodu jest wyjątkowo czerwone, przypominające odcień krwi, który symbolizuje wygraną walkę ze swoimi problemami
podczas Płonącej Nocy.
Układam sobie wszystko w głowie, żeby nie oszaleć i w sumie to mi się udaje, ale
dalej myślę o Filipie. Boże, co on w sobie takiego ma…
– Czy ja mogę uczestniczyć w tym razem z tobą? – pytam nie myśląc.
– Jasne, że tak. W sumie to ci powiem, że Krwawy Zachód to idealny czas na randkę.
Nie, żeby coś, tylko tak o tym wspominam.
Chyba się zarumieniłam. Czy ja oddycham? Chyba nie słyszę mojego serca.
– Mam to traktować jako zaproszenie?
Chwila ciszy, aż zrobiło mi się głupio, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
tak? Jakoś to tak szło, nieważne jak…
***
– To tutaj – mówi Filip, po czym chwyta mnie za rękę i prowadzi w stronę wzgórza.
Siadamy na kocu obok siebie i patrzymy się w niebo. Panuje cisza, którą przerywa
głośny i donośny głos, który odlicza do Krwawego Zachodu. Słychać odliczanie:
– 9, 8, 7, 6, 5, 4.
– Gotowa? 3, 2, 1.
Dzieje się, ale nie to, co myślałam, że się stanie. Filip chwycił mnie w talii, przysunął do siebie i zaczął całować. Wszystkie negatywne emocje, które mną władały,
znikają, tak, jakbym paliła kartkę z moimi żalami podczas Płonącej Nocy. Czuję jak
złe emocje mnie opuszczają i na ich miejsce rodzą się nowe. Otwieram oczy po długim
i namiętnym pocałunku z Filipem, patrzę w jego oczy, w których zakochałam się na
początku i się uśmiecham.
– Blanka, pamiętaj. Życie nie jest takie złe, na jakie wygląda. Owszem, zdarzają się
smutne chwile, w których niesamowicie cierpimy i zadajemy sobie pytanie, dlaczego
to nas spotyka, ale są również pozytywne aspekty życia. Gdy dzieje się coś złego, nie
możemy zapominać o dobrym rzeczach, które się działy. Przecież nie zawsze czułaś
się zdezorientowana, zagubiona, przygnębiona, rozczarowana. Były też takie chwile,
kiedy czułaś się jak królowa, uważałaś się za najszczęśliwszą osobę na świecie. Wtedy
nie istniało coś takiego jak „niemożliwe do zrealizowania”. Proszę cię o jedną rzecz.
Staraj się walczyć o swoje szczęście i nie pozwalaj nikomu go ograniczać. Pamiętaj,
jak ty nie będziesz szczęśliwa, to innej osoby też nie uszczęśliwisz.
Filip znika, widzę go jak we mgle. Co się dzieje!!!?
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***
Otwieram oczy, leżę w swoim łóżku, pod swoją kołdrą, z moją ulubioną poduszką,
a obok mnie mój pies. To na pewno moje mieszkanie, mój pokój. I właśnie w tym
momencie uświadamiam sobie, że przeżyłam najcudowniejszy sen w moim życiu.
Chyba wyjdę na spacer i uporządkuję sobie wszystkie zmiany, jakie we mnie zaszły tej
nocy. Wstaję i szybko się ogarniam. Idę po rower i jadę w miejsce, w którym w moim
śnie poznałam Filipa.
***
Podążam w stronę polany, siadam na trawie i zaczynam płakać ze szczęścia. Nie wierzę,
że sen, po prostu sen, zmienił moje nastawienie do życia o 180 stopni. Zmienił mnie
i moje podejście do wszystkiego. Do zwykłych drobnostek, ale też do poważniejszych
spraw. Wcześniej nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jaka ta polana jest piękna.
Drzewa mienią się na wszystkie odcienie zieleni, słyszę ćwierkanie ptaszków, widzę
w niej coś wyjątkowego. Kryje w sobie pewną tajemnicę, coś, co powoduje, że mam
ochotę zostać tu na zawsze. Spoglądam na drzewo w oddali i zdaję sobie sprawę z tego,
że to przy tym drzewie Filip czytał książkę. Zabrzmi to irracjonalnie, ale to drzewo
jest do niego podobne, jego kształt przypomina mi jego sylwetkę, a korona kojarzy mi
się, z jego bujnymi, ciemnymi włosami. Później spoglądam w górę, na niebo i widzę
jego oczy. Niepowtarzalne, unikatowe. Rozmyślając tak i podsumowując mój sen
dochodzę do wniosku, że my jesteśmy władcami swojego życia i to my decydujemy,
czy będzie ono piękne i usłane różami, czy nieznośne i wpędzające nas w ciągłe przygnębienie. Wszystko zależy od nas i od naszego podejścia, od tego, jak traktujemy
drugiego człowieka. Sądzę, że Filip wcielił się w rolę mojego mentora, kogoś, kto ma
czuwać nade mną, może nawet w mojego anioła stróża, kto wie. Tak naprawdę dzięki
niemu i pobycie w tamtym miejscu, teraz myślę tak jak myślę. Jestem taka szczęśliwa, że taki sen trafił się właśnie mi. Jedno jest pewne, do końca moich dni będę żyła
tekstem, z obrazu w domu Filipa „nie pozwól nikomu ograniczać twojego szczęścia”.
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◆
Kacper Babiak

P

o raz pierwszy przybył tu jeszcze jako brzdąc, maluszek zaledwie, odwiedzający
po raz pierwszy dziwną babcię mieszkającą na skraju borów zielonogórskich.
– Tylko nie oddalaj się zbytnio, wiesz jak łatwo jest tu się zgubić! – Nakazała mama,
wciskając mu jeszcze w dłoń kawałek czekolady. Pokręcił tylko głową zniecierpliwiony
i schowawszy smakołyk do kieszeni spodni, wyruszył w stronę wysokich drzew.
Od samego początku czuł jak to miejsce przyciąga go, kusi i namawia, szepcząc mu
w uszka obietnicy wielkiej przygody. Z każdym chwiejnym krokiem coraz bardziej zagłębiał
się w gęstwinę, schodząc powoli z utartych ścieżek na miejsca w których dawno ludzka
noga nie stąpała. Przeszedł obok ogromnego, pokrytego mchem kamienia. Minął głęboką
dziurę, wyglądającą na dzieło jakiegoś straszliwego potwora. W końcu, poczuł zimny wiatr
nadchodzący znad małego jasnego jeziorka. Po czasie, który dla niego wydawał się zaledwie
pięcioma minutami ukazała się przed nim mała polana – niewielka wyspa na morzu drzew,
wyróżniająca się przede wszystkim starą jabłonią królującą na samym środku.
Gdy tylko przekroczył linię drzew, poczuł, jak opuszczają go wszystkie siły dzięki
którym dotychczas stawiał kroki. Z głośnym tąpnięciem opadł zmęczony na pobliski
pień i znieruchomiał.
Rozejrzał się przestraszony, szukając czegoś.
– Nie wiem – rzekł nagle
– Nie wiem, naprawdę – rzekł jeszcze raz, tym razem głośniej.
Wstał, przestraszony.
– Moja lalka…– wydukał cicho, teraz już naprawdę bliski płaczu – gdzie ona teraz jest?
Wiatr zaszumiał, kołysząc lekko gałęziami starego drzewa.
Otarł oczy i wyprostował się, nagle wypełniony pewnością siebie i pomysłami
a następnie wyszeptał cicho kilka słów, słów starszych niż świat.
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Szmer! Głęboko w starej jabłoni coś się ruszyło. Dzieciak podszedł do niej oczarowany, nie zauważając nawet jak kawałek czekolady znika z kieszeni jego spodni. Włożył
rękę głęboko do dziupli, nie okazując już cienia strachu ani zwątpienia.
Tego dnia wrócił do domu szczęśliwy, przy wejściu pokazując zapłakanej matce
dawno zagubioną lalkę.
Po raz drugi przybył tu dopiero po kilkunastu latach, gdy nie musiał już przejmować
się opinią zmartwionych rodziców. Ci nigdy nie uwierzyli w jego opowieść o starej
jabłoni na polanie, a gdy próbował ją im pokazać nie byli w stanie jej znaleźć.
Teraz jednak będzie inaczej, wiedział o tym, teraz gdy w końcu przybył tu sam.
Długo szukał dobrego miejsca parkingowego – samochód był warty fortunę, był
w jego tylko dzięki uwzględnieniu w testamencie dziadka, wielkiego entuzjasty aut.
Pogładził czule kierownice – miał nadzieję, że nie będzie musiał sprzedać maszyny.
Zostawił w schowku mapy, wyłączył telefon i pozwolił się prowadzić swoim myślom,
tym które wyczekiwały cierpliwie z tyłu jego głowy przez te wszystkie lata. Minął
zamszony kamień, głęboki dół i mroźne jeziorko, a gdy w końcu stanął na skraju
polany, poczuł się jakby nigdy z niej tak naprawdę nie wyszedł.
Rzucił na ziemię niepotrzebne mu przedmioty, podszedł nerwowo do starego
drzewa, rzekł kilka słów, te same które niegdyś tu wypowiedział i w końcu, włożył
rękę do dziupli.
Zaśmiał się głośno, szczęśliwie – miał rację!
Ptaki zaćwierkały radośnie, jakby i one były szczęśliwe z obrotu wydarzeń. Czuł jak
wszystko wokół niego popiera go, jakby otoczyła go wyjątkowo wspierająca rodzina
w postaci kamieni, drzew i zielonej trawy.
Pokręcił głową – nie czas na głupie myśli.
W jego dłoni leżał gruby pomięty zeszyt, jego zaufany notatnik, którego nie widział
od połowy gimnazjum. Wyciągnąwszy z plecaka długopis, otworzył pierwszą czystą
stronę i zaczął pisać swoje uwagi.
„Próba pierwsza – udana! Czas dokładnie to zjawisko przebadać”.
Na drugi obiekt badań wybrał dwa przedmioty – książkę, ostatnią w jego ulubionej
serii oraz zwykłą kuchenną łyżkę.
Wiatr potargał radośnie kilka drzew, jakby odpowiadając na wypowiedziane przez
niego słowa.
Stało się tak jak miał nadzieję – tomik pojawił się w drzewie, podobnie jak przed
chwilą zeszyt, a lata temu – lalka.
„Próba druga – również działa na to co nie straciłem, a chce – spełnia życzenia (ale
tylko jedno na raz)! Do potwierdzenia w późniejszym terminie”
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Zakręcił się niespokojnie.
A może… może jednak teraz? Wie mniej więcej jak to działa, czemu nie by nie
spróbować na poważnie? Co, jeśli, jak w klasycznych opowieściach, ma ograniczoną
ilość życzeń?
Przełknął ślinę. Czas na prawdziwy test.
Wziął głęboki wdech i zaczął intensywnie myśleć o swoim celu. Obracał w myślach
pożądane przedmioty, zastanawiał się co z nimi zrobi i jak bardzo mu się teraz
przydadzą. Uśmiechnął się – przyjście tu do był dobry pomysł.
Grupa ptaków poderwała się do lotu, gdy po raz kolejny zostały wypowiedziane Słowa.
Obejrzał się za siebie, instynktownie czując, że w dziupli nie ma miejsca na fortunę,
o którą poprosił. Cofnął się o krok, zaniemówił.
W najbujniejszych fantazjach nie spodziewał się tak ogromnego stosu równiutko
ułożonych banknotów. Zielona wieża patrzyła na niego z góry, niemal oskarżycielsko.
„To jest to czego w głębi chciałeś”, zdawała się mówić.
Z uśmiechem na ustach zaczął pakować gotówkę do plecaka, a gdy tam skończyło
się miejsce, zaczął upychać je do kieszeni. Gwizdnął – nie zabrał nawet jednej trzeciej
zgromadzonej tu kwoty. Poklepał delikatnie stosik, obiecując, że wróci.
Gdy tylko wyszedł poza polanę, telefon ukryty w kieszeni zaczął wibrować. Zmarszczył brwi – powiedział bliskim wyraźnie, żeby teraz do niego nie dzwonili.
– Halo?
– …obry… bardzo mi przy… gedia.
Nagle uderzony falą zaniepokojenia, poderwał się z miejsca. Musi wyjść z lasu.
Zaczął biec. Biegł przez ścieżki, koło jeziorka. Biegł koło dołu, w końcu biegł obok
kamienia. Dotarł do miejsca, gdzie przedtem stał jego samochód. Teraz jednak, nie
było po nim śladu. Poczuł jak serce mu łomocze, coś tu jest nie tak, nic nawet nie świadczyło o tym, że kiedykolwiek tu był. Drżącymi rękami wybrał numer rozmówcy z lasu.
Nigdy nie spodziewał się, że strata bliskich będzie miała na niego aż tak ogromny
wpływ.
Nie wiedział po jakim czasie przybył tu po raz trzeci. Ostatnie tygodnie (Miesiące?
Lata?) minęły mu na mozolnym zbieraniu środków – zapożyczaniu się u przyjaciół
u krewnych, małych kradzieżach, czasami żebraniu na ulicy. Wiedział już że cena
którą musi zapłacić polanie jest ogromna i niesprawiedliwa, a to co niegdyś z niej
zabrał nie wystarczy.
Załadował wszystkie wartościowe przedmioty i po raz ostatni wyruszył w drogę.
Minął prastary kamień pokryty mchem, przeszedł obok dziwnie głębokiego dołu
a następnie poczuł bliskość zimnego jeziora. To już niedaleko.
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Zrobił krok do przodu.
To miejsce zmieniło się. Koło zżółkłych kępek trawy leżały brudne kałuże, pod
starymi skalami wiło się robactwo. A może zawsze tu tak było?
Usiadł na pieńku i zaczął myśleć, myśleć o tym czego chce, o tym kogo chce odzyskać.
Wypowiedział Słowa, po raz ostatni.
Nie wiedział jak długo był nieprzytomny ani gdzie teraz się znajdował. Rozejrzał
się niespokojnie. Gdzie jest polana? Wiele razy chodził po lesie, ale tego miejsca nie
widział ani razu. Znieruchomiał – tuż przed nim leżał stos pieniędzy, tych samych
które przywiózł na polanę. Dlaczego?
W końcu postanowił iść prosto przed siebie, w nadziei, że w końcu znajdzie wyjście. Szedł tak godzinami a gdy w końcu zaczął mieć nadzieję że to koniec – wrócił
do miejsca z bogactwem.
Poszedł teraz w drugą stronę – z tym samym skutkiem. Zrozpaczony, szwendał się
w losowym kierunku jeszcze przez długi czas, zawsze jednak w końcu trafiał tutaj, do
miejsca w którym stała jego zgromadzona fortuna. W końcu zrozumiał – był głupi
myśląc że zapłaci polanie w pieniądzach. Opadł na ziemię, nie mając już sił na nic.
Nigdy już nie wrócił do domu.
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WĘDRÓWKA DO BRAMY
◆
Oliwia Drabik

L

asy na całej ziemi nie są tak puste, jak ludziom mogłoby się wydawać, służą jako
dom dla mitycznych ras, które znane są jedynie z legend i opowiadań. Każdego
miasta bądź królestwa chroni magiczna bariera, przez którą zwykły człowiek nie
przejdzie, dlatego nikt nie wie o naszym świecie. W lasach polskich ma dom wiele
mitycznych stworzeń. Niestety ze względu na wycinanie lasów zmniejsza się nasz teren
i pomiędzy rasami wybuchła trwająca już od sześciu lat Wielka Wojna. Dokładnie
cztery lata po zakończeniu poprzedniej. Moja rasa prowadzi aktualnie walki z satyrami,
którzy napadli na nasze zimie.
Nazywam się Mira Sokal, jestem elfickim strategiem wojskowym, któremu przyszło
żyć w porze tej wojny.
Pewnego dnia byłam w drodze do domu po długim dniu w pracy. Z rękami w kieszeniach szłam wolno kamienną drogą, przypatrując się elfom, których mijałam. Elfy
śmiały się, spędzały czas z przyjaciółmi. Dzieciaki bawiły się na podwórku, grały
w piłkę czy popisywały się magią. Wszytko wyglądało tak, jakby nikt nie miał pojęcia
o toczącej się za murami stolicy wojnie. Cóż, nie można nikomu zabronić szczęścia.
– Mira! – usłyszałam głos wołający moje imię i odwróciłam się w jego kierunku.
Blada dziewczyna o kasztanowych włosach, ubrana w zielonawy wojowniczy strój,
biegła w moją stronę z promiennym uśmiechem na twarzy. Uśmiechnęłam się lekko.
– Ach Alicja jak tam? – zapytałam, mimo że nie bardzo mnie to wtedy interesowało.
Chciałam po prostu wrócić do domu i paść na łóżko. Dziewczyna stanęła przede
mną, by złapać oddech.
– Wszystko po staremu. Moje zdolności łucznicze się ani trochę nie polepszyły –
zaśmiała się, drapiąc się po głowie. – Ale już zaczęliśmy używać zaczarowanych strzał!
Są takie Super! – podekscytowała się. – No a jak tam u ciebie?
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Zwróciłam się znów w stronę mojej wcześniejszej wędrówki i ruszyłam przed siebie,
Alicja razem ze mną.
– Jeśli celem mojej pracy jest wykończenie mnie na śmierć, to nieźle mi idzie.
– Nie bądź taka dramatyczna. Jestem pewna, że nie jest tak źle.
– Co jak co, ale dramatyzmem ci nie dorównam. Szczególnie od ostatniego razu,
kiedy odegrałaś scenę niczym z Romea i Julii nad złamanym królikiem z czekolady.
– No bo był taki słodki – zaprotestowała Alicja, przez co zaśmiałam się lekko. –
W każdym razie, skoro jesteś tak przemęczona, to co powiesz na nocowanie? Mogę
zaprosić jeszcze Robertę i Kingę i możemy zrobić taki babski wieczór. Co ty na to?
– W sumie niekiepski pomysł, przydałoby mi się…
– No to ustalone, jutro u ciebie o osiemnastej! – obie głośno się zaśmiałyśmy.
W tym czasie doszłyśmy do progu mojego domu. Odwróciłam się do Alicji.
– To do zobaczenia jutro! – powiedziałam, uśmiechając się do niej.
Odwzajemniła uśmiech.
– Papa! Trzymaj się Mira! – powiedziała, odchodząc.
Westchnęłam i weszłam do chaty, gdzie czekał na mnie mój doradca – Krystian.
Jak go zobaczyłam przy wejściu, od razu wiedziałam, że łóżko musi jeszcze poczekać.
Z zażenowaniem zapytałam:
– Co tym razem?
– Przyszedł list z sąsiedniego królestwa lady Sokal – słowa te postawiły mnie na
nogi i odeszło całe zmęczenie, które przed chwilą mi towarzyszyło.
– Do gabinetu – powiedziałam, udając się w stronę owego pokoju, Krystian tuż za mną.
Usiadłam przy swoim biurku, gdy chłopak podał mi list. Otworzyłam go ostrożnie
i zaczęłam czytać. Po kilku minutach ciszy uderzyłam pięścią o biurko w irytacji,
strasząc przy tym Krystiana.
– Czy coś nie tak, lady?
– Bory zielonogórskie odmówiły nam pomocy w walce – powiedziałam przez zęby.
– Ach! Wiedziałam, że sylfy nie będą chciały pomoc! Dbają tylko o siebie! – wrzasnęłam ze złości.
Krystian posmutniał i tylko skinął głową w zrozumieniu.
– Jakaś odpowiedź od puszczy noteckiej? Nimfy zazwyczaj nas wspierały. – zapytałam z nadzieją.
Doradca kiwnął głową.
– Niestety lady. Nimfy prowadza teraz własną wojnę z ogrami za Wzgórz Piastowskich, nie mogą wysłać pomocy.
– Świetnie – powiedziałam sarkastycznie i westchnęłam. – Oby wróżki się zgodziły,
jeśli nie to możemy się już właściwie poddać.
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Krystian nie ruszył się z miejsca i nic nie odpowiedział, nastała chwila ciszy, którą
przerwałam, mówiąc:
– Idę spać i ty też powinieneś, jest późno.
– Tak jest.
Z tym poszłam do swojego pokoju na piętrze i padłam prosto na pierzaste łóżko,
zasypiając…
Następnego dnia zerwał mnie ze snu alarm straży. Ocierając oczy, podeszłam do
okna, żeby się rozejrzeć. Strażnicy biegali po całym terenie niespokojni. „Ciekawe
co się wydarzyło” – pomyślałam.
Stwierdzając, że nie warto iść już spać, ruszyłam na dół do kuchni. Jednak zatrzymałam się na schodach, czując czyjąś obecność w domu. Krystian tego dnia miał zostać
u siebie, bo miał dzień wolny, więc kto to może być? Weszłam po cichu do salonu.
Nieznana osoba siedziała przy oknie, wyglądając przez nie niespokojnie. Nie wiedziałam kto to ani skąd się tu ta osoba wzięła, ale jej obecność wcale mi się nie podobała.
– Ek-khem – chrząknąłem, co spowodowało, że postać podskoczyła z przerażenia
i odwróciła się, zauważając moją obecność. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że
to człowiek. Był to chłopak, może około jedenastu lat z ciemnobrązowymi włosami
i jasnoniebieskimi oczami. Człowiek. Prawdziwy człowiek. W królestwie elfów.
– Jesteś… człowiekiem prawda? – zapytałam dla pewności. Chłopiec nadal przerażony jedynie skinął głową. – Jak dostałeś się do domu?
– Em… drzwi były otwarte… – w tym momencie przypomniałam sobie, że nie
zamknęłam drzwi wejściowych, jak zeszłego wieczoru szłam spać. Mentalnie się
przeklęłam.
Chłopiec wstał i zaczął powoli stąpać w moją stronę.
– Jeden krok i zawołam strażników – ostrzegłam, a on znieruchomiał.
– Proszę, nie wołaj ich! Zrobię wszystko, tylko ich nie wołaj, boję się ich! – błagał.
– No nie wiem. Zdajesz sobie sprawę, że jak będę cię ukrywać, to nie tylko ty dostaniesz karę śmierci?
Zrobił się jeszcze bledszy niż wcześniej.
– Karę śmierci?
– Oczywiście. Ludzie nie są tu mile widziani – powiedziałam bez emocji, co przeraziło go na tyle, że miałam wrażenie, że zaraz zemdleje.
Ciężko było powstrzymać się od śmiechu, aż w końcu nie wytrzymałam i wybuchnęłam doniosłym śmiechem. Chłopiec spojrzał na mnie, zdezorientowany, nie
wiedząc, jak ma zareagować.
– O mój Boże, twój wyraz twarzy jest przepiękny. Haha!
– Hę???? Nie zamierzałaś mnie wydać strażnikom? – zapytał.
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– Hm… no sama nie wiem. Wolałabym się najpierw dowiedzieć się, co tutaj robisz, dzieciaku. – Powiedziałam, przestając się śmiać i siadając na sofę, pokazując
mu gestem, by zrobił to samo. Łatwo było stwierdzić, że dalej mi nie ufa, był bardzo
spięty. – Więc? Po co tu jesteś?
– Ja… nie wiem, jak się tu w ogóle znalazłem. Byłem po prostu w lesie, rodzice zabrali
mnie i moją starszą siostrę na grzyby, kiedy nagle zamiast lasu przede mną pojawia
się miasto i zauważają mnie strażnicy i zaczynają mnie gonić, wołając „człowiek!”. Ja
nie rozumiem, o co chodzi ani gdzie ja jestem.
Więc wygląda na to, że przez przypadek przekroczył między światową barierę.
Tylko jak? Czyżby była jakaś luka? W każdym razie chłopak sam w sobie nie wygląda
na groźnego, w sumie to jak mógł być groźny, skoro to jeszcze dzieciak, on nawet nie
wie, że jest w mieście elfów.
– Słuchaj człowieku…
– Maciek – przerwał mi.
– Nie przerywaj mi, jeśli ci życie miłe człowieku i będę się do ciebie zwracała, jak
będzie mi wygodnie – szybko przytaknął ze strachu.
– Wierz mi lub nie, ale przeszedłeś przed pewną barierę, której ludzie zazwyczaj nie
mogą przekroczyć i jesteś teraz w świecie, gdzie żyją rasy z waszych legend i mitów.
Aktualnie znajdujesz się w mieście elfów.
Nastała cisza, a człowiek patrzył się na mnie zszokowany. Tak myślałam, że mi
nie uwierzy.
– Chcesz powiedzieć, że na świecie naprawdę istnieje magia?
– Coś w tym stylu, ale nie w waszej ludzkiej rzeczywistości, tylko w naszej, do której
przez przypadek wtargnąłeś.
Zajęło mu chwilę, by przyswoić te informacje.
– Więc ty jesteś elfem?
– Moje spiczaste uszy wcale tego nie oddają – skomentowałam z sarkazmem.
Ludzie są tak wolno myślący.
– A postacie z bajek? Też istnieją? Bilbo Baggins? Harry Potter? Percy Jackson?
– Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Zgaduję, że to wymyślone przez ludzi postacie –
wyglądał na zawiedzionego i spuścił głowę.
– Szkoda… W takim razie jak mam wrócić do ludzkiego świata?
Fakt. Nie może wrócić tą samą drogą, co tu wszedł. Poszczęściło mu się wejść, ale
z wyjściem tak łatwo nie będzie. Zresztą i tak pewnie już wzmocnili barierę.
– Żeby wyjść, musisz przejść przez leśną bramę, która jest na górze Św. Anny. Nie
ma innego sposobu na powrót – wyjaśniłam.
– Więc zaprowadź mnie tam i nie będziesz już miała problemów – powiedział
rozbawiony.
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– Wow! Hola, hola. Nie zaprowadzę cię tam.
– Dlaczego? Czy przez to nie pozbędziesz się mnie?
– Góra Św. Anny jest na terenie satyrów, z którymi aktualnie prowadzimy wojnę,
nie ma mowy, że pójdę na pewną śmierć!
Wtedy człowiek na chwile zamilkł.
– Wiec po prostu wydasz mnie strażom? Nie obchodzi cię ludzkie życie? Martwisz
się tylko o siebie? – zapytał sfrustrowany.
– Nie mam zamiaru interesować się życiem człowieka. Cała twoja rasa mnie nie
obchodzi. I nie martwię się tylko o siebie. Mam przyjaciół, którzy są dla mnie ważni,
ale nie będę ratować każdego człowieka, który pojawi się w moim domu – wyjaśniłam,
nie okazując mojego zdenerwowania.
Jednak nie chciałam wydać go strażom. Nie znam go, ale na pewno nie zasłużył na
śmierć. Minęło kilka minut od moich słów. Nic mi nie odpowiedział, a ja nie mogłam
się zdecydować, co mam robić. Przecież nie zabiję go, a wydanie go strażom tylko tym
skutkuje. W tej sytuacji nie mogę też zaufać innym, że mu pomogą, bo sami narażą
się na śmierć.
W końcu westchnęłam głęboko i wstając z sofy, powiedziałam:
– Szykuj się, wychodzimy, zanim straże zaczną przeszukiwać domy.
Chłopak bez pytania szybko stanął na nogi i ruszyliśmy do tylnych drzwi. Gdy
stwierdziłam, że jest czysto, opuściliśmy mieszkanie i ruszyliśmy w stronę końca
miasta, a zarazem pola bitwy. Przez alarm elfy pozostały w domach i bały się wyglądać przez okna, więc nie mieliśmy problemu z przebiciem się przez teren mieszkalny.
Ominęliśmy główną siedzibę władz szerokim łukiem, ukrywając się wśród drzew.
Normalnie to i tu byliby strażnicy, jednak przez alarm wszyscy się rozproszyli, co
bardzo mnie cieszyło. Powoli zbliżaliśmy się na front.
Nagle człowiek zapytał:
– Jak masz na imię?
– Hę? – zapytałam, zaskoczona jego naglą chęcią do prowadzenia konwersacji.
– Imię. Jak masz na imię? – powtórzył.
Zawahałam się.
– Mira. Jestem Mira.
– Ładnie.
– Ymm… Dzięki?
– Nie wyglądasz na dorosłą, ile masz lat?
– Mam dwadzieścia jeden, ale co masz na myśli, mówiąc, że nie wyglądam…
– Gdzie twoi rodzice?
Zatrzymałam się nagle. Nie znosiłam tematu o moich rodzicach.
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– Halo? Jesteś tam?
– To nie twój interes – odpowiedziałam chłodno. – I przestań zadawać tyle pytań.
Ruszyłam przed siebie szybkim krokiem. Miałam dość tego człowieka. Nie wie,
kiedy skończyć. Temat rodziców nie jest czymś, o czym lubię mówić. Byliśmy szczęśliwą rodziną, tata był strategiem, po nim odziedziczyłam zawód, mama natomiast
była arystokratką i nie pracowała, głównie zajmowała się mną i domem. Pewnego dnia,
gdy miałam sześć lat, grupie ludzi udało się wtargnąć na teren miasta i tamtego dnia
z ich rak zginęło wiele elfów, w tym moi rodzice. Było to zaraz przed rozpoczęciem
Wielkiej Wojny.
Nienawidziłam ludzi za to, że odebrali mi rodziców, nie wiem właściwie, dlaczego
pomagam temu człowiekowi, powinnam go zabić, jednak nie mogłam się na to zdobyć,
nie jestem takim typem elfa i pewnie nie tego chcieliby moi rodzice, nie powinnam
kierować się zemstą.
– Mira czy ty płaczesz? – głos chłopaka wybił mnie z moich myśli.
Nawet nie zauważyłam, kiedy przez wspomnienia zaczęły mi płynąć z oczu łzy.
Gdy chłopak o nich powiedział, szybko wytarłam je rękawem.
– Nie płaczę, coś mi wpadło do oka.
– Jeśli przez moje pytanie, to przepraszam.
Przez chwilę nie odpowiedziałam i popatrzałam chłopakowi prosto w oczy. Co ja
wyprawiam, przecież nie wiedział, że nie lubię tego tematu, nie mam prawa być na
niego zła, jest tylko zagubionym dzieciakiem.
Otarłam ostatnie łzy.
– Nie przepraszaj, to nie twoja wina, to ja powinnam przeprosić, za to, jak cię traktuję.
Nim zdążył odpowiedzieć, usłyszałam dźwięki wystrzeliwanych strzał i rzucanych
zaklęć. Z instynktu szybko pchnęłam człowieka na ziemię i sama na nią padłam.
Chciał zaprotestować, ale dałam mu znak, by był cicho. Na szczęście go zrozumiał.
Chwile potem za krzakami, które nas kryły, przebiegła grupa satyrowych żołnierzy,
co świadczyło, że jesteśmy przy froncie. Coraz bliżej do bramy.
Odczekaliśmy kilka minut, po czym wstaliśmy. Odetchnęłam z ulgą.
– Trzymaj się blisko mnie człowieku, tu już robi się niebezpiecznie – powiedziałam
ostrzegawczo.
Chłopiec nagle chwycił moją rękę, czego się nie spodziewałam. Spojrzałam na niego
ze zdziwieniem i wiedziałam, że się boi. Uśmiechnęłam się pocieszająco i zaczęłam
prowadzić go za rękę. Nie minęło pół godziny, zanim zaczęliśmy się wspinać. Na
szczęście góra nie była wysoka.
W końcu wspięliśmy się na szczyt i ukazała nam się brama do świata ludzi. Człowiek przyglądał się jej z oczarowaniem, po czym odwrócił się do mnie z uśmiechem.
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– Dziękuję! Bez ciebie by mi się nie udało – mimowolnie się uśmiechnęłam.
– Nie ma sprawy, po prostu nigdy tu już nie wracaj – zaśmiałam się. – No ruszaj,
pewnie rodzina się o ciebie martwi, spędziłeś tu trochę czasu.
W tym momencie stało się coś niespodziewanego – przytulił mnie. I mimo że byłam
zdezorientowana, to też go objęłam. Może wcale nie jest taki zły, jak mi się wydawało.
Po kilku minutach puściłam i powiedziałam, żeby nie marnował tyle mojego czasu i że
i tak mam już go po dziurki w nosie. Wystawił do mnie język, który odwzajemniłam.
Przed przejściem przez bramę, człowiek po raz ostatni pomachał ręką i zniknął
w swoim świecie. W momencie jego przejścia poczułam wielki ból w piersi. Minęło
jedynie kilka godzin, ale z jakiegoś powodu już mi tego człowieka brakowało. Nie tracąc
więcej czasu i nie czekając, aż znajdą mnie satyrowie, ruszyłam drogą powrotną na
bezpieczne tereny. Miałam też okazję przyjrzeć się walce na froncie, która szła całkiem
nieźle. Bezpiecznie wróciłam do miasta, gdzie alarm już został odwołany i wszystkie
elfy wróciły do dawnego życia. Po drodze zauważyła mnie Alicja i przytuliła mocno.
– Mira! Gdzieś ty była! Wszyscy cię szukaliśmy! Człowiek był na naszym terenie
i myśleliśmy… – ucichła.
Ja uśmiechnęłam się pocieszająco.
– Nic się nie stało Alicja, wszystko gra. Mówiłam ci, że jesteś zbyt dramatyczna.
– Nieprawda! – obie się zaśmiałyśmy.
Wygląda na to, że już wszystko wraca do normy.
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WIDMO
◆
Kornelia Kręciszewska

G

dy biegł przez łąkę, wydawało mu się, że to sen. Przed oczami miał rozmyty
obraz. Nie wiedział, gdzie jest. Nagle wbiegł do lasu. Słyszał tylko, jak trzaskają
za nim gałęzie i widział drzewa przybierające ludzkie twarze. Mimo wszystko nie
czuł przerażenia ani żadnej innej emocji, wiedział tylko, że ma biec. Próbował analizować, co się właściwie wydarzyło, dlaczego musi uciekać, jednak przeszywający go
hałas niczym z trąb jerychońskich, uniemożliwiał mu zachowanie jasności umysłu.
Niespodziewanie znalazł się w jakimś przedziwnym miejscu. Widział bezkształtne
bryły w przeróżnych kolorach niczym we wnętrzu ogromnego kalejdoskopu. Po chwili
jednak zdał sobie sprawę, gdzie może być – może w jakichś ruinach…
***

„Frustracja i przygnębienie, tak, to najlepszy opis” – pomyślał Jan, jadąc autem, gdy
przeczytał SMS-a od siostry z zapytaniem, jak mu mija dzień w pracy. Dzisiejszy poranek nie obfitował w inspirujące do działania wydarzenia. Przeciwnie, zanim wyszedł
z domu, odebrał telefon od znajomego ze studiów. Samo zaproszenie na prywatną
imprezę do klubu było bardzo miłym gestem, ale fakt, że nie mieszkał już w Zielonej
Górze, stanowił kłopot logistyczny, gdyż jego kontakt ze znajomymi z roku był obecnie szczątkowy. Nie widział ich od skończenia studiów, a co za tym idzie, nie miał
okazji „pochwalić się” tym, że mimo ukończenia Uniwersytetu Zielonogórskiego
z wyróżnieniem, nie mógł znaleźć pracy w swoim zawodzie. Nie stać go więc było na
mieszkanie w stolicy województwa, a propozycja zatrudnienia w Żarach była jedyną,
która ratowała go od powrotu na garnuszek rodziców do rodzinnego Międzyrzecza.
Z rozmyślań wyrwał go dźwięk klaksonu innego samochodu i wtedy spostrzegł, że
jedzie praktycznie środkiem drogi. Mało brakowało. Oczami wyobraźni już widział
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nagłówki gazet następnego dnia: „Prokurator rejonowy, jadący na miejsce zbrodni,
podczas korzystania z telefonu i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających, spowodował karambol na drodze” – no bo cóż innego mogłoby tłumaczyć
jazdę środkiem drogi.
„Chociaż” – pomyślał Jan. – „Może i nie jest tak źle, wreszcie jakaś miła odmiana
od porządkowania papierów”. Spojrzał jeszcze raz dokładniej na cel podróży wyświetlający się na GPS-ie: Dębinka, przedwojenny opuszczony hotel, nieopodal stacji
kolejowej. Gdy przyjechał na miejsce, padał deszcz i wiał chłodny, wrześniowy wiatr.
Gdyby nie cel swojej wizyty, powiedziałby, że to naprawdę piękna okolica. Wioska na
skraju Parku Mużakowskiego odgrodzona otuliną od szumu aut i hałasu. Prokurator
skierował się w stronę starego budynku, a właściwie jego ruin. Na miejscu znajdowała się już policja i pewna kobieta, która wydała się Janowi dziwnie znajoma i, jak
słusznie przypuszczał, była koronerem. Przeszedł przez taśmę policyjną i po krótkich
formalnościach związanych z przedstawianiem się ruszył za posterunkowym Nowakowskim do zabezpieczonego ciała. Należało do nastolatka, chłopak mógł mieć około
siedemnastu, może osiemnastu lat.
– Znamy jego tożsamość? – spytał po chwili milczenia młody prokurator.
– Mamy pewne podejrzenia – odpowiedział Nowakowski. – Na początku wakacji,
w okolicach Żar zaginął młody chłopak. Na pierwszy rzut oka wygląd pasuje do
rysopisu. Rodzina powinna dokonać identyfikacji, trzeba też przeprowadzić testy
genetyczne. Zresztą, co ja się będę produkował, pan prokurator przecież sam najlepiej
zna się na procedurach…
– Tak, tak… – przytakiwał Jan, cały czas usiłując przypomnieć sobie, skąd zna tę
kobietę.
Wreszcie zorientował się, kim ona jest. Było to z jednej strony zabawne, ale z drugiej
stawiało go w niezbyt komfortowej sytuacji. Pozostawało mu tylko udawać Greka
i zachowywać się najnormalniej w świecie.
***
Matylda od razu rozpoznała dawnego, szkolnego „kolegę”, jeszcze z czasów gimnazjum,
chociaż musiała przyznać, że zdziwiło ją spotkanie z Janem. Jak dziś pamiętała jego
wypowiedzi, że nie wyobraża sobie życia poza Zieloną Górą. W szkole średniej, niestety
bądź „stety”, nie miała okazji wysłuchiwać jego kolejnych pseudofilozoficznych przemyśleń, bo przeprowadziła się z rodzicami do małej wioski w Borach Szprotawskich.
„Dziwny przypadek” – powróciła myślami do sprawy. Na pierwszy rzut oka chłopak
nie miał na ciele żadnych obrażeń. Gdyby nie pewność, iż jest martwy, uznałaby, że
śpi. Miejsce też było nietypowe. Ruiny hotelu dzieliło od zabudowań mieszkalnych
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jedynie kilka rzędów drzew, a zaraz przed budynkiem znajdował się przystanek kolejowy. Wszystko znajdowało się na widoku. Nie było możliwości, aby cokolwiek, co
się tam wydarzyło, zostało niezauważone.
– Widzę, że często bywają tu goście – powiedział Jan, spoglądając na graffiti „zdobiące” ściany.
– Latem smarkacze przychodzą tutaj palić ogniska i pić alkohol – powiedział z wyraźnym zniesmaczeniem posterunkowy. – A oprócz tego w sezonie wakacyjnym co
jakiś czas przechodzą tędy turyści.
„Więc tym bardziej ktoś powinien coś widzieć”. Matyldzie nie podobała się ta sprawa,
miała złe przeczucia i czuła dziwny, pozornie nieuzasadniony niepokój, przebywając w tym miejscu i myśląc o całym zajściu. Po zakończonych oględzinach od razu
pojechała do prosektorium, ale nawet te kilka godzin pracy nie rozwiało żadnych
wątpliwości. Wręcz przeciwnie.
***
Cała sytuacja się powtórzyła, dokładnie ten sam scenariusz. Biegł przez polanę, później do lasu, a na koniec był w ruinach. I tak w kółko: łąka – las – ruiny – łąka – las –
ruiny… a w międzyczasie przeraźliwy hałas i obrazy rodem z koszmaru. Po chwili
przypomniał sobie – to wszystko, co się dzieje, jest następstwem ostatnich chwil
jego wakacji. Ognisko w lesie i nocna przechadzka ze znajomymi zakończona w jakimś dziwnym miejscu. Nigdy wcześniej tam nie był, chociaż bardzo dobrze znał
te lasy. Nagle zorientował się, że jest sam. Znajdował się w środku kręgu drzew, na
których były wyryte ludzkie twarze, a w oddali za drzewami zauważył jakąś postać
idącą w jego stronę. Po chwili dostrzegł, że była to drobna staruszka odziana w stare,
podarte ubrania. Poczuł, jak sztywnieje ze strachu. Wtedy ziemia zaczęła drżeć, a gdy
spojrzał w dół, spostrzegł, że stoi na kamiennej posadzce przyozdobionej nieznanym
mu symbolem. Niespodziewanie zauważył, że drzewa jakby zaczęły się zbliżać do
środka i w tym samym momencie ich drewniane usta otworzyły się, wydając z siebie
przeraźliwy okrzyk, który po chwili zamienił się w jednostajny jazgot. I chyba właśnie
wtedy zaczął uciekać…
***
Matylda nie wierzyła, że to się dzieje naprawdę. Bez wątpienia był to najdziwniejszy
raport, jaki musiała napisać. Gdy przyjechała policja razem z prokuratorem, niepewnie
oddała dokumentację i czekała na reakcję Jana, który od razu zaczął czytać sprawozdanie z sekcji. Po chwili z niedowierzaniem spojrzał na lekarkę.
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– Jak to nic nie wykryto? Co to znaczy, że ciało nie ma żadnych fizycznych defektów?
– Dokładnie to, co pan przeczytał. Nie można ustalić przyczyny śmierci. Właściwie, gdyby nie fakt, że chłopak nie żyje, to można by zaryzykować stwierdzenie, że
jest w dobrej kondycji – zdawała sobie sprawę, że brzmi to, jak nieśmieszny żart, ale
naprawdę było najlepszym opisem tej, łagodnie mówiąc, niecodziennej sytuacji.
***
Jan przez kilka minut chodził nerwowo po korytarzu. Był w szoku, bo to, co przed
chwilą usłyszał, wydawało się po pierwsze niewiarygodne, a po drugie stawiało go
w niemal patowej sytuacji. Nie miał żadnego punktu zaczepienia w śledztwie. Jedynym
wyjściem było umorzenie sprawy, ale zastanawiał się, czy jest to możliwe, czy prawo
przewidziało taką sytuację, jak ta. Na domiar złego nie znaleziono niczego, co mogłoby
mieć znaczenie, żadnych śladów biologicznych, potencjalnego narzędzia zbrodni ani
jakichkolwiek innych dowodów. Nie było również świadków. Nikt nic nie widział
i nikt nic nie wiedział. Jedyną znaczącą informacją była tożsamość chłopaka: „Marcel
Lewiński, lat osiemnaście, miejsce zamieszkania – Łęknica”. Późniejsze rutynowe
przesłuchania rodziny praktycznie nic nie wniosły do sprawy. Znajomi, z którymi
denat spędzał ostatnie chwile swojego życia, zeznali, że w trakcie wycieczki do lasu
chłopak zgubił się i potem już go nie widzieli.
– Co zamierzasz z tym zrobić? – pytanie Matyldy przerwało jego rozmyślania.
Spojrzał na nią zdziwiony tą bezpośredniością.
– I przy okazji darujmy sobie formalności – powiedziała. – Znamy się nie od dziś.
Męczą mnie już te oficjalne zwroty i pseudoprofesjonalne uprzejmości, a mamy ze
sobą jeszcze przez jakiś czas pracować.
– Nic nie mam zamiaru zrobić, a raczej nic nie mogę zrobić – odpowiedział po chwili
zastanowienia. – Bardziej mnie jednak nurtuje fakt, że ciało martwego człowieka jest
pozbawione jakichkolwiek śladów wskazujących na przyczynę śmierci. Jak to możliwe?
– Spójrz na całą tę sprawę. Nic tu nie jest logiczne. Nie ma dowodów, że to się stało
w tych ruinach, ale nic nie wskazuje na to, by ktoś przyniósł tam zwłoki. Z jednej strony
sprawcy nie zależało na ukryciu swojej zbrodni, bo ciało znaleziono w dostępnym
i stosunkowo często odwiedzanym miejscu. Dużo ryzykował, było bardzo prawdopodobne, że ktoś go zobaczy, więc ten krok nie należał do najmądrzejszych i najlepiej
zaplanowanych. Z drugiej strony nie mógł dokonać tego ktoś lekkomyślny, bo wszelkie
ślady zostały całkowicie usunięte. Nie wspomnę już o dowodzie rzeczowym.
Jan przez chwilę myślał nad tym. W tych okolicznościach najlepszym krokiem byłoby chyba ponowne przeszukanie ruin i lasu. W każdym razie nie miał nic do stracenia.
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***
Gdy już sobie wszystko przypomniał, znalazł się w ruinach, ale już nie biegł. Teraz
jakby się nad tym wszystkim unosił i wtedy to zobaczył – siebie leżącego bez życia
wśród murów dawnego hotelu. Potem obserwował już tylko, jak przypadkowy przechodzień go znalazł, przyjechała policja i zabrała jego ciało w plastikowym worku.
Mimo że przypomniał sobie wszystko, co się wydarzyło, nie wiedział, jak umarł. Nie
miał nawet pojęcia, czym właściwie jest. Duchem? Zjawą? Zombie? Jednocześnie
cały czas myślał, kim była ta kobieta, a czym to miejsce – ten krąg drzew i symbol na
kamiennej posadzce. Dlaczego nigdy wcześniej tego nie widział, choć od dzieciństwa
chodził po tym lesie. Bez zbędnego analizowania postanowił je odszukać i dokładnie
obejrzeć. Teraz już się nie bał. Bardziej martwy nie mógł być.
***
Następnego dnia rano Matylda i Jan byli już w Dębince.
– Jaki mamy plan? – spytała lekarka, gdy wysiedli z samochodu obok starego budynku.
– Znaleźć cokolwiek, gdziekolwiek – tutaj, we wsi, w lesie.
W budynku, z resztą bardzo dobrze przeszukanym od razu po zgłoszeniu, tak jak
się spodziewała, niczego nie znaleźli. Rozdzielili się. Postanowiła rozejrzeć się po
okolicy. Nagle zobaczyła w oddali starszą kobietę, która wyraźnie jej się przyglądała,
po chwili jednak odwróciła się i odeszła. W przypływie emocji Matylda zaczęła za nią
biec, po chwili zdała sobie sprawę z głupoty tej decyzji. Nie znała lasu, a nawet jakby
udało się jej „złapać” staruszkę, to ta pewnie nic by jej nie powiedziała. Teraz jednak
nic już nie mogła zrobić i zostało jej tylko trzymać się tego „tropu”.
Kobieta nawet niespecjalnie uciekała. Gdy w końcu Matylda ją dogoniła, ta nadal
szła tym samym tempem.
– Przepraszam, mam do pani kilka pytań. Naprawdę nie zabiorę za dużo czasu… –
zaczęła młoda pani patolog.
– Ja nic nie wiem – ucięła od razu staruszka.
– To jest naprawdę bardzo ważna sprawa – ciągnęła Matylda. – Zginął młody chłopak,
nikt nic nie widział. Jeśli pani cokolwiek wie, proszę powiedzieć.
Ona jednak tylko spojrzała beznamiętnie w oczy dziewczyny i szła dalej. Po chwili
doszły do polany, na której znajdowała się mała chatka, bardziej szałas. Kobieta dała
Matyldzie sygnał, że ta może tam wejść. Obydwie usiadły na prowizorycznej kanapie
uwitej z gałązek i słomy.
– Czego właściwie ode mnie chcesz? – odezwała się po kilku minutach staruszka.
– Nic nie mogę zrobić. On wszedł na ICH ziemię. To było miejsce święte, a on razem
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z resztą tej zgrai je zbezcześcił – zaczęła lamentować kobieta. – Kogoś musiała spotkać kara.
– Jaka kara? Czyją ziemię? – Spytała Matylda z niemałym przerażeniem.
– Jedyną karą jest klątwa, czyli oddzielenie duszy od ciała.
***
Szczerze powiedziawszy, Jan nie liczył, że w okolicy budynku znajdzie cokolwiek
istotnego dla sprawy. Poszedł więc do lasu. Po jakimś czasie pewien obiekt przykuł
jego szczególną uwagę, podszedł więc bliżej. Okazało się, że był to krąg drzew z wyrytymi na pniach ludzkimi twarzami. Na środku znajdowała się kamienna podłoga,
na której było widać pewien symbol. Mógł przysiąc, że kiedyś go już widział. Był to
trójkąt „z rogami” przy jednej z podstaw. Nagle przypomniał sobie, co oznaczał ów
wzór – tak zwany znak Welesa, słowiańskiego boga zaświatów i magii.
„Niesamowite” – pomyślał Jan, gdy doszło do niego, że przebywa w czymś w rodzaju
małej świątyni słowiańskiej. Nigdy w życiu nie widział czegoś takiego. A z drugiej
strony niepokoił go fakt, że jak wcześniej tu był, to mógł przysiąc, że w tym miejscu
rosły drzewa. Poza tym niemożliwe, że nikt nie wiedziałby o tak dobrze zachowanym
miejscu kultu słowiańskiego bożka.
– Uciekaj! – Jan usłyszał wrzask.
Odruchowo rozejrzał się i zobaczył Matyldę biegnącą w jego stronę i starszą, ubraną
w łachmany, siwowłosą kobietę idącą powoli za dziewczyną. Od razu wyszedł z kręgu
i ze zdziwieniem przyglądał się im.
– Spójrz na to – Jan wskazał ręką. – To niesamowite…
–To święta ziemia pogan mieszkających tu tysiące lat temu – przerwała mu Matylda. – Naszego denata musiała dosięgnąć moc tego miejsce.
Matylda opowiedziała mu wszystko, czego dowiedziała się od staruszki. Jan nie
był już nawet zdziwiony, słuchając opowieści o zjawach, znikających obiektach sakralnych i magii.
– Mam tylko podstawowe pytanie – odezwał się po chwili. – Co my mamy zrobić
z tą wiedzą? Ani ja nie napiszę aktu oskarżenia przeciwko mrocznym siłom, ani ty –
zwrócił się do Matyldy. – Nie zeznasz, że przyczyną śmierci był jakiś urok – mówił
z lekką kpiną w głosie.
– Jest jeden sposób – odezwała się nagle staruszka. – Ale zdjęcie klątwy spowoduje
obciążenie kogoś innego urokiem, nie będzie on oczywiście już tak silny. Uprzedzam,
że nie wiem, kogo dosięgnie. Decyzja należy do was.
***
256

Kategoria 17–20 lat

Marcel niemal płynął nad lasem, ale nagle zaczął czuć się coraz cięższy. Nie wiedział,
co się dzieje. Nagle upadł na ziemię. Przez chwilę usiłował sobie przypomnieć, co się
stało, ale kompletnie nic nie pamiętał. Szedł przez las, aż nagle zobaczył zabudowania
mieszkalne. Wszedł do pierwszego lepszego domu. Jedyne, co mu przyszło do głowy,
to telefon na policję.
***
Jan przejrzał jeszcze raz akta sprawy: „Orzeczenie o błędnej identyfikacji zwłok, denat zmarł z przyczyn naturalnych, a ciało oddano rodzinie. Psychiatra zdiagnozował
u Marcela Lewińskiego zespół stresu pourazowego, który był przyczyną braku wspomnień z okresu lipca i sierpnia bieżącego roku”.
Czuł wyrzuty sumienia z powodu „kilku” przekłamań, ale nie mógł przecież napisać,
że ciało Marcela ponownie złączyło się z jego duszą. Pośpiesznie wszystko podpisał,
łącznie z decyzją o umorzeniu śledztwa. Był zadowolony, bo miał już to wszystko
za sobą. Nic nie mogło mu popsuć tego dnia. Ostatnie miesiące były zdecydowanie
najdziwniejszym okresem w jego życiu. Można by optymistycznie nazwać to przygodą, ale w tym momencie młody prokurator nie pragnął niczego bardziej niż spokoju
i rutyny dnia codziennego.
***
Była już noc, gdy do Matyldy zadzwoniła jej koleżanka ze studiów z prośbą o pomoc
w zdiagnozowaniu pacjenta. Ona, nie zwlekając długo, ubrała się i pojechała do szpitala.
Weszła na salę obserwacji i zobaczyła Agnieszkę przy łóżku pewnej kobiety. Mogła
mieć koło trzydziestu lat. Nic nie mówiła, nawet się nie ruszała. Patrzyła tylko błędnym wzrokiem gdzieś w dal.
– Ktoś ją znalazł już taką. Siedziała na ziemi, nie odzywała się, nawet nie spoglądała
na nikogo i nie reagowała na żadne sygnały, więc wezwano karetkę. Badam ją od kilku
godzin, ale wydaje się zupełnie zdrowa fizycznie, a tomografia nie wykazała żadnych
zmian w mózgu.
– Gdzie ją znaleziono? – spytała po chwili namysłu Matylda.
– W Dębince, w ruinach jakiegoś starego budynku w lesie…
Matylda poczuła, jak grunt osuwa jej się spod nóg, a w uszach dzwonią słowa:
„Decyzja należy do was, klątwa obciąży kogoś innego”.
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– Zagrajmy w chowanego! – rzucił nastolatek, ściszając muzykę, w której rytm
jeszcze sam przed chwilą podskakiwał. Swoją propozycją zainteresował siedzących
przy ognisku znajomych.
Tosia, jedna z dziewczyn bawiących się na imprezie, odłożyła pustą puszkę po piwie
na stół i wstała z fotela, chwiejąc się lekko.
– Jestem za! – powiedziała niewyraźnie, choć stanowczo.
Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w jeden z ciepłych majowych wieczorów. Tosia wraz ze znajomymi świętowała zakończenie egzaminów maturalnych
i każdy z nich chciał się trochę odstresować. Nastolatkowie szybko ustalili zasady
gry i wybrali, kto będzie szukał. Gra w chowanego po ciemku i to na tak dużym
obszarze, na jaki wszyscy się zgodzili, nie była najlepszym czy najbezpieczniejszym
pomysłem, ale pod wpływem alkoholu pomysł kolegi brzmiał jak naprawdę dobry
plan. Gdy zaczęło się odliczanie, nastolatkowie rozbiegli się w różnych stronach.
Dom Kuby – organizatora ogniska, znajdował się tuż za płotem starego szpitala
psychiatrycznego w Obrzycach, więc większość imprezowiczów weszła na jego
teren, aby tam szukać kryjówek.
Tosia ruszyła w całkiem inną stronę. Biegła szeroką ścieżką prowadzącą w stronę
gęstych drzew. W normalnych warunkach nie odważyłaby się wbiec sama do lasu, ale
alkohol i euforia po zdanych egzaminach zrobiły swoje i dziewczyna już po chwili
przekraczała starą ceglaną bramę, po czym ruszyła w głąb lasu. Odprowadzały ją
rozbawione okrzyki znajomych, więc nie czuła się nieswojo. Biegła jeszcze kawałek
przed siebie, aby w końcu uskoczyć z głównej drogi i schować się za jednym z gęstych
krzaków. Przykucnęła i zaczęła łapać oddech po męczącym biegu. Gdy w końcu
odpoczęła, zaczęła nasłuchiwać.
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Krzyki znajomych umilkły. Przez chwilę w lesie panowała nieprzenikniona cisza,
którą nagle przerwało ćwierkanie ptaków. Najpierw było ciche, słabe, jakby stłumione,
lecz szybko przybrało na sile.
Dziewczyna rozejrzała się dookoła, a widząc jedynie ciemność, zadrżała. Pośpiesznie
wyszła z kryjówki i wróciła na główną drogę z zamiarem jak najszybszego powrotu
na podwórko Kuby. Zaklęła pod nosem, że wpadła na tak głupi pomysł, jakim była ta
samotna wycieczka do lasu i ruszyła przed siebie szybkim krokiem.
Im dłużej jednak szła, tym większe ogarniało ją wrażenie, że coś było nie w porządku. W ogóle nie rozpoznawała miejsca, w którym się znajdowała. Przystanęła na
ścieżce i rozejrzała się dookoła. Zgubiła się.
Dziewczyna już miała zacząć panikować, gdy nagle w niewielkiej odległości od
miejsca, w którym stała rozbłysnęło się światło. Poczuła, jakby kamień spadł jej z serca.
Ruszyła natychmiast w tamtą stronę, mając nadzieję, że to może sąsiedzi jej kolegi
zapalili na podwórku lampę i dzięki temu będzie mogła dotrzeć do cywilizacji. Jednak
im bliżej Tosia była źródła światła, tym bardziej była przekonana, że to jednak nie
mogło być zwyczajne ogrodowe światełko, a gdy znalazła się parę kroków od swojego
celu, ostatecznie się o tym przekonała. Dziewczyna z przerażeniem odkryła, co było
źródłem światła. Był to czerwony, niewielki znicz, oświetlający stary, zniszczony nagrobek, na którego tablicy imię i nazwisko właściciela już dawno się zatarły. Dopiero
teraz do Tosi dotarło, gdzie się znajduje. Słyszała już od Kuby, że w lesie niedaleko
jego domu jest jakiś stary opuszczony cmentarz, jednak po sporej dawce wypitego
alkoholu całkiem wypadło jej to z głowy. Ciałem dziewczyny wstrząsnął nieprzyjemny
dreszcz, po czym ogarnął ją niepokój, potęgowany przez donośny śpiew ptaków, które
o tak późnej porze, powinny były już milczeć.
Niespodziewanie z jednego z drzew zleciała wielka wrona. Przysiadła ona na pomniku i spojrzała wprost na dziewczynę. Przestraszona Tosia cofnęła się o parę kroków, po
czym podniosła z ziemi patyk i cisnęła nim w ptaka, aby go odpędzić. Wrona jednak
wciąż siedziała niewzruszona, mierząc dziewczynę spojrzeniem. Otworzyła dziób
i wydała z siebie dziwny odgłos. Coś na kształt słowa, a dokładnie imienia jakiegoś
mężczyzny. Tosia zdziwiona i wiedziona ciekawością przybliżyła się do ptaka, jednak
ten znowu otworzył dziób i wyszło z niego jedynie potworne skrzeknięcie. Dziewczyna
ze strachu aż podskoczyła i obróciła się, aby jak najszybciej uciec z tego przerażającego
miejsca. Nie zdążyła jednak postawić nawet kroku, ponieważ jej uwagę przyciągnęło
coś jeszcze bardziej osobliwego niż czarny ptak.
W jej stronę wolno, kołysząc się na boki, sunęły jakieś postacie. Na pierwszy rzut
oka byli to mężczyźni, jednak ich całe sylwetki wraz z ubraniami były mlecznobiałe i niemal przezroczyste. Oświetlała je słaba, błękitna poświata. Tosia stała jakby
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sparaliżowana, patrząc, jak dziwne istoty zbliżają się do niej. Najbardziej przerażającą
rzecz, dziewczyna odkryła, dopiero gdy postacie były już prawie przy niej. Mężczyźni
nieśli między sobą nosze, na których leżało martwe ciało młodej kobiety. Po chwili
przerażający korowód zatrzymał się przy grobie, tuż przy dziewczynie. W jednym
momencie wciąż śpiewające ptaki ucichły. Przybysze odłożyli nosze na ziemi, a ciało podnieśli i położyli na grób. Po chwili zwłoki jakby zapadły się do grobu przez
kamienną płytę, a gdy to się stało, po lesie rozległ się dźwięk dzwonu. Mężczyźni
stali chwilę bez ruchu, po czym podnieśli nosze i ruszyli w drogę powrotną, a ptaki
ponownie rozpoczęły śpiewy.
Tosia czuła, jak ciarki przechodzą jej po plecach. Była przerażona. Rzuciła się
do ucieczki, gdy tylko odzyskała władzę w nogach. Biegła przed siebie starając się
nie wpadać na drzewa. Potknęła się jednak o wystający z ziemi korzeń i upadła na
podłoże, raniąc sobie dłonie. Podniosła się z cichym jękiem. Poczuła lekki powiew
wiatru. Drzewa zaszumiały, a tuż obok niej zapaliło się następne światełko. Kolejny
znicz. Pomimo odczuwanej paniki, dziewczyna uniosła głowę i spojrzała w kierunku
źródła światła. Nad jednym z pobliskich, starych grobów stała biała postać, podobna do
tych widzianych przez Tosię przed chwilą. Tym razem jednak był to starszy człowiek
w kapeluszu, kopiący dół w miejscu istniejącego już grobu.
Ponownie zabił dzwon, a mężczyzna wyprostował się i otarł pot z czoła.
– Kolejny? Człowiek już nie nadąża kopać… – powiedział pod nosem i wrócił do
przerwanej roboty.
Tosia cofnęła się parę kroków i znowu rzuciła do ucieczki. Nikłe światełka pojawiały się coraz częściej. Dziewczyna starała się nie patrzeć na to, co rozgrywa się
wokół niej. Kątem oka widziała jednak następne białe postacie, szepczące coś pod
nosem, składające do grobów kolejne przezroczyste ciała. Było ich coraz więcej. Do
tego wszystkiego dochodziły donośne odgłosy ptaków. Tosia miała wrażenie, że ich
śpiew stał się tak głośny, że zaraz mogła jej od niego pęknąć głowa.
Dziewczyna, mimo buzującej w jej żyłach adrenaliny, musiała przystanąć na chwilę,
aby złapać oddech. Biegła już dłuższy czas po nierównym lesie, omijając przeszkody,
a mimo to wydawało jej się, że praktycznie nie ruszyła się z miejsca i wciąż była daleko
od wyjścia. Oparła się o drzewo i zgięła się w pół. Jednak w momencie, gdy wzięła
pierwszy głębszy wdech, zapłonął kolejny znicz, tym razem tuż pod jej stopami. Tosia
przerażona uskoczyła na bok i zobaczyła przed sobą wbity w ziemię drewniany, zniszczony krzyż, na który wcześniej nie zwróciła uwagi. Ptaki na moment ucichły, a na
ziemi pod krzyżem pojawił się leżący, przezroczysty człowiek. Oddychał miarowo
i spokojnie. Wyglądał jakby spał. Dziewczyna odsunęła się nieco.
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– Już za chwilę – rozległ się wokół niej szept, który przeszedł echem po lesie.
Nagle do leżącej na ziemi postaci podeszła inna. Ubrana była w fartuch, na twarzy
miała ochronną maskę chirurgiczną, na głowie natomiast szpitalny czepek. Postać
spokojnie naciągnęła rękawiczki, po czym sięgnęła do kieszeni, aby po chwili wyciągnąć z niej strzykawkę.
Tosia obserwowała z napięciem rozwój wydarzeń. Chciała się odwrócić i uciekać
dalej, jednak coś jakby kazało jej się przyglądać tej sytuacji. Tak, jak gdyby było to
coś ważnego, o czym musiała się dowiedzieć.
Lekarz uderzył kilka razy w strzykawkę palcem i nacisnął na tłoczek, unosząc ją do
góry. Po ostrej igle spłynęła jakaś zielona ciecz. Tosie w jednym momencie ogarnął
chłód. Lekarz ukucnął i wbił się w ramię leżącej na ziemi postaci. Ta otworzyła nagle
oczy, wydała z siebie kaszlnięcie, po czym powoli zapadła się pod ziemię. Rozległ się
dzwon.
Lekarz wstał i spojrzał na znajdujący się na jego ręce zegarek.
– Piąta piętnaście. Zawał serca – rozległ się wokół niej szept, a lekarz odwrócił się,
po czym odszedł, po chwili dosłownie rozpływając się w ciemności.
– Nikt się nigdy nie dowie – rozbrzmiał jakiś głos.
– Wyeliminować – tym razem zabrzmiał inny.
– To był zawał, powiadomić rodzinę – i kolejny.
Wokół dziewczyny rozpalało się coraz więcej kolorowych światełek. Ptaki znowu
głośno ćwierkały, ale teraz Tosia miała wrażenie, że wśród ich śpiewu można było
wyróżnić jakieś słowa. Jakby żywo przekazywały między sobą jakieś informacje, po
czym poczuła, jakby te wiadomości były kierowane do niej. Śpiew przybrał tak smutny
ton, że dziewczynie z żalu ścisnęło się serce.
Wyczerpana przeszła parę kroków i przykucnęła, chowając głowę między kolanami
i zakrywając ją rękoma. Teraz obok przerażenia, czuła przenikliwy smutek.
Wszystko zaczęło się nasilać. Szepty dookoła, śpiew ptaków, gdzieś oddali znowu
zabił dzwon. Tosia już wiedziała, co oznacza jego dźwięk. Kolejny.
– Tośka! – rozległ się nagle krzyk.
Wszystko wokół ucichło. Dziewczyna uniosła głowę. W lesie znowu panowała
ciemność, nie palił już się ani jeden znicz.
– Tosia! – krzyk ponownie odbił się echem po lesie.
Dziewczyna z ulgą rozpoznała głos Kuby.
– Tutaj! – krzyknęła zachrypniętym głosem i rozglądając się, wstała.
W jej stronę szybkim krokiem zmierzała trójka nastolatków, wszyscy z latarkami
w rękach, cali, zdrowi i nieprzezroczyści.
– Dzięki Bogu, gdzieś ty znikła? – Kuba podbiegł do niej zdenerwowany.
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– Po prostu wracajmy – powiedziała błagalnie Tosia, kręcąc głową.
Kuba otoczył ją ramieniem i poprowadził do pozostałej dwójki chłopaków, którzy,
szczęśliwi, że ich koleżanka się odnalazła, zaczęli żartować z tego, jak bardzo odchodzili
przez nią od zmysłów. Szybko opuścili las, żegnani cichym śpiewem ptaków, które
mimo późnej godziny wciąż nie umilkły.
Tosia nie miała pewności, w jakim stopniu ta cała historia była winą wypitego tego
wieczora alkoholu, a w jakim stopniu mogła to być prawda. Przyjaciele wyśmiali ją,
kiedy po powrocie na podwórko opowiedziała im wszystko. Nie zraziło jej to jednak. Po tym wszystkim zaczęła dużo czytać o historii szpitala psychiatrycznego, aby
zagłębić się w tajemnicę obrzyckiego lasu, znajdującego się nieopodal. Tę przygodę
zapamięta na bardzo długo.
Każdy las ma swoją historię i skrywa w sobie wiele zagadek. Aby poznać jego wszystkie tajemnice, wystarczy przystanąć na chwilę w ciszy i skupieniu, aby wsłuchać się
w śpiew ptaków i szum drzew. Las przekazuje swoje wspomnienia każdemu, kto się
w nim pojawi i będzie to robił tak długo, jak będzie istniał. Nieprzerwanie zdaje relację
ze swoich dziejów oraz opowiada o wydarzeniach, których był świadkiem.
Las zawsze ma coś do powiedzenia. Nigdy nie milknie i nie zapomina.
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iosna tego roku zapowiadała się na wyjątkowo zieloną. Ziemia, jak to bywa na
przednówku, pachniała niezwykle intensywnie i nieco drażniąco. Pierwsze
ptaki, które powróciły z dalekich wędrówek z Etiopii, ubogacały swoim świergotem
wciąż napięte zimową zadumą, lecz tchnące już ciepłem, powietrze. Wszystko było
jeszcze spokojne, uśpione, jakby tylko czekające na dobry moment, by się przebudzić.
Pogoda zachęcała do spacerów. Każdy miał już serdecznie dość mrozu i lodu. Międzyrzeckie lasy i jeziora, piękne relikty polodowcowej przeszłości, przyciągały coraz
większą liczbę ludzi, spragnionych spędzania czasu na dworze. W końcu tajemnice
tylko czekają na to, żeby je odkryć.
– Dziadku! Daleko jeszcze? – zapytał chyba po raz setny Piotrek.
– Kochanieńki, musisz być cierpliwy – zaśmiał się serdecznie staruszek. – Musimy
wejść na tamto niewielkie wzniesienie… O, to, widzisz?
Chłopak, nie czekając zbytnio na to, co ma jeszcze do powiedzenia dziadek, zaczął
biec we wskazanym kierunku. Po pokonaniu stu metrów zmęczył się jednak i zdyszany
czekał u podnóża pagórka na swojego opiekuna, który dreptał powoli w oddali. Kiedy
ten zbliżył się już na odległość pozwalającą na swobodne rozmawianie, krzyknął:
– Dziadku Tadku! Niech mi dziadek jeszcze raz opowie o tym wilku!
Na te słowa mężczyzna pokiwał znacząco głową. Mijając wnuka, skinął na niego
ręką i obaj, bez zamienienia jednego choćby słowa, zaczęli wspinać się na wzniesienie.
Las był zupełnie inny niż jeszcze przed chwilą. Umilkły ptaki, ujadanie gospodarskich
psów stało się jakby jeszcze bardziej odległe niż przedtem, a i same drzewa rosły gęściej.
Promienie słońca ledwo przedzierało się przez gęstą warstwę drzew. Z runa leśnego
wystawało całe mnóstwo wielkich paproci z dorodnymi zarodniami po drugiej stronie liści. Krajobraz stał się mroczny. Piotrek odruchowo chwycił za rękę idącego tuż
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obok dziadka, jednak zaraz się wzdrygnął. Przecież nie był maluchem, tylko prawie
dorosłym mężczyzną. Kiedy byli już na szczycie pagórka, słońce ponownie rozjaśniło
przestrzeń. Polanka, na którą weszli krętą i ledwo widoczną w gęstwinie ścieżynką,
skąpała się w złocistym blasku. Na jednej ze smukłych brzóz siedział dzięcioł i pracował
niezmordowanie swoim twardym dziobem, lecząc drzewo z natrętnych robaków. Nie
to jednak przyciągnęło uwagę chłopaka, który już zapomniał o przed chwilą odczuwanym strachu. Na samym środku wzgórza stał skromny, wysoki, zbudowany z szarego
kamienia, masywny obelisk, który kształtem przypominał piramidę. Piotrek dobrze
pamiętał ten typ budowli z książki o Egipcie, którą przywiózł mu wujek-podróżnik.
Jednak w porównaniu z grobowcami faraonów, „to coś” było znacznie mniejsze, dziwnie ścięte w połowie, zakończone czymś na kształt daszka, porośnięte mchem i miało
przymocowaną do jednego z boków tablicę.
– „Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżerał płód, Johan Unger należycie,
zaspokoił jego głód.” – przeczytał wyryty napis. – Dziadku, co to znaczy? Kim był
ten Johan? Co to ma wspólnego z wilkiem?
Był czerwiec 1852 roku. Choć Polski wciąż próżno było szukać na mapie Europy,
a Międzyrzecz znajdował się w zaborze pruskim, mieszkańcy miasteczka i okolicznych wsi spędzali ten piękny, gorący czas nad jeziorami, korzystając z ich przyjemnie
chłodnych wód. Niewielu było jednak śmiałków, którzy sami, przy zdrowych zmysłach, wychodząc z kąpieli, zapuszczaliby się do lasu między Skokami a Bukowcem.
Nawet w takie urocze, idealne na wycieczki i pikniki dni, nikt nie odważył się wejść
do tego sosnowego boru. Od dłuższego czasu ludzie opowiadali sobie historię o potężnym wilku, który grasuje w tych okolicach. Bestia ponoć znacznie różniła się od
normalnych przedstawicieli swojego gatunku. Rosła, równie szeroka, co wysoka,
z kapiącą z pyska śliną ,z dzikimi, wygłodniałymi oczami i gładką, błyszczącą sierścią. Wilk miał dziesiątkować stada trzody chlewnej i bydła z okolicznych folwarków
i mniejszych gospodarstw. Ludzie powiadali, że pod postacią zwierzęcia kryje się
piękna szlachcianka, której pękło serce, kiedy odkryła zdradę swojego ukochanego.
Po swojej śmierci wróciła na ziemię w ciele wilka, by zemścić się na niewiernym kochanku. I choć ten zginął niewiele później w powstaniu listopadowym, jej dusza nie
znalazła ukojenia w jego odejściu. Szlachetnie urodzoną niezmiernie paliła rządza
odwetu. Niektórzy szczerze wątpili w tę historię, tłumacząc to tym, że ten Jasiek czy
inny Wacek musieli wypić zbyt dużo gorzałki w karczmie i wracając nocą do domu
przez ciemny las, doznawali halucynacji na pograniczu z delirką, co w połączeniu
z ludowymi przekazami skutkowało przerażającymi wizjami. Nie mogły to być jednak byle historyjki bez jakiegokolwiek pokrycia, ponieważ istotnie zwierzęta ginęły
w niewyjaśnionych okolicznościach, a coraz więcej ludzi zarzekało się, że widzieli to
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i owo. Jeden z chłopów, przemierzając pewnego razu las swoim wozem drabiniastym,
natknął się nawet na rozszarpane na strzępy ciało krowy. Widok przerażał, a odór
rozkładającego się bydła dławił. Rolnik był jednak przyzwyczajony do podobnych
widoków („A bo to raz żem widzioł, jak truchło leży i gnije? Człek się przecie przy
lesie wychowoł, a tam różne historie się działy, nie jeden pan by się nadziwował”).
Gdy tak jednak spoglądał na ten makabryczny obrazek, usłyszał, że coś się nieopodal
w krzakach rusza. Dopiero świtało. Noc nie całkiem jeszcze zwlekła się z nieboskłonu.
Z początku uznał wszystko, co usłyszał, za omamy wynikające z niedospania („A bo
młóckę jeszcze trza było zrobić, wóz załadować… Patrzę, a tu już nawet łogień na
kominku zagasł. To żem zmiarkował, że to późno być musi”). Kiedy jednak wysilił
wzrok, dojrzał w gąszczu leszczyny olbrzymią sylwetkę, która nie przypominała
kształtem wilka, ale wysoką i hojnie obdarzoną przez naturę kobietę. W sekundę
później postać wydała rozdzierający ryk, płosząc z drzew śpiące jeszcze ptaki i zaczęła
przemieniać się w coś podobnego do wielkiego zwierzęcia. Chłop (na imię mu było
Adaśko, czyli Adam) tak jak stał na koźle, tak wnet siadł, zaciął swojego Siwka i co sił
w końskich kopytach popędził do kościoła w pobliskiej wsi i spędził tam cały dzień,
aż do wieczora. Siłą musieli go wyciągać ze świątynnego wnętrza, a jeszcze bardziej
namęczyli się, wyciągając z niego powód jego paniki. Po powrocie do swojej chałupy
Adaśko powtarzał w kółko każdemu, kto tylko chciał słuchać, że czuł się przez coś
obserwowany, kiedy uciekał i w drodze powrotnej („Łun przysięga, bo łun czuł, jak
tu teraz dłoń baby na ramieniu, niech mu Bozia świadkiem”).
Od tamtego wydarzenia w okolicy zapanowała psychoza strachu. Leśne drogi
pustoszały wraz z zapadnięciem zmroku, chłopskie dzieci miały zakaz zabaw w borze lub nawet w jego sąsiedztwie, ludzie z miasta praktycznie w ogóle nie pojawiali
się we wsiach (chyba, że ktoś zachorował i potrzebny był lekarz, lub sprawa była
naprawdę niecierpiąca zwłoki). Gospodarstwa szczelnie zamykano, a w obejściach
biegały, spuszczone przez właścicieli z łańcuchów, psy, każdym swoim niespokojnym
szczeknięciem wzbudzające obawę. Dopiero rankiem ludzie ruszali do pracy w pole
i znów przemierzali las.
Sytuacja trwała tak przez kilka tygodni. Życie na wsi i w mieście straciło radość,
beztroskę i właściwą sobie dynamikę. Mieszkańcy folwarków mieli już dość tego, że
ich stada z każdym dniem maleją. Tracili coraz więcej pieniędzy i zdrowia. Mieszczanie skarżyli się na ubogie zaopatrzenie miejskiego targu i konieczność spędzania
dni świątecznych w domach i na przepełnionym bulwarze. Ludzie, sfrustrowani do
granic wytrzymałości, postanowili połączyć swoje siły i razem zmierzyć się z bestią.
Ochotnicy zebrali się pewnego lipcowego dnia w międzyrzeckiej karczmie. Jak się
można było spodziewać, nie przybyło ich zbyt wielu. Wszyscy, którzy przyszli, mogli
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zasiąść przy jednej ławie. Popijając jasne, pszeniczne piwo, zaczęli radzić. Pomysłów
było wiele, a narady trwały do późnej nocy. Przeważająca część obradujących, czyli
myśliwi z miejskiego koła łowieckiego, zaproponowała obławę. Widząc zainteresowanie pozostałych towarzyszy, mężczyźni objaśnili, na czym miałaby polegać cała akcja.
– Nasze flinty są jednymi z lepszych w tych okolicach, na naszą celność również
nie możemy narzekać. Weźmiemy psy myśliwskie, to będzie po prostu coś więcej niż
zwykłe polowanie – powiedział, kończąc swój wywód przewodniczący koła.
Kiedy zapadło już ostateczne porozumienie co do sposobu, w jaki ludność spróbuje
rozprawić się z bestią, do karczmy wszedł młody chłopak, jak się okazało później,
żołnierz pruskiego generała-barona, Johan Unger. Powiedział tylko tyle, że chciałby
pomóc w rozprawie z wilkiem. Nie więcej, nie mniej. Mężczyźni zgodzili się bez wahania; potrzebna była każda para rąk, która daje radę utrzymać broń i dobrze jej użyć.
Nazajutrz cały Międzyrzecz, każda wieś i najmniejsze nawet gospodarstwo wiedziało już o obławie. Radość mieszała się z przerażeniem. Co będzie, jeśli nie uda się
schwytać i zabić bestii? A jeśli wilk zaatakuje myśliwych? Tego dnia życie w promieniu
kilkunastu kilometrów od bukowieckiego lasu dosłownie zamarło. Wiadomym było,
że ludzie są w swoich domostwach, jednak nikt nie wychodził poza jego próg. Nie
ogłoszono zakazu zbliżania się do lasu, ale każdy i tak wolał przeczekać całą sytuację
w nadziei, że wszystko się powiedzie. Nie byłoby problemu z tym wilkiem, gdyby nie
to, że jest on tak olbrzymi i nieobliczalny. Ludność przez całe stulecia, od Piastów,
przez Jagiellonów, po władców elekcyjnych, żyła w jakimś rodzaju symbiozy z dziką
zwierzyną. Nikt nigdy nie bał jej się aż tak bardzo. Wilki zawsze były groźne i drapieżne, ale atakowały zwierzęta gospodarskie rzadko i raczej niechętnie zbliżały się
do ludzkich siedzib. Dlatego właśnie ta bestia wzbudzała takie emocje.
Myśliwi i pozostali ochotnicy postanowili zebrać się przy wejściu do lasu, kiedy słońce zacznie zachodzić. Gdy już byli w komplecie, ruszyli w głąb boru, każdy z solidnie
nabitą strzelbą, z zapasem amunicji, bagnetami i duszą na ramieniu. Przez pierwszą
część marszu postanowili poruszać się jedną grupą. Nie czuli jeszcze strachu, opowiadali nawet żarty. Kiedy doszli do jednego z większych wzniesień, zdecydowali, że się
rozdzielą. Łącznie było ich dziesięciu, więc utworzyli pięć mniejszych grup po dwie
osoby. Radość powoli znikała z oczu i twarzy ochotników. Na jej miejscu pojawiały
się coraz częściej lęk i obawa przed tym, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Odmówili
krótką modlitwę do świętego Huberta, patrona myśliwych, i tak pokrzepieni ruszyli.
Każda para w inną część lasu. Słońce coraz bardziej zbliżało się do horyzontu, pogłębiał
się mrok. Im dalej szli, tym większy ogarniał ich niepokój. Wraz ze starym myśliwym
maszerował Johan Unger. Widać było, że bardziej doświadczony życiowo mężczyzna
przeżywał prawdziwe katusze, zagłębiając się w kolejne zagajniki. Łowczy od jakiegoś
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czasu stopniowo tracił wzrok, przez co nie mógł już uczestniczyć w nocnych wyprawach. W tej jednak brał udział, ponieważ nikt inny nie chciał. Młodzieniec bez trudu
dostrzegał zmiany w zachowaniu swojego towarzysza, przede wszystkim wzrastającą
z każdym trzaśnięciem złamanej gałązki lękliwość.
– Nie takich gagatków ma w swoich szeregach wojsko pruskie – pomyślał z pogardą
Unger.
Nagle chłopak poczuł, że jest obserwowany. Spoczął na nim upiorny ciężar obcego spojrzenia. Usłyszał za sobą zwielokratniające się, urywane dyszenie starego
myśliwego. Nim zdążył na niego spojrzeć, ten zbiegał już ze wzgórza, z niewielkiej
polanki, nie patrząc na to, jak i gdzie stawia swoje kroki. Pędził przed siebie jak wariat,
potykając się o korzenie i przewracając na wilgotny mech. Chwilę później nie było
po nim śladu. Unger został sam.
Las był nieprzyjemnie spokojny. Ani podmuchu wiatru, nic się nie poruszało.
Całkowita, egipska ciemność zapadła już dawno. Johan czuł, jak gdyby znalazł się
w próżni. Wciąż jednak miał wrażenie, że dotykają go czyjeś oczy. Stał więc bez ruchu, nasłuchiwał. Polana była całkowicie uśpiona. Choć mrok był nieprzenikniony,
chłopak dostrzegł na jej przeciwległej stronie olbrzymi kontur. Jego czerń wbijała się
bardzo wyraźnie, można było dokładnie wskazać, gdzie jest tułów, gdzie łapy i głowa.
To musiała być bestia. Po raz pierwszy gałęziami poruszył delikatny, lecz niespokojny
wiatr. Unger trzymał swoją przeładowaną flintę z zatkniętym bagnetem w pogotowiu.
Wilk nie poruszał się jednak ani o milimetr. Mężczyzna myślał, że atak nastąpi lada
chwila. W końcu ich oczy spotkały się. Ludzka zawziętość i zwierzęca dzikość. Johan,
ku swojemu zaskoczeniu, odkrył jednak coś jeszcze w tych przerażających ślepiach.
Jakieś piękno, które dostrzec można tylko w kobiecych, zakochanych źrenicach. Zdębiał, kiedy zobaczył, że czarny, zwierzęcy kształt przeistacza się w damską sylwetkę.
Miała długie włosy, jednak bez konkretnego koloru i zdobny wisior z miejscem na
dwa zdjęcia. Sparaliżowało go, gdy usłyszał głos.
– Johanie Ungerze! Wiem, że przyszedłeś tu po to, by mnie zgładzić. To się musi
dokonać, takie jest moje przeznaczenie. Moje nazwisko nic ci, zapewne, nie powie, ale
nazywam się Konstancja von Falkenhayn. Żyłam na tych ziemiach jeszcze trzydzieści
lat temu. Znam te lasy doskonale. Ale… Nie o tym powinnam mówić. Ten wilk to
moje wcielenie pośmiertne.
Mężczyzna nie opuścił broni, jednak stał osłupiały i wsłuchiwał się w każde słowo,
wypowiadane melodyjnym, niemal słowiczym kobiecym głosem.
– Kochałam Anatola, ale on w najgorszy sposób zawiódł moje zaufanie. Gdy tylko
się dowiedziałam, serce pękło mi z rozpaczy i żalu. Zraniona duma i godność nie
pozwoliły przejść z tym do zwykłego życia po śmierci, o ile jest ono w ogóle zwykłe.
269

Kategoria 17–20 lat

Miałam tu, na ziemi niedokończoną sprawę. Chciałam zemsty na nim, ale śmierć
była szybsza. Żądza odwetu wciąż we mnie trwała. Postanowiłam więc dokonać go
na ludziach, z którymi nie tak dawno żyłam, spędzałam całe dnie na spacerach i konnych przejażdżkach. Prawda jest taka, że uczyniłam z nich niewinne ofiary swojego
nieszczęścia. Uczyniłam tyle zła i nie mam już żadnych szans na ocalenie duszy. Zrób
to dla nich i dla mnie. Uwolnij nas od tego przeklętego wilka. Nie wahaj się, dzielny
żołnierzu. Twoje serce jest dobre i czyste, a ten czyn go nie splami. No, dalej.
Unger powoli powracał do trzeźwości umysłu, kiedy mara kończyła swój monolog.
Już zupełnie przejrzał na oczy, kiedy Konstancja na wpół ludzkim, na wpół zwierzęcym
głosem ryknęła: „Dziękuję. Żegnaj!”. Kobieta znów zmieniła się w bestię i już miała
skoczyć na Johana, kiedy ten wbił w jej klatkę piersiową bagnet. Jego błyszczące ostrze
całe zniknęło w błyszczącej sierści. Lasem wstrząsnął przerażający ryk. Zwierzę padło
na trawę jak rażone gromem. Młodzieniec, dla pewności i chcąc dać znak towarzyszom,
wystrzelił wprost w serce wilka. Echo poniosło dźwięk wystrzału daleko. Jeszcze
przez chwilę odbijał się on od drzew, aż zapadła całkowita cisza. W oddali słychać
było tylko ujadanie psów myśliwskich i radosne nawoływania towarzyszy Ungera.
Mężczyzna natomiast leżał obok martwego wilka, splamiony jego krwią i próbował
ułożyć w głowie to, co się właściwie przed chwilą wydarzyło.
– Dziadku, no powiedz coś wreszcie! – niecierpliwił się Piotrek, który od kilkunastu
minut bezskutecznie próbował wydobyć coś od dziadka.
Staruszek wyrwał się ze wspomnień, które od przeszło kwadransa wyciągał ze swojej
pamięci jak maleńkie nitki i łączył w jeden, mocny sznur. „Nie jest ze mną jeszcze tak
źle, skoro pamiętam takie szczególiki – zaśmiał się do siebie w duchu”.
– Kochanie, a co tu dużo mówić? – westchnął Tadeusz. – Przecież tyle razy ci o tym
opowiadałem. Twój pradziadek, dziadek twojego taty, a mój ojciec, Johan Unger,
zastrzelił w tym miejscu ostatniego wilka w tym rejonie. To już prawie zapomniana
historia.
Chłopak cały czas pilnie przyglądał się swojemu opiekunowi. To prawda, doskonale
znał tę historię, jednak lubił jej słuchać. Była dla niego czymś w rodzaju legendy lub
mitu. Do dzisiaj. Wszystko się zmieniło, ponieważ dziadek po raz pierwszy postanowił zabrać go pod pomnik, upamiętniający to dawne wydarzenie, które jest częścią
historii ich rodziny. Piotrek miał już o nic nie pytać, kiedy zauważył coś w ściółce tuż
przy pomniku. Schylił się. Dziadek wciąż spoglądał, z wyraźną melancholią, na stary
obelisk. Piotrek odgarnął lekko igliwie i jego oczom ukazał się zardzewiały, brudny, ale
bardzo ciężki i pięknie zdobiony wisior. Chłopak otworzył go. Jego oczom ukazały się
dwa zdjęcia. Na odwrocie pierwszegoz piękną, młodą dziewczyną o długich włosach,
było tylko jedno słowo: „Constanz”. Na drugim, z przystojnym brunetem, napis był
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dużo gorzej zachowany, ale Piotrek zdołał wyczytać z niego: „Für meine Liebe. Anatol.” Już miał to wszystko pokazać dziadkowi, kiedy ten krzyknął do niego z dołu: „Te,
myśliciel! Choć wreszcie. Mama czeka w domu z obiadem. Jeśli nie zejdziesz, zjem
twoją porcję!”. Chłopak spojrzał na znalezisko jeszcze raz, wsadził je do kieszeni spodni
i już miał schodzić, kiedy zawiał delikatny wiatr. Wcześniej było zupełnie spokojnie.
Poczuł się trochę nieswojo. Miał wrażenie, że zza starej sosny ktoś mu się przygląda,
jakaś kobieca postać. Kiedy zwrócił tam swój wzrok, dostrzegł jedynie rozmazany
cień, który natychmiast znikł. Wiatr znów ustał. W chwilę później Piotrek szedł już
z dziadkiem w kierunku domu i zapomniał o skarbie, który miał w kieszeni. Stawiając
ostatni krok w borze, mężczyźni usłyszeli w powietrzu dziwny dźwięk, przypominający ryk dzikiego zwierzęcia. Żaden jednak nie przyznał się nigdy do tego, o czym
w tamtej chwili pomyślał. Chłopak ponownie się obejrzał, ale nie zauważył już nic.
– Dziadku… Ja przecież dobrze wiem, jak to było z tym wilkiem. Opowiadałeś mi
przecież tę historię już tyle razy. Ale wiesz… Jest coś, co mogłoby cię zainteresować.
Znalazłem to przy pomniku. Możesz mi o tym opowiedzieć?
Piotrek wysunął z kieszeni naszyjnik. Drobny łańcuszek delikatnie pobłyskiwał
w promieniach słońca. Dziadek aż przystanął. Spojrzał najpierw na wnuka, potem
na srebro.
– Ko-kochanie… wiesz… jestem chyba za stary… tak. I zbyt zmęczony. Zapomnij
o tym, to tylko zgubiona biżuteria.
– Ale wyjątkowo piękna i… chyba bardziej sędziwa niż sądzisz.
Kiedy to mówił, otworzył medalion. Słońce padło na twarze uwiecznione na zdjęciach. Dziadek znów zachował się dziwnie.
– Proszę cię, Piotrze… Zapomnij o tym. Wyrzuć, zakop, odnieś na miejsce. Cokolwiek. Tylko zapomnij.
– Ale dziadku!
Lecz staruszek już go nie słuchał. Ruszył przed siebie szybkim krokiem, tak charakterystycznym dla osób sędziwych. Chłopak stał chwilę sam. Kompletnie nie rozumiał
zachowania dziadka. Spojrzał jeszcze raz na stare fotografie. Konstancja wciąż uśmiechała się enigmatycznie, a oczy Anatola zdradzały młodzieńczą porywczość. Piotrek
wsunął naszyjnik z powrotem do kieszeni i popędził za dziadkiem. Nie wiedział jak,
ale musiał poznać tajemnicę medalionu.
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stnieją na świecie takie miejsca, których niezwykłość ciężko opisać, nie wiadomo co
im ją nadaje, co takiego buduje tę niezwykłą aurę. Zdecydowanie takimi miejscami
są wszelkie lasy i bory. Ich niecodzienna atmosfera zapiera po prostu dech w piersiach.
Nie da się czasem wręcz oderwać wzroku od ich wspaniałego krajobrazu i czegoś, co
się w nich znajduje… Jedni powiadają, że las żyje, że jest tam coś cudownego i pięknego, że coś dba o las, pielęgnuje go i sprawia, że rośnie w oczach. Najlepszym tego
przykładem jest Puszcza Notecka… Mawiają, że oprócz żywej i pięknej strony tego
miejsca, skryta tam jest jakaś… mroczna aura… coś niepokojącego i potwornego…
coś, przez co ludzie, którzy tam wchodzą, nie wracają już… To jest przestrogą dla
podróżnych, aby nie zapuszczać się tam, gdyż kto tam wejdzie, spisuje się na straty,
a słuch po nim zaginie wśród mrocznych cieni wydm puszczy…
Jednakże są też tacy, którzy za nic mają przestrogi, a przygoda, która może ich tam
spotkać, jest impulsem nie do powstrzymania i nie ma dla nich innych dróg niż ta
prowadząca przez las.
Był rok 1992, lato było gorące jak nigdy dotąd i ani trochę nie zapowiadało się na
deszcz. Henryk, tak się nazywał młodzieniec, który jako ostatni zapuścił się w głąb
złowieszczego krajobrazu puszczy, nie był tchórzem, wiedział, na co się pisze, słyszał
od groma opowieści o lesie. Przechodząc wśród jezior rynnowych na pograniczach,
myślał sobie – „cóż złego może stać się w tak majestatycznym i przecudownym miejscu”.
Nie wiedział, jeszcze, co go spotka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. Bliskość
jezior była dla niego cudowna, gorąc był okropny tego lata, a miła bryza wody umilała
każdą sekundę podróży. Im dalej szedł, tym mniej jednak było jezior, natomiast coraz
więcej widział skupisk sosen i ogromu wydm rozpościerających się na całą puszczę.
Widok wydm był zapierający, były wielkie. Tworzyły niby to labirynt, niby to jednak
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majestatyczną całość, ale było w nich coś przygnębiającego i budzącego niepokój.
Młodzieniec jednak nie zwracał na swoje przeczucia zbytniej uwagi i szedł naprzód
bez namysłu. W pewnym momencie, po dobrych paru godzinach wędrówki, dostrzegł
coś dziwnego. Zdawało mu się, jakby wydmy się ruszały, ale wiedział przecież, że to
niemożliwe. Poruszał się uparcie przed siebie, chciał wyzbyć się tego uczucia, nie
mógł się przecież zgubić, wystarczy iść przed siebie, w końcu przecież wyjdzie z tego
lasu, prawda? Po następnych godzinach wędrówki zauważył, że zaczyna się ściemniać,
wiedział, że nie może zostać w lesie na noc, mogą tu być jakieś dziwne zwierzęta, albo
i coś gorszego. I to nieznośne uczucie, że coś go obserwuje, a wydmy wokół niego jakby
rosły… Miał w plecaku starą lampę, jeszcze po dziadku z czasów wojny, ale to i tak
trochę mało. W pewnym momencie coś zmroziło mu krew w żyłach, a w oddalonej
gęstwinie lasu ujrzał jakieś… ślepia… coś wbijało w niego wzrok. Robiło się coraz
ciemniej, a on był, nie wiadomo tak naprawdę gdzie, zupełnie sam. Gdy to coś zaczęło
ruszać w jego kierunku, począł biec w przeciwną stronę. Uciekał, jak oszalały, przedzierał się wśród licznych sosen, raz po raz natykając się na niewielkie pojedyncze brzozy,
aż nagle poczuł, że traci grunt pod nogami i spada… Otworzył oczy i zobaczył, że leży
w jakimś rowie, obejrzał się i zobaczył, że musiał spaść z wydmy i to dość sporej. Po
chwili zauważył, że zgubił swój plecak, pomyślał, że został na górze. Gdy doszedł do
siebie, spojrzał na wprost i ujrzał… ślepia… Przerażony począł się cofać pod wydmę,
wszędzie było już praktycznie tak ciemno, że nic nie było widać, oprócz błyszczących
się ślepi. Zaczęły się do niego zbliżać, aż w końcu widać było zarys postury… łani.
Henryk nagle zrozumiał, że to, czego się boi to zwykła niegroźna sarna. Chłopak wstał
i zaczął śmiać się sam z siebie.
– Z czego się śmiejesz młodzieńcze? – powiedział jakiś łagodny, muzyczny kobiecy głos.
Bohater zaczął się rozglądać, szukając głosu, ale widział tylko zwierzę stojące przed
nim. Było całe białe, a oczy miało czarne niczym noc…
– Kto to powiedział? Pokaż się! – krzyknął.
– Przecież się nie ukrywam głuptasie – powiedziała z chichotem.
– Ale jak to…? – odpowiedział zdezorientowany chłopak.
Spojrzał jeszcze raz na łanię. Wtedy zrozumiał, o co chodzi.
– Czy… czy to ty…, ale… – zająknął się.
– Nieczęsto spotyka się zwierzęta z ludzkim głosem, czyż nie? – zachichotało zwierzę.
– Nooo… tak… heh…, czyli… opowieści były prawdziwe… kim… czym
jesteś? – zapytał.
– Jestem… hmmmm… opiekunką.
– Opiekunką? To ty pielęgnujesz ten las?
– Nie, nie do końca…
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– Zatem… czym się opiekujesz?
– Tobą. Ludźmi. Tymi, którzy zapuszczą się w las.
– Ale po co? Nic się przecież mi nie stanie, tylko… jak stąd wyjść?
– Nie wiesz nic… możesz stąd nie wyjść…, jeśli On cię znajdzie – powiedziała poważnie.
– Co?! Jak to nie wyjdę? Kto? Jaki On? O kim mówisz? – zapytał przerażony Henry.
– Leszy.
– Leszy? Tooo… czy to nie jest ten opiekun lasów z legend?
– Tak, Leszy opiekuje się lasem. Strzeże go i to on go pielęgnuje.
– To… chyba dobrze…, ale, czemu ma mi nie pozwolić wyjść?
– On strzeże go przed ludźmi. Wszedłeś na jego teren, jeśli cię znajdzie, zabije cię –
powiedziała złowrogo.
– Cooo?! Jak to?! Ja… ja… ja chcę wrócić do domu!
– Dobrze… Pomogę tobie… To moje zadanie… Wyprowadzę cię z lasu…
Nagle łania poderwała głowę i spojrzała w głąb lasu i wpatrywała się przez dłuższą
chwilę. Była jakby przerażona.
– Emmmm… wszystko w porządku? – spytał Henryk.
– Mamy mało czasu, wie, że tu jesteś, musimy iść i to szybko.
Sarna bez namysłu poczęła iść szybkim krokiem w przeciwnym kierunku niż ten,
w który się wpatrywała. Młodzieniec zaczął iść za nią w tempie w miarę równym jej.
Po dłuższej chwili podróży usłyszał dziwny ryk, nie znał stworzenia, które mogłoby
wydać podobny temu dźwięk. Odwrócił się w tamtym kierunku, lecz nic nie dostrzegł,
spojrzał się na swoją przewodniczkę, lecz ona nawet się nie zatrzymywała. Podbiegł
do niej i zaczęli iść jeszcze szybciej niż wcześniej… Wiedział, co to znaczy.
Po pewnym czasie było już zupełnie ciemno, nie mógł iść dalej, więc przystanął.
– Człowieku! Co ty wyprawiasz! – wykrzyknęła dławiącym głosem.
– Nic nie widzę, nie mogę iść dalej.
Łania podeszła do niego, w pysku trzymając latarnię, nie wiedział, jak się tam
znalazła, ale wziął ją, a ona w jego rękach poczęła świecić niebieskim ogniem. Na
lampie był napis: „Gdy nadzieja zginie, tylko ten promyk do niej może lec”. Henryk
był zdziwiony jak nigdy i chciał się zapytać jej co to, ale sarna nie zważywszy na niego,
szła dalej. Dołączył do niej, w końcu to nie najdziwniejsza rzecz, jaką dzisiaj widział.
Szli, szli i szli tak przez dobrą godzinę. Młodzieniec był już padnięty ciągłą wędrówką,
ale wiedział, że nie mogą się zatrzymać, od czasu do czasu było słychać nawołujący
jakby ryk, dla niego jednak brzmiało to częściowo jak… szloch…
Chłopak dalej miał wrażenie sprzed paru godzin, jakby wydmy się ruszały… jakby
ten labirynt ich zamykał. To uczucie było nie do zniesienia, w końcu zatrzymał się,
a opiekunka tylko na niego spojrzała i rzekła:
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– Co ty wyprawiasz? Musimy iść.
– Co tu w ogóle się dzieje? Te… wydmy… rosną mi w oczach… przynajmniej tyle
o ile je widzę…
– Tak. One żyją, ruszają się i próbują nas uwięzić… na polecenie Leszego.
– Cooo? Jak to? To, jak mamy stąd wyjść? Skoro… on jest całym lasem…
– Tak. Las żyje dla jego poleceń…, ale ja umiem nas wyprowadzić…
– Umiesz?! Błąkamy się tu od ponad godziny!
– Musimy iść, on jest coraz bliżej.
– Nie ma opcji! Nigdzie nie idę.
– Mogę cię tu zostawić. Wtedy umrzesz…
Przerwało jej warczenie dobiegające z gęstwiny obok nich… Po chwili zaczęło
dobiegać zewsząd wokół, aż zaczęło być coraz bliższe…
– Puszcza jest ogromna i zawiła. Leszy w tym nie pomaga. Beze mnie nie wydostaniesz się stąd…, ale… idź przed siebie…
– Cooo? Przecież sama mówiłaś, że sam się stąd nie wydostanę!
– Ja ich zatrzymam, Leszy ich przysłał. Może uda ci się, a jeśli tu zostaniesz, to na
pewno umrzesz.
– Dziękuje – powiedział po pewnej chwili i zaczął biec.
Biegł przed siebie, nie zwracając uwagi na nic, usłyszał jedynie szczekanie i użeranie w oddali, czuł, jak spływa mu po policzku łza. Uciekał, jakby gonił go sam diabeł,
rozświetlał sobie tylko drogę lampą. Słyszał coraz bardziej ten potworny ryk… Pędził,
pędził jak poparzony… Aż… tuż przed nim wyrosły potężne korzenie, które zaczęły
się wić… Przerażony zaczął biec w przeciwnym kierunku, znowu wyrosły korzenie,
lecz tym razem tuż pod jego nogami, złapały go i zaczęły się owijać wokół jego nóg
i rąk, a nawet wokół jego szyi. Zaczął się dusić, mroczki naszły mu przed oczy, czuł, jak
traci krążenie w kończynach… To koniec… Nie było nadziei… To był ten moment,
w którym czuł, jak ucieka z niego życie…
Nagle poczuł, jak korzenie go puszczają… upadł na ziemię i ujrzał ranną łanię obok
niego, a tuż za nim… zarys postury jakiegoś olbrzymiego stwora… Sarna stanęła
naprzeciw niego, odwróciła na moment głowę w stronę Henryka. Zrozumiał, o co
chodzi. Zaczął biec znowu przed siebie, mijał wydmy, spokojne – pierwszy raz, od
kiedy wszedł do puszczy. Biegł, biegł i biegł… aż ujrzał wyjście… To naprawdę było
wyjście. Słońce powoli już wschodziło. Zobaczył odbicie promieni słońca w tafli
wody. Był blisko… Uciekał dalej, wybiegł z gęstwiny tam, gdzie miał znaleźć wyjście
z pułapki…, ale… zapadła ciemność, nic nie było widać, mgła krążyła w obłokach
wokół niego, aż wszystko się rozwiało i… był w lesie… W samym centrum gęstwiny
nie było już słońca, nie było jeziora, nie było wyjścia… ani nadziei. Stał przed nim
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wielki stwór, z czaszką jelenia zamiast głowy, z obdartą szatą mchu i liści, konarami
wystającymi z jego potężnego ciała… Patrzył się na niego, a on odwzajemniał jego
wzrok. Słyszał za sobą stękanie i jęczenie, odwrócił się, a tam leżała sarna… Łania,
która go chciała ocalić, była przebita konarami. Umierała.
– To ty jesteś strażnikiem lasu… Leszy.
Odpowiedziała mu cisza.
– Nie wypuścisz mnie…
W tym momencie zaczęły go delikatnie owijać korzenie. Przypominał sobie opowieści o puszczy, przypominał sobie przecudny krajobraz lasu, żałował wszystkiego,
żałował, że do tego doszło, trzeba było zawrócić przy jeziorach na obrzeżach, wtedy,
gdy wydmy go otaczały, ale było już za późno. Spojrzał jeszcze raz na lampę z niebieskim ogniem i napis na niej: „Gdy nadzieja zginie, tylko ten promyk do niej może lec”.
Chciał jeszcze spojrzeć na sarnę, ale już nie mógł. Teraz nie było już nadziei… nie
było nadziei… Nagle zrozumiał, wiedział, co ma zrobić. Ostatkiem sił zamachnął
delikatnie ręką i rzucił lampę o pień drzewa, lampa się rozbiła, a trawa wokół zajęła
się ogniem. Leszy spojrzał w tamtym kierunku i przerażony począł się cofać. Henryk
spojrzał ostatnim wysiłkiem na to, co zrobił i sam nie wiedział, czy to dobrze, lecz
życie już z niego uciekło na zawsze.
Ogień zaczął się rozprzestrzeniać, wszystko poczęło płonąć, a woda była jedynie
na obrzeżach puszczy. Płomień gorał jeszcze długi czas, nie było deszczu, ni wody.
Rozbrzmiewał nad czubkami drzew dym i żar płomieni, a także stęki zwierząt i krzyki
Leszego wśród płomieni pożaru. Nie było dla nich nadziei, gorzki smak zwycięstwa
nie mógł zadowolić nikogo. Ciężko stwierdzić, chociażby czy to triumf dla dobra,
czy zła… Nikt jednak nie będzie o tym myślał, gdyż została z tego już tylko legenda,
a wszystko i wszyscy, którzy mogliby być jej dowodami, spłonęli w tych płomieniach
minionych wydarzeń… i żaden nie będzie o tym pamiętał…
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31 PAŹDZIERNIKA
◆
Katarzyna Rymszo

2018 roku, godzina 16:00
Nie ukrywajmy, że wielu mieszkańców naszego kraju kocha narzekać niezależnie od
zmian, jakie zachodzą w ich otoczeniu. Dobrym przykładem niech będą mieszkańcy
Zielonej Góry, stolicy województwa lubuskiego, które mieści się na zachodnim krańcu
Rzeczpospolitej Polskiej, tuż przy granicy z Niemcami.
Żaden z tubylców – a także na pewno przyjezdnych z pobliskich wsi – nie potrafił
docenić, że stary, sypiący się wiadukt kolejowy, mieszczący się przy ulicy Batorego,
doczekał się remontu, a ulica Dworcowa oraz miejscowy dworzec kolejowy miały
w końcu wyglądać na, w miarę, wielkomiejskie i nie odbiegać od europejskich
standardów. Większość miejscowych, zamiast dziarsko uśmiechnąć się i iść dalej
przez życie marudziła na dodatkowe utrudnienia w dojazdach do pracy czy pył
unoszący się w powietrzu, które i tak nie należało do najczystszych. Co prawda
plusem był fakt, że w tym konkretnym regionie znajdowało się wiele lasów, więc
obecność toksycznych gazów emitowanych przez ludzkość zdecydowanie ulegała
zmniejszeniu.
Tymi właśnie torami biegły myśli Moniki Sobczak, dwudziestotrzyletniej kobiety
o fryzurze złożonej z kręconych, rudych oraz wiecznie nieposłusznych włosów, które
w jasnym świetle pobliskiej lampy wyglądały jak zwój miedzianych drutów. W istocie Monika nerwowo i neurotycznie stukała palcami w czarną kierownicę swojego
auta – małego, różowego matiza, który jakimś cudem należał właśnie do niej i nie
uległ, Bogu dzięki, żadnemu wypadkowi – zaciskając usta w wąską linijkę i ściągając
pomalowane na ciepły brąz brwi tuż nad piegowatym i garbatym nosem. Cała postawa
młodej studentki Akademii Sztuk Pięknych mówiła o tym, że coś zdecydowanie było
jej nie w smak i to nie tylko w strefie budowlanej.
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– Ej, spokojnie. – Monika poczuła ciepłą dłoń na swoim ramieniu, okrytym cienkim
płaszczem o barwie czekolady i odwróciła głowę z ni to nerwowym, ni to przerażonym
błyskiem w piwnych oczach.
Chudy i wysoki, dwudziestoośmioletni brunet, ubrany w żółty sweter i czarną skórzaną kurtkę, uśmiechnął się do niej ciepło, ukazując zęby z dużym przodozgryzem.
– To, że czytała ostatnio Wertera, nie oznacza, że zaraz popełni samobójstwo, tak? –
kobieta zaśmiała się, ściskając jednocześnie dłoń mężczyzny i patrząc przez przednią
szybę samochodu – której zdecydowanie przydałoby się czyszczenie, ale kto miałby na
to czas, gdyby jego myśli wciąż zaprzątała sztuka przez duże „sz” – na wypolerowane
do połysku szyby umiejscowione w białych ramach, wbudowanych w kremowe ściany
Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
– Wiktor, bardziej się martwię, że może zostać drugim Juliuszem Słowackim –
odpowiedziała, przenosząc wzrok na pulsujące na czerwono cyfry, umieszczone na
desce rozdzielczej samochodu.
– Cholera – mruknęła, kiedy zdała sobie sprawę, że ma jedynie godzinę na odwiezienie swojej siostry z powrotem do domu, a potem dojechanie na zajęcia z Improwizacji,
które prowadziła.
– Co ona tam tak długo robi? – Wiktor wzruszył ramionami.
– No wiesz, może poznała jakiegoś fajnego chłopaka i zastanawia się, co ma zrobić,
żeby go poderwać? – Monika lekko zirytowana przewróciła oczami, przypominając
sobie czasy swojej adolescencji i trud, jaki wkładała w podrywanie chłopaków.
– No nie wiem, może po prostu mogłaby do niego zagadać? – Wiktor parsknął
śmiechem w momencie, w którym zaczął właśnie związywać swoje ciemne, sięgające
ramion włosy w koka. – Przecież to takie proste.
Monika wykrzywiła swoje umalowane usta w czułym uśmiechu skierowanym
do Wiktora, który mrugnął do niej porozumiewawczo, przypominając sobie pewien
wiosenny wieczór, podczas którego dziewczyna, czerwieniąc się jak burak, zapytała
go łamiącym się głosem, czy może nie miałby ochoty wyjść razem z nią na miasto.
– Boże, czy to, że muszę zabrać pracę o cholernym rozmiarze A0 do domu i męczę
się z jej spakowaniem przez dwadzieścia minut, musi oznaczać, że coś odwaliłam? –
łamiący się głos, przepełniony Weltschmertzem oraz typowym dla nastolatków odcieniem buntu wypełnił kabinę samochodu. Monika przewróciła oczami, czując, jak
ogromny kamień spada jej z serca i odwracając się w stronę swojej o pięć lat młodszej
siostry, która wyglądała wypisz wymaluj jak typowa uczennica plastyka. Bladą twarz
pokrywał wyrazisty i wielobarwny makijaż – wykonany z niemal japońską precyzją –
a włosy i paznokcie przybierały barwę, której raczej nikt nie odziedziczyłby drogą genetyczną, czyli neonowy róż. Dodatkową cechą charakterystyczną dla szesnastoletniej
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panny Sobczak były lenonki zdobiące prawie że identyczny piegowaty nos jak u Moniki.
Na tym jednak podobieństwa między siostrami się kończyły. Różowowłosa nastolatka
przypominała swoimi ostrymi rysami twarzy włoszkę, podczas gdy jej siostra raczej
cechowała się urodą irlandzką.
– Ciebie też dobrze widzieć, siostrzyczko. – Monika uśmiechnęła się serdecznie do
swojej młodszej siostry i odpaliła silnik swojego samochodu.
– Cześć, Oliwia – Wiktor przekręcił się w fotelu, układając dłoń w tak zwanego
żółwika i przybijając go razem z uśmiechniętą nastolatką, od której aż promieniało
uwielbienie do chłopaka swojej starszej siostry.
– Ale za to spóźnienie kupujesz mi pizzę, młoda. – Monika wyjechała z parkingu
i ruszyła prostą i ciągnącą się do jednego punktu zbiegu, w stronę Źródlanej, skąd już
był żabi skok do miejsca ich zamieszkania, czyli ulicy Skłodowskiej.
– Muszę jakoś wynagrodzić moim improwizatorom swoje spóźnienie. – Oliwia
uśmiechnęła się do siostry w lusterku.
– Myślę, że oni woleliby kebsa – oświadczyła z pewnością nastolatka, powodując
przy tym, że w samochodzie rozległ się zbiorowy wybuch śmiechu.
***
Godzina 17:30
– Stara, a jak zabłądzimy albo spotkamy Slender Mana? – Oliwa wywróciła oczami,
ściskając kurczowo czarną lustrzankę firmy Nikon i przemierzając tonące w granatowym mroku zakamarki dobrze znanego jej lasu, w którym większość miejsca
zajmowały iglaste drzewa, głównie świerki, o anorektycznie chudych gałęziach oraz
grubych i mocnych pniach.
– Przestań, Paweł – powiedziała krzepiąco, rozkoszując się zapachem świeżych igieł
oraz dźwiękiem ziemi i korzeni uginających się pod jej stopami, obutymi w czarne
i ciężkie glany.
Uwielbiała to i potrzebowała tego jak powietrza.
– Pamiętasz, że zawsze jak idziemy do lasu to nieważne, w którą stronę byśmy poszli
to i tak wychodzimy przy Makro, prawda?
Nastolatek o pryszczatej i niezbyt urodziwej twarzy oraz oleistych włosach nazwany
Pawłem pokiwał nerwowo głową.
– Tak, ale nigdy nie wychodziliśmy po zmroku – oświadczył, brnąc jednak mimo
wszystko przez niekończącą się knieje, świecąc jednocześnie jasnym światłem
z latarki umiejscowionej w jego telefonie przed siebie, dbając przy tym, aby Oliwia
nie wywróciła się, na samą myśl o tych delikatnych dłoniach oraz urodziwej twarzy,
stykającej się z leśnym runem, pełnym zapewne odłamków szkła oraz najeżonego
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szyszkami o ostrych krańcach. Dostawał drgawek, czując się trochę jak bohater ich
ulubionego serialu – Stranger Things. To mu w jakiś dziwny sposób dodawało otuchy
i uatrakcyjniało tę dziwną eskapadę.
– Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? – zacytowała
melodyjnym półgłosem Oliwa z błyskiem w oku.
Paweł zaśmiał się.
– Wiesz, normalni ludzie obchodzą dzisiaj Halloween, a nie Dziady – oświadczył,
na co Oliwia popukała się w głowę.
– Zważ łaskawy panie na to, iż mój status żaka Akademii Plastycznej mocno koliduje z powszechnie pojętą normalnością. – Dziewczyna w teatralny sposób zaczęła
przeciągać głoski oraz wyrazy starając się brzmieć jak najbardziej po staropolsku.
Paweł spojrzał na nią z nieoczekiwaną czułością i zaśmiał się serdecznie. Uwielbiał jej
popisy oraz nietuzinkowe poczucie humoru, mimo że często go onieśmielały i przerażały.
– Zawżdy pośpiesz się, gdyż zamierzam jeszcze dzisiaj uwiecznić upiora na tymże
filmie, aby mieć ciekawą rzecz do prezentacji, a zaczyna zmierzchać. – Paweł zagryzł
wargi, czując, jak jego serce zaczyna walić jak młotem.
– Posłuchaj, skoro jesteśmy tu już tylko we dwoje… A ja mam robić za twojego
upiora…– zaczął nieśmiało, czerwieniąc się i przedzierając się przez coraz gęściej
rozstawione gałęzie. – Chciałbym ci coś powiedzieć… – Oliwia jednak zakryła jego
usta dłonią, przystając na chwilę i otwierając z przerażenia szeroko oczy.
Paweł posłusznie zamilkł, patrząc w tę samą stronę, co ona. Ich oczom ukazał się
mężczyzna ubrany w białą koszulę oraz śnieżnobiałe spodnie. Jego czoło okalały
ciemnobrązowe poskręcane jak runo barana włosy, a na jego bladej twarzy widniał
ciemny wąs.
– Ożesz ku… – Paweł nie mógł uwierzyć w to, co widział i nie zdołał się powstrzymać.
– Któż śmie kalać tę piękną knieję takim słownictwem?! – Nieznajomy odwrócił
się gwałtownie w ich stronę.
***
Godzina 17:40
– I właśnie dlatego platforma jest najważniejszym elementem sceny improwizowanej – perorowała Monika, stojąc pośrodku ogromnej Sali, będącej własnością Klubu
Fantastyki Ad Astra, którą wynajmowała co wtorek na rzecz swoich ukochanych zajęć.
Stojący w kółku tuż obok niej jej podopieczni patrzyli na nią z uwagą, co tylko
dodawało jej skrzydeł i skłaniało do brnięcia w coraz to dalsze dygresje.
– Bez zarysowania, miejsca, sytuacji i relacji, nie ma po co tworzyć żartów czy
skomplikowanych scenariuszy na scenie, bo to się zawali jak domek z kart. – W tym
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momencie monologu kobiety zaczął donośnie wibrować jej telefon, leżący jakiś metr
na białym blacie stołu, upchniętego tuż pod jasną ścianą, zakrytą odrobinę przez
drewniane słupy.
– Przepraszam na chwilę. – Monika ruszyła w stronę stołu, zostawiając na chwilę
swoich podopiecznych, którzy zwyczajem nastolatków zaczęli beztrosko rozprawiać
o swoich zainteresowaniach i filmach oraz żartować.
Monika uśmiechnęła się bezwiednie, czując przypływ energii na sercu. Uwielbiała ludzi, zwłaszcza pozytywnych. Czerpała od nich energię i uwielbiała czuć się im
potrzebna, ale także lubiana ze wzajemnością. Kobieta podeszła do stołu i chwyciła
telefon. Na wyświetlaczu zobaczyła zdjęcie Oliwii zrobione rok temu na wakacjach,
które spędzili w Chorwacji.
– Ej, ludzie, dzwoni Oliwia! – oświadczyła Monika. – Szykujcie hajs, żeby zapłacić
dostawcy.
Cała grupa roześmiała się serdecznie, a Monika w końcu odebrała telefon, który zaczynał przypominać wibrujący złośliwie dzwonek wzywający na lekcje lub alarm w bazie
wojskowej. Czy coś w tym rodzaju. W każdym razie dzwonił dość bojowo i natarczywie.
– Co jest, siostro, jednak zebrałaś resztki kieszonkowego? – zapytała Monika, drocząc się z ukochaną siostrą.
– To nie jest śmieszne, Monia. – Monika poczuła, jak po jej plecach przebiega dreszcz
zaniepokojenia. – Musisz mi pomóc. – Kobieta wstrzymała oddech i odwróciła się
do swoich podopiecznych.
***
Godzina 18:30
– Nie powiedziała ci, o co chodzi? – Wiktor biegł tuż za swoją dziewczyną przez las
w szaleńczym tempie, świecąc jej telefonem.
– Nie, wiesz, trzymam to przed tobą w tajemnicy, żeby zbudować większe napięcie – warknęła Monika, brnąc dalej przez pokrytą mrokiem ściółkę usłaną szyszkami,
w głąb lasu, w stronę strefy przemysłowej.
Niepokój przeszywał jej całe ciało, a adrenalina krążyła w żyłach, sprawiając, że
gnała dużo szybciej niż kiedykolwiek na WF-ie.
– Oczywiście, że nie, skarbie. – Wiktor westchnął, czując, że życie od pół roku wraz
z siostrą Moniki zdecydowanie nie obfitowało w nudę.
– Oliwia! – krzyknął donośnie, mając nadzieję, że może uda im się namierzyć w ten
sposób szybciej młodszą siostrę jego partnerki.
Księżyc w pełni prześwitywał tymczasem subtelnie przez korony iglastych drzew,
rozpraszając powoli mrok oraz wybielał delikatną mgłę unoszącą się niemrawo
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w powietrzu. Zapach przemokniętych niedawną ulewą liści kojarzył się z przykrą
zgnilizną. Monika zaczęła szybciej oddychać, czując przyśpieszone bicie serca.
– Tu jesteśmy! – wysoki głos Oliwii dobiegł tuż zza kolejnego drzewa.
Monika niewiele myśląc, pognała truchtem w tamtą stronę, oczekując, że zaraz zobaczy prawdziwy dramat rozgrywający się na jej oczach. Wyobraźnia kobiety pracowała,
produkując absurdalne scenariusze, takie jak siostra wyrywająca się zaślinionemu
psychopacie pokroju Hannibala Lectera.
Ujrzała jednak coś, czego kompletnie się nie spodziewała.
– Oliwia… – Monika stanęła jak wryta, nie wierząc kompletnie własnym oczom
i czując, że jej siostra potrafiła jak nikt inny używać kreatywności i płatać dowcipy. –
Wyciągnęłaś mnie z zajęć tylko po to, żeby zrobić mi kawał i pokazać swojego kolegę
przebranego za Juliusza Słowackiego? – Oliwia uniosła brwi, a Wiktor stanął tuż za
plecami swojej ukochanej, która zakryła twarz dłonią i liczyła do dziesięciu.
– Co ma na myśli ta czcigodna dama? – zapytał mężczyzna do złudzenia przypominający Wielkiego Polskiego Poetę, nienagannie akcentując słowa.
– Monia, wiesz, jaki dzień dzisiaj mamy, prawda? – zapytała Oliwia słabym głosem
i czując, że z absurdu tej sceny robi jej się niedobrze.
Czy aby na pewno nie śniła? Zerknęła w stronę Pawła. Nie na pewno nie. Dlaczego
miałaby śnić o swoim koledze? Chociaż w sumie… Nie, dobra, nie brnijmy już może
w te dygresje.
– Halloween – oświadczył Wiktor, wyręczając swoją oniemiałą i zażenowaną
dziewczynę.
– Błąd, kumie drogi – oświadczył gwałtownie i zapalczywie Juliusz Słowacki. –
Dzisiejsza noc to noc Dziadów. Tutaj zmarli i wielcy powracają do życia, szukając
zaspokojenia swoich żądz…
– Dobry żart, siostro, naprawdę – warknęła Monika. – Świetnie podrobiony ten
akcent, kolego, no nie spodziewałam się, że uczniowie w Plastyku mają tyle chęci do
życia i żartów, naprawdę.
Oliwia wywróciła oczami.
– Paweł, cholera, przetłumacz mojej cudownej siostrze, że wcale nie jesteśmy chodzącymi depresjami, a ten oto człowiek to prawdziwy Juliusz Słowacki – jęknęła
Oliwia, czując, że coś ją zaraz rozniesie.
– Monika, my serio nie żartujemy – oświadczył Paweł. – Mamy lepsze rzeczy do
roboty niż robienie ci kawału, że zakompleksiony poeta wrócił do życia. – Oliwa
zaśmiała się histerycznie, a Monika po raz kolejny ukryła twarz w dłoniach.
– No dobra, przypuśćmy, że wam wierzymy – oświadczył ostrożnie Wiktor,
obejmując Monikę za ramiona. – Jeżeli to faktycznie Juliusz Słowacki, a właściwie
jego duch, to czegoś musi chcieć.
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Rywal Adama Mickiewicza spojrzał na niego z uznaniem.
– Oczywiście, mój drogi panie. – oświadczył poeta. – Przybywam co roku w te
magiczne okolice lubuskich lasów, aby podnieść swój potencjał, tu bowiem wszyscy
są przeciwni Mickiewiczowi…
– Tak, są – warknęła zirytowana i zszokowana Monika. – Zadowolony? Co, mamy
ci spalić jakąś jego książkę na dowód?
– Nie potrzeba, zacna niewiasto, piękna jak lipcowy poranek – oświadczył z galanterią
poeta. – Moja wiedza została zaspokojona, więc mogę odejść w spokoju.
Na potwierdzenie swoich słów poeta rozpłynął się wśród jesiennej mgły.
– Cholera, chyba wolę Halloween. – Oliwia zaśmiała się i odetchnęła z ulgą na
stwierdzenie Moniki.
Wiktor pogłaskał rudowłosą po ramieniu dla uspokojenia, a Paweł jakoś instynktownie przyległ do boku Oliwii.
– Chciałeś mi coś powiedzieć, prawda? – zapytała dziewczyna, patrząc na niego
uważnie.
– Przecież już wiesz, a ja nie jestem takim romantykiem jak Julek – młodzi
uśmiechnęli się jednocześnie, czując, że ta szalona przygoda coś jednak im dała.
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◆
Filip Siuda
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ył już miesiąc po sezonie. Andrzej Kuchnicki należał jednak do tego typu ludzi,
którzy ze względu na swój wiek, oraz wielkość swojego brzucha, mają w głębokim
poważaniu prawo i uważają, że wszystko się im należy. Poza tym mieszkał dość głęboko w lesie i wiatr uszkodził mu antenę telewizyjną, a ktoś z serwisu miał przyjechać
to naprawić dopiero pod wieczór. Włożył więc płaszcz moro, wysokie buty i czapkę,
do ręki wziął broń i wczesnym popołudniem wyszedł do lasu, z postanowieniem, że
sprawi sobie na ścianę nowe poroże jelenia. Po paru godzinach tułaczki po iglastym
labiryncie upatrzył swoją zwierzynę.
Jeleń stał na polanie, wyglądał na młodego, nawet bardzo młodego, jednak poroże
miał już ładnie wyrośnięte. Andrzej wycelował w zwierzę, jednak szybko opuścił broń,
ponieważ podmuch wiatru sypnął mu piachem w oczy. Zaklął głośno, czym przestraszył jelenia, który czym prędzej rzucił się do ucieczki. Mężczyzna zareagował szybko.
Widząc tylko jednym okiem, przystawił kolbę do ramienia i wystrzelił. Jeleń ryknął
z bólu. Dostał w tylną nogę, mimo to dalej biegł, kulejąc. Andrzej przeciągnął zamek
w karabinie i wystrzelił drugi raz. Tym razem jeleń upadł na ziemię. Mężczyzna z obrzydliwym uśmiechem na twarzy podbiegł do upolowanego zwierzaka. Ten ostatkiem sił
podniósł się, próbując czołgać się na przednich kończynach. Wtedy padł trzeci strzał,
a jeleń przestał się ruszać. Andrzej pochylił się nad truchłem tryumfalnie i wyciągnął nóż.
Zerwał się silny wiatr. Drzewa zaczęły się kołysać, a ptaki latać w różne strony
w popłochu. Gałęzie drzew powyginały się nienaturalnie, tworząc z perspektywy
Andrzeja niepokojący obraz. Liście, gałęzie, pnie i krzaki ułożyły się w trójwymiarową
twarz starca, o smutnym, poważnym obliczu. Andrzej zamarł w przerażeniu. Twarz
poruszyła się, trzęsąc liściastym wąsem oraz podnosząc gałęziaste brwi. Usta, na które
składały się krzaki i pnie, otworzyły się, wypowiadając te słowa:
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– Przeklęty kłusownik.
Korzenie drzew wyrwały się z ziemi i niczym macki ośmiornicy ruszyły w stronę
Andrzeja. Cudem uniknął trafienia, potykając się na leśnej ściółce. Upuścił broń i rzucił się do ucieczki. Twarz starca, zmieniając cały czas strukturę lasu, ruszyła za nim.
***
Podwozie starej terenówki podskakiwało na dziurawej drodze. Popołudnie było
pogodne i bynajmniej nie zapowiadające niczego złowrogiego.
Marcin ze skupieniem na twarzy wpatrywał się w drogę, stukając palcem w wytartą kierownicę. Przygrywało temu radio, w którym właśnie rozpoczął się program
informacyjny:
– Policja wciąż poszukuje dwóch zaginionych myśliwych. Mężczyźni zniknęli
miesiąc temu w lesie, niedaleko osady Dębowiec w województwie lubuskim. Jest
to już siódme zaginięcie na terenie województwa w ciągu dwóch lat. Policja nie
wyklucza, że może być to skutek działania pewnej grupy porywaczy, lub nawet
seryjnego mordercy. Wszelkie informacje na temat pobytu zaginionych należy
dostarczyć do…
Marcin przełączył kanał. Media trąbiły o zaginięciach cały czas, a on miał już
powoli dość słuchania tego samego.
Wjechał do lasu, gdzie odczuł zmianę asfaltowej powierzchni w udeptany piach.
Nijak nie chciało się mu zapuszczać w te tereny, jednak klient prosił o kogoś „na
zaraz”. Pech chciał, że tylko on, inżynier Marcin Bielski, był akurat dostępny. Inżynier,
jedynie formalnie jako stopień po studiach. Nie jest to ranga wymagana przy naprawie kablówki, jednak brzmi dumnie na plakietce z nazwiskiem. Praca w serwisie co
prawda nie była szczytem jego ambicji, jednak na razie tylko tam chcieli go przyjąć,
z uwagi na brak doświadczenia.
Marcin poprawił czapkę z daszkiem, na której widniało logo firmy. Piosenka w radiu
właśnie się skończyła, jednak zamiast przejść do następnej, odbiornik zaczął wydawać
z siebie niewyraźny szum. Wjechał już głęboko w las, sygnał przestawał łapać. Marcin
wyłączył źródło nieprzyjemnego hałasu zdenerwowany, że przez resztę drogi będzie
musiał słuchać silnika.
Nagle tył auta podskoczył. Kierowca usłyszał huk powietrza z prawej strony. Samochód zaczął jechać ciężko i krzywo. Marcin zaklął cicho, domyślając się tego, co
się stało. Zjechał na pobocze, które w tym przypadku było po prostu kawałkiem
leśnej ściółki. Zgasił silnik, wysiadł i obszedł auto dookoła. Prawa, tylna opona była
teraz jedynie kawałkiem sflaczałej gumy. Mężczyzna obejrzał pobieżnie przedmiot,
opierając się na kolanach. Opuścił głowę i westchnął ze zrezygnowaniem.
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Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a on nie miał zamiaru spędzać nocy w lesie.
Gdy mężczyzna sięgał do bagażnika, na gałęzi nad nim usiadł młody kos. Przyjrzał
się człowiekowi, przekręcił parę razy głową i zaśpiewał przyjaźnie. Jako że oprócz
szumu liści był to jedyny słyszalny przez Marcina dźwięk, obrócił się w stronę ptaka
z zestawem narzędzi naprawczych w ręce i lewarkiem w drugiej.
– Nie boisz się siedzieć tak blisko drogi, mały? – zapytał przyjaźnie, nie oczekując
odpowiedzi.
Ptak śpiewał jeszcze przez chwilę, ale nagle przestał. Z lasu przyleciał podmuch
wiatru. Wiatr ten był o tyle tajemniczy, że niespodziewany i o tyle złowrogi, że zimny
i przenikliwy. Kos wydał z siebie szybki skrzek i odleciał przestraszony.
Marcin spojrzał w stronę lasu. Był on gęsty, wysoki i ciemny. W niektórych miejscach tak ciemny, że ciemność ta zdawała się kraść światło z otoczenia i niszczyć je
w swych czeluściach.
Dźwięk też nie miał szans z mrokiem, który nawet liściom odbierał szum, a ptakom
śpiew.
Serce Marcina zaczęło szybciej bić. Im bardziej wpatrywał się w ciemność, tym
bardziej miał wrażenie, że ciemność wpatruje się w niego. W końcu oderwał wzrok,
prawie upuszczając narzędzia z zaskoczenia.
– Coś się stało? – usłyszał poczciwy głos.
Obok niego pojawił się starzec w zielonej czapce z guzikiem. Na zmęczonej twarzy
mężczyzny gościł siwy wąs, a na plecach dwururka. Starzec miał na sobie lekko za
duży płaszcz, a na nogach wysokie, stare, skórzane buty.
– Co? Nie… Znaczy się, tak. Opona mi poszła. Trzeba wymienić. – Marcin otrząsnął się z zaskoczenia, powoli wracając myślami na tory racjonalizmu. – Zaraz… kim
pan jest?
– Ja…? Ludzie nazywają mnie Gajowym – odparł tajemniczo starzec, unosząc do
góry wąsa.
– To zawód? – dociekał Marcin.
– Hmm… Raczej profesja. Żyję w tych lasach od wielu lat i znam je jak nikt inny.
Z tego powodu jestem zwany Gajowym.
– Mhm. A ma pan jakieś imię?
– Pewnie tak, ale kto to pamięta – starzec wzruszył ramionami. – Pan jest Marcin,
prawda? Tak mówi ta blaszka – wskazał na metalową plakietkę na kurtce mężczyzny.
– Ach… owszem – nie zauważył nawet tego, że starzec uniknął jego pytania. –
W ogóle to jak pan na mnie trafił? Las jest dość duży.
– Akurat przechadzałem się po okolicy. Kosy brzmią pięknie o tej porze roku – starzec spojrzał w górę.
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Ptak, który chwilę temu odleciał w popłochu, wrócił. Było w tym coś niepokojącego, ponieważ usiadł dokładnie na tym samym drzewie, na tej samej gałęzi, w tym
samym miejscu, z którego odleciał. Ponownie zaśpiewał, jednak śpiew ten różnił się
od tego, który wydawał z siebie wcześniej. Różnica była co prawda detaliczna, jednak
zauważalna. Słodkie dźwięki zdawały się teraz wymuszone. Zacinały się i cichły, jakby
ptak opierał się śpiewowi, jednak coś kazało mu ćwierkać dalej.
Marcin poczuł niepokój. Starzec, chociaż wyglądał i mówił jak człowiek, wydawał
mu się nie do końca ludzki. Jego twarz była poorana, żylasta i czerwona, jakby od
słońca, niby normalna, jednak niepokojąca. Po chwili zastanowienia, próbując usilnie
wcisnąć w ten niepokój jakąś logikę, mężczyzna stwierdził jednak, że to po prostu
stary dziwak. Pokrzepiając się tą myślą, odsunął wątpliwości na drugi plan. Gajowy
odwrócił wzrok od ptaka, a ten odleciał błyskawicznie, jakby właśnie wyrwał się
z okowów i na nowo zaznał wolności.
– Jest niewiele rzeczy, których nie potrafię i naprawdę chciałbym panu pomóc –
zaczął starzec. – Ale obawiam się, że nie posiadam wystarczających kwalifikacji…
W życiu nie jechałem takim pojazdem, tym bardziej nie mam pojęcia o jego naprawie.
Mogę jedynie założyć, że wymiana koła przebiega podobnie jak w powozie konnym…
Gajowy, mimo że wciąż spokojny, brzmiał na lekko zawstydzonego swoją bezradnością w tej sprawie. Co zdziwiło Marcina, mimo widocznego braku znajomości
budowy auta, Gajowy tworzył pełne i złożone zdania, zupełnie nie jak prosty człowiek
lasu, na którego wyglądał.
– Jednak pan, panie Marcinie, zapewne wie, jak to robić. Nie obrazi się pan, jeśli
postoję tu i popatrzę? Może też się czegoś nauczę.
Marcin otworzył szerzej oczy w zdziwieniu, jednak zgodził się, choćby dlatego,
że nie wiedział, jak miałby w tej sytuacji odmówić. Czuł się bardzo niekomfortowo,
mając na sobie wzrok starszego mężczyzny, gdy wymieniał koło – od poluzowania śrub,
przez ściągnięcie starego flaka, aż do założenia nowego koła. Gajowy przypatrywał
się każdej z tych czynności poczciwym, pełnym ciekawości wzrokiem. Gdy Marcin
dokręcił ostatnią śrubę i wstał na równe nogi, starzec odezwał się ponownie:
– Cóż, nie mogę powiedzieć, że było to coś trudnego. Z całą pewnością nie różniło
się wiele od wymiany koła w powozie. Jednak dobrze było zobaczyć całą czynność na
własne oczy. Dziękuję panu, panie Marcinie.
Reakcją Marcina na tak nietypowe podziękowanie nie mogło być nic innego niż
totalne zdziwienie i zbicie z tropu. Niecodziennie zdarza się przecież usłyszeć takie
słowa od dużo starszego człowieka.
Zanim zdążył wykrztusić coś w stylu „nie ma za co”, starzec obrócił się w stronę
lasu. Spojrzał w ciemność, która przyciągnęła wcześniej wzrok Marcina. Mrok ten był
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jeszcze ciemniejszy i bardziej niepokojący niż wtedy, gdy spoglądał w niego młody
inżynier. Gajowy przeszywał ciemność wzrokiem, jakby walcząc z nią na spojrzenia
i ze skupieniem na twarzy.
– Las nie przebacza, panie Marcinie, niech pan pamięta – to wyjęte z kontekstu
zdanie, wypowiedział poważnie, niemal ponuro.
Z lasu dobiegł huk wystrzału. Gajowy skrzywił się na twarzy, a gdy za hukiem
podążyły dwa kolejne, zacisnął pięści.
– Przeklęci kłusownicy – zaczął cicho jakby sam do siebie. – Jest już dawno po
sezonie… Kiedyś ludzie szanowali las. Brali z niego tylko to, co było im niezbędne.
Akceptowałem ich potrzebę surowców, skór, mięsa… Byłem w stanie pójść na ugody – odwrócił się do Marcina. – Będę musiał się zająć tym kłusownikiem, ostatnio
za dużo ich się tu panoszy…
– Mogę jakoś pomóc? – zapytał Marcin.
Gajowy się uśmiechnął.
– Nie, panie Marcinie. Niech pan jedzie, poradzę sobie – powiedział, poprawiając
czapkę.
– Jak pan chce, miło się rozmawiało – Marcin wytrzepał spodnie z piachu.
Nie wiedział wówczas, jakie z pozoru przypadkowe nieszczęście miało go spotkać.
Przekonany o tym, że Gajowy jest jedynie zdziwaczałym leśniczym, którego z zawodu
oraz przez przyzwoitość złoszczą zapędy kłusownicze, schował narzędzia i sflaczałe
koło do bagażnika. Gdy obrócił się, by powiedzieć do widzenia, Gajowego już nie było.
„Dziwny człowiek” – pomyślał.
Wsiadł do auta, odpalił silnik i wjechał z powrotem na drogę.
***
Mimo że lat miał już prawie pięćdziesiąt, biegł niczym dwudziestoletni maratończyk.
Andrzej miał dobrą motywację – przeżyć. Biegł więc przed siebie, nie spoglądając
nawet ani razu przez ramię. Czy twarz wciąż go goniła? Nie wiedział. Czy korzenie
przestały na niego polować? Miał nadzieję.
Słońce prawie już zaszło, a las stał się prawie całkowicie ciemny. Mężczyzna biegł
więc w półmroku, licząc, że dotrze w końcu do jakiejś drogi czy wsi. Miał tylko nadzieję, że da radę przed zmrokiem.
Nie wiedział, ile już biegnie. Krew dudniła mu w uszach, a pot zalewał czoło. Mimo
to wciąż biegł.
Aż w końcu coś go zatrzymało.
Nie zauważył, nawet gdy wbiegł na polną drogę. Nie usłyszał jadącej terenówki.
Nie uskoczył przed pojazdem, którego kierowca nie zdążył wyhamować.
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Słowem – nie przeżył.
Z samochodu wyskoczył przerażony mężczyzna w czapce z daszkiem. Podbiegł
do ciała i przystąpił do bezskutecznej reanimacji.
Z lasu, z ciemności, zdarzeniu przyglądał się Gajowy. Milczał, żałując jedynie
młodego mężczyzny, który musi teraz to wszystko przeżywać, nie będąc w stanie nic
zmienić. Inżynier Marcin Bielski był bowiem tylko człowiekiem, a człowiek nie jest
w stanie wszystkiemu zaradzić.
Trzeba ponadto pamiętać, że las nie przebacza.
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◆
Emilia Walkowiak
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ierując się szeptem dzikich kwiatów, rosnących pomiędzy ogromnymi sosnami,
słyszałem rozmowy ludzi. Promienie słoneczne wyglądające zza rozłożystych koron drzew nasilały rumieńce na moich policzkach. „W końcu go zobaczę”. Śmiertelnicy
spacerowali, jeździli rowerami, ganiali się między drzewami, okazjonalnie komentując:
– Ale tu ładnie. Powinniśmy częściej chodzić do lasu.
– Dzieci się wybiegają, obiad zjedzą.
– Kto by pomyślał, że natura może być tak piękna!
Nie zdawali sobie sprawy z wielu rzeczy. Tu, w gajach najróżniejszej fauny i flory,
borach wysokich, dumnych i nieco aroganckich drzew, czy małych laskach, koło
jeziorek, z nieśmiało rosnącymi jarzębinami, wrzosami i przebiśniegami znajdował
się początek i koniec. Dosłowny początek i koniec. Właśnie tu, narodził się i umarł
pierwszy człowiek. Właśnie tu, znajdowali się wszyscy bogowie i boginie, odmienne
nimfy i rusałki. Właśnie tu, gościło życie i śmierć, tańczące swój ambrozyjski taniec
niespodzianek egzystencji wszelakich istot.
– Tędy, jest niedaleko – podpowiedziały mi fiołki.
Przyspieszyłem tępo, biegnąc jeszcze szybciej.
– Lis! Tak to chyba był lis… – szeptał mech pod moimi gołymi stopami.
Zacząłem dyszeć. „Muszę się pospieszyć”.
Niedaleko sosny Rzepichy usłyszałem cichy głosik rumianku:
– Skręć w prawo.
Mimo zmęczenia uśmiechnąłem się i rzeczywiście zaraz za zakrętem zobaczyłem go.
Lekko pochylony nad leżącą zwierzyną, w swojej szacie czarniejszej niż bezgwiezdna
noc i ciągnącej się wdzięcznie po ziemi, kurczowo trzymał kosę. Unosząca się czarna
mgła wokół postaci zwiększała uczucie niepokoju. Był cierpliwy i opanowany, nie
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przeszkadzał umierającemu. Podszedłem trochę bliżej, nadal trzymając dystans, aby
nie utrudniać mu pracy. Zielony kryształ wiszący na grubych, srebrnych łańcuchach
spokojnie spoczywał na jego klatce piersiowej i świecąc, oznajmiał, że to już końcówka.
Wykrwawia się do reszty. „Mech miał rację” – pomyślałem. – „Tym razem przyszła
pora na pięknego pana lisa”. Kosiarz, słysząc ostatni, cichy oddech leżącego stworzenia,
wyprostował się, po czym czekał, aż dusza zacznie oddzielać się od ciała. Wreszcie
widząc ją unoszącą się coraz wyżej, szybko zamachnął swoim imponującym orężem,
przecinając ją i jednocześnie ją łapiąc. Oglądałem go z zachwytem. Jego precyzyjne
ruchy i stoickie zachowanie. Perfekcja. Widocznie wiedział już o mojej obecności,
ponieważ bez odwracania się do mnie, ściągnął kaptur z głowy i zapytał:
– Co Artemida sądzi o mojej propozycji? Zgadza się na taki układ?
Jego głos był jeszcze spokojniejszy niż zwykle, o ile to możliwe. „Cudowny, urzekający”. Opanowałem myśli i odpowiedziałem:
– Tak, uważa, że to dobry pomysł i powinniście szybko realizować plan. W trakcie
rozmowy już zaczęła przygotowania.
Nie mogłem nacieszyć się jego widokiem, jego obecnością.
– Dobrze.
W końcu odwrócił się w moją stronę, wystawiając czaszkę do palącego słońca. Nie
musiał zamykać oczu, patrzył się na nie, jakby prowadził wewnętrzną walkę o dominację z Heliosem. „Czy coś jest nie tak z kryształem?”
– W takim razie musisz wrócić do Puszczy Gorzowskiej, wiesz, rzeka Santoczna,
praktycznie w centrum, byliśmy tam z dwa razy – stwierdził fakt, spoglądając przy
tym w końcu na mnie.
Uśmiechnąłem się do niego czule, kiwając głową – „pamiętam”. Kontynuował
swoją wypowiedź:
– Tam, jeszcze dzisiaj powinny spotkać się boginie – Styks i Selene. Poinformuj je,
że niedługo wpadnę z wizytą. – Odruchowo przejechał palcami po amulecie na szyi.
– A, jeszcze jedno. Niech się szykują na wiele trupów, jest tam dużo starych drzew,
których czas szybko mija.
„Nie zauważył, że się nadal świeci?”
– Tak jest kapitanie! – Odpowiedziałem radośnie, salutując niczym prawdziwy
żołnierz.
„Musi mi się wydawać”. Kosiarz zaśmiał się lekko ze mną i pogłaskał po brązowej
burzy loków.
– Biegnij już – oznajmił krótko.
„Tak szybko? Nie chcę już iść, tyle czekałem na nasze spotkanie” – pomyślałem
i wyraźnie zasmuciłem.
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– Nie chcę już uciekać… Ostatnio zostałem jeszcze posłańcem dwóch bogów i w ogóle się nie widujemy – popatrzyłem na niego błagalnie.
Żniwiarz westchnął ponuro i tym razem położył swoją kościstą ręką na moim
poliku, lekko go głaszcząc:
– Wiem, wiem… To jest ostatnia sprawa do załatwienia i już o świcie możesz przyjść
na Bunkrowe Wzgórza. Będę tam na ciebie czekał.
Przymykając na chwile oczy, wtuliłem się w rękę na mojej twarzy. Nie musiałem
się już hamować.
– Czemu jeszcze nie dzisiaj, wieczorem, kiedy wrócę? – zapytałem z nadzieją.
Nigdy nie chciał spotykać się wieczorami.
– Mówiłem ci tyle razy – było słychać lekkie podirytowanie w jego głosie, co się
rzadko zdarzało. – Wieczorem mam wiele spraw do załatwienia, muszę jeszcze ogarnąć
śmiertelników. Praca posłańca śmierci nie jest łatwa. – Podsumował.
Patrzył na mnie swoimi czarnymi oczami, tak czarnymi, że nie dało się odróżnić
tęczówek od źrenic, czy odczytać jego emocji.
– To jak? – naciskał.
– Niech ci będzie. Jutro o świcie – oznajmiłem lekko naburmuszony.
Kosiarz delikatnie ucałował mnie w czoło i nadal nachylając się, z prawie niedostrzegalnym uśmiechem, powtórzył:
– O świcie.
„Dlaczego kryształ nadal mrugał, jeśli dusza lisa została złapana?” – zastanawiałem się całą drogę. Przy namyślaniu się, notorycznie przeszkadzały mi stare drzewa.
– „Nie zgasł kompletnie, tylko błyskał słabym zielonym światłem, na pewno się nie
przewidziałem, nie”. Słyszałem ich szepty nad głową:
– To już czas. Pora na ciebie. To już koniec.
„Czyżby gadały do siebie?” Zatrzymałem się na chwile przy Olszy czarnej, gładząc
jej korę.
– Widziałaś gdzieś niedaleko rzeki Santoczna Styks albo idącą do niej Selene? –
zapytałem z nadzieją.
– Czy ja wiem, czy to były akurat one. Dużo nimf i bogini widziałam – odpowiedziała Olsza z wielką dumą.
„Kto by pomyślał, że takie drzewko załapie zachowanie aroganckich Buków”.
– Dobra, zobaczymy jeszcze – odburknąłem i odwracając się na pięcie, poszedłem dalej.
Nie ma co się z nią kłócić tak jak z jej starszymi kolegami. Tak spacerując w stronę
rzeki, z pomocą odezwał się do mnie skromny Jaskier, rosnący spokojnie w cieniu.
– Obie kobiety są już przy ujściu jeziora Sitno Moczydelskiego… Widziałem je
kierujące się w tamtą stronę – oznajmił kwiatek.
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Ukucnąłem i gładząc żółte płatki, podziękowałem serdecznie:
– Ach dziękuję! W końcu ktoś pomocny! – żwawo wstając, popędziłem jak wiatr
w podane miejsce.
Styks zauważyłem już z daleka, strasznie rzucała się w oczy wśród roślinności. Nie
tylko wyglądem, ale również postawą. Wyniosła i majestatyczna, odziana w wiele zwiewnych, białych i niebieskich szali i wyszywaną suknię z błękitnymi kryształami, która
odkrywała tylko jej ramiona i plecy. Włosy miała długie i siwe, spięte tylko u góry przez
wiele muszelek, układających się na kształt korony. Ubiór towarzyszki był nieco podobny, do drugiej kobiety, lecz aura całkiem inna. Selene była bardzo beztroska, niczym
dziecko, ale flegmatyczna i nielubiąca konfliktów. Miała na sobie tę samą sukienkę, lecz
w zimniejszych i ciemniejszych barwach, a dziesiątki szali zastępowała chmarą srebrnej
biżuterii – to na szyi, to na rękach, to na nogach, głowie i uszach. Za to jej włosy były
krótkie, o kolorze śliwkowym, przyozdobione opaską z cyrkoniami i pół księżycem.
Żadna z nich nie nosiła butów – tak jak ja. Obie kobiety spacerowały po płyciźnie jeziora.
– Witam boginie Styks i Selene. Mam do przekazania wieś…
– Od kogo? – przerwała mi rzeczna bogini, nawet nie dając dokończyć.
Przeszywała mnie wzrokiem.
– Od zbieracza dusz. Oznajmia, że niedługo odwiedzi was obydwie. Ostrzega również przed wieloma trupami, jako że rośnie tu wiele starych drzew. – Odpowiedziałem,
kłaniając się, gotowy do odwrotu.
Zacząłem jednak czuć się nieswojo, przez intensywny wzrok królowej rzek. Niebo
niepokojąco pociemniało, mimo pełnego słońca. Selene z drugiej strony, sielankowo
bawiła się w wodzie, nie zwracając uwagi na mój komunikat, czy też moją obecność.
– Zostań – powiedziała stanowczo władczyni wody. – Wiadomość od Mrocznego
Kosiarza tak? Od twojego ukochanego?
Wyczuwałem kpinę w jej głosie. „Czego ona chce?”
– Skąd, bo… – Styks machnęła szybko ręką, skutecznie mnie tym uciszając.
Natura wokół nas również ucichła, zaprzestając jakichkolwiek ruchów. Nastała
głucha cisza, przerywana raz po raz przez chlapiącą wodą Selene. Jako jedyna nie
odczuwała powagi sytuacji.
– Odłóżmy formaliści na bok, na chwile, okej? Nie bądź głupcem.
Zamurowało mnie, nie wiedziałem co odpowiedzieć. Byłem wstrząśnięty.
– Głupcem? O co ci chodzi? – zaczynałem się denerwować przez sposób, jakim
bogini mówiła do mnie i patrzyła się na mnie.
„Wygląda, jakby wyśmiewała mnie w duchu”.
– Nie wiesz o czym mówię, tak? Kryształ się nadal świecił, prawda? – niebezpiecznie
przybliżyła się do mnie, uśmiechając niemiło.
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„Co? Jak? Nic nie rozumiem. Czyli naprawdę się świecił?” Zacząłem czuć nieprzyjemne i mocne pulsacje głowy, a ptaki do tego momentu ćwierkające i latające swobodnie,
nie odważyły się nawet przelecieć koło rozgrywającej się sceny.
– Tak? – odpowiedziałem niepewnie, lekko odwracając głowę w bok.
Moje ręce zaczęły drżeć z niepokoju. Strach jednak wygrał nad gniewem. Niespodziewanie kobieta złapała moje ramiona, zmuszając mnie do popatrzenia się na nią
w szoku.
– Nadal nie rozumiesz co się dzieje chłopcze? Idź jeszcze dzisiaj wieczorem na
wzgórza Piastowskie, na górę Wilkanowską i zobaczysz, że cię nie oszukuje – zamilkła
na chwile, patrząc się dookoła i otwierając lekko usta.
Jakby debatowała sama ze sobą czy zdradzić mi coś więcej. Wszystko działo się tak
szybko, nie zdołałem wydusić z siebie ani słowa. Czekałem tylko na dalsze wyjaśnienia,
lecz bogini jedynie spojrzała na mnie swoim surowym wzrokiem i powiedziała krótko:
– Jeśli on ci nie powie prawdy, ty ją sam musisz odkryć.
Kierując się szeptem dzikich kwiatów, rosnących pomiędzy ogromnymi sosnami,
słyszałem rozmowy drzew. Mrok zapadł już szybko, nie wiedziałem, gdzie biegnę,
a kpiny i histeryczne śmiechy natury nasilały mój niespokojny oddech. „Czy to on
idzie na wzgórze? Niemożliwe”. Zraniłem swoje stopy. Czułem otwarte rany i sączącą
się krew. Widząc rozgrywającą się przede mną scenę, ukryłem się między mniejszymi
drzewkami i krzakami. „Nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy”. Tu, na górze
Wilkanowskiej, gdzie życie i śmierć razem rezydowali, znajdował się początek i koniec. Dosłowny początek i koniec. Właśnie tu, zobaczyłem egzystencję czekającą na
kres losu, aby kontynuować swój taniec i równowagę na świecie. Właśnie tu, widząc
Mrocznego Kosiarza ściągającego swoją szatę, zrozumiałem, że jest nie tylko posłańcem śmierci, ale śmiercią samą w sobie. Czułem się oszukany. „Dlatego nie chciał się
spotykać wieczorami. Jego uczucia nigdy nie były szczere, ale…, ale jak?” Nie mogłem
tego pojąć. Miałem mętlik w głowie. Słyszałem nieprzyjemne dzwonienie w uszach
i patrzyłem jak przez mgłę. Nasłuchawszy się wyzwisk fauny i flory, bezmyślnie wstałem i zakłóciłem harmonie.
– Ty… ty zdrajco! Myślałem, że coś dla ciebie znaczę! – wykrzyczałem przez zęby.
Nie było czasu na łzy. Żwawym krokiem zacząłem podchodzić do pary tańczących,
ale coś mnie zatrzymało. Jakaś nieznana mi siła. Od razu poczułem ogarniające mnie
zimno i bezwład wszystkich kończyn. Opadając na ziemię, zdążyłem dostrzec podnoszący się ubiór ukochanego i nadal świecący się kryształ. Migał jaśniej niż przy umierającym lisie. „Nie. Nie, nie, nie, nie”. Wychwyciłem cichy odgłos zgrzytania. „Czy to…
ja? Brzmi jak łamiące się… serce”. Czekałem już na koniec. Bo kryształ nie oznajmiał
kresu żywota lisa, tylko moją klęskę. Otóż nie wiedziałem, że nie można zakłócić
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równowagi wszechświata. Śmierć jest sprawiedliwa. Ostatni oddech. Nie ważne czy
jest się śmiertelnikiem, czy nimfą, bogiem czy nawet kochankiem kostuchy. Śmierć
czeka każdego. Ostatnie spojrzenie w jego czarne oczy. Śmierć jest lojalna tylko
życiu. Ulatniająca się dusza. Śmierć jest ostatnim i najważniejszym sądem. Śmierci
nie powinniśmy się bać. Jedno precyzyjne machnięcie orężem. Śmierć powinniśmy
przyjmować z ulgą. „Koniec udręki mojego życia”.
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odległym zakątku świata, gdzieś głęboko w lesie, między pniami wąskimi
panuje spokój i harmonia. Skąpane w blasku słońca drzewa wysokie tańczą,
jak im wiatr zagra i zbierają jasne, ciepłe pasma słońca. Każdy z nich chwyta jak najwięcej dla siebie. Żądne jak najwięcej życiodajnego nektaru, rosną jak by nie było
końca. Rozpościerają swe korony szerokie i zachłannie piją złoty dar z nieba. Patrząc
w lewo czy w prawo, zaglądając w przód i tył, wszędzie drzewa jedne i te same – sosny.
Gdzieniegdzie, schowana pomiędzy nimi żyje rozmaita ilość flory.
Za kilometr, dwa czy trzy znajdziesz mały łan. Otoczony sosnami, porośnięty soczyście
zieloną trawą, kwiatami i złotymi kłosami, a na łanie piękne łanie i ich młode pod nogami. Skaczą, kłusują między swymi matkami. Nieopodal nich potężne i majestatycznie
wyglądające samce walczą o względy samic. Dwa najpotężniejsze z nich wyróżniają się
najbardziej ze wszystkich. Jeden nieskazitelnie biały niczym obłok chmur i promieniujący
złotą aurą przypomina gwiazdę świecącą w galaktyce, która przynosi nadzieję wszystkim
zagubionym istotom. Drugi zaś przeciwnie jest czarny niczym otchłań najmroczniejsza
i emanuje od niego złowieszcza aura, siejąca śmierć i spustoszenie. Dwa symbole: dobro
i zło; które w obecnej chwili toczą ze sobą zaciętą walkę. Ich korony nacierają na siebie
tak ostro, że aż się sypią iskry i słychać głośne: puk! Puk! Trach!
Gdy nagle sypiące się iskry spowiły cały łan i utworzył się wielki kłąb otaczający
dwa jelenie. Kilka minut później, kłęby iskier powoli opadały. Wydawało się, że trwa
to wieki, lecz kiedy wszystko się uspokoiło, już wiadomo było, kto wygrał starcie.
Dumnie ukazujący pierś biały jeleń stał nad pokonanym. Jego poroże lśniło w świetle
promieni słońca, a poroże przegranego zostało doszczętnie zniszczone.
Wszystko nagle zniknęło. Wszystko stało się białe i niczego nie było, nic tylko biała
i nieskazitelnie czysta pustka.
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Idąc przed siebie, wśród otaczającej wszystko bieli, gdzieś tam daleko można było
ujrzeć drewniane, owite złotem drzwi. Przechodząc przez nie, powtórnie ujrzysz...
las, który jest uderzająco podobny do poprzedniego. A może to ten sam, tylko jest
to inny jego zakątek? Uciekając głębiej w niego, zobaczysz coś, czego jeszcze nie widziałeś. Będąc wśród gęstwiny pni, dostrzeżesz małe świecące linie spadające z nieba.
Pokażą ci one drogę do królestwa robactw i grzybów, które są skryte pod mchem,
liśćmi, a nawet obok drzewa. Kozaki, podgrzybki, zielonki, prawdziwki, sówki, a także
muchomorki i hełmówki.
Pomiędzy dwoma pobliskimi drzewami wisiała pajęcza rozeta przyozdobiona małymi kroplami wody, a na niej stawonóg olbrzymi spokojnie sączący popołudniowy
obiad. Niedaleko, dosłownie kilka metrów dalej, radosna gromadka warchlaczków
biega i wywija koziołki, a za nimi wielka gromada dorosłych dzików. Głośno chrumkają
i ryją w ziemi, szukając grzybów jak by były to dla nich najcenniejsze w świecie skarby.
Ćwierkający mieszkańcy lasu rozgrywali mały koncert.
Po chwili nie wiadomo skąd nie wiadomo kto i kiedy wszedł do lasu. Wszystko
dookoła spowiła głęboka cisza, wszystko zamarło w miejscu, czekając na to, co się
może w każdej chwili zdarzyć. Była to cisza przed burzą.
Kiedy nagle słychać było strzał! A zaraz po nim kolejne dwa.
Wszędzie wokół panowała panika i szał.
Ptaki, które śpiewały, zakończyły swoją serenadę i wyfrunęły, jak najdalej się tylko
da, bawiące się warchlaczki skryły się wraz ze swoimi rodzicami gdzieś głębiej w lesie.
Wszystkie robaczki skamieniały w bezruchu, w nadziei na to, że nikt ich nie dostrzeże.
Każdy z grzybków założył na siebie pelerynę niewidkę i czekał spokojnie, aż wszystko się uspokoi.
Wszystkie zwierzęta ukryły się, najlepiej jak potrafiły. Biegnące łanie i byki niestety były najbliżej całego zdarzenia. Wszystkie biegły sprintem niczym błyskawice
i wszystkim udało się uciec, ale niestety... jedno z nich nie miało tyle szczęścia co inni.
Młody jeleń leżał powalony na ziemi, powoli wykrwawiając się bursztynowym
potokiem krwi. Leżał i patrzył jak stado, w którym jeszcze niedawno był, opuszcza go.
Nie wiedząc co zrobić, leżał i czekał na szybką śmierć. Czas dla niego się zatrzymał.
Po kilku minutach do jego uszu doszły nieznane mu dotąd głosy. Będąc ciekawym,
resztkami swoich sił otworzył oczy i ujrzał go. Stworzenie wysokie, muskularne, chodzące na dwóch odnóżach i dziwnie wyglądające. Jeszcze nigdy czegoś podobnego nie
widział i niestety już nigdy nie zobaczy. Młody jeleń zasnął i powędrował do krainy
wiecznego snu.
Niedaleko całego zdarzenia pośród gęstwiny drzew i krzewów stał biały oraz czarny
jeleń i przyglądali się całemu zdarzeniu. Mimo tak przykrego zdarzenia czarny jeleń
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odwrócił się i pobiegł w stronę reszty towarzyszy, ale biały nadal stał i patrzył. Zadumał
się przez dłuższą chwilę, a następnie pobiegł za resztą, pozostawiając za sobą małe
światełka na ziemi. Po całym zdarzeniu las na nowo tętnił życiem. I wszyscy zapomnieli o tym, co się stało. Wszyscy, prócz białego jelenia, który na nowo rozpoczął
pilnowanie swojego małego królestwa.
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