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Tytułem wstępu

Otwieraj innym oczy, ślepota jest coraz większa.

Z zainteresowaniem przeczytałam „Historie (nie) dokończone” 
uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w  Tar-

nowie-Gumniskach. Stanowią one pokłosie konkursu literackiego na 
opowiadanie o dowolnej tematyce.

Ten ogólnoszkolny konkurs został ogłoszony z inicjatywy pani Jo-
anny Chramęgi-Muchy prowadzącej szkolną bibliotekę i zajęcia czy-
telnicze oraz pana Mateusza Kołodzieja – szkolnego polonisty. Pomysł 
narodził się w  covidowej rzeczywistości, kiedy to zdalne nauczanie 
okazało się czymś nowym i niełatwym. 

Jury, w skład którego weszli poloniści: pani Agnieszka Klugiewicz, 
pani Justyna Bogusz, pan Mateusz Kołodziej, pani Joanna Chramę-
ga-Mucha – nauczyciel bibliotekarz oraz dyrekcja szkoły w osobach: 
pana Roberta Kozioła, pani Jolanty Chmury, z nadesłanych prac kon-
kursowych wybrało jedenaście opowiadań zasługujących na uwagę 
i wyróżnienie.

Konkursowe teksty są bardzo różnorodne w  treści i  formie. Nie 
wszystkie spełniają wymogi charakterystyczne dla gatunku epickiego, 
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jakim jest opowiadanie. Jestem jednak głęboko przekonana, że inicja-
torom konkursu chodziło przede wszystkim o rozbudzenie zaintere-
sowań humanistycznych młodzieży, zachęcenie jej do samodzielnych 
prób literackich. I sądzę, że tak określony cel został osiągnięty.

Wieloraka tematyka opowiadań jest inspirowana lekturami, ba-
śniami, mitologią, doświadczeniami jakże młodego jeszcze życia, 
obserwacjami ludzkich relacji, problemami swoich rówieśników. 
Wprowadzone wątki, motywy, symbole, znaki pozwalają odczytać to,  
„co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach”1, czyli sferę 
myśli, przeżyć i uczuć bohaterów, a pośrednio autorów.

Wiele historii rozgrywa się w onirycznym świecie marzeń sennych 
i snów, które zderzają jawę, świat rzeczywisty z tęsknotami, marzenia-
mi i pragnieniami. Jest w nich młodzieńcza tęsknota za lepszym świa-
tem, w którym nie ma obojętności, chłodu, odrzucenia, często między 
najbliższymi sobie ludźmi, ucieczki w  samotność, narkotyki, a  nie-
jednokrotnie w wyobcowanie i śmierć. Podkreśla to powtarzający się 
w  opowiadaniach motyw lasu jako labiryntu budzącego przerażenie 
i poczucie zagubienia we współczesnym świecie.

Motyw ten łączy się z kolei z motywem wędrówki, jak w „Małym 
księciu” Antoine’a  de Saint-Exupéry’ego, wędrówki w  poszukiwaniu 
światła i piękna, przyjaźni i miłości – „patrzenia sercem”.

Bohaterami opowiadań są najczęściej rówieśnicy autorów. Ich 
imiona nie są pospolite, zazwyczaj obco brzmiące. Poznajemy bo-
wiem Estelle, bliźniaków Samuela i Melody, Aurelię i Szymona, Blankę 
Smith, Laurę, Bena, Felixa, Chrisa, dziewczynę o imieniu Sam, Angela 
Brando, Bruna, Lucjusza, Filipa, Nero, Liama i Ines. Już same imiona 
podkreślają powiązanie bohaterów z  globalnym światem współcze-
snej młodzieży. Ale to tylko spostrzeżenie, bo przecież najważniejszą 
sprawą w historiach tych bohaterów jest świat ich przeżyć, wzajemne 
relacje i dokonywane wybory, co może być ciekawym „przyczynkiem 
socjologicznym” dla poznania tej grupy wiekowej.

Problemów jest bardzo wiele, często niedostrzeganych lub lekce-
ważonych, szczególnie w  dzisiejszej trudnej, pandemicznej rzeczy-

1 S. Wyspiański, Wesele, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2016, s. 59.
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wistości, kiedy niemal każda z dziedzin naszego życia przeniosła się 
do Internetu. Coraz bardziej powszechny jest problem przemocy on-
line, gdyż Internet stał się drugim, równoległym światem dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym.

„Niewidzialna przemoc” nie powoduje fizycznych złamań czy oka-
leczeń, ale zostają po niej ślady w postaci lęków, depresji, zburzonego 
poczucia własnej wartości, osamotnienie. A  fakty są alarmujące. Jak 
mówią wyniki aktualnych badań, prawie połowa polskich nastolatków 
doświadczyła agresji w Internecie, a 39% z nich nie powiedziało o tym 
nikomu2.

Ten kryzys uwydatnia nierówności społeczne, edukacyjne i emo-
cjonalne wśród dzieci i  młodzieży, szczególnie z  rodzin dysfunkcyj-
nych. Trudne doświadczenia z domu rodzinnego mają bardzo nega-
tywny wpływ na poczucie własnej wartości, nawiązywanie relacji nie 
tylko z dorosłymi, ale także z rówieśnikami.

Rodzina i środowisko szkolne pełnią bardzo ważną rolę w kształ-
ceniu empatii, tolerancji i budzeniu wrażliwości na potrzeby i proble-
my drugiego człowieka. Jakże dojrzałą świadomość tej konieczności 
ma Martyna Dulęba, autorka pierwszego opowiadania z „Historii (nie) 
dokończonych”, kiedy przez swoje alter ego, wilczycę Libertas, woła do 
nas z głębi wrażliwego serca: „Otwieraj innym oczy, ślepota jest coraz 
większa”.

Wszystkim uczestnikom konkursu wyrażam uznanie, wyróżnio-
nym składam gratulacje, a całej Społeczności Uczniowskiej i Kolegom 
Nauczycielom mojej szkoły życzę wszelkiej pomyślności i otwartych 
serc.

Maria Woźny

Tarnów, 21 marca 2021 r.

2 Porównaj: Niewidzialna przemoc – SOS Wioski Dziecięce z nową kampanią 
o cyberprzemocy wśród nastolatków, na: https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/
niewidzialna-przemoc-sos-wioski-dzieciece-z-nowa-kampania-o-cyberprze-
mocy-wsrod-nastolatkow, dostęp: 21.03.20201 r. 
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Martyna Dulęba „Gdy będzie za późno….”

Pewnej nocy w gąszczu lasu obudziłam się nieświadoma, kim 
jestem i  co właściwie robię. Leżałam nieruchomo patrząc 

w gwiazdy i myśląc, dlaczego właściwie nie mogłam zostać stworzona 
jako jedna z nich. Gwiazda jest i świeci – to tyle i aż tyle. Tak samo 
ważna we wszechświecie jak ja, a jednak wypełnia swoją misję bez żad-
nego szwanku. Wie, czym jest i po prostu świeci. Nie kategoryzuje na 
lepszych i gorszych, ładnych i brzydkich, mniej czy bardziej utalento-
wanych. Nie uczestniczy w pogoni za niczym. Poza tym widzi, że Zie-
mia jest okrągła, nie przywiązuje więc wagi do kierunków. Niezależnie 
jak, skończy się tak samo. To okropny, wyłącznie ludzki nawyk. 

Leżąc tak przez moment pomyślałam, że może Bóg zamienia nie-
których zmarłych właśnie w gwiazdy, takich niepowszechnych, żeby 
dalej mogli świecić swoim blaskiem, pociągać swoją magiczną energią, 
inspirować. 

Obraz mojej zadumy przysłonił wilk, a właściwie wilczyca. Nie za-
skoczyło mnie to specjalnie, gdyż często za mną chodziła, choć nie by-
łam pewna czy jest prawdziwa, czy to tylko wytwór mojej wyobraźni. 
Na imię miała Libertas, tak ją nazwałam. Patrzyła na mnie długo, aż 
wreszcie wstała subtelnie i z gracją ruszyła przed siebie. Podążałam za 
nią, aż dotarłam do jaskini.
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Przedstawiła mi swoje potomstwo: Fidem, Spe i najbardziej kąśli-
wą Amare. Młode ganiały się wesoło, aż jedno zadrapało rodzeństwo. 
Zaczęły warczeć i kąsać, chciały się z całych sił odpłacić. Pomyślałam, 
że to zwierzęta, więc to całkiem naturalne, ale to była tylko chwila. 
Przecież niektórzy ludzie robią identycznie. Wilczęta do porząd-
ku przywołała matka, człowieka powinna refleksja. Opowiadała mi 
o swoim rodzicielstwie, o tym, jak ważne jest ogrzewanie ich swoim 
ciepłem, chwalenie i podziwianie. Bez ciepła zamarzną. Nasz gatunek 
chyba zaczyna o tym zapominać. Spotykamy tylu wygłodniałych i nie 
dostrzegamy tego...

Później ruszyłyśmy w głąb leśnego labiryntu. Trafiłyśmy na pija-
czynę, który poprosił o pieniądze na trunek. Przywitałam się z nim, 
jednocześnie dając mu monety. Patrzył chwilę z  niedowierzaniem, 
wziął mnie za rękę, ucałował i kilkukrotnie podziękował. Ciągle po-
wtarzał, żebym zawsze patrzyła w  oczy. Próbowałam, ale za bardzo 
mnie to krępowało. Zauważył to, więc puścił moją dłoń, podziękował 
jeszcze parę razy, powiedział kilka komplementów i odszedł. Nie pa-
trzyłam mu długo w oczy, ale do dzisiaj żałuję, że go nie przytuliłam. 
Choć błękit tęczówek świecił pośród szarości jego skóry i ubrań, nigdy 
nie widziałam tak martwych oczu. 

Kawałek dalej na kamieniu siedziała dziewczyna w białej sukience 
z nieobecnym, ale bardzo pięknym wzrokiem.

– Witaj, wszystko w porządku? – zapytałam. 
Myślę, że jedną z najgorszych rzeczy, jakie możemy zrobić drugiej 

istocie, to pozostawić ją w  samotności, niezależnie czy jest wierząca 
mniej lub bardziej, czy w  ogóle nie wierzy… To straszne, zwłaszcza 
jeśli obdarzy nas zaufaniem, sercem. Nigdy nie wiemy, ile nosi radości 
i  smutków, co przechodzi. Niektórzy mówią, że widać to po oczach. 
Ponoć najpiękniejsze mają ci, którzy najwięcej płaczą, ale jeśli to 
prawda, to dlaczego dajemy człowiekowi radość i  nadzieję, żeby za-
raz ją brutalnie zdeptać? To pozostawia ślad na jego codzienności: lęk, 
strach, cierpienie… 

Rany to dary. Blizny są ważne i wiele nas uczą. Taka tkanka jest 
mocniejsza od reszty. Jednak czasem, dla bardzo wrażliwej duszy, fun-
dujemy bilet w jedną stronę.
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– Wszyscy potrafimy ranić, ale dlaczego nie próbujemy nawet tego 
naprawić? – załkała cicho i uciekła.

Dochodząc prawie do kresu podróży, dostrzegłam jeszcze dziew-
czynę, która wciągała prochy. Była bardzo wrażliwa i mądra. Opowie-
działa mi o swoim życiu. Nigdy nie czuła się kochana ani ważna, nie 
miała w  nikim wsparcia. Nikt nie dawał wiary w  jej słowa i  marze-
nia. Czuła się okropnie samotna, cierpiała niewyobrażalnie, zrywała się 
w nocy dusząc, płakała. Najpiękniejsze rzeczy rodzą się z bólu… Mie-
rzyła wszystkich swoim sercem, a z jej opowieści wywnioskowałam, że 
było ogromne. Trafiła do zakątków, do których nikt nie powinien ni-
gdy trafić – zwłaszcza młody człowiek – dlatego zawsze wiedziała, co 
powiedzieć. Ból wyszlifował z niej diament. Wycierała łzy, brała krzyże 
na swoje barki i pomagała innym je nieść. Była bardzo zmęczona, choć 
teoretycznie nie miała powodów. Jej słowa nie były tanie, więc nie rzu-
cała ich na wiatr, znała ich wartość. Umarła w męczarniach, samotnie. 
Przechodziła przez piekło, a jednak potrafiła rozpalić w drugim człowie-
ku wiarę, nadzieję i miłość. Piękna dusza trafiła na margines, bo ludzie 
wokół niej nie potrafili spojrzeć ponad czubek swojego nosa. Sama nie 
zdołała sobie poradzić. Nazwiemy ją słabą, nieudaną, bezużyteczną i do-
damy wiele tego typu łatek. Człowiek tonie, patrzymy na to i nie podamy 
mu ręki. Szkoda, że widzimy wszystko tylko nie to, co trzeba. 

Libertas uświadomiła mi, że oni wszyscy już nie żyją. Nie byłam 
zaskoczona, czułam to w głębi duszy, gdy ze mną rozmawiali. Koniec 
labiryntu kończył się ścianą – niby białą, niby przezroczystą. Było sły-
chać jakieś pieśni, grały harfy, machał do nas Gabriel. Widziałam zna-
jomą już narkomankę z  rysą na szyi. Byli też pozostali. Jeśli dobrze 
pamiętam, grali razem w szachy z błyskiem w oczach.

– Zrobiłaś wszystko, co mogłaś? – zapytała wilczyca.
– Nie, na pewno nie… – odpowiedziałam ze smutkiem.
– Twoje serce teraz stoi, ale możesz dopiero zacząć żyć, więc wra-

caj wędrowcze. Sama widzisz, ile musisz jeszcze zdziałać. Pomóż mi, 
otwieraj innym oczy, ślepota jest coraz większa – powiedziała, podając 
mi jednocześnie klucz.

Rankiem obudziłam się w psychiatryku. W ręce trzymałam przed-
miot.
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Daria Stolarska „Nieznajoma”

– Mamo?! Mama!! Odezwij się! Czy to ty? Proszę, weź się 
odezwij!

Ale to nie była ona, tylko ktoś do niej podobny. Mama natych-
miast by zareagowała, a ta tajemnicza kobieta jedynie stała w milcze-
niu i przyglądała mi się, jakby starała się odczytać moje myśli.

– Halo? Może pani coś powiedzieć? – zapytałam drżącym i nie-
pewnym głosem. Ona przez cały czas milczała i patrzyła na mnie. Na-
gle ruszyła w moją stronę. Szła wdzięcznie i wolno. Byłam przerażona, 
ale nie mogłam uciec. Znajdowałam się w środku lasu, przywiązana do 
drzewa. Nie pytajcie o to, jak to się stało, bo nie wiem, co tak naprawdę 
się wtedy wydarzyło. 

Ona, tajemnicza nieznajoma, stanęła przede mną. Dostrzegłam 
w jej oczach coś niezwykłego – jakby delikatny przebłysk. Jej oczy były 
intensywnie zielone. Można byłoby je porównać do wiosennej trawy.

– Witaj Ines. Pozwól się uwolnić – odezwała się w końcu cichym 
głosem. Ale moment, skąd ona wiedziała, jak mam na imię?

– Przepraszam, skąd wiesz, jak się nazywam?
Popatrzyła na mnie, ale nie odpowiedziała. Nie wiem, o co jej cho-

dziło.
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– Chodź, pokażę ci coś – wyciągnęła rękę, a ja niechętnie podałam 
jej swoją dłoń. Nie wiem, gdzie mnie prowadziła. Było tak ciemno, że 
nie widziałam nawet czubka własnego nosa. Wyglądało na to, że mu-
siała dobrze znać ten las.

– Zamknij teraz oczy, na chwilę. Zaufaj mi – musiałyśmy być blisko 
celu, skoro kazała mi to zrobić. Chcąc nie chcąc zrobiłam to i dałam się 
jej poprowadzić. Nagle usłyszałam skrzypienie drzwi. To musiała być 
jej chatka.

– Możesz już otworzyć.
Otworzyłam oczy i się rozejrzałam. Miałam rację – to była chatka, 

ale nie taka, jakiej się spodziewałam. Myślałam, że będzie to całkiem 
drewniany dom, a wewnątrz wszędzie będą rośliny. Ten, który ujrza-
łam, zdobiło tylko kilka roślinek. Posiadała za to wiele drobiazgów. 
Zdawały się zbędne, ale skoro je trzymała, musiały być jej potrzebne 
albo po prostu miała do nich sentyment. Wpadła mi w oko jedna rzecz, 
a dokładniej kwiat – prawdopodobnie był to bez. Wtem zorientowa-
łam się, że kobieta na chwilę zniknęła. Nawet nie zauważyłam, kiedy to 
się stało. Musiałam być tak pochłonięta swoimi myślami, że nie usły-
szałam skrzypienia podłogi. 

Wróciła około dziesięciu minut później, ale w  innym stroju. Na 
głowie miała wianek z bzu, w ręku trzymała jego gałązki. Musiała je 
albo lubić, albo miały one związek z jej osobowością, coś jak atrybut 
lub cecha charakteru. Wyglądała na osobę delikatną. Kwiaty bzu też 
przecież takie są. Tak przynajmniej myślę, nie wiem ile w tym prawdy.

– Czy ty też lubisz bzy? – zapytała z zafascynowaniem. – Są takie 
piękne i subtelne, a do tego ich zapach jest cudowny!

– No, w jakimś stopniu, lubię je – zamyślona rozglądałam się cią-
gle po pomieszczeniu, gdy nagle zobaczyłam skórzaną torbę opartą 
o nogę stołu.

– Przepraszam za ciekawość, ale co jest w tej torbie?
W chwili, kiedy zadałam to pytanie, jej cały zachwyt i uśmiech na 

twarzy zniknęły. Widać było, jak się waha czy ma odpowiedzieć. Osta-
tecznie zdecydowała się udzielić odpowiedzi.

– Dziennik.
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– Czyj? – ciężko było ukryć moją ciekawość. Zdaje mi się, że to 
rozgryzła.

– Twój.
I  w  tym momencie lekko się przeraziłam. Skąd ona miała ten 

dziennik? Do tego ja nigdy takiego nie prowadziłam. A może ktoś się 
pode mnie podszywał?

– Pewnie zastanawiasz się skąd go mam? A no stąd, że w wieku 
dziesięciu lat zgubiłaś go w  tym lesie nieopodal rzeki. Ja jedynie go 
przygarnęłam. Myślałam, że kiedyś po niego wrócisz – tym razem 
miała zdecydowany głos. Jakby się zastanowić, to chyba rzeczywiście 
go zgubiłam, skoro mnie rozpoznała po prawie sześciu latach. 

– Chodź, musimy iść. Weź jakąś kurtkę. Będziemy szły daleko, 
więc możesz też wziąć na drogę coś do jedzenia. Chcesz, to przejrzymy 
moje zapasy? 

Szczerze to nawet nie byłam głodna. Jedyne, co miałam ze sobą, to 
cienka kurtka, która zresztą była mało adekwatna do aktualnej pogody. 
Bądźmy poważni – jest zimno i mokro, a ja mam jedynie letnią kurtkę. 
Świetnie.

Kiedy wyszłyśmy, było naprawdę brzydko. Lało jak z cebra, a mimo 
tego ona zdecydowała się iść gdzieś w taką pogodę. Naprawdę jej nie 
rozumiałam.

– Nie zimno ci? – można było usłyszeć zrezygnowanie w  moim 
głosie. Serio, niczego nie rozumiałam.

– Nie. Jest rześko, ale nie zimno. 
Trzydzieści minut później dotarłyśmy do jakiegoś dość stromego 

wzgórza. Byłam tak zmęczona, że prawie upadłabym i stoczyła się z tej 
górki – i to spektakularnie!

– Ale piękny widok, czyż nie? Tak tutaj zielono – zachwycała się, 
mimo że była już noc.

– Ty w ogóle coś widzisz? Ciemno jest, bardzo ciemno.
– Jestem w stanie znaleźć piękno w ciemności lub wyobrazić sobie 

piękne scenerie. Wygląda na to, że jeszcze nie umiesz dostrzec innego 
punktu widzenia, ale spokojnie, nauczysz się – w  jej głosie było coś 
przekonującego. Ciężko to określić. 
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– Zostało jeszcze sześć kilometrów. Już niedaleko – powiedziała, 
ale myślę, że nawet ona nie była zachwycona tym faktem.

Sześć kilometrów… Ludzie, ja już ledwo idę ze zmęczenia, a deszcz 
i zimno wcale tego nie ułatwiają. A to jest jedynie mały procent moich 
uczuć odnośnie do tego… 

Niecałą godzinę później byłyśmy niedaleko celu. Było ciemno, ale 
po lekkich błyskach dałam radę rozpoznać jaskinię. Chwila, dlaczego 
jaskinia? Co ona chciała zrobić? Coraz bardziej mi się to nie podobało. 

– Trzymaj się mnie. Widzę, że z trudem stoisz na nogach. Uwierz 
mi, ta wędrówka będzie tego warta. Na końcu zobaczysz coś piękne-
go… – wypowiedziała te słowa spokojnym tonem. Mimo tego, że by-
łam mocno wystraszona, trochę mnie to uspokoiło. 

Zdawało się, że w  jaskini jest jeszcze ciemniej niż na zewnątrz. 
Momentami panowała tam wręcz całkowita czerń. Ile bym dała, aby 
ujrzeć jakieś światło, chociaż to najmniejsze… W jednej chwili moja 
cicha prośba spełniła się – dostrzegłam delikatne, niebieskie światło 
sączące się jakby z korytarza. Poczułam zadowolenie. 

– Zamknij oczy jeszcze ten jeden raz, ostatni raz.
Ostatni? Czy to oznacza, że jestem blisko zakończenia mojego 

żywota? Nie, to niemożliwe! Pełna strachu zamknęłam oczy, tak jak 
prosiła, ale muszę przyznać, że zżerała mnie ciekawość w stosunku do 
tego, co chciała mi pokazać. Mimo że miałam opuszczone powieki, 
cały czas docierało do mnie jasne, niebieskie światło…

– Możesz otworzyć.
Przede mną rozpościerała się cudowna sceneria. Było tam średniej 

wielkości jezioro i  to właśnie od niego biło tak jasne światło. Zbior-
nik otaczały kamienie. Po lewej stronie znajdowało się dziwne drzewo, 
którego liście były niebieskie. Rosły na nim drobne owoce. Wyglądały 
na smaczne. Ze sklepienia zwisały białe kryształki. To było takie pięk-
ne… Moje oczy nie mogły się nacieszyć tym widokiem.

– Widzę, że to miejsce ci się podoba.
– No jasne, że tak! – odpowiedziałam, wciąż się rozglądając.
– Przepraszam, że ci przerwę, ale chciałabym porozmawiać. Oczy-

wiście, jeśli ci to nie przeszkadza – wydawało się to ważne, skoro zapy-
tała. Normalnie po prostu przeszłaby do rzeczy. 
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– Słucham – usiadłam przy drzewie, wpatrując się w jezioro.
– To miejsce, w którym się znajdujemy, jest wynikiem współpracy 

kilku osób – twojej oraz twoich przyjaciół. 
Odwróciłam wzrok w jej stronę. O co jej chodziło? Jak mogłoby 

to być efektem współpracy z moimi przyjaciółmi, skoro widziałam to 
pierwszy raz w życiu?

– O co ci chodzi? Pierwszy raz widzę to na własne oczy!
– Prawdę mówiąc, to takie jeziorko ma każdy z nas, ale w innym 

miejscu. I tylko ta osoba może je zobaczyć. Przez współpracę miałam 
na myśli to, jak dbaliście o swoją przyjaźń i wartości. Im bardziej czło-
wiek o nie dba, tym piękniejsze staje się jego jeziorko. Oczywiście nic 
nie jest na stałe.

– Och, rozumiem… – powiedziałam, ale tak naprawdę nie rozu-
miałam nic a nic.

– Teraz przejdziemy do ostatniej rzeczy. Jest to bardziej rada. Jeśli 
chcesz, by wszystko, co robisz, było efektywniejsze, musisz szukać mo-
tywacji w głębi samej siebie. Wsparcie bliskich też jest ważne, ale mu-
sisz pamiętać o jednej rzeczy – postaraj się stać swoją najlepszą przy-
jaciółką. Na ten moment brzmi to jak trudna do osiągnięcia rzecz, ale 
jeśli ci się uda, to nawet odejście twoich bliskich nie zrobi ci większej 
krzywdy – przerwała nagle i popatrzyła na jezioro, jakby chciała coś 
zrobić. – Cóż, nasz czas nadszedł. Złap moją rękę i chodź. 

Wzięłam sobie jej radę do serca, bo rzeczywiście z motywacją jest 
u mnie ciężko, a jeśli ktokolwiek ode mnie odejdzie, to czuję się, jakby 
jakaś część mnie zniknęła. I to zawsze boli… Chwyciłam jej dłoń. Tym 
razem zrobiłam to już bez obaw.

– Dziękuję, że chciałaś mnie wysłuchać i zaufałaś mi, pomimo że 
jestem ci kompletnie obca. Musimy już iść.

Stanęłyśmy na kamieniach. Wykonałyśmy krok do przodu, czyli 
po prostu wskoczyłyśmy do wody. Ona zniknęła, ale ja nie poczułam 
strachu czy zdenerwowania, tylko spokój i ukojenie. 

Zapadła ciemność. Myślałam, że to naprawdę koniec, ale obudzi-
łam się w swoim łóżku. Słońce powoli wychodziła zza horyzontu. 

– Czyli to wszystko było tylko snem… – pomyślałam.
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Alena Emelianova ***

Estelle siedziała za biurkiem i szkicowała coś w swoim zeszycie. 
Była znudzona. Podpierała ręką podbródek, słuchając przy tym 

drażliwych krzyków macochy dochodzących gdzieś z otchłani domu. 
Była przyzwyczajona. Krzyki, wyzwiska oraz zwykłe ignorowanie jej 
osoby stało się dla niej rutyną. 

Dla Meredith dziewczyna była jedynie ciężarem, który pozostał po 
śmierci męża. Traktowała ją jak psychopatkę oraz dziwadło. Dziew-
czyna brała to wszystko do siebie oraz przejmowała się tym, co mówi 
o niej ta kobieta. Każdego dnia czekała na zmrok, by móc wymknąć 
się z parterowego budynku i zniknąć między drzewami w lesie. Czuła 
się tam znacznie bezpieczniej niż we własnym domu. Pomimo tego, 
jak mrocznie wyglądała jej kryjówka, nigdy się tym nie przejmowała, 
ponieważ jej przyjaciele mogli ją obronić. Przynajmniej tak uważała. 
Owymi przyjaciółmi brunetka nazywała bliźniaków – Samuela oraz 
Melody. 

Właściwie to nigdy nie powiedzieli jej skąd są ani gdzie podziali się 
ich rodzice, jednak zielonooka się tym nie przejmowała. Zwierzała się 
rówieśnikom, jakby znała ich całe życie. Tylko czasami zastanawiała 
się, czy jest postrzegana przez rodzeństwo jako osoba im bliska. Po-
wodem takich rozmyśleń był fakt, że bliźnięta mało o  sobie mówiły 
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– w przeciwieństwie do Estelle, która nie miała z tym najmniejszego 
problemu. 

Słysząc skierowane do jej pokoju kroki, momentalnie zamknęła 
zeszyt. Nie chciała, aby jej opiekunka dostrzegła szkice, które na sto 
procent utwierdziłyby ją w  tym, że nastolatka jest psychopatką, za 
którą ta i tak ją uważała.

– Długo masz zamiar siedzieć w tym bałaganie? – ostry ton głosu 
sprawił, że Estelle poczuła ciarki na swoim ciele. Kobieta wskazała pal-
cem na porozrzucane po całym pomieszczeniu rzeczy. 

– Do kiedy zacznie mi to przeszkadzać – odpowiedziała nastolat-
ka bez zbędnych emocji, nie odrywając spojrzenia od porysowanego 
biurka. Wyraźnie usłyszała cmoknięcie niezadowolenia, które ozna-
czało, że macosze najwyraźniej nie spodobało się to, w  jaki sposób 
dziewczyna się do niej odezwała. Atmosfera w pokoju z sekundy na 
sekundę gęstniała, ale Estelle nie miała zamiaru się narażać poprzez 
wyproszenie z niego Meredith.

– Nie masz prawa się tak do mnie odzywać! Tylko dzięki mnie nie 
jesteś jeszcze w domu dziecka! – warknęła. – Tam jest twoje miejsce!

Kobieta zlustrowała Estelle wzrokiem pełnym pogardy.
– Długo jeszcze masz zamiar wymykać się po nocy z domu? Może 

ty bierzesz narkotyki? 
Prowokacja. Meredith miała na celu jedynie upokorzyć młodą 

dziewczynę i zagrać jej na emocjach. Dla nastolatki nie było to nic no-
wego.

Tej nocy miała wyjść po raz ostatni. Tym razem nie chciała wra-
cać. Samuel i Melody od kilku tygodni zapewniali ją, że znają miejsce, 
gdzie nie będzie więcej poniżana przez opiekunkę. Dom, w którym po-
czuje się bezpieczna i nie będzie musiała czekać do nocy, by spotkać 
się z przyjaciółmi.

– Patrz na mnie, gdy do ciebie mówię! – syknęła wściekle łapiąc 
nastolatkę za ramię. 

– Puść mnie! – dziewczyna krzyknęła z grymasem bólu na twa-
rzy. To jednak nie poskutkowało, dlatego już po kilku chwilach Estelle 
podniosła się gwałtownie z krzesła. Wymusiło to na Meredith cofnię-
cie się o kilka kroków i rozluźnienie uścisku. 
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Jak przez mgłę pamięta to, jak wybiegła z domu w akompaniamen-
cie krzyku jasnowłosej kobiety, która głośnymi i krótkimi komunikata-
mi domagała się jej powrotu. Przebiegając obok bramy, zgarnęła scho-
wany poprzedniego dnia plecak i  ruszyła w  kierunku lasu znacznie 
szybciej niż zwykle, nie oglądając się nawet za siebie. 

Niebo tego dnia zdawało się bardziej czerwone niż zazwyczaj, ale 
nikt by nie zaprzeczył, że zachód i tak był piękny i niecodzienny. Wiatr 
zawiał nieco mocniej, przez co kosmyki jej włosów się uniosły. Pragnę-
ła w tej chwili uciec tak daleko, jak tylko się da. Jedyne, od czego teraz 
to zależało, to przyjaciele dziewczyny, których mogła nie znaleźć tam, 
gdzie zawsze się spotykali.

Zdecydowanie nie tego chciał dla niej ojciec. Pragnął, aby była 
szczęśliwa, tymczasem teraz czuła okropny ból. Nie myślała o tym, co 
dalej będzie dziać się w jej życiu. Być może niedługo zobaczy swojego 
tatę lub zwyczajnie ucieknie z miasta i w towarzystwie zaufanych osób 
nareszcie poczuje wewnętrzny spokój i wolność, której tak bardzo jej 
brakowało. 

***

Trzy godziny. Tyle czekała na bliźniaków, siedząc na drewnianym 
mostku przy jeziorze. Tafla wody połyskiwała w blasku księżyca, lecz 
teraz nie cieszył jej nawet tak ładny widok. Martwiła się, że nikt nie 
przyjdzie, a ona będzie zmuszona wrócić do „domu”. Bawiła się nerwo-
wo małą gałązką, okazując przy tym swoje zniecierpliwienie. Jej wzrok 
był w pełni skupiony na palcach, gdzieniegdzie zadrapanych od kol-
ców krzewów, przez które musiała się przedrzeć, by dotrzeć do tego 
miejsca.

Gdy wiatr ponownie zawiał, poczuła się obserwowana. Rozejrzała 
się uważnie, jednak żadna postać nie ukazała się jej oczom.

– Melody? – spytała podnosząc się z miejsca i kierując wzrok na 
las. – Samuel? 
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Słysząc plusk wody wzdrygnęła się lekko i odwróciła w stronę je-
ziora. Nie spodziewała się jednak, że zobaczy rudowłosą Melody, która 
po czubek nosa była zanurzona w wodzie. Jej skóra miała siny odcień, 
co sprawiało wrażenie, jakby woda była tak bardzo lodowata, że dziew-
czyna lada chwila miałaby zamarznąć.

– Mel, wyjdź z  tej wody! – poprosiła nieco przerażona pustym 
wzrokiem przyjaciółki, dopiero po chwili orientując się, że coś jest nie 
tak. – Kiedy zdążyłaś wejść do wody? – pytając, cofnęła się odruchowo 
o krok, napotykając plecami na kogoś innego. Wystraszona odwróciła 
się. Zobaczyła młodego rudzielca, którego odcień skóry był identyczny 
jak u siostry. Wyglądał, jakby dopiero co wyszedł z jeziora, a jego prak-
tycznie niebieską twarz zdobił krzywy uśmiech. Kompletnie zagubio-
na zrobiła ponownie krok w tył, zbliżając się tym samym do krawędzi 
mostku.

– Już myśleliśmy, że nie przyjdziesz – powiedział przyciszonym 
głosem Samuel.

– To jakiś żart? Czemu tak wyglądacie? Samuelu, wytłumacz mi! – 
poprosiła błagalnym tonem praktycznie drżąc ze strachu. 

– Zawsze tacy byliśmy – wzruszył ramionami, robiąc krok w stro-
nę brunetki. – Coś nie tak? – prychnął cicho, co zmusiło dziewczynę 
do ponownego cofnięcia się.

Nie wiedziała, co ma odpowiedzieć. Do jej głowy zakradły się 
okropne myśli, do czego nie chciała z początku dopuścić. Puste oczy 
nastolatka były przerażające, a  gdzieś za nią wciąż pozostawała jego 
siostra, co podwójnie sprawiało, że Estelle chciała zapaść się pod zie-
mię.

– Boisz się? – w  głosie rudowłosej wyraźnie słyszała nutkę iro-
nii, lecz nie to przyprawiało ją o  dreszcze, tylko fakt, że bliźniaczka 
Samuela stała tuż za nią.

– Czego chcecie? – zadała to pytanie tak bardzo cicho, że sądziła, iż 
nie zostanie usłyszane. Myliła się.

– Jak to czego? – zaśmiała się dziewczęco Melody. – Mieliśmy za-
prowadzić cię tam, gdzie więcej nie zostaniesz skrzywdzona – wraz 
z tymi słowami Estelle została złapana za rękę i wciągnięta do wody. 
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Nie zdążyła niczego zrobić – ani się odezwać, ani chociażby nabrać 
powietrza do płuc. Poczuła, jak woda opatula ją swoim zimnem, a sta-
lowy uchwyt niebieskookiej nie pozwala na wyrwanie się i wypłynięcie 
na powierzchnię. Przed oczami miała twarz Samuela. Póki próbowała 
się oswobodzić, dostrzegała kątem oka dzieci w różnym wieku i różnej 
płci. Po prostu tam były. Tak samo blade, bez żadnych emocji na twa-
rzach. Brunetce zaczynało brakować powietrza, a wyrywanie się jedy-
nie ją osłabiało. Słyszała – albo po prostu miała wrażenie, że słyszy 
– bicie własnego serca. Spojrzała odruchowo do góry i zrozumiała, jak 
bardzo głęboko została wciągnięta.

To był jej koniec. 
Przez własne wymysły, lekkomyślność i naiwność pozwoliła na to, 

by do tego doszło. Przestawała cokolwiek czuć, a jej powieki stawały się 
coraz cięższe. W płucach miała praktycznie już tylko wodę. Ostatnie, 
co widziała, zanim zamknęła oczy, to księżyc – tak samo czerwony jak 
zachód słońca tego dnia.
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Nadia Kardaś „Nieszczęśliwy przypadek”

Wydawałoby się, że nagłówki w gazetach o mrożących krew 
w żyłach morderstwach są nam tak dalekie, a w zgodnych 

małżeństwach nic się nie dzieje. 
Blanca Smith to nie jest moje prawdziwe imię, Oslo nie jest moim 

rodzinnym miastem, a  to nie jest moje prawdziwe życie. Odkąd zo-
stałam świadkiem zabójstwa, jestem objęta specjalnym programem 
ochrony, w ramach którego wysłano mnie z nową tożsamością do wiel-
kiego miasta. 

Znacie takie małżeństwa, które z pozoru są idealne i bez skazy? Nie 
dajcie się zwieść.

Mieszkając w  Nebrasce, po sąsiedzku żyłam z  Cooperami. On 
przystojny i charyzmatyczny, ona pomocna i czarująca. Odkąd ich po-
znałam, widziałam w nich same dobre cechy. Do czasu.

Po roku znajomości zauważyłam, że kobieta traci swoją spektaku-
larną osobowość, staje się cicha i nigdzie nie rusza się bez Chrisa. Moją 
uwagę przykuły liczne sińce na ciele kobiety. Nie czułam jednak, że je-
stem im na tyle bliska, aby jakkolwiek ingerować w ich życie prywatne. 
Do dziś pluję sobie w brodę, że nie zareagowałam wcześniej, bo może 
dałoby się tego uniknąć.
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Pewnego zimowego wieczoru wracałam do domu. Coś mnie tknę-
ło, aby spojrzeć w stronę kuchennego okna domu sąsiadów. Zobaczy-
łam tam zapłakaną, błagającą o  litość Anę oraz Chrisa trzymającego 
broń wymierzoną w jej kierunku. Strzał, krzyk, upadające ciało i twarz 
mężczyzny odwracająca się w  moją stronę. Scena wyjęta z  horroru, 
a  jednak to wydarzyło się na moich oczach. Zaczęłam biec, dzięki 
resztce racjonalnego myślenia zadzwoniłam na policję. Szczerze? Nie-
wiele pamiętam z późniejszych zdarzeń. Wiem jedynie, że po złożeniu 
zeznań zostałam objęta tym całym programem i  w  ciągu kilkudzie-
sięciu godzin miałam zacząć życie jako zupełnie nowa osoba, z czystą 
kartą. Jednak wciąż musiałam pozostać w kontakcie z policją.

Gdy po wielogodzinnej podróży dotarłam wreszcie do Oslo, zo-
stałam przydzielona do domu, w  którym mieszkała urocza kobieta 
z wydziału ochrony świadków. W trakcie pobytu w Skandynawii do-
wiedziałam się, że ciało Any zostało odnalezione pod taflą lodu w po-
bliskim jeziorze, a Chris wciąż przebywa na wolności. Nie rozumiem, 
co nim kierowało i  jak mógł tego dokonać, nie okazując na twarzy 
żadnych emocji. Nadal mam dreszcze, kiedy o  tym myślę, a  minęło 
już przecież tyle miesięcy. Od dnia przyjazdu ciągle śni mi się ten cały 
koszmar i nie wiem już, co robić, aby zapomnieć. Niby nie posiadam 
wielu rzeczy ze starego domu, ponieważ psycholodzy uznali, że to mi 
w niczym nie pomoże. Stosuję się do ich zaleceń, jednak w małym ba-
gażu cały czas mam zdjęcie z moim chłopakiem. Niestety przez to całe 
zamieszanie zostaliśmy rozdzieleni i nie możemy utrzymywać stałego 
kontaktu. To takie niesprawiedliwe. Byliśmy nierozłączni, planowali-
śmy wspólną przyszłość, a teraz nasze plany odeszły w zapomnienie. 

Mam obawy, że los zaserwuje mi jeszcze wiele niespodzianek, któ-
re niekoniecznie będą miały pozytywne skutki. Przestałam wierzyć, że 
moje życie będzie jeszcze kiedyś normalne. Wszystkie to, co dotych-
czas osiągnęłam, miało przynieść korzystny rezultat. Jedyne, co mi 
z  tego pozostało, to wspomnienia. Może kiedyś przestanę żyć w cią-
głym strachu i będę mogła naprawić błędy? Przede wszystkim nie będę 
obojętna wobec przemocy. Chcę móc pomagać takim kobietom, dzie-
ciom, ogólnie ludziom. Ta sytuacja nauczyła mnie jednego: w życiu nie 
warto oceniać człowieka za teatr, jaki może nam wciskać.
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Michał Mucha „Boskie dziedzictwo”

Historia ta rozpoczyna się 11 stycznia 1999 roku. Tego dnia 
bliźnięta Szymon i Aurelia zostały rozdzielone ze swoimi ro-

dzicami alkoholikami. Szymona adoptowali skromni rolnicy z obrzeży 
miasta, a Aurelię bogata para posiadający pokaźny majątek. Stosunek 
dziewczyny do tego wszystkiego był ambiwalentny. Z  jednej stro-
ny, wielka euforia spowodowana uwolnieniem się z piekła, z drugiej 
– uczucie smutku, gdy widziała żal malujący się na twarzy jej brata. 
Mieli wtedy prawie szesnaście lat. Obecnie są już dorośli. Szymon, po 
ukończeniu studiów, otworzył biznes ze swoimi przybranymi braćmi, 
Arturem i Bartkiem. Polegał on na hodowli owoców na masową skalę 
i robieniu z nich napojów o rozmaitych wariantach smakowych. Na-
tomiast Aurelia, po ukończeniu osiemnastu lat, odnalazła brata i wyje-
chała na studia do Stanów Zjednoczonych, pozostając z nim w stałym 
kontakcie. 

Zbliżał się 23 lipca 2018 roku. Był to dzień urodzin bliźniaków oraz 
dziesiąta rocznica założenia firmy Szymona. Jego siostra postanowiła 
sprawić mu niespodziankę i wróciła do kraju trzy tygodnie przed tym 
wydarzeniem. Kilka pierwszych dni po powrocie spędziła na szukaniu 
prezentu, który byłby idealny na tę okazję. W  końcu znalazła – po-
złacane jabłko z  bursztynowym liściem. Jego jedyny egzemplarz był 
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dostępny w pobliskim antykwariacie na skrzyżowaniu ulic Mickiewi-
cza i Krakowskiej. Był to mały lokal, który pomimo braku wielkiego 
zbytu dobrze prosperował. Kobieta udała się do niego z samego rana 
około godziny ósmej. Po mniej więcej trzydziestu minutach spaceru 
dotarła na miejsce. Z chwilą, gdy stanęła przed wejściem, przeszedł ją 
lekki dreszcz. Szyby witryny były popękane i brudne, wokół budynku 
panował nieład w postaci porozrzucanych śmieci i innych odpadków, 
w wielu miejscach z muru odchodziła farba.

Po krótkiej chwili, chociaż z dużą dozą niepewności, Aurelia prze-
mogła się i weszła do środka. Wewnątrz panował półmrok, a w po-
wietrzu unosił się zapach stęchlizny i  spore ilości kurzu. Na widok 
asortymentu znajdującego się w sklepie ponownie przeszły ją ciarki. 
Na półkach leżały liczne wisiorki i  amulety, rytualne maski, laleczki 
voodoo, figurki przypominające zdeformowane ludzkie sylwetki i wie-
le nieznanych jej przedmiotów. Nagle, wśród tych cudów i  dziwów, 
wzrok Aureli przykuła jedna, szczególnie wyróżniająca się rzecz. Było 
to poszukiwane przez nią jabłko. Leżało ono pod szklanym kloszem 
na czerwonej, satynowej poduszce. Obiekt ten oddzielono purpuro-
wymi pasami ze złotymi zdobieniami i oświetlono błękitnym snopem 
światła bez wyraźnego źródła. Kobieta, przyglądając się przez chwi-
lę niezwykłemu przedmiotowi, dość niespodziewanie zaczęła słyszeć 
szepty, które namawiały ją, aby je wziąć. Niczym w transie, wpatrując 
się w jabłko, już wyciągała w jego kierunku rękę, lecz przed chwyce-
niem go przeszkodził jej właściciel antykwariatu. Mężczyzna podszedł 
do niej, ujął za ramię i odsunął. Na jego widok Aurelia natychmiast 
oprzytomniała i  delikatnie odskoczyła. Jej oczom ukazała się postać 
po pięćdziesiątce z  licznymi małymi bliznami na twarzy i  jedną cią-
gnącą się od lewego kącika ust do ucha, posiadająca trzy złote zęby 
i szklane oko. Mężczyzna z rozwścieczonym głosem zapytał, czego tu 
szuka. Aurelia drżąc odpowiedziała, że chciałaby kupić jabłko leżące 
pod kloszem. Mężczyzna szybko zmienił do niej nastawienie. W jed-
nej chwili stał się miły i życzliwy, a na jego twarzy pojawił się nawet 
uśmiech, za którym kryło się coś złowieszczego. Poprosił dziewczynę, 
aby podeszła do lady. Wyciągnął z szuflady rolkę starego pergaminu, 
który miała podpisać. Ta bez zastanowienia parafowała dokument  
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i po chwili spytała, po co jest mu on potrzebny. Starzec odpowiedział, 
że aby móc posiadać rzeczone jabłko, obligatoryjne jest podpisanie cy-
rografu. Kobieta popatrzyła na niego jak na wariata, a on tylko głęboko 
odetchnął, schował świstek i zabrał klosz na zaplecze. 

Minęło niecałe dziesięć minut, które dziewczynie dłużyły się 
w tym miejscu niczym godziny. Kiedy właściciel wrócił, okazało się, że 
przyniósł dębową szkatułkę i poduszeczkę, na której leżał owoc. Poło-
żył je na blacie, ubrał jedwabne rękawiczki i przystąpił do pakowania. 
W międzyczasie postanowił zapytać dziewczynę, czy słyszała kiedykol-
wiek historię o  jabłku niezgody. Ta grzecznie przytaknęła. Staruszek 
stwierdził, że to właśnie ono. Na początku przyniesie wiele szczęścia 
i korzyści, ale będzie mieć to swoją cenę. Wielu wcześniejszych właści-
cieli popadało podobno w obłęd, dostawało paranoi, a nawet popełnia-
ło samobójstwa, a wszystko dlatego, że go dotknęli. Dziewczyna tylko 
przytakiwała, a kiedy mężczyzna skończył pakować tajemniczy przed-
miot, wzięła szkatułkę i skierowała się do drzwi. Wychodząc, potknęła 
się, a jabłko wypadło na posadzkę. Kobieta szybko wstała i pozbierała 
swoje rzeczy, ale kiedy wzięła do ręki prezent dla brata, bursztynowy 
liść zamienił się w rdzawy proszek. Na ten widok właściciel pobladł 
i natychmiast wyprosił kobietę ze sklepu. 

To wydarzenie bardzo ją zadziwiło. Kilka kolejnych dni minę-
ło jednak spokojnie. Zmiana nastąpiła dopiero później, kiedy Aurela 
zaczęła miewać co noc dziwne sny. Widziała w nich greckie bóstwa, 
słyszała głosy i  kroki na korytarzu w  późnych godzinach nocnych. 
Z czasem nie tylko słyszała, ale i dostrzegała ślady wyraźnej obecności 
kogoś niepożądanego. Aby móc poczuć się bezpiecznie i zdobyć do-
wody, postanowiła podjąć kroki adekwatne do okoliczności i zamon-
towała w swoim domu monitoring oraz czujniki ruchu. Przez kilka dni 
nic się nie wydarzyło. Wszystko przebiegała normalnie, gdy pewne-
go poranka jadła śniadanie, a wszystkie czujniki w domu zwariowa-
ły i zaczęły piszczeć. Natychmiast pobiegła do sypialni i aktywowała 
w laptopie połączoną z kamerami aplikację, aby sprawdzić, czy to nie 
awaria. Nagrania ładowały się kilka minut, ale to, co na nich ujrzała, 
sparaliżowało każdy centymetr jej ciała.
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Pomysł z monitoringiem okazał się strzałem w dziesiątkę. Kame-
ry uchwyciły obecność obcych w każdym pomieszczeniu. W sypialni 
przerażona kobieta ujrzała piękną, smukłą i wysoką niewiastę o blond 
włosach, która podziwiała namalowane przez brata Aurelii obrazy 
wiszące na ścianach. W korytarzu stał mężczyzna uzbrojony po zęby 
w broń białą. Jednak jedno z nagrań szczególnie przykuło jej uwagę. 
Widać było na nim, jak siedzi w jadalni i zaczyna jeść, a w ciągu kilku 
chwil z ciemnego kąta wydobywa się atrakcyjna kobieta o delikatnej 
urodzie, ogromnych skrzydłach – zupełnie niczym u anioła – i białych, 
długich, kręconych włosach, natomiast zza winkla wychodzi kobieta 
w purpurowej pelerynie lub todze. Jedyne, co można było dostrzec, to 
długi, gadzi ogon zamiast nóg i kilka węży wystających spod kaptura 
zakrywającego twarz. Na ich rękach widniały tatuaże, których frag-
menty widoczne były w miejscach nieokrytych przez ubrania. Przed-
stawiały one przedmioty, które w  wyniku niewytłumaczalnego na-
stępstwa zamieniły się w namacalne obiekty. Jednym z nich było złote 
jabłko, które trzymała kobieta o białych włosach. Tuż przed odejściem 
z jej ust padły słowa: „Przybądźcie nasze dzieci”.

Aurelia przez kilka minut siedziała nieruchomo. Przypomniała so-
bie starca z antykwariatu. Zadzwoniła do brata, przedstawiła mu skró-
cony obraz wydarzeń i kazała natychmiast przyjechać, a sama szybko 
przebrała się, chwyciła rzekomy atrybut należący do Eris i pobiegła do 
sklepu ze starociami tak szybko, jak tylko mogła. Gdy dotarła na miej-
sce, wparowała do środka niczym poparzona i  zawołała właściciela. 
Z zaplecza wyszedł wysoki, przystojny mężczyzna ubrany w elegancki 
garnitur. Zdezorientowana poprosiła, żeby natychmiast zawołał starca. 
On jednak tego nie zrobił. Delikatnie uśmiechnął się i wyjaśnił, że to 
on jest właśnie tym, kogo szuka. Zagubiona kobiet odsunęła się, ale jej 
dalsze ruchy zostały zablokowane. Tuż za jej plecami pojawiły się trzy 
kobiety trzymające nici. Aurelia stanęła jak wryta. Mężczyzna podał jej 
krzesło i poprosił, żeby się uspokoiła. Po chwili zaczął wyjaśniać, o co 
tak naprawdę chodzi.

Wyszło na jaw, że greccy bogowie zostali uwięzieni w  pewnych 
specjalnych przedmiotach. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że prze-
kazali swoje geny ludziom. Właściciel dziwnego antykwariatu okazał 



31

się strażnikiem, który przez tysiąclecia pilnował tych artefaktów i sta-
rał się odszukać prawdziwych potomków, którzy dadzą radę pokonać 
mające nadejść zło. Jak sam powiedział, odnalazł już syna Hery, córkę 
Aresa i  ją, córkę Eris. Pozostał jeszcze syn Meduzy. Aurelia natych-
miast zapytała, w czym uwięziono Meduzę. Przedmiotem tym był zło-
ty pierścień. Kobieta drążyła temat i zadawała kolejne pytania o wygra-
werowane dwa węże z czerwonymi i zielonymi oczami, które splecione 
były ze sobą w znak nieskończoności. Słysząc to strażnik pobladł. Nie-
pewnie zapytał, skąd to wie, a ona, przełykając ślinę, gorzko odparła, 
że taki właśnie pierścień nosi jej brat, który w tym momencie jedzie 
do jej domu. Cała piątka wymieniła się spojrzeniami i jak najszybciej 
pobiegła do mieszkania Aurelii. Gdy dotarli na miejsce, ujrzeli zapła-
kanego i  ubrudzonego krwią Szymona, który siedział na podłodze. 
Obok niego leżała dziwnie zdeformowana rzeźba. Mężczyzna spoj-
rzał na nich. Jego oczy przybrały kształt wężowych, a kły zamieniły się 
w zęby jadowe. Skórę punktowo zaczynały pokrywać zielonkawe łuski. 
W tym momencie rodzeństwo wiedziało, że nic już nie będzie takie jak 
wcześniej…
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Magdalena Stadler „Pani Lasu”

Dawno, dawno temu żyła sobie mała biedna dziewczynka, któ-
ra mieszkała w niewielkiej chatce daleko od miasta. Aby móc 

dostać się do sklepu lub szkoły, musiała minąć straszliwy las. Drzewa, 
wśród których nie mieszkały żadne ptaki, zawsze przypominały jej 
stwory z baśni. Były tak ogromne, że gdy patrzyła do góry, wydawały 
się wręcz niestworzenie gigantyczne. Ścieżka pomiędzy nimi dla małej 
dziewczynki była przerażająca, lecz nie miała wyjścia i każdego ranka 
musiała dreptać nią do szkoły. 

Pewnego dnia, kiedy podenerwowana Laurka szła znienawidzo-
ną drogą, usłyszała dziwny, dobiegający z oddali dźwięk. Przerażona, 
zamiast uciekać, postanowiła to sprawdzić. Idąc, zbaczała coraz bar-
dziej z drogi, wchodząc tym samym w głąb lasu. Zbliżając się powoli 
do miejsca, z którego wydobywał się nieznajomy dźwięk, ujrzała leżącą 
dokładnie pod jej nogami książkę. Bała się, ale ciekawość nie dawała jej 
spokoju. Mimo obaw postanowiła sprawdzić, co to za książka. Wyglą-
dała na nową. W środku natknęła się na niezwykłe obrazki przedsta-
wiające zazwyczaj latające oraz spadające balony. Dużymi, drukowa-
nymi literami napisane było również, aby osoba, która czyta tę książkę, 
szybko uciekała z lasu, zanim się jej coś stanie. Niestety, Laura nabrała 
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jeszcze więcej ciekawości, a strach, który do tej pory jej towarzyszył, 
odszedł na drugi plan. 

Zamykając druk, który przed chwilą znalazła, przypomniała sobie 
o dobiegającym z niedaleka dźwięku. Skierowała swoje kroki w  jego 
kierunku. Po kilku minutach znów coś przykuło jej uwagę. Tym razem 
była to mała lupa, która leżała cała zakurzona. Niewiele myśląc dziew-
czynka przetarła ją i ujrzała kobietę, która do niej przemówiła. 

– Znalazłaś mnie w końcu. Ktoś po tysiącach lat mnie odnalazł! 
Przerażona Laura nie wiedziała już, czy dzieje się to naprawdę, czy 

jest w jakimś głębokim śnie.
– Czemu stoisz tak cicho? Lauro, wyciągnij mnie stąd! – krzyknęła 

niemal rozkazującym tonem kobieta. 
– Kim pani jest?
– Jestem Panią Lasu. Aby mnie uratować, musisz zrobić jedną 

rzecz. Jesteś gotowa?
– Tak, ale boję się pani – odpowiedziała niepewnie Laura.
– Nie jestem tak straszna, jak może się wydawać – uspokoiła ją 

uwięziona w lupie postać. – Widzisz tę pobliską jabłoń? Zerwij z niej 
owoc, ale pod jednym warunkiem: musisz podejść tam boso.

Przestraszona dziewczynka ściągnęła buty i  postanowiła zrobić 
wszystko tak, jak jej kazano. 

Po wykonaniu zadania Pani Lasu nagle wyszła z lupy, w której była 
uwięziona wiele tysięcy lat. Wdzięczna za pomoc sprawiła, że las, któ-
ry przez tyle lat Laura odbierała jako straszny, zaczął nabierać przy-
jaznego wyglądu. Szare drzewa stały się zielone, a ptaki powróciły do 
gniazd. Laura, widząc to, tańczyła radośnie z Panią Lasu, lecz dźwięk, 
który słyszalny był od samego początku, w  jednym momencie tak 
mocno uderzył w uszy małej dziewczynki, że ta nagle przewróciła się 
na ziemię i… obudziła we własnym pokoju, a dźwięk – ten straszny  
– okazał się budzikiem.
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Anna Zaczkiewicz „Truth untold”3

Za górami za lasami... Nie tak. Dawno, dawno temu... Też nie. 
Nieważne… 

Był sobie chłopak Benjamin. Jednak wolał, jak mówiono mu Ben. 
Był to skrót od imienia i każdy z jego bliskich tak na niego wołał. Nie 
różnił się zbytnio od rówieśników. Oprócz tego, że był popularny, 
przystojny oraz nie brakowało mu pieniędzy. No dobra, trochę się róż-
nił. Miał znajomych, rodziców, dobre oceny. Można by rzec, że niczego 
mu nie brakowało. Pomimo tych wszystkich wspaniałości był samotny. 

Jego rodzice pracowali, często nie było ich w domu. Rodzeństwa 
nie miał, znajomych tak, lecz wiedział, że gdyby stanął w obliczu pro-
blemu, zostałby z nim bez pomocy. Mimo wszystko wydawał się ide-
alnym chłopakiem. Przed innymi nie mógł wypaść źle. Czemu? By-
łoby wtedy za dużo pytań, na które nie za bardzo chciał odpowiadać. 
Zresztą bardzo się tego wstydził. Chciał być idealny, a to by wszystko 
zepsuło. W końcu ma to, czegokolwiek zapragnie. Po co wybrzydzać? 

Ten dzień zapowiadał się jak wszystkie inne. Wstał, wyszykował 
się do szkoły, zjadł szybkie śniadanie i ruszył do miejsca znanego każ-
demu uczniowi. Łamał stereotyp, że popularni są słabi w nauce. Nie 

3 ang. prawda niewypowiedziana. 
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był może najlepszy, ale nikt na niego nie narzekał i zawsze z łatwością 
przechodził do kolejnej klasy. 

Pierwsze lekcje zleciały mu dość szybko. Nie były to przedmio-
ty, które uwielbiał, ale jakoś je zniósł. Kiedy przed przerwą obiadową 
podszedł do szafki i  ją otworzył, wypadła z  niej karteczka.  Chłopak 
rozejrzał się dookoła. W zasięgu wzroku nie było nikogo podejrzane-
go ani kogoś, kto by się w niego wpatrywał. Podniósł świstek i prze-
czytał: „Jeśli jesteś samotny, napisz”. Pod zdaniem znajdował się ciąg 
liczb.  Czy ktoś sobie stroił żarty?  Może ktoś się dowiedział o  jego 
małej tajemnicy? Nie. Nie mógł. Nikomu o tym nie powiedział. Więc 
jak? Przemyślenia przerwali mu dwaj znajomi. 

– Ej, Ben, idziesz? – zapytał Felix. – Ponoć na stołówce znowu roz-
dają puddingi na deser. Wiesz jak je uwielbiam, więc musimy się... 

– Cicho, Felixie! – przerwał mu Chris. – Ben, wszystko dobrze? 
– Wrzuciliście mi do szafki jakiś numer? 
– Jaki numer? – zdziwił się Felix. – Jakaś laska dała ci swój numer? 
– Nie wiem, nie jest podpisany. 
– To nie nasza sprawka, jeśli o to się martwisz – powiedział Chris. 

– Napisz, przynajmniej dowiesz się kto to. 
– Taa… może później – zdecydował ruszając razem z nimi w stro-

nę stołówki. 
Reszta dnia poszła mu jak z płatka. Był na lekcjach, dostał kilka 

zadań, po czym wrócił do domu. Był sam – rodziców, jak zwykle, nie 
zastał. Wiedział, że nie mógł narzekać. W końcu, jeśli cokolwiek ze-
chce, dostanie to bez względu na cenę, a nie oszukujmy się – jego wy-
marzone rzeczy trochę kosztowały. 

Po odrobieniu prac domowych i zjedzeniu obiadu miał czas wol-
ny. Nie wiedział, co robić. I znowu ją poczuł – samotność. Po chwili 
w oczy rzuciła mu się karteczka z nieznanym numerem, którą położył 
obok zeszytu. Myślał nad tym. Wszystkie plusy i minusy przelatywały 
mu przez głowę. Spróbować czy nie? Co ma do stracenia? Po chwili na-
mysłu pisał już pierwszą wiadomość. Szło mu dość powoli. Jeśli cokol-
wiek napisał, następnie to kasował. Ale jak zacząć rozmowę z osobą, 
o której nic się nie wie? W końcu się odważył. 
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– Zwykłe „hej” powinno wystarczyć – pomyślał głośno. Po paru 
minutach oczekiwania, kiedy tracił już nadzieję na odpowiedź, otrzy-
mał ją. 

– Hej, skoro napisałeś, to jesteś samotny, zgadza się? 
Chłopaka zamurowało. Czyli to nie był żart ani przypadek. Ale czy 

teraz napisze prawdę? 
– Kim jesteś? I skąd o tym wiesz? 
– To nie jest w tym momencie ważne. Uwierz mi, łatwo to zauwa-

żyć, przynajmniej dla mnie, ale teraz najważniejsze jest to, abyś nie był 
samotny. 

To było widać? Czy ta osoba go obserwowała? Co jeśli to stalker? 
Jego przemyślenia przerwała kolejna wiadomość. 

– Nie jestem stalkerem, jeśli tego się boisz. Po prostu często cię 
widzę, a ujmijmy to tak: lubię pomagać. Więc czemu jesteś samotny? 

W co ta osoba pogrywała? Nie wiedział, ale coraz bardziej chciał 
poznać prawdę. W końcu co miał do stracenia? 

– Rodziców często nie ma w domu, a ja jestem jedynakiem. 
– A twoi znajomi? Nie możesz z nimi pogadać? 
– Myślą, że nie wiem, jak chcą wykorzystać moją kasę. Smutne, 

ale taka jest prawda. Gdybym jej nie miał, nie trzymaliby się ze mną… 
Czemu ja ci się tak spowiadam? 

– Bo tego potrzebujesz? Zawsze lepiej jest się wygadać nieznajo-
memu niż komuś, komu ufamy.

– Nawet nie wiem, kim jesteś i czy się znamy. Co jeśli jesteś kolejną 
osobę, która chce mojej kasy albo popularności? 

– Nisko mnie cenisz. Co nie zmienia faktu, że to mądre podejście. 
Każdego dnia będziesz dostawał ode mnie informację. Będziesz mógł 
mnie zapytać o  cokolwiek. Jakieś bardziej osobiste pytania. Oprócz 
mojej tożsamości, umowa? 

Chłopak musiał sobie to wszystko uporządkować. Była to nieco-
dzienna sytuacja. Ktoś dał mu swój numer, znał jego jedyną, według 
niego, wadę i jeszcze chciał grać w taką dziecinną zabawę. Czy to dobry 
pomysł, żeby brnąć w to dalej? Postanowił jednak odpisać: 

– Umowa. 
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– Dzisiaj już dostałeś mój numer, więc nie będzie pytania. Musisz 
czekać do jutra, ale podziel się tym, jak minął ci dzień.

Sytuacja była dziwna, a Ben czuł nieznane mu do tej pory uczucie. 
Czy to było szczęście? Takie prawdziwe? A może tylko podekscytowa-
nie? Nie wiedział, lecz podobało mu się to.

Z  osobą z  karteczki pisali codziennie. Zadawał jedno pytanie 
i  otrzymywał jedną odpowiedzi. Nie zawsze jasną, co nie pomagało 
mu w odgadnięciu tożsamości nieznanej postaci, ale po jakimś czasie 
przestało mu to przeszkadzać. Polubił ją bez względu na to, kim była. 
Wiedział, jaki jest jej ulubiony kolor i posiłek, czego słucha i jakie fil-
my najczęściej ogląda. Czasami pytał o wygląd, jednak osoba nie od-
powiadała na większość tego typu pytań. Dowiedział się jedynie, że 
posiada niebieski odcień tęczówek. 

Ben cieszył się, bo w końcu miał osobę, z którą mógł porozmawiać. 
Mógł jej powiedzieć o wszystkim, ale też wysyłać same emotki przez 
kolejną godzinę. I najważniejsze – nie czuł się samotny. Zawsze wy-
czekiwał chwili, kiedy miał możliwość zadania pytania. Jednakże lubił 
też poranki, ponieważ mógł wysłać zwykłe „Dzień dobry”, i wieczory, 
kiedy przychodził czas na „Dobranoc”. 

– Ej, może zostawisz ten telefon i pogadasz ze swoimi ziomkami? 
– warknął Felix. Byli teraz na stołówce i siedzieli przy jednym stoliku. 
Odkąd Ben zaczął pisać z kimś od karteczki, prawie wcale z nimi nie 
rozmawiał. Można by rzec, że byli odrobinę zazdrośni. 

– Ta laska naprawdę zakręciła mu w głowie – stwierdził Chris. – 
Odkąd tu siedzimy, uśmiecha się jak głupi do sera. Felix, mówię ci, coś 
jest na rzeczy. 

– Po prostu piszemy – odezwał się w końcu Ben. Miał dość tych 
insynuacji. – Nawet nie znam jej imienia. Po prostu piszemy z nudów. 

– Ta, jasne, a ja jestem kujonem – podsumował Felix. 
– Panie kujon, musimy iść. Za chwilę zaczyna się lekcja, a wiesz, 

że nie możemy się znowu spóźnić – powiedział ironicznie Chris, po 
czym cała trójka udała się w kierunku sali. Ben przez to, że cały czas 
wpatrywał się w telefon, nie zobaczył osoby, na którą wpadł. Na jego 
nieszczęście niosła ona kubek z piciem. Była to zwykła woda, jednak 
pozostawiła mokrą plamę na koszulce chłopaka. 
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– Co się…!? – krzyknął chwilę po zderzeniu. Wiedział, kim była 
stojąca przed nim osoba. Wyrzutek w szkole, dziwadło. Po chwili po-
czuł, jak jego mokra koszulka zaczyna przylegać do ciała. Połączył fak-
ty i w gniewie powiedział: 

– Uważaj, jak chodzisz, bo najwyraźniej nie potrafisz! Przynaj-
mniej to powinno się umieć! Jeszcze do tego jestem mokry. Ciesz się, 
że mam coś na przebranie – ruszył dalej trącając osobę ramieniem 
i kończąc słowem: 

– Dziwadło! 
Kiedy zniknął, nie miał pojęcia, do czego doprowadził. Nie wie-

dział, że każdy na stołówce śmiał się teraz z osoby nazwanej dziwa-
dłem i jak niebieskie tęczówki świecą się od łez. A przecież osoba ta 
chciała tylko pisać na telefonie z kimś dla niej ważnym. Nie pragnęła 
nikomu przeszkadzać, chciała być cały czas na uboczu. 

Po incydencie na stołówce Ben przebrał koszulkę, przez co spóź-
nił się na lekcję. Przestał też otrzymywać nowe wiadomości z dobrze 
znanego mu już numeru. Trochę się tym martwił. Odkąd to wszystko 
zaczęli, nie było jeszcze takiej sytuacji. 

Po lekcjach, kiedy był już w domu, dręczyło go to coraz bardziej. 
Dalej nie otrzymał żadnego znaku życia od nieznajomej osoby z kar-
teczki. Stwierdził, że nie będzie dłużej czekał i napisze sam. 

– Wszystko ok? Nie piszesz już od paru godzin. 
Odpowiedź nadeszła dopiero po dwudziestu minutach. 
– Przepraszam, coś się stało i trzeba było to ogarnąć. Już jestem do 

twojej dyspozycji. 
– Czy to nie czas na pytanie?
– W zasadzie już je zadałeś, ale możesz zadać to właściwe teraz, 

jeśli chcesz. 
– Co się takiego stało, że nie było od ciebie znaku życia? 
Tym razem również długo czekał na odpowiedź. Pomyślał, że 

osoba była niezdecydowana czy i  co ma odpisać. Ostatecznie dostał 
wiadomość: 

– Ktoś mnie dziś ośmieszył przed ludźmi ze szkoły. Wszyscy się 
teraz ze mnie śmieją. 

– Kto to był? Mogę coś z tym zrobić? 
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Wiedział, że zrobienie z tym czegoś równało się z obiciem komuś 
ząbków, jednak w tej sytuacji poczuł, że byłby na to gotowy.

– To kolejne pytanie. Zresztą to już nieważne. Teraz jest już dobrze. 
Jestem i możemy pisać jak wcześniej. 

– Jeśli ktokolwiek w tej szkole będzie ci dokuczał czy obrażał, po-
wiedz mi, a ja ci pomogę. 

– Dziękuję, ale nie trzeba. Co miałeś z tego testu z matmy? 
Jedna osoba chciała coś wyjaśnić, obronić tę drugą przed złem tego 

świata. Ta druga zaś marzyła, żeby nie wiedział. To by wszystko znisz-
czyło, całą ich dotychczasową relację. Dowiedziałby się kim jest, a nie 
o to chodziło, czyż nie? Żeby nie wiedział – tylko wtedy mogli utrzy-
mywać kontakt. Inaczej Ben uważałby tę osobę za dziwadło. 

Chłopak sam nie potrafił się domyślić, kim mogła być postać kry-
jąca się za numerem telefonu. Znał w szkole każdego, nie licząc pierw-
szaków, pomimo to wiedział, że nieznajoma bądź nieznajomy jest 
w jego wieku. 

– Może to Max? – pomyślał. Słyszał od Felixa, że ktoś znowu go 
dopadł na korytarzu. Ale tym razem sytuacja była poważna, więc nie 
odpisałby tak szybko. – Może to ta okularnica z biblioteki? – myślał 
dalej. – Nie, dzisiaj jej nie było. 

Rozmyślał o każdym uczniu ze szkoły, jednakże żaden mu nie pa-
sował. Przykre, że się nie domyślił, że odpowiedź była dzisiaj tak blisko 
niego. 

Przez następne dni wciąż nie poznał tożsamości osoby skrywającej 
się pod numerem telefonu z kartki. Pomimo codziennie zadawanych 
pytań, nie przybliżało go to do odkrycia prawdy. Jednak nie narzekał. 
Cieszył się z możliwości komunikacji z nieznajomą, nieważne kim ona 
była. 

Pewnego dnia na lekcji nauczycielka ogłosiła projekt obowiązko-
wy. Każdy, w  wybranych przez nauczycielkę parach, miał stworzyć 
własne przedsiębiorstwo i  je opisać. Na kolejnej lekcji wszystkie ze-
społy miały zaprezentować swoje prace reszcie klasy. I tu stało się coś 
niespodziewanego. Ben został przydzielony do osoby, która wpadła na 
niego parę dni temu, wylewając na niego wodę. 
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Nie oszukujmy się – żadna ze stron nie była zachwycona. Ben, bo 
już wolałby zrobić to samemu, a osóbka, bo chciała mieć święty spokój, 
a wiedziała, że przy nim go mieć nie będzie. Niestety pary zmienić nie 
mogli, więc musieli to jakoś przeżyć. 

– Dziwadło, robimy to dzisiaj na czwartej lekcji, bo mamy okienko 
– powiedział Ben. – Nie uznaję spóźnień. 

Niższa strona tej rozmowy tylko szybko pokiwała głową. 
Po dwóch lekcjach chłopak czekał w bibliotece. Po dzwonku oznaj-

miającym kolejną lekcję, przy wejściu do pomieszczenia, zobaczył oso-
bę, na którą czekał. 

– Ok, zaczynamy. Na początek jakieś pomysły? – odpowiedziała 
mu głucha cisza. – Mówić też nie potrafisz? – znowu cisza. – Dobra, 
może powiedzmy coś o  sobie, poznajmy się, będzie nam łatwiej to 
szybko zrobić – zaproponował. 

– Czemu jesteś nagle taki miły? – osóbka odezwała się po raz 
pierwszy. 

– Chce mieć ten projekt z głowy, zapewne ty też. Im szybciej za-
czniemy, tym lepiej. Dzieląc się pomysłami, dobrze rozpoczniemy – po 
tych słowach jednak nikt się nie odezwał. Zapanowała głucha cisza. 

– Dobra, wiesz co, jeśli nie chcesz się odzywać, to pozwól, że zrobię 
ten projekt sam i... 

– Moim ulubionym filmem jest „Gwiazd naszych wina”, bardzo lu-
bię odzywki Gusa – przerwała mu cichutko. 

Ben poczuł deja vu. Jakby kiedyś już ktoś mu to powiedział. Lub 
napisał. 

– Ja bardziej wolę seriale. „Sherlock” to, jak na razie, ostatnie, co 
widziałem. 

Po tym znowu nastała cisza. Jednak Ben nie mógł tego zepsuć. 
– Widzę, że masz koszulkę zespołu Green Day. Jaka jest twoja ulu-

biona piosenka? 
– Wszystkie lubię, ale „American Idiot” podoba mi się najbardziej, 

ale to głupie, bo przez... 
– … zieloną farbę na końcu teledysku – dokończyli razem. 
– Bo to twój ulubiony kolor – podsumował Ben patrząc w jej nie-

bieskie tęczówki. – Więc to ty? Od ciebie mam numer i z tobą piszę? 
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– jak wcześniej odpowiedziała mu cisza. Nie wiedział, co ma robić. Ma 
być zły czy szczęśliwy, że w końcu poznał tę osobę? Przez jakiś miesiąc 
pisali ze sobą, a odpowiedź na najbardziej wyczekiwane pytanie była 
tak blisko. Czemu nawet o tym nie pomyślał?

– Powiedz chociaż, jak masz na imię? Teraz już możesz. 
– Sam. 
– Sam, po co to wszystko? – zapytał zły. – Aż tak ci się nudziło? 

Upokorzenie mnie jest takie śmieszne? Może mi łaskawie wyjaśnisz, 
czemu to wszystko miało służyć? 

– To, co było napisane na początku naszej znajomości, jest prawdą. 
Masz mój numer tylko dlatego, że chciałam pomóc ci uporać się z two-
ją samotnością. Tyle. 

Chłopak nie wiedział już czy to prawda, czy nie. Jeśli to od samego 
początku był żart, to teraz po prostu się nie skończył, a ona dalej uda-
je? Jednak to mogą być też uczciwe intencje. Sam, jako jedyna osoba, 
zauważyła, że coś go trapi, więc może to prawda? 

Ben nie wiedział, co robić. Skończyć to wszystko czy ciągnąć dalej? 
Ale przecież nic złego się nie stało.  Po długiej ciszy w  końcu zabrał 
głos. 

– Przepraszam za to w stołówce i te wszystkie inne razy kiedy ja-a... 
– Spokojnie, nie złoszczę się. To już dla mnie norma. 
– Nie powinno tak być, byłem idiotą.
– Rozumiem – przerwała Benowi. – Najważniejsze, że teraz już 

tego nie będziesz robił. 
Na końcu uśmiechnęli się do siebie. Byli zadowoleni, że to pisanie 

dniami i nocami nie poszło na marne. Pomimo pewnych wydarzeń, 
teraz wiedzieli, że będzie tylko lepiej. 
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Radosław Kubas „Złoty wiatr”

1. Poznaj Angelo

Historia ta zaczyna się w  Polsce, a  dokładniej w  Tarnowie. 
Był początek czerwca, a semestr w szkołach dobiegał końca. 

Przechadzający się po Parku Strzeleckim chłopak błyszczał niczym 
diament. Brało się to z tego, że jego blond włosy, fiołkowe oczy, fioleto-
wy kolczyk w jednym uchu oraz ciekawy ubiór sprawiały jakby lśniły. 
Mimo tego, że temperatura wynosiła dwadzieścia stopni Celsjusza, nie 
przeszkodziło mu to w  założeniu jego ulubionych czarnych jeansów 
z motywem zebry. Przy spodniach miał przypasane złote i srebrne łań-
cuchy, a na sobie białą koszulkę, którą sam zaprojektował. 

Wydawać by się mogło, że Angelo jest rozpieszczonym nastolat-
kiem, ale tak nie było. Chłopak, oprócz tego, że miał nienaganny styl, 
był jeszcze samodzielny, pomocny, wrażliwy, kreatywny i szczery. Wol-
ny czas spędzał na zewnątrz, czytał książki, rysował, grał oraz jeździł 
na motorze. Angelo miał bliski kontakt z mamą, którą – podobnie jak 
brata – kochał nad życie. Swojego ojca nienawidził. Kiedy jego rodzice 
rozwiedli się, kobieta znalazła nowego i  lepszego partnera, a Angelo 
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poczuł, że w końcu ma tatę. Chłopak miał również słabości – egoizm, 
agresja i zawiść od zawsze go prześladowały.

Wykazywał też niezwykłą życiową mądrość, która często poma-
gała zarówno jemu, jak i przede wszystkim innym ludziom, którzy jej 
potrzebowali. Angelo bardzo lubił pomagać innym. Jednak miał coś 
jeszcze – sekret, który znał tylko on. Był to głos w jego ciele, który był 
z nim wszędzie, od kiedy ukończył piętnaście lat. Głos pomagał mu 
zrozumieć siebie oraz innych. Dzięki niemu nie czuł się nigdy samot-
ny, ale co najważniejsze głos słuchał Angelo, tak jak Angelo słuchał 
głosu. Była to energia życiowa dająca chłopakowi sens i siłę do dzia-
łania. Dusza, tak jak i on, zamiast niszczyć, wolała budować, tworzyć 
i naprawiać, dając rzeczom nowe, lepsze znaczenie.

2. Przyczajony tygrys

Podczas pobytu w parku Angelo natknął się przypadkiem na grup-
kę niezbyt miłych gości. Były to typowe patusy. Siedzieli w  dresach 
na ławce popijając browary i używając niecenzuralnego języka. Jeden 
z nich odezwał się do chłopaka:

– Siema, pedale! Nadal nie znalazłeś chłopaka?
– No cóż, niestety muszę cię zmartwić, nie jestem gejem i nie szu-

kam chłopaka. Ty natomiast masz lepsze powodzenie niż ja.
Jeden z dresów zagotował się i zwyzywał Angelo. Po chwili inwek-

tywy zaczęły padać też na matkę chłopaka, co już mu się nie spodoba-
ło. Spojrzał na nich złowrogo i wyraźnie rozgniewany rozpoczął wyta-
czać spod nóg lekki, ciepły podmuch wiatru, co nieznacznie poruszyło 
sebiksami, lecz żaden z nich się nie wycofał. W mgnieniu oka wszyscy, 
jak muchy, padli na ziemię pozwijani z bólu.

Po nieoczekiwanym zajściu Angelo postanowił, że uda się do re-
stauracji na sushi. Czuł jednak, że ktoś go obserwował. Mimo tego, że 
wolał spacery, tym razem wsiadł do autobusu. Uczucie bycia obserwo-
wanym jednak nasilało się, z każdą sekundą stając się coraz intensyw-
niejsze. Kiedy kolejny raz rozejrzał się, zwrócił uwagę na mężczyznę. 
Człowiek ten wyróżniał się spośród reszty pasażerów. Miał na sobie 
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elegancką białą marynarkę, jeansy tego samego koloru oraz czarne 
buty. Na marynarce i spodniach widniały przeróżne suwaki i złote łań-
cuchy. Ciemne włosy ułożone miał w grzywkę przypominającą hełm. 
Fryzurę podtrzymywały dwie spinki w kształcie mitochondriów. Męż-
czyzna wstał i wolnym krokiem podszedł do chłopaka. Angelo widział 
go po raz pierwszy i  nie miał pojęcia, co zrobić. Nieznajomy stanął 
obok niego i zapytał:

– A więc to ty jesteś Angelo Brando?
– Emm… Tak, to ja, a niby skąd pan o tym wie? – zapytał zasko-

czony.
– Od pewnego czasu interesuję się twoją osobą, ale naprawdę nie 

masz się czego bać. Chcę tylko porozmawiać – powiedział spokojnie.
– W takim razie co masz na myśli? – zapytał Angelo.
Ich rozmowę przerwała interwencja kanara:
– Bileciki do kontroli. 
– Ach… tak, proszę bardzo – nieznajomy mężczyzna odrzekł i po-

dał swój bilet. Kontroler dotknął plastikowej karty miejskiej, a jego źre-
nice zmalały. Po sekundzie zaczął krzyczeć, a nawet wyć z przerażenia, 
a kiedy autobus się zatrzymał, wybiegł najszybciej, jak tylko potrafił.

– To właśnie jest moja manifestacja. Mamy te same zdolności 
chłopcze – odpowiedział mężczyzna. Angelo z niedowierzaniem pa-
trzył na niego i jękliwym głosem powiedział:

– Yyy… wie pan co, to już moja stacja. Muszę wysiąść. Do widze-
nia. 

Nieznajomy skrzywił się i zablokował wyjście.
– Dokąd? Nawet nie skończyłem, a ty uciekasz?!
Przestraszony chłopak pobiegł do drugiego wyjścia, ale zanim 

się obejrzał zaczął spadać. Nie mogąc zrozumieć, co się wokół niego 
dzieje, Angelo zaczął panikować. Po chwili zobaczył, że ciągle leży na 
podłodze autobusu. Zaskoczeni pasażerowie nie mogli się nadziwić 
całemu zajściu. Wtedy odezwał się nieznajomy:

– Na co się patrzycie? Chcecie dołączyć?! Chodź Angelo, muszę ci 
coś powiedzieć.

Obaj wysiedli z autobusu i udali się na spacer, w którego trakcie 
mężczyzna wyjaśnił wszystko zdezorientowanemu chłopakowi.
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3. Złoty Obsydian 

 – Moje imię to Bruno – powiedział nieznajomy. – Twoje już znam. 
Zainteresowałeś mnie ze względu na twoją manifestację.

– Co ma pan na myśli? Co to ta manifestacja? O co chodzi? – mó-
wił zszokowany sytuacją Angelo. 

– Manifestacja psychiczna pochodzi od angielskiego słowa stand. 
Można ją otrzymać w  sposób naturalny, czyli podczas narodzin.  
Manifestacja może ujawnić się od razu lub przyjść z  czasem. Czas, 
miejsce, wiek i okoliczności nie są znane. Moja manifestacja ukazała 
się po ukończeniu dziesiątego roku życia i polega na iluzji. Wystarczy 
mi krótki kontakt wzrokowy lub dotyk, żebym mógł wpłynąć na drugą 
osobę. Jedną z moich umiejętności doświadczyłeś w autobusie, ale to 
tylko namiastka tego, co naprawdę potrafię. Każda manifestacja ma 
swoją nazwę. Można ją wylosować z kart tarota, wymyślić, ale też może 
sama ci o tym powiedzieć. Moja nazywa się Szafirowy Diadem – Sap-
phire Diadem. A twoja jak się nazywa?

Angelo nie wiedział co odpowiedzieć, aż nieoczekiwanie usłyszał 
głos w swojej głowie: Złoty Obsydian.

– Golden Obsydian? – powiedział z entuzjazmem Bruno.
– Skąd wiedziałeś? – spytał ze zdziwieniem Angelo.
 – Sam mi powiedziałeś – odpowiedział z uśmiechem.
Angelo odwzajemnił uśmiech. Siedzieli w milczeniu przez najbliż-

sze dwie minuty. Kiedy dobiegła godzina siedemnasta, Bruno powie-
dział bez ogródek:

– Jestem gangsterem. Szukam ludzi takich jak ty do pewnej ope-
racji. Nie musisz się zgadzać, ale najlepiej podejmij decyzję teraz, bo 
więcej możesz mnie już nie zobaczyć.

Angelo nie wiedział, co ma powiedzieć. Był tym wszystkim moc-
no zmieszany, ale usłyszał głos. Od razu powiedział „tak”. Nie był to 
jednak głos jego manifestacji, ale mamy. Bruno uśmiechnął się i podał 
mu kalkulator, za pomocą którego będzie się z nim kontaktował. Po 
chwili obaj rozeszli się, nie patrząc się za siebie. Przed odejściem Bruno 
powiedział jeszcze do Angelo, że go znajdzie.
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4. Konfrontacja 

Angelo, nie mogąc doczekać się wiadomości od Bruna, ciągle wpa-
trywał się w kalkulator. Wciąż nie mógł zrozumieć, jak można pisać do 
kogoś za pomocą takiego urządzenia. Próbował rozgryźć to na różne 
sposoby, ale nic konkretnego nie przychodziło mu do głowy. Reszta 
dnia minęła już spokojnie. Słońce zachodziło, a Angelo zaczął myśleć 
o przyszłości i konsekwencjach, jakie pociągnie za sobą podjęta przez 
niego decyzja. 

O  północy odezwał się Bruno. Wiadomość od niego była skon-
struowana jak normalne cyfry na kalkulatorze. Zaskoczony wiado-
mością Angelo próbował odpisać, ale nie miał jak, ponieważ w  jego 
kalkulatorze nie było aż tylu przycisków i liter. Wiadomość brzmiała: 
„14.06.19 udasz się na pierwsze spotkanie z gangiem, cała ekipa składa 
się z samych stand userów, wszystko już załatwiłem, więc nie musisz 
się obawiać zaskoczenia rodziców. PS Na spotkanie przyjdź w czarnej 
marynarce oraz w czarnych jeansach. Nietypowy wygląd jest istotny. 
Bruno”. Po przeczytaniu wiadomość automatycznie się usunęła. 

Dwa dni później Angelo udał się do galerii, aby kupić mangę. Kie-
dy jednak był już przy stoisku, zauważył pewną postać. Była wysoka, 
chuda i miała kręcone blond włosy. Nosiła czerwone okulary i czarny 
płaszcz. Było to dla Angelo dość dziwne, ponieważ upał dochodził już 
do trzydziestu stopni. Mężczyzna, kiedy tylko go zobaczył, udał się do 
wyjścia, co chwilę spoglądając jednak na Angelo podejrzliwym wzro-
kiem. Chłopak zignorował to i zaczął przeglądać mangi, lecz na jednej 
z  książek było coś dziwnego – kawałki lodu, które z  każdą sekundą 
topniały. Co ciekawsze, książka była akurat tą, którą chwilę wcześniej 
dotykał tamten mężczyzna. 

Angelo postanowił podążyć za nieznajomym i sprawdzić, kim na-
prawdę jest. Chłopak zachowywał odpowiednią odległość, żeby nie 
wzbudzać podejrzeń. Po pięciu minutach śledzenia zobaczył, że nie-
znajomy spotyka się z kimś jeszcze. Byli to wysocy mężczyźni w płasz-
czach i kobieta, która jako jedyna była ubrana w czarną koszulę, beżową 
spódnicę i czarne szpilki. Stalking Angelo nie potrwał długo, ponieważ 
niewiasta od razu zauważyła, jak wpatruje się w ich towarzystwo.
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Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, Angelo zachowywał się jak nor-
malny klient chodzący po galerii. Kobieta ze złowrogim wzrokiem 
zaczęła iść za chłopakiem. Angelo myśląc, że udało mu się ją zgubić, 
wszedł do męskiej toalety. Kiedy otworzył drzwi, ujrzał postać w czar-
nej koszuli i  beżowej spódnicy. Na jej twarzy malował się wyraźnie 
złowieszczy uśmiech. Stali bez ruchu, ale po chwili Angelo zaczął czuć, 
jakby jego łańcuchy coś przyciągało. Zauważył, że sam przesuwa się 
w stronę kobiety. Kiedy był już wystarczająco blisko niej, nieznajoma 
zasadziła mu soczystego kopniaka w brzuch, a następnie w krocze. 

Angelo upadł na posadzkę. Wykorzystując okazję kobieta zaczęła 
go brutalnie kopać i dobijać. Nie miał pojęcia skąd, ale wiedziała o tym, 
że Angelo miał styczność z Brunem. To dodało mu energii. Pomimo 
tego, że mocno oberwał, zdołał chwycić i wykręcił nogę tajemniczej 
kobiety. Nieznajoma wydała przeraźliwy krzyk, a następnie uderzyła 
głową o umywalkę. Angelo nie mógł długo cieszyć się ze zwycięstwa. 
Rywalka błyskawicznie nastawiła nogę i zrewanżowała się serią ciosów. 
Sfrustrowany i wściekły chłopak spowolnił czas. Obiekty, przedmio-
ty i osoby poruszały się od teraz znacznie wolniej. Angelo z wyraźną 
wściekłością na twarzy zaczął atakować. Mimo tego, że nie bije kobiet, 
tym razem zrobił wyjątek. Wykorzystując fakt, że wszystko oprócz nie-
go porusza się w spowolnionym tempie, uderzał nieznajomą z każdej 
strony, łamiąc przy tym większość jej żeber. Kiedy czas się wznowił, 
kobieta padła na ziemię cała poskręcana z bólu. 

Angelo przy pierwszej lepszej okazji uciekł z galerii i udał się do 
domu. Na kalkulatorze czekała na niego wiadomość. Bruno pisał 
o spotkaniu i wydarzeniach w galerii. Wytłumaczył również, że osoby, 
z którymi walczył – w tym nieznajoma – należą do obcej mafii, której 
celem jest pokrzyżowanie planów Bruna i przejęcie materiałów na te-
mat strzał Apolla. Wiadomość, tak jak poprzednia, automatycznie się 
usunęła.
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5. Witaj w Ośmiu Wskazaniach Śmierci 

W dzień spotkania Angelo nie dostał żadnej wiadomości od Bru-
na. Była dziewiąta rano, kiedy chłopak szykował się na galę zakończe-
nia roku szkolnego. Po uroczystości rozdania świadectw udał się do 
osiedlowego sklepu po coś do picia. Spotkał w niej Bruna. Mężczyzna 
zaprosił go do orientalnej restauracji, gdzie młodzieniec poznał resz-
tę gangu. Kiedy weszli do środka, Bruno z uśmiechem i entuzjazmem 
powiedział:

– Witaj w Ośmiu Wskazaniach Śmierci! 
Osiem Wskazań Śmierci wzięło swoją nazwę od ośmiu gangów, 

z których składa się mafia. Gang Bruna nie miał nazwy ze względów 
na chęć zachowania anonimowości.

Było ich pięciu. Wszyscy siedzieli przy stole i zajadali się azjatycki-
mi specjałami. Bruno od razu zapoznał Angelo z resztą, lecz oni nadal 
patrzyli na niego z niechęcią. Kiedy Brunowi zadzwonił telefon, męż-
czyzna udał się na zewnątrz, aby tam spokojnie porozmawiać. Angelo 
omiótł wzrokiem towarzyszy. Każda z  zasiadających przy stole osób 
wyróżniała się znacząco. Łączyły ich tylko czarne marynarki. Jeden 
z  nich wziął dzbanek z  herbatą i  nasikał do niego. Zrobił to jednak 
tak umiejętnie, że Angelo nie mógł tego zauważyć. Po chwili chłopak 
został zaproszony do stołu i  poczęstowany naparem z  ziół i  uryny. 
Mężczyzna, który rozlał herbatę do filiżanek, miał długie czarne włosy 
z białymi końcówkami. Według chłopaka wyglądał na gota.

Angelo bez wahania wziął duży łyk, opróżniając tym samym całą 
filiżankę. Wyczuł, że z napojem jest coś nie tak, ale nawet się nie skrzy-
wił. Kiedy Bruno wrócił do środka i spytał, co się dzieje, młodzieniec 
bez wahania odpowiedział, że został poczęstowany dobrą herbatą, 
przechodząc tym samym inicjację i zyskując szacunek u reszty człon-
ków gangu. Po krótkim zapoznaniu się wszyscy udali się do domu Bru-
na. To tam miał zostać przedstawiony plan operacji. 

Dom, a w zasadzie willa, w której mieszkał Bruno, znajdował się 
na przedmieściach. Na podjeździe stało zaparkowane audi należące do 
właściciela, a w ogrodzie był basen. Wnętrze okazało się bardzo ele-
ganckie, a uwagę młodzieńca przykuły liczne rzeźby i obrazy. Bruno 
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mieszkał sam. Kiedy cała piątka zasiadła na krzesłach, gospodarz wyjął 
tablicę, na której zarysowany był plan akcji.

– Misję, którą będziemy wykonywać, zlecił sam szef – powie-
dział poważnym tonem – dlatego jest taka ważna. Ale jak zapewne 
wiecie, nasze intencje są zupełnie inne, a  mianowicie zabicie szefa 
i  wykorzystanie przeciwko niemu strzały Apolla, która jest naszym 
najważniejszym celem. Strzała Apolla to artefakt, który potrafi prze-
kazywać zwykłym ludziom manifestacje. Jak na razie przedmiot ten 
został odnaleziony przez fundację Speedwagon w Jerozolimie, Amery-
ce Północnej wśród jednego z tamtejszych plemion Indian, Ameryce 
Południowej w miastach Inków, na wraku hiszpańskiego okrętu odna-
lezionego na dnie Morza Karaibskiego oraz w Grecji. Nas interesuje 
jedynie ta pochodząca z Jerozolimy. Została odkryta przez pewnego 
rycerza podczas jednej ze średniowiecznych krucjat. Strzałę tę opisał 
w  swoim dzienniku. Według jednego z ówczesnych kronikarzy wo-
jownik zabrał ją do grobu. Rycerz, jak i kronikarz nie podpisali się, 
ale z dobrych źródeł wiemy, że miejsce jego spoczynku znajduję się 
na Wawelu. Jednak odnalezienie sarkofagu nie będzie już takie proste, 
ponieważ ukryto go w sekretnej komnacie. Na szczęście dzięki zna-
jomościom szefa otrzymaliśmy sprawdzone wskazówki. Częściowo 
je rozszyfrowałem i  mogę się już domyślać jej położenia. Komnata 
znajduje się w Katedrze, tuż pod grobem Jana III Sobieskiego. Żeby do 
niej wejść, należy wpisać szyfr. Resztę przekazuję Filipowi i Lucjuszo-
wi. Filip będzie dowódcą drużyny Alfa, do której wchodzą Nero, An-
gelo i Liam. Grupę Beta tworzę ja z Lucjuszem. Grupa Alfa pojedzie 
pociągiem, a my – i tu wskazał na Lucjusza, a więc mężczyznę, który 
przyrządził wcześniej napój dla Angelo – samochodem dostarczonym 
przez szefa. Za właściwie wykonane zadanie otrzymamy dwa miliony 
złotych. Pozostałe funkcje przedstawię jutro. Życzę wszystkim miłego 
dnia.

Po krótkiej odprawie wszyscy, z wyjątkiem Lucjusza, opuścili willę 
Bruna. 



51

6. Historia Bruna i Lucjusza

Mężczyzna o imieniu Bruno urodził się w Niemczech. Nie miał ani 
matki, ani ojca, więc dzieciństwo spędził w sierocińcu. W wieku dzie-
więciu lat został adoptowany i przeprowadził się z nową rodzinną do 
Rzymu, gdzie nauczył się włoskiego i polskiego, ponieważ jego nowy 
ojciec był Polakiem, a matka Włoszką. Kiedy uczęszczał do szkoły, nie 
był lubiany przez rówieśników. W wieku dziesięciu lat otrzymał swoją 
manifestację. Wtedy poznał chłopaka o imieniu Lucjusz. 

Lucjusz we Włoszech mieszkał od urodzenia. Podobnie jak Bruno 
też nie miał przyjaciół, a swoim wyglądem przyciągał jedynie dziew-
czyny. Pomimo tego, że miał u nich powodzenie, nie wiedział o tym 
i  czuł, że czegoś mu brakuje. Kiedy pewnego dnia poznał Bruna, 
wszystko się zmieniło. 

Chłopcy wspólnie się uczyli, chodzili do szkoły, grali w gry, a na-
wet przychodzili do siebie nocować. W wieku trzynastu lat Lucjusz 
dostrzegł, że tak samo jak Bruno ma pewną moc. Gdy przyjaciele 
osiągnęli pełnoletniość, poznali tajemniczego mężczyznę, który za-
proponował im pracę dla mafii. Zgodzili się od razu. Pojawił się jed-
nak problem, ponieważ obaj musieli zostać rozdzieleni i wstąpić do 
różnych gangów. Brunowi zdecydowanie się to nie spodobało. Stoczył 
wtedy walkę z szefem, którą przegrał. W następstwie, zarówno on, jak 
i Lucjusz, musieli się rozstać. Aby uniknąć kłopotów z pamięci kom-
panów wykasowano informacje na temat ich znajomości. Dopiero po 
tym, jak Bruno w wieku dwudziestu trzech lat został ważną postacią 
w strukturach mafii, mógł sam poprowadzić gang, do którego dołą-
czył Lucjusz, lecz tym razem bez wiedzy i wspomnień na temat byłego 
przyjaciela.

7. Alfa 

Po kilku spotkaniach gangu w końcu przyszedł czas na akcję. Był 
wczesny ranek. Pod dom Angelo podjechał samochód, który miał pod-
wieźć drużynę Alfa na peron. Nie wiadomo jak Bruno to załatwił, ale 
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rodzice chłopaka zareagowali na jego przyjazd niczym na odwiedziny 
najlepszego przyjaciela. 

Zadaniem drużyny Alfa był dojazd pociągiem do Galerii Krakow-
skiej, a następnie dotarcie pieszo na Wawel. Wynikało to z tego, że już 
wcześniej Bruno specjalnie dopuścił się blefu i w wiadomościach na 
temat innej operacji podał mylne dane. Zrobił to, żeby inne gangi i po-
licja zaczaiły się na nich zupełnie gdzie indziej.

Pociąg wyjeżdżał równo o godzinie 6.30. W wagonie nie było niko-
go, co bardzo ucieszyło Filipa, ponieważ nie przepadał on za zatłoczo-
nymi miejscami. Wszyscy ubrali się tak, jak chcieli. Zrobili to, aby nie 
wzbudzać podejrzeń i móc spokojnie dotrzeć do Krakowa. Najbardziej 
niepokojące było to, że w pociągu nikogo nie było – nawet konduk-
torów. Gdy skład odjechał, a  Nero i  Liam kończyli swoje śniadania, 
powietrze w przedziale gwałtownie zaczęło się ochładzać. Po paru mi-
nutach temperatura zmniejszyła się do minus dziesięciu stopni. Poiry-
towany całą sytuacją Filip poszedł zgłosić ten fakt obsłudze pociągu, 
ale gdy był już w połowie drogi, z pomieszczenia dla personelu wyszedł 
ten sam mężczyzna w płaszczu i czerwonych okularach, którego An-
gelo widział w galerii.

Filip ostrożnie cofnął się, ale mężczyzna był coraz bliżej niego. Fi-
lip nie czekał. Zawołał resztę ekipy. Kompani zjawili się w mgnieniu 
oka. Szyby w całym wagonie zdążyły już zamarznąć, kiedy wszyscy 
przygotowali swoje pistolety z tłumikami. Fotele, podłogę i okna za-
czął pokrywać lód. Filip i  Nero powiedzieli nieznajomemu, aby się 
zatrzymał. Nie posłuchał ich. Szedł dalej do przodu, prosto na nich. 
Jako pierwszy z pistoletu wystrzelił Nero. Wycelowany pocisk od razu 
zmienił trajektorię i – odbijając się od ściany – przedziurawił plecy 
mężczyzny. Był to efekt manifestacji, jaką władał Nero. Nazywała się 
Freedom i polegała na tym, że wystrzelone pociski potrafiły zmieniać 
tor lotu o kilka centymetrów i odbijać się od przedmiotów bez naru-
szania ich struktury.

Nieznajomy upadł. Z ust wypłynęła mu krew. W tym samym czasie 
z toalety i pomieszczenia dla personelu wybiegło dwóch uzbrojonych 
w karabiny M16 mężczyzn. Zaczęła się strzelanina. Można było jednak 
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łatwo spostrzec, że osoby z karabinami nie mają żadnych nadprzyro-
dzonych umiejętności. Fakt ten wykorzystał Angelo, który na trzy-
dzieści sekund spowolnił czas i zmienił trajektorię kul wystrzelonych 
przez wrogów, a  następnie ich ogłuszył. Chłopak zauważył również, 
że podczas wykonywanych zamachów na jego rękach pojawiają się 
krótkie, ale efektowne wyładowania elektryczne. Świadczyło to o no-
wej zdolności Złotego Obsydianu. Podczas swoich uderzeń młodzian 
automatycznie paraliżował wrogów, powalając ich na ziemię. Po upły-
wie trzydziestu sekund czas wrócił do normalnego tempa. Filip i reszta 
gangu nie mogli wręcz uwierzyć w zdolności Angelo. Mimo tego, że 
miał piętnaście lat i był młodszy od reszty, to i tak wykazał się podczas 
walki niezwykłymi umiejętnościami. 

Gdy Filip z Liamem przesłuchiwali mężczyzn, Angelo i Nero po-
szli rozejrzeć się po pociągu. W maszynowni znaleźli trzy trupy: ma-
szynistę i  dwóch konduktorów. Wszyscy mieli gardła przebite lodo-
wymi soplami. Na dodatek w  toalecie leżała młoda kobieta i  starszy 
mężczyzna, który na oko miał sześćdziesiąt lat. Kobieta miała zadane 
trzydzieści ran ciętych i kłutych, a mężczyzna dziurę w głowie. 

Filip słynął przede wszystkim z tego, że przeprowadzał bardzo bru-
talne, ale skuteczne przesłuchania. Mężczyzna w okularach rozmawiał 
z Filipem po polsku, natomiast pozostała dwójka po włosku. Niezna-
jomy nie chciał nic powiedzieć, dlatego też Filip, dla przykładu, wziął 
jednego Włocha i postrzelił go w stopę. Na ciele mężczyzny od razu 
zaczęły pojawiać się wrzody i pryszcze, a z ust sączyła się piana po-
mieszana z krwią. Mężczyzna dostał padaczki i zginął w cierpieniach. 
To właśnie była manifestacja Filipa. Polegała ona na przekazywaniu 
krwiożerczego wirusa istotom żywym i nosiła nazwę Pandora’s Box.

Drugi Włoch, widząc, co stało się z jego kompanem, od razu nabrał 
ochoty do rozmowy, ale mężczyzna w okularach nadal się nie odzywał. 
Kiedy przesłuchanie dobiegło końca, pod nieuwagę Filipa milczący 
nieznajomy niemalże w  mgnieniu oka zdążył zamrozić, a  następnie 
rozkruszyć węzły i  uciec. Mimo tego, że wszyscy do niego strzelali, 
przeciwnik był za szybki. Angelo spowolnił więc czas i  sparaliżował 
mężczyznę potężnym wyładowaniem. Tym razem uciekinier nie miał 
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tyle szczęścia. Liam przeszukał go. Z kieszeni wyciągnął portfel i doku-
menty. Wynikało z nich, że nazywa się Michael Boston, ma trzydzieści 
jeden lat i pochodzi z Nowego Jorku.

Angelo i reszta gangu zatrzymali pociąg na stacji Podłęże i wezwali 
policję, a następnie uciekli. Na ich szczęście kamery na dworcu były 
wyłączone. 

8. Da Vinci 

Kiedy grupa Alfa dotarła w końcu do Krakowa, w tym samym cza-
sie Lucjusz i Bruno dokonywali rekonesansu terenu. Udali się do Ka-
tedry, gdzie znaleźli grób Jana III Sobieskiego. Na sarkofagu dostrzegli 
miejsce na wpisanie kodu, który należało wprowadzić za pomocą ma-
łych pokręteł.

Lucjusz zrobił zdjęcia lewym okiem, a następnie, podnosząc z zie-
mi małe kamyczki, wywołał je. Był to efekt jego manifestacji, która po-
zwalała także na drukowanie fotografii poprzez dotknięcie przedmiotu 
większego niż jeden, ale mniejszego niż trzy centymetry. Dodatkowym 
atrybutem mężczyzny był wbudowany w prawej ręce dyktafon. Działał 
on następująco: nagrywanie włączało się po kliknięciu kciukiem i mo-
gło trwać maksymalnie godzinę. Jego odtworzenie było możliwe po-
przez uniesienie w górę palca wskazującego. Manifestacja ta nazywała 
się Faith.

Lucjusz i  Bruno udawali zwyczajnych turystów, gdy grupa Alfa 
zbierała dalsze plany. Według nich o  godzinie szesnastej ekipa mia-
ła wejść na Wawel jak zwyczajni zwiedzający, lecz zamiast oglądać 
umieszczone tam eksponaty, ich zadaniem było ukryć się w  jednej 
z komnat katedry i przeczekać tam do północy, a następnie udać się 
w stronę grobu. Z broni, jak stwierdził Bruno, skorzystać mogli jedynie 
w nagłej sytuacji. Do wejścia do komnaty wyznaczeni zostali Angelo, 
Nero i  Lucjusz, reszta odpowiedzialna była za pilnowanie drzwi. Po 
ukończeniu akcji drogę ucieczki stanowiło najbliższe okno. Gdyby wy-
stąpiły jakieś problemy, mężczyźni mogli użyć profesjonalnego sprzętu 
do wspinaczki, który znajdował się w ich plecakach.
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Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem – o  szesnastej. Wszystko 
przebiegało pomyślnie, ale Angelo ciągle czuł, jakby ktoś go obser-
wował. O północy wszyscy zakradli się pod grobowiec i wtedy Bruno 
zaczął wprowadzać kod, który nazwał na cześć swojego ulubionego 
artysty – Da Vinci. Szyfr pasował idealnie. Już po kilku sekundach 
zaczęły uruchamiać się wszystkie mechanizmy. Sarkofag otworzył się, 
ale w środku trumny nie było żadnego ciała, tylko schody prowadzące 
w dół. Do środka weszły tylko wyznaczone osoby, a reszta rozglądała 
się, czy nikt nie nadciąga. Kamery zostały wyłączone, zostawiając na 
monitorach jedynie nagrany wcześniej obraz.

9. Strzała Apolla i wampiry 

Komnata zapomnianego rycerza została otwarta. Katakumby były 
niczym sieć skomplikowanych labiryntów. Dopiero po dziesięciu mi-
nutach udało się odnaleźć salę, w której znajdował się grób średnio-
wiecznego woja. Oprócz mogiły głównej było tam jeszcze kilka mniej-
szych trumien, a  na ścianach widniały malowidła ludzi zjadających 
innych ludzi oraz postaci osób biegających po lesie w  czasie pełni. 
Komnata była mroczna i nieoświetlona, ale co ciekawe nie było w niej 
ani jednego pająka lub szczura. Grupa przystąpiła do otwarcia grobu. 
Po podniesieniu kamiennej płyty oczom mężczyzn ukazała się zbroja 
oraz strzała Apolla, którą rycerz trzymał w rękach. Angelo wyrwał ją 
i uważnie oglądnął.

Nagle do komnaty ktoś wszedł. Była to ta sama kobieta, z  któ-
rą Angelo walczył w galerii. Tym razem była sama, ubrana w czarny 
płaszcz i czarne szpilki. Po chwili milczenia ruszyła w stronę Angelo, 
ale Lucjusz nie dopuścił do bezpośredniego ataku. Rzucił się na nią 
i zamachnął celem wyprowadzenia ciosu. Nieznajoma szybko zorien-
towała się, co ją czeka i wykonała unik. Rozpoczęła się walka. Kobieta 
w jednej chwili przyciągnęła do siebie pistolet Nero i wypuściła serie 
pocisków w stronę Lucjusza i Angelo. Chłopak przewidział jednak jej 
ruch i w porę zatrzymał czas. Zaczął ładować swój pistolet wyładowa-
niami elektrycznymi tak, aby pociski zadały jak największe obrażenia. 
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Wystrzelił w jej stronę trzy kule, które tak samo jak otoczenie, poru-
szały się w zwolnionym tempie. Strzały przebiły brzuch, głowę, a na-
wet tchawicę. Nie powstrzymało to jednak kobiety, która swoją magne-
tyczną siłą zatrzymała i odbiła pociski tam, skąd wcześniej przyleciały. 
Kule zraniły dotkliwie Lucjusza i Angelo. Zapach krwi zwabił na pole 
walki kogoś jeszcze. Pozostałe groby, znajdujące się dookoła główne-
go katafalku, zaczęły się otwierać. Z  ich środka wychodziły kolejno 
człekopodobne istoty z lśniącymi kłami. Były to wampiry, które zaczę-
ły atakować ludzi. Nero mimo to zachował spokój i zastrzelił prawie 
wszystkie bestie znajdujące się w komnacie, jedną ogłuszając srebrnym 
pociskiem. Zupełnym przypadkiem w nogę została trafiona także ko-
bieta. Rana nieznajomej zaczęła coraz intensywniej krwawić, co sku-
siło do ataku jednego wykazującego jeszcze aktywność wampira. Wy-
korzystali to Angelo, Lucjusz i Nero. Mężczyźni widząc, że bestia rzuca 
się na kobietę, a  następnie rozszarpuje ją na kawałki, wymknęli się 
czym prędzej i uciekli. Ich radość nie trwała jednak długo. Okazało się 
bowiem, że w podziemiach było jeszcze więcej wampirów. Kiedy zbli-
żali się już do wyjścia, drogę zastąpił im jeden upiór. Z krwią na ustach 
zaczął wymawiać jakieś słowa po łacinie, jednak członkowie gangu nie 
poznali ich znaczenia. Liam, nie czekając na ewentualny atak ze strony 
bestii, z ogromną precyzją podciął jej gardło swoim sztyletem. Kiedy 
ścierał z niego ślady krwi, Nero spytał go, dlaczego pozwolił nieznajo-
mej kobicie zejść na dół. Zdziwiony Liam odpowiedział, że nikogo nie 
widział. Po wydostaniu się z komnaty wszyscy uciekli nie pozostawia-
jąc za sobą więcej śladów.



57

Martyna Dulęba „Dolina snów”

Siedziałam nad rzeką dumną, że płynie, obserwując jej taflę, wte-
dy już różowo-pomarańczową. Tańczące na niej kolory w rów-

nym rytmie wprawiały mnie w stan zbliżony do ekstazy. Byłam, a jed-
nak jakbym nie istniała. Byłam częścią obrazu, który widzę i nic poza 
tym.

W  pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to taki ambiwa-
lentny stan, który może czasem poczuć każdy z  nas. Czułam błogi 
spokój, jednak wiedziałam, że nie żyję. A  może pomyliłam to tylko 
z  pustką, która mnie wypełnia? Pamiętam, że z  kimś rozmawiałam, 
a  może to tylko wiatr szeleścił w  sąsiadujących drzewach? Ale nie 
było wiatru, ani nawet drzew, pytałam, dlaczego nie słyszę, jak serce 
pompuje krew, dlaczego tak spektakularnie stworzona istota nie ma 
umiejętności, by sobą władać. Siedziałam tak, dopóki wszystkiego nie 
ogarnął mrok adekwatnie do mojego stanu. Po ciężkim dniu ruszy-
łam topornym krokiem w stronę domu, przynajmniej tak mi się wtedy 
wydawało. Utknęłam we mgle. Nie wiedząc zupełnie co robić, szłam 
przed siebie. Starałam się, choć samotność bardzo mną miotała. Trafi-
łam w końcu chyba na kraniec lasu – najciemniejszy i najmroczniejszy. 
Mgły tam nie było. Spotkałam stworzenie przypominające trochę kota. 
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Na pierwszy rzut oka był zwyczajnym, uroczym kotkiem. Był bardzo 
ciekawski. Spojrzał mi głęboko w oczy. Wtedy zaczęło się piekło.

Kot krzyczał ludzkim głosem, może nawet moim własnym, zmie-
nił się w ogromnego dzikiego kota i  również z niego wyszedł drugi, 
bardzo podobny, jednak w jego oczach była śmierć. Poczułam to cał-
kowicie – był opętany. 

Szarpały się nawzajem i wtedy usłyszałam, jak drzewo powiedziało, 
że wszyscy we trójkę pozostajemy ze sobą scaleni. Nie wiedziałam, czy 
mam omamy, czy to wszystko dzieje się naprawdę, ale poczułam nagle 
siłę, która pociągnęła mnie do wnętrza tajemniczego dębu. W środku 
widziałam wszystko. Widziałam, jak drzewo pobiera energię, jej każdy 
wyjątkowy komponent. I zobaczyłam w nim własne wnętrze, swoje ży-
cie w odbiciu tego drzewa. Powiedziało, żebym rozpatrzyła to z innej 
perspektywy, pozwoliło mi poczuć siebie – płynącą z korzeni energię, 
która rozpływa się magicznie w każdej jego części. 

Dąb serwował mi doznania, jakich nigdy wcześniej nie czułam. 
Gdy przestał, zrozumiałam, że nie jestem tylko zbitką tkanek. Zrozu-
miałam, że jestem istotą boską równie ważną jak drzewa, rzeka czy 
gwiazdy, a moim atrybutem jest postrzeganie świata. Tak naładowana 
poprosiłam o pomoc z tymi dziwnymi kotami. ON odpowiedział, że to 
tylko wytwór mojej wyobraźni. Pokazał mi boczną dróżkę, którą mam 
wybrać i rzekł: 

– Nie oglądaj się za siebie. 
Ruszyłam. Demony, bo tak nazwałam koty, nie opuściły mnie na 

krok. Wróciłam do domu i  odnalazłam swoją dolinę. Już zawsze do 
niej wracałam. Byłam i przede wszystkim żyłam, a permanentny, nud-
ny i może nawet nigdy nieżywy nurt życia, płynął gdzieś obok.
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Karolina Racibor „Tajemnica lasu”

Szłam ciemnym lasem ścieżką pokrytą lekkim szronem. Nie 
wiedziałam, która jest godzina, ale musiał zbliżać się już ranek, 

bo wokół zaczynały budzić się ptaki i popiskiwać cichutko w swoich 
gniazdach. Idąc tak, czułam, że zmierzam w  określonym kierunku, 
lecz nie mogłam sobie przypomnieć celu mojej wędrówki. Żywiłam do 
niego przeciwstawne uczucia – to była mieszanina strachu i ciekawo-
ści. Mgła powoli zaczęła opadać, kiedy zza drzew wyłonił się widok za-
pierający dech w piersiach. Od razu zrozumiałam moje emocje. Przede 
mną rozpościerał się ogromny pałac. Jego wysokie i grube, wyciosane 
jakby z bazaltu mury napawały grozą każdego, kto na nie patrzył. Jed-
nak moja ciekawość była dużo większa od strachu, więc śmiało zbliży-
łam się do budowli. 

Wokół pałacu wznosiły się piękne posągi. Nie były to jednak do 
końca ludzkie posągi. Miały nogi i  tułowia, jednak w  miejscach rąk 
wyrastały im potężne skrzydła, a zamiast ludzkich głów – wielkie łby 
ptaków z piórami. Każdy z nich był podpisany, ale adnotacje z biegiem 
lat wytarły się, zniekształciły i nie sposób było je odczytać. W niedale-
kiej odległości wśród mgły majaczyła żelazna brama. Otworzyła się tuż 
przede mną, jakby ktoś z wnętrza zamku widział, że się zbliżam. 
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Nie wiem, z jakiego powodu kontynuowałam moją wędrówkę. Być 
może robiłam to dlatego, że moja ciekawość sięgała zenitu. Przeszłam 
przez bramę, a wielkie dębowe drzwi zdawały się z nią współpraco-
wać, ponieważ również się otworzyły. Zobaczyłam rozległy i wysoki 
na kilka metrów korytarz. Przy ścianie po prawej stronie stały lustra 
wszelkiego rodzaju – wielkie trzymetrowe lub małe kilkucalowe, okrą-
głe i prostokątne, z drewnianą ramą lub bez niej. 

Przekroczyłam próg pałacu i  weszłam do lustrzanego korytarza 
oświetlonego jedynie pochodniami na ścianach. Po lewej stronie za-
uważyłam drzwi. Było ich kilkanaście i tak samo jak lustra były prze-
różne. Sprawiały wrażenie jakby odzwierciedlały to, co można było za 
nimi spotkać lub zobaczyć. Niektóre pokrywał mech – wydawało się, 
że po ich otwarciu znajdę się z  powrotem w  lesie. Były także wrota 
potężne, jakby codziennie wchodził przez nie olbrzym, i  drzwiczki 
wielkości mysiej norki, ale umiejscowione nie przy ziemi tylko na wy-
sokości dwóch metrów. Idąc tym tajemniczym korytarzem, na samym 
jego końcu dostrzegłam dwuskrzydłowe wrota, zza których dochodzi-
ły podniesione głosy. Nagle poczułam nieodzowną chęć znalezienia 
się za nimi. Otworzyłam je i ujrzałam niecodzienną scenę. W wielkim 
jak sala balowa pomieszczeniu znajdował się duży okrągły stół, a  za 
nim… ludzie i ptaki swoim wzrostem dorównujący człowiekowi. Sie-
dzieli tam i dyskutowali o czymś zawzięcie, co chwilę pokrzykując lub 
– co zdumiewające – wydając ptasie odgłosy. Gdy weszłam, nikt się nie 
odwrócił. Co więcej, nikt nie zareagował, kiedy zbliżyłam się do stołu 
i usiadłam na wolnym krześle. Przysłuchiwałam się tej dziwnej dysku-
sji i przyglądałam zebranym, aż w końcu mój wzrok zatrzymał się na 
dwóch znajomych twarzach. Miałam ochotę krzyknąć ze zdumienia, 
jednak zakryłam usta dłonią. Byli to moi rodzice. Chciałam do nich 
podejść i zapytać, o co tu chodzi i co oni właściwie robią, lecz nagle 
padło zdanie, które mnie bardzo zaciekawiło:

– Ona musi się dowiedzieć. Musimy podjąć stanowcze kroki. Prze-
cież nie chcecie narażać jej na niebezpieczeństwo, kiedy nieświadoma 
będzie chodziła do szkoły jak zwykłe dziecko! – krzyknął prominentny 
jegomość kierując tę wypowiedź do moich rodziców, a oni z zatroska-
niem i równocześnie pełnym skupieniem oraz stanowczością na twa-
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rzach wpatrywali się w niego. Wiedziałam, że mówił o mnie, ale co to 
wszystko miało znaczyć? Wtem odezwał się inny członek tej dziwnej 
rady: 

– To cykliczne i  stałe zjawisko, kochani. Powtarza się co sto lat, 
wiecie o tym. Nie mamy wyjścia. Ona musi się dowiedzieć. 

– Przykro mi, Eleonoro, ale nie mogę pozwolić na to, żeby życie 
mojej córki było zagrożone, bo wy tak postanowiliście – odpowiedział 
stanowczo mój ojciec, a ja wytrzeszczyłam oczy. Po pierwsze, dlaczego 
oni wszyscy mówili tak, jakby mnie tu nie było, a po drugie, dlaczego 
moje życie ma być zagrożone? O co w tym wszystkim chodzi? Kobieta 
nazwana Eleonorą znów zabrała głos:

– Ja również nie posiadam się z radości, że wasza córka wkroczy 
w nasze szeregi w tak niepewnych i niebezpiecznych czasach, ale jest 
to obligatoryjne. Musi tak być. Takie jest prawo i dobrze o tym wiecie. 
Nie rozumiem, dlaczego jeszcze o tym dyskutujemy. Proszę, pogódźcie 
się z tym – odparła.

– Myślałam, że nasze prawo to dokument, który tworzymy wspól-
nie i ma on pozostawać w zgodzie z tym, co się obecnie dzieje. Czy nie 
jest tak, Milesie? – tym razem odezwała się moja matka i  skierowa-
ła swe słowa do prominentnego jegomościa, który, o dziwo, zmieszał 
się. Ważny członek rady podrapał się po brodzie, po czym z pewnym 
ociąganiem otworzył usta, by coś powiedzieć, gdy nagle odezwała się 
Eleonora:

– Myślę, że to już czas na kolację, prawda Milesie? – spojrzała na 
niego z wielką stanowczością.

– Ach, tak, tak... Wszyscy na pewno są już głodni. Dość tych obrad 
– rzekł z pewną ulgą. – Wrócimy do tego jutro – klasnął w dłonie, po 
czym otworzyły się boczne drzwi i do sali zaczęli wkraczać osobnicy 
trzymający w rękach dania, które serwowali wszystkim siedzącym. 

Patrzyłam ciągle na moich rodziców, na których twarzach nie-
przerwanie malowało się zatroskanie. Poczułam, że się budzę i siadam 
zdezorientowana na łóżku.
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Aleksandra Nędzka „Pamięć”

Ciepły letni wiatr ruszał liśćmi drzew, sprawiając, że białe kwia-
ty kwitnącej właśnie czereśni opadały do jeziora oświetlonego 

przez światło księżyca, tworząc przy tym spektakularny widok. Gwiaz-
dy tej nocy wyglądały na wyraźnie jaśniejsze, jakby znajdowały się bli-
żej naszej planety. Świerszcze, które odgrywające swój własny nocny 
koncert, dodawały uroku polanie ukrytej w środku lasu.

Na środku łąki stał rozłożony namiot, a obok niego dumny z siebie 
chłopiec w wieku szkolnym, któremu sprytnie udało się rozpalić ogień 
bez użycia zapałek czy zapalniczki. 

– Czuwasz nade mną, prawda? – spojrzał w niebo uśmiechając się 
przy tym. Przychodził tu nieprzerwanie od dawna w ten jeden, ważny 
dla niego dzień miesiąca. Za każdym razem rozkładał namiot właśnie 
na tej polanie, wzniecał ognisko, przy którym ogrzewał się podczas 
chłodniejszych nocy, a później kładł się na kocu, aby oglądać tysiące 
gwiazd, które wspólnie z księżycem idealnie do siebie pasowały. Nigdy 
nikomu nie zdradził, gdzie znika na noc, lecz uważał na siebie i dbał 
o własne bezpieczeństwo.

Rozłożył koc na trawie i położył się na plecach. Miał zamiar spę-
dzić całą noc na patrzeniu w gwiazdy i wspominaniu swojego najlep-
szego przyjaciela, który nie był już w stanie dzielić z nim czasu. Nie je-
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den raz przysparzał mu kłopotów, jednak mimo wszystko był dla niego 
jak członek rodziny, od której nigdy nie zaznał ciepła. 

Obserwował jasne, mrugające punkty na niebie. Przypomniał so-
bie, że rzeczą, jaka kojarzyła się mu z jego najlepszym przyjacielem, był 
wielki uśmiech. Gościł on zawsze na jego twarzy, gdy razem przebywa-
li. Uśmiechał się nawet w chwili jego śmierci. Po tamtym wydarzeniu 
wielu znajomych starało się mu pomóc, ale wszystko na nic. 

Wziął balon z  listem adresowanym do przyjaciela i  wypuścił go 
w kierunku nieba. Chwilę podążał za nim wzrokiem. W drugiej dłoni 
trzymał jedyny przedmiot, jaki posiadał po swoim przyjacielu: psią 
obrożę z imieniem, którą sam mu kupił.

– Do zobaczenia za miesiąc – powiedział, po czym zgasił ognisko 
i wszedł do namiotu.



Podziękowania 

 

Słowa podziękowania kierujemy przede wszystkim uczennicom i uczniom Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, którzy wzięli udział w tym projekcie, 

przezwyciężyli strach i obawy, decydując się tym samy na przesłanie nam swoich tekstów.  

To ich praca i talent są tutaj najważniejsze i warte docenienia. 

Słowa wdzięczności kierujemy do dyrekcji szkoły – pana dyrektora Roberta Kozioła  

i pani dyrektor Jolanty Chmury, którzy wyrazili aprobatę w stosunku do naszego planu  

i pomogli w jego realizacji. 

  Sztuka wymaga poświęceń i finansowania, dlatego kłaniamy się z tego miejsca 

Gminie Miasta Tarnów, która wsparła budżet przeznaczony na wydanie tej książki. 

Dziękujemy również naszym koleżankom polonistkom – pani Agnieszce Klugiewicz  

i pani Justynie Bogusz za merytoryczne wsparcie i uwagi pomocne w procesie selekcji 

tekstów. 

 

Joanna Chramęga-Mucha 

Mateusz Kołodziej 
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