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Wstęp
Kłobuck na co dzień wydaje się być spokojnym, normalnym miasteczkiem. Nie
inaczej okoliczne, należące do jego powiatu miejscowości, w których dni upływają swoim
zwykłym rytmem.
Nie zawsze jednak było tak jak dziś. Świadczą o tym legendy i podania, które obrosły
wokół miejsc, zdarzeń i budynków rozproszonych po okolicznych terenach. Te historie, z
czasem zapominane, wyblakłe, powoli stawały się tylko opowiastkami do straszenia dzieci,
bajkami dla naiwnych.
Ale czy na pewno?
Przecież nie wszystko widać gołym okiem. I nie wszystko jest takim, jakim się z
początku wydaje. Czasami, zupełnie bez naszej ingerencji, stajemy się ofiarami splotu
wydarzeń, który wciąga nas i przewraca całe życie do góry nogami. Czasami trzeba być w
odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie, żeby ujrzeć więcej…
Może więc warto ostrzec mieszkańców przed czającymi się w okolicach
nadprzyrodzonymi siłami? Przedstawić historie, które dotąd pozostawały niewyjaśnione?
Opowieści te zawarliśmy na stronach naszej antologii. Dowiecie się z nich, skąd
naprawdę wzięła się nazwa „Kłobuck”, nawiedzą Was duchy zamieszkujące okoliczne zamki,
poznacie tajemnice kłobuckich tuneli, zobaczycie pociągi, do których za żadne skarby nie
chcielibyście wsiąść, spotkacie obce cywilizacje i poznacie legendy, które są wciąż żywe…
żywsze, niż byśmy sobie tego życzyli…
A potem, gdy skończycie już czytać, mając w pamięci wszystkie te fantastyczne
historie, możecie wybrać się w podróż po nawiedzonych miejscach.
Tylko nie nocą…
Nocą mogą dziać się tam dziwne, niewytłumaczalne zdarzenia…
Marek Palutkiewicz
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WYRÓŻNIENIE
Zuzanna Kozak
Przed użyciem upewnij się, że żyjesz
Spędzanie dni z nosem przyklejonym do szyby, obserwując ludzi w parku, sprawiało,
że Maria nie mogła się czuć bardziej samotna. Jej głos odbijał się echem po pustych,
przestronnych korytarzach, stokrotnie potęgując jej samotność ilekroć się odezwała - nie
robiła jednak tego zbyt często, skoro i tak nie było do kogo otworzyć ust.
Z początku patrzenie na ludzi było jej małym hobby, przyjemną odskocznią od
towarzystwa samej siebie. Lubiła wyobrażać sobie, że biega z rówieśnikami między
drzewami, śmiejąc się i dokazując; czasami pośmiać się z berbeci zaciąganych do parku przez
zmęczone mamy, czy ponarzekać na paskudne stroje dziewcząt.
Gdy powoli zdała sobie sprawę, iż ten świat jest poza jej zasięgiem, napawało ją to
melancholią.
Potem został już tylko rwący, piekący, obezwładniający gniew.
Lucjusz nie był sobą, a kimś zupełnie innym. Kimś, kogo nigdy nie poznał, ani nawet
nie widział na oczy, mimo to, wydawało mu się całkowicie naturalne, że ma ciało smukłej,
młodej dziewczyny. Choć nie miał pojęcia, gdzie się znajduje, jego nogi dobrze wiedziały,
gdzie mają iść. Jego ciało biegło po schodach szybciej niż jego umysł, który ledwo nadążał.
Myśli płynęły jak mucha utopiona w miodzie, mozolnie i leniwie.
"Nie powinno mnie tu być", pomyślał, wchodząc na szczyt wieżyczki. “To nie moje
ciało", przeszło mu przez głowę, gdy biała koszula nocna załopotała na wietrze, a jasne loki
przykleiły mu się do twarzy. "Stanie się coś złego", przeszło mu przez głowę, gdy postawił
bosą stopę przy samym brzegu tarasu, tak że widział wiele metrów niżej kałuże i obumarłe,
suche liście obleczone w ciemność.
"To nie moje cierpienie. Czyj to ból? Musi do kogoś należeć. Jest zbyt silny, żeby nie
istniał."
– Nigdy nie uwierzysz, jak ci powiem, co przydarzyło się siostrze sąsiada mojej
kuzynki.
– Masz całkowitą rację, Mira, nie uwierzę – odpowiedział Lucjusz, nie podnosząc
wzroku znad szkicownika.
– Zaraz ci zejdzie ten sarkastyczny uśmieszek z twarzy, bo to coś, co ci się spodoba.
– Przecież się nie uśmiecham…
Co za okropny zarzut wysunięty wobec jego wyćwiczonej pokerowej mimiki, nie
wyrażającej grama emocji: od gładkiego, szerokiego czoła, przez półprzymknięte powieki, do
ust przypominających cienką kreskę.
– W każdym razie… – Entuzjazm powoli na powrót wypełniał głos Miry. – Ta siostra
sąsiada mojej kuzynki, to jest młodsza siostra faceta, co mieszka nad Kaśką... Wiesz, tego
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roztargnionego brodacza, co ma głos, jakby nigdy w życiu nie zmrużył oka, a energię
uzyskiwał jedynie z kawy.
– To przykre, że zakładasz, że składuję w głowie wszystko, co wyleci z twojej gęby…
– Kaśka nie gada z nim za dużo, zwłaszcza że faceta ciągle gdzieś nosi, ale wtedy
akurat zgubiła klucze, ale tak naprawdę ich nie zgubiła, tylko miała rozprutą podszewkę
kurtki… Więc zadzwoniła do mieszkania Ryżewskiego, tak ten facet się nazywa, żeby ją
wpuścił do bloku, bo strasznie lało. No i wpuścił, ale Kaśka nie miała kluczy też do domu,
więc…
– Zasypiam… – mruknął Lucjusz, marszcząc brwi na widok swojego szkicu – nie
umiał stwierdzić, co było nie tak.
– Ryżewski wpuścił ją na kawę do siebie, jakąś lurę najgorszej jakości, że też tak mu
nie wstyd do takiego syfu ludzi wpuszczać. Kaśka mówi, że ta jego klitka wygląda, jakby
bomba tam wybuchła. I jej opowiada, że ta jego siostra szła wieczorem przez park, wiesz, ten
na Zamkowej. Ten z pałacem. I wyobraź sobie, ja to nie wiem, czy wierzyć, czy nie, ale
podobno ta jego siostra jest osobą myślącą racjonalnie, a tak ją to poruszyło… Wyobraź
sobie, podobno widziała na dachu tego pałacu jakąś postać. Ciemno było, to nie było widać
dobrze, ale jakaś biała dama normalnie, w białej sukni i długich włosach, stała tylko na tym
dachu i patrzyła w dół…
Lucjusz wstrzymał oddech.
– ... Nieźle, nie? Wiedziałam, że ci się spodoba.
Zabrzmiał przeszywający uszy dźwięk dzwonka, ale Lucjusz słyszał go jak przez
grubą ścianę. Czuł się, jakby wszystko dookoła nagle zniknęło, oddaliło się. Został tylko on i
jego rysunek – obraz, który pamiętał ze snu. Zjawę uderzająco podobną do tej z opowieści
Miry. Słyszał tę historię po raz pierwszy, więc nie miał prawa wiedzieć o jej istnieniu, a
jednak…
– Idziesz, Luc, czy będziesz tu medytował przez resztę dnia?
Pospiesznie zmiął kartkę, ale nie wyrzucił jej, a wsunął do tylnej kieszeni. Jeszcze
będzie patrzył na nią z niedowierzaniem, kiedy tylko znajdzie wolną chwilę.
***
– Łał, Luc, zobacz, jak pięknie! Popatrz, ile kolorów! Tamto drzewo jest całkiem
żółte. Nie zeschnięte i brzydkie, idealnie żółte.
– Ono umiera, Mira, a ciebie to jara. Październik wysysa z każdego liścia życie. Zabija
naturę.
– Nie umiera. Zmienia skórę jak wąż. Słońce też zachodzi w nocy, ale to nie znika,
prawda? Wróci. Zawsze wraca. Oby twoja wola do życia zrobiła to samo… – Lucjusz stłumił
uśmiech. Ukrył jego pozostałości, przyglądając się swoim sznurówkom. – Swoją drogą, po co
tu idziemy? Spacerek odstresowujący?
– Ja idę. Ty za mną leziesz.
– Na to samo wychodzi. – Lucjusz zatrzymał się przed pałacykiem. – O, Luc, to tutaj
siostra sąsiada mojej kuzynki… – Zbladła. – Luc, nie! Nie po to mówiłam ci o tym, żebyś
teraz wciągnął nas oboje w kłopoty za włamanie z wtargnięciem. Czy samo włamanie. Nie
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mam pojęcia, czym to się różni i czy w ogóle. – Mira chwyciła Lucjusza za rękaw, gdy
ochoczo ruszył w kierunku z a m k n i ę t e j bramy pałacyku.
– Nie nas oboje – mruknął chłopak. – Nikt cię tu nie zapraszał, w każdej chwili
możesz się oddalić. Nawet wezwać policję, jeśli tak ci podpowie sumienie.
– To miejsce do kogoś należy! Wydaje mi się, że jeśli ktoś wiesza na ogrodzeniu
tabliczkę „teren prywatny”, oznacza to mniej więcej tyle, że teren, w rzeczy samej, jest
prywatny. Gdyby właściciel chciał...
Lucjusz westchnął zirytowany i wyrwał się Mirze jednym sprawnym ruchem.
– Znasz mnie na tyle dobrze, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że i tak tam pójdę. Ty
rób jak chcesz. Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia – oznajmił na jednym wdechu i
odwrócił się, zanim Mira zdążyła zatrzymać go mackami swojej paplaniny.
– Będziesz tego żałować! A ja sobie idę, bo mnie to nie obchodzi! – krzyczała za nim,
gdy wspinał się po siatce i zeskakiwał po drugiej stronie, z wdziękiem worka ziemniaków. –
Mam wywalone. Ale napisz, jak wrócisz, koniecznie ze szczegółami… Albo zadzwoń. Nie, ja
zadzwonię.
– Wyłączam telefon! – krzyknął na odchodnym, otrzepując spodnie z ziemi. Wbiegł
po zmurszałych schodkach i nacisnął klamkę drzwi frontowych.
Zamknięta – no cóż, spodziewał się tego, ale warto było spróbować. Zawrócił.
Promienie słońca przebijające się przez korony drzew uderzyły go w twarz. Gdy zmrużył
oczy, dostrzegł zmierzającą w jego kierunku parkę. Wolał nie sprawdzać, czy mają kapusiowe
zapędy. Obszedł pałacyk dookoła – wolał nie być widoczny z parkowej ścieżki, kiedy będzie
szukał kolejnej, najmniej inwazyjnej drogi do środka. Wolał nie dorzucać niszczenia mienia
do swojego wyroku za wtargnięcie z włamaniem. Tylne drzwi były zamknięte. Wyłamywać
ich nie zamierzał, nie w biały dzień i nie gołymi rękami. Jego wiotkie ciałko i tak pewnie nie
było do tego zdolne. Dokładnie obejrzał wszystkie okiennice w zasięgu wzroku, na które
byłby w stanie się wdrapać. Spodziewał się, że choć jedna z nich będzie wybita przez
podchmieloną młodzież bawiącą się w eksplorowanie, ale każda szyba była w jak najlepszym
stanie.
Chłopak zatrzymał się, by odetchnąć. Pałacyk od tej strony był dużo większy, niż mogłoby się
zdawać, więc nie ma potrzeby panikować, na pewno coś znajdzie. Miał już ruszyć dalej,
kiedy usłyszał za plecami coś jakby stłumiony jęk. Czuł, jakby krew w żyłach tężała mu ze
strachu, by wreszcie skrzepnąć i wyparować, ale dreszcz ekscytacji pomieszanej z
ciekawością kazał mu się odwrócić w stronę okna. Serce przestało mu bić, gdy zobaczył
błyszczące ślepia wpatrzone w niego zza brudnej szyby, ale wszystkie funkcje życiowe
wróciły, gdy zorientował się, że należą do średnio czystego, czarnego dachowca.
– Skąd żeś się tam wziął, sierściuszku? Jesteś w ogóle żywy, czy tu nawiedzasz? – Kot
jęknął w odpowiedzi i zeskoczył z parapetu, znikając Lucjuszowi z pola widzenia. – Ach, to
by było na tyle z rozmowy.
Ruszył dalej, wciąż oglądając każde okno na parterze. Wsłuchiwał się w swój wciąż
przyspieszony oddech. Nie minęła minuta, kiedy kot pojawił się na zewnątrz. Zatrzymał się,
wpatrując się w Lucjusza wyczekująco.
– A teraz czego chcesz? Pokaż mi lepiej, jak tam wlazłeś.
Kot zawrócił. Chłopak nie mógł pozbyć się wrażenia, że faktycznie go gdzieś
prowadzi. Zatrzymał się przy niewielkim piwnicznym okienku bez szyby. Zwierzak obejrzał
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się na niego. – Aj, naprawdę myślisz, że tam się zmieszczę? – Kot już zniknął w środku. –
Chyba nie mam wyboru…
***
Ktoś był w jej domu. Ktoś, kto zasługiwał na miano nieproszonego gościa.
Młodzieniec ani trochę nie przypominał gustownie ubranych gości ojca, którzy raz na jakiś
czas licznie nawiedzali ich posesję. Bywały też grupki uhahanych mężczyzn zwiedzających
piwnice z butelkami w rękach. Przestawali się śmiać, gdy pokazywała im, że nie są mile
widziani.
Jednak ten chłopak (czy to w ogóle był chłopak?) był inny. Wywoływał w niej nie do końca
uzasadniony lęk. Przyszedł sam, a jego uważne oczy prześlizgiwały się po korytarzach,
szukając czegoś konkretnego.
Czy szukał j e j ?
Maria zerknęła na niego zza rogu po raz ostatni, zanim puściła się pędem po schodach.
Nie obawiała się, że ją usłyszy. Mogła sobie przyznać, że potrafi lekko stąpać. Wślizgnęła się
do swojego pokoju. Zaraz schowa się w swojej przepastnej szafie, gdzie nikt jej nie
znajdzie… Wstrzymała oddech, w niedowierzaniu rozglądając się po pustym pokoju.
– Tato, gdzie wyniosłeś moje meble…?!
***
Lucjusz podniósł głowę, gdy jakiś głos wyrwał go z rozmyślań. Spojrzał w górę, w
kierunku, z którego dźwięk pochodził. Czy to był ludzki krzyk, czy może tylko powiew
wiatru? Po chwili nie był nawet pewien, czy naprawdę cokolwiek usłyszał. Może to wytwór
jego wyobraźni, głośniejsza myśl… Tak, pewnie właśnie tak było.
Wnętrze pałacyku niestety pokrywało się z oczekiwaniami realistycznej części umysłu
Lucjusza. Było tam właśnie to, co powinno być w starej budowli, na którą właściciel nie ma
pomysłu – czyli nic. Kurz, pajęczyny, i czasem kawałek brudnej folii. Nic nie wyglądało w
najmniejszym stopniu na nawiedzone. Chłopak nie wiedział, czy czuje ulgę, czy zawód z tego
powodu.
Chyba za wcześnie na stwierdzenie tego. W końcu nie zwiedził nawet całego parteru.
Zatrzymał się na dole schodów, gdy zobaczył kota siedzącego kilka stopni wyżej.
Wbijał wzrok w sufit tak intensywnie, jak Lucjusz jeszcze chwilę temu.
– Co jest, sierściuszku? Też to słyszałeś?
Chłopak kucnął i niepewnie wysunął rękę w kierunku kota. Zwierzak uchylił się, nie
poświęcając mu ani chwili uwagi, i podreptał na górę. Lucjusz poszedł w jego ślady, czując,
jak niepokój na powrót siada mu na ramieniu.
Futrzak rozejrzał się po korytarzu na piętrze. Wyglądało na to, że jest doskonale
obeznany z tym miejscem. Czemu więc coś go tak zaniepokoiło?
Zatrzymał się przed uchylonymi drzwiami i pokręcił uszami. Serce Lucjusza waliło w
tej chwili gdzieś wewnątrz czaszki. Ogarnęło go okropne poczucie déjà vu. Musiał sobie coś
przypomnieć, to bardzo ważne. Ale co? Wspomnienie, którego szukał, uciekało mu,
wymykało się spomiędzy palców, gdy już je chwytał.
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Kot wślizgnął się w szparę między drzwiami a framugą. Lucjusz poszedł za nim.
Kolejne schody. Znajome, ale jednocześnie całkiem inne niż być powinny. Już kiedyś się po
nich wspinał, ale jak to możliwe? Nie przypominał sobie popełniania innych wtargnięć z
włamaniem.
Chłodny wiatr uderzył go w twarz, kiedy weszli na wieżyczkę. Rozejrzał się dookoła.
Pusto. Tylko czasem jakiś targany wiatrem liść poturbowany uderzał w dach. A mimo to kot
zjeżył się i prychał, jakby zobaczył ducha.
Chłopak nic nie zrobił, mimo że patrzył wprost na nią. Maria zastygła w miejscu, nie
wiedząc, w którą stronę uciekać, ale on tylko się rozglądał. Wcale jej nie szukał? A może po
prostu jej nie znalazł.
Racja, pomyślała, zdając sobie sprawę ze swojej pomyłki. Przecież nie patrzył na nią,
tylko przez nią.
– Luc! – znajomy głos wyrwał go z rozmyślań, gdy tylko jego stopa dotknęła
publicznego, legalnego trawnika w parku. Mira wymachiwała rękami na tyle mocno, że
można było pomylić ją z wirującym śmigłem helikoptera.
– Nie odleć – mruknął, gdy podbiegła do niego.
– I jak…? Siadaj. Natychmiast opowiedz mi o wszystkim. Po kolei. Tak żebym
poczuła się, jakbym była tam z tobą.
– Myślałem, że umywasz ręce od wtargnięcia z włamaniem. I że sobie poszłaś.
– Myślałam, że masz więcej wiary we mnie. Stałam na czatach. Czego się nie robi dla
przyjaciół, czyż nie?
– Obyłoby się. To na razie… – Lucjusz pomachał Mirze na pożegnanie i skierował się
w stronę wyjścia.
– Nawet się nie waż. – Dziewczyna chwyciła go za kaptur bluzy.
– Dusisz!
– Opowiadaj!
Lucjusz westchnął. Tę walkę przegrał. Zhańbiony, dał się zaciągnąć do kawiarni, a
nawet dał się okrutnie wykorzystać finansowo.
– Dzisiaj ty stawiasz kawkę, no nie? Ja następnym razem.
– Nie wierzę w twoje następne razy, Mira. To, co pijesz, to nawet nie kawa. To
rozpuszczony mleczny batonik o smaku kawy.
– Nie wszyscy chcą krzywdzić swoje delikatne podniebienia piekielną goryczą, tak jak
miłośnicy czarnej twojego pokroju.
– Przedszkolak.
– Dziad.
Mira parsknęła śmiechem. Lucjusz wykorzystał jej chwilę nieuwagi, by zebrać myśli.
– No więc? – spytała, wsypując kolejną łyżeczkę cukru do filiżanki, zapewne z
zamiarem stworzenia roztworu nasyconego.
– Nic tam nie było.
– Nic?
– Absolutnie. Żadnych przerażających zjaw ani upiornych jęków. Jedynie moje
poczucie estetyki zostało skrzywdzone. Ktoś powinien zrobić tam remont.
– Straszna szkoda…
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– Szkoda…? Wolałabyś, żeby spotkała mnie tam jakaś okropna krzywda, prawda?
– Może. Tak byłoby ciekawiej.
– Nie trać wiary. Może to po prostu nieodpowiedni dzień – dodał, przeglądając
kalendarzyk w telefonie. Jego wzrok przykuła zbliżająca się data, która zawsze była dla niego
szczególna. Trzydziesty pierwszy października.
Lucjusz siedział na kościelnej wieży, oglądając uśpiony Kłobuck w wątłym świetle
latarni. Nawet księżyc pozwolił sobie zmrużyć oko i schował się za chmurą.
Gdzieś pod nim zabił dzwon. Chłopak natychmiast rozpostarł czarne skrzydła i
poderwał się do lotu. Jak zwykle doskonale wiedział, gdzie ma zmierzać. Tańczył z
migoczącymi gwiazdami na niebie, a kościelny zegar wybijający północ był ich balową
muzyką. Było cicho, tak bardzo cicho, że Lucjusz zaczął zastanawiać się, czy miasto aby na
pewno jest uśpione. Może po prostu nie żyło.
Zniżył lot; teraz piórami muskał wyłysiałe korony drzew. Zmierzał do pałacu. Miał
tam sprawę do załatwienia, ale w tej chwili nie mógł przypomnieć sobie jaką.
Zbliżył się do ziemi. Ciemność zamgliła mu wizje. Co leży tam w dole, zaraz obok
pałacu? Pachnie apetycznie. Nic dziwnego, że inne kruki też się zleciały i wyrywają sobie
kawałki mięsa. Lucjusz nie pozostawał im dłużny. Wylądował i wyrwał dziobem apetyczny
kąsek. Krew spłynęła mu po gardle, sycąc i gasząc pragnienie jednocześnie.
“Co ja robię? To obrzydliwe. Nie mogę przestać. To… osoba, prawda? Może jeszcze
ptaki nie pożarły twarzy, może uda mi się poznać jej tożsamość…”
Podniósł łeb, kłapiąc dziobem, i spojrzał powyżej korpusu. Głowa leżała wykręcona
pod tak nienaturalnym kątem, że chwilę zajęło mu znalezienie twarzy.
O, jest. Okolona złotymi lokami zlepionymi w krwawe strąki. Lucjusz ujrzał twarz. Z
pośmiertnym grymasem zniekształcającym delikatne rysy, ale i tak nie miał wątpliwości. T o
była jego twarz.
Mira nie podzielała jego entuzjazmu, gdy opowiedział jej o swoich planach na wigilię
Wszystkich Świętych.
– Pójdziesz tam znowu, i co? Weźmiesz pod pachę Ouiję, świeczki, czy zapalisz garść
kądzieli?
– Nic z tych rzeczy. Nie będę bawić się w dziady, chce tylko się upewnić…
– Ja naprawdę rozumiem, że jarają cię mroczne klimaty, ale nie pchaj się w to. Przyjdź
do mnie, ściągnę jakiś horror, upieczemy ciastka w kształcie nietoperzy… Nie wystarczy ci?
– Nie wystarczy. Słuchaj, nie robię tego dla zabawy. Ja tylko… Muszę tam iść.
Muszę. Bebech mi mówi, że jak nie pójdę, będę tego żałować. Rozumiesz?
Mira zamilkła, co zdarzało jej się wyjątkowo rzadko. Kiwnęła głową. Nawet jeśli nie
rozumiała, to starała się zrozumieć.
Księżyc tej nocy nie był w pełni, ale niewiele mu brakowało. Tak niewiele, że
nieprzyjemnie się na niego patrzyło. Wyglądał jak kluska, na którą ktoś nadepnął. Lucjusz nie
winił go za to. Księżycowi na pewno też było przykro przez to, jak wygląda.
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Rodzice byli pewni, że spędza noc u Miry – oglądając horrory i piekąc babeczki, jak
co roku zresztą. Nie było więc nikogo, kto mógłby lub chciałby go powstrzymać. Nie było też
nikogo, kto poszedłby z nim, ale było mu to na rękę.
Do pałacyku dostał się tą samą drogą, co ostatnio. Tym razem jednak trwało to dużo
krócej, jako że nie musiał chować się przed ciekawskimi spojrzeniami przechodniów. Został
mu więc zapas czasu na wahanie się. Nawet nie zdziwił się, gdy zobaczył, że jego koci
przewodnik na niego czeka. Jego zielone oczy jarzyły się w ciemności jak żarówki.
Lucjusz oświetlał sobie drogę latarką w telefonie, ale niewiele to dawało. Jedyne, co
robił słaby słup światła, to zachęcał cienie do wyjścia z ukrycia. Tańczyły na ścianach.
Lucjusz miał wrażenie, że chichotają.
Trochę lepiej było, gdy opuścił piwnicę. Blask księżyca prawie w pełni sączył się do
środka przez liczne okna. Chłopak rozejrzał się. Tak, właśnie tutaj miał być, ale w jakim celu?
Wrócił tu. Chłopak tu wrócił i znowu jej szukał. Maria miała wrażenie, że dziś już nie
uda jej się schować, ale nie zamierzała próbować. Czas wyjść młodzieńcowi na przeciw i
pokazać, gdzie jego miejsce.
Nie było uprzedniego brzdąkania łańcuchami ani upiornego zawodzenia. Dziewczyna
wyszła zza rogu najzupełniej na świecie, nie unosząc się pod sufitem. Nie była też
przezroczysta ani nadgnita. Wyglądała całkiem żywo, dlatego Lucjusz nie czuł strachu.
Zaskoczył tym sam siebie. Spodziewał się, że zsika się w majtki na jej widok, a tymczasem
stał naprzeciwko ducha, zamierzając odbyć z nim normalną konwersację.
– Co tu robisz? Nikt cię nie zapraszał.
Niewiele brakowało, by Lucjusz parsknął śmiechem. Gniew umarłego kojarzył mu się
z czymś wielkim, rzucaniem przedmiotami po pokoju i mordowaniem pierworodnego syna, a
dziewczyna przed nim skrzyżowała ręce na piersi i zmarszczyła brwi. Brakowało tylko
tupnięcia nóżką.
– Ja… Chyba przyszedłem cię odwiedzić.
– Chyba…?
– Chyba… – Chłopak odchrząknął. – Widzisz, to bardzo niezręczna sytuacja…
– Lekko powiedziane, niezręczna, skoro włamujesz się do mojego domu i
zachowujesz jak ostatni prostak…
Lucjusz, nieco zbity z tropu, cofnął się i oparł o parapet.
– No dobrze, nie przyszedłem tu w odwiedziny, a raczej, nie tylko. Mam ci do
przekazania ważną informację.
– A więc słucham.
– Hmmm… – Lucjusz poskrobał się po potylicy. – Od czego by tu zacząć… Ekhem,
w którym roku się urodziłaś?
– Słucham?! Włamujesz się do mojego domu ubrany w łachmany, wyrażasz się jak
prostak i jeszcze pytasz damę o wiek? Lepiej już wyjdź. Czy masz w ogóle pojęcie, która jest
godzina?
– A czy ty masz pojęcie, który jest rok?
Dziewczyna zamilkła na chwilę i spuściła wzrok.
– Oczywiście – wymamrotała.
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– Który?
– To tak oczywiste pytanie, że nie odczuwam potrzeby odpowiadania na nie. –
Lucjusz jedynie uniósł brwi w odpowiedzi. – Tysiąc dziewięćset… dwudziesty… pierwszy,
prawda?
– Nie jesteś pewna?
– Oczywiście, że jestem pewna! Nie miej mnie za głupią, mam tylko odrobinkę
zamgloną pamięć. Tysiąc dziewięćset dwudziesty pierwszy. Chyba tak.
– Nie cierpię mieć racji – westchnął chłopak i potarł skronie. – Do rzeczy. Mam
podstawy twierdzić, że… No, wygląda na to, że jesteś martwa.
– Słucham? – Maria nie wiedziała, czy ma być bardziej zdziwiona, czy urażona.
– Nie wiedziałaś o tym, prawda?
– N-nie jestem martwa, wypraszam sobie. Czuję się bardzo żywo. Nie podobają mi się
te żarty.
– Zdaję sobie sprawę jak to brzmi, naprawdę. Ale wiesz, zrobiłem pewien research i
wygląda na to, że zmarłaś tutaj prawie sto lat temu. Dość tragicznie, jeśli mam prawo do
opinii.
Maria nie do końca rozumiała, co mówi chłopak, ale nie chciała wyjść na
nieoczytaną.
– Albo sobie żartujesz – nie, to nie jest śmieszne – albo po prostu postradałeś zmysły.
Wyjdź.
– Nie. Jeszcze nie. – Lucjusz pokręcił głową. – Czemu nie wychodzisz z domu?
– Tata mi nie pozwala.
– A gdzie jest twój tata?
– Wyjechał, miał coś do załatwienia. Pewnie praca. Ale niedługo wróci.
– Jak dawno wyjechał?
– Co to ma być za wywiad…? Nie tak dawno.
– A gdzie jest cała służba? Jesteś jakąś bogatą snobką, co nie?
– Zaczynasz przesadzać, naprawdę. Przestań.
– Kiedy ostatni raz coś zjadłaś?
–Zamilcz!
Jej głos echem poniósł się po korytarzu. Drobne piąstki zadrżały gniewem. Lucjusz
cofnął się o krok.
– Nie mów już nic, dla swojego dobra, zrozumiano?
– T-tak jest – odpowiedział na wszelki wypadek z czymś na kształt pokory w głosie.
– Wiem, że jestem martwa, nie jestem idiotką. Nie zawsze wiedziałam, to prawda.
Może i jestem bogatą panieneczką, ale umiem logicznie myśleć i wyciągać wnioski. Więc…
Domyśliłam się. Ale nie chcę jeszcze odchodzić. Mogę zostać?
Gdy podniosła twarz, Lucjusz zobaczył, że jest mokra od łez. Uśmiechnął się smutno.
– Kim jestem, żeby ci zabronić?
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Konrad Nowak
Drogi Panie Helsing…
Drogi panie Helsing...
Koła wozu powoli przejeżdżały po utworzonej z kamieni drodze.
...Piszę do pana z nadzieją, że list ten dotrze w najbliższym czasie...
Szum wiatru przypominał głośne zawodzenie dochodzące od drzew, które
dotrzymywały drodze towarzystwa.
...gdyż me uszy zasłyszawszy o Pańskiej "specjalizacji"…
Wietrzne jęki zostały wsparte przez wronie śpiewy całkowicie zagłuszając ciszę.
...O tym, że pomaga pan w sprawach wielce ''niezwykłych" lub wysoce
nieprawdopodobnych...
Brązowa rękawica trzymała rączkę walizki w lekkim uścisku.
...i pomimo mego racjonalnego sposobu życia oraz pewnych wątpliwości co do istoty
problemu, muszę przyznać, że mój umysł podpowiada mi jedynie, by się zwrócić z prośbą do
pańskiej skromnej osoby...
Oczy schowane pod kapeluszem zdawały się być pogrążone we śnie.
...Chodzi mianowicie o pogrążony niestety w ruinie zamek, który pomimo swej bogatej
przeszłości, stoi teraz niezamieszkały...
Koło wozu gwałtownie podskoczyło, nie wyprowadzając jednak pasażera ze spokoju.
...Swe lata świetności ma już co prawda za sobą, ale nie jego stan fizyczny jest
czynnikiem wysoce zastanawiającym...
Dźwięki szumu wiatru oraz wroniego śpiewu coraz bardziej narastały.
Z pozdrowieniami Adam Kajetan Miączyński.
Srebrna końcówka laski dotknęła powoli obfitej w kamienie ziemi, co po chwili
uczyniły podeszwy skórzanych butów.
– Życzę waćpanowi powodzenia, przyda się – rzucił na pożegnanie woźnica, po czym
odjechał w pośpiechu.
Spod czarnego kapelusza ukazały się oczy, które zaczęły obserwować czarną bramę, w
której stronę zmierzały nogi. Z ciemności wyłoniła się sylwetka starszego, łysiejącego
mężczyzny odzianego w płaszcz. Świeca, którą trzymał, oświetliła jego pomarszczoną twarz.
– J...jaśnie pan Helsing?
Z wypowiedzianym nazwiskiem narosło gwałtownie skrzeczenie okolicznych wron.
Przybysz rozejrzał się po okolicy rozpatrując drzewa, spośród których wydobywał się ponury,
ptasi śpiew.
– W osobie własnej. Przyjemna okolica. – W głosie przybysza było słychać brytyjski
akcent.
– Zazwyczaj nie skrzeczą tak głośno – odpowiedział starosta, gdy otwierał bramę.
Skrzypienie otwieranego przejścia zagłuszyły wronie jęki.
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– Muszę przyznać, że wyobrażałem sobie pana starszego.
– Bo nie jestem do końca tym, za kogo mnie pan uważa.
– To znaczy?
– Jestem synem tego sławnego Helsinga. Od kilku lat ja zajmuję się jego ,,zawodem".
– Czyli pańska godność to...
– Lincoln. Lincoln van Helsing.
– Rozumiem, że to niczego nie zmienia?
– Oczywiście. Rozumiem, że pan to...
– ...starosta Miączyński, owszem – odpowiedział z uśmiechem.
– Miło poznać.
– Niech pan wejdzie – powiedział starosta, przerywając chwilę ciszy, jak gdyby sobie
przypomniał, z jakiego powodu zjawił się tutaj jego gość.
– Naturalnie – odpowiedział Lincoln, po czym wkroczył na teren posiadłości.
Brama została na nowo zamknięta przez starostę.
– Niech pan pozwoli, że wezmę walizkę.
– Nie ma takiej potrzeby, wolałbym nosić osobiście.
– Ależ oczywiście – odpowiedział Miączyński z lekkim zdziwieniem w głosie.
– Muszę przyznać, że świetnie pan mówi po polsku.
– W moim zawodzie znajomość wielu języków jest użyteczna. Do tego miałem już
okazję odwiedzić waszą ojczyznę.
– To dopiero ciekawe. Można wiedzieć w jakim celu?
– Zostałem poproszony o wykonanie dochodzenia, które wymagało ode mnie
odwiedzenia warszawskich piwnic.
– Niezwykle ciekawe. Co okazało się problemem?
– Przerośnięte zwierzęta.
– Zwierzęta?
– Przypominały koguta.
– Wie pan, że brzmi to niezwykle dziwnie?
– Jeszcze jak. Może jednak wprowadziłby mnie pan w szczegóły sprawy. – Wzrok
Lincolna powędrował w stronę zniszczonej wieży górującej nad zamkiem.
– O...oczywiście. Tylko od czego by tu zacząć?
– Niech pan zacznie od początku.
– Widzi pan... zamek nie miał najłatwiejszej historii. Od czasu jego wzniesienia przez
Kazimierza Wielkiego miał tendencję do zmieniania właścicieli. I to nie zawsze ojczystych.
W 1655 został zajęty przez wojska szwedzkie podczas “potopu”. Możliwe, że w Anglii
niewiele się o tym mówiło, ale ich wojska dosłownie nas zalały, a sam tutejszy zamek nie
przetrwał tego w najlepszym stanie. Co prawda zaczęto odbudowę, ale...
Podeszwa Brytyjczyka dotknęła błota.
– ...nie wszystko jest doprowadzone do użytkowego statusu.
– Chyba lubi pan historię – odpowiedział van Helsing ze szczerym uśmiechem.
– Nauczono mnie, że warto wiedzieć o naszych przodkach jak najwięcej i tego uczę
me dziatki. To dla nich chciałbym też, by zamek ten został zapamiętany w jak najlepszym
stanie.
– Czyli przechodzimy do sedna.
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– Widzi pan... coś dziwnego się tu dzieje. Coś... coś... coś złego ukryło się w murach.
– To znaczy?
– Miał pan kiedyś wrażenie, że ściany do pana mówiły?
– Skłamałbym mówiąc, że nie. Jeśli faktycznie tak się dzieje, to może być znak, że ma
pan rację. Rozumiem, że rozmawiał już pan z księdzem.
– On nam pana polecił.
– Muszę jeszcze o coś zapytać – twarz Lincolna pochmurniała, gdy stanęli przy
drzwiach wejściowych. – Jestem otwarty na wszelkie pytania.
– Czy pan wierzy?
– Proszę?
– Czy wierzy pan, że gdzieś tam w niebiosach istnieje istota absolutna, która zaczęła i
zakończy wszystko, a którą ludzie nazwali Bogiem?
– Tego mnie nauczono.
– Nie pytam, czego pana nauczono. Pytam, czy pan wierzy. Więc jak, wierzy pan?
Miączyński przez chwilę spoglądał na młodą twarz z lekkim zarostem.
– T...tak sądzę – powiedział niepewnie.
– Niech się pan upewni, bo jeśli to, o czym pan mówi, nie jest jedną wielką bujdą, to
istota, która kryje się w tym zamku, najprawdopodobniej zaatakuje najgłębsze zakątki duszy,
przekonując pana do swojej prawdy, dlatego lepiej będzie, by nie poddał się w ostatnim
momencie. Za to wiara szczerze w tym pomaga.
Wokół rozbrzmiała cisza.
Ni jęków wiatru.
Ni krzyku wron.
Jedynie martwa cisza.
Miączyński przez długą chwilę spoglądał na swojego gościa ze zdziwieniem. Na jego
czole zaczęły pojawiać się pojedyncze krople potu.
– M...może wejdziemy do środka? – spytał ciągle rozkojarzony starosta.
– Z chęcią – odpowiedział van Helsing.
Drewniane drzwi zaczęły skrzypieć podczas powolnego ujawniania wnętrza.
Naprzeciw wejścia znajdowały się schody prowadzące na piętro. Zakurzonemu wejściu
brakowało pojedynczych schodków, zostawiając jedynie ślady po wyrwaniu. Z jakiegoś
powodu Lincolna przebiegł zimny dreszcz. Gdy spojrzał do góry, ujrzał bujający się żyrandol,
którego ozdobienia w postaci drogocennych kamieni również nie były w komplecie.
Pomieszczenie oświetlały jedynie świece, ułożone na długich, strzelistych stojakach w
czarnym kolorze.
– Musi panicz wybaczyć, ale jak już mówiłem, zamek ma najlepsze czasy za sobą.
– Naturalnie – odpowiedział Brytyjczyk.
Wzrok przybysza przykuły średniowieczne zbroje, ustawione równolegle do siebie na
obu końcach pomieszczenia.
– Zamek należał niegdyś do rycerza, Hińczy z Rogowa. Miał upodobanie dla swoich
zbroi. Oczy Lincolna obserwowały w ciszy zamkniętą, metalową przyłbicę.
– Rozumiem, że aktywny chrześcijanin i uczynny rycerz. Wie pan: Ślubuję miłość,
wierność i oddanie. Me ciało powierzam ojczyźnie, a duszę tobie, Boże, byś uchronił mnie
przed pokusą tchórzostwa, niewiary i wszystkiego, co czyha na me świadectwo.
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– Chyba można tak powiedzieć.
Wzrok Helsinga wyłonił się spod kapelusza, kierując się w stronę starosty.
– Przynajmniej z tego, co mi wiadomo.
– Proszę mi powiedzieć, tylko tak szczerze, jak na spowiedzi u samego Boga. Czy
naprawdę pan wierzy, że coś ''żyje'' w tym zamku.
– Widzi pan. We wszystkim używam przede wszystkim rozumu. Widziałem, jak
ludzie giną przed mymi oczyma podczas mojej wojskowej służby. Widziałem ludzi
szalonych, zdradzieckich i kłamliwych. Takich, co by sprzedali własną matkę za kilka złotych
monet. Walczyłem naprzeciw takim, ale również z takimi walczyłem. I pomimo tych ciężkich
warunków, dobrze wiedziałem, że są to rzeczy ludzkie. Proste w zrozumieniu w całej swojej
brutalności. Jednak to, co tu czuję, gdy zasypiam... to nie jest nic ludzkiego. Głosy w
ścianach, dziwne stukania, przekładające się samoistnie rzeczy czy nawet te przeklęte
koszmary byłyby niczym. Nawet one nie byłyby w stanie przekonać mojej osoby, ale
pewnego dnia... – urwał Miączyński.
Całe ciało Brytyjczyka skierowało się w stronę starosty.
– Szczerze jak na spowiedzi – przypomniał.
– ...będąc całkowicie szczerym, to w nocy... przyszło do mnie coś... w ciele mojego
syna. Nie nosiłem ich w łonie, ale znam ja moje dzieci i to nie było jedno z nich. Oczy były
całkiem białe, a głos dziwnie niski. Powiedział w łacinie, żebym się wynosił, po czym
zemdlał.
– Co się stało potem? – spytał Lincoln, gdy starosta ocierał czoło z potu.
– Powiedziałem o wszystkim żonie, a gdy zarówno lekarz jak i ksiądz stwierdzili, że z
chłopcem wszystko dobrze, jak najszybciej wyjechali w moje rodzinne strony.
– Jeśli chłopiec nie został opętany, to dobrze uczyniliście. Duch użył go tylko jako
narzędzia.
– Widzi pan. To coś mogło skrzywdzić moje dziecko, a tego darować nie mogę.
– Rozumiem, ale jeśli pan pozwoli, to chciałbym tu najpierw spędzić noc w
samotności, by sam doświadczyć tych dziwnych wydarzeń.
– Całkiem sam?
– Całkowicie, więc potrzebuje pan przenocować gdzieś indziej.
– Ppp...powinienem coś znaleźć w mieście.
– Proszę się nie bać, nie jestem złodziejem.
– Nie ma pan tu czego kraść. Bałbym się raczej o pana.
– Nie raz już stawałem na drodze wszelakich istot. Jeśli pan twierdzi, że coś
opanowało ten zamek, to ja pomogę temu odejść. Polubownie lub inaczej.
Miączyński przez chwilę wpatrywał się ze zdziwieniem w swojego gościa.
– W takim razie gdzie śpię?
– Jesteś pewien, że to on? – spytała postać skryta w czarnej szacie z kapturem.
– Zazwyczaj nie przyglądam się kogo wożę. Jak płacą, to robotę wykonam – zaczął
mówić siwy mężczyzna w wysokim kapeluszu.
– Czy to on? – powtórzył nieznajomy.
– Ciężkie czasy nadeszły...
Postać w szacie wyciągnęła spod szaty kilka monet i skierowała dłoń w stronę
woźnicy, na którego twarzy ukazał się uśmiech ujawniający żółte zęby.
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– Oczywiście, że on – odpowiedział zabierając zapłatę.
– Mówił, jak długo tu będzie?
– Czasy nadal się jakoś polepszyć nie chcą.
Tajemnicza postać chwyciła woźnicę za rękę.
– Przekrocz linię mojej cierpliwości, a przysięgam ci, że już nikogo nie przewieziesz –
zagroziła, lekko podnosząc głos.
– Dobra, dobra, puść pan.
– Czyli jak? – nieznajomy zapytał ponownie.
– Nie jest zbyt rozmowny, ale odpowiedział, że będzie siedział, ile trzeba. Ponoć taka
praca. Nie chciał jednak nic więcej o tym gadać. Gnojek sobie chyba jeszcze drzemkę
urządził.
– Możesz mi już zejść z oczu.
– Cieszę się, że jakoś się dogadaliśmy – odpowiedział rozbawiony woźnica, po czym
zaczął iść w tylko sobie znaną stronę.
Tajemnicza postać również to uczyniła, jednak po pierwszym kroku stanęła i
odwróciła się jeszcze w stronę byłego rozmówcy.
– Pamiętasz, że Jezusa sprzedano, prawda? – rzucił mężczyzna w szacie na gorzkie
pożegnanie.
– Dobrze, że prawi z nas ludzie. Nie przebaczyłbym sobie, gdybym podobnie uczynił
– odpowiedział woźnica, nawet się nie odwracając.
Wiatr wędrował między drzewami lasu, tak jak gdyby wiedział, że dzieje się coś
niedobrego.
Tak jakby wypędzał nieproszonego gościa.
Tylko że las jest tylko lasem, nie może wie...
Szum wiatru zagłuszyło klaskanie.
Postać w szacie odwróciła się i ujrzała tajemniczego przybysza ubranego identycznie
jak ona.
– Robisz się w tym coraz lepszy świętoszku... – Spośród ciemności wyłaniały się
żółto-czerwone ślepia wpatrujące się w mężczyznę, który opuszczał las – ...ale na przyszłość
lepiej sobie daruj jeszcze takie teksty jak ten ostatni. Nie wszystkim są potrzebne nauki, a ty
jesteś ostatnią osobą do prawienia lekcji. I pamiętaj, że lepiej dla ciebie, żebyś mnie nie
zawiódł... – Zębiska istoty zderzyły się ze sobą wydobywając dźwięk metalu – ...bo oboje
wiemy, jak może się to dla ciebie skończyć. Tylko jeden z nas jest na wygranej pozycji. –
Zęby zjawy uformowały się w ogromny, wrogi uśmiech, który po chwili zniknął w
ciemnościach wraz z właścicielem.
Dzwony kościelne można było usłyszeć nawet w podziemnym tunelu biegnącym pod
świątynią. Z końca tunelu jednak wydobywał się dźwięk, który dawał radę zagłuszyć nawet
kościelne odgłosy.
Jęki agonalne wypełniały aż zanadto ciasny tunel, na którego końcu, zamiast światła,
znajdowała się tylko stara, zardzewiała brama.
Jęki ucichły, a po chwili przy bramie pojawił się mężczyzna z bliznami na twarzy.
Jego oczy wydawały się całkowicie puste, a ręce były skrępowane łańcuchami.
To był ten sam koszmar co zawsze.
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Wielkie łóżko pomimo swej wygody nie sprawiało, że sen Lincolna się polepszył.
Nawet fakt, że w tym łóżku spała sama królowa Bona, jakoś go nie pocieszał. Zmienił
pozycję na siedzącą i spojrzał na rozbite lustro wiszące naprzeciw niego.
Nad nim zauważył mały krzyż.
Oczy męczennika zdawały się spoglądać prosto na niego.
– Oj, zamknij się – powiedział, przerywając ciszę.
Wzrok jednak nadal wbity był w Brytyjczyka.
W pokoju panowało nieznośne zimno. Helsing spojrzał w stronę okna. Na dworze
wiatr zaznaczał swoją władzę, wprowadzając w niepokój całą naturę.
Mężczyzna jeszcze raz spojrzał na krzyż.
– Panie... – zaczął – ...daj mi być Twym narzędziem. Bym siał miłość tam, gdzie
panuje nienawiść... – chłód zaczął być coraz bardziej odczuwalny – ...zgodę, gdzie panuje
zwada... – spojrzał na drzwi, w które ktoś zaczął pukać –...pokój, gdzie panuje wojna... –
otworzył drzwi i spojrzał na zniszczoną ścieżkę soli, którą przygotował przed wejściem –
...światło, gdzie panują ciemności... – zaczął powoli iść ciemnym korytarzem, udekorowanym
obrazami Kazimierza Wielkiego, kolejnych właścicieli oraz sławnych gości – ...Tobie
zawierzam mą duszę i błagam o Twe błogosławieństwo... – skrzypienie schodów zdawało się
roznosić po całym zamczysku, jednak uszy Lincolna dały radę usłyszeć ciche szepty – ...by
ma misja była Twoją, a Twa dobroć rozniosła się po świecie... – szepty prowadziły go do
jadalni z wielkim stołem, przy którym stały połamane krzesła, szepty dochodziły zza ściany
obok pustego kominka – ...o to cię błagam w imię Wiary, Nadziei i Miłości... – podniósł jeden
z pustych stojaków na świece i zaczął uderzać w ścianę – ... W imię Ojca... – uderzenie – ...i
Syna... – i jeszcze raz – ...i Ducha Świętego... – kolejne uderzenie sprawiło, że część ściany
się zawaliła, ukazując ukryte przejście – ...Amen.
Ze ściany odkrytego korytarza ściągnął pochodnię i zapalił ją przy pomocy jednej ze
świec, która już ledwo oświetlała jadalnię.
Zaczął iść korytarzem, a szepty zdawały się narastać.
Korytarz dłużył się niczym ten z koszmaru. Brakowało jedynie kościelnych dzwonów,
które miały wybić dopiero za kilka godzin.
I tak jak w koszmarze, na końcu drogi nie było światła.
Tylko brama oddzielająca to, co ludzkie, od demonicznego.
– Wyjdź demonie z ciała sługi Bożego, jako każę ci w Jego imieniu! – słowa
rozbrzmiewały w jego głowie. – Usłysz mnie i zostaw to śmiertelne ciało, gdyż ja ci to
rozkazuję! – nieludzkie krzyki wypełniły lochy pod świątynią. – Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj
się nad nami! Chryste Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami! – rozbrzmiewały
jeszcze dziecięce słowa, cytując wyuczone formuły – Gwiazdo Zaranna, Zmiłuj się nad nami!
– krew powoli spływała z czarnych oczu, a ciało zaczęło uderzać o bramę, najgłośniejszy
jednak był krzyk demona – Jako ja ci rozkazuję Upadły Aniele, Synu Nieposłuszny, Zdrajco
Przedwieczny, Markizie Wężowy!
Ryk wypełnił lochy, a potem nastała cisza.
Tym razem jednak nie było ryku.
Tym razem była jedynie cisza.
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– Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce... – Lincoln zaczął się modlić,
zbliżając się do bramy – ...a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź moją
obroną.
Gdy wystarczająco się do niej zbliżył, chwycił za klamkę i...
Nie stało się nic.
Nikt nie wyskoczył.
Nikt nic nie powiedział.
Nawet szepty się skończyły.
Skrzypienie bramy donośnie odbijało się od ścian korytarza. Lincoln wziął głęboki
oddech i zaczął iść dalej. Gdyby nadal miał wątpliwości, że coś siedzi w tym domu, to
dostałby w tamtym momencie kolejny dowód, że to nie oszustwo, a mianowicie ogromny
pentagram uwieczniony na podłodze małego pomieszczenia.
Brytyjczyk zawiesił pochodnię i podszedł do biurka, na którym znajdowały się
zaledwie dwie książki. Jedną z nich znał aż za dobrze. Biblia Szatana. Bluźnierstwo pod
postacią książki, mającej kryć zasady, które diabły przekazują, czyli wszystko, co im
przyjdzie do głowy. Widział już taką, gdy pomógł rozbić kult w Afryce. Dobrze wiedział, że
tam gdzie ktoś korzysta z diabelskiego słowa, tam zawsze znajdą się konsekwencje.
Wybacz, córko, ale wiedz, że robię to dla ciebie – od tych słów zaczynała się jedna ze
stron leżącego dziennika.
Zrobię wszystko, by mieć cię znowu przy sobie.
Ocalę cię, bez względu na cenę.
Na jednej ze stron Lincoln dojrzał tajemną pieczęć Salomona.
– Goecja.
Lincoln szybko zaczął czytać ostatnie strony dziennika, które nic nie dawały.
On cię uleczy. Nikt inny tego nie zrobi.
Nawet ostatnia strona nie za bardzo pomogła, poza potwierdzeniem tego, czego
spodziewał się van Helsing.
Kłamstwo, kłamstwo.
Schowałem w środku lasu.
Nikt się nie dowie.
Lincoln odłożył dziennik i uczynił to, co jego zdaniem było słuszne. Wziął znowu
latarnię i rzucił ją na parę książek. Za jego plecami ukazał się mały ogień, który po chwili
zaczął spalać zapiski.
Pukanie było tak donośne, że obudziło domownika.
Miączyński wziął ze sobą świecznik i przy jego pomocy oświetlał sobie drogę do
drzwi.
– Co pan wie o niejakim Sethonie? – w drzwiach stanął Lincoln van Helsing, który w
jednej z dłoni, zamiast jego srebrnej laski, trzymał łopatę.
– Co proszę? – spytał zaspany starosta.
– Co pan wie o człowieku zwanym Sethonem?
– Po co panu...
– Co pan o nim wie?
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– Chwila... był alchemikiem. Uratował go Michał Sędziwój i przywiózł do Krakowa,
gdzie Sethon zmarł. Ponoć wiedział, jak stworzyć kamień filozoficzny.
– Sędziwój był w tym zamku, prawda?
– Tak, mamy nawet jego portret, ale o co panu cho...
– Sam?
– Ze świtą oczywiście.
– Jak widać nie tylko.
Lincoln odwrócił się i zaczął odchodzić. Przed deszczem, który zaczął nagle padać,
chronił go ciemny kapelusz i długi płaszcz.
– Czy pan sugeruje, że Sędziwój przywiózł tutaj Sethona? Przecież on zmarł, to
niemożliwe.
– Jak na trupa, to jeszcze swoje przeżył – odpowiedział Brytyjczyk nie przerywając
chodu.
– Gdzie pan, na Boga, idzie w taką noc?
Lincoln stanął i odwrócił się do krzepickiego starosty.
– Niech pan lepiej zostanie w domu i się prześpi. Tam, gdzie idę, nie będzie Boga.
Burza na dobre się rozpętała, gdy buty Helsinga wstąpiły na teren lasu. Zawodzenie
wiatru, kołyszące się drzewa, jazgot wron i pojedyncze grzmoty sprawiały wrażenie końca
świata.
Drzewa zdawały się być znakiem ostrzegawczym. Jedynym, który mógł zawrócić
niechcianego przybysza. Pojedyncza błyskawica uderzyła w ziemską powłokę, oświetlając na
ułamek sekundy błotnistą ścieżkę. Wronie wycie zdało się coraz bardziej narastać asystując
grzmotom, a same ptaki zaczęły latać coraz niżej. Część jednak uniosła się ponad las i
zdawała się tworzyć ptasi wir obserwujący dom drzew.
Teraz jednak nie było odwrotu.
Oczy mężczyzny ujrzały na ziemi żelazny znak.
Krzyż wryty w ziemię.
Łopata poszła w ruch.
I jeszcze raz.
I znowu.
Coraz bardziej oddzielając piekielną granicę od ludzkiej ziemi.
Coraz więcej błyskawic zaczęło uderzać o ziemię.
Grzmoty brzmiały coraz to donioślej.
Wiatr zaczął być coraz mocniejszy.
Łopata za to, w końcu trafiła na coś twardszego.
– Wybacz ojcze, bo zamierzam zgrzeszyć – powiedział przed dokonaniem haniebnego
aktu.
Spośród drzew usłyszał jednak warczenie. Skierował wzrok na źródło dźwięku, by po
chwili zobaczyć w świetle błyskawicy wilcze pyski.
Spod płaszcza mężczyzna wyciągnął pistolet, który zagłuszony został przez grzmoty.
Po pierwszym strzale Lincoln wyciągnął sztylet i przygotował się do obrony.
Nic nie mogło go teraz powstrzymać przed zrobieniem tego, co trzeba było uczynić.
Nic nie mogło mu stanąć przed zdobyciem ostatecznego argumentu, by w końcu mógł
usłyszeć całą prawdę.
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Ostateczny argument, który zakrwawiony niósł niczym krzyż, by po czasie rzucić go
na podłogę zamczyska. Jednak jedynym, co usłyszał, był ryk natury na zewnątrz.
– Rozkazuję ci mówić, Sethonie, bo mam to, o co pragnąłeś walczyć tak bardzo, że
byłeś gotów podpisać cyrograf! – wykrzyczał.
– Wiem, że panuje nad tobą ból! Powiedz, kto cię oszukał, a dopilnuję, by zapłacił! W
końcu żaden rodzić nie powinien chować własnego dziecka.
Zewsząd rozległ się ogromny krzyk. Rzeczy zaczęły latać dookoła, trzaskając się o
ściany, łącznie z obrazami i zbrojami, które poleciały prosto na Lincolna. Ledwo dał radę ich
uniknąć.
– Powiedz mi jego imię! Na jednej ze ścian zaczął wykuwać się jeden pojedynczy
napis:
MARBAS
– Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej – modlił się przy łóżku człowiek w
komży.
Na jednej z jego półek leżała pieczęć z rtęci, która schowana była w cieniu.
Pomieszczenie ledwo oświetlała świeca.
– W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze
przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie.
– Ładne – rozbrzmiał tajemniczy głos – ale znam coś lepszego.
– Odejdź ode mnie, demonie – odpowiedział załzawiony człowiek.
– Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Cóż to będzie? Cóż to będzie? – zaczął
ponownie głos. – Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dokoła klechy. – Z ciemności
wyłoniła się postać w czarnej szacie o żółto-czerwonych oczach i ogromnych zębach. –
Żadnej lampy, żadnej świecy... – Upiór zaczął zbliżać się do swojej ofiary. – Naostrzcie swe
pazury.
– Odejdź, demonie, jako ci rozkazuję! – mężczyzna skierował dłoń z krzyżem w
kierunku istoty.
– W czyim niby imieniu? – zapytała zażenowana zjawa.
– W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
– Całej Trójki? Brzmi poważnie.
Człowiek w komży upadł, a upiór się nad nim nachylił.
– Nie bój się, księżulku. On już wie. Ruszaj dupę w troki i ruszamy. Już niedługo
będziesz wolny jak dzika świnia.
– Kłamstwo – usłyszał za sobą Lincoln. Brytyjczyk odwrócił się i ujrzał ducha pod
postacią starszego, łysego i nagiego mężczyzny skutego łańcuchami. – Michał powiedział, że
tu będę w stanie dalej pracować. Wszystko, czego pragnąłem, to by kamień filozoficzny
zadziałał i zwrócił jej życie. Jednak mi się nie udało. Dlatego to zrobiłem. Gdy On nie
odpowiadał na moje modlitwy, poprosiłem ich o pomoc. Niestety, jedyne, co mają do
zaoferowania, to kłamstwa. Bael nie da prawdziwej wiedzy, Astaroth nie przepowie
prawdziwej przyszłości, a Marbas nie uleczy nikogo. Tym bardziej od śmierci. Kłamał mi w
żywe oczy, a gdy ona wstała, nie było w niej duszy. Za to w moim ciele odczuwałem dwie.
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Kłamał przez cały ten czas. Przynajmniej raz powiedział prawdę. Powiedział, że to wszystko
moja wina. Zamiast pozorować własną śmierć, mogłem faktycznie odejść z tego świata.
Nikogo już bym nie skrzywdził.
– Gdzie on teraz jest?
– Przyszedł do mnie ksiądz i powiedział, że może mi pomóc. On był jednak zbyt silny, a
ja... wręcz przeciwnie. To wtedy poczułem smak śmierci, a Marbas...
–...zapanował nad księdzem.
– I kolejnym, i kolejnym. Uwięził mnie tu, a potem obserwował. Za to teraz użył mnie,
by dostać się do ciebie.
– Jestem w stanie sobie z nim poradzić.
– Niech Bóg ma cię w swojej opiece. On nadchodzi.
Zjawa zniknęła, niczego po sobie nie zostawiając.
– On już tu jest. – W wejściu pojawiła się sylwetka księdza.
Jego żyły były czarne, a zamiast ludzkich oczu, znajdowały się ślepia demona.
– Opętywanie księży musi ci sprawiać prawdziwą zabawę.
– Nie tak wielką jak pozbycie się jednego z najsłynniejszych egzorcystów, który
chodzi po tym świecie. – Twarz księdza uśmiechnęła się, ujawniając rząd morderczych
zębisk.
– Ty chyba naprawdę nie wiesz, z kim masz do czynienia.
– Ależ wiem. Sierotą, którego przyjął pod swój dach słynny holenderski doktor i dał
mu swoje nazwisko. W końcu bachor nie miał swojego. Narzędziom do walki z demonami
nie daje się nazwisk.
– Wypuść tego człowieka. Jeśli naprawdę pragniesz mojej duszy... – Lincoln palcami
wykonał zachęcający znak – ...zapraszam.
– Z przyjemnością.
bęk art wych owan y na nas zeg op rześ lad owcę
ɔıu ǝlı ʇɹɐʍ śǝlʎʇ
I przez to umrzesz w zapomnieniu, głupcze.
Dźwięk dzwonów kościelnych wdzierał się do uszu Lincolna.
Koła wozu powoli przejeżdżały po utworzonej z kamieni drodze.
Szum wiatru przypominał głośne zawodzenie dochodzące od drzew, które
dotrzymywały drodze towarzystwa.
Brązowa rękawica trzymała rączkę walizki w lekkim uścisku.
Oczy schowane pod kapeluszem zdawały się być pogrążone we śnie.
Gdy jednak się otworzyły, Lincoln znajdował się w fotelu naprzeciw rozpalonego
kominka.
– Nareszcie jesteś w domu, synu. – Przy źródle ciepła pojawił się siwy, starszy
mężczyzna w białej koszuli nocnej – Musiałeś mieć niezły koszmar.
– To... to... to wszystko... – spróbował odpowiedzieć Lincoln– ...na co cię stać?
Starzec uśmiechnął się, ujawniając swoje zębiska.
– Mógłbyś chociaż przez chwilę udawać – odpowiedział demon. – Czyż nie pragniesz,
by to wszystko okazało się jedynie koszmarem?
– Sethon za późno zrozumiał, że kłamstwo jest waszą najlepszą bronią. Mnie jednak
nie musisz mamić.
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– Śmiesz mi zarzucać kłamstwo? – Kominek nagle zniknął, a wokół zapanowała
ciemność. – Czyż nie zostałeś wykorzystany do walki z moimi braćmi? Czyż nie dręczą cię
koszmary o tym konkretnym dniu? Gdy pierwszy raz pozbyłeś się jednego z moich braci?
Czy naprawdę nie rozumiesz, że mogę ci pomóc?
– Trzech ślepców wchodzi do pomieszczenia – zaczął opowiadać Lincoln.
– Czy ty śmiesz zgrywać sobie żarty? – zapytał demon w gniewie.
– Pierwszy z nich po dotknięciu przedmiotu powiedział, że to ładna dekoracja. Drugi
po dotknięciu tego samego przedmiotu powiedział, że zapewne jest zabawką dla dzieci.
Trzeci nie zdążył nic powiedzieć, bo pistolet wystrzelił, a serce ślepca zostało przebite. Ja
jednak nie jestem ślepcem. Widziałem ten cholerny pistolet i dlatego wiem, że w niczym mi
nie pomożesz. Jesteś tylko głupcem, który uważa się za erudytę.
– Zważaj na słowa, gnojku.
– Chcesz naprawdę wiedzieć, dlaczego tak często mam ten sen? On nie jest
koszmarem. Gdy po raz pierwszy pomogłem wypędzić twojego brata, nie czułem strachu.
Czułem ulgę. Po raz pierwszy w moim krótkim życiu Go ujrzałem. Po raz pierwszy
wiedziałem, że jestem do czegoś potrzebny. Zrozumiałem, że dzięki mnie ten świat może być
lepszy. Nie robię tego, by wam dopiec. Nie robię tego, bo jestem zanudzony. Robię to, bo On
mi tak nakazał.
– Jesteś jedynie tępym głupcem! – wykrzyczał Marbas.
– Pozwól, że ja ci powiem, czym jesteś. Jesteś jedynie małą, strachliwą istotą, której
duma nie pozwala przyznać się do błędu. Ktoś taki jak ty, jest skazany na porażkę. A teraz
wynoś się z mojego ciała jeśli łaskaw.
Nagły ryk wypełnił zamczysko, gdy łuskowata skóra wielkiej, białej istoty, o
smoczych skrzydłach i wydłużonych palcach zakończonych pazurami, upadła na ziemię.
Żółto-czerwone ślepia skierowały się w stronę swojego nowego oprawcy.
– HELSING! – wykrzyczała istota, ukazując swój wężowy język.
– Upadły Aniele! – wykrzyczał Lincoln – Markizie Wężowy! – Istota zaczęła ryczeć,
jednocześnie się cofając. – Sługo Niegodny! Synu Marnotrawny! Jest ci... – Marbas ryknął po
raz kolejny – ...wybaczone. Jesteś kochany.
Przez wielką okiennicę dostało się światło, które zaczęło padać prosto na demona.
– Odejdź – powiedział spokojnie van Helsing, po czym istota zniknęła.
Nic po niej nie zostało.
Ni śladu stóp.
Ni śladu po pazurach.
Została sama pustka.
Miączyński wieszał na bramie obraz Matki Boskiej, gdy Lincoln czekał na powóz.
– Do najsprawniejszych woźniców to ten człowiek nie należy – narzekał.
– Nigdy nie należał. Potrafi jeździć jak szalony, ale i tak się spóźnia – odpowiedział
starosta.
– Miałbym jedno pytanie, jeśli można. Dosyć osobiste.
– Niech pan pyta.
– Za zamkniętymi drzwiami dałem radę coś usłyszeć. To nie brzmiało do końca jak
egzorcyzm. Bardziej jak...
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– ...przebaczenie – dokończył Brytyjczyk.
– Dokładnie.
– Widzi pan...
– ...nienawiści nie powinno się zwalczać nienawiścią, a miłością. – dokończył ksiądz,
który nagle pojawił się przed dwójką mężczyzn.
– Lepiej bym tego nie ujął.
– Dziękuję. Za wszystko – odpowiedział ksiądz.
– Wiem, że ja już to uczyniłem, ale również dziękuję – dodał Miączyński.
– Widzą panowie, taka praca.
– Co pan teraz planuje? – dopytywał dalej starosta.
– Może pojadę gdzieś, gdzie ktoś czegoś potrzebuje, a ja zrobię coś dobrego. Ale to
tylko gdybania. Najpierw zamierzam napić się herbaty.
– Na pewno nie oczekuje pan zapłaty?
– Dam radę bez niej. Powiedzmy, że podniesie mi to reputację – uśmiechnął się
Lincoln.
Powóz po chwili przyjechał, a woźnica spojrzał ciekawsko na uśmiech wydobywający
się spod kapelusza.
– Coś pan bardzo szczęśliwy się wydaje – stwierdził.
– W końcu piękna pogoda. W sam raz na zwiedzanie.
Lincoln wsiadł do wozu i pojedynczym gestem ręki pożegnał się ze starostą i
księdzem.
– Ponoć straszy w tym zamku – powiedział woźnica, gdy odjechali na większą
odległość.
– Ostatnio chyba najbardziej straszyła pogoda – stwierdził.
– Odważnyś pan, porównując zjawy do natury. Waliło jakby to koniec świata był.
– Nawet pan nie wie, jak wiele ma pan racji.
– Co proszę?
– Widać, że to należało do arystokracji.
– To prawda, nie wpuszczaliśmy tu byle kogo.
– Mogę za to ręczyć własną głową.
KONIEC
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WYRÓŻNIENIE
Julia Juszczyk
Magiczna Fontanna
Krzepicki rynek był prawie pusty, nawet samochody rzadko przejeżdżały przez ulicę
dzielącą dwa place, dwadzieścia minut po piątej. Beata krążyła w koło po herbie ułożonym z
kostki i próbowała dodzwonić się do siostry, spóźnionej na spotkanie o prawie pół godziny.
Dzieciakom tymczasem wcale nie przeszkadzała wczesna pora, biegały po rynku, śmiały się i
rozmawiały, co chwilę ściszając głosy przez uwagi cioci, a po kilku sekundach znowu
hałasując. Franek zabrał szmacianą lalkę kuzynki, a następnie uciekł w kierunku fontanny,
dziewczynka zaczęła go gonić.
– Oddaj ją! – wykrzyknęła. – Oddaj, bo się poskarżę cioci!
Chłopiec zaśmiał się i biegł dalej, nie zwracając uwagi na groźby Zosi. Grubsza i
niższa dziewczynka nie potrafiła dogonić szybkiego kuzyna. Franek zatrzymał się przy
fontannie, gdzie poczekał na nią chwilę. Gdy Zosia podbiegła na odpowiednią odległość,
zanurzył dłoń w wodzie, aby ochlapać kuzynkę, jednak wyjął ją szybko, bo poczuł coś
dziwnego, co w pierwszym momencie skojarzyło mu się z glonami. Zajrzał do fontanny, a
widok tego, co właśnie dotknął, wywołał u niego odruch wymiotny.
Beata zmarszczyła brwi, gdy ponownie usłyszała „Tu poczta głosowa numeru... ”.
Rozłączyła się i już miała ponownie dzwonić, gdy nagle rozległ się dziecięcy krzyk. Spojrzała
na siostrzeńców głośno bawiących się przy fontannie. Chciała ich zganić za hałas, ale
wstrzymała się, bo przerażone dzieci zaczęły uciekać w jej stronę.
– Ciociu! Ciociu! – wołał Franek, a dziewczynka tylko biegła za nim pochlipując.
– W fontannie jest dziewczyna!
– O czym ty mówisz? – zdziwiła się kobieta.
– Pływa w fontannie!
– Co?
– Jakaś dziewczyna pływa w fontannie twarzą w dół! – wykrzyknął wysokim głosem.
Beata w pierwszym momencie pomyślała, że to tylko bujna wyobraźnia, ale
roztrzęsione dzieci wyglądały na prawdziwie wystraszone. Postanowiła sprawdzić, co
znalazły w fontannie. Podeszła do zbiornika wraz z Zosią, wtuloną w jej sukienkę, oraz z
Frankiem, który dzielnie poprowadził ją do znaleziska. Zajrzała do środka i momentalnie
zrozumiała, czego bali się siostrzeńcy. Na wodzie unosiło się ciało prawdopodobnie
nastoletniej dziewczyny, obróconej brzuchem do dołu. Jej długie, płowe włosy rozchodziły
się we wszystkie strony po powierzchni wody, która w okolicach głowy nabierała lekko
czerwonego odcienia. Beata jedną ręką zakryła swoje usta, a drugą oparła się o fontannę, aby
nie stracić równowagi. Wzięła kilka głębokich oddechów, po czym drżącą dłonią wyciągnęła
z kieszeni klucze, które później podała Frankowi.
– Wracajcie do domu – nakazała. – Szybko.
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– Ona żyje? – zapytała cicho Zosia, spoglądając na ciocię. Wcześniej chowała głowę
w materiał sukienki, aby nie widzieć dziewczyny.
– Potem ci odpowiem... Wracajcie do domu.
Zosia pobiegła do kuzyna stojącego kilka metrów od niej, szybko objęła jego rękę i
przybliżyła się najmocniej jak mogła. Franek nie był tak wystraszony jak reszta, wręcz
przeciwnie, zdążył się uspokoić przez kilka minut od znalezienia ciała. Być może nie
dopuszczał do siebie myśli, że jeszcze nie dawno dotknął włosów prawdopodobnie
nieżywego człowieka. Poszedł do domu cioci znajdującego się kilka ulic obok, wraz z
kuzynką, która nie puszczała jego ręki i znacznie utrudniała poruszanie. Została tylko Beata
oraz dziewczyna z fontanny. Kobieta nie namyślając się długo, złapała za ciało w okolicach
ramion i przekręciła je na tyle, żeby zobaczyć przód głowy. Chciała obrócić je na plecy, ale
puściła, gdy tylko ujrzała bladą twarz martwej nastolatki. Nie to jednak przeraziło ją
najbardziej, a fakt, że oczodoły były puste, wystawały tylko nerwy, a wokół nich znajdowały
się widoczne ślady zadrapań, a przynajmniej tak widok podsumowała w głowie Beata,
chociaż nie znała się zbyt dobrze na budowie ludzkiej głowy, w dodatku widziała twarz
dziewczyny około sekundy. Później odskoczyła tak gwałtownie, że prawie straciła
równowagę. Odeszła kilka kroków w tył, ciągle wpatrując się w stronę fontanny, jakby
zwłoki miały zaraz z niej wypełznąć. Wykręciła numer alarmowy i powiadomiła odpowiednie
służby, potem poczekała na ich przyjazd na ławce.
Spotkanie Beaty z siostrą przeniosło się do domu, gdzie czekały dzieci. Nie bawiły się
radośnie jak wcześniej, choć Franek miał na to ochotę, Zosia ciągle przed oczami miała
widok dziewczyny z fontanny, co całkowicie popsuło jej humor. Teresa położyła kubek z
gorącą herbatą na stole przed Beatą.
– Wypij – powiedziała zatroskanym tonem głosu. – Dobrze ci zrobi.
– Wszystko w porządku – zapewniła Beata. – Nie musisz robić herbaty w moim
domu...
– Ależ kochanie, to dla mnie czysta przyjemność. Powinnaś odpocząć po tym, co
widziałaś! Wypij herbatę, już i tak ją zrobiłam, nie może się zmarnować. Nie pamiętałam, ile
słodzisz, więc nasypałam dwie łyżeczki. W porządku?
– Nie słodzę...
– Och... Zrobię ci jeszcze jedną!
– Nie trzeba, wypiję tą – odparła zmęczona zachowaniem siostry. Nie dość, że
przyszła spóźniona ponad godzinę, postanowiła jeszcze urządzić sobie pogawędkę przy
herbatce, zamiast odebrać papiery i dziecko, a potem szybko iść do siebie.
– Tak swoją drogą, strasznie ciekawa sprawa! – Teresa usiadła naprzeciwko siostry. –
Dawno nic ciekawego nie działo się w tym naszym cichym powiecie kłobuckim, prawda?
Muszę koniecznie dowiedzieć się więcej o tej dziewczynie! Jak tylko zdobędę jakieś nowinki,
od razu ci wszystko opowiem, kochana.
Teresa rozgadała się do reszty, teraz Beata była pewna – nie było już odwrotu, musiała
wysłuchać paplania siostry do końca. Nie mogła się doczekać, aż ta wreszcie sobie pójdzie.
Kolejne dni mijały, a Frankowi coraz bardziej nudziło się u cioci, szczególnie że Zosia
wróciła już do swojego domu. Próbował zająć się różnymi rzeczami: malowaniem,
układaniem puzzli, czytaniem... Jednak jedynym źródłem rozrywki była dla niego ciocia
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Teresa, która przychodziła codziennie wczesnym rankiem i opowiadała Beacie wszystko,
czego dowiedziała się w sprawie morderstwa uczennicy tamtejszego gimnazjum, Karoliny
Kocińskiej. Tamtego ranka również krył się w ciszy za drzwiami swojej sypialni i dyskretnie
podsłuchiwał rozmowę cioci.
– Słuchaj, kochana, mam ci tyle do opowiedzenia! – zawołała Teresa, żywo przy tym
gestykulując. – Nigdy w to nie uwierzysz!
– Spróbuj mnie zaskoczyć – odparła jej siostra ze znudzeniem.
– W Krzepicach krążą plotki o tym, że fontanna, w której znaleziono ciało
dziewczyny... – głos kobiety stał się cichy, mówiła niemalże szeptem, a Franek musiał skupić
się, aby cokolwiek zrozumieć zza uchylonych drzwi. – Uwaga... Spełnia życzenia.
Beata omal nie zakrztusiła się kawą, gdy usłyszała słowa Teresy. Spojrzała na nią z
niedowierzaniem, siostra zawsze wydawała jej się być naiwna, ale w tym momencie
przekroczyła wszelkie granice.
– Chyba w to nie wierzysz, prawda? – zapytała rozbawiona.
– Ach, wiedziałam, że to powiesz... – odrzekła smutno Teresa. – Tylko że ja naprawdę
w to wierzę! Muszę ci opowiedzieć tę niepokojącą plotkę...
Na samo słowo „niepokojącą” Franek od razu uchylił drzwi nieco mocniej, aby
wszystko dokładnie słyszeć. Był coraz bardziej zaciekawiony całą sprawą, a fontanna
spełniająca życzenia wydała mu się niesamowita. Zaczął kreować w głowie całą listę rzeczy,
o które mógłby prosić.
Teresa wyjęła z torebki telefon i kilka razy stuknęła w szybkę.
– No opowiadaj, śmiało – pogoniła ją siostra.
– „Słyszeliście już o dziewczynie z fontanny? – Teresa zaczęła czytać treść posta,
którego znalazła poprzedniego dnia. – Piękna, młoda Karolina zawsze miała dobre oceny,
drogie ubrania oraz na pozór idealne życie. Mimo tego, w gimnazjum była znienawidzona.
Rówieśnicy ciągle prześladowali nastolatkę, która ponadto miała poważne problemy
psychiczne. Kilka dni temu miarka się przebrała, a zdruzgotana psychicznie Karolina weszła
do fontanny, gdzie w przypływie szału wydrapała własne oczy i zmarła”.
– Coś mi nie pasuje w tej historii... A gdzie część „Kopiuj ten tekst do dziesięciu
innych komentarzy, bo inaczej...”?
– Cha, cha, zabawne. Ależ kochanie, to nie koniec! W komentarzach znalazłam
prawdziwe cudo!
Przez głowę Franka przeszła myśl, że jeśli będzie dalej słuchać, nie zaśnie następnej
nocy ze strachu. Szybko ją jednak odpędził i uchylił drzwi jeszcze odrobinę mocniej.
– „W momencie jej śmierci historia dopiero się zaczyna – kobieta zaczęła czytać
kontynuację. – Od tamtej pory dusza Karoliny uwięziona jest w fontannie. Jeśli chcesz, aby
spełniła twoje życzenie, musisz przyjść na rynek po zmroku i dopilnować, aby nikt cię nie
widział. Wtedy przekłuwasz swoja skórę, a kropla twojej krwi wpływa do fontanny. Później
pokaże ci się duch Karoliny. Jeśli pozna w tobie swojego oprawcę, wydrapie twoje oczy w
ramach zemsty, jeśli jednak niczym jej nie zawiniłeś, spełni jedno życzenie”.
– Nie opowiadaj takich bzdur, gdy dziecko śpi w pokoju obok! – upomniała ją Beata.
– To nie bzdury! Mówię ci, słonko!
Krzesło, na którym dotychczas siedziała Beata, głośno zaskrzypiało przejeżdżając po
podłodze. Kobieta wstała i położyła dłonie na ramionach siostry.
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– Proszę cię, Teresa, nie próbuj testować tego dziwnego rytuału – rzekła z powagą w
głosie.
– Nie będę...
– Obiecujesz?
– Nawet bym się nie odważyła...
Franek doszedł do wniosku, że ciekawa część rozmowy się zakończyła, więc położył
się do łóżka, ale nie zasnął od razu, tylko rozmyślał na temat fontanny. Mógłby sobie życzyć
całej góry słodyczy, która starczyłaby mu na następne kilka lat lub podróży kosmicznej na
inną planetę...
Wyobraził sobie nagłówki w mediach „Pierwszy człowiek na Marsie!”. Chciałby też
mieć psa, potrafiącego mówić albo robota z laserami w oczach. Tak, robot z laserami w
oczach byłby najlepszym robotem na świecie! Chociaż po głębszym zastanowieniu Franek
doszedł do wniosku, że mógłby się zbuntować i chcieć przejąć świat jak na filmach, dlatego
został przy życzeniu ze słodyczami.
Późnym wieczorem Franek siedział na kanapie w niezwykle tandetne kwiaty i leniwie
naciskał guziki pilota, szukając czegoś ciekawego do obejrzenia. Zatrzymał się na bajce o
superbohaterach, która jako jedyna z całej ramówki go zainteresowała. Wpatrywał się nieco
ospale w animowane postaci, próbując przy tym zrozumieć, co go ominęło. Jak to zwykle w
bajkach, fabuła nie była zbyt złożona, więc szybko połączył fakty.
– Nie siedź za długo – upomniała go ciocia, zapinająca z trudem guziki marynarki,
która jeszcze pół roku temu leżała idealnie.
– Nie będę – odpowiedział krótko, dalej wbijając wzrok w telewizor.
– Wrócę około czwartej. Pogaś światła na noc. Wodę zostawiłam ci obok łóżka.
Pamiętaj, żeby nikomu nie otwierać, mam swoje klucze, więc nie będę dzwonić...
– Dobrze, dobrze...
– W razie czego wiesz, gdzie jest telefon. Numer też znasz, ale zostawiłam ci kartkę,
gdybyś zapomniał.
– Okej.
– Ach, jeszcze jedno...
Chłopiec westchnął głęboko, gdy ciocia znowu zaczęła przypominać mu o
oczywistościach, o których dobrze wiedział. Musiała tej nocy wyjść załatwić coś bardzo
pilnego – coś, czego dzieci nie muszą wcale wiedzieć – i zamartwiała się, czy Frankowi nic
się nie stanie przez ten czas. On tymczasem był bardzo dumny, czuł się prawie jak dorosły,
bowiem mama nigdy nie zostawiała go w nocy samego na tak długo. Beata sprawdziła
godzinę w telefonie i doszła do wniosku, że jest już późno.
– Ja już będę wychodzić – oznajmiła.
„Wreszcie” – pomyślał chłopiec zmęczony jej ciągłym gadaniem, które bardzo
zaniżało jego poczucie dorosłości. Kobieta opuściła dom, zamknęła drzwi i trzy razy
sprawdziła, czy na pewno nie są otwarte. Franek słyszał, jak próbuje dostać się do środka,
przez co zaśmiał się w duchu z jej nadopiekuńczości. Miał na tę noc wyjątkowy plan, który
chciał zrealizować od kilku dni, ale nie było okazji. Posiedział w domu jeszcze pół godziny,
aż skończyły się dwa odcinki bajki. Wziąwszy do kieszeni igły i chusteczkę, wyszedł na
zewnątrz. Zabrał drugi klucz ze sobą, bo nie chciał zostawiać mieszkania otwartego. Dobrze
przygotowany wybrał się na rynek, oddalony o zaledwie trzy uliczki. Rozejrzał się dokładnie,
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czy nikogo nie ma w pobliżu. Upewniwszy się, że teren jest czysty, podszedł bliżej magicznej
fontanny. Nie wyglądała w żaden sposób niezwykle: przeciętna fontanna jakich wiele. Mimo
tego chłopiec wpatrywał się w gwiazdy odbijające się w wodzie. Był to niezwykle
hipnotyzujący widok, od którego ciężko mu było oderwać oczu.
„Dobra, Franek, skup się na zadaniu!” – przywołał się w myślach do porządku. Wyjął
z kieszeni igłę i wystawił palec wskazujący nad wodę. Zawahał się chwilę, czy aby na pewno
jest w stanie przebić własną skórę, ale szybko odpędził negatywne obawy z głowy. Za
pierwszym razem ukłuł się zbyt lekko, nic nie spłynęło do fontanny. Spojrzał ponownie w
hipnotyzujące odbicie gwiazd. Było w nim coś, co nie pozwalało mu zawrócić do domu. Igła
jeszcze raz dotknęła jego skóry, tym razem mocniej. W pierwszym momencie przygryzł lekko
wargę, jednak zaraz ją puścił. Trzymał palec chwilę nad wodą, aby krew spłynęła do niej z
delikatnej rany, a gdy tak się stało, zaczął wypatrywać w fontannie czegoś niezwykłego. Nie
musiał długo czekać, aby wśród odbitych gwiazd zaczęła kształtować się damska sylwetka.
Była to Karolina, dziewczyna, którą widział wcześniej. Teraz mógł jej się lepiej przyjrzeć.
Miała wciągający wzrok, stwarzał wrażenie, jakby dosłownie pochłaniał oczy Franka. Do
tego jej włosy były całkiem suche, wyglądało na to, że jest tylko odbiciem.
– Czy to ty mnie zawołałeś? – smutny, kobiecy głos rozległ się w głowie chłopca,
przypominało to dźwięk, który słyszy się mając słuchawki na uszach, ale ten wynikał bardziej
z wnętrza.
– Tak... – powiedział nieśmiało. – To ja...
– Po co tu przyszedłeś? Chcesz mnie dręczyć nawet po śmierci? – zapytała wysokim
tonem, jakby była bliska płaczu.
– Nie...
Chłopiec zawahał się na moment. Dopiero podczas rozmowy z martwą osobą doszło
do niego, że zabawa skończyła się, kiedy tylko wyszedł z domu cioci. Poczuł, jak jego serce
przyśpiesza, a nogi zaczynają się uginać. To zdecydowanie nie była już zabawa. Z jego głowy
wyleciały wszystkie myśli o słodyczach, kosmosie i robocie. Chciał tylko uciec do mamy lub
cioci, gdzie znowu czułby się bezpiecznie.
– Ja... Ja tylko słyszałem, że ta fontanna spełnia życzenia... – dodał niemalże szeptem.
Woda poruszyła się, a spod niej powoli zaczęła wyłaniać się mokra dziewczyna, jakby
wychodząca z odbicia. Gdy stała zanurzona tylko po kolana w fontannie, otarła twarz dłońmi,
odgarnęła włosy, z których ociekała woda, a później otworzyła oczy i wbiła spojrzenie w
chłopca, mającego coraz większą ochotę krzyczeć.
– A czego byś sobie życzył, chłopczyku? – tym razem jej głos zabrzmiał w realnym
świecie, nie tylko we wnętrzu głowy Franka.
– Em... Chciałbym mieć... – zawahał się na moment – nieskończenie wiele słodyczy...
Zerknął dyskretnie na Karolinę. Odniósł wrażenie, że z jej oczu ciekną obficie łzy, ale
było to ciężkie do ocenienia przez krople wody z fontanny, które pokrywały większość jej
twarzy.
– Mogę spełnić twoje życzenie... – odrzekła smętnie. – Zdradź mi, proszę, swoje imię.
– Franek... Franciszek.
– „Franek”? Urocze...
Strach chłopca narastał z każdą chwilą, gdy coraz bardziej rósł w przekonaniu, że to
wcale nie krople wody ciekły po policzkach dziewczyny. Nie były to również łzy. Oczy
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Karoliny wydawały się być płynne. Franek obserwował, jak powoli wyciekają z oczodołów, a
tęczówka nieludzko się deformuje. Poczuł, że żołądek podchodzi mu do gardła.
– Powiedz mi, Franku, czy twoja mama wie, że tu jesteś?
– Nie... – przyznał.
– Myślisz, że się martwi?
– Nie... Wszyscy myślą, że jestem w domu cioci i śpię...
– Dlaczego tu przyszedłeś?
Franek początkowo nic nie odpowiedział. Nie znał powodu. Może był zmęczony zbyt
długim przebywaniem u nudnej cioci? Może urzekła go wizja zrobienia czegoś niezwykłego,
niczym z bajek? Może zwyczajnie chciał, aby jego życzenie się spełniło?
– Jednak nie życzę sobie słodyczy... – oznajmił nieśmiało. – Chciałbym... żeby moja
mama zwróciła na mnie uwagę...
Karolina spojrzała na niego ze zdziwieniem. Co prawda ciężko nazwać to
spojrzeniem, gdyż jej oczy niemalże całkiem wypłynęły. Chłopiec w duszy cieszył się, że
latarnie nie dają zbyt wiele światła, bo szczegółowy widok tego, co znajdowało się w
zagłębieniach, doprowadziłby go do wymiotów, które ledwie powstrzymywał.
– Dobrze... – odparła. – Sprawię, że twoja mama zwróci na ciebie całą swoją uwagę.
Ręce dziewczyny spoczęły na ramionach chłopca, który spróbował odsunąć się w tył, jednak
pociągnęła go do siebie. Zaczął krzyczeć, wyrywać się z uścisku i rozpaczliwie miotać na
wszystkie strony, ale było już za późno. Życzenie zostało spełnione.
Czesław opuścił progi gimnazjum w Krzepicach przed szesnastą. Tupiąc głośno,
poszedł do samochodu zaparkowanego przed placem szkolnym, wsiadł do niego i odjechał w
stronę domu. Od dawna nic nie wprawiło go w tak zły nastrój jak rozmowa z tamtejszą
młodzieżą. Jeszcze kilka dni temu ich szkolną koleżankę znaleziono martwą, a teraz w
najlepsze rozrabiali, nie zwracając nawet uwagi na policjanta, próbującego dowiedzieć się
czegoś w tej sprawie. Oficjalna wersja była taka, że nad Karoliną Kocińską znęcano się w
szkole, więc postanowiła popełnić samobójstwo, chociaż dla większości osób absurdem było,
że dziewczyna w ostatnich chwilach weszła do fontanny, wydrapała swoje oczy i wykrwawiła
się na śmierć. Poza tym ubiegłej nocy znaleziono na rynku kolejną ofiarę w podobnym stanie.
Był to zaledwie dziewięcioletni chłopiec, który przebywał pod opieką cioci. Policja
przesłuchiwała szkolnego prześladowcę Karoliny – Pawła. Był to zwykły śmieszek, niezbyt
poważny i nieprzejmujący się zasadami. Nie wyglądał na kogoś aż tak złego, żeby
doprowadzić kogokolwiek do samobójstwa.
Czesław zaparkował przed domem, po czym wszedł do środka. Od progu powitał go
miauczący kot, który nie jadł od rana.
– Hej, Whiskas – powiedział mężczyzna, głaszcząc zwierzaka po głowie. – Ktoś tu
jest głodny, co?
Poszli wspólnie do kuchni, gdzie Czesław wsypał do miski suchą karmę, a kot od razu
zaczął jeść, mrucząc przy tym uroczo. Mężczyzna zajrzał do lodówki, nie znalazł w niej nic
godnego uwagi. Postanowił więc przygotować zupkę chińską. Nalał wody do czajnika i
postawił go na gazie, a potem usiadł przy stole. Obserwując jedzącego kota, zaczął rozmyślać
na temat słów, które usłyszał w gimnazjum, gdy przechodził przez korytarz i zmierzał do
wyjścia. Paweł rozmawiał wtedy z dwiema mocno pomalowanymi dziewczynami, które w
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opinii Czesława powinny zostać odesłane do domów i nie wracać, dopóki nie zaczną
wyglądać jak normalne uczennice. Sam co prawda nie był lepszy, one przynajmniej dbały o
estetykę, a on chodził do pracy nieogolony, z przydługimi włosami wpadającymi na twarz,
cieniami pod oczami oraz w pogniecionej koszuli. Dialog w pierwszym momencie wydał się
mężczyźnie niezbyt ciekawy, jednak po dłuższym czasie zaczął go intrygować. Jedna z
dziewczyn powiedziała wtedy do Pawła: „Mówisz, że nie wierzysz w te bzdury, a jednak
cykasz się spróbować!”, a on odpowiedział: „To nie tak, że się cykam, tylko nie chcę
marnować czasu. Poza tym, nie mam sobie nic do zarzucenia, nie zabiłem tej dziewczyny!”.
Czesław próbował wywnioskować, o co mogło chodzić, jednak nic nie przychodziło mu do
głowy. Gwizd czajnika wyrwał go z zamyślenia. Szybko wyłączył gaz, a potem przygotował
zupkę chińską. Usiadł na krześle i zaczął jeść swój obiad. Whiskas wskoczył na stół i
powęszył trochę obok miski, ale mało apetyczny zapach zniechęcił go, więc sobie poszedł.
Czesław delektował się smakiem swojej ulubionej zupy. Nie był zbyt wymagający, jeśli
chodzi o jedzenie. Ciszę panującą w domu przerwał dzwonek telefonu. Mężczyzna rzucił
okiem na wyświetlacz, na którym widniał napis „Tomasz”. Odebrał połączenie i powiedział:
– Tak, słucham?
– Byłeś dzisiaj w szkole? – zapytał jego kolega z pracy.
– Byłem z Alanem i Konradem, tylko jako towarzystwo. Wyszedłem wcześniej niż
oni. Coś się stało?
– Nic, nic. Jeszcze nie wrócili, jak zwykle się nie śpieszą.
– Gadałeś z matką tego chłopca?
– Z Heleną? Tak, ale była strasznie roztrzęsiona, a potem nałykała się tabletek
uspokajających. W sumie, co tu się dziwić, jej dziecko zostało znalezione martwe.
– Masz rację – przyznał Czesław. – Biedaczka... Jak się nazywał chłopiec?
– Franciszek. Myślę, że matka nie interesowała się za bardzo. Mam córkę w jego
wieku, więc zapytałem, do której z klas chodził. Nie wiedziała nawet, czy do A, czy do B.
Poza tym nie znała wychowawczyni ani imion jego kolegów... Ogólnie wydawała się być
dziwna.
– Tak sądzisz? Może po prostu była pod wpływem silnych emocji. To musi być dla
niej trudne.
– Może i tak. Nie wyobrażam sobie, jakbym się czuł, gdyby to przydarzyło się Ali.
Czesław posmutniał, gdy Tom wspomniał o swojej córce. Jeszcze miesiąc temu stracił
dwie najbliższe mu kobiety. Od tamtego czasu byli tylko on i Whiskas, sami w domu, w
którym niedawno mieszkała cała jego niewielka rodzina. Mężczyzna przestał przejmować się
czymkolwiek, zaczął jeść mało pożywne posiłki, byle tylko zapełnić żołądek, nie dbał już o
wygląd, nie przypominał spełnionego życiowo człowieka, którym kiedyś był. Każdej nocy,
zanim zasnął, widział pod zamkniętymi powiekami swoją żonę i córkę. Śmiały się, jadły
wspólny posiłek lub robiły porządki. Wyglądały na szczęśliwe. Potrafił leżeć bezczynnie w
ciemnościach po kilka godzin, dlatego nigdy się nie wysypiał.
Zakończył rozmowę ze współpracownikiem. Miał tego dnia jeszcze trochę do
zrobienia, choć nie były to rzeczy związane z pracą. Szefowa wiedziała, że Czesław dalej nie
pogodził się ze stratą, więc dawała mu trochę luzu, jeśli akurat miała taką możliwość. Tego
dnia mężczyzna chciał umyć stertę naczyń stojącą w zlewie i wyglądającą, jakby zaraz miała
runąć z hukiem na podłogę. Zaczynało mu brakować talerzy, bo od dawna nie zmywał.
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Postanowił wziąć się za to od razu po zjedzeniu posiłku, wiedział, że jeśli to odłoży na
później, finalnie i tak tego nie zrobi. Zajrzał do szafki pod zlewem w poszukiwaniu płynu do
naczyń, ale znalazł tylko puste opakowanie, więc musiał iść do sklepu.
W pobliskim supermarkecie wziął pierwszy z brzegu płyn. Nie wiedział, który jest
lepszy, a który gorszy, bo to jego żona zawsze robiła takie zakupy. Później poszedł na dział ze
słodyczami, żeby kupić sobie coś do przegryzienia na deser. Obok półki z ciastkami zobaczył
kobietę ubraną w czarną sukienkę i sięgającą po wysoko położony produkt. Puściła koszyk, a
gdy upadł na podłogę, wypadło z niego kilka rzeczy, bo był wypełniony po brzegi. Czesław
schylił się, aby pomóc jej zbierać. Zwrócił uwagę na to, że kobieta robi wielki zapas jedynie
niezdrowej żywności.
– Dziękuję – powiedziała, gdy podał jej zakupy. – Och, pan policjant. Widzieliśmy się
dzisiaj, pamięta mnie pan?
Czesław faktycznie poznał matkę Franka, która zapłakana odwiedziła komisariat z
samego rana, jednak nie miał okazji rozmawiać z nią zbyt długo.
– Pamiętam – odrzekł krótko. Nie miał ochoty na pogawędki.
– Rozmawiałam niedawno z moją siostrą – zaczęła temat, co nie spodobało się
Czesławowi, który chciał jak najszybciej wrócić do domu. – Słyszał pan coś na temat legendy
o dziewczynie z fontanny? – Pokiwał głową na boki, więc kobieta kontynuowała. – Podobno
spełnia życzenia. Krzepiczanie wydają się w to naprawdę wierzyć, sama myślę, że to może
być prawda. Polecam panu trochę poczytać w Internecie. Ja już żegnam, spieszę się.
Kobieta popędziła z pełnym koszykiem do kolejki, a Czesław zabrał z półki ciastka z
czekoladą i poszedł za nią. Już po dwudziestu minutach zajadał się nimi w pokoju,
przeglądając przy tym Internet w poszukiwaniu informacji o miejskiej legendzie. Nie zajęło to
dużo czasu, szybko natrafił na post, który jeszcze kilka dni temu czytała Teresa. Później
znalazł inne wpisy o podobnej treści. Z każdym kolejnym sprawa wydawała się być coraz
bardziej intrygująca, ale przecież dorosły pan policjant nie wierzył w takie bajki dla dzieci...
Chociaż może? Przecież w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Czesław wciągnął się na
poważnie w całą historię. Po godzinie przeglądania Internetu wpadł mu do głowy pewien
nierozważny pomysł. Pomyślał, że mógłby przekonać się o prawdziwości tej plotki na
własnej skórze.
Jeszcze następnej nocy znalazł się na krzepickim rynku, naprzeciwko magicznej
fontanny. Spojrzał w taflę wody, na piękne odbicie gwiazd. O tamtej godzinie niebo było
niemalże bezchmurne. Wyciągnąwszy żyletkę, którą wcześniej wziął z domu, rozciął nią
skórę na jednym z palców. Nie poczuł mocnego bólu, mimo że zrobił dość głęboką ranę.
Kropla krwi wpłynęła do fontanny. „I czego ty się spodziewałeś, chłopie?” – zganił się w
myślach za naiwność. Jednak po kilku sekundach, ku jego zaskoczeniu, między odbitymi
gwiazdami zaczął kształtować się wizerunek młodego chłopca. Serce Czesława zaczęło bić
mocniej, jednak w wodzie było coś magicznego, co nie pozwalało mu uciec. Mógł tylko
obserwować nieszczęśliwą twarz Franka i czekać na dalszy rozwój wydarzeń.
– Dzień dobry – dziecięcy głos zabrzmiał w głowie mężczyzny. Było to trochę jak
niesamowicie realna myśl, którą ktoś podsunął do jego umysłu.
– Co do diabła...? – wydusił z siebie oszołomiony Czesław.
– Cieszę się, że ktoś mnie odwiedził. Jestem tu bardzo samotny.
Mężczyzna wyciągnął dłoń w stronę Franka, był przekonany, że to oznaka szaleństwa.
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Przejechał palcami po tafli, a odbicie chłopca poruszyło się wraz z wodą.
– Proszę się nie bać. Mogę spełnić każde pana życzenie – zapewnił nieco smutnym
tonem. – Proszę tylko powiedzieć, czego pan sobie życzy.
Czesław zawahał się. Czy on naprawdę zwariował? Jeśli był już szaleńcem, przecież
nie miał nic do stracenia. Może powinien był nigdy nie przychodzić do krzepickiej fontanny,
ale stał oko w oko z martwym dzieckiem, którego ciało widział wcześniej. Jedyną różnicą był
fakt, że wtedy Franek miał wydrapane oczy. Czy to jakiś seryjny morderca dawał w ten
sposób znać o sobie?
– Naprawdę możesz spełnić moje życzenie? – zapytał Czesław drżącym głosem.
Ręka chłopca wyłoniła się spod wody i złapała fontanny, a mężczyzna odskoczył pół
kroku w tył. Franek, całkiem przemoczony, powoli wynurzył się na powierzchnię.
– Mogę – odpowiedział krótko, a jego głos tym razem brzmiał jak każdy inny dźwięk.
– Czy mogę poznać pana imię?
– Nazywam się Czesław...
Uniósł wzrok na twarz chłopca i zamarł. Wyglądał, jakby płakał, jednak zamiast łez,
wypływały jego oczy. Okrągły kształt tęczówki dziwacznie się zniekształcał.
– Miło pana poznać, panie Czesławie. Nikt mnie tu nie odwiedza, już się bałem, że
będę sam na zawsze. W zamian za to, spełnię pana życzenie. Proszę mi je zdradzić.
– Emm... Życzę sobie, żeby znowu móc spotkać żonę i córkę... – powiedział pierwsze,
co wpadło mu do głowy. Marzył o tym, odkąd umarły.
– W porządku. Niech pan podejdzie.
Mężczyzna zbliżył się do fontanny tak, że od chłopca stojącego w wodzie dzieliło go
nie więcej niż czterdzieści centymetrów. Franek wyciągnął dłoń w jego stronę i spojrzał na
niego resztką swoich oczu. Czesław podał rękę, a uścisk dziecka okazał się niezwykle mocny.
Poprowadził go pod wodę, gdzie jakby po nieistniejących schodach weszli do miejsca, z
którego mężczyzna miał już nigdy nie wyjść. Został już tylko Whiskas. Bez pana, bez pani,
bez ich córki. Samotny, bezdomny kot, którego czasem można było spotkać na krzepickim
rynku siedzącego na fontannie i zerkającego w taflę wody, jakby widział w niej coś, czego
ludzie nie dostrzegali.
Tydzień przed rozpoczęciem całej sprawy z tajemniczymi morderstwami w
Krzepicach, Karolina robiła coś bardzo ważnego dla niej. Każde popołudnie spędzała w
bibliotece miejskiej lub przed komputerem, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat
przeszłości swojego miasta. Musiała napisać referat o legendach, w które tam wierzono w
dawnych czasach. Nie było to łatwe zadanie, ale sama wybrała taki temat, żeby dostać szóstkę
na koniec roku z historii. Internet był bardzo obkrojony w informację, więc gdy całkiem
brakło jej źródeł wiedzy, wpadła na pomysł, żeby porozmawiać ze swoją prababcią,
pamiętającą jeszcze czasy przed wojną.
Zapukała głośno do drzwi małego domku otoczonego kwiatami, o które rzadko kiedy
ktoś dbał. Jedynie mama Karoliny czasem doprowadzała je do porządku podczas odwiedzin.
– Otwarte! – usłyszała wołanie prababci.
Weszła do środka, a następnie skierowała się do skromnego saloniku z czerwonym,
wzorzystym dywanem, który bardzo przykuwał uwagę. Staruszka siedziała na bujanym fotelu
i dziergała.
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– Witaj, słonko – przywitała Karolinę ciepło. – Napijesz się czegoś? Mam pyszny
kompocik!
– Nie, dziękuję – odparła dziewczyna donośnym głosem, aby staruszka dosłyszała. –
Tak właściwie mam sprawę do ciebie. Mieszkasz w Krzepicach od dawna, prawda?
– Urodziłam się w tym mieście i w tym mieście umrę – oznajmiła, choć trzymała się
dobrze jak na swoje prawie sto lat. – Jak mogę ci pomóc?
– Czy tutejsza ludność wierzyła w jakieś paranormalne rzeczy? Mieliście tu jakieś
miejscowe legendy?
Staruszka zamyśliła się na moment. To, co robiła, będąc dzieckiem, pamiętała lepiej
niż to, co jadła poprzedniego dnia na kolację, jednak w Krzepicach było zawsze spokojnie,
więc zanim przypomniała jej się jakaś legenda, musiała chwilę pomyśleć.
– Ach, coś było... Byłam wtedy jeszcze piękna i młoda. Krzepiczanie zaczęli gadać o
starej studni, której teraz już nie ma, że spełnia życzenia. Ja też w to wierzyłam, ale się bałam
sprawdzać, bo to jakiś szatański rytuał pewnie był. Jak się studni pozbyto, to był spokój, a
potem postawili fontannę na rynku i starzy ludzie gadali, że to ona teraz te życzenia spełnia.
Ja to nie wiem, czy ci ludzie to nie mają o czym gadać...
– Babciu, możesz konkretniej? – pogoniła staruszkę Karolina, która już czekała z
notatnikiem w telefonie.
– A no mogę, mogę... Trzeba było podejść nocą do studni i wlać do niej trochę swojej
krwi, a potem powiedzieć życzenie. No i ludzie, jeszcze jak fontannę stawiano, to gadali, że
się spełnia, ale to ja nie wiem, czy ktoś z nich w ogóle próbował, bo to stare dziady i kłamią w
żywe oczy. Może naleję ci kompotu jednak? Dobry taki robiłam.
– Nie chcę. Znasz kogoś, kto próbował?
– A no Zenek, mój sąsiad, ale ja to bym mu nie wierzyła.
– Ech... Ja już się będę zbierać – oznajmiła dziewczyna i wstała.
Pożegnała szybko prababcię, a potem wróciła do domu. Rozsiadła się w swoim pokoju
na łóżku i zaczęła szukać czegoś na temat legendy, którą usłyszała tego dnia. Internet
zazwyczaj był świetnym źródłem wiedzy, ale nie tym razem. Te zdarzenia miały miejsce zbyt
dawno, więc wszystkie znane jej strony nie posiadały żadnych informacji. Prawdopodobnie
ludzie sprawdzający prawdziwość tego rytuału byli z pokolenia, które rzadko korzystało z
Internetu, albo nie mieli ochoty dzielić się doświadczeniem. Może Karolina powinna poprosić
historyka o inny temat? Z drugiej strony, sama taki wybrała i głupio jej było zmieniać zdanie,
a była bardzo wstydliwą osobą, więc postanowiła jednak przeboleć swój niemądry wybór.
Było po dwudziestej pierwszej, gdy Karolina zbiegła po schodach z napakowaną
torbą, a potem prawie uderzyła w ścianę, wparowując do salonu.
– Tato! – zawołała.
Mężczyzna uniósł wzrok znad książki i posłał córce spojrzenie, które mogłoby zabić
swoją oschłością. Nie był zimnym ojcem, jemu po prostu nie powinno się przerywać
poznawania nowych ciekawostek na temat lotnictwa w czasach wojennych.
– Tak? – zapytał poważnym tonem.
– Idę do Uli na noc! – oznajmiła.
Wybiegła z salonu, zanim ojciec zdążył cokolwiek odpowiedzieć. Wrócił do książki, a
Karolina pędem opuściła dom. Nie zamierzała co prawda iść do przyjaciółki, ale
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potrzebowała jakiejś wymówki na wyjście późnym wieczorem. Zamiast iść na osiedle,
ruszyła w przeciwnym kierunku – na rynek.
Po pół godzinie Karolina stanęła obok fontanny. Jak mogła się domyślić, na mieście
było jeszcze kilka osób, więc jej dziwne zachowanie zostałoby zauważone. Zerknęła na zegar
na wieży kościelnej, za dziesięć minut miała wybić dwudziesta druga. Niepotrzebnie się tak
śpieszyła, miała jeszcze czas, aż ludzie zaczną wracać do domów. Usiadła na ławce i zajęła
się grą na zabicie czasu.
Ciężko ocenić, ile minut minęło, zanim rynek zrobił się pusty, ale jak to bywa w
weekend, wszyscy siedzieli do późna. Karolina nawet nie zwróciła uwagi na godzinę, tylko
rozejrzała się dokładnie kilka razy. Gdy upewniła się, że jest sama, podeszła do fontanny,
gdzie odczekała chwilę, a następnie wyjęła z kieszeni nóż do papieru, który wzięła z domu.
Zrobiła nim niewielką kreskę na zewnętrznej części przedramienia. Zanurzyła rękę w wodzie,
aby nie czuć szczypania, jednak szybko wyjęła wystraszona, gdy zaczęło kształtować się w
niej odbicie kogoś innego niż ona sama. Pisnęła na widok mężczyzny w podeszłym wieku,
jednak zaraz po tym zakryła usta dłonią.
– Czy to ty mnie wezwałaś? – zachrypnięty głos zabrzmiał w jej umyśle.
Złapała się rękami za głowę i poruszyła nią na boki, odsuwając się przy tym od
fontanny.
– Uspokój się – rozkazał. – Zadałem ci pytanie – głos stał się tak głośny, że Karolina
poczuła tępy ból.
– Tak... To ja... – odrzekła drżącym głosem.
– Podejdź.
Wykonała polecenie, zbyt się bała staruszka, żeby teraz uciec. Czy on był duchem?
Czy demonem? Czy może zwykłym tworem jej umysłu?
– Jak się nazywasz? – zapytał ostro.
– Karolina...
– Dziesiątki lat tu czekam, żeby przyszedł mnie ktoś zastąpić, a ty chcesz uciec,
Karolino? Pozwól mi wreszcie udać się na wieczny odpoczynek... lub wieczne męki,
cokolwiek Bóg zadecyduje. Nie wytrzymam w tym przeklętym miejscu ani chwili dłużej!
– W jakim miejscu...? – odezwała się nieśmiało.
– Powiedz lepiej, że chcesz życzenie. Po prostu to powiedz!
– Chcę życzenie...
Serce zabiło jej coraz szybciej, gdy staruszek zamilkł, a woda zaczęła się ruszać.
Wynurzyła się z niej głowa, a zaraz po tym reszta ciała odzianego w niemodne, przemoczone
ubrania. Karolina spanikowała, już miała uciekać, ale koścista dłoń staruszka chwyciła jej
nadgarstek i pociągnęła mocno do siebie.
– Dokąd się wybierasz, Karolino? – zapytał. – Myślałem, że prosisz o życzenie.
Odpowiedziała mu milczeniem, a na jej twarzy pojawiły się łzy. Dłonie staruszka
ścisnęły mocno drobne ramiona dziewczyny na wypadek, gdyby chciała uciec. Nie mógł
pozwolić, aby jego jedyna szansa na zakończenie wieloletniego cierpienia, tak po prostu
poszła do domu.
– Zdradź mi swoje życzenie – nalegał. – Jakiekolwiek... Wtedy cię puszczę.
– Po prostu zostaw mnie w spokoju – szepnęła, a zaraz po tym wybuchnęła
nieopanowanym płaczem.
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– Skoro tego sobie życzysz...
Szarpnął ją w swoją stronę, Karolina wleciała do fontanny, a woda rozprysła na wszystkie
strony. Staruszek zostawił ją w spokoju, dokładnie jak obiecał. Teraz mogła spokojnie
spoczywać przez wieki.
KONIEC
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III MIEJSCE
Natalia Wójcik
Dworzec
Alicja od godziny siedziała na zimnych, starych schodach. Był mglisty, dziwny
wieczór i wszyscy jej rówieśnicy zaszyli się w swoich domach, wertując coraz to trudniejsze
działy podręczników. Jednak ona kochała taką pogodę, każdy powiew październikowego
wiatru we włosach sprawiał jej przyjemność. Mimo że drżała z zimna i przerażał ją każdy
cień rzucany na ledwie widoczny chodnik, delektowała się samotnością.
Dziewczyna zerknęła na zegarek: 22:14. Pomyślała, że rodzice nie będą zachwyceni.
Wstała więc, rozejrzała się dookoła, bo od dłuższej chwili miała wrażenie, że jest
obserwowana, i ruszyła w kierunku domu. Lubiła swój mały Kłobuck. Ulice były puste,
latarnie rzucały tajemnicze światło. Korony drzew poruszały się we wszystkie strony, jakby
tańczyły z wiatrem, a ten kradł im najpiękniejsze złote liście. Do swojego domu przy
Kolejowej Alicja miała jeszcze kawałek, ale idąc, podziwiała uroki wieczoru, który innych
wprawiał w niepokój.
Kiedy dotarła, po cichu przekręciła klucz w drzwiach, z nadzieją, że nikt jej nie
usłyszy. Poszła w kierunku swojego pokoju, ale po drodze zatrzymała ją mama. Z wyrzutem
spytała, co Alicja tak długo robiła na dworze. Dziewczyna odparła, że straciła poczucie czasu
i że jest bardzo zmęczona. Wywinęła się jakoś i poszła prosto do siebie, gdzie zasnęła.
Poderwała się, kiedy usłyszała dźwięk nadjeżdżającego pociągu. Ze względu na miejsce
zamieszkania, była przyzwyczajona do tego typu hałasów, ale ten brzmiał inaczej.
Przeszywający dźwięk brzmiał dosłownie jak krzyk osoby płonącej żywcem. Dziewczyna
schowała się pod kołdrą i sięgnęła po telefon, chcąc napisać do przyjaciółki, jednak
przestraszyła ją godzina na wyświetlaczu, równa 3:15. Przerażona czekała ranka, nie mogąc
już spać, a dopiero o siódmej zaczęło świtać.
Z podkrążonymi oczami zeszła na śniadanie. Zjadła kromkę z masłem, bo na nic
innego nie miała ochoty. Później cały dzień spędziła nie wychodząc ze swojego pokoju.
Starała się rysować, jednak ciągle myślami wracała do minionej nocy. Włączyła swoją
ulubioną muzykę i nagle poczuła przypływ adrenaliny. „Dlaczego jak tchórz mam chować się
w swoim domu?” – pomyślała. Jako dziecko zawsze była ciekawa świata, odważna, miała
nawet swojego wymyślonego przyjaciela. Postanowiła więc, że musi sprawdzić, co słyszała w
nocy. Może i tej nocy to się powtórzy? Ustawiła swój budzik na 2:30, pod piżamę założyła
podarte jeansy, w kącie pokoju przygotowała sobie kurtkę. Potem jak gdyby nigdy nic zeszła
zjeść kolację z rodzicami.
Gdy rozległ się denerwujący dźwięk budzika, Alicja wstała i z półprzymkniętymi
powiekami poszła go wyłączyć, zanim obudziłby rodziców. Szybko ściągnęła piżamę,
założyła kurtkę i otworzyła po cichu okno. Zeskoczyła z parapetu i nieudolnie próbowała
przymknąć je za sobą. Zaczęła biec w stronę peronu, a kiedy już się na nim znalazła, usiadła
pod drzewem i czekała. W księżycowym świetle to miejsce wyglądało inaczej. Odrapany
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budynek dawno nieużywanego dworca jakby zyskiwał w nocy własną duszę. Alicja mogłaby
przysiąc, że próbuje jej coś powiedzieć. Gałęzie niebezpiecznie pukały do dworcowych okien.
Zerkała na zegarek, gdy zbliżała się godzina 2:59, jej niepokój wzrósł.
Obraz zmienił się w zwolnionym tempie: dworzec wyglądał teraz schludnie, jakby tyle
co został wybudowany. Wszystko było w tym samym miejscu, ale nieoczekiwanie nabrało
nowego charakteru i świeżości. Rozejrzała się: zniknęły samochody, domy były zupełnie
inne. Przerażona żałowała swojej decyzji, mogła zostać w domu. Sięgnęła po telefon, jednak
okazało się, że nie działa. Zorientowała się za to, że działa dworcowy zegar. Była 3:13, za
moment miała poznać tajemnicę…
Znienacka rozległ się mrożący krew w żyłach dźwięk. Zobaczyła go. Pociąg, iście
dziewiętnastowieczny, był coraz bliżej dworca. Zaczął wiać zimny wiatr, straszny dźwięk nie
ustępował. Pojazd widmo jechał z diabelską prędkością, gwałtownie zatrzymując się na
peronie. Alicja zamarła, widząc, kim są pasażerowie pociągu z koszmaru. Każde siedzenie
było zajęte przez kobietę ubraną w suknię z gorsetem lub mężczyznę w cylindrze. Ludzie ci
kurczowo trzymali swoje skórzane teczki, ich blade skóry oświetlało żółtawe światło. Łączyło
ich jedno – wszyscy byli martwi. Pergaminowa skóra ledwo trzymała się kości, oczodoły były
pozbawione wyrazu. Alicja chciała krzyczeć, ale głos utknął jej w gardle. Nogi miała jak z
waty. Drzwi otworzyły się przed nią i poczuła, jak tajemnicza siła wpycha ją do środka…
Każdej jesiennej nocy o godzinie 3:15, przez Kłobuck przejeżdża pociąg z ludźmi o
pustych oczodołach. Na ostatnim fotelu siedzi Alicja.
KONIEC
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II MIEJSCE
Mariusz Bednarczyk
Nasyp Śmierci
Las w okolicy wsi Mokra, 01.09.1939r.
Godz. 14:45
Generał Reinhardt siedział wściekły w swoim namiocie polowym. Od rozpoczęcia
działań wojennych minęło kilkanaście godzin, a jego dywizja straciła ponad piętnaście
czołgów i wozów opancerzonych. Miał wsparcie lotnictwa, przewaga liczebna jego żołnierzy
była ponad dwukrotna, a w sprzęcie pancernym ponad dwudziestokrotna. Mimo tego Polacy
stawiali zaciekły opór. Wołyńska Brygada Kawalerii i ten przeklęty Filipowicz – pomyślał
generał. Nienawidził Polaków, jednak będąc żołnierzem, potrafił docenić męstwo. Nawet
przez chwilę przez głowę przeleciała mu myśl, że dobrze byłoby mieć takich żołnierzy w
swojej dywizji – ludzi dobrze zorganizowanych, nieznających słowa „porażka”. Wlał do
kieliszka odrobinę „Brandy” i spojrzał na mapę. Jego pancerny taran musi skruszyć mur, jaki
postawiła na drodze do Warszawy Armia „Łódź”. Wziął do ręki zdjęcie polskiego dowódcy –
generała Rómmla – i pociągnął łyk trunku. Długo patrzył w twarz Polaka, po czym
stuknąwszy kieliszkiem w zdjęcie, odłożył je na stół. Reinhardt nie wysyłał do tej pory
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meldunków do Kwatery Głównej Rzeszy. Obawiał się ostrej reprymendy z powodu braku
natychmiastowego sukcesu.
– Cholerni Polacy – wycedził głośno przez zęby.
Z zadumy wyrwał go dzwonek telefonu polowego. Podniósł słuchawkę:
– Reinhardt, słucham...
– Panie generale, tu porucznik Wolfgang Langer, dowódca trzydziestego piątego
Pułku Pancernego. Generale, trzeba zatankować maszyny przed kolejnym natarciem. Panuje
cisza, Polacy pochowali się w lasach. Czy mogę...
– Wykonać i czekać na rozkazy – przerwał generał.
Odłożył słuchawkę. Zapalił papierosa i ponownie spojrzał na mapę. Wrócił myślami
do wczesnych godzin porannych. Odcinek pomiędzy Krzepicami i Opatowem zdobyli
błyskawicznie. Potężny opór jego dywizja napotkała w rejonie wsi Mokra.
– Przeklęci ułani – syknął przez zęby.
Chwycił ołówek i zakreślił nim na mapie obszar w okolicach wsi Izbiska.
– Tutaj przypuścimy kolejne natarcie i będzie ono zwycięskie. Zmiażdżymy Polaków
– szepnął, myśląc o kolejnym odznaczeniu.
Niemieckie czołgi „PzKpfw” II i IV rozpoczęły tankowanie. Jeden po drugim
podjeżdżały do ogromnych cystern. Obok ustawiały się samochody z amunicją. Niemieccy
pancerniacy krzątali się w około, uzupełniając magazyny amunicyjne w czołgach. Szykowali
pułk pancerny do ataku. Dowódca „PzKpfw 17” Hans Mohl sprawdził wewnątrz czołgu
urządzenia celownicze. Następnie otworzył właz i wynurzył się z wieżyczki. Obserwował
teren. Kilkanaście czołgów było już gotowych do działań, następnych kilkanaście czołgów i
pojazdów opancerzonych oraz motocyklów było w trakcie tankowania paliwa. Mohl odpiął
prawą kieszeń munduru, wyciągnął paczkę papierosów marki „Priva” oraz zapalniczkę.
Odpalając papierosa zerknął w lewą stronę i znieruchomiał. Strach sparaliżował jego ciało.
Oto widział, jak od strony północnej, tocząc się wolno po nasypie kolejowym, wprost między
kolumny niemieckie, zza drzew wyłania się polski pociąg pancerny. Szaro-stalowa ogromna
masa niczym chmura burzowa, złowieszczy, żelazny potwór, zupełnie niespodziewanie, przez
nikogo niezauważony znalazł się naprzeciwko niemieckiego pułku pancernego. Nagle z
wystających dział i haubic, umiejscowionych na wagonach bojowych, trysnął jasnoczerwony
pióropusz ognia i dymu. Przerażający świst przeciął powietrze. Zgrozy dodawał przenikliwy
zgrzyt stalowych kół pociągu, który co chwilę hamował, by po chwili ruszyć wolno do
przodu. Ogromne gejzery wybuchów pokryły teren, gdzie stali Niemcy. Wieże czołgów
wylatywały w powietrze. Niemieckie pojazdy jeden po drugim stawały w płomieniach.
Naziści ginęli w ułamku sekundy. Ich porozrywane ciała leżały na całej polanie. Niektórzy
palili się żywcem. Dzieła zniszczenia dokonały eksplodujące cysterny i ciężarówki z
amunicją...
Hans Mohl nie zdążył nawet krzyknąć. Pocisk z polskiej haubicy sto milimetrów trafił
bezpośrednio w kadłub jego czołgu. Eksplozja rozerwała Mohla na strzępy... Ostatnim
widokiem, jaki zarejestrowały jego źrenice, był duży, biały napis „Śmiały”.
Polskie ciężkie karabiny maszynowe terkotały w rytmie śmiertelnego walca. Kilka
czołgów niemieckich próbowało otworzyć ogień, lecz zamieniał je w stalowe groby pociąg
pancerny. Jednak kilka czołgów zdążyło oddać strzał w jego stronę...
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Kapral Soboniak i plutonowy Kańtoch z plutonu bojowego drugiego wagonu,
obserwowali pole ostrzału przez małe wizjery w pancerzu. Poczuli lekki wstrząs, gdy jeden z
niemieckich pocisków eksplodował tuż przy parowozie. Kańtoch, obawiając się, że szyna
została uszkodzona, krzyknął do Soboniaka, starając się przekrzyczeć grzmoty wystrzału
dział:
– Waldek, musimy sprawdzić torowisko, Szwaby jak trafią tor, nie odjedziemy!!!
– Zamelduj dowódcy – odparł Soboniak.
– Waldek, nie ma czasu! Według planu zaraz kończymy ostrzał i wycofujemy się!
Dawaj za mną!!!
Nie meldując dowódcy pociągu, żołnierze otworzyli ciężki właz ewakuacyjny i
wyskoczyli na ziemię, na przeciwną stronę nasypu. Schylając się, pobiegli około
osiemdziesiąt metrów wzdłuż torowiska, sprawdzając, czy niemieckie pociski nie uszkodziły
szyn. Po kilku minutach zatrzymali się. Kańtoch uśmiechnął się i wyszeptał:
– Dzięki Bogu, tory całe...
W tym momencie odgłos, który usłyszeli, przeraził ich śmiertelnie. Pociąg pancerny
„Śmiały”, ich stalowy dom, ich ocalenie, szarpnął wagony i wolno ruszył w kierunku
Działoszyna. Pękaty parowóz, wyrzuciwszy w niebo tuman pary, pociągnął tysiące ton stali i
zaczął oddalać się od dwóch żołnierzy. Przerażony Soboniak krzyknął:
– Rany Boskie!!! Odjeżdżają!!!
Co prawda po płaskim torze mogliby dogonić pociąg, jednak to wymagało wejścia na
nasyp, a wtedy Niemcy zauważyliby ich natychmiast. Plutonowy Kańtoch w desperacji
próbował biegnąć za pociągiem, lecz po chwili został powalony na ziemię przez Soboniaka.
Za późno. Zauważył ich mechanik niemieckiego czołgu Thomas Sztetke, który cudem ocalał
z masakry i zygzakując błądził po polanie.
Polscy żołnierze leżeli przytuleni do kamieni, w nadziei, że nie zostaną zauważeni w
panującym chaosie, wśród dymu i ognia, wśród wrzasków i jęków. Łudzili się nadzieją, że
cudem ocaleją. Teraz zdali sobie sprawę, jaki popełnili błąd, nie meldując o zamiarze
opuszczenia pociągu. Nie wiedzieli również, że nikt z załogi „Śmiałego” nie zorientował się
w tej dynamicznej sytuacji, że brakuje dwóch ludzi z plutonu...
Mechanik niemieckiego czołgu, który zauważył polskich żołnierzy, w ataku
wściekłości popchnął drążki sterownicze do przodu i na pełnym gazie ruszył w ich kierunku.
Eksplodowała w nim nienawiść, rządza zemsty za poległych towarzyszy. Chciał sam
wykonać wyrok na wrogach, będąc sędzią i katem jednocześnie. Przy pełnej prędkości czołg
wspiął się na nasyp, za którym leżało dwóch przeklętych Polaków...
Soboniak i Kańtoch leżeli w bezruchu, myśląc o szansach przeżycia. Kilka kroków za
nimi był skraj lasu. Soboniak uniósł lekko głowę, usłyszawszy ostry warkot. Podniósł oczy ku
niebu i w tym momencie zobaczył czarny, złowrogi kształt, który spada wprost na ich ciała.
W panice podnieśli się i próbowali uciec w pobliskie drzewa, jednak stalowe monstrum
dopadło ich między młodymi brzozami. Czołg z czarnym krzyżem wgniótł ich miękkie ciała
w wilgotny mech, tworząc upiorną, czerwonoszarą masę. Silnik czołgu zamilkł. Kierowca
otworzył właz i opuścił maszynę. Spojrzał na tylne gąsienice, potem na to, co jeszcze
zmieszane z mchem parowało z ziemi za czołgiem i po chwili zwymiotował...
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Miedźno, 18.01.1945r.
Godz. 02:00
Czterech rosyjskich żołnierzy, uzbrojonych w karabiny maszynowe, wsiadło do
wojskowego gazika. Wcześniej zjedli kolację u gospodarza, a teraz jechali w pobliże linii
kolejowej Kłobuck-Miedźno, gdzie do rana mieli patrolować lesisty teren za wciąż
ukrywającymi się Niemcami. To była ich pierwsza służba na tym terenie. Ledwie wczoraj
dotarli z frontem do Częstochowy, a dziś rankiem ich kompanie skierowano w pobliże
Miedźna.
Po dwudziestu pięciu minutach jazdy przez las, pojazd zatrzymał się, a Rosjanie dalej
poszli pieszo. Jeden z żołnierzy – młodszy lejtnant Łaginow – wyciągnął dwie butelki wódki.
– To na rozgrzanie, towarzysze – z uśmiechem powiedział do reszty i pociągnął łyk
palącego trunku. Drugą flaszkę podał Saszy Fiodorowowi. Gdy puste butelki wylądowały w
gęstych zaroślach, Rosjanie ruszyli w kierunku torów kolejowych. Gdy doszli do nich, dwóch
żołnierzy ustawiło się po jednej stronie nasypu, dwóch pozostałych po drugiej stronie. Mróz
dochodził do minus dwudziestu stopni. Dowódca patrolu – starszy lejtnant Pietrenko –
spojrzał na zegarek. Dochodziła czwarta trzydzieści nad ranem. Jeszcze półtorej godziny –
pomyślał i poprawił automat na ramieniu. Coś nagle przykuło jego uwagę. Wśród drzew,
około czterysta metrów przed nim, zamajaczył świetlisty kształt, który w miarę upływu czasu
przybierał postać ogromnego, bojowego pociągu, świecącego nienaturalnym światłem.
Żelazne wagony i parowóz otaczała gęsta, mieniąca się mgła. Huk wgniatanych na mrozie
torów rozrywał ciszę. Pietrenko zamarł w bezruchu. Klepnął towarzysza w ramię, jednak ten
stał w milczącym przerażeniu. Pociąg był tuż przy nich. Pietrenko pomyślał przez chwilę, że
widmo, które widział, to efekt wypitego alkoholu, jednak spektakl był tak prawdziwy,
odgłosy tak naturalne, że porzucił tę myśl.
– Łoginow! – krzyknął do żołnierza będącego po drugiej stronie nasypu, jednak nie
usłyszał odpowiedzi.
W tym momencie powietrzem wstrząsnął ogromny grzmot, potem drugi i następny.
Pociąg potęgą swoich dział rozorał nocną ciszę. W tle pojawiły się mroczne postaci biegające
na oślep, które zaczęły po chwili płonąć. Powietrze przeszył skowyt bólu, cierpienia i śmierci.
Nozdrza Rosjanina wypełnił swąd palonego mięsa i smród płonącej benzyny i ropy. Działa
pociągu wciąż pluły ogniem. Grzmoty i huk dział niemal rozrywały bębenki uszu. Bezbarwne
istoty biegły ku niemu i dziwnie przypominały mu sylwetki niemieckich żołnierzy. Pietrenko
w histerycznym lęku zdjął „pepeszę” z ramienia, przeładował broń i na oślep zaczął strzelać
w zbliżające się mroczne istoty. Gdy skończyła mu się amunicja, wyciągnął z ładownicy
drugi magazynek, podpiął do broni i wypruł jego całą zawartość w straszliwy parowóz, który
sapał i wyrzucał kłęby świetlistej pary. Parowóz wydał przeraźliwy dźwięk syreny kolejowej,
buchnął jeszcze raz tumanem pary i nagle wszystko umilkło, tak szybko, jak się pojawiło.
Nastąpiła grobowa, dziwna cisza. Rosjanin stał wstrząśnięty. Nie mógł racjonalnie wyjaśnić
tego, czego przed chwilą doświadczył. Z osłupienia i przerażenia wybudził go sierżant
Babuszkin, który chwycił go za ramiona i mocno potrząsnął. Pietrenko ocknął się. Wziąwszy
głęboki oddech, przeszedł na drugą stronę torów i tam zobaczył leżącą na śniegu bezkształtną
krwawą masę w rozszarpanym zielonym mundurze. Lewa ręka w kawałku płaszcza leżała
dwa metry od zmasakrowanych zwłok. Krwawa, ogromna plama doskonale była widoczna w
świetle księżyca. Pietrenko, czując podchodzącą mu do gardła żółć, zapytał:
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– Na litość boską!!! Co mu się stało?
Po chwili milczenia Łoginow odpowiedział mu cichym, drżącym głosem:
– Towarzyszu Pietrenko, wpakował pan w niego cały magazynek... rozerwał go pan na
strzępy...
Kłobuck, 02.09.1962 r.
Bronisław Sowa zakończył zmianę o czwartej nad ranem. Pracował w Destylarni
Żywicy w Kłobucku. Zakład dobrze prosperował, przynosił zyski. Żywica była towarem
dobrze się sprzedającym na całym świecie, dlatego zakład pracował całą dobę. Bronek lubił
nocne zmiany. Miał sześćdziesiąt trzy lata i nie musiał już być czynny zawodowo, jednak
nudziło go siedzenie w domu.
Po umyciu się i przebraniu w czyste ubrania wyszedł na parking. Wsiadł do kremowej
„Warszawy”, włączył silnik i wolno ruszył w kierunku Mokrej. Mieszkał w miejscowości
Zawady, więc droga nie zajmowała mu dużo czasu. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego,
zauważył opadające bariery kolejowe. Spojrzał na zegarek – dochodziła godzina czwarta
trzydzieści. Był nieco zdziwiony, ponieważ jeździł tą trasą o tej porze bardzo często i nie
pamiętał, aby jakikolwiek pociąg kursował o tej godzinie. Dojechał do szlabanu na odległość
jednego metra i zatrzymał wóz. W radiu grała smętna muzyka. Znużony poczuł zmęczenie.
Nagle radio przestało grać, a silnik samochodu zgasnął. Zdumiony przekręcił kluczyk, jednak
bez efektu. Poczuł drżenie ziemi i nagle zobaczył wyłaniający się z nocnej czerni ogromny
kształt pociągu, ciemne monstrum z zapalonymi bocznymi reflektorami. Dudnienie
metalowych kół pociągu rozsadzało czaszkę. Pociąg prawie zwolnił do zera. Przesuwał się
bardzo powoli przed oczami Bronka, który zdążył zauważyć na czole parowozu dwie wielkie,
białe litery – ŚM... Pierwsze skojarzenie, jakie przyszło mu do głowy, to słowo „śmierć”.
Zimny pot oblał mu czoło, poczuł duszność. Nagle, ogromny, nieziemski huk wgniótł go w
fotel, a kanonada z karabinów maszynowych odbijała się echem od pobliskich drzew. Bronek
zaczął krzyczeć. Drżącą dłonią próbował przekręcić kluczyk w stacyjce samochodu, lecz
silnik nie reagował. W tym czasie pociąg zatrzymał się, a w oknie wagonu Bronisław
zauważył zamazaną postać człowieka, postać bez twarzy, ale ze świecącymi pustymi
oczodołami. I choć zjawa nie miała twarzy, można było odczytać z niej jakiś smutek, żal i
ból. To „coś” ubrane było w mundur wojskowy z czapką na głowie. Spod kół pociągu, w
huku dział, buchnęły gejzery pary. Piekielny dźwięk syreny rozproszył ciszę. Wagony oddały
jeszcze jedną przeraźliwą i dudniącą salwę i pancerne widmo zniknęło w ogromnej mgle.
Bronek był u kresu wytrzymałości nerwowej. Pociąg zniknął. Nastąpiła cisza, jednak
mężczyzna czuł czyjąś obecność. W tej sekundzie, po dwóch stronach samochodu, pojawiły
się dwie postaci ludzi ociekające krwią, ze zmiażdżonymi czaszkami. Nienaturalnie
sprasowane dłonie wyciągnęły się w jego kierunku, a do uszu dochodził szept, którego nie
rozumiał. Bronisław chciał krzyknąć, ale głos ugrzązł mu w gardle, a w klatce piersiowej
poczuł ból, który rozsadzał mu wnętrze. Gdy tracił świadomość, oczy jego zarejestrowały
mały błysk na czapce nieznajomego, błysk, który okazał się być małym, metalowym
orzełkiem. I to był ostatni widok w życiu Bronka. Serce nie wytrzymało napięcia i silny zawał
zabrał go do innego świata...
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Wśród miejscowej ludności zaczęły krążyć plotki o wiszącej nad lasami Mokrej
klątwie. Wieczorami przy wódce opowiadano, że nad ranem można zobaczyć wyłaniający się
ze mgły pociąg, słychać wystrzały i wybuchy, słychać jęki i krzyki rannych żołnierzy. Ptaki
wtedy nie śpiewają, a las jest jakby wymarły. Powtarzano, że zawsze na koniec upiornej
scenerii pojawiają się dwie półwidzialne sylwetki mężczyzn bez twarzy, w poszarpanych
mundurach, ociekające krwią. Jedni nie wierzyli, ci zaś, co byli przekonani o prawdziwości
zjawiska, nie wiedzieli, jak blisko są prawdy. Oto niespokojne duchy dwóch polskich
żołnierzy nie mogły odejść w zaświaty, dopóki tajemnica masakry znad skraju lasu nie
zostanie ujawniona...
02 09.1971r.
Pociąg osobowy spokojnie przemierzał trasę Katowice-Gdynia. Wyjechał z dworca
katowickiego o trzeciej nad ranem. O godzinie czwartej dwadzieścia pięć zabrał kilku
pasażerów z dworca kolejowego w Kłobucku i ruszył w dalszą drogę. Noc była ciepła, z
lekkim zachmurzeniem. Po opuszczeniu dworca w Kłobucku, pociąg szybko nabrał prędkości
do stu kilometrów na godzinę...
W lokomotywie dwóch maszynistów rozmawiało o polityce. Jeden z nich – Tadeusz
Pisarek – maszynista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem patrzył jednocześnie na
uciekające tory. Gdy mijali miejscowość Annolesie, kilkaset metrów przed sobą zobaczył
mały, jasny punkt, który po chwili zamienił się w reflektor przedni parowozu.
– Tadek!!! – wykrzyknął Pisarek – mamy coś na kursie kolizyjnym!!!
Sygnalizacja kolejowa pokazywała wolny tor. Również rozkład jazdy nie wskazywał,
aby jakikolwiek skład mógł znaleźć się przed nimi. A jednak to „coś” jechało wprost na
pociąg pasażerski. Drugi maszynista, nie zastanawiając się ani chwili, pociągnął do oporu
dźwignię hamulca. Zgrzyt i wycie hamujących kół rozdarło ciszę. Pasażerowie wyrzucani siłą
bezwładności lądowali na podłodze, fotelach i ścianach wagonów, odnosząc mniejsze czy
większe rany. Porozrzucane bagaże dopełniły bałaganu. Maszynista Pisarek spojrzał przed
siebie i wiedział już, że za kilka sekund nastąpi zderzenie. Wielka, masywna i pękata
lokomotywa, wyrzucająca ogromne ilości pary, była przed nimi tuż-tuż. Maszyniści rzucili się
na podłogę, oczekując masakry. Gdy oba pociągi spotkały się, nie było huku, nie było trzasku
giętych blach, nie było potężnego uderzenia stali o stal. Pociąg-widmo wniknął w skład
pasażerski i jechał dalej, rozświetlając jego wnętrze mglistą, prawie fluoroscencyjną poświatą.
Maszyniści, a potem wszyscy pasażerowie mogli oglądać przesuwające się powoli wnętrze
pociągu pancernego. Najpierw ich oczom ukazały się sceny z parowozu – widzieli półnagich
mężczyzn krzątających się przy palenisku. Następnie widzieli wieże dowodzenia, w której
półprzezroczysta postać bez twarzy żywo gestykulowała rękoma. Sceny przesuwały się jak na
taśmie filmowej. Gdy pojawiły się wagony bojowe, rozległ się przerażający huk dział i smród
prochu. Wnętrze wypełniły tumany pyłu i dymu z strzelających co chwilę dział.
Beztwarzowe, niewyraźne sylwetki żołnierzy, jak w amoku krzątały się dokoła. Co chwilę
było słychać głośne stuknięcia stali o stal – to wypadające puste łuski z zamków luf waliły o
podłogę. Pasażerowie pociągu pośpiesznego znaleźli się jakby w środku boju. Widzieli na
polanie dziesiątki trupów lub biegających w popłochu żołnierzy niemieckich. Całe wnętrze
pociągu wypełniło się scenami bitewnymi, obrazem masakry, zapachem śmierci. Jeden z
podróżujących mężczyzn chciał chwycić mglistą postać za ramię, gdy ta odwróciła się do
45

niego błyskawicznie i mężczyzna ujrzał tylko puste, zimne oczodoły. Nie wytrzymał napięcia,
otwarł okno i wyskoczył na zewnątrz. Reszta pasażerów krzyczała w przerażeniu, dzieci
płakały. Warkot, zgrzyt i grzmoty doprowadzały do obłędu. Ciała wszystkich przenikało
przeraźliwe zimno stali. Nagle, w jednej chwili wszystko umilkło. Upiorna sceneria zniknęła i
nastąpiła cisza...
Maszynista Pisarek podniósł się poobijany i zdruzgotany psychicznie. Wciąż trząsł się.
Wolno jednak otworzył drzwi lokomotywy i wyskoczył na torowisko. Spojrzał do tyłu, ale nic
tam nie było. Za ostatnim wagonem jego pociągu widniała jedynie czarna pustka. Nie było
śladu po stalowym, mglistym pociągu. Wsiadł do pierwszego wagonu i szedł między
przedziałami. Widział ludzi przerażonych, siedzących w milczeniu. Wielu z nich było
rannych i poobijanych. Ogromny nieład i porozrzucane rzeczy potęgowały grozę.
Oszołomiony tym, co widział, usiadł przy starszej kobiecie, której wzrok wlepiony był w
okno. Staruszka modliła się, trzymając różaniec w ręku. Pisarek spojrzał w kierunku, w
którym patrzyła staruszka i struchlał. Zobaczył dwie niewyraźne postacie w mundurach,
wyciągające ku niemu bezkształtne ręce ociekające krwią. Wtedy też usłyszał, pomimo
odległości, wyraźny szept – „znajdź go, znajdź go”. Po chwili sylwetki pokryła dziwna,
czarna masa o regularnym kształcie, przypominająca prostokąt, i wtedy do uszu Pisarka dotarł
przeraźliwy, krótki jęk...
Szpital w Lipsku, NRD, 02.09.1972 r.
Pięćdziesięciopięcioletni Thomas Sztetke umierał z powodu nowotworu mózgu.
Wiedział, że nie ma już dla niego ratunku. Był podłączony do aparatury utrzymującej życie i
tylko chwilami odzyskiwał przytomność. Leżąc w malignie, jego podświadomość
przywracała mu bez przerwy obrazy sprzed trzydziestu trzech lat – dzień 01.09.1939 roku –
gdy w pierwszym dniu wojny wgniótł swoim czołgiem na skraju lasu dwóch żywych polskich
żołnierzy. Te wspomnienia dręczyły go niemiłosiernie przez wszystkie lata, aż do dziś...
Sztetke odzyskał na chwilę przytomność. Spojrzał na zegar – była godzina szesnasta
trzydzieści siedem. Wstrząsnął nim dreszcz. To było tego dnia i o tej godzinie, dokładnie
trzydzieści trzy lata temu...
Poczuł mokry okład na czole. To jego brat, Karl, który czuwał przy nim przez cały
czas, położył mu na skroni zwilżony ręcznik. Sztetke siłą woli wyszeptał do brata: „to, co ci
powiem, musisz ujawnić, Karl, obiecaj” i resztką sił wyjawił tajemnicę, która jak zmora
dusiła go przez wszystkie lata życia...
Po kilku minutach, gdy skończył mówić, lekko uśmiechnął się do brata i zamknął
oczy. Po chwili wszystkie urządzenia, które monitorowały funkcje życiowe, pokazały
wartości zerowe. Sztetke zmarł...
Nazajutrz Karl Sztetke, jeszcze przed pochówkiem brata, zadzwonił do Konsulatu
Polskiej Rzeczypospolitej ludowej w Dreźnie...
Kłobuck, tego samego dnia, 02.09.1972r.
Mateusz sprawdził zawartość plecaka – było wszystko na miejscu. Osiemnastoletni
chłopiec był pasjonatem militariów, kolekcjonerem staroci. Interesowała go głównie II wojna
światowa. Mieszkał w Kłobucku, więc doskonale wiedział, jakie wydarzenia miały miejsce w
okolicach Mokrej pierwszego września tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku. Od
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kilku miesięcy wybierał się w tamte lasy, zabierając ze sobą skonstruowany z kolegą
wykrywacz metali. Miał już niezłą kolekcję pochodzącą z poszukiwań w lasach pod Mokrą –
guziki żołnierskie, hełmy, klamry od pasów, łuski i amunicję.
Około godziny trzynastej wsiadł na rower i z ekwipunkiem w plecaku pojechał drogą
w stronę Mokrej...
Szukał już trzy godziny, lecz nie znalazł nic ciekawego – kilka starych puszek,
podków i kilka łusek. Miał już zakończyć poszukiwania. Spojrzał w stronę nasypu
kolejowego. Nagle las stał się jakby wymarły, nastąpiła nienaturalna cisza. Mateusz usłyszał
dziwne pacnięcie czegoś o ziemię i zauważył spadająca szyszkę. Temu wszystkiemu
towarzyszył jakiś dziwny, niezrozumiały szept. Zaniepokojony, ale jednocześnie ciekawy,
ruszył w tamtym kierunku. Doszedł niemal do skraju lasu i oniemiał. Zobaczył na ściółce
leśnej świeżutkie ślady wgnieceń, które mu coś przypominały. „Cholera – to przecież... ślady
gąsienic czołgowych!!!” – krzyknął do siebie. Chwycił wykrywacz metali i przesuwał nim w
tą i z powrotem nad śladami. Sygnał był bardzo wyraźny. Odłożył wykrywacz i małym
szpadlem zaczął kopać. W pewnej chwili zauważył błysk metalu. Podniósł przedmiot i po
chwili miał na dłoni małego, żołnierskiego orzełka z czapki. Zaczął podniecony kopać dalej.
Po pięćdziesięciu minutach usiadł na pniu. Był przerażony i wstrząśnięty. W
wykopanym dole o długości około dwóch metrów i szerokości jednego metra, w świetle
słońca błyszczały dwa zgruchotane szkielety ludzkie. Czaszki były zmiażdżone. Piszczele
wystawały z dobrze jeszcze zachowanych butów żołnierskich. Obok leżały zbutwiałe resztki
odzieży, w której znalazł fragmenty dokumentów. W ustach mu zaschło, a cały się trząsł. Z
odczytanych fragmentów papieru powtarzał w kółko – „Kańtoch, Soboniak”...
Pod wieczór podjechał na miejsce milicyjny UAZ. Na drugi dzień na miejsce dotarły
odpowiednie służby. Po trzech tygodniach zaś, na cmentarzu w Miedźnie pochowano szczątki
dwóch polskich żołnierzy ze składu osobowego Pociągu Pancernego „Śmiały”...
W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym czwartym roku władze Kłobucka podjęły
decyzję o budowie pomnika na terenie wsi Mokra, który miał upamiętniać bitwę polskich
żołnierzy, w tym pociągu pancernego, z potężną armadą niemiecką w pierwszym dniu wojny.
Otwarcie pomnika nastąpiło dziewiątego maja tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego piątego
roku...
Gdzieś w lesie pod Mokrą... 10.05.1975 r.
Godz. 04:30
Wiatr lekko poruszał gałęziami drzew. Las majestatycznie milczał, niektóre tylko
zwierzęta wyszły w poszukiwaniu jedzenia. Sarna leniwie skubała resztki liści, gdy nagle
znieruchomiała. Szyny kolejowe zadrżały, a szum od torów narastał. Zza drzew, po nasypie
kolejowym toczył się wolno pociąg z wystającymi lufami dział, które po chwili obróciły się w
stronę polany. W okienku wieży dowodzenia pojawiła się świetlista postać, która wolnym
ruchem dołożyła dwa palce dłoni do daszka czapki, salutując komuś. Wtedy, jakby znikąd, z
mchu leśnego wyrosły dwie postacie i ruszyły w stronę pociągu. Dwa cienie weszły na
drabinkę i zniknęły w środku pancernego wagonu bojowego. Po chwili ze wszystkich dział i
haubic pociągu ryknęła potężna salwa. Gdy grzmot ucichnął, syrena parowozu wydała
pięćdziesiąt trzy przeraźliwe, donośne sygnały, po czym stalowa forteca wolno ruszyła.
Zbliżając się do drogi na Rębielice, pociąg stopniowo zamieniał się w jaskrawą, świecąca
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mgłę, która uniosła się ku niebu i znikała tak, jak powietrze rozwiewa dym z ogniska.
„Śmiały” odjechał na wieczną bocznicę, jednak już pełną załogą, tą ze stanu trzydziestego
pierwszego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku...
KONIEC
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I MIEJSCE
Szymon Makles
Déjà Vu
Berno, Park Kleine Schanze, 9 IX 1915
Włodzimierz siedział na ławce świadom wzorowo spełnionego obowiązku. Na
konferencji w Zimmerwaldzie wypadł fantastycznie, mimo iż bał się, jak na jego radykalne
poglądy zareaguje międzynarodowa widownia. Z daleka dostrzegł nienaturalnie wysoką,
zakapturzoną postać. Po ciężkim kroku rozpoznał, że to ten, który poprosił go o to spotkanie.
Wszystko, czym było owo indywiduum, wzbudzało we Włodzimierzu największy wstręt,
niemal taki, jaki czuł do jego mocodawców.
– Siadaj. Czego chcesz? Mam mało czasu – rozpoczął bez przywitania.
Postać usiadła obok niego nie ściągając kaptura, mimo iż została już rozpoznana.
– Mam propozycję. Korzystną dla nas obu. Wiem, co chcesz osiągnąć. Mogę ci to
ułatwić. Mam dość życia, które prowadzę. Chcę zniknąć. Zacząć nowe.
– Do rzeczy, znachorze.
– Pozwól mi uciec, a w mniej niż rok dostaniesz, czego pragniesz. Zabij ich
wszystkich, jeśli masz taką ochotę, nic dla mnie nie znaczą.
– I tak dopnę swego, nie potrzebuję pomocy ,,sił nadprzyrodzonych”. – Włodzimierz
splunął z pogardą. – Jeśli to wszystko, to możesz…
– A do tego czasu oni będą zabijać i wykorzystywać twój lud – przerwał mu guślarz. –
W głębi serca wiem, że jesteś idealistą i nie pozwolisz na ani jeden dzień ucisku więcej.
– Masz jeszcze trzy zdania mojej uwagi. Wykorzystaj je dobrze – odparł Włodzimierz.
– Dam ci całą rodzinę na tacy – są już zmęczeni wojną i właściwie każdą decyzję
podejmują w konsultacji ze mną. Mogę zamknąć ich w jakiejś wiejskiej posiadłości ,,dla ich
bezpieczeństwa”, aż po nich przyjdziesz, podczas gdy ja ulotnię się, zabierając trochę
najpotrzebniejszych rzeczy.
Włodzimierz parsknął śmiechem.
– Jedyne, co może zabierzesz, to własny łeb na karku, a i to tylko wtedy, jeśli będę w
dobrym humorze. Cała reszta należy do proletariatu, po rewolucji należy mu się wszystko, co
mieli ciemiężyciele oraz – wymownie spojrzał w oczy Rasputina – ich psy.
Rasputin przez chwilę siedział w bezruchu, kalkulując ile było w tych słowach
prawdy, a ile nowej strategii targowania. W oczach Lenina wyczytał jednak, że ten sukinsyn
prawdziwie wierzył w swoje poronione idee.
Wstając rzucił przez zęby:
– Pomyliłeś wilka z psem – po czym rozpłynął się w cieniu zalegającym parkowe
alejki.
Kłobuck, Pałac na Zagórzu, 14 XII 1915
Klemens Gładysz – nocny stróż pałacowy – usłyszał łomotanie do drzwi. Nie było to
nic nadzwyczajnego. Szalejąca wojna, którą ludzie zaczynali nazywać ,,Wielką”, sprawiała,
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że niemal w każdym tygodniu zdarzał się niezapowiedziany nocny gość, szczególnie teraz,
gdy zima zaczęła doskwierać. Wstał znad czytanej księgi – pierwszego polskiego wydania
,,Pana Tadeusza”. Dzisiaj Polska była bliżej niepodległości niż kiedykolwiek. Doczekała się
wojny między znienawidzonymi zaborcami, a Klemens był zdania, że gdzie trzech się bije,
tam czwarty korzysta. Chwycił za laskę. Chroma noga uchroniła go przed obowiązkową
służbą w carskiej armii, ale w takie chłodne noce dawała mu się we znaki. Łomotanie znów
się powtórzyło, teraz bardziej natarczywe. Dokuśtykał do obszernego przedpokoju
zastanawiając się, ile jeszcze razy będzie w stanie pokonać taki dystans. Po drodze zabrał
przygotowany na takie okazje pistolet. Zawsze naładowany, dawał starcowi – może naiwne –
poczucie bezpieczeństwa. Przyłożył oko do judasza. Niestety skromne światło księżyca i
gwiazd nie pozwoliło mu dojrzeć twarzy przybysza. Lokaj odłożył laskę i oparł się o
mosiężną klamkę. Uchylił drzwi trzymając broń w pogotowiu, na wypadek gdyby gość rażąco
nie przestrzegał zasad savoir vivre. Światło lamp zawieszonych w holu padło na niewysoką,
ale dobrze zbudowaną postać. Droga, wojskowa kurtka zdradzała, że mężczyzna był z
carskiej armii. Insygnia wskazywały, że to ktoś z samego sztabu generalnego. Odźwierny
zazgrzytał zębami z nieukrywaną awersją, ale szybko się opanował. Wojskowy musiał uznać,
że to z powodu chłodu, bo nie zareagował w żaden sposób. Sięgnął do kieszeni. Klemens
mocniej zacisnął powykręcane zaawansowanym artretyzmem palce na uchwycie rewolweru i
odciągnął korek. Rosjanin zamiast broni wyciągnął jednak jakiś dokument i podał go przez
próg. Polak pochylił się. Była to legitymacja upoważniająca do zarządzania posiadłością na
czas działań wojennych, podpisana przez samego cara. Taki papier działa na wyobraźnię.
Stróż wepchnął pistolet głęboko w kieszeń płaszcza, mając nadzieję, że tymczasowy
właściciel pałacu i jego obecny bezpośredni przełożony nie zauważył tej gargantuicznej
niegościnności. Otworzył szeroko drzwi i zgiął się w pół. Plecy zaprotestowały bólem
przeciw takim gimnastycznym popisom.
Pułkownik Borys Michajłowicz Sołowiow dał pocierpieć chwilę starcowi, zanim
przekroczył próg i pozwolił odźwiernemu się rozebrać. Służący łamaną ruszczyzną zaczął
proponować mu swoje niezbyt wyrafinowane usługi. Borys jednak nie przyjechał tutaj
kosztować częstochowskiej kawy ani brać kąpieli w różanej wodzie. Odprawił odźwiernego, a
sam udał się do najlepiej oświetlonego pokoju gościnnego. W świetle kilku lamp i ognia z
kominka rozłożył odnalezione w starych, warszawskich archiwach plany. Przestudiował je
dokładnie, po czym korzystając z zawartych tam wskazówek, zszedł do pałacowych piwnic.
Na końcu położonej najgłębiej zatrzymał się. Jedynie ktoś, kto wiedział, czego szukać, mógł
znaleźć zarys klapy w podłodze. Odsunął dużą beczkę i przesunął palcami po posadzce.
Poczuł ledwie wyczuwalną szczelinę. Szarpnął. Zawiasy, prawdopodobnie nieużywane od
setek lat, zajęczały przejmująco, ale puściły dość łatwo. Poświecił do środka. To, co ukazało
się jego oczom, sprawiło, że cały trud szukania właściwej lokalizacji w ogarniętej wojną
Europie przestał być istotny. Wykonał zadanie. Pod jego efektownym wąsem pojawił się
nieco mniej urodziwy uśmiech. Czas zdać raport.
Moskwa, 11 II 1916
Borys wstał z krzesła przeznaczonego dla adiutantów. Jeden z szambelanów zaczął go
zapowiadać, chcąc prawdopodobnie wymienić wszystkie tytuły i zasługi rodziny pułkownika
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do pięciu pokoleń wstecz, ale pokaz jego niebagatelnej, acz wybitnie bezużytecznej wiedzy
został brutalnie przerwany przez basowe:
– Wejść.
Zmieszany kamerdyner stał chwilę w bardzo śmiesznej pozie, z szeroko otwartymi
ustami, ale zreflektował się i gestem zaprosił gościa do gabinetu. Borys usłyszał ciche i pełne
rozczarowania westchnienie, gdy mijał lokaja, święcąc setką medali na galowym mundurze, o
których nie miał okazji wspomnieć jego prezenter.
– Znalazłem, jest idealny. Absolutnie perfekcyjny – zaczął bez zbędnych wstępów
Sołowiow. Wiedział, że jego rozmówca nie lubi owijania w bawełnę.
– Gdzie? – spytał Rasputin, nawet nie odwracając się od okna wychodzącego na
centrum Moskwy.
– Pałac na Zagórzu, w Polsce. I już jest nasz, więc nie będzie żadnych podejrzeń,
przynajmniej póki żyją…
– Przeżyją – przerwał mu Rasputin z taką siłą w głosie, że na skórze doświadczonego
wojskowego pojawiła się gęsia skórka. – Pewnie nie wszyscy. Ale niektórzy na pewno.
– Tak, macie rację. Przepraszam, nie chciałem żebyście tak to zro…
– Zamknij się – znów mu przerwał. – Ile zajmie ci przerzucenie wszystkiego?
– Nie wiem. Gdy zima się skończy. Pewnie rok, może dwa.
– Musisz skończyć przed następną zimą – jest wysoce prawdopodobne, że i tak jej nie
dożyję.
– Nie uda mi się, to niemożliwe. Naprawdę. I tak poruszyłem już niebo i ziemię,
żeby…
Rasputin obrócił się od okna, dopadł do pułkownika, złapał go za szyję i podniósł, jak
gdyby krępy mężczyzna nic nie ważył. Jego czarne oczy wwierciły się w duszę Borysa.
Strach zalał całe jego ciało, żelazny uścisk wypchnął powietrze z płuc. Próbował oswobodzić
się z uchwytu, ale tylko żałośnie wierzgał i wił się całkowicie zależny od woli oprawcy.
– Nie spraw, by piekło przyszło po ciebie – wyszeptał Rasputin, ale w głowie
pułkownika szept ten był głośniejszy niż artyleryjski ogień.
Znachor upuścił na podłogę wojskowego, który zaczął spazmatycznie łapać oddech.
– Przed następną zimą. Audiencja skończona. – Lokaj wszedł do gabinetu i bez słowa,
jakby taki stan gości po wizycie w tym miejscu był dla niego chlebem powszednim,
wyprowadził Borysa na korytarz.
Pałac na Zagórzu, Kłobuck. 10 IV 1917
– Jak to jest, że ten stary suczysyn wszystko przewidział? Wyjście z wojny, rewolucja,
abdykacja, upadek caratu… no i przede wszystkim własną śmierć? Dlaczegoś musiał umrzeć,
do cholery?! – pomyślał zirytowany Sołowiow, patrząc jak ostatni wóz zostaje rozpakowany
w pałacowym parku. Z jednej strony Borys nienawidził Rasputina, z drugiej ten oszust był
gwarantem wyjścia z każdej, nawet najbardziej nieprawdopodobnie trudnej sytuacji.
Wydawał się nieśmiertelny. A jednak – otruty, kilkukrotnie postrzelony, ze zmiażdżoną
czaszką, związany i wrzucony do rzeki, w końcu wyzionął ducha. Niesamowite, że gdy
wyłowiono ciało, sznury były rozwiązane. Znając tego prymitywa, pewnie był o kilka ruchów
od powierzchni wody, gdy stracił życie. Tak czy siak, teraz był już całkowicie i
niezaprzeczalnie martwy.
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Pułkownik żuł dobry tytoń i popijał mocny bimber. Jak na Rosjanina z krwi i kości
przystało, był posiadaczem niesamowicie mocnej głowy. Wypicie pół flaszki o poranku było
dla niego czymś absolutnie naturalnym, a od rozpoczęcia wojny, czymś koniecznym dla
zachowania zmysłów. Jedynie alkohol mógł rozproszyć chłód, jaki wypełniał człowieka, gdy
niemal codziennie dowiadywał się o śmierci kolejnego przyjaciela. Borys nie był przesądny,
widział na własne oczy zdewastowane i niepodważalnie nieżywe ciało Rasputina, ale gdy
tylko pomyślał o porzuceniu zleconej mu przez znachora misji, przechodziły go dreszcze
przerażenia. Wmówił sobie, że to patriotyzm i wojskowa przysięga trzymają go kurczowo
przy wypełnianiu kolejnych punktów planu, jednak w głębi duszy wiedział, że to irracjonalny
strach przed pośmiertną zemstą swojego przełożonego jest zasadniczą przyczyną takiego
stanu rzeczy.
Przed rozpoczęciem operacji cała pałacowa służba została zwolniona. Na ich miejsce
powołano bardzo zaufanych i nie zadających zbędnych pytań Polaków, którzy za
odpowiednią sumę potrafiliby połknąć własny język. Dzisiaj bez słowa nosili pakunki, worki i
paczki z wozów do piwnic, a stamtąd na dół – do prastarego korytarza ciągnącego się w
nieskończoność pod całym Kłobuckiem, co najmniej do kościoła świętego Marcina, a może
jeszcze dalej. Gdyby tylko wiedzieli, co kryje się w skromnie wyglądających opakowaniach.
Zawartość najmniejszego z nich warta była więcej pieniędzy, niż ci głupcy
kiedykolwiek zarobią. Łącznie. Majątek carski zgromadzony w najcenniejszych
ruchomościach. Biżuteria, kamienie szlachetne, złoto, ale przede wszystkim dzieła sztuki
najwyższej próby – od antyku po współczesność, potajemnie wywiezione ze wszystkich
skarbców i posiadłości cara w Rosji – to wszystko znoszone było teraz schodkami w
ciemność, by czekać spokojniejszych czasów. Prawa własności można odebrać, papiery
wartościowe unieważnić, ale żadnym dokumentem nie odbierzesz wartości sztuce i złotu.
Genialny w swej prostocie plan Rasputina sprawiał, że potęga caratu mogła przetrwać nawet
jego oficjalny upadek. Wystarczy, że jeden z prawowitych właścicieli przetrwa
komunistyczną zawieruchę i razem z ukrytym majątkiem znajdzie się poza wpływami Lenina.
Wtedy może się ujawnić i spieniężyć swój skarb w jakimś zachodnim mocarstwie. Zdobyte
aktywa wesprą finansowo wszystkie ruchy przeciwne nowej władzy czy to w Rosji, czy poza
nią. Jest to nawet romantyczny koncept – bolszewicy, łudzący się, iż posiadają poparcie
całego rosyjskiego narodu, walczący ideą braku własności prywatnej i różnie pojmowanej
równości, kontra jeden człowiek bez poparcia żadnych mas ludzkich ani żadnej legitymizacji
władzy, posiadający jednak nieskończoną potęgę finansową. Rasputin nie chciał jedynie
wygrać z Leninem walki o władzę. Chciał zniszczyć jego marzenia, wszystko, czemu
poświęcił życie. Pokazać, że jego idee, którym tak ufał, są niczym w porównaniu z mocą
pieniądza. Nie zniszczyć jedynie człowieka, ale także wszystko, w co wierzył, czemu się
oddał. Borysa z jednej strony przerażała taka pragmatyczna i zimno wykalkulowana zemsta, z
drugiej niesamowicie mu imponowała.
Gdy ostatnie skarby zostały bezpiecznie umieszczone w podziemnym tunelu, na klapie
broniącej drogi do obecnie prawdopodobnie najcenniejszego skarbca na świecie została
postawiona gigantyczna, czarna szafa. Nie był to jednak zwykły mebel. Była to pułapka
stworzona przez najwybitniejszych carskich rzemieślników. Borys osobiście podszedł do niej
i zgodnie ze skomplikowaną sekwencją poruszał klamkami masywnych drzwi szafy,
uaktywniając śmiercionośny mechanizm. Zapewne nikt nie będzie próbował przesunąć jej z
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miejsca, ale gdyby to zrobił, z szafy wyleją się litry żrącego kwasu. Zalana wodą piwnica nie
będzie dostępna dla nikogo przez co najmniej kilka dni, może tygodni. Oprócz tego,
podpalony zostanie lont, który ciągnie się do małego ładunku umieszonego wcześniej przez
rzemieślników z fabryki zapałek w Częstochowie na dachu budynku. Drobna eksplozja
wytworzy ogromną ilość światła, łatwo widoczną nawet w słoneczny dzień. Zaufany człowiek
Borysa ma za zadanie obserwować z daleka pałac, na wypadek gdyby budynek wpadł w
niepowołane ręce lub któryś z zaufanych Polaków jednak spróbował sprawdzić, co dokładnie
chowali w tunelu wiosną. W takim wypadku, zawiadomi on telegraficznie swojego szefa, a
ten wróci niezwłocznie do Kłobucka. Z armią, jeśli zajdzie taka konieczność.
Sołowiow westchnął, gdy wsiadał do samochodu, mającego odwieźć go na pociąg z
powrotem do Rosji. Teraz czas na trudniejszą część planu. Sprawić, by w bolszewickim szale
mordu przetrwał choć jeden z Romanowów. Albo jedna.
Jekaterynburg, VII 1918
Borys, po powrocie do kraju, zaangażował się w pomoc nowej władzy. Dzięki swojej
ogromnej wiedzy na temat arystokracji w byłym wojsku cara wspinał się szybko po
szczeblach komunistycznej hierarchii. Został czekistą, a po dostaniu się do zarządu
Wszechrosyjskiej Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem poprosił o
przeniesienie do kolegium Uralskiego Komitetu Centralnego, argumentując tę apelację swoim
pochodzeniem z tamtych rejonów Rosji i chęcią szerzenia zbawczych idei bolszewickich w
rodzinnych stronach. Zarząd nie zastanawiał się długo. Silny konkurent w walce o fotel
przewodniczącego CzK sam prosi o odejście? Taka okazja nie zdarza się często. Został
oficjalnie oddelegowany i późną wiosną wyjechał do Jekaterynburga.
Jekaterynburg, 17 VII 1918
Głośne pukanie obudziło Anastazję Romanową z bardzo płytkiego snu. Zdążyła
jedynie założyć koszulę nocną, gdy Jakow Jurowski bezpardonowo wyważył drzwi do jej
komnaty.
– Proszę o wybaczenie. Nie mogłem sobie pozwolić na ani chwilę zwłoki. Jest pani w
największym niebezpieczeństwie i natychmiast musi zejść do piwnicy – powiedział twardym
tonem nieproszony gość.
Anastazja w stanie półletargu pozwoliła się zaciągnąć na dół bez protestów, chociaż w
jej głowie pojawiła się wątpliwość, dlaczego, skoro grozi jej niebezpieczeństwo, nie uciekają
z domu, tylko chowają się w piwnicy. Odpowiedź poznała bardzo szybko. Na krzesłach
związani siedzieli wszyscy pozostali przy życiu członkowie jej rodziny. Majordomus nagle
zmienił wyraz twarzy z pełnego oddania zakłopotanego stanem córki cara służącego, w
szalejącego z nienawiści psychopatę. Uderzył Anastazję na odlew w lewy policzek,
zostawiając wielki siniak na jej twarzy. Upadła. Z cienia wyszły dwie postacie, które szybko
ją także przywiązały do krzesła i zakneblowały. Jurowski z pasją godną szekspirowskiego
dramatu odczytał wyroki skazujące na śmierć wszystkich członków carskiej familii, po czym
wyciągnął broń. Pojawiło się kilku mężczyzn – paru z nich rozpoznała. Miedwiediew –
członek kolegium Uralskiego Komitetu Centralnego, Nikulin – zastępca Jurowskiego,
Jermakow – komendant ochrony i… w to nie mogła uwierzyć. Borys. Jej Borys. Jej jedyna
prawdziwa „bratnia dusza”. Jak znalazł się w tym miejscu? Jak straszne wydarzenia musiały
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doprowadzić do takiego stanu rzeczy? Jeszcze kilka miesięcy temu obiecywał, że organizuje
dla niej tajną akcję ucieczki na Zachód. Jeszcze w ubiegłym roku razem brali lekcje
polskiego, by założyć w Polsce rodzinę i rozpocząć wszystko od nowa. A dzisiaj miał
przyłożyć rękę do morderstwa jej rodziny…
Padł pierwszy strzał. Głowa cara rozbryzgnęła się, gdy Jurowski pociągnął za spust.
Kolejny jego strzał i carewicz Aleksander upadł na podłogę. Krzyczał jednak jeszcze, więc
Jurowski podszedł do niego i z przyłożenia dobił go strzałem w potylicę. W tym czasie reszta
postaci ruszyła w stronę kolejnych krzeseł z bronią w gotowości. Anastazja nie odrywała
wzroku od Borysa, który ani razu nawet na nią nie spojrzał, szczerząc zęby w nieukrywanej
radości z dramatu rozgrywającego się w pałacowej piwnicy. Dopiero gdy Nikulin zaczął się
do niej zbliżać, odwrócił wzrok od masakry w środku pomieszczenia i odepchnął zastępcę
szefa domu, cedząc przez zęby:
– Ona jest moja.
Nikulin bez sprzeciwu odszedł w poszukiwaniu nowej ofiary, a Borys wycelował swój
pistolet w stronę Anastazji. Nim pociągnął za spust, wyszeptał po polsku:
– Kocham cię.
Rozległ się huk. Kula trafiła Anastazję w splot słoneczny. Czerwień bryzgnęła na jej
nocną podomkę, podłogę i sufit. Siła uderzenia wywróciła krzesło. Bezwładne ciało Anastazji
padło na ziemię bez życia.
***
Sołowiow wylał ostatnią beczkę kwasu do wykopanego przez jednego z ochroniarzy
rodziny dołu. W dwójkę zaczęli umieszczać ciała Romanowów na dnie. Jeden po drugim
członek najpotężniejszego jeszcze kilka lat temu rodu na Ziemi kładł się do wspólnego grobu.
Stężony kwas działał szybko, rozkładając organiczne tkanki do prostych związków w
akompaniamencie cichych syków i wszechogarniającego smrodu. Ochroniarz wziął pod
pachy Anastazję i czekał, aż pułkownik złapie ją za nogi, by mogli ułożyć delikatnie ciało na
dnie, bez ryzyka ochlapania się żrącą substancją. Borys jednak, zamiast złapać stopy
Anastazji, sięgnął po swój rewolwer, wycelował w głowę ochroniarza i dodając, iż to nic
osobistego, strzelił mu między oczy. Ciało padło bezwładnie z wyrazem całkowitego
zmieszania na twarzy.
Borys wiele lat spędził w Prusach, co nauczyło go swego rodzaju skrupulatności.
Zanim zakopał dół, wrzucił do niego ciało swojego byłego pomocnika, hołdując zasadzie, że
ilość musi się zgadzać. Gdy ostatnia gruda ziemi opadła z łopaty na nieoznaczony grób cara z
rodziną oraz jednym nie do końca szlachetnie urodzonym jegomościem, podszedł do
Anastazji. Jezu, jaka ona była piękna. Ale musiał to zrobić. Inaczej plan nie mógłby się
powieść… Z całej siły uderzył ją w twarz po prawej stronie – zamiłowanie do symetrii także
wywiózł z Prus. Anastazja odzyskała przytomność, cała obolała i zszokowana. Zaniósł ją do
ciężarówki i odjechali. Uciekali. W końcu. Razem.
***
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W drodze do Polski Borys wyjaśnił jej, na czym polegał podstęp. Użył broni z
żelatynową kulką pełną czerwonej farby, czego komuniści nie dojrzeli w ciemnej piwnicy.
Siła uderzenia była jednak na tyle mocna, że Anastazja trafiona w splot słoneczny straciła
przytomność. Wytłumaczył jej także, że chociaż robił, co tylko w jego mocy, by przeżyła
większa część jej rodziny, nie potrafił wymyślić jeszcze bardziej skutecznego planu. Nie było
to do końca prawdą. W głębi duszy cieszył się, bo teraz nikt, nawet car nie mógłby stanąć na
drodze jego planu poślubienia Anastazji i stworzenia kapitalistycznego imperium, będącego w
stanie zniszczyć komunizm raz na zawsze. A jak wiadomo, nic bardziej nie śmieszy Boga, niż
robiący plany człowiek.
Zagórze, Kłobuck, 13 XI 1918
Przed przyjazdem do Kłobucka Borys załatwił sobie i swojej przyszłej małżonce
nowe, fałszywe polskie dokumenty. Zgolił długie włosy na łyso, pozbył się także (z bólem)
pielęgnowanego przez wiele lat wąsa. Anastazja zaczęła się ubierać na modłę
średniozamożnej polskiej szlachcianki, inaczej układała włosy i malowała się. Sołowiowa
przytłaczało to, jak niesamowitą transformację przeszła, wprowadzając w życie – można
powiedzieć – drobne zmiany. Oczywiście dalej wyglądała zjawiskowo, ale nigdy nie
pomyślałby, że tak można się zmienić. Może dałoby się to jakoś wykorzystać na wojnie?
Chociaż prawdopodobnie kobiety wykorzystują ten fortel cały czas na mężczyznach, tylko
robią to tak dobrze, że aroganckie samce nawet tego nie dostrzegają. Z każdym dniem
podróży pułkownik dostrzegał jak wartościowym partnerem w dyskusji i rozwiązywaniu
problemów może być kobieta, jeśli da jej się dostęp do odpowiedniej edukacji. Niesamowite.
Może sufrażystki wcale nie są tak szalone, jak zakładał?
Borys ze sprytnie zamontowanego w siedzeniu ciężarówki schowka wyciągnął stare
dokumenty, potwierdzające przynależność pałacu do jego przyszłej małżonki. Robiło się już
ciemno, gdy wjechali przez otwartą bramę na pałacowy dziedziniec. Pułkownik zapukał i
czekał jak przed niemal dwoma laty, gdy szukał miejsca, w którym można by przechować
carski skarb. Lecz absolutnie nie spodziewał się tego, że zamiast jednego ze swoich
zaufanych Polaków, podobnie jak dwa lata temu otworzy mu stary lokaj.
Klemens nie był już lokajem. Po odzyskaniu niepodległości wszystkie carskie majątki
przejął Skarb Państwa. Nie inaczej było z Pałacem na Zagórzu. Za służbę Polsce w czasie
zaborów (głównie przechowywanie dzieł wybitnych polskich twórców, leczenie rannych w
czynnej walce o niepodległość, ukrywanie konspirantów) został mianowany zarządcą Pałacu
na Zagórzu. Dostał własną służbę, spał w głównej sypialni i cieszył się właśnie odzyskaną
wolnością. Jego jedynym zadaniem było wyremontowanie pałacu oraz – w nieokreślonej
przyszłości – założenie Muzeum Niepodległości w murach tegoż miejsca. Nigdy nie zatrudnił
lokaja. Ciągle czuł zbyt mocne przywiązanie do swoich obowiązków, które wypełniał od
niemal pół wieku. Z jedną przerwą spowodowaną pojawieniem się tutaj dwa lata temu
carskiego sługusa, który wyrzucił na zbity pysk całą pałacową służbę. Więc gdy tego
wieczora usłyszał pukanie, sam dokuśtykał do drzwi. Teraz nie sięgał już po rewolwer z
kredensu. Niepodległość dała mu pewność siebie i wiarę, że gość nie musi być mordercą.
Otworzył szeroko drzwi.
Mężczyźni patrzyli na siebie z niedowierzaniem. Mimo zmian w aparycji,
doświadczone oko Klemensa rozpoznało twarde rysy carskiego kundla.
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– Mam tutaj glejt, upoważ… – zaczął Borys bardzo zdezorientowanym głosem.
– A ja, jak i nowy właściciel Pałacu – Skarb Państwa Niepodległej Rzeczypospolitej –
ma carskie glejty głęboko w dupie – przerwał mu z bardzo szerokim uśmiechem Polak, po
czym trzasnął pułkownikowi drzwiami przed nosem.
Kłobuck, 17 XI 1918
Iwan Łapszyn był przedsiębiorczym człowiekiem. Po swoim ojcu odziedziczył pakiet
akcji w Petersburskim Towarzystwie Akcyjnym W.A. Łapszyn, które spieniężył, kupując
zapałczarnię w Częstochowie. Był człowiekiem religijnym, dlatego gdy w 1913 niemal cała
fabryka spłonęła, uznał to za Bożą Próbę. Mimo niepowodzeń, zostanie światowym
potentatem. O ile do wypełnienia owej próby brakowało jeszcze sporo, trzeba uczciwie
przyznać, że w przeciągu tych pięciu lat, niemal nie zadłużając się, odbudował zapałczarnię, a
dziś spokojnie odliczał dni do spłacenia ostatniego rubla kredytu. Powoli zaczął się godzić z
myślą, że nigdy nie zdobędzie wystarczającego kapitału do wprowadzenia w życie wszystkich
swoich rewolucyjnych innowacji. No właśnie. Rewolucja. Oczywiście jego spółka-matka w
kraju została przejęta przez państwo, a on stracił płynność finansową. Musiał zastawić własny
majątek, ale dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom i szczęściu udawało mu się powoli
rozwinąć biznes i żyć na dostatecznym poziomie. Zaczął zapominać o swoich ambicjach i
marzeniach, jednakże gdzieś z tyłu głowy czaił się rzutki przedsiębiorca, chcący pokazać
światu, że jest w stanie przetrwać wszystko i wyjść z każdej opresji silniejszym. Dzisiaj, jak
nigdy, czuł, że koło jego wydatnego, zakrzywionego nosa przechodziła okazja życia i tylko
od niego zależało, czy po nią sięgnie.
Iwan lubił Kłobuck. Lubił tutejszych ludzi, tutejszy park, który teraz, jesienią, mienił
się wszystkimi kolorami. Szedł wzdłuż rzeki rozkoszując się rześkim, listopadowym
powietrzem. Mieszkańcy również uśmiechnięci spacerowali bez celu, ciesząc się sobotnim
porankiem. Pierwszym w niepodległej II Rzeczypospolitej. Rosjanin miał jednak przeczucie,
że taka sielanka nie potrwa długo. Polacy w czasie wojny potrafili się jednoczyć, ale w czasie
pokoju… cóż – można by rzec, byli swoimi największymi wrogami. Martwiło go to. Słaba,
podzielona Polska będzie łatwym łupem dla bolszewików, a z ich przyjściem, wszystkie jego
plany upadną. A może, jako przedsiębiorcy reprezentującemu stary porządek rzeczy, nie tylko
jego plany, ale także głowa – gwałtownie oddzielona od korpusu? Eh… Chyba tylko cud
może uratować Polskę przed tym, co stało się w jego ojczyźnie. Cud… cud nad Wisłą. Tego
mu trzeba. Roześmiał się do swoich wisielczych myśli.
Dźwięk śmiechu zwrócił uwagę innego Rosjanina, również kontemplującego swój
smutny los. Borys spojrzał na bezczelnie śmiejącego się człowieka. Jak można się śmiać, gdy
cały świat wali się na łeb?! Co było nie tak w starym porządku świata? Rewolucja w Rosji
zniszczyła jego przyszłość w carskim sztabie generalnym, niepodległość w Polsce – jego
przyszłość w roli zbawcy ojczyzny przed czerwoną zarazą. Jednakże znacznie bardziej od
zmarnowanego życia przytłaczały go wizje Rasputina, który co noc pojawiał się w jego snach,
dusił i szepcząc prosił o raport z postępów w planie. A on nie mógł nic odpowiedzieć. Nie
dość, że nie pozwalał mu na to żelazny uścisk nocnej mary, to jeszcze żadnych postępów od
tygodnia nie odnotowywał. Za ukradzione z pałacu w Jekaterynburgu klejnoty udało mu się
kupić malutką kawalerkę, w której mieszkał z Anastazją i codziennie upijał się na umór,
wiedząc, że nie może nic począć w związku z bogactwem ukrytym w Pałacu. Wszystkich
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jego znajomych w kraju zabili komuniści, wszystkich znajomych tutaj (łącznie z zaufanymi
Polakami, oskarżonymi w trybie wojskowym o zdradę ojczyzny) – zachłyśnięci chwilową
wolnością – Polacy. Po co oni się starają? Po co tworzą instytucje i urzędy? Po co powołują
rząd? Przecież tylko cud mógłby sprawić, że ekspansywna, komunistyczna Rosja nie połknie
Polski. Z drugiej strony Rasputin potrafił działać cuda za życia, czemu miałby nie czynić ich
pośmiertnie, ratując Polskę przed bolszewikami? Dzisiaj jednak, gdy Sołowiow obudził się z
koszmaru, poczuł przemożną chęć upicia się w pięknym o tej porze roku kłobuckim parku.
Jak pomyślał, tak zrobił. Nie budząc swojej narzeczonej (jego oświadczyny przyjęła równie
pijana kilka dni temu) ubrał stare, wojskowe buty i wpakował w poły płaszcza dwie flaszki
bardzo mocnego bimbru. Teraz patrzył na śmiejącego się faceta i poczuł dziwne uczucie.
Jakby skądś go znał… Na zachodzie nazywają to deżałej…? De ja bij…? De że a… tostrzelił.
Wstał z parkowej ławeczki, na której chciał dokonać kolejnego aktu samoagresji na swojej
wątrobie, i podszedł bliżej do mężczyzny. Już wiedział, skąd go zna.
Rosjanie długo patrzyli sobie w oczy, zanim obaj przypomnieli sobie, kim są. Pojęli,
że to spotkanie jest światełkiem w tunelu. Ostatnią szansą na spełnienia chociaż procenta
marzeń i ambicji. Dzisiaj wydarzył się ich prywatny cud. Cud nad Okszą.
Kłobuck, 21 XII 1918
Iwan był biznesmenem, nie artystyczną duszą. Ale jednak podświadomie wiedział, że
dzisiaj musi ubrać się najlepiej, jak tylko potrafi. Założył szyty na miarę garnitur, który miał
ubrać dopiero na ślub córki (miała co prawda zaledwie dwa lata, ale przezorny zawsze
ubezpieczony), czerwony, jedwabny krawat, czarny kapelusz, a jako odzież wierzchnią
wybrał długi, stalowoszary płaszcz, który ubrał wcześniej tylko raz, na własnym weselu
(miało ono miejsce niemal dwadzieścia lat temu, ale każdy grosz oszczędzony, to grosz
zarobiony). Był świetnie przygotowany. Razem z Borysem dopięli wszystko na ostatni guzik.
Teraz wszystko trzeba powierzyć Bogu.
Wyjechał swoim Mercedesem z kamienicy w częstochowskich alejach i skierował się
do Kłobucka. Starał się nie myśleć, ile pieniędzy kosztuje go taka podróż – ceny ropy są
straszne. Ale gdy tylko przestawał wyobrażać sobie palenie studolarówek w silniku,
przypominał sobie o tym, co jedzie zrobić, i znowu było mu niedobrze. Wydajesz drobne, by
zgarnąć fortunę. Wydajesz drobne, by zgarnąć fortunę. Powtarzał sobie jak mantrę. Łatwo
powiedzieć. Dzisiaj dla niczym niepotwierdzonego (oprócz słów chorego psychicznie pijaka)
marzenia o skarbie, miał zamiar wydać piętnaście rubli. Nigdy nie wypłacił z banku tak
gigantycznej sumy w gotówce. A teraz leżała obok niego w torbie. Miał się z nią tak po prostu
rozstać?
Dojechał do pałacu. Brama była szeroko otwarta. Zaparkował samochód na dziedzińcu
i z ulgą wyłączył silnik. Złapał za torbę. Przeżył ostatnie zawahanie, gdy spojrzał na zwinięte
w zgrabne rulony banknoty. Poczuł nieznośne pragnienie odjechania, wpłacenia fortuny do
banku i powrotu do planowania, jaki kolor opakowania zapałek będzie jednocześnie tani w
produkcji i odpowiednio przyciągający uwagę potencjalnych klientów. Ale przypomniał
sobie, że aby odjechać, musi znowu rozpalić samochodowy piec na studolarówki, i mu
przeszło. Wysiadł z samochodu i podszedł do drzwi. Wstrzymał oddech, zapukał.
Klemens nie spodziewał się jak ciężko jest żyć w czasie pokoju i w wolnym kraju. Za
czasów zaborów wszystko było proste – bij Moskala, wspieraj naszych. A nasi? Nasi byli
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wszyscy, którzy nie lubili Prusaków, Rusków czy Austriaków. Nie ważne, czy urodził się za
Czeską granicą, był Tatarem, Żydem, Litwinem, czy z małopolski. Chcesz uciąć carowi łeb?
To jesteśmy bracia.
A teraz… Polacy się gryźli. Jeden drugiego nienawidził i chciał dla trzeciego jak
najgorzej. Zrobiło się tyle partii politycznych, ruchów społecznych i inicjatyw, że stary
zarządca-lokaj nie wiedział, kto jest zły, a kto dobry. Wcześniej było to proste – Piłsudski
dobry, car zły. A teraz polscy politycy zarzucają Piłsudskiemu najgorsze postępki, a
poplecznicy cara, to w sumie lepsi niż bolszewiki i trza im pomagać, jak się da. Klemens miał
już tego wszystkiego dość. Najchętniej odszedłby do swoich przyjaciół w zaświaty. Ale dalej
nie wypełnił swojej powinności dla Niepodległej – nie powstało muzeum, a brak funduszy
sprawiał, że remont ciągnął się niemiłosiernie i pewnie będzie się ciągnął, aż kolejny wróg
przyjdzie i znów zniszczy dworek. Nie można tak myśleć, skarcił się lokaj. Może teraz
przetrwamy trudną próbę czasu? Ale w kościach stary czuł, że długo nie nacieszy się Polska
wolnością. Naród nie dojrzał jeszcze do pokoju. Niby mądrzejszy, niby zdolniejszy, ale to
dalej ci sami ludzie, którzy wiązali targowicę. Ubierają się tylko inaczej. Żeby to wszystko
zadziałało, potrzeba chyba cudu…
Z ponurych rozmyślań wyrwało go delikatne, acz stanowcze pukanie. Przeszedł
przedpokój, zatrzymał się przy kredensie, ale po chwili najbardziej stanowczym ruchem, na
jaki pozwalała mu choroba, obrócił się w stronę drzwi i otworzył je szeroko.
***
– Ha! Dziesięć tysięcy rubli?! Za taką sumę można by niemal wybudować drugi
dworek! – myślał rozradowany Klemens. – Za wypożyczenie pałacu na tydzień, żeby
zorganizować sylwestra dla ważnych osobistości Kłobucka? Przecież on by to i zrobił pro
publico bono, gdyby dostał gwarancję, iż dostanie z powrotem dwór w takim samym stanie
jak poprzednio. Utargował się jednak do dwunastu tysięcy i uścisnął rękę Rosjanina. Może
Moskale faktycznie nie byli tacy źli?
***
Ha! Za wypożyczenie pałacu na tydzień niektórzy polscy magnaci zażyczyliby sobie
co najmniej dwadzieścia tysięcy. Iwan przyjechał tu ze świadomością, że wyda przynajmniej
piętnaście. Utargował się jednak do dwunastu tysięcy i uścisnął rękę Polaka. Może Lechici
faktycznie nie byli tacy źli?
Obaj panowie po fantastycznie ubitym interesie, jak przystało na Polaków i Rosjan,
wypili flaszkę wódki. Czas płynął, a mężczyźni dostrzegali coraz więcej podobieństw między
sobą. Razem głośno przeklinali Lenina i jego pieprzonych bolszewików. Połączyła ich więź,
jaka potrafi połączyć tylko dwóch facetów upajających się etanolem w biały dzień, szczerze
nienawidząc tej samej osoby. Iwan spędził w pałacu całą noc czytając z Klemensem poezję,
słuchając Czajkowskiego na zmianę z Chopinem i otwierając coraz to nowe trunki. Rano
wyjechał i wizja palących się studolarówek brutalnie ściągnęła go do rzeczywistości.
Wiedział jednak, że już nigdy nie spojrzy tak samo na Polaków. Bo czy ci ludzie różnią się
czymś od Rosjan? Nawet nie było mu żal zostawionej u lokaja fortuny.
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Kościół św. Marcina, Kłobuck, 31 XII 1918
Z daleka słychać było rozpoczynającą się zabawę. Całe miasto świętowało zbliżający
się Nowy Rok – pierwszy od stu dwudziestu trzech lat w niepodległej Polsce. Nie każdy
jednak bawił się w najlepsze. Na prawo od głównego budynku kościoła, za wysokim murem
znajdował się ogródek, w którym zakonnice uprawiały warzywa i owoce. Borys wspiął się po
drabinie i przeskoczył za mur. W piwnicy budynku stojącego w obrębie muru księża zrobili
składzik na narzędzia, nie wiedząc, że za tylną ścianą znajduje się wejście do podziemnego
korytarza wiodącego do pałacu. Sołowiow pchnął ukrytą w podłodze zapadnię. Imitujące
ceglaną ścianę drzwi zaskrzypiały, gdy nieużywany od wieków mechanizm uchylił je na
paręnaście centymetrów. Można się było tędy przecisnąć, ale nie dało się tędy nic wynieść.
Pułkownik zabrał worek z ,,fajerwerkami” i lampę, po czym ruszył niskim, krzyżowo
sklepionym korytarzem, licząc kroki. Z Iwanem dokładnie wymierzyli, w którym miejscu
tunel zbliża się najbardziej do rzeki oraz jest położony odpowiednio blisko powierzchni.
Postawili w tamtym miejscu ciężarówkę. Borys dotarł do swojego celu i zaczął montować
ładunki wybuchowe. Patrzył na zegarek. Gdy tylko wskazówki spotkały się na dwunastce,
odpalił lont. Moc wybuchu kilkuset lasek dynamitu rzuciła nim o ziemię. Wstał, otrzepał się i
spojrzał w górę. Nigdy nie cieszył się tak na widok nocnego nieba.
Cały Kłobuck bawił się w pałacu. Nikt nie zobaczył, ani nie usłyszał wybuchu wśród
setek sylwestrowych fajerwerków.
Pracownicy zapałczarni wskoczyli do wyrwy w podłożu i ruszyli w kierunku pałacu po
zgromadzone tam skarby. Starannie wyselekcjonowane artefakty znosili do ciężarówki niemal
całą noc, a i tak zebrali może promil dóbr zgromadzonych w podziemiach. Nad ranem
przekopali rzeczne koryto, by woda zalała miejsce eksplozji. Borys z Iwanem podzielili się
skarbem pół na pół. Nie było sensu targować się w takiej sytuacji. Pruski potentat branży
tytoniowej – Ernst Gütschow – od lat współpracujący z Iwanem zapewnił, że za niewielki
procent skarbu przerzuci uciekinierów dalej na zachód.
Najdroższa w historii ,,dostawa
zapałek” ruszyła w stronę zamku Czocha, należącego do Niemca.
Kłobuck, X 2018
Jednym z niespodziewanych efektów wystawy fotografii z historii Kłobucka oraz
przedwyborczych ,,kiełbas” samorządowych było zwiększenie kwoty na budżet
mieszkańców, a w internetowym głosowaniu wygrała idea ,,sprawdzenia” pogłosek o
rzekomych tunelach pod Kłobuckiem. Jeszcze dziwniejsze było to, że już po roku kilku
archeologów z Wrocławia, po nieudanym poszukiwaniu ,,złotego pociągu”, zaczęło badać
kłobuckie tereny.
Kłobuck, 2019
Wreszcie się przekopali. Kiedy pył zaczął opadać, a ledowe światło czołówek
rozjaśniło mrok, zobaczyli leżące w nieładzie jakieś worki i pakunki.
– Co to jest do… – krzyknął ktoś, gdy na jednym z nich zobaczył dwugłowego,
czarnego orła.
KONIEC
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III MIEJSCE
Marek Bednarczyk
Wzgórze Nadziei
Rok 1115 czasu ziemskiego...
Biały pojazd kosmiczny w kształcie dysku, z wypukłą u góry kabiną sterowniczą,
zaczął wchodzić w atmosferę ziemską. Wskutek ogromnego tarcia zaczął się nagrzewać i
przybrał kolor jasnożółty. Z prędkością piętnastu kilometrów na sekundę zbliżał się ku
powierzchni Ziemi. Dwie postacie, siedzące w kokpicie statku powietrznego, przyglądały się
coraz gęstszym chmurom, między którymi zaczęła majaczyć zielono-czarna powierzchnia
Ziemi. Jeden z pilotów, naciskając fluoroscencyjny przycisk, uruchomił silniki systemu
sterowania reakcyjnego, w wyniku czego pojazd zmniejszał prędkość. Do celu zostało
kilkanaście kilometrów. Ich podróż na Ziemię nie trwała długo. Baza Kirjan znajdowała się w
ogromnym kraterze na powierzchni Księżyca, po jego ciemnej stronie. To nie była ich
pierwsza misja. Była to kolejna wyprawa w otchłaniach Kosmosu. Księżyc nie był ich
domem, lecz bazą tymczasową. Macierzystą siedzibą Kirjan była gwiazda Kaabal, leżąca na
obrzeżach galaktyki GN-z 11. Ci, którzy byli na Księżycu, należeli do Wielkiej Grupy
Poznania. Zadaniem tej formacji było przemieszczanie się w głębokim Kosmosie i szukanie
innych cywilizacji. Po każdym rejestrowanym wybuchu Supernowej, wysyłali z Kaabala w
stronę różnych galaktyk miliony sond, których celem było znaleźć jakiekolwiek życie w
przestrzeni międzygwiezdnej. Kilkadziesiąt tysięcy z tych urządzeń penetrowało Galaktykę
Drogi Mlecznej.
Czujniki jednego z próbników, które przemierzały obszary Układu Słonecznego,
wykryły żywe formy życia na trzeciej planecie od Słońca. Urządzenie przesłało dane do
pamięci centrum Wielkiej Grupy i po analizie, jako lokalizacje bazy wypadowej wybrano
właśnie Księżyc – naturalnego satelitę owej planety. Ziemia była więc kolejnym celem misji
poszukiwawczych.
Nie byli nastawieni agresywnie do poznanych mieszkańców Kosmosu. Przyświecał im cel
wyłącznie naukowy.
W ich głowach rodziły się myśli – jacy są Ziemianie? Poznali już wiele form życia o
różnym stopniu rozwoju i inteligencji. Teraz mieli się przekonać, na jakim etapie ewolucji jest
życie, na świecącej na niebiesko w kosmosie planecie.
Kirjanie nie byli wysocy. Mieli około stu pięćdziesięciu centymetrów wzrostu, o
małych, lecz szerokich tułowiach i długich, cienkich kończynach górnych. Nogi zaś były
bardzo krótkie, zakończone dwupalczastą stopą. Szeroka głowa zwężała się ku górze. Oczy –
duże i podłużne, o błękitno-ciemnym kolorze. Nie mieli ust – porozumiewali się
telepatycznie.
Była to rasa o bardzo zaawansowanym stopniu rozwoju. Istnieli miliony lat.
Opracowali technologię pozwalającą na podróże międzygalaktyczne, korzystając z tuneli
czasoprzestrzennych. Opanowali siły antygrawitacji i byli bliscy rozwiązania tajemnicy
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Ciemnej Materii. I choć nie byli rasą agresywną, posiadali broń, zdolną niszczyć całe systemy
planetarne...
Kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi, urządzenia antygrawitacyjne wyhamowały
pojazd do bardzo małej prędkości. Im oczom ukazały się ogromne połacie zielononiebieskiej
przestrzeni, wśród której przebijały się ciemniejsze powierzchnie, niemal czarne. Nawiązali
kontakt z bazą na Księżycu, przekazując pierwsze dane o atmosferze planety. Analizator
pokładowy przeskanował najbliższy teren i na miejsce lądowania wybrali niewielkie, gołe
wzniesienie...
Dobiesław Bieniewic szedł wolno, niosąc na ramieniu długi, mocny, drewniany
kostur, zaostrzony na końcu. Bosymi stopami stąpał po suchej, rozgrzanej ziemi. Szedł do
pobliskiego lasu z nadzieją, że upoluje lisa lub inne zwierzę. Był trzydziestojednoletnim,
wysokim, muskularnym mężczyzną o blond włosach i twarzy spalonej słońcem. Od niedawna
mieszkał w nowo powstałej osadzie, liczącej zaledwie kilkanaście chat. Żona Magdalena
pozostała w domu z dwójką ich dzieci. Dobiesław wiedział, że musi dbać o rodzinę – chodził
więc na polowania, strugał narzędzia, uprawiał ziemię. Pole i las dawały pożywienie, jednak
dopiero mięso w stopniu dobrym zapewniało pewne przetrwanie. Dobiesław z Magdaleną,
wspólnie z kilkunastoma innymi rodzinami, które przybyły z różnych stron, opanowali
kawałek ziemi, wyrywając ją naturze. Wykarczowali kawałek terenu, a las dostarczył
materiału na chaty. Założyli małą społeczność, w nadziei, że pozostaną tutaj na zawsze, do
końca żywota. W grupie tej nie było hierarchiczności, ale Dobiesława traktowano jak
przewodnika. Cieszył się zaufaniem i darzony był ogromnym szacunkiem.
On sam wiedział od ojca, że żyje w kraju chrześcijańskim – w Polsce, pięknej, dużej
krainie. Nie znał jednak swego kraju, ale był szczęśliwy, że żyje z rodziną, pośród bujnej
przyrody w zgodzie i w harmonii z ludźmi.
Mężczyzna zbliżał się do lasu. Zostało mu niewiele drogi, jednak żar piekącego słońca
zmusił go do krótkiego odpoczynku. Dostrzegł strumień z czystą, krystaliczną wodą. Zrzucił
kostur na ziemię, uklęknął i zamknąwszy oczy, zbliżył spieczone usta do wody. Gdy zgasił
pragnienie, zanurzył twarz, czując kojąca moc strumienia w upalny dzień. Gdy doznał
dostatecznej ochłody, wynurzył twarz ze strumienia i otworzył oczy. Wtedy, w odbiciu wody,
zobaczył „to”. Zobaczył coś, co wprawiło go w zupełne osłupienie. Nerwowość i napięcie
rosły w nim błyskawicznie. Działo się coś, czego nie mógł zrozumieć. Umysł nie ogarniał
zjawiska, które widział w odbiciu strumienia. Bał się podnieść, jednak w końcu stanął
wyprostowany, uniósł głowę do góry i skierował wzrok przed siebie, w stronę pobliskiego,
gołego pagóra. To, co tam ujrzał, wprawiło go w stan zupełnego odrętwienia i szoku. Oto jego
oczy widziały coś, czego nigdy nie widział – obracający się płaski przedmiot wielkości chaty,
błyszczący jak sznur szklanych paciorków Magdaleny. Biała, okrągła rzecz, która przez
chwilę jeszcze wydawała szum, przestała się nagle ruszać. Nastąpiła cisza. Dobiesław
ponownie uklęknął. Jego podświadomość podpowiadała zagrożenie. Strach nie pozwalał się
ruszyć. Choć nie znał modlitw, usta w rytmicznym tańcu prosiły Stwórcę o ocalenie.
Wzdrygnął się, gdy usłyszał ponowny szelest, ale krótszy i cichszy od poprzedniego.
Po chwili zobaczył stojące przed nim dwie postacie, o bardzo dziwnym wyglądzie, o wiele
niższe od niego. Ów szum był wynikiem teleportacji Kirjan ze statku za zewnątrz. Istoty
miały na sobie dziwne, jednolite ubrania o kolorze piasku. Na wysokości bioder i na
ramionach zaczepione mieli dziwne urządzenia o różnym kształcie .
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Dobiesław delikatnie cofnął się w przerażeniu. W tej chwili jedna z postaci podeszła
do niego tak blisko, że widział swoje odbicie w jego błękitno-ciemnych dużych oczach.
Strach podpowiadał mu ucieczkę, jednak dziwnie nie mógł się poruszyć. Nagle przybysz
podniósł długą rękę i położył na jego piersi. Dobiesław patrzył lekko w dół na bezustną twarz.
Obcy wprowadzał go w stan hipnozy...
Nie rozumiał, co się dzieje. Odnosił wrażenie, że postać coś mu przekazuje. Stan
przerażenia powoli zamieniał się w błogi spokój. Mięśnie przestały drżeć, obawy odeszły w
dal. Im dłużej istota trzymała swoją dłoń na piersi Dobiesława, tym mocniej czuł on w swoim
w swoim ciele siłę i moc. Nie mógł zrozumieć tego przekazu, ale to coś dawało mu nadzieję.
Kirjanin w tym momencie opanował jego umysł, kontrolował zachowanie i zmysły,
pozbawiając go uczucia strachu, a jednocześnie przekazywał pozytywną energię jego
komórkom. Kirjanie robili tak zawsze przy pierwszym kontakcie z innymi, nowo poznanymi
istotami, które nie wykazywały agresji.
Dobiesław kątem oka dostrzegł, że druga postać, trzymająca dziwny kanciasty
przedmiot w dłoni, wbija go w twardą ziemię, po czym wyciąga i następnie zanurza go w
wodzie. Jednocześnie drugą ręką wrzuca coś do strumienia. Czas jakby stanął w miejscu.
Kirjanin w pewnym momencie zdjął rękę z piersi Dobiesława, uniósł ją do góry i wskazał
niebo. Ręka jego zatoczyła mały łuk, jakby coś rysował w powietrzu. Następnie odwrócił się
od człowieka i podszedł do swojego towarzysza. Stanęli naprzeciwko siebie.
Dobiesław nie mógł wiedzieć, że Kirjanie przekazywali sobie telepatycznie uzyskane
informacje o fizjonomii człowieka oraz o składzie chemicznym i właściwościach ziemskiej
gleby, wody i powietrza. Stał w milczeniu, obserwując ten dziwny spektakl. Nie bał się już.
Czuł w sercu, że nic złego mu się nie stanie. Wręcz przeciwnie – czuł wewnętrzny spokój i
czuł do nich zaufanie. Wnet obie istoty odwróciły się w jego stronę i wyciągnęły długie,
cienkie kończyny ku niemu. Dobiesław zauważył, że biały, lśniący przedmiot zaczął się
wolno obracać. Chwilę później usłyszał znajomy mu, krótki szum i wtedy goście zniknęli mu
z oczu, teleportując się do pojazdu. Bez huku, dymu i ognia, zupełnie bezszelestnie, biały
pojazd z kopułą na górze wzniósł się w górę i na chwilę zawisł nad człowiekiem. Dobiesław
wyciągnął swoją dłoń ku górze, jakby w geście pożegnania, i długo patrzył na zjawisko
szczęśliwymi oczyma, w których pojawiły się łzy. Ta chwila wyglądała majestatycznie. Stała
się jeszcze rzecz niesłychana. Kirjanie znali myśli i pragnienia stojącego pod statkiem
kosmicznym bosego Ziemianina, bo w tej chwili u jego stóp pojawiło się kilka dorodnych,
martwych zajęcy. Nagle, w niepojętnie krótkim czasie, w ułamku sekundy statek pozaziemski
wzniósł się w górę i zniknął w chmurach, i tylko króciutkie odbicie słońca o jego
powierzchnię, chwilowy błysk, były ostatnią rzeczą, jaką Dobiesław widział. Opadł na
kolana, jakby puszczony z niewidzialnego uścisku. Spojrzał nerwowo w górę, przemierzał
wzrokiem niebo, lecz było na nim tylko oślepiające słońce i stada śpiewających ptaków...
Powstał na nogi i stał w zadumie kilka minut. Widok zajęcy uzmysłowił mu, że w
domu czeka na niego Magdalena. Otrząsnął się, przywiązał zwierzynę do kija. Zarzucił
zdobycz na ramię i żwawo ruszył ku osadzie. Oddalając się od miejsca spotkania, odwrócił
jeszcze głowę i przez chwilę patrzył na wzgórze, na którym widział coś, czego nie mógł
zrozumieć...
Idąc przez pole, myślał o spotkaniu z małymi istotami. Nie wiedział, jak wytłumaczy
bliskim to, co się stało. Starał się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Bał się, że osadnicy
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mu nie uwierzą, wyśmieją i uznają za niespełna rozumu. Odrzucił jednak tę myśl, postanowił
zabrać braci na wzgórze, gdzie miało miejsce zdarzenie. Uśmiechnął się na widok zajęcy i
jeszcze z większym impetem, nie czując żadnego zmęczenia upałem, pomaszerował w stronę
osady, zastanawiając się – skąd przybyli? Dokąd odlecieli? Czy powrócą?
Kirjanie w ciągu kilkunastu minut wylądowali na południowej ścianie krateru, na
ciemnej stronie Księżyca. Po chwili zdawali wyczerpujący raport Dowódcy Wielkiej Grupy
Poznania – Sejbosowi. Po krótko trwającej naradzie, decyzja Rady Grupy była jednomyślna –
kolejna misja na Ziemię i pomoc jej mieszkańcom w rozwoju technologicznym.
Błękitna planeta została wpisana w bazie danych WRP jako czterdziesta piąta planeta
zamieszkała przez formy życia, odkryta przez Kirjan, spośród 170432 spenetrowanych
układów planetarnych w czterech galaktykach... Na Księżycu pozostała niewielka grupa
badaczy, mająca pod opieką Ziemię. Reszta Wielkiej Grupy Poznania ruszyła w stronę
Gromady Kulistej M13 w Gwiazdozbiorze Herkulesa w poszukiwaniu następnych
kosmicznych braci. Rozwój na trzeciej planecie od Słońca miał nabrać tempa...
Magdalena stała przy rozłożystym dębie, patrząc na bawiące się na trawie dzieci.
,,Kochani mali synkowie” – pomyślała. Była szczęśliwą kobietą. Miała wspaniałego męża,
kochała go nader mocno za troskę i opiekę. Pomyślała – Czy Dobiesławowi uda się dziś coś
upolować? Byłoby wspaniale zjeść kęs dobrego mięsa ze świeżo upieczonym chlebem i
owocami. Zamknęła oczy. Z zadumy wyrwał ją szelest kroków. Otworzyła oczy i
zobaczywszy męża niosącego zwierzynę, uśmiechnęła się szeroko. On zaś podszedł no niej i
rzuciwszy zwierzynę na trawę, mocno ją przytulił do siebie. Potem ucałował synów.
Magdalena wyczuła dziwne podniecenie, euforię w zachowaniu Dobiesława. Co prawda, był
on na co dzień człowiekiem pogodnego usposobienia, ale dziś zachowywał się wyjątkowo.
Ten wyprostował się i rzekł głośnym, prawie rozkazującym tonem do niej:
„Magdaleno, zwołaj czem prędzej wszystkich mieszkańców, stała się rzecz
niesłychana, nie pytaj o nic, lecz biegnij i uczyń to, o co proszę. Idź!!!”
Magdalena, bez słów, lekko zaniepokojona pobiegła do osady. Dobiesław w tym
czasie, głaszcząc synów po główkach, patrzył w niebo, starając się jak najdokładniej
odtworzyć w pamięci obrazy znad skraju lasu. Po jakimś czasie usłyszał odgłos idącej
gromadki ludzi – kobiet, mężczyzn i dzieci. Gdy podeszli do niego, dłuższą chwilę patrzył na
nich tajemniczym wzrokiem, a gdy ujrzał w ich oczach niepewność, głośno rzekł:
„Bracia, w dobrej i złej chwili, Bracia na zawsze! Powiadam Wam, pójdźcie za mną.
Odkryję przed Wami tajemnicę, jaką poznałem, będąc na polowaniu w lesie. Pójdźcie za mną
i słuchajcie dokładnie o czym rzeknę, słuchajcie z uwagą!
Kiedy otoczyli go kołem, wolno ruszył w kierunku lasu. Szli za nim w milczeniu, a on
opowiadał im o latającym „białym” domu i spotkaniu z nieznanymi istotami z nieba. Choć
brakowało mu słów, starał się jak najbardziej obrazowo przekazać spotkanie z przybyszami.
Słuchali go uważnie. W oczach jednych jawił się strach, u innych ciekawość czy
niedowierzanie. Gdy dochodzili do skraju lasu, Dobiesław zatrzymał się. Stanęli znów wokół
niego, a on wyciągnął rękę w stronę pagóra i krzyknął głośno:
,,Oto to miejsce, oto ten kłobuk!” W języku staropolskim „kłobuk” oznaczało
wzgórze.
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Podeszli w milczeniu do pagóra. Dobiesław podniósł ostry kamień i tnąc korę na
pobliskim drzewie, wyrył podobiznę „białego latającego domu”. Rysunek ten wyglądał mniej
więcej tak:

Gdy skończył, odwrócił się do zebranych i głośno oznajmił:
„Na Kłobuku owym działo się to. Ku pamięci tego spotkania, od dziś osada nasza,
nasz dom, będzie nazywał się ,,Kłobuk” a symbolem jego niech będzie znak z tego drzewa,
znak o którym będziemy pamiętali na zawsze, my i następne pokolenia. Symbol ten
przyniesie szczęście i dobro naszemu ludowi, ludowi Kłobuka!!!’’
Wszyscy stali w milczeniu. Dobiesław podszedł do żony i wziął ją w ramiona. Gdy
stali przytuleni, spojrzał w stronę strumienia i coś go przez chwilę oślepiło. Przyjrzał się
dokładnie i zauważył leżący na dnie piękny sznur mieniących się w słońcu paciorków. Takich
samych, jakie zdobiły szyję Magdaleny...
Dwa miesiące później...
Księżyc wysoko lśnił na niebie. Niebo usiane gwiazdami przemierzał mały punkcik,
który skierował się ku powierzchni Ziemi. W ciągu kilku minut, pojazd Kirjan bezgłośnie
wylądował na łące, tuż przy osadzie „Kłobuk”. Z wnętrza teleportował się tylko jeden
przybysz - Kirjanin Suulor – ten, który trzymał rękę na piersi Dobiesława. Osada pogrążona
była we śnie. Śpiące psy nie wyczuły obecności przybyszów. Suulor skierował się ku chacie
znanego już mu Ziemianina. Doszedł do drzwi, lecz ich nie otworzył. Nie musiał. Przeniknął
przez drewniane ściany niczym mgła, która przenika las. Rozejrzał się po chacie. Wszyscy
spali. Coś błysnęło na ścianie. Spojrzał tam i zauważył wiszący sznur paciorków, które
Dobiesław dobył ze strumienia, i traktował go jako amulet. W rzeczywistości były to
połączone srebrnym spoiwem kulki antymonu, które kosmici zostawili mu na pamiątkę
spotkania, a które jednocześnie miały chronić go przed negatywnymi wibracjami i
oddziaływać pozytywnie na emocje. Obcy podszedł do Dobiesława. Uniósł bardzo wolno ręce
i delikatnie dotknął skroni mężczyzny. W tej chwili poznawał stan jego umysłu, potrzeby.
Odsunął ręce. Wyjął metaliczny, mały przedmiot w kształcie walca i nacisnął znajdujący się
na nim malutki przycisk. Pojawił się delikatny, fluoroscencyjny obłoczek, którego Suulor
zebrał dłońmi. Ponownie zbliżył je do czoła mężczyzny, ale już nie dotykał głowy. Święcący
obłoczek powoli wnikał w skronie istoty ludzkiej. Tak Kirjanin pobudzał cztery płaty kory
mózgowej Dobiesława. Dawał mu cząstkę wiedzy, która dzięki zwielokrotnionej teraz
inteligencji miała kiełkować z biegiem lat i owocować nowymi pomysłami, umiejętnością
planowania. Świecąca mgiełka wchłonęła się w głowę śpiącego Dobiesława. Kosmiczny
badacz popatrzył jeszcze na śpiące dzieci oraz Magdalenę i ruszył w kierunku drzwi. Gdy
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przenikał przez drewnianą przeszkodę, odwrócił szpiczastą głowę i spojrzał ostatni raz na
śpiących ludzi. I choć nie miał ust, można było odnieść wrażenie, że się uśmiecha...
Kirjanie odwiedzili Ziemię jeszcze 286 razy, w innych zakątkach jej lądu. Czy
zakończyli misję - nie wiadomo...
Rok 2018
Pagór dawno zniknął, zmieciony czasem. Na miejscu osady stoi obecnie miasto
Kłobuck. Strumień urósł i przybrał rozmiary rzeki o nazwie Biała Oksza.
Herb miejscowości, choć nieco zmodyfikowany, nie zmienił się od stuleci. To ten sam
symbol, który Dobiesław wyrył kamieniem na pniu drzewa...
KONIEC
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II MIEJSCE
Joanna Matyja
Inwazja Ypsylona
26 lipca 2021 roku o godzinie 17.15 pani Irenka Cupiś, korpulentna jejmość lat
sześćdziesiąt pięć, emerytowana ekspedientka w sklepie piekarniczo-ciastkarskim,
zamieszkała w Kłobucku przy ulicy Wyszyńskiego, zasiadła właśnie przed telewizorem w
towarzystwie przyjaciółki, niejakiej Zofii Widłak, w celu obejrzenia kolejnego odcinka
popularnej telenoweli. Przed nimi na nakrytym koronkową serwetą stole, parowała gorąca
herbata w kubkach i zachęcająco kusił słodką zawartością półmisek pełen lukrowanych
pączków z marmoladą. Pani Irenka co chwilę wpychała sobie w usta kawałek pączka i
ochoczo komentowała wydarzenia w luksusowej rezydencji w Palm Beach.
– O popatrz, popatrz, taka stara, a jakie ma ciuchy! Ludzie w tej Ameryce to żyją, a
człowiek to wegetuje. No taka prawda, całe niestety … – skonstatowała, wzdychając ciężko i
popijając pączka herbatą.
– Ale dej se spokój – odpowiedziała Widłakowa – niby takie bogate, ale jakie
niemoralne! Ta stara to już miała czterech mężów, a teraz żyje z własnym zięciem i to na
kocią łapę. A jak se w tamtym odcinku dokleiła wąsy, to udawała chłopa. Ciekawe kto się na
to dał nabrać? – zakończyła wywód i nałożyła na talerz kolejnego pączka.
Przez chwilę przyjaciółki oglądały film i konsumowały pączki w milczeniu, dopóki
pani Irenka nie zerknęła ukradkiem przez okno. Wtedy zerwała się nagle, chwyciła leżącą na
parapecie lornetkę, wychyliła przez okno z lornetką przy oczach i już zaczynała komentować
wygląd przechodzącej pod oknem sąsiadki, gdy ni z tego, ni z owego, uniosła się kilkanaście
centymetrów nad podłogę, ustawiła w pozycji horyzontalnej i… wyleciała przez okno…
Widłakowa na ten widok wbiła się głębiej w fotel, tracąc na chwilę dech z przerażenia,
po czym zerwała się i pobiegła obejrzeć jak też pani Irenka wygląda po upadku z drugiego
piętra. Kiedy jednak dobiegła na miejsce domniemanego upadku, ze zdziwieniem stwierdziła,
że nikogo tam nie ma. Co więcej, nie było tam również nikogo, kto mógłby cokolwiek
widzieć. Zatem Zofia Widłakowa, tak na wszelki wypadek, wzięła nogi za pas i udając, że nic
dziwnego się nie wydarzyło, pobiegła do domu przygotować kolację.
O 20.32 na komendę policji w Kłobucku zgłosił się niejaki Oskar Cupiś, bratanek pani
Irenki, w celu zgłoszenia jej zaginięcia. Oficer dyżurny początkowo zbagatelizował sprawę,
twierdząc, że „ciotka pewnie poszła na balety i zapomniała zamknąć drzwi”, ale w końcu
zgodził się przyjąć zgłoszenie, po tym jak bratanek przemówił do niego mową Cycerona o
takim stopniu soczystości, z jakim nie zetknął się nawet jako początkujący dzielnicowy.
Kilka minut potem na komendzie stawił się niejaki Zygmunt Zygierski lat pięćdziesiąt
pięć, zamieszkały w Kłobucku przy ulicy Jasnej, zwany przez miejscowych panem Zyziem.
Pan Zyzio oznajmił, że wszystko widział i słyszał, i że wie co stało się z panią Irenką, a nawet
może to zeznać pod przysięgą, pod warunkiem wypłacenia mu przez Policję tytułem
honorarium trzystu złotych polskich w gotówce.
Oficer dyżurny, po przebadaniu pana Zyzia alkomatem, stanowczo odmówił przyjęcia
zeznań i poinformował, że jeśli pan Zyzio nadal będzie w tym stanie przebywał w miejscu
publicznym, to zostanie odwieziony na izbę wytrzeźwień, na co pan Zyzio odpowiedział
krótko: „A żeby was, skąpiradła”, po czym opuścił komendę, udając się w nieznanym
kierunku.
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Następnego dnia na komendę policji w Kłobucku zaczęli zgłaszać się krewni i znajomi
rozmaitych osób, które przepadły bez wieści w dość dziwnych okolicznościach. Niektórzy
wychodzili z domu i znikali tuż za drzwiami, inni wypadali przez okna, jeszcze inni znikali w
trakcie prac ogrodniczych, byli i tacy, których widziano jak na prostej drodze unosili się w
powietrze, a zdarzyło się też, że pewien rolnik z Łobodna, lat dwadzieścia osiem, zaginął
wraz ciągnikiem i snopowiązałką na własnym polu, zaś jego żona, która sprzedawała przy
drodze jagody, wsiadła do czarnego BMW, odjechała i tyle ją widzieli.
Policja była wobec tych przypadków bezradna. Nikt nie umiał odgadnąć przyczyny
zaginięć, ani nawet dokładnie opisać w jaki sposób do nich dochodziło. Nie było wiadomo,
gdzie szukać zaginionych. Nie było też żadnych wyraźnych związków pomiędzy nimi, choć
trzeba stwierdzić, że większość przekroczyła pięćdziesiąty rok życia. Wydawało się jednak,
że są to dość przypadkowe osoby, które z jakiegoś powodu znalazły się w określonych
miejscach. Na mieszkańców Kłobucka i okolic padł strach.
Tymczasem 16 sierpnia około godziny 9.30 do przychodni lekarskiej przy ulicy
Rómmla w Kłobucku weszła uznawana dotąd za zaginioną pani Irenka Cupiś i od razu udała
się na piętro pod gabinet tutejszego internisty, doktora Mikady. Usiadła w poczekalni tuż
obok niejakiej Janiny Wodzisz, która niezwłocznie poinformowała ją, że syn właśnie
pojechał, córka przyjechała, wnuki przyszły, ale zaraz poszły, małżonek miał się na umarcie,
ale jeszcze żyje, a sąsiadka była w sanatorium, gdzie miała romans, co jest oczywiście
całkowitą tajemnicą. W ciągu następnych kilku minut o tym samym romansie sąsiadki, jak też
o przyjazdach i wyjazdach dzieci i wnuków poinformowało panią Irenkę jeszcze osiem osób,
zaś dziewiąta stwierdziła, że co prawda nie ma dzieci, ale wie co robią jej sąsiedzi po
godzinie dwudziestej drugiej trzydzieści. Zaraz potem jakiś starszy dżentelmen z laską
zapytał panią Irenkę, czy się rejestruje i nie czekając na odpowiedź oświadczył, że on się nie
będzie rejestrował, bo wpadł tu tylko na chwilę, niejako przy okazji. Tuż po nim starszawa,
ale mocno wymalowana niewiasta z czerwoną torebką na kolanach zapytała Irenkę, czy już
zjadła wszystkie lekarstwa na cukier i również nie czekając na odpowiedź oznajmiła, że ona
sama już zjadła, a zostały jej tylko tabletki na ciśnienie, wątrobę, żołądek i nerki, choć te
ostatnie też się już kończą. W pewnej chwili pani Irenka, która do tej pory spokojnie słuchała
tych opowieści, z rzadka jedynie przytakując i wywracając oczami na znak zdziwienia, nagle
podniosła ręce do góry, otwarła usta, wydała z siebie przeciągły zgrzyt i bezwładnie osunęła
się na podłogę.
Zaalarmowany przez pacjentów doktor Mikada wtaszczył z pomocą pielęgniarek
nieprzytomną Irenkę do gabinetu, położył na leżance i energicznym klepnięciem w policzek
doprowadził do stanu przytomności.
– Brała pani coś? Co pani brała? – zapytał, gdy pani Irenka gwałtownie otwarła
szeroko oczy.
– Czterochloroetylen, WD 40, dawaj, dawaj, bystra! A tiepier zakrywaj i wsjo! –
wykrzyczała pani Irenka chropawym barytonem, który wydobywał się gdzieś z jej brzucha,
podczas gdy z nieruchomych, półotwartych ust wydostawał się jedynie gryzący dym.
– Jezus Maria! – wrzasnął Mikada – Przecież to trucizna! Samobójczyni! Pani Jolu,
szybko pogotowie, policję i prokuraturę! – zwrócił się do wysokiej, rudej pielęgniarki, która
właśnie przyniosła dla pacjentki krople w dużym kieliszku do wódki.
W tym momencie pani Irenka ponownie zemdlała, straciła oddech, a jej puls stał się
niewyczuwalny. Mikada natychmiast przystąpił do reanimacji. Kilkakrotnie ucisnął klatkę
piersiową pacjentki chcąc wykonać masaż serca, aż nagle jego dłonie zapadły się do jej
wnętrza. Mikada poczuł ostry ból w nadgarstkach, a jakaś nieznana siła niczym uderzenie
pioruna odrzuciła go pod przeciwległą ścianę. Wtedy pani Irenka na oczach doktora
nieoczekiwanie uniosła się w powietrze i opuściła gabinet przelatując przez zamknięte okno,
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tłukąc przy tym szybę i zrzucając z parapetu doniczki. Nieszczęsny Mikada w zdumieniu
przyglądał się tej scenie, aż wreszcie, najwyraźniej na skutek szoku, stracił przytomność.
Przybyły po kilkunastu minutach lekarz pogotowia zbadał Mikadę stetoskopem,
obejrzał pokaleczone dłonie, stwierdził szok pourazowy, zalecił Mikadzie dezynfekcję
skaleczeń, konsultację psychologiczną i odpoczynek, a na koniec wyraził zdziwienie, że taki
doświadczony lekarz wybija okna we własnym gabinecie.
– To nie ja! – jęknął Mikada, wskazując na okno – To ta baba! Siła nieczysta! Jeszcze
teraz siarką zalatuje!
W rzeczy samej, w gabinecie unosił się zapach palonej gumy i chemikaliów, jednak
trudno było stwierdzić, czy miał on coś wspólnego z siarką.
– Tak, tak, oczywiście – przytaknął pobłażliwie lekarz pogotowia i wyszedł z gabinetu
kręcąc głową z niedowierzaniem.
W tym czasie pod oknem gabinetu doktora Mikady zebrał się tłum pacjentów, którzy
chcieli zobaczyć panią Irenkę po upadku z pierwszego piętra. Wkrótce przybyła też policja i
prokurator, ale pani Irenki nie było. Jedynym świadkiem zdarzenia był spokojnie grzebiący w
pobliskim śmietniku pan Zyzio, który oświadczył, że istotnie wszystko widział i chętnie o tym
opowie, pod warunkiem wypłacenia mu przez policję honorarium w wysokości trzystu
złotych polskich w gotówce. Spotkawszy się jednak z kategoryczną odmową, pan Zyzio
pokazał policjantom gest Kozakiewicza i oddalił się w nieznanym kierunku.
Tego samego dnia około godziny 21.45 pan Zyzio, będąc w stanie po spożyciu i
odczuwając niemałe zmęczenie całym dniem włóczenia się po mieście w poszukiwaniu
alkoholu, dotarł do posesji numer 5 przy ulicy Miłej, na którą przedostał się przez podkop pod
ogrodzeniem wykonany przez psa sąsiadów. Ułożył się wygodnie w trawie pod krzakiem
forsycji i zasnął. Obudził go energiczny kopniak w okolicę lędźwi, w związku z czym pan
Zyzio otworzył oczy i swoim zwyczajem spytał „Czego, psia mać?!” W odpowiedzi dostał
następnego kopniaka i usłyszał dochodzący z góry męski głos „Wynocha mi stąd, pijaku
jeden!”. Okazało się, że głos należy do prokuratora, którego pan Zyzio spotkał rano pod
oknem gabinetu doktora Mikady. Prokurator, będący również w stanie po spożyciu, wskazał
panu Zyziowi furtkę i ponowił polecenie niezwłocznego opuszczenia posesji, wobec czego
pan Zyzio wstał i mamrocąc coś pod nosem wyszedł na ulicę, po drodze zabierając z
prokuratorskiego Opla butelkę wódki pozostawioną nieopatrznie na fotelu pasażera.
Następnie pan Zyzio chwiejnym krokiem udał się nad staw przy ulicy Zamkowej, gdzie
usadowiwszy się pod murem, na którym widniały napisy o treści „Cartoon Kłobuck” oraz
„Kocham Jahu z ulicy Jasnej” spokojnie spożył zdobyczną wódkę, po czym z niejakim
trudem przemieścił się na ławkę, gdzie zasnął.
Następnego dnia o godzinie 05.10 pan Zyzio widziany był po raz ostatni przez
idącego do pracy niejakiego Dobromira Zołzę, który pytany kilka godzin później przez
policjantów zeznał, że widział jak pan Zyzio usiłował myć się w stawie.
O godzinie 9.51 na komendzie policji w Kłobucku stawiła się Izabella Violetta
Czesława Zygierska, zatrudniona w Urzędzie Miasta na stanowisku sprzątaczki, prywatnie
małżonka pana Zyzia, która zgłosiła zaginięcie męża. Pouczona przez oficera dyżurnego, że
nieprzyjście męża na śniadanie nie oznacza jeszcze zaginięcia, i że „jak wytrzeźwieje to się
przywlecze” oświadczyła, że od trzydziestu lat pan Zyzio stawia się na śniadanie punktualnie
o godzinie ósmej, a skoro się nie stawił, to coś musiało się stać. Istotnie, pan Zyzio od tamtej
pory nie pojawił się już w domu. Przeszukanie stawu przez Straż Pożarną i nurków także nie
dało rezultatów i stało się jasne, że podobnie jak inni, pan Zyzio przepadł bez wieści.
Atmosfera grozy w Kłobucku rosła z każdym dniem. Zwłaszcza że niemal każdego
dnia znikały kolejne osoby. W końcu komendant miejscowej Policji zwrócił się o pomoc do
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Komendy Głównej. Wkrótce do Kłobucka przybyła grupa policjantów wyspecjalizowanych w
rozwiązywaniu tego rodzaju zagadek. Do miasta powróciła nadzieja. Wszyscy w napięciu
oczekiwali na wyniki śledztwa, tych jednak wciąż nie było.
6 września o godzinie 23.33 podkomisarz Artur Szłapa spożywał właśnie siódmą
filiżankę kawy, siedząc przed ekranem komputera na komendzie w Kłobucku i bezradnie
próbując znaleźć cokolwiek, co mogłoby naprowadzić go na trop zaginionych osób. Inni
policjanci z dowodzonej przez niego specgrupy robili mniej więcej to samo. Wszyscy byli już
zmęczeni bezowocnymi poszukiwaniami, a kolejne zaginięcia tylko potęgowały ich poczucie
bezsilności. Nawet kontakty ze służbami specjalnymi i Interpolem nie dały żadnych
rezultatów. Sprawa wydawała się beznadziejna.
– No to co będzie? – spytał obecnych w pokoju młodszy aspirant o pseudonimie
Pikuś. – Siedzimy na tym zadupiu już ładnych parę dni i ani dudu. Dziadki przepadły, nikt nic
nie widział, nikt nic nie wie, czas leci, a wyników nie ma. Jak tak dalej pójdzie, to w firmie
powiedzą, że jesteśmy dupa, a nie specgrupa.
– Na to wygląda – odparł wysoki, barczysty policjant o pseudonimie Lolo.
– Dobra, chłopaki, idziemy spać, bo tu wyzdychamy z nudów – zarządził podkomisarz
Szłapa i już miał wyłączyć komputer, gdy nagle zza okna dał się słyszeć huk przypominający
grzmot.
– Co to, burza? – zdziwił się podkomisarz i wychylił za monitor, aby spojrzeć w
stronę okna.
– A tak było ładnie… – jęknął Lolo, który właśnie przypomniał sobie, że nie zabrał
parasola.
W tym momencie grzmot dał się słyszeć ponownie, tyle że znacznie głośniej, jakby
burza przybliżała się szybko i gwałtownie.
– To może jednak zostaniemy i przeczekamy? – zapytał niepewnie Lolo.
Podkomisarz Szłapa już miał odmówić, kiedy ponownie zagrzmiało. Tym razem
jednak grzmot był tak silny, że policjanci aż poupadali na ziemię. W tym samym momencie
zgasło światło, okno otwarło się z trzaskiem, a podmuch wiatru rozrzucił papiery leżące na
biurkach.
– Co to było, do jasnej …? – zaczął Szłapa, gramoląc się w ciemnościach spod
biurka.
Nagle spojrzenie podkomisarza przykuł obraz, który pojawił się na monitorze jego
komputera. Cały ekran zajmowało ogromne zdjęcie kolorowej rosyjskiej matrioszki z wąsatą
gębą Stalina… Napis pod zdjęciem wykaligrafowany pochyłą, ozdobną cyrylicą głosił:
”Zdrawstwujtie towariszczi! S nowym godom!”
– Czyli jednak Ruscy… – mruknął Szłapa, po czym szybko wyłączył monitor. –
Chłopaki, zwijamy się! To wygląda na inwazję – krzyknął do policjantów, którzy ze
zdumieniem wlepili wzrok w monitory swoich komputerów. – Nic tu po nas, miejscowi sami
sobie poradzą, są ważniejsze sprawy! Zjeżdżamy do firmy!
Policjanci pośpiesznie zebrali swoje rzeczy i niemal biegiem opuścili komendę.
Sprawa zaginięć pozostała nierozwiązana.
Kłobucczanie powoli przyzwyczajali się do życia w niepewności i stanie zagrożenia.
Mało kto miał odwagę wyglądać przez okno. Niewielu pracowało w ogrodach i na działkach.
Ci, którzy musieli wychodzić z domu, pozostawiali testamenty na wypadek, gdyby tuż po
wyjściu mieli natychmiast zniknąć. Co bardziej religijni biegali do spowiedzi, zaś wątpiący i
zatwardziali ateiści masowo odwiedzali miejscowe parafie w celu uzupełnienia brakujących
sakramentów. Nawet policjanci idąc ulicą, ostrożnie rozglądali się wokół siebie i nigdzie nie
ruszali się bez broni służbowej. Jako że znikąd nie było żadnej wiarygodnej informacji, to
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jedni szeptali między sobą coś o siłach nadprzyrodzonych, inni o ruskiej inwazji, jeszcze inni
twierdzili, że to jakaś masowa histeria, zaś wszyscy przeczuwali, że prędzej czy później coś
musi się wydarzyć, i z obawą czekali na przełom.
Wreszcie 20 września w mieście Kłobuck wydarzył się cud. O godzinie 05.10 idący
do pracy Dobromir Zołza, przechodząc akurat obok stawu przy ulicy Zamkowej, spostrzegł w
miejscu zwanym przez niektórych kaczą plażą, to jest na grobli pomiędzy stawem a rzeką
Okszą Białą, leżących pokotem ludzi. Było to jakieś dwadzieścia osób. Niektórzy leżeli
wyprostowani na wznak, zwróceni głowami w kierunku rzeki, inni ułożeni byli na boku –
dość niedbale i z podkurczonymi nogami, kilka osób leżało na brzuchu, a wszyscy głęboko
spali. Dobromir Zołza czym prędzej powiadomił Policję, ta wezwała prokuratora i pogotowie,
a wieść o znalezisku tak prędko obiegła Kłobuck, że po kilku minutach nad stawem
zgromadził się spory tłum gapiów. Szybko stwierdzono, że śpiący to zaginieni w nieznanych
okolicznościach mieszkańcy Kłobucka i okolic. Jak się wkrótce okazało, śpiących było więcej
– wielu leżało bowiem rozrzuconych w różnych miejscach parku, poukrywanych za krzakami,
pod mostami i ławkami. A wszyscy spali tak mocno, że próby obudzenia na nic się nie zdały.
Odnalezionych śpiących zaczęto zatem przewozić karetkami pogotowia do miejscowego
szpitala w celu przebadania, czy aby nie ponieśli jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Akcja ta
trwała dłuższy czas, bo kiedy jednych przewożono, innych dopiero poszukiwano,
przeczesując wszystkie, nawet najbardziej ukryte zakątki parku. Dopiero koło południa śpiący
zaczęli stopniowo wybudzać się i ze zdumieniem rozglądać po szpitalnych salach. Nikt
niczego nie pamiętał. Nikt nie był w stanie przypomnieć sobie, co się stało. Nikt nie rozumiał,
dlaczego ma się poddać badaniom, ani o czym ma opowiadać policjantom, którzy
natychmiast chcieli przesłuchać odnalezionych. Wyjątkiem był tutaj pan Zyzio, który
oświadczył, że wszystko pamięta i chętnie opowie, pod warunkiem wszakże wypłacenia mu
za tę przysługę honorarium wysokości trzystu złotych polskich w gotówce. Po przebadaniu
alkomatem okazało się, że pan Zyzio jest co prawda całkowicie trzeźwy, ale najwyraźniej
znajduje się jeszcze w stanie szoku, przez co nie posiada chwilowo zdolności do składania
zeznań.
Tymczasem na wyspie pośrodku stawu rzeczy miały się zupełnie inaczej. Szuwary
rosnące dookoła wyspy były bowiem tak gęste i wysokie, że nikomu nie przyszło do głowy,
aby i tam poszukać śpiących odnalezionych. Zatem pani Irenka Cupiś, jej przyjaciółka Zofia
Widłak, niejaka Irena Błond – emerytowana nauczycielka, oraz jej kuzynka Halina
Rozwolska spały sobie w najlepsze wciśnięte w altanę na wyspie i przez nikogo nie
niepokojone.
Pierwsza obudziła się pani Irenka i natychmiast stwierdziła, że leży z nogami w
wodzie. Z trudem podciągnęła do siebie mokre stopy, kichnęła tubalnie, budząc Zofię
Widłakową, i usiadła. Nim jeszcze spostrzegła, że znajduje się na wyspie, zobaczyła śpiącą
obok w najlepsze swoją imienniczkę.
– Ty wywłoko! – syknęła Irenka na widok Błondowej, z trudem hamując przypływ
złości. – Nie udawaj, że śpisz, już ja cię obudzę, kreaturo jedna! – ciągnęła, zaciskając usta i
podwijając rękawy, jakby zaraz miała przejść do rękoczynów.
Błond najwyraźniej od razu odzyskała świadomość, bo jednym skokiem usiadła i
gwałtownie odsunęła się od pani Irenki, krzyżując ręce na piersi, jakby chciała zakryć się
przed ciosem.
– To nie ja powiedziałam, to one powiedziały, że ja powiedziałam, ja nic nie
powiedziałam, to wszystko one, ja nic nie powiedziałam, to nieprawda, że ja powiedziałam,
bo to one tak powiedziały, że ja powiedziałam… – wyrzuciła z siebie jednym tchem Irena
Błond, artykułując słowa z szybkością karabinu maszynowego.
– Już ja swoje wiem na twój temat! – ponownie wysyczała pani Irenka, zbliżając się
złowrogo do przerażonej Błond.
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– Tak, tak – wtrąciła się Widłakowa – to ona powiedziała, że wygrałaś w Totka i z
nikim się nie podzieliłaś kasą! A o mnie rozpowiadała po Kłobucku, że stawiam gorącą
patelkę na meblach! Ja… patelkę na meblach! Kłamczucha! – wrzeszczała piskliwym głosem
Widłakowa. – A Halina ukradła mi w Biedronce kakao! I kłamała, że to nie ona! – dodała
natychmiast, widząc, jak w głębi altany kuli się niczym przerażony zwierzak dopiero co
wybudzona Rozwolska.
– Bo to nie ja! – jęknęła Rozwolska z miną zdziwionego niewiniątka.
– Sama widziałam, jak wyjęłaś mi z torby, ty małpo! – wrzasnęła Widłakowa i wbiła
drapieżne spojrzenie w przerażoną Rozwolską.
– No to niech już będzie na mnie, niech będzie moja krzywda – wyjęczała Błond,
najwyraźniej próbując załagodzić sytuację.
– I moja – zapiszczała pojednawczo Rozwolska – bo nie ukradłam, tylko sobie
pożyczyłam do ciasta.
Nic to jednak nie pomogło. Pani Irenka i Zofia Widłakowa kipiały bowiem taką żądzą
odwetu, że gotowe były siłą wykazać swoje racje. Miały przy tym sporą przewagę fizyczną
nad chuderlawą Błond i niewiele większą Rozwolską, z czego te ostatnie natychmiast zdały
sobie sprawę, a mając do wyboru tragiczny koniec z rąk rozjuszonych niewiast lub utonięcie
w odmętach stawu, zdecydowanie wybrały to drugie. Rzuciły się zatem do wody i zaczęły
wzywać pomocy.
Pomoc nadeszła niemal natychmiast, gdyż obserwujący całe zajście z brzegu
przechodnie, w porę powiadomili Straż Pożarną o dodatkowych odnalezionych. Strażacy
wyłowili niedoszłe topielice i wszystkie cztery damy wkrótce znalazły się na suchym lądzie.
Do szpitala trzeba je było jednak odwieźć dwiema osobnymi karetkami, z obawy o
bezpieczeństwo Błondowej i Rozwolskiej.
4 pażdziernika 2021 roku o godzinie 17.23 Irenka Cupiś i Zofia Widłak spokojnie
pałaszowały pączki, oglądając amerykańską telenowelę, gdy nagle film przerwano. Na
ekranie pojawił się spiker, który zapowiedział specjalne przemówienie prezydenta USA
Donalda Trumpa.
– Zgaś to w cholerę! – zwróciła się pani Irenka do Widłakowej. – Ciągle tylko ta
polityka! Albo przełącz na inny kanał, może gdzieś śpiewają.
Widłakowa nie zdążyła jednak sięgnąć po pilota, gdy na ekranie pojawił się prezydent
Trump i nabrzmiałym z przejęcia głosem rozpoczął przemowę.
– Drodzy mieszkańcy planety Ziemia! Polacy i Amerykanie stacjonujący w Polsce!
Mieszkańcy miasta i gminy Kłobuck!
Zdumione kobiety wytrzeszczyły oczy i zaniemówiły, widząc Trumpa z trudem
wymawiającego nazwę ich miasta.
– Ja i mój kraj – ciągnął Trump – jesteśmy z wami w tych ważnych i trudnych
chwilach, i nigdy nie pozwolimy, aby stała wam się krzywda. Nasze służby badają każde
potencjalne zagrożenie.
Żaden napastnik działający na ziemi, ani w kosmosie nie może
wam zagrozić. Agencja NASA czuwa, nasze służby specjalne czuwają, ja też czuwam.
Ameryka jest z Kłobuckiem. Jesteśmy z wami! God bless Kłobuck! God bless America! –
zakończył przemówienie prezydent Trump, po czym natychmiast wznowiono emisję
telenoweli.
– O co to chodzi? – spytała zdezorientowana Widłakowa.
– No o Kłobuck! Że w Ameryce o nas wiedzą – odparła pani Irenka i nałożyła sobie na
talerz kolejnego pączka.
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11 października o godzinie 20.35 w specjalnym wydaniu Wiadomości
poinformowano, że Senat Stanów Zjednoczonych utworzył Komisję do zbadania ingerencji
obcych sił kosmicznych na planecie Ziemia. Powołany na szefa komisji niejaki generał Sean
Kowalski zapewnił, że mieszkańcy Ziemi mogą spać spokojnie.
Następnego dnia o godzinie 08.07 we wszystkich polskich mediach nadano
przemówienie generała Seana Kowalskiego, w którym ten ponownie zapewnił o braku
zagrożeń z kosmosu i wezwał internautów do zaprzestania spekulacji na ten temat, a
zwracając się do hakerów powiedział krótko:
– A kto zhakuje mojego służbowego kompa – tu generał zawiesił głos i podniósł palec
wskazujący – No! – zakończył po chwili i zwracając się do Kłobucczan dodał wesoło ”Hallo,
my friends!” .
18 października o godzinie 07.00 wszystkie agencje informacyjne na świecie, za
wyjątkiem rosyjskich, podały, że NASA przechwyciła rosyjskiego załogowego satelitę
szpiegowskiego latającego nad Kłobuckiem. Załoga natychmiast poprosiła o azyl polityczny
w USA i udostępniła amerykańskim służbom specjalnym stenogramy własnych rozmów
odbywanych na pokładzie od dnia startu do przechwycenia satelity przez NASA. Na
pokładzie satelity znaleziono też ponoć kupę złomu oraz komputery statku kosmicznego
należącego do obcej cywilizacji. Dane z tych komputerów miały zostać odczytane i wraz ze
stenogramami rosyjskich rozmów przetłumaczone na język angielski, a następnie utajnione na
sto lat.
21 października w Internecie pojawił się wyciek z NASA. Opublikowano
przetłumaczoną na angielski korespondencję mailową pomiędzy dowódcą statku
kosmicznego AS400 pochodzącego z planety Ypsylon, a jego przełożonym z centrum
kosmicznego na tejże planecie. Oto niektóre maile z tej korespondencji:
29 maja, godzina 23.00 czasu ziemskiego, położenie: gdzieś nad Alaską.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że latamy nad planetą Ziemia i zgodnie z wytycznymi Planetarnej
Komórki Propagandy poszukujemy miejsca o największej aktywności neuro-lingwistycznej
mieszkańców w celu rozpoczęcia eksperymentu. Niestety w tych rejonach mało kto mieszka,
no i plotkarzy jakoś nie ma…
29 maja, godzina 23.10 czasu ziemskiego, położenie: planeta Ypsylon.
Od: Komandor Boss 49
Do: Kapitan Knut 38
Kontynuować!
30 maja, godzina 15.00 czasu ziemskiego, położenie: nad Sycylią.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Znaleźliśmy rejon o dużej aktywności neuro-lingwistycznej, ale tu eksperyment jest bardzo
ryzykowny ze względu na obecność miejscowej Mafii. Kontynuujemy poszukiwania.
31 maja, godzina 14.05 czasu ziemskiego, położenie: nad biegunem północnym Ziemi.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
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Tu są tylko białe misie i foki. One nie plotkują. Lecimy dalej.
1 czerwca, godzina 12.07 czasu ziemskiego, położenie: nad Europą.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Wygląda na to, że na tym skrawku lądu natężenie aktywności neuro-lingwistycznej
mieszkańców jest największe na całej planecie. Kontynuujemy poszukiwania punktu o
największym natężeniu na kontynencie.
3 czerwca, godzina 18.09 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że znaleźliśmy punkt na planecie Ziemia gdzie poziom aktywności
neuro-lingwistycznej mieszkańców jest najwyższy. Rozpoczynamy eksperyment
socjologiczno-propagandowy. Jutro przystępujemy do konstruowania humanoidalnego
robota-awatara na wzór wybranego mieszkańca planety. Awatar zostanie wyposażony w dane
z mózgu przejętego Ziemianina, poszerzone o nasze własne dane. Następnie implantujemy go
do tutejszego środowiska. Tam będzie nagrywał i przesyłał do nas rozmowy miejscowych, i
podawał do wiadomości miejscowych nasze informacje propagandowe. Celem eksperymentu
jest przekonanie mieszkańców Ziemi do dobrowolnego przyjęcia zwierzchności Ypsylona nad
ich planetą. Tak rozpocznie się inwazja. Ku chwale Ypsylona!
10 czerwca, godzina 17.00 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Prace nad awatarem trwają. Musieliśmy nabyć drogą zakupu od miejscowych część
materiałów do konstrukcji humanoida. Poszukujemy miejscowego, który nada się do
wykorzystania jako wzór fizyczny, to znaczy będzie znany w tutejszym środowisku, będzie
miał sporo kontaktów, a jego aktywność neuro-lingwistyczna będzie możliwie największa
(mówiąc jasno i po ypsylońsku – szukamy plotkarza chlapiącego jęzorem z każdym i na
każdy temat).
20 czerwca, godzina 20.15 czasu ziemskiego, położenie: planeta Ypsylon.
Od: Komandor Boss 49
Do: Kapitan Knut 38
No to pospieszcie się tam z tym humanoidem, bo mi Senat fundusze obetnie jak będziecie się
tak grzebać!
14 lipca, godzina 11.00 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że wytypowaliśmy osobnika, którego poziom aktywności neurolingwistycznej jest bardzo wysoki. Osobnik nazywa się Irenka Cupiś, wiek ziemski 65 lat,
status – emerytka. Osobnik zostanie przejęty przez nasze służby 26 lipca. Wtedy też
przystąpimy do finalizowania pozornej powłoki cielesnej awatara i programowania jego
komputera pokładowego. Sam osobnik zostanie zahibernowany w naszej chłodni pokładowej
i wprowadzony w stan niepamięci. Reimplantacja osobnika do jego środowiska nastąpi po
wykonaniu zadania przez awatara. Na wszelki wypadek przejmiemy też kilkudziesięciu
innych osobników. Mogą się przydać. Ku chwale Ypsylona! Pozdrowienia dla małżonki.
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26 lipca, godzina 17.55 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że przejęliśmy wytypowanego osobnika nr 1 Irenka Cupiś. Implantacja
awatara przewidziana jest na 25 sierpnia. Wytypowani zostali też inni osobnicy w liczbie
około 40. Będą przejmowani stopniowo i poddawani hibernacji.
27 lipca, godzina 18.10 czasu ziemskiego, położenie: planeta Ypsylon.
Od: Komandor Boss 49
Do: Kapitan Knut 38
Dobra robota, chłopaki! Dostaniecie medale od Prezydenta! Tak trzymać!
11 sierpnia, godzina 19.50 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że zostaliśmy napadnięci przez nieznany pojazd kosmiczny pochodzenia
ziemskiego. Awatar Irenka został skradziony przez napastników. Co prawda na ten moment
nie jest on jeszcze gotowy do wykorzystania, te ziemskie materiały też są do niczego – w
sumie to zupełny szmelc, ale i tak szkoda… Ponieważ napastnicy uciekli, będziemy
kontynuować nasz eksperyment z wykorzystaniem innych osobników. Ku chwale Ypsylona!
16 sierpnia, godzina 14.18 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że od czasu napaści na nasz statek i zrabowania awatara, jesteśmy
śledzeni przez napastników. My też ich obserwujemy i monitorujemy, co dzieje się z
awatarem. Dziś awatar Irenka został przez nich wykorzystany do takich samych celów
propagandowych, dla których został stworzony przez nas. Na szczęście pożytku z niego mało,
bo zaraz się zepsuł. Wygląda na to że, będziemy musieli rywalizować o wpływy na tej
planecie z jakimiś Ziemianami, tylko nie wiemy jeszcze, kim oni są. Póki co, nie przerywamy
eksperymentu. Ku chwale Ypsylona!
6 września, godzina 23.37 czasu ziemskiego, położenie: nad Kłobuckiem.
Od: Kapitan Knut 38
Do: Komandor Boss 49
Melduję posłusznie, że właśnie zostaliśmy zaatakowani. Obcy statek kosmiczny pochodzenia
ziemskiego (te same dranie, co ukradły Irenkę) grzmotnął w nas z taka siłą, że mamy dziurę w
kadłubie. Ewakuujemy się w rakietach ewakuacyjnych. Nasze komputery i cały sprzęt wraz z
chłodnią pełną osobników ziemskich za chwilę zostaną przejęte przez wroga. To jest mój
ostatni mail z tego statku. Spierniczamy stąd!
26 października do Internetu z archiwum NASA wyciekły stenogramy rozmów
odbywanych na pokładzie rosyjskiego załogowego satelity szpiegowskiego. Oto fragmenty
niektórych z nich:
11 sierpnia, godzina 20.00, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos A:
Nu charaszo! Mamy tę ich kosmiczną lalę! Myśleli, że będą tu robić swoją
ypsylońską propagandę, a tu figa! Już tam ruskij narod na propagandzie zna się najlepiej w
całym kosmosie. Prawda, Grisza? A tych zielonych ludzików wysiuda się stąd i wsjo!
Głos B:
Tak jest, pułkowniku Jegorow!
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16 sierpnia, godzina 07.00, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos A:
Ale szmelc! Zaraz się przegrzeje i zacznie dymić. Z czego oni to zrobili!? Ci
kosmici to jednak banda zielonych osłów!
Głos B:
Dobra, dobra, teraz już za późno na dyskusje, lalę musimy zaraz wysłać gdzie
trzeba, a potem się zobaczy. Podaj mi młotek i ten bimberek, co tam stoi. Jak to się u nas
mówi, biez wodki nie razbieriosz. A teraz jeszcze czterochloroetylen i WD 40. Dawaj, dawaj,
szybko! A teraz zamykaj i spuszczamy!
28 sierpnia, godzina 12.00, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos A:
Ci kosmici za bardzo się tu panoszą. Wszędzie wciskają te swoje zielone nosy.
Ludzi porywają, ciekawe, co tam jeszcze mają w tym swoim spodku.
Głos B:
Tak mi się zdaje, panie pułkowniku, że jakby ich tak porządnie huknąć, to im
się ten spodek rozleci.
Głos A:
Dobrze, Grisza! Tylko żeby mi to było po cichu, bo znowu ONZ będzie drzeć
paszczę, że Ruscy to, Ruscy tamto…
Głos B:
Tak jest, pułkowniku Jegorow!
6 września, godzina 23.35, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos A:
No, Grisza, zuch z ciebie! Łupnij ich jeszcze ze dwa razy i będzie po
kosmitach.
Głos B:
Tak jest, pułkowniku Jegorow!
7 września, godzina 00.05, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos A:
Trzeba to było zrobić ciszej! Zaraz zadzwoni Putin i rozedrze paszczę, że nas
było słychać aż na Kremlu!
(Dzwonek telefonu)
Głos A:
Zdrawstwujtie, gospodin Priezydient!
Głos C (z telefonu): Czy wyście tam poszaleli w tym kosmosie?! Słychać was nawet na
Kamczatce! Cicho miało być! Zaraz będzie wrzask, że Ruscy to, Ruscy tamto… Problemy z
ONZ-em i Trumpem teraz mi niepotrzebne! Zrozumiano, Jegorow?! (Westchnienie) Z kim ja
muszę pracować...
19 września, godzina 10.05, położenie: nad Kłobuckiem.
Głos B:
Pułkowniku Jegorow, trzeba coś zrobić z tymi hibernatami od kosmitów. Prądu
zaczyna brakować do lodówek. Ja bym ich wypuścił w kosmos i już. A tego popapranego
humanoida też bym wywalił na fajans.
Głos A:
Weź ich, Grisza, spuść do tego Kłobucka. Tylko żywych, bo znowu będzie
wrzask, że Ruscy to, Ruscy tamto… I nie wrzucaj do wody, bo się potopią. No i żeby nikt nie
widział, najlepiej w nocy. A tę szmelcowatą lalę wywal w kosmos. Polata, polata i gdzieś tam
spadnie…
Głos B:
Tak jest, pułkowniku Jegorow!
29 października 2021 roku o godzinie 10.25 w ogrodzie działkowym przy ulicy
Kochanowskiego w Kłobucku znaleziono wiszącą na gałęziach czereśni, na jednej z działek,
postać przypominającą kobietę. Z dziury w jej klatce piersiowej wystawały druty i sprężyny,
ubranie miała podarte, włosy nadpalone, a makijaż rozmazany. Mimo to, niektórzy
działkowcy dopatrzyli się w niej podobieństwa do pani Irenki Cupiś. Znalezisko przekazano
Policji, zaś ta, po dokładnych oględzinach, oddała je agencji kosmicznej NASA.
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30 października szef agencji NASA w wystąpieniu telewizyjnym zwrócił się do
mieszkańców Kłobucka, o przekazywanie wszelkich posiadanych przez nich informacji,
związanych z tajemniczymi wydarzeniami w mieście.
31 października prezydent Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym
Domu ponownie zapewnił Kłobucczan, że ich miasto jest bezpieczne, a on sam odwiedzi je
wkrótce przy okazji wizyty w Fort Trump.
8 listopada 2021 roku do Ambasady Amerykańskiej w Warszawie przyszedł list od
niejakiego Zygmunta Zygierskiego z Kłobucka, w którym autor twierdzi, iż posiada szeroką
wiedzę o dziwnych wypadkach w mieście Kłobuck, a także o tym, co działo się w tym samym
czasie w kosmosie i deklaruje chęć podzielenia się tą wiedzą z agencją NASA, pod
warunkiem wszakże wypłacenia mu przez rzeczoną agencję tytułem honorarium kwoty
trzystu tysięcy dolarów amerykańskich w gotówce…
KONIEC
Od autorki:
Prawdziwości opisanych tu zdarzeń chwilowo nie da się stwierdzić, gdyż dzieją się one w
przyszłości. Miejsca, o których mowa w większości istnieją naprawdę, choć co do niektórych
nie można mieć całkowitej pewności. Wszystkie występujące w tej opowieści postaci są
fikcyjne, a ich ewentualne podobieństwo do osób rzeczywistych może być jedynie wytworem
wyobraźni czytelnika.
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I MIEJSCE
Witold Trzepizur
Tajemnicze Miejsce
Z chwilą, kiedy krwiste słońce kończyło życie dnia, mrok zaczął gęstnieć,
pochłaniając, jak dotąd, przyjemny kłobucki park. Groźne ramiona drzew potężniały i
oplatały ścieżki niczym macki ośmiornicy, trzeszcząc przy każdym podmuchu
przeszywającego zimnem wiatru. Pohukiwanie sowy wypełniało korony tajemnicą i lękiem.
W wymarłym parku, jak o nim mówiono, stał neogotycki pałac z bogatą i nie do końca znaną
przeszłością.
Na wieży zegar zatrzymał czas na wieki. Strzelistość wyciągała okna w ostrołuki
przecinające horyzontalnie ciągnącą się attykę i dach opuszczonego budynku. Wypełnione
pustką tarasy i balkony jakby czekały na kogoś. Trupio blada twarz księżyca odbiła nocy
przestrzeń. Zwierciadlane światło wykrzywiło świat. Poskręcało i rzuciło przeraźliwie długie
cienie na ziemię. Wraz z niesłyszalnym grzmotem upadku pojawiły się refleksy w oknach,
przechodząc jak błyskawice po ich przeźroczystej powierzchni. Po kilku sekundach ćmy
rozpoczęły swój lot Ikara. Niebo niespokojnie kłębiło się jak fale oceanu, tworząc przedziwne
kształty. W górze toczyła się bitwa. Wyraźnie zarysowane działa i karabiny zmieniały się w
obłe postacie, po czym znikały, a na ich miejsce wjeżdżały wojska. Prowadziły one szarże z
szablami tnącymi powietrze. Nie mógł oderwać od nich oczu siedzący na ławce Dominik
Przygoda. Chuda sylwetka, zgarbione plecy od gry na tablecie i żywe oczy szukające zawsze
czegoś ciekawego, zdradzały jego nieustającą chęć poznawczą, kończącą się zwykle
ekstremalnymi przeżyciami. W zupełnej ciszy, która zapadła na chwilę, poczuł chwytającą go
nagle za bark dłoń. Zerwał się z miejsca w obronie i ucieczce jednocześnie. Z tyłu usłyszał
jednak śmiech i krótkie: „Sie ma”. Był to Kuba Straszyński, szkolny żartowniś. Wskoczył na
ławkę, a światło ujawniło jego malowniczą osobowość. Włosy podniesione do góry, jakby
szukały wszystkich stron świata, uniesione brwi i otwarte usta dawały wyraz jego twarzy
wiecznie zdziwionego. Po chwili uśmiech przegnał zdziwienie i wrócił niczego niebojący się
wesołek.
– Dobrze, że jesteś. Zaraz się zacznie – powiedział siadając Dominik.
– Nie ściemniaj, Domi – odparł najspokojniej w świecie Kuba.
– Patrz – szepnął Dominik.
Kropla po kropli zaczęły spadać na dach pałacu łzy cumulusów jak poranny alarm.
Przelotny deszcz mienił się jak świetliki tańczące namiętne tango. Tancerze wyczuwali swój
ruch i podążając za partnerem, łącząc się i dzieląc spadali w otchłań przeznaczenia. Dźwięk
syren zagłuszył muzykę. Nagle na dziedziniec wjechało pogotowie, ku zdumieniu
zahipnotyzowanych turniejem wodnym chłopaków. Pałac rozbłysnął białym, szpitalnym
światłem. Lekarze w pośpiechu wzięli pacjenta i wjechali na salę. Tam też znaleźli się
chłopcy, wciągnięci w centrum wydarzeń. W środku tłum. Pielęgniarki, lekarze, pacjenci.
Wyglądali zadziwiająco realistycznie, tylko nie z tych czasów. Pacjent był cały we krwi. Jej
strużki pokrywały czerwoną mozaiką podłogę. Na fartuchach pielęgniarek z przypadkowych
plam krwi tworzyły się dziwne znaki. Wygięty z bólu człowiek odwrócił głowę, kierując
słowa do Straszyńskiego:
– Czas na was.
Pielęgniarka stojąca obok Kuby wbiła mu igłę w ramię, wstrzykując piekący płyn.
Uśmiechając się złowieszczo dodała:
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– To cię uspokoi.
Świat zawirował mu przed oczami, nogi ugięły się jak pod kilkutonowym ciężarem.
Kuba nie panował już nad swoim ciałem. Jak przez mgłę zobaczył człowieka w białej masce
trzymającego nad nim skalpel. „Tylko wytniemy wyrostek” – brzmiał komunikat lekarza, ale
oczy mówiły „Już po tobie”. Dominik wbiegł między personel, chwycił wózek, na którym
bezwładnie siedział Kuba, i błyskawicznie zniknął w drzwiach. Korytarz był pusty,
przypominał raczej korytarz biurowca. Świeże powietrze płynące z otwartych okien
przywróciło Straszyńskiemu dobre samopoczucie.
– Domi, co to było?
– Nie mam pojęcia. Słyszałem, że pięćdziesiąt lat temu było tu pogotowie.
Kuba ze zdziwienia, chyba po raz pierwszy, popadł w osłupienie.
Na końcu korytarza w jednej z sal przemawiał jakiś polityk.
Mówił do zgromadzonych zupełnie bez sensu. Wspomniał coś o władzy ludu.
– O Jezu, znowu cofnęliśmy się w czasie! – krzyknął Kuba.
Polityk skierował wzrok w stronę Straszyńskiego. Kuba wrzasnął:
– Ciebie tutaj nie ma, to halucynacje!!!
Wszyscy znajdujący się w sali zniknęli jak na rozkaz. Drzwi zatrzasnęły się same.
Zamknięte pomieszczenie rozbłysło nienaturalnym światłem. Pokój tonął w oślepiającej bieli.
Promieniowanie zaczęło szaleć. Fotony bombardowały wszystko, co znalazło się na ich
drodze. Temperatura rosła w zatrważającym tempie. Domi i Kuba myśleli, że za chwilę
wyparują. W momencie wszystko zaczęło wrzeć. Wybuchł ogień, pochłaniając coraz większe
przestrzenie. Dominik w tej kosmicznej bitwie ze światłem zachował zimną krew.
– Mamy szansę – krzyknął i przerwał, bo gryzący dym zadusił go skutecznie.
– Jaką? – rzucił Straszyński.
– Kuba, na trzy skaczemy przez okno.
Rozpędzeni chłopcy uderzyli w szybę. Trzask rozbitego szkła skaleczył nocną ciszę.
Wraz z kawałkami szkła wylądowali na trawniku.
– Nie do wiary, że wyszliśmy z tego cało – wykrztusił Kuba, który nie mógł wyjść ze
zdziwienia.
Nagle usłyszał:
– Młody człowieku, przepraszamy, nie możemy przejść.
Jeszcze bardziej zdziwiony, zobaczył dwie kobiety spacerujące po parku pod wielkim
parasolem. Przesunął się natychmiast. Zdezorientowany zobaczył rozbiegane oczy Przygody.
– To dziura czasowa czy szaleństwo – powiedział przełykając ślinę Dominik.
– Chyba czarna dziura – odrzekł Kuba i osunął się na ławkę.
Ni stąd, ni zowąd rozległ się dzwonek szkolny. Młodzież wybiegła z budynku i
towarzysko zawrzało. Do ławki podeszły dwie dziewczyny.
– Jesteście nowi? – zapytała jedna z nich z włosami splecionymi w warkocz.
Tego już było za dużo i Dominik wypalił:
– Jasne laska, przenieśli tu nas za karę.
Sekundę później poczuł uścisk na karku i usłyszał skrzypiący głos nauczyciela
przyrody.
– Mam was, uciekinierzy!
Wiedzieli, że za wszelką cenę muszą się stamtąd ulotnić. Ich ucieczce wtórował
dźwięk syren policji. Chłopaki w pośpiechu przeskoczyli płot dzielący starą fabrykę od parku.
Nic nie mogło ich powstrzymać. Byli jak dwa bolidy formuły pierwszej przed metą. Zdyszani
oparli się na stadionie.
– Domi – wydusił Kuba – ty to się umiesz bawić. Szkoda, że nie strzeliłem foty.
– To co, Kuba, widzimy się jutro – rzucił Dominik żądny wrażeń.
– Pewnie, tylko nie ogarniam tego wszystkiego. Jak to wytłumaczyć logicznie?
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– Wiem, że nic nie wiem, ale liczą się przeżycia. Do jutra.
Oboje nie wierzyli w to, co zobaczyli. Ruszyli do domu oszołomieni tym, co ich
spotkało. W głowach przyjaciół kłębiło się od pytań, na które trudno znaleźć odpowiedzi.
Dominik coś słyszał o dziwnych historiach w pobliskim parku, ale teraz jednak postanowił
zgłębić lekturę. Szybko przemknął się do swojego pokoju. Wskoczył na deskę i zaczął
surfować po falach informacji z wypiekami na twarzy. Faktycznie dużo się działo w pałacu.
Zmieniali się właściciele i funkcje budynku. Ale jakim cudem oni stali się uczestnikami tych
wydarzeń? Ten kalejdoskop czasowy. To miejsce musi być wyjątkowe. O zgrozo, pomyślał
Dominik, tylko jak tam wrócić.
Straszyński mieszkał dalej od kolegi. Szedł pustymi ulicami. Stare, odrapane mury
budynków i te z nienaganną elewacją tworzyły wąski przesmyk. Przypominały mu pałac, w
którym niedawno był. Każdy z tych domów mógł mieć podobną, a nawet gorszą historię.
Zatrzymał się i przetarł czoło. Latarnia, pod którą stanął, przygasła. Poczerniały sylwety
domów. Atmosfera zrobiła się nieprzyjemna. Kuba odruchowo rozejrzał się dookoła.
Wydawało mu się, że ktoś go woła. Ruszył więc dalej. Przyspieszył kroku. Podszyty strachem
rozglądał się na prawo i lewo. Bramy między domami były zacienione, cofnięte od drogi,
tworzyły wnęki. Potencjalne miejsca napaści. Wyszedł na ulicę i szedł teraz jej środkiem.
Usłyszał rechot silnika. Reflektory przesunęły jego długie odbicie po jezdni. Samochód
przejechał wolno. Głośna muzyka z ciężko mruczącymi basami i rytmicznym wokalem
wylewała się tłumiona szczelnie zamkniętymi szybami. Kuba pomyślał: „Piątkowa gruba
impreza”. Uśmiechnął się, bo przypomniał sobie poprzedni weekend. Tuż przy nim rozległo
się głośne ujadanie psa. Straszyński nerwowo odsunął nogę. Zza siatki było widać
wyszczerzone zęby czworonożnego stróża. Kuba tupnął nogą. Pies odskoczył i natarł
ponownie. Warczał z wściekłością. Widać było, że chodzi mu o coś więcej, jakaś osobista
rozgrywka. Kuba poszedł dalej, zostawiając króla podwórka. Kłobuck zdawał się być
wymarłym miastem. W oknach nie paliły się światła. W niektórych rolety szczelnie broniły
dostępu. Noc jak epidemia pustoszyła ulice. Kuba spojrzał na swoją rękę. Zaschnięta rana
przypomniała mu o rozbitej szybie. „No to się działo” – przemknęło mu po głowie. Pytania
cisnęły się na język. Czy zamek to wehikuł czasu, czy przeklęte miejsce? Obie opcje były
prawdopodobne i mogły istnieć obok siebie niezależnie. W połączeniu jednak dawały
piorunujący efekt. Odpowiedzią na wszystko było znalezienie źródła i przyczyny anomalii.
Konstrukcja zamku jest skomplikowana. Skupia ona energię, tworząc generator mocy. Dwa
skrzydła budynku są jak wskazówki uśpionego zegara. Rozmyślania chłopaka przerwało
dwoje ludzi, którzy właśnie wyszli zza rogu. Straszyński wyprężył się i odważnie
pomaszerował do przodu, po czym szybko skulił się w sobie, gdyż twarz jednego z nich
przypominała lekarza, który dzisiaj próbował go pokroić. Dwóch drabów waliło prosto na
niego. „Co ma być, to będzie” – stwierdził w wewnętrznym dialogu. Gość z ogoloną głową i
grubym karkiem zagadnął:
– Koleś masz ogień?
Tej nocy prawie żywcem spalony Kuba zaciął się i pokiwał przecząco głową. Ten
drugi, skóra zdjęta z lekarza, mógł być potomkiem rzeźnika z przysięgą Hipokratesa.
„Dobrze, że nie było dymu” – pomyślał z ulgą. Przechodząc po pasach, usłyszał chóralne
wycie. Wataha kundelków uskuteczniała rytuał księżycowy. Jego srebrne światło
prześwitywało zza drzew. Było w nim coś urzekającego. Tkwił w oceanie galaktyki jak
morska latarnia, cesarz nocnego życia. Nareszcie Kuba wszedł do domu. Marzył, żeby
odpocząć. Nagle usłyszał krzyk kobiety. Przeraźliwy dźwięk dobiegał z sypialni rodziców.
Odgłos szarpaniny i upadającego ciała. Wystraszony wbiegł do pokoju. Rodzice spali
najspokojniej w świecie. Za to telewizor ryczał na całego.
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Sobota leniwie budziła się narastającym gwarem i ruchem na ulicach. Galeria
kłobucka, czyli targ miejski, kipiał od towarów i ludzi. W alejkach było tak tłoczno, że na
niektórych odcinkach czuć było klaustrofobiczną ciasnotę. Dominik Przygoda rozglądał się
po straganach za czymś ciekawym. Jego uwagę przykuły totemiczne maski. Stoisko mieniło
się setkami amuletów. Błyski słońca krążyły po nich w zależności od wiatru, który kręcił nimi
we wszystkie strony. Starsza kobieta układała sztylety z rzeźbionymi hieroglifami i znakami
magicznymi. Jej czarne, kręcone włosy opadały łagodnie na szyję. Długa, czarna suknia ze
złoceniami w postaci nitek zakrywała ją całą. Czerwone paznokcie, długie jak szpony,
kończyły chude dłonie. Pogrubione rzęsy kryły bystry wzrok. Łańcuszki z wizerunkami
pradawnych kultur dzwoniły, obijając się o siebie, przy każdym jej ruchu.
– Czego szukasz – powiedziała, patrząc na Dominika.
– Czegoś, co by chroniło przed złem – odparł chłopak.
Kobieta spojrzała na niego przeszywająco i rzekła:
– Mam coś specjalnego.
Wyciągnęła z torby leżącej pod stolikiem amulet. Była to miedziana blaszka z
odciśniętą matrycą, wytrawiona kwasem z precyzyjnymi pociągnięciami igły graficznej.
Centralnym motywem była amerykańska sosna, taka sama jaka rośnie w parku. Otaczały ją
indiańskie znaki. Na rewersie było siedem strzał skierowanych na zewnątrz. W środku
znajdował się sokół z drapieżnym okiem i prężną piersią, jak u wojownika. Dominik obejrzał
go dokładnie. Odłożył go jednak. Pomyślał, że kobieta chce go naciągnąć. Gdy odchodził,
złapała go za rękę i ściszonym głosem, jakby zza światów, przemówiła:
– Uważaj, nie wiesz, ile ryzykujesz. Kilka lat temu znaleziono tam zwłoki dziewczyny
rozszarpanej przez dzikie zwierzę. Rok później zginął młody mężczyzna.
W tym momencie zadzwonił telefon i Przygoda zmieszany odebrał.
– Siemka, Domi. To co, widzimy się dzisiaj.
– Jasne. Tam, gdzie wczoraj.
Tym razem Dominik był przygotowany na wszystko. Razem ze Straszyńskim poszli
rozwikłać zagadkę.
– Strzałka, ziom.
– Strzałka, Straszyński. Gotowy?
– Jak zawsze.
Weszli do czarnego parku historii. Witały ich złowrogo kraczące wrony. Robiły to tak
głośno, że dreszcz przechodził im po plecach.
– Domi, ale jazda, będziemy w wiadomościach! – sarknął Kuba, przeciskając się przez
krzyki ptaków.
Po chwili usłyszeli: „Z darogiiiii” – i rozepchnął ich na boki masywny korpus konia.
Patrząc z żabiej perspektywy zobaczyli, jak facet wskakuje na koniu ze skarpy prosto
w okno pałacu.
– Co to było?
– Kuba, nie czytałeś. To brat cara Mikołaja – Michał Aleksandrowicz Romanow.
Spadajmy, nie jest przychylny Polakom.
– Chyba nie wie, z kim zadarł. Pokażę mu rozbiór, prosto w nos.
– Daj spokój. Zobacz, co to za szmaty wiszą.
Po wejściu do pałacu przez piskliwe drzwi i przedarciu się przez pajęczynę krzyżaka,
zobaczyli zakład odzieżowy Chanel. Przesada, to był Dom Mody Elegancja.
– Domi, jakbym wiedział, że chcesz na zakupy, to wybralibyśmy się do galerii.
Zza wiszących ubrań wychyliła się chyba szefowa i skrzekliwym głosem rzuciła:
– Do roboty, na co czekacie!
Na to Kuba:
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– Sorki, ale my…
– Wiem, wiem. Jesteście tu z przypadku.
– No tak – odpowiedzieli.
– Jasne, ta praca to nie jest szczyt waszych marzeń.
– Tak, my tutaj...
– Pewnie wolicie grać i bawić się.
– Pani to nas zna – potwierdził z entuzjazmem Kuba.
– Znam was bardzo dobrze.
Obaj wiedzieli, co będzie dalej. Kilka ciosów karate wystarczy, by mogła zacząć ich
dusić kijem od miotły. Potem omdlałych położy na stole. Z rozkoszą na ustach wyszyje na ich
skórze swoje imię, po to tylko, aby na koniec obciąć im głowy wielkimi nożycami
krawieckimi, przy potwornym stukocie zakładowych maszyn.
Wykorzystując moment, w którym szukała miotły, uciekli do innej sali. Tu natchnęli
się na człowieka żywcem z dziewiętnastowiecznego obrazu. Pruski minister Christian von
Haugwitz spokojnie jadł obiad. Chłopcy ukłonili się nisko przed zjawą. Dominik wybełkotał:
„Guten Tag” bez akcentu i odwracając się szybko, wpadli na tacę niesioną przez służbę.
Kawa się wylała, tort wylądował na podłodze, a krzyk dziewczyny słychać było chyba w
Berlinie. Pod groźbą chłosty i rozstrzelania z przerażeniem uciekali byle jak najdalej.
Długi korytarz prowadził głębiej i dalej tam, gdzie czas się kończy. Po chwili byli na
tarasie ubawieni, a jednocześnie przerażeni możliwymi konsekwencjami.
– Wiesz co, Domi, wcześniej ludzie mieli przerąbane. Teraz to jest luzik.
Na te słowa wszedł Guido, potężny magnat przemysłowy.
– No cóż, panowie, tego pałacu wam nie sprzedam. Zrobię tu Muzeum Jana Długosza.
– Świetny pomysł. Trzymamy pana za słowo – odparł Dominik.
Wzrok Kuby w tym czasie przykuli wjeżdżający do parku jeźdźcy na koniach z
pochodniami.
– To powstańcy! – krzyknął.
Rzeczywiście byli to żołnierze powstania styczniowego, ojcowie wolności i dzisiejszej
Polski. Magnat w pośpiechu podał rękę Dominikowi na pożegnanie. Wielka dłoń zaczęła
zgniatać w śmiertelnym uścisku dłoń chłopaka. Twarz eleganckiego biznesmena wybuchła
czerwienią i puchła z sekundy na sekundę. Dominik, próbujący uwolnić się, upadł. Wielka
postać przygniotła go i zaczęła szarpać z wściekłością. Z furią i wytrzeszczonymi oczami
Guido wyrywał już z chłopaka życie kawałek po kawałku. W jednej chwili przerwał to Kuba,
silnym ciosem wymierzonym krzesłem prosto w gigantyczną głowę potwora. W tym
momencie istniejący świat rozpadł się na molekuły. Pojawiły się strugi podprzestrzeni
przechodzące przez wiry wieków. Atomy zderzając się, powodowały wybuchy. Z ognistej
plazmy zaczęły wyodrębniać się kształty i świat złożył się na nowo.
Nagle chłopcy znaleźli się w ciemnym lochu. Zmysły ich dostrajały się do
rzeczywistości. Wychodziły z szumu, huku i chaosu. Martwa przestrzeń zbierała się, aby
wydać z siebie śmiertelne tchnienie. Pogłos kapiącej wody w czeluściach czerni panował
nieprzerwalnie. Ostre i dźwięczne brzmienie zmieniało swój charakter matowiejąc lub
ciągnąć się, jak gdyby to były krople rozgrzanego metalu. Echo zmieniało kierunki, tworząc
spięcia i zgrzyty rozbijanych o kamienie fal. Niepokój potęgowały bijące serca
zakrwawionego Dominika i zdezorientowanego Kuby. Z góry dochodził do nich co pewien
czas nerwowy trzepot. Przypominał on szelest węża po suchej trawie. Świst powietrza
rozdzierający uszy wywoływał dreszcze przechodzące po całym ciele. Kłujące zimno
odcisnęło na rękach Straszyńskiego gęsią skórkę. Wszechobecna wilgoć rozciągała się swoją
bezgraniczną powłoką, obejmując każdy milimetr materii. Absolutna ciemność rozdzieliła
chłopaków. Trwoga sięgnęła szczytu. Dominik pomyślał, że najstraszniejsze jest to, czego nie
widać.
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– Kuba, jesteś tu? – zapytał cicho.
– Domi, nic ci nie jest?
– Jest dobrze. Ale co teraz … Chyba jesteśmy w lochu. Jak się stąd wydostać?
– Musimy poszukać wyjścia. Niestety, padła mi komórka.
– Moja też, ale mam zapalniczkę.
Po chwili słychać było trzask i turkot toczącej się w nicość straty. Zapalniczka
przepadła w ciemności.
– Spoko, Domi. Damy radę.
Po kilku krokach po nierównych kamieniach śliskich jak lód, Straszyński runął jak
długi. Rozciągnięta pajęczyna owinęła go jak kir.
– Kuba, żyjesz?
Paniczny krzyk ogłuszył Dominika.
– Pająki!!!
Oblazły go wielkie, czyhające na ofiarę kolonie pajęcze. Ohydne, pokryte sterczącymi
włoskami stwory obeszły go już całego.
Dominik skoczył w jego stronę i przekoziołkował kilka metrów dalej. Poobijany
natknął się na zapalniczkę. Złapał ją i jak Prometeusz ruszył na pomoc koledze. Pająki
czmychnęły, a ich oczom ukazał się koniec świata. Skrzydlate tsunami nietoperzy runęło na
nich. Wydawało im się, że to sklepienie lochu spadło jak lawina. Przybici do ziemi, czuli się
jakby ich opanował rój pszczół. Głodne ssaki czepiały się włosów, ubrań, drapały ich skórę.
Wykończeni atakiem tysięcy stworów, doczołgali się do otworu w ścianie, który prowadził do
podziemnego korytarza, łączącego zamek z kościołem. Dominik wyciągnął rękę z
zapalniczką do przodu. Nagle silny uścisk dłoni poczuł na nadgarstku. Coś pociągnęło go i
rozległ się wrzask:
– O, szczury w pułapce!
Kościotrup trzymał Przygodę jak wyciągniętego z wody szczupaka. Szkielet
przypatrywał się Dominikowi bardzo uważnie. Przy każdym ruchu jego kręgi skrzypiały jak
nienaoliwione drzwi. Zbliżył czaszkę do niego. Lodowata kość odcisnęła się na jego czole.
Postać uniosła go do góry i powiedziała:
– Otruć, powiesić czy spalić? Oto jest pytanie.
Śmiech poniósł się po korytarzu niczym zła wróżba i wrócił echem ze zdwojoną siłą.
Omdlałego Straszyńskiego trzymały dwa inne szkielety. Chłopaków przeniesiono i zakuto w
kajdany w lochu centralnym. Ponure miejsce owiewały prądy powietrza. Małe okienka z
kratami mówiły: „Stąd nie ma wyjścia”. Trawione przez ogień pochodnie dawały pulsujące
światło. Kościotrup stanął na środku podnosząc ręce do góry. Na jego kościach zaczęła
dokonywać się metamorfoza. Najpierw oplotła go sieć żył. Potem pojawiło się czarne jak
węgiel serce. Pierwsze uderzenie było hukiem armatnim. Bijące serce napełniało powoli żyły
krwią. Mikrowłókna i tkanki przyrastały na kościach. Komórka po komórce tworzyły jego
ciało. Włosy, skóra i ubiór szlachcica zwieńczyły przemianę.
Edward Lemański, czarna owca w rodzinie, znów żył. Patrząc na chłopaków,
podniosłym i przerażająco ochrypłym głosem przemówił:
– Ja, upiór przeklęty. Nieśmiertelny pan tych ziem, niosący trwogę i przemoc. Jestem.
Zapanowała cisza. Pierwszy oprzytomniał Dominik.
– Przemowa iście sztańska.
Szlachciura tego nie wytrzymał.
– Jeszcze wam mało moich wcieleń – krzyknął spieniony.
Sycząc zmienił się w węża i pokazując jadowite kły, ruszył w stronę przykutych do
ściany. Naprzemian blady i czerwony Straszyński, chcąc uniknąć niechybnej śmierci, wypalił:
– O, wielki panie, wybacz nam.
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Wąż z otwartą paszczą zatrzymał się na szyi Dominika. Dwa kły, jak zatrute noże,
zawisły nad nim. Bestia przybrała ponownie postać szlachcica.
– Śmierć to dla was za mało. Będziecie przeklęci tak jak ja na wieki.
Na te słowa upiora Dominik z odwagą wypalił:
– Wolę śmierć.
Rozwścieczony Edward chwycił za broń i przystawił chłopakowi do skroni.
– Będziesz umierał wiecznie!
W tle wypowiedzianych słów przez szlachcica, w ciemności słychać było
skwierczenie.
Dobiegało ono zza potężnego wejścia przypominającego wrota piekieł. Drzwi lochu
wysadzone wielkim wybuchem trzasnęły fragmentami o ściany i posadzkę. Z chmury dymu
wyszedł powstaniec z bronią w ręku, mówiąc:
– Giń, przeklęty...
Po strzale raniona Zgroza padła na ziemię jak pusta beka po winie.
Postaci zaczęły blednąć i rozpuszczać się w porannej mgle.
Słońce budziło świat przyjemnym ciepłem i walorem, wkładając piękno w serca
bohaterów.
– Wiesz co, Kuba … ja jeszcze tu wrócę.
– Mnie wystarczy.
– A nie chciałbyś przerwać fatum? Ten budynek ma potencjał. Moglibyśmy
podróżować nim w czasie. Wyobraź sobie rok trzy tysiące osiemnasty. Kłobuck wygląda jak
stacja kosmiczna. Tytanowo-węglowe kopuły domów, rajskie ogrody genetycznie
zmodyfikowanych roślin. Równoległa rzeczywistość wirtualna, elektronika zintegrowana z
ludźmi i my, odpierający atak cyberowadów.
– Brzmi zachęcająco.
– No to jesteśmy umówieni.
Chłopaki idąc przybili piątki. Wciągnięci rozmową szli w jasność przyszłości. Dzień
przechodził płynnie z godziny na godzinę. Rytm codzienności schematycznie porządkował
sytuacje. Jednak dla Dominika i Kuby wszystko było inne i świeże. Ryzykując, balansowali
między lękiem i odwagą, życiem i śmiercią. Odmienione ich spostrzeganie zmieniało ludzi i
rzeczy. Silne emocje i odkryta prawda pozwoliły im dojść do tajemnicy przeklętego miejsca.
Czy ktoś im uwierzy w niezwykłą historię? Czy nadal straszy w zamku? Można to sprawdzić,
kiedy noc wzbiera jak rzeka, zalewając jasne i czyste barwy dnia, budząc zjaw powidoki.
KONIEC
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Posłowie
Konkurs literacki „Zgroza w Kłobucku” dobiegł końca, czego zwieńczeniem jest ten
zbiór najlepszych nadesłanych opowiadań. Najlepszych, ale oczywiście nie jedynych.
Dostaliśmy łącznie trzydzieści tekstów i z całą pewnością możemy stwierdzić, że jak na sam
powiat kłobucki, to naprawdę świetny wynik. A potencjał jest przecież o wiele większy.
Wiemy, że nie wszędzie udało się dotrzeć z informacją o naszym konkursie, ale mamy
nadzieję, że w kolejnej edycji zdołamy rozpropagować nasze zmagania na cały powiat, tak by
każdy, kto byłby zainteresowany taką formą wydarzenia literackiego, mógł wziąć w nim
udział.
Wracając jeszcze do nadesłanych opowiadań, zachwyciła nas ich różnorodność i
fantazja uczestników. Poza utworami zamieszczonymi w książce, dostaliśmy też prace o
inwazji zombie, walce aniołów z demonami, ukrytych światach, portalach i czarodziejach, że
wspomnę tylko te, które teraz nasuwają mi się w pamięci. Mamy nadzieję, że za rok, poza
nowymi uczestnikami, znajdzie się również spora grupa autorów znanych nam z pierwszej
edycji, która będzie się liczyć w walce o podium, czego serdecznie im życzymy.
Dziękujemy tak za wszystkie słowa uznania, jak i krytyki, które otrzymaliśmy podczas
i po zakończeniu konkursu. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie, które z pewnością
zaprocentuje podczas kolejnej edycji.
Do zobaczenia za rok.
Marek Palutkiewicz
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Podziękowania
Chciałbym podziękować osobom, bez których „Zgroza w Kłobucku” nigdy by nie
zaistniała, czyli: pani Ani Szczepanik, która koordynowała prace nad konkursem, dyrektor
MOK w Kłobucku pani Oldze Skwarze oraz pozostałym pracownikom Miejskiego Ośrodka
Kultury, którzy pomagali w organizacji tego przedsięwzięcia. Podziękowania kieruję również
do członków jury: Michała Wilka, Tomka Florczyka i pani prof. dr hab. Elżbiety Hurnik,
którzy zagłębili się we wszystkie nadesłane opowiadania i pomogli swym doświadczeniem w
wyborze najlepszych z nich. Dziękuję panu Andrzejowi Pilipiukowi za przyjęcie od nas
zaproszenia i uświetnienie swoją obecnością rozdania nagród oraz spotkanie autorskie;
Kindze Pasiece za projekty graficzne do konkursu, panu Jarosławowi Jędrysiakowi z Gazety
Kłobuckiej za obsługę prasową, Markowi Michalczykowi za film z naszego wydarzenia,
Oli Robak za pomoc i wsparcie podczas całego projektu, i wreszcie Wam wszystkim,
przybyłym na rozdanie nagród, uczestnikom konkursu i czytelnikom tego zbioru opowiadań.
Dziękuję serdecznie
Marek Palutkiewicz
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