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Wstepniak
Mam przyjemność powitać Czytelników na 
łamach naszego czasopisma. Imaginarium 
Opolskie to część inicjatywy powołania lokal-
nych magazynów fantastycznych w całej 
Polsce. Projekt rozpoczął się cztery lata temu 
od gorzowskiego LandsbergONu, który oka-
zał się wielkim sukcesem. Nie jest dla nas 
pierwszyzną wynajdywanie pisarzy zdolnych, 
ale przeważnie nieznanych szerszemu gronu 
odbiorców. Postanowiliśmy zwiększyć obszar 
działalności i szczęśliwie władze Opola przy-
chyliły się do pomysłu Imaginarium. Miasto 
Opole wspiera nasz projekt i go finansuje. 
Z pewnością dostrzegli potrzebę zaistnienia 
takiego magazynu, także ściśle z nimi współ-
pracujemy. Przez lata młodzi opolanie nie 
mieli okazji publikować swoich fantastycznych 
opowiadań w lokalnym piśmie. Teraz nadszedł  
ich czas.

W pierwszym numerze Imaginarium 
Opolskiego Czytelników czekają różnorod-
ne atrakcje. Przypomnijmy, że fantastyka 
w ogólnym ujęciu dzieli się na trzy kategorie: 
fantasy, science fiction i horror. W Opolu fan 
każdego z tych gatunków znajdzie coś dla sie-
bie. Walka z gigantycznymi cykadami w posta-
pokaliptycznym Opolu ze starymi polskimi 
przebojami w tle, czyli „Namiastka przeszło-
ści” Szymona Drzymały. Chłodna islandzka 
opowieść, nie bez opolskiego wątku, w „Serca 
zamarzają najszybciej” Katarzyny Rapacz. 
Na wpół epistolarna „Zmora” Pauliny Jasik. 
Tajemnicze obrzędy w „Kiedy czarownice tań-
czą” Olafa Pajączkowskiego i historia odwiecz-
nie powtarzającego się cyklu „Błędne koło” 
Magdy Spychaj.

Warto na koniec dodać, że Imaginarium 
Opolskie trafi do recenzentów w całej Polsce, 
aby promować Opole i opolskich fantastów. 
Miłej lektury!

P.S. W grudniu wydamy kolejny numer opol-
skiego półrocznika fantastycznego Imaginarium 
Opolskie. Nasze stronice są otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców Opola, dlatego zachęca-
my do przesyłania swoich dzieł do publikacji  
na adres: imaginarium.opole@gmail.com. 

Kamil Kwiatkowski
zastępca redaktora naczelnego  

Imaginarium Opolskiego

Autor fotografii na okładce: 
Paweł Uchorczak –miłośnik fotografii kra-

jobrazowej, rodowity Opolanin. Fotografia jest 
dla niego oderwaniem się od codzienności. 
Wychodzi z założenia, że chwile w życiu są 
ulotne, dlatego stara się uwiecznić je na kliszy. 
Jedną z jego pasji jest fotografowanie rodzin-
nego Opola, ciągle szuka nowych miejsc i spoj-
rzeń na miasto. Do ulubionych miejsc Pawła 
w Opolu należą: Most Groszowy, Bulwary 
nad Odrą oraz wieże opolskich zabytków, 
z których widać całe miasto. W swoim port-
folio posiada dość znaną serię „Mgliste Opole”, 
które zdobyło dużą popularność dzięki publi-
kacji w serwisie internetowym BoredPanda. 
W 2019 roku zdobył złoty medal w konkursie 
TRIERENBERG SUPER CIRCUIT w katego-
rii zdjęcia gór, a w 2020 roku wygrał konkurs 
35PHOTO AWARDS.
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Namiastka przeszlosci 
Dziwny stwór przybył od południa ulicą 
Barlicką, po czym przystanął tuż przed niewiel-
kim pasażem, który dwadzieścia lat wcześniej 
robił za płatny parking dla turystów oraz klien-
teli zaintrygowanej lodowiskiem w budynku 
Toropolu. Stary, zardzewiały parkomat już 
dawno wybebeszono z elektroniki, a wraki 
samochodów świeciły oczodołami pozba-
wionymi reflektorów, przez co ich karoserie 
przypominały żelazne straszydła odpychające 
wszystko i wszystkich. 

Niebo szczelnie pokryte było szarymi, 
rozłożystymi obłokami, które nader skutecz-
nie udaremniały przedarcie się świetlistych 
kosmyków słońca. To dobrze: przerwana 
powłoka ozonowa oraz zintensyfikowane 
przez grad bomb atomowych promieniowanie 
UV zabiłyby stwora, który zatrzymał się przed 
szkieletem budynku Muzeum Polskiej Muzyki. 
Prostopadłościenna bryła budowli bez swoich 
słynnych, przeszklonych ścian przypominała 
bezzębnego menela. Betonowe filary poro-
śnięte dziwną, śmierdzącą pleśnią tylko umac-
niały u potwora to skojarzenie.

Dwumetrowy goliat o gumiastej skórze 
i dwóch wyrostkach na twarzy – filtrach maski 
przeciwgazowej – przeszedł powoli przez Pasaż 
Grygolunasa i Święcickiego, omijając zgrabnie 
porzucone wraki pojazdów. Wojskowy bucior 
o wzmocnionym czubie zmiażdżył ostre resztki 
stłuczonego okna osadzone we framudze, gdy 
„gumiasty” bez problemów dostał się do holu 
muzeum. Wyszedł naprzeciw niewielkiego 
sklepu z pamiątkami, który ucierpiał w ataku 
atomowym oraz późniejszej szarży zdespero-
wanych ludzi, pragnących zdobyć jedyną rzecz, 
która przypominała im o dawnym życiu – prze-
gniłe  widokówki z wizerunkiem Opola. W kio-
sku zostały wyłącznie niepotrzebne nikomu 
przypinki, smycze na klucze oraz magnesy  
po sześć złotych. 

Stwór sięgnął łapą do boku swojego pleca-
ka, skąd odczepił złożony karabinek szturmowy 
Beryl z arsenału Wojska Polskiego. Metalowe 
ząbki szczerbinki złączyły się z muszką i raz za 
razem oko ukryte za pleksiglasem maski łypało 
na korytarz prowadzący do niewielkiej szat-
ni z szafkami na bilon. Monstrum chrząknęło 

prześmiewczo na myśl o monetach, bankno-
tach oraz innych formach dewiz, które obo-
wiązywały jeszcze dwie dekady wcześniej. 
Teraz jedyną znaczącą walutą były puszki 
z tuszonką, ciepłe ubrania i… amunicja. Ludzie 
wyściubiali swoje nosy z bezpiecznych kryjó-
wek, żeby przeprowadzić rajd na powierzchnię 
stolicy województwa opolskiego w poszuki-
waniu tych drogocennych surowców. 

Potwór z Berylem był jednak trochę innym 
typem poszukiwacza-awanturnika; zależało 
mu na zdobywaniu namacalnych dowodów 
przeszłości, które stanowiły istne jaja Fabergé 
kultury masowej, nauki czy szeroko pojętej 
sztuki. Czemu to robił? Zależało mu na ocale-
niu fundamentów ludzkości w świecie opano-
wanym przez radiację, krwiożercze bestie oraz 
prymitywne maniery garstki społeczeństwa? 
A może robił to wyłącznie dla siebie, pragnąc 
zatracić się we wspomnieniach związanych 
z dawnym, lepszym życiem? 

Chyba sam do końca nie wiedział. 
Stalker znalazł się we właściwej części 

muzeum, do której prowadził półtunel zbu-
dowany z abstrakcyjnie pofalowanych, alaba-
strowych ścian. Niegdyś puszczano na nich 
archiwalne materiały z koncertów polskich 
muzyków czy ekspozycję z twarzami śpiewa-
jących klientów galerii, ale po Apokalipsie ktoś 
podwędził drogocenny projektor. Skradziono 
również ekrany dotykowe z plastikowych tote-
mów, a cały budynek rozpruto z żył i tętnic – 
kabli, drutów oraz złączy różnego typu. Ściany 
były zrujnowane; wypływały z nich trzewia 
pod postacią izolacji, prętów zbrojeniowych, 
wiórów spękanych sklejek. Muzeum przed-
stawiało jeden wielki obraz nędzy i rozpaczy, 
stanowiło świadectwo rozpadu starego świa-
ta. Stało się tym, czym niegdyś dla konkwista-
dorów były świątynie Majów; czym piramidy 
dla archeologów. 

Potwór skierował lufę automatu w sufit, 
pod którym wisiało sześć okrągłych komór. 
Dawniej ludzie na piętrze galerii mogli w nich 
oglądać fragmenty reportaży i dokumentów 
przedstawiających kulisy produkcji klasy-
ków polskiej muzyki. Niektórzy chodzili tam 
tylko po to, żeby zyskać chwilę prywatności 
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ze swoim partnerem albo odpocząć od zgieł-
ku turystycznej nawałnicy. Teraz siedziały tam 
wyłącznie cykady.

Dziesiątki cykad. Dziesiątki ponad metro-
wych cykad. 

Cyk-cyk-cyk. 
Chitynowe pancerze otulały zaokrąglo-

ne ścianki komór, tworząc żywe kokony, 
a dźwięczna tyraliera niosła się po całym  
holu muzeum. 

Cyk-cyk-cyk.
Stalker znów prychnął. Owady kojarzą-

ce się z pieśnią i melodią zasiedliły Muzeum 
Muzyki w Opolu. Robactwo, które symbolizo-
wało zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność, 
śpiewało beztrosko w niemalże wyludnionym 
mieście strawionym przez pożogę wywołaną 
niszczycielskimi falami radiacji. Ironia losu. 

Nie bał się cykad. Te reagowały wyłącznie 
na częstotliwości pitagorejskie, wydawane 
głównie przez instrumenty. Postanowił jed-
nak zachować szczególną ostrożność, stąpając 
powoli, na palcach, w głąb muzeum. Ominął 
stary fortepian wystawowy, parę podniszczo-
nych wieszaków z plakatami Maryli Rodowicz 
i młodego Zbigniewa Wodeckiego. Na rucho-
mych stojakach ustawiono stare opakowa-
nia po płytach winylowych z lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych. To wciąż nie to,  
czego szukał. 

Donośny trzask. 
Po jego prawicy, ze strony skromnej sali 

kinowej, otworzyły się z hukiem drzwi waha-
dłowe. Stalker gwałtownie padł na kolano, 
a jego rzepkę przeszył ból. Poczuł, jak szczę-
ka się zakleszcza, trąc szkliwem o szkliwo. Nie 
stracił jednak rezonu i przyczajony za czarnym 
fortepianem celował w otchłań nowo otwarte-
go pomieszczenia. 

Widział, jak z ciemności wyłania się postać 
w bordowym, rozkloszowanym odzieniu przy-
pominającym szatę szamana. Widział, jak star-
cze, wychudzone palce wysuwają się spod 
szerokich rękawów, jakby mężczyzna przy-
gotowywał się do wypowiedzenia śmiertel-
nej inkantacji. Widział, jak wokół szyi, bladej 
i cienkiej niczym bibułka, owijała się ogromna, 
owłosiona żmija lub bliżej niezidentyfikowa-
ny robal. Widział twarz porośniętą przydługą, 
siwą brodą, która sięgała aż do splotu słonecz-
nego. Człowiek bez odzienia specjalistyczne-
go, maski ochronnej i broni. To z pewnością 
musiał być jakiś czarodziej, wytwór postapo-
kaliptycznego świata, nadnaturalna istota. 

Stalker przytulił palec do spustu karabinka, 
szykując się do strzału, kiedy usłyszał: 

 – Co się tam kitrasz za fortepianem? Kupa 
przycisnęła? – odezwał się zatroskanym gło-
sem dziadzio, przyklaskując wesoło dłońmi 
tak, że aż cykady z przerażenia zagrały głośniej 
chitynowymi skrzydłami. 

Mężczyzna w gumowym kombinezo-
nie oglądał się nerwowo to na żywe koko-
ny ponad głową „czarodzieja”, to na same-
go starca, który podchodził do niego  
z obłąkańczym uśmieszkiem. 

 – Stój, gdzie stałeś – wycedził przez zaci-
śnięte zęby, czując, jak mimowolnie napina 
się od narastającego strachu. – Nie podchodź, 
pomyleńcu! Jeszcze krok, a cały magazynek 
w ciebie właduję. 

– Według ekspertów dopuściłeś się włama-
nia do mojego domu, więc zbytnio nie możesz 
mi rozkazywać – odpowiedział zachrypniętym 
głosem starzec, który głaskał, jak się okazało, 
nie węża, a puszysty szal boa. 

– Jakich, kurna, ekspertów?! Mam karabin, 
ja tu rządzę. A to wcale nie jest twój dom. 

– Mówisz tak, bo nie jesteś ekspertem. 
Stalkerowi zakręciło się w głowie od tej 

groteski. Nie wiedział, o co chodziło starcowi 
ani – co gorsza – jak dał mu się wciągnąć w ten 
pajacowaty, nonsensowny dialog. Szczęknął 
przełącznikiem, zmieniając tryb pojedynczego 
strzału na serię. Dźwięk ten poruszył nie tylko 
cykadami, ale i starcem. 

Cyk-cyk-cyk.
– Mów, kim jesteś – szepnął „gumia-

sty” znad kolby karabinu, mierząc  
w korpus nieznajomego. 

– Nazwałeś mnie już Pomyleńcem, więc 
niech tak zostanie. Choć mam pewne wąt-
pliwości co do tego, kto nim faktycznie jest 
– zaśmiał się serdecznie szaman, eksponu-
jąc łyse, blade dziąsła. – Wyglądasz na cał-
kiem obytego stalkera. Pewnie wiesz, że nic 
tutaj nie znajdziesz, jeżeli chodzi o sprzęt 
czy jedzenie. Obstawiam więc, że szukasz  
czegoś konkretnego. 

„Gumiasty” przełknął ciężko ślinę pod szarą 
maską i skinął delikatnie głową, zdejmując 
muszkę z rozmówcy. 

– Płyta Republiki, „Siódma pieczęć” z dzie-
więćdziesiątego trzeciego. Sądzę, że znajduje 
się w tutejszych archiwach.

Pomyleniec zagwizdał zdumiony, co zin-
tensyfikowało cykanie pod sufitem. Mimo 
to mężczyźni zachowali pełen spokój.  
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No, prawie pełen, ponieważ stalker wciąż  
czaił się za instrumentem, w każdej chwili 
gotów odskoczyć od nieznajomego  
lub pikujących owadów. 

– A „Cykady na cykladach” od Maanam byś 
nie chciał? Te na pewno się znajdą.  

Cyk-cyk-cyk.
– Marny żart, Pomyleńcu. 
– Możliwe, że znajdziemy twoją Republikę. 

Jest tylko jedno „ale”: zabierzesz mnie ze sobą. 
Stalker łypnął na niego spod przeszklo-

nych otworów w masce i prychnął arogancko, 
powoli podnosząc się z klęczek. Wsparł się 
lewą ręką o fortepian, po czym stanął zgrabnie 
na równe nogi, mimo obitego stawu. Takiego 
żądania się nie spodziewał.

– Gdzie niby mam cię zabrać? Na nale-
śniki do Grabówki? – wyśmiał propozycję 
starca i miał nawet splunąć, ale szybko pojął,  
że w masce byłoby to co najmniej idiotyczne. 

– Nic bardziej mylnego. Nie ukrywajmy, 
że żyjemy w świecie pozbawionym dawnych 
wygód. Nigdzie nie znajdziemy funkcjonujące-
go samochodu, a co dopiero radia. Tak, podej-
rzewam, że masz sprawny odtwarzacz płyt, bo 
nikt nie jest takim półmózgiem, żeby ruszyć do 
centrum Opola po byle płytkę do postawienia 
na półce.

– Może ja jestem?
– A jesteś?
Stalker przesunął językiem po wewnętrz-

nej stronie policzków, starając się przetrawić 
ofertę starca. Równie dobrze mógłby go zabić 
i samemu poszukać albumu Republiki. I tak 
nie wiedział, czym jest moralność w obecnych 
czasach. Wiedział jednak, czym jest cholerne 
sumienie, a je ciężko było doprać nawet gorza-
łą. Spróbować ogłuszyć szamana? A może 
spełnić jego prośbę? 

„Gumiasty” doskonale go rozumiał; sam od 
dwóch dekad nie słyszał prawdziwej muzy-
ki, rocka z krwi i kości. Tylko prymitywne 
harce na puszkach po konserwach i dyszkant 
dzieciaków. A to wszystko na tle starej foto-
grafii, na której rysował się opolski ratusz 
z posągiem księcia Kazimierza Pierwszego 
na koniu. Jednocześnie stalker był pewien, 
że zaakceptowanie żądań Pomyleńca zabi-
je chwilę intymności, jakiej chciał dla siebie  
i piosenek Republiki. 

– No dobra. Pakuj mandżur, starcze,  
idziemy na koncert.

***

Dwóch amatorów polskiego rocka udało się 
ulicą Barlicką do ogrodu Zespołu Państwowych 
Placówek Kształcenia Plastycznego, gdzie 
przez krótką chwilę podziwiali skromne posąż-
ki oraz rzeźby pokryte śniedzią od długotrwa-
łego stania na wilgotnym powietrzu. Następnie 
ruszyli na Bulwar Karola Musioła tworzący 
niegdyś swoistą ścieżkę zdrowia wzdłuż Odry, 
z której wyrastał fragment burty podtopionej 
barki. Widok ten nie zdziwił żadnego z nich; 
skutki wojny atomowej były wszędobylskie, 
natrętne dla oczu. Widok zatopionego statku 
stanowił ledwie czubek ogromnej góry lodo-
wej, którą było unicestwienie tysięcy istnień 
i przedśmiertne konwulsje Matki Natury. 
Zdecydowanie większym zainteresowaniem 
mężczyźni obdarzyli mural z ogromnym, różo-
wym napisem: „Kocham Cię”. Tuż obok namalo-
wano brunatnego miśka, którego bezpalcowa 
łapka trzymała dłoń pięknej syreny o długich 
blond włosach. Kosmyki wiły się niczym macki 
wzdłuż łuskowatego, szmaragdowego ogona, 
gładko przechodzącego w inne graffiti. 

Stalker stał jak zauroczony, namiętnie wpa-
trując się w wielkie czarne oczy syreny, jej 
uwydatnione, koralowe usta oraz nienatural-
nie wydłużone rzęsy. Zaparowane szkła maski 
przeciwgazowej nie pozwalały mu w pełni 
dostrzec piękna przerysowanej dziewczyny, 
więc zsunął z głowy kaptur i zdjął z twarzy 
gumową woalkę. 

Pomyleniec drgnął. 
Już nie było tego strasznego potwora, ano-

nimowego zabijaki i doświadczonego stalkera. 
Stał przy nim dorosły, czterdziestoletni męż-
czyzna, na którego pełnej bruzd twarzy wciąż 
tliła się dziecięca naiwność… naiwna miłość 
do przeszłości. 

Niebieskie, starcze ślepia obserwowały, 
jak stalker, zafascynowany ostatnim świadec-
twem palety barw innej niż odcienie szarości, 
zbliża się do muralu z syreną. Jak przytyka 
rękawicę do dziewczęcych warg, przykleja 
zatłuszczone, czarne włosy do skroni malowi-
dła. Po spoconych policzkach karabiniera spły-
nęły słono-gorzkie łzy rozpaczy. Pomyleniec 
w taniej kopii estradowej szaty stał na wypalo-
nym odłamku parkowej murawy, nie wiedząc, 
co ze sobą zrobić. Wyłamywał swoje palce 
pod obszernymi rękawami, przerzucał ciężar 
ciała z jednej nogi na drugą. Po chwili usłyszał:
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–  Dwie dekady się staram, starcze. Czuję, 
że dawno temu wyszedłem z siebie i się zgu-
biłem – rzekł donośnie mężczyzna, odsuwa-
jąc twarz od cementowego płótna. Spod oka 
syrenki odpadł kawałek zaschniętej farby, 
ukazując prawdziwe, szare lico muru. Kolejny 
spazm targnął ciemnowłosym. 

– Wiesz, synu… 
– Iwo. Nazywam się Iwo i nie jestem twoim 

synem. Mój ojciec nie żyje – przerwał starcowi 
przygaszonym głosem.

– Ech, wiesz, Iwo… ludzki umysł jest 
trywialny. To cud, że udało nam się  
stworzyć cywilizację…

– … która finalnie i tak upadła. Nie chodzi 
mi jednak o wojnę, o zniszczenia. Chodzi mi 
o nią. 

– Mówisz o syrenie? – zapytał zmiesza-
ny Pomyleniec, zerkając raz na stalkera, raz  
na blond Arielkę. 

Iwo pokręcił przecząco głową i odbił 
się dłonią od muru, niechętnie kierując się 
w stronę leżaka przypominającego pajęczą 
sieć. Przysiadł na krawędzi okrągłego stelaża, 
a następnie zdjął z szerokich ramion plecak, 
z którego wysunął bezprzewodowy odtwa-
rzacz Panasonica. Starzec rozdziawił usta 
z podziwem, nie wierząc, że taki gadżet mógł 
przerwać tyle lat i nie zniszczyło go działanie 
impulsu elektromagnetycznego czy nieod-
powiednie podejście człowieka. Sam Iwo nie 
zachwycił się archaicznym radiem, tylko otwo-
rzył plastikową klapkę, po czym wsadził płytę 
Republiki do napędu. Towarzyszył temu krótki 
świst komunikujący, że nośnik został odczyta-
ny przez maszynę. Po chwili rozbrzmiała per-
kusja Leszka Biolika, zagrały klawisze i zaśpie-
wał głos Ciechowskiego. 

Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym 
Możesz być pewna – poznam cię 
Nawet gdy wszystkie twe pieprzyki
Zmienią na mapie miejsca swe...

– Byliśmy już rok po maturach – zaczął 
posępnie Iwo – i oglądaliśmy się akurat za 
jakąś kawalerką, żeby wyjść na swoje. Nie 
było to zbyt ambitne, prawda, ale nie zale-
żało nam na majętnym i wystawnym życiu. 
Ono już było wystarczająco ozłocone naszą 
szczerą miłością. Tyle że nagle zdarzyło się 
to… wszystko. Tamara, moja przecudowna 
ptaszyna, zmarła na chorobę popromienną 

krótko po zejściu do schronów pod budyn-
kiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na 
ulicy Kościuszki. A ja dalej, od dwudziestu lat, 
chodzę po tym padole łez. Złotą miłość prze-
kułem w platynową wątrobę, ale zapasy wódki 
dawno mi się wyczerpały. A wraz z nimi resztki  
jakichkolwiek chęci. 

Jeśli cię spotkam w innym świecie
Starczy, że przejdziesz obok mnie
Z tobą to samo będzie przecież
Staniesz i powiesz imię me...

– Nie chciałem, żebyś szedł ze mną, star-
cze. Republika miała odegrać mój marsz żałob-
ny. – Iwo spojrzał na Pomyleńca, który zajął  
na pajęczynce miejsce tuż obok niego. Wydawał 
się zblazowany, niezaaferowany słowami stal-
kera. Tępo gapił się na stary most kolejowy nad 
Odrą, po którym niegdyś kursowały pociągi  
do Wrocławia. 

– Chciałeś odejść w bardzo pięknym 
miejscu, drogi Iwo – mruknął wreszcie sta-
rzec, naciągając rękawy na przydługie palce. 
– Wierzysz, że po wszystkim odnajdziesz  
swoją ukochaną? 

– Mam taką nadzieję. 
– A wierzysz w Boga? 
– A ty jesteś w stanie wierzyć po tym 

wszystkim, co się stało? – zapytał z wyraźną 
nutą oburzenia. 

Starca to nie poruszyło. Ruszała się nato-
miast jego głowa, falowała leniwie do dźwię-
ków gitary basowej. 

– Więc jeżeli nie masz pewności co do 
istnienia Boga, to nie możesz mieć pewności  
co do istnienia raju. 

– Chyba nie zamierzasz przeprowadzać 
rekolekcji minuty przed moim odejściem? 
– prychnął Iwo, przecierając gumowym  
rękawem policzki mokre od łez. 

– Ależ skąd, młodzieńcze. Bóg, tak samo, 
jak moralność, jest kwestią relatywną. Każdy 
ma swoją prawdę i każdy wierzy w swoje  
El Dorado, Eden albo łono Abrahama. Sęk 
w tym, że nie jesteś świadom istnienia jednego,  
pewnego raju.

Brodacz wyściubił krzywy palec spod ręka-
wa bordowego płaszczyka i pchnął nim w pierś 
stalkera, co wywołało kolejną emocjonalną 
lawinę w sercu mężczyzny. W jego oczach 
zalśniło łzawe wzruszenie. 

– Właśnie tutaj, w tym sercu, jest raj two- 
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jej ukochanej – kontynuował starzec. – Masz 
pewność, że będzie żyła w tobie, a ty razem 
z nią. Masz pewność, że przetrwa jedyny 
prawdziwy obraz przepięknej absolwentki 
liceum, która marzyła wyłącznie o mieszkaniu 
z chłopakiem w skromnej kawalerce. Jeżeli cię 
zabraknie, Iwo, zabraknie też Tamary…

– Ale jej przecież nie ma…
– Gdyby tak było, to byś jej nie słyszał 

codziennie w swoich myślach, nie miałbyś 
wiecznych przebłysków wspólnych wspo-
mnień. Nie dobrałbyś tej piosenki na ostatnią 
prostą swojego życia. 

– To tylko tęsknota. 
– Miłość niejedno ma imię, a szczególnie  

ta prawdziwa. 
Stalker spuścił głowę, patrząc na odtwa-

rzacz, który grał na jego kolanach. Teraz 
przemawiał do niego nie tylko Pomyleniec,  
ale również Grzegorz Ciechowski. 

Po znamieniu na mej duszy
Które znakiem twoim jest...

– Dwadzieścia lat temu byłbyś świetnym 
terapeutą, starcze – zaśmiał się cicho stalker, 
obejmując ramieniem Pomyleńca. – Albo bała-
mutnikiem. Jak naprawdę się nazywasz? 

– To również kwestia relatywna. Sam wkrót-
ce stwierdzisz, czym lub kim dla ciebie byłem. 

Iwo milczał przez chwilę, chcąc jakoś 
sensownie zareagować, skomentować 
wypowiedź starca, ale przerwał mu dzi-
waczny chrobot. Donośne, znajome tarcie  
chitynowych skrzydeł. 

Cyk-cyk-cyk.
Dziesiątki cykad stały na zamalowanym 

murze, zalewając całą długość graffiti ośli-
zgłym, wstrętnym pancerzem. Skóra blond 
Ariel wyglądała jakby była owrzodzona skost-
niałymi, zaropiałymi płatami. Muzyka z odtwa-
rzacza musiała wybudzić stwory z letargu, 
przez co wyruszyły na żer w stronę najwięk-
szej aktywności dźwięku. Stalker momentalnie 
rzucił Panasonica na pajęczynę leżaka, chwy-
cił odbezpieczony automat Beryl i wycelował 
w stronę obleganego muralu. 

Cyk-cyk-cyk.
– Uciekaj, starcze! Nie zamierzam nosić 

drugiego w swoim sercu, aż tak miłosierny  
nie jestem!

– A kto powiedział, że ja w ogóle tutaj 
byłem? – rozbrzmiał śmiech dziadka, który kla- 
 

snął dziarsko w dłonie. 
Stalker spojrzał przez ramię w miejsce, 

gdzie stał Pomyleniec… a przynajmniej gdzie 
powinien stać. Na wypalonej trawie leżał tylko 
fioletowy szal boa, którego błyszczące włoski 
odbijały fikuśne refleksy światła. 

Zniknął. Został tylko Iwo i zespół Republika. 
Znów spojrzał w stronę cykad, które coraz 

żwawiej człapały w stronę huśtawki. Stalker 
już przygotował ramię na bolesne szarpnię-
cie karabinu, jednak kolejny raz odmówił 
sobie oddania strzału. Cykady wcale nie cza-
iły się na niego. Wylazły ze swoich sztucznych 
kokonów wyłącznie po to, żeby posłuchać  
wokalu Ciechowskiego. 

Cyk-cyk-cyk.
Tak jak Iwo czy Pomyleniec, tak te obśli-

zgłe monstra miały pełne prawo posłuchać  
dobrej muzyki. 

Mężczyzna sięgnął do plecaka po mali-
nowy środek przeciwpromienny – cysteami-
nę – i przełknął tabletkę, po czym naciągnął 
silikonową maskę na łeb. Postąpił jeden krok, 
potem drugi, trzeci, aż w końcu potruchtał 
śmielej wzdłuż Odry, słysząc cykające poczwa-
ry robiące Republice za chórki.

Każdy zasługiwał na namiastkę przeszłości. 

Z podziękowaniami dla Aleksandry Gorazdy 
za korektę tekstu oraz Sandry Szczap za bycie 
moim literackim natchnieniem. 

Szymon Drzymała
zwyczajny nastolatek o nietaktownym 

poczuciu humoru oraz wybujałej wyobraźni. 
Ogromny fan Uniwersum Metro 2033.  

Od 2015 roku ściśle związany z roleplay’em 
na serwerach facebookowych i discordowych, 

gdzie zdążył już przemierzyć m.in. światy 
wiedźmińskie, potterowskie czy cyberpun-

kowe. To dzięki nerdowskiemu, przyjaznemu 
społeczeństwu oraz rozbudowanych sesjach 
fabularnych RP pokochał pisanie opowiadań 

Już blisko dekadę zamieszkuje Opolszczyznę, 
a od trzech lat uczęszcza do technikum 

w Zespole Szkół Elektrycznych  
im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.
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Karolina Lisek – urodziła się w Opolu, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej. Studiowała 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku 
ilustracja i komiks z elementami concept art. Inspirację do prac czerpie z tego, co ją interesu-
je i ekscytuje. Są to często światy gier komputerowych, głównie w klimatach fantasy, animacja 
japońska i komiks, a także twórczość innych artystów. Zajmuje się również tworzeniem ilustracji  
do bajek.



Imaginarium Opolskie 1/20219

Ci, którzy pozostali, wciąż żywili nadzieję na 
to, że przynajmniej kilkanaście najbliższych 
lat będą bezpieczni. W końcu jako jedni z nie-
licznych świętowali kres epidemii, a później 
następnej i kolejnej, choć entuzjazm słabł 
wyraźnie z każdym utraconym rokiem, z każ-
dym pochowanym bliskim. Nikt nie spodziewał 
się, że po tych wszystkich cierpieniach ludzko-
ści przyjdzie zmierzyć się ze – zdawałoby się 
– największym wyzwaniem. Największym, no 
i chyba najbardziej zaskakującym. Minęło już 
osiemnaście miesięcy od ostatnich wzmia-
nek o globalnym ociepleniu: tabu, którego 
naruszenie grozi społecznym ostracyzmem. 
Każdy milczy, równocześnie nie mogąc pojąć,  
jak świat mógł się tak diametralnie zmienić.

Dziś termometr wskazuje -34’ i jest to 
wyjątkowy powód do radości. Już dawno nie 
było tak ciepło. Kilkadziesiąt lat kampanii 
promujących segregację śmieci, oszczędność 
wody i energii elektrycznej, a także przej-
ście na wegetarianizm doprowadziły Einara 
do punktu, w którym tkwił od początku tego 
szaleństwa. Obserwował światowe potyczki 
prawie tak uważnie jak termometr, który każ-
dego dnia zwiastował większy chłód. W tele-
wizji wielcy ludzie wykrzykiwali hasła na temat 
topnienia lodowców, a on niemalże codziennie 
oglądał Vatnajökull pokryty nowymi warstwa-
mi śniegu. Strumyki płynącej wody poruszały 
się coraz wolniej, aż w końcu stanęły zupełnie. 
Ziemia stawała się chłodna i obojętna wobec 
ludzi, tak jak i oni nie zważali na zachodzące 
w niej zmiany. Wysyłała sygnały ostrzegaw-
cze, a im więcej ich było, tym głośniej krzycze-
li eksperci i fachowcy, nie zmieniając swego 
stanowiska. W ten sposób żywi doczekali naj-
zimniejszego lata w historii, gdzie temperatura 
na wszystkich kontynentach nie przekroczyła 
dziesięciu stopni.

Einar nigdy nie uznawał przekazów medial-
nych, mimo że oglądał je nałogowo w chwi-
lach wolnych od połowów. Zamiast tego wie-
rzył naturze i słuchał jej, przygotowując się 
na najgorsze mrozy. Był przesądny jak każdy 
Islandczyk. Choć nie… na pewno bardziej. 
Mimo siedemdziesięciu lat na karku wciąż wie-
rzył w trolle zamieszkujące jaskinie, w ukrytych 
ludzi, którzy odsłaniają się tylko przed tymi, 

którzy są godni zaufania, czy w Świątecznych 
Chłopców przynoszących grudniowe prezen-
ty. Jego postrzeganie świata skazało go na 
wiele lat samotności aż do czasu, gdy okazało 
się, że jest jednym z niewielu ludzi na świecie, 
którzy potrafią zapewnić innym przetrwanie.

Gdy chłód rósł w siłę, najzimniejsze zakąt-
ki świata okazały się najlepszym schronie-
niem. Warunki zmieniły się właściwie niewiele 
w porównaniu z krajami położonymi nieopodal 
równika: tam gwałtowny spadek temperatur 
doprowadził do całkowitych braków w dosta-
wach prądu oraz wody, rurociągi zamarzły 
i uległy uszkodzeniom, a transport drogowy 
dla większości mieszkańców stał się niemożli-
wy przez pojazdy niedostosowane do zwałów 
śniegu, których nie sposób odgarnąć. Zapasów 
zdatnych do spożycia starczyłoby na tydzień, 
raczej nie dłużej. Ludzie zaczęli rozumieć, że 
przeżyją jedynie dzięki darom natury i umie-
jętnościom, których prawdopodobnie sami nie 
posiadali. To stało się powodem masowych 
migracji, z których część zakończyła się wła-
śnie na Islandii. Gdy Einar słuchał ludzi, którzy 
dotarli na jego półwysep, dostawał gęsiej skór-
ki. Miał opiekować się gronem szczęśliwców: 
tych, którzy dostali się na ostatnie uruchomio-
ne loty. W powietrze wzniosło się niewiele 
samolotów. Jedynie te posiadające pełny bak. 
Przewoźnicy zapowiadali jednak, że to podróż 
w jedną stronę. Mimo tego ludzie wydawali na 
te loty całą swoją fortunę. Doskonale wiedzie-
li, że pieniądz – nieważne czy elektroniczny, 
czy papierowy – nie zda się im na nic więcej.

Podczas godziny odlotu doszło do wielu 
rękoczynów. Pasażerowie wdzierali się na 
pokład, nawet nie mając biletu. Przepychano 
się i tratowano, nie zważając na kondycję 
fizyczną czy wiek innych. Gdy jedna z takich 
pielgrzymek dotarła do domu Einara, zdję-
ło go przerażenie. Chmara ludzi wyglądała, 
jakby właśnie uchroniła się przed zamachem 
terrorystycznym. Wszyscy brudni, pokrwa-
wieni, a nawet utykający. Dzieci płakały 
żałośnie, właściwie nie wiadomo, czy z bólu,  
czy ze strachu.

Islandczyk spojrzał na grupę kilkudziesięciu 
osób z dużą dozą niechęci. Słyszał co prawda, 
że w innych częściach wyspy również pojawili 

Serca zamarzaja najszybciej
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się zagraniczni, ale nie sądził, że kiedykolwiek 
zawitają u niego. Już sam dojazd do Höfn 
powinien ich skutecznie zniechęcić, zwłaszcza 
że wędrowali nocą: właściwie zerowa widocz-
ność, żwir, mnóstwo zakrętów i nieukończone 
roboty drogowe. Einar wątpił, by szukali akurat 
jego. Pewnie potrzebowali kogoś, kto włoży im 
coś do gęby. Mężczyzna podejrzewał, że nikt 
inny nie wyciągnął pomocnej dłoni, martwiąc 
się o zapasy dla samego siebie.

– Roztopię lód nad ogniskiem. Umyjcie 
się. Nie obchodzi mnie, co stało się tam, 
skąd przylatujecie, ale jeśli któreś z was wda 
się w bójkę, to niech szuka pomocy gdzie 
indziej. Od dziś przestrzegacie moich zasad 
– Islandczyk stwierdził krótko, posługując się 
łamaną angielszczyzną.

Zabrał się do pracy, a obcokrajowcy stali, 
jakby mróz przeniknął nie tylko ich ciała, ale 
także mózgi i spowolnił myślenie.

Po prawie dwóch latach Einar musiał 
z dumą przyznać, że w końcu doprowadził ich 
do porządku. Nie stworzył z nich pojedna-
nej społeczności, bo różnice poglądowe były 
niemalże nie do pogodzenia, ale przynajmniej 
obyło się bez buntów i nieposłuszeństwa. 
Miał pod swoimi skrzydłami około czterdzie-
stu osób. Na początku było ich więcej, jednak 
kilkanaścioro zginęło, nie wytrzymując próby. 
Pozostali nauczyli się łowić, sporządzać ubra-
nia z owczej wełny, futra islandzkiego lisa czy 
foczych skór. Raz udało im się nawet upolo-
wać niedźwiedzia polarnego, choć jego obec-
ność na południowym brzegu wyspy stano-
wiła dla Einara nie lada zagadkę. Właściwie 
nie mieli innego wyjścia, bo wygłodniałe 
zwierzę rzuciło się na jednego z osadników, 
a w takich sytuacjach nikt nie martwi się  
o przetrwanie gatunku.

Na co dzień poruszali się dzięki psim 
zaprzęgom oraz koniom, które w dżdżyste 
dni skrywali w niezbyt szczelnych stajniach. 
Jedli głównie tłuszcz i mięso, więc wiele osób 
cierpiało na choroby z niedoboru warzyw 
czy owoców. Pociechę stanowiło jednak to,  
że wciąż żyją.

Każdy członek zespołu miał przypisane 
odpowiednie zadania: od opieki nad dziećmi, 
przez polowanie, patroszenie zwierząt, aż po 
sporządzanie posiłków. Gdzieś w tym wszyst-
kim znajdował się czas na tańce, śpiew czy 
romanse. Przy wieczornych ogniskach ujawni-
ło się też kilku gawędziarzy. Einar opowiadał 
zazwyczaj o wierzeniach z wyspy, Afrykańczyk 

śpiewał o kulturze swego kraju, a jeszcze inny 
mężczyzna rzucał żarty i tak sprośne opowie-
ści, że wszyscy zaśmiewali się do łez, zasłania-
jąc uszy podopiecznym. Mówił, że jest z Polski, 
gdzieś z Opola, ale gdzie to miejsce się znajdu-
je, Einar nie miał zielonego pojęcia.

Islandczyk był łaskawym przywódcą, niejed-
nokrotnie wybaczał popełnione błędy mimo 
swej surowej natury. Istniała tylko jedna rzecz, 
której nie tolerował – kłamstwo. Zazwyczaj 
bardzo łatwo potrafił je zwęszyć i nie ina-
czej stało się wczorajszego dnia. Przeważnie 
jednak milczał i to nie po to, by dać winne-
mu szansę na zrehabilitowanie się; po prostu 
czekał na dogodną okazję, by wykorzystać  
czyjąś słabość.

Już od kilku dni połowy nie były zbyt obfite. 
Zimą zwykle korzystało się w tych stronach ze 
wcześniej przygotowanych zapasów, jednak 
Einar nie spodziewał się aż takiego niedostat-
ku. Wyglądało to tak, jakby ławice ryb, które 
do tej pory namierzali z łatwością, odpłynęły 
daleko od wyspy. Nie wiedział, co mogło być 
tego przyczyną, jednak pokornie przyjął sytu-
ację, w jakiej został postawiony. Jeszcze nie 
zrozumiał, a tym bardziej nie potrafił przewi-
dzieć wszystkich anomalii, które wydarzyły się 
od czasu wielkich mrozów. Po prostu rozdzie-
lał w milczeniu racje żywności – może siedem, 
osiem ryb na całą społeczność – nie wyrzeka-
jąc przy tym ani słowa.

– Hans, jak udał się połów? – zagadnął 
następnego poranka mężczyznę, który był 
odpowiedzialny za wykarmienie wioski.

– Znowu nic, szefie, kilka marnych makreli 
i jeden łosoś.

Islandczyk skinął, a z tyłu jego głowy zro-
dziło się jakieś złe przeczucie. Łudził się, że to 
wynika wyłącznie z wrodzonego uprzedzenia 
wobec bliźnich, a jednak coś nie dawało mu 
spokoju. Obawy spełniły się dokładnie czte-
ry dni później, a pogłębiło je jedno, z pozoru 
błahe wydarzenie. Podczas roznoszenia racji 
żywnościowych Einar podał niewielką ilość 
ryby córce Hansa, która liczyła może cztery 
wiosny. Przyjęła ją, owszem, ale momentalnie 
zaniosła się płaczem.

– Nie chcę jeść!
– Cicho, nie bądź niewdzięczna – Ojciec 

potrząsnął jej ramieniem. – Jeśli nie zjesz, to 
przyjdzie zorza i cię porwie.

Einarowi reakcja Hansa wydała się zbyt… 
impulsywna jak na zwykły kaprys dziec-
ka. Straszenie podopiecznych zorzą polarną 
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należało do ostatecznych ostateczności. Niby 
większość społeczności nie wierzyła, że zielo-
nawe wstęgi na rozgwieżdżonym niebie mogą 
ożywać, ale gdyby jednak tak się stało… Po co 
kusić los?

Tej nocy nikt w wiosce nie zmrużył oka, 
a przynajmniej nie na długo. Krzyk dziecka 
przedarł się przez noc, zmuszając wszystkich 
do wyjścia z igloo. Ludzie stali z zadartymi gło-
wami, a kolorowe światła pływały po niebie 
i splatały się ze sobą jak dłonie. Nigdy wcze-
śniej nie widzieli czegoś podobnego, zresztą 
blask skutecznie odbierał zdolność widze-
nia. Anomalia zdawała się trwać w nieskoń-
czoność, aż w jednym momencie wszystko 
zgasło, a do uszu zebranych dotarł wyraźny  
plusk wody.

Do dziś nie wiadomo, czy pomiędzy tymi 
połączonymi wstęgami tkwiła uwięziona córka 
Hansa. Wyglądało na to, że zorza umyślnie 
wypuściła dziecko z objęć, wcześniej unosząc 
je po całym niebie jakby w ramach rekom-
pensaty. Bardziej prawdopodobne wydaje się 
jednak, że córka Hansa sama powędrowała 
w stronę oceanu, skuszona migoczącymi świa-
tłami. Kto wie, może chciała je złapać? Musiała 
poślizgnąć się i wpaść do wody. Szamotała się 
jeszcze przez dziesiątki sekund, nim ktoś był 
w stanie jej pomóc. Istniała niewielka szansa, 
że przeżyje.

To Einar wyciągnął ją z wody. Otulał dziec-
ko kocami, kazał roztopić lód i podgrzać wodę, 
ale czas umykał zbyt szybko. Islandczyk wpadł 
do igloo Hansa, by rozpalić we wnętrzu ogień, 
jednak na krótki moment stracił orientację,  

po co właściwie przyszedł. To wszystko  
za sprawą ogromnej, rozczłonowanej uchatki, 
która leżała na wpół skonsumowana pośrod-
ku pomieszczenia. Przez te wszystkie dni, gdy 
jego ludzie cierpieli głód… kiedy zabijał własne 
zwierzęta, by mogli przeżyć… Einar spodziewał 
się kłamstwa, ale nie aż takiego.

– To nie kara dla niej – Wysyczał przez zęby, 
podając nieprzytomne dziecko Hansowi. – To 
kara dla ciebie. Ten, kto tylko zabiera, a nie 
daje niczego w zamian, nie może oczekiwać 
lepszego losu. Przez lata nic, tylko braliście, 
braliście i braliście. Właśnie dlatego jesteście 
tutaj, ze mną, żeby nauczyć się żyć inaczej. 
Skoro jednak wam to nie odpowiada… Przykro 
mi. Natura jest sprawiedliwa, Hans.

Odwrócił się i odszedł, rzucając ostatnie 
spojrzenie na dziewczynkę, która zwisała 
bezładnie z ramion ojca i do złudzenia przy-
pominała bezbronną, skrytą przed głodem  
innych uchatkę.

Katarzyna Rapacz 
rodowita opolanka, która w tym  

mieście przeszła pierwsze szczeble edukacji, 
od przedszkola do liceum. To również tutaj 

rozpoczęła się jej przygoda z pisaniem, które 
zawsze w jakiś sposób nawiązywało  

do fantastyki. Pasja ta towarzyszy jej  
od ponad dziesięciu lat i zaowocowała  

kilkunastoma sukcesami ogólnopolskimi.  
W najbliższych autorka latach liczy na wyda-
nie własnej publikacji, a tymczasem studiuje  
i stara się nie zwariować w korona-świecie.

Zmora

Uciekłam. Znowu. Jak zwykle skierowałam 
się do jednego z nielicznych otwartych loka-
li. Zawsze starannie się przygotowuję. Robię 
makijaż, za każdym razem inny, wypożyczam 
perukę u zaprzyjaźnionej artystki poznanej 
jeszcze na studiach, wybieram miejsca, któ-
rych on nie zna lub do których nigdy by się nie 
wybrał, jak Dworek Artystyczny na Klasztornej 
czy Kino Meduza: miejsca, gdzie jest na tyle 
ciemno, by nikt nie zwracał na mnie uwagi. 
I zawsze, ale to zawsze, wychodzę po zmroku.

Powinnam się bać. W mediach wciąż dono-
szą o nowych atakach. Zmora wciąż drwi 
z policji i obywateli. Od kiedy to się zaczęło, 
prawie trzy lata temu, znika średnio jedna 
osoba tygodniowo, rzadziej dwie. W skali tak 
małego miasta, jak Opole, może to wzbudzać 
zainteresowanie, a nawet niepokój, ale wtedy 
do paniki było jeszcze daleko. Teraz ludzie 
boją się wychodzić po zmroku. Jeśli musisz to 
zrobić, bezwzględnie zabierz kogoś ze sobą  
–przestrzegano obywateli. Z początku. Teraz 
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już nawet nie wiadomo, czym skończy się 
zabranie z sobą towarzysza, w najlepszym razie 
traumą, w najgorszym – skazuje go na pewną 
śmierć. No, przynajmniej na rozpłynięcie się 
w mroku nocy na zawsze, bo tak naprawdę 
nikt nie wie, co dzieje się z zaginionymi ludź-
mi. Nie znaleziono żadnych ciał. Wszyscy są 
przerażeni, choć za dnia każdy udaje odważ-
nego. Wciąż przecież trzeba zarabiać, uczyć 
się, żyć. Policja wysłała mnóstwo ludzi w celu 
unieszkodliwienia zagrożenia, a półtora roku 
temu zaangażowano nawet wojsko. Nie wrócił 
nikt. Spekulowano, że Zmora się rozmnożyła 
lub że to w rzeczywistości jakaś pokręcona, 
nieuchwytna grupa przestępcza za tym stoi. 
Ja myślę, że – cokolwiek to jest – po pro-
stu poczuło się zagrożone. Wysłano kolej-
ne oddziały z podobnym skutkiem. Wszyscy 
wychodzili na służbę z determinacją na twa-
rzach i wszyscy jak jeden mąż rozpływali się we 
mgle wąskich uliczek, by już nigdy nie wrócić 
do domu. Zaprzestano obław z użyciem woj-
ska. Liczba zaginięć wróciła do „normy”: jedna, 
dwie osoby tygodniowo. Mówi się, że Opole 
spisano na straty. Władze uznały, że skoro 
niebezpieczeństwo nie przeniosło się poza 
miasto, nie ma zagrożenia dla całego kraju. 
Populacja samego miasta też szczególnie nie 
spadła. Ludzie mają tu rodziny, robią interesy, 
bo za dnia nikomu nic nie grozi. Przynajmniej 
tak można stwierdzić bazując na tym, co do tej 
pory się działo. Większość nauczyła się z tym 
żyć, zgodnie z zasadą, że lepszy znany wróg. 
Reszta wyjechała.

Wraz z ostatnimi promieniami słońca zani-
ka ruch pieszy w mieście. Galerie handlowe 
i sklepy działają, ale nieliczni klienci dociera-
ją do nich samochodami i szybko się ulatnia-
ją, załatwiwszy swoje sprawy. Działające do 
późna lokale gastronomiczne nawet w naj-
większe upały nie wystawiają stolików na 
zewnątrz. Studenci opuszczają mury uniwer-
sytetu na długo przed zmrokiem, żeby zdążyć 
na ostatnie autobusy. Żaden nocny pociąg 
już nie zatrzymuje się w Opolu, nie od czasu 
masowego zniknięcia pasażerów jadących 
do Wrocławia dziesięć miesięcy wcześniej. 
Cały skład przyjechał na stację pusty, bo po 
przekroczeniu granicy miasta coś znalazło się 
nagle w pociągu. Ocalał tylko konduktor, który 
twierdził, że niczego nie widział. Jak Zmora 
wskoczyła do pędzącego wagonu – nikt nie 
wie. To było pierwsze masowe zniknięcie  

od czasu sprawy z wojskiem. I jak do tej pory 
ostatnie. Spekulacje, dlaczego to coś zmieni-
ło swój styl działania na tę jedną noc trwają  
do dziś.

Biorąc to wszystko pod uwagę, powinnam 
się bać. Ale się nie boję. A przynajmniej tak 
sobie powtarzam, mijając pusty o tej porze plac 
Kopernika. Jesienny wiatr unosi liście i drobne 
śmieci z chodnika i świszczy między kamie-
nicami w wąskich uliczkach. Mówię sobie, że 
broń skradziona z gabinetu Andrzeja, która 
spoczywa ukryta w wewnętrznej kieszeni 
mojego płaszcza, wystarczy za obronę w razie 
konieczności. Słychać krzyk jakiegoś nocnego 
ptaka, dochodzi od strony wzgórza uniwer-
syteckiego. Przynajmniej mam nadzieję, że 
to ptak. Mówię sobie, co jest zresztą prawdą, 
że bardziej boję się tego, co on zrobił z moim 
życiem, niż jakiejkolwiek Zmory, której zresz-
tą i tak nikt nigdy nie widział lub nie przeżył, 
by zdać z tego spotkania relację. Sama siebie 
przekonuję, że wolę wyjść na mroczną, skąpo 
oświetloną ulicę, w mgłę i ciemność, kryją-
ce nieznane niebezpieczeństwo, niż powoli 
pogrążać się w szaleństwie lęku, zakamuflo-
wanej pod gładkimi słówkami przemocy i izo-
lacji. Te rzadkie wypady na miasto, choć ryzy-
kowne z kilku powodów (w końcu nie wiem, 
co zrobi, jeśli mnie kiedyś przyłapie), pozwalają 
mi przypomnieć sobie, że kiedyś wiodłam inne 
życie. Kiedy Andrzej zapowiada, że zostaje 
w firmie na noc, bo ma do dokończenia ważny 
projekt na wczoraj, przez jeden wieczór mogę 
udawać, że nie jestem tym, kim jestem: uległą 
młodą żoną uzależnioną finansowo i emocjo-
nalnie od dobrze zakamuflowanego socjopaty 
w garniturze.

Następna okazja nadarza się, o dziwo,  
za dnia. Dwa miesiące później Andrzeja dopa-
da przeziębienie i zostaje w domu. Jak zwykle 
w takich przypadkach serce mi mięknie, kiedy 
widzę, jak się męczy (nic nie poradzę, że taki 
widok mnie rozczula, pewnie jestem okrop-
na), więc pakuję go do łóżka i ogłaszam, że 
idę do apteki, a po drodze, zapowiadam, kupię 
kilka jego ulubionych smakołyków. Zgadza 
się bez protestów, nie odrywając spojrzenia  
od laptopa. Wychodzę.

Powstrzymuję impuls, żeby jak najszybciej 
zrobić zakupy i wracać. W kolejce po lekar-
stwa już kiełkuje we mnie myśl, żeby sko-
rzystać z wolności. Natychmiast odzywa się 
wewnętrzny krytyk, stały towarzysz, ale tym 
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razem go zagłuszam. Jest dzień, a ja jestem 
sama na mieście. I mam pieniądze. Waham się 
długo po wyjściu z apteki, ale w końcu łapię 
autobus i jadę na plac Wolności, do bibliote-
ki przy Minorytów. Po drodze kupuję jeszcze 
kawę na wynos w „Sopelku” przy rynku. Wieki 
nie piłam takiej latte. Mimo że w biegu, sma-
kuje doskonale. Żałuję tylko, że nie mogę jej 
dzielić z przyjaciółką.

Zagłębiam się w gąszcz półek. Wiem,  
że mam mało czasu, ale nie mogę się powstrzy-
mać. Uwielbiam zapach starych książek, szelest 
kartek i to uczucie wkraczania w nową opo-
wieść odległą o dziesiątki, a może nawet setki 
lat. W dziale z literaturą grozy wpada mi w ręce 
bardzo stare wydanie „Carmilli” Sheridana Le 
Fanu. Nie powinnam czytać takich książek. 
Jakbym nie miała wystarczająco dużo horroru 
na co dzień. Coś jednak sprawia, że przyglą-
dam się jej dłużej, kartkuję. Nagle coś wypa-
da spomiędzy stron i ląduje u moich stóp. 
Podnoszę cienką kopertę. Skąd to się tu wzię-
ło? Może ktoś używał jej jako zakładki i zapo-
mniał wyjąć? Albo ktoś zdjął ją z zakurzonego 
strychu i bez zaglądania do środka przekazał 
bibliotece jako dar? Już zamierzam iść zgłosić 
znalezisko bibliotekarce, gdy zatrzymuje mnie 
ukradkowe zerknięcie na przód koperty. Nie 
ma tam żadnego adresu. Obracam ją w dło-
niach zaintrygowana, ale na odwrocie nie ma 
nic prócz daty. Zamieram. Patrzę znów, ale 
nie, nic mi się nie przywidziało. W dodatku 
list wygląda na autentyczny. Szybko podej-
muję decyzję. Może to tylko czyjś głupi żart 
albo moja niezdrowa ciekawość skończy się 
dla mnie źle, ale jakaś intuicja każe mi odrzu-
cić te argumenty. Chowam list z powrotem do 
książki. Zabieram ją szybko, podaję do odpi-
su i wychodzę. Nie muszę patrzeć na zega-
rek, żeby wiedzieć, że mam kłopoty, ale tym 
razem, o dziwo, się tym nie przejmuję. Jedyne, 
o czym teraz myślę, to spoczywająca w toreb-
ce tajemnicza koperta bez adresu. I napis:  
Opole, A.D. 1871.

Kiedy tamtego dnia wróciłam do domu, 
Andrzej spał. Później jednak i tak ukarał mnie 
za spóźnienie. To była moja wina, wiedzia-
łam, że będę miała kłopoty, ale zignorowa-
łam ostrzeżenia rozsądku. Bolało. Chciałam 
protestować, ale to by nic nie dało. Starałam 
się przenieść myśli gdzie indziej. Później 
byłam już „grzeczna”, płakałam i przeprasza-
łam, choć wcale nie było mi przykro, że go 

„zawiodłam”. Już nie. Coś się zmieniło. Teraz 
miałam jeszcze jeden sekret. I tajemnicę, którą  
chciałam odkryć.

Droga Elizo,

Mam nadzieję, iż pozostajesz w dobrym zdro-
wiu mimo wszystkiego, co się wydarzyło. Wiem, 
że Cię opuściłam i zawiodłam jako matka, ale nie 
oczekuję, że mi przebaczysz. Pragnę, byś zrozu-
miała powody mojej decyzji i poznała prawdę. To, 
co zamierzam Ci przekazać, dotyczy nie tylko nas 
obu, ale również ma związek z okropnymi wypad-
kami, które, jak wiesz, dręczą nasze miasto od bez 
mała roku. Może uznasz, że straciłam rozum, lecz 
prawdą niestety jest, że te niezwykłe wypadki 
zaszły z mojej winy.

Pamiętasz zapewne ten czas, gdy zostałam 
wysłana do wód. Lekarze obawiali się o moje 
zdrowie, a Twój ojciec zgodził się, że będzie to 
najlepsze rozwiązanie. Tam poznałam jego. Był 
zupełnie inny od mojego biednego Roberta, 
świeć Panie nad jego duszą, lecz gdybym wtedy 
wiedziała, jakie niebezpieczeństwo ściągam na 
nas wszystkich… W każdym razie ujął mnie jego 
czarujący i szarmancki sposób bycia, spędzaliśmy 
z sobą coraz więcej czasu. By oszczędzić Ci szcze-
gółów powiem, iż zapałałam do niego gwałtow-
nym uczuciem i nie posiadałam się z radości, gdy 
dał mi do zrozumienia, że jest ono odwzajemnio-
ne. Przez cały mój pobyt w uzdrowisku żyliśmy 
jak zaślepieni. Wtedy nie pojmowałam, jak wielki 
popełniam błąd i jak bardzo omyliłam się w oce-
nie jego osoby.

Wkrótce musiałam jednak wracać do domu. 
Rozstanie było bolesne. Obiecał mi, że jeszcze 
się spotkamy i – choć tego pragnęłam – zaklina-
łam go, by o mnie zapomniał. Choćby tylko przez 
wzgląd na Ciebie, moje dziecko. Nie stało się tak, 
gdyż kilka miesięcy po moim powrocie zjawił się 
w Opolu. Z początku nie chciałam go widzieć, 
bardziej przerażona niż oburzona jego zachowa-
niem. W końcu jednak nie mogłam dłużej z sobą 
walczyć. Spotykaliśmy się potajemnie w różnych 
miejscach miasta, zawsze pod jakimś pretekstem. 
Dla oczu postronnych udawał nawet przyjaźń 
z Robertem.

Mniej więcej w tym czasie zaczęły się w naszym 
ukochanym mieście dziać rzeczy dziwne i strasz-
ne. Na pewno to pamiętasz. Ludzie poczęli zni-
kać. Nikt nigdy nie odnalazł ich ciał, ale pewnym 
zdawał się fakt, iż nie żyją. Na mieszkańców padł 
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strach, nikt nie wychodził po zmroku, chyba,  
że absolutnie wymagała tego potrzeba.

Z początku nie wiązałam tych wypadków 
z pojawieniem się w okolicy mojego sekretnego 
ukochanego. Jakże bym mogła coś podobnego 
nawet przypuszczać?! To był absurd. Ale pew-
nego dnia przestał nim być. Mieliśmy spotkać 
się u niego, wynajmował stancję na Studziennej. 
Była późna noc, lecz przybyłam nieco wcze-
śniej, niż zapowiadałam. I zastałam przerażający 
widok. Nawet teraz, gdy o tym piszę, drżę z obrzy-
dzenia i żółć podchodzi mi do gardła. Ta biedna 
dziewczyna nawet nie krzyczała, a on zatapiał 
zęby w jej nadgarstku. Chciałam uciec, ale mnie 
zauważył. Wywiązała się sprzeczka. Krzyczałam, 
że nie chcę go więcej widzieć, że jest potworem. 
Próbował mnie zatrzymać, błagał, potem gro-
ził, aż w końcu się poddał i mnie wypuścił. Tak 
wtedy myślałam, naiwna. Kochanie, nawet sobie 
nie wyobrażasz, jak się bałam. Gdybym pewne-
go dnia w jego domu zastała Ciebie lub jedną 
z Twoich rówieśnic, które nas czasem odwiedzają, 
nigdy bym sobie nie wybaczyła. Musiałam z tym 
skończyć, ale wtedy wciąż byłam pod wpływem 
szoku. Nie miałam pojęcia, co począć. Któż by 
wiedział w obliczu czegoś tak niewyobrażalnego 
– istoty z mitów i najgorszych koszmarów.

Dalsza część tej historii może być dla Ciebie 
jeszcze bardziej bolesna i pewnie będziesz zaprze-
czać, ale zaklinam Cię, taka jest niestety prawda. 
Kilkanaście dni po mojej ucieczce ze Studziennej 
zmarł Twój ojciec. Wiem, co rzekli lekarze i bie-
gli, i co powiedziano także Tobie, ale to nie był 
wypadek. Nie jestem pewna, jak dokładnie się to 
odbyło, ale klnę się na wszystko, co święte, on to 
zrobił. Nie wiem, jak to sprawił, ale Roberta nie 
potrącił pijany woźnica – został zamordowa-
ny. Zrobił to, by mnie uwolnić i ukarać zarazem. 
Wiedział o nas wszystko, także to, że romans 
z nim był dla mnie ucieczką od zaaranżowanego 
małżeństwa, w którym jedyną dobrą rzeczą były 
Twoje narodziny.

Wciąż nie życzyłam sobie go widzieć. 
Zniknięcia w mieście nie ustawały. W końcu, 
gdy pewnego dnia w porannej gazecie prze-
czytałam o zniknięciu kobiety, którą znałam 
i która była znajomą z towarzystwa, rozżalona 
i wściekła powzięłam postanowienie o konfron-
tacji. Spotkał się ze mną wtedy. Wyjaśnił, czym 
się stał wiele lat temu i co musi robić, by prze-
trwać. Należy do rasy nieśmiertelnych upiorów 
żywiących się krwią ludzi. Trudno ich rozpoznać 

pośród zwykłych śmiertelników, ale gdziekolwiek 
się pojawią, niosą śmierć. Domagałam się, by 
zaprzestał, by wyjechał. Pod warunkiem, rzekł 
na to, że wyjedziesz ze mną. Więc się zgodziłam. 
Nie chciałam już być świadkiem zaginięcia kolej-
nej drogiej mi osoby. Pragnęłam, byście byli bez-
pieczni. Pójdę tam, gdzie on podąży, bo nie mam 
wyjścia, a jakaś wyrodna część mnie chce takiego 
życia i chce je dzielić z nim. To jest jak urok, klą-
twa, którą na mnie rzucił przy naszym pierwszym 
spotkaniu. Nie wiem, czy potrafię ją w sobie zwal-
czyć. Jeśli tak, będę się uczyć, zdobywać nowe 
informacje o takich jak on i może pewnego dnia 
będę miała w sobie tyle sił, by go powstrzymać 
raz na zawsze. Wtedy znów się odnajdziemy. Jeśli 
nie, zostawiam Ci swoją historię ku przestrodze. 
Bądź czujna i uważaj na siebie.

Twoja kochająca matka
Joanna Jastrzębska-Keller 

To musiał być żart. Nie mogłam uwierzyć 
w to, co przeczytałam, postanowiłam więc 
przy najbliższej okazji oddać książkę razem 
z listem tam, skąd ją wzięłam. Kto przy zdro-
wych zmysłach uwierzyłby, że Zmora jest 
jakąś nieśmiertelną istotą z legend. Wciąż, jak 
większość, obstawiałam raczej tajną fanatycz-
ną organizację lub zmutowane genetycznie 
zwierzęta. Trzeba być chorym, żeby żartować 
z tragedii, jaka spotyka całe miasto od tylu 
miesięcy, myślałam wtedy. Do czasu.

Spadło z nieba. A może powinnam powie-
dzieć spadł, bo to, co zobaczyłam, przypomi-
nało mężczyznę. Wszystko stało się tak szyb-
ko, że ledwo zdążyłam zareagować. W jednej 
chwili szłam pogrążoną w mroku ulicą, chcąc 
jak najszybciej dotrzeć do domu, a w następ-
nej odskoczyłam jak oparzona przed czymś, co 
sfrunęło przede mną na ziemię z cichym fur-
kotem. Cofnęłam się jeszcze bardziej, kiedy się 
zbliżyło… zbliżył, bo teraz już wyraźnie widzia-
łam zarys ludzkiej sylwetki. Ze skrzydłami. 
Wielkimi i skórzastymi, jak u jakiegoś gargulca. 
O matko, pomyślałam, to coś jest prawdziwe. 
Chciałam krzyczeć, ale nie potrafiłam wydo-
być z siebie głosu. Tej nocy nie zabrałam broni 
Andrzeja (nie chciałam ryzykować, że go wku-
rzę po ostatniej wpadce), choć pewnie i tak 
bym nie strzeliła – cała się trzęsłam. Wciąż 
się cofając, weszłam w snop światła ulicznej 
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latarni i w tym momencie ten stwór nagle się 
zatrzymał. Nie rozumiałam, dlaczego nie ata-
kuje. Miał mnie na tacy, nie zdążyłabym uciec, 
w  dodatku miał przewagę mroku, mnie oświe-
tlało światło, nieco mnie oślepiając, więc wciąż 
nie widziałam wyraźnie. Jakby ta sytuacja nie 
była dość osobliwa…

– Wyglądasz jak ona – padło  
zdumionym głosem.

Zanim się obejrzałam, rozłożył skrzydła 
i już go nie było. Wszystko to trwało dosłow-
nie kilka sekund, ale miałam wrażenie, jakby 
minęły godziny. Dopiero teraz odzyskałam 
pełnię władzy w nogach i zdrowego rozsądku. 
Pobiegłam co sił, nie oglądając się za siebie.

Nie mogłam zapomnieć o tym dziwnym 
spotkaniu i wciąż je analizowałam. Czy to było 
to, o czym pisała tajemnicza kobieta w liście? 
Czy spotkałam to, co ludzie nazywają Zmorą, 
dziwnego porywacza ludzi? Jeśli tak, jakim 
cudem żyję? A może to wszystko był sen? I co 
znaczyły te dziwne słowa? Wszystko nabrało 
większego sensu niecały rok później.

Życie toczyło się w miarę ustalonym ryt-
mem, a poprzedniego dnia Andrzej znów 
został na noc w biurze, tym razem z powodu 
firmowej imprezy. Jadłam śniadanie, kiedy 
zadzwonił telefon. 

– Czy rozmawiam z panią Jolantą Zawadzką? 
– zapytał nieznany mi głos.

– Tak, przy telefonie.
– Z tej strony aspirant Chwalicki. Mam dla 

pani złą wiadomość. Nad ranem znaleziono 
ciało pani męża. 

– Słucham? Czy… czy to jakiś żart?  
– Musiałam usiąść, bo zrobiło mi się ciemno 
przed oczami.

– Naprawdę współczuję. Wiem, że to będzie 
dla pani trudne, ale procedura wymaga identy-
fikacji zwłok. Był mocno… pokiereszowany.

– Więc skąd wiecie, że… że to Andrzej?  
– prawie szeptałam przerażona.

– Miał telefon w kieszeni marynarki  
i dokumenty w aktówce.

Nawet nie zauważyłam łez płynących mi  
po policzkach. Nic nie czułam. 

Odrętwienie i szok jeszcze się nasiliły  
po powrocie z kostnicy. Wiem, że dzwoniłam 
do rodziców. Pięć dni później go pochowa-
liśmy. Nie pamiętam ani samego pogrzebu, 
ani co było później. Wciąż nie mogłam uwie-
rzyć, że go nie ma. Rano zaparzałam dwie 

kawy i mówiłam do niego z drugiego końca 
mieszkania, jakby wyszedł tylko do łazienki, 
zanim sobie uświadamiałam, że go nie ma. Na 
zawsze. Mama załatwiła jakieś środki uspo-
kajające, które zażywałam regularnie, więc 
dni i tygodnie mijały w stanie wpół katato-
nicznym. Nie chciałam nic czuć, bo bałam się,  
że sprzeczne emocje rozerwą mnie od środ-
ka. Nie wychodziłam, żywiąc się makaronami 
i zupkami w proszku. Zresztą niewiele jadłam.   

Kilka miesięcy później po raz pierwszy 
od pogrzebu wyszłam z mieszkania za dnia. 
Najgorsze było to, że zaczęłam doceniać nowo 
odzyskaną wolność. Część mnie, która kochała 
Andrzeja nad wszystko, bezustannie mnie za to 
karciła, ale inna część oddychała z ulgą, że to 
koniec. Koniec bolesnego karania za drobiazgi, 
zamykania w domu bez zapasowych kluczy, 
zawoalowanych pod komplementami gróźb. 
Nie wiedziałam, co będzie dalej i jak sobie 
poradzę sama, emocjonalnie i życiowo. Nie 
byłam pewna, jak powinnam się czuć i komu 
mogłabym o tym wszystkim powiedzieć (na 
pewno nie rodzicom, którzy wyjechali zaraz po 
pogrzebie Andrzeja – nigdy nie byliśmy blisko). 
Z jakiegoś powodu jednak wiedziałam, komu 
zawdzięczam obecną sytuację. I dlaczego.

Paulina Jasik 
Rocznik ’95. Absolwentka studiów kulturo-

znawczych na Uniwersytecie Opolskim. Darzy 
Opole niesłabnącą miłością za jego niepowta-
rzalną atmosferę. Pisze od dawna, choć dotąd 

tylko do szuflady. Miłośniczka fantasy, baśni 
i horroru, a także muzyki, podróży bliskich 

i dalekich oraz historii.
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Aleksandra Fajlert – 22 lata. Przygodę ze sztuką rozpoczęła w Liceum Plastycznym im. Jana 
Cybisa w Opolu, gdzie pod czujnym okiem Pani Joanny Preuhs uczyła się rysunku i malarstwa. 
Ukończyła studia na wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Do jej najwięk- 
szych inspiracji należy twórczość artystów takich jak Francisco Goya, Zdzisław Beksiński  
czy William Blake.

Paweł Uchorczak – zdjęcie z serii „Mgliste Opole”.



Imaginarium Opolskie 1/202117

Kiedy czarownice tancza
Tej nocy ulica Piastowska zdawa-
ła się wymarła, czasem tylko przemknął 
jakiś samochód, rozganiając półmrok  
światłami reflektorów.

Mikołaj szedł ostrożnie, by bujający się 
lekko chodnik nie uciekł mu spod nóg. Nie 
chciał znowu upaść na obolały tyłek. Rzucił 
okiem przez ramię, po czym – zauważywszy, 
jak niewielki dystans pokonał od wyspy Bolko 
– westchnął z rozdrażnieniem. Zmarszczywszy 
brwi, skoncentrował się na drodze przed 
nim, bardzo uważnie stawiał następne kroki, 
niczym początkujący tancerz ćwiczący jakiś 
skomplikowany układ.

– Mati, na co khy mnie namófiłeś! – wybeł-
kotał gniewnie. Zdawało się, że już całą wiecz-
ność wlókł się w tym ślimaczym tempie, lecz 
kiedy spojrzał w lewo, dostrzegł pałacyk nale-
żący do Wojewódzkiej Biblioteki. 

– Hofiero tu? Dho fomu nie fojdę nigdy! 
– warknął, opierając się o ogrodzenie. – A do 
tego fsystkiego jesce kolokfium!

Coś się w nim zagotowało. Miał ochotę 
wrzasnąć, rozwalić jakiś przedmiot, choćby 
wywrócić śmietnik, ale najbardziej pragnął 
przefasonować uśmiechniętą gębę Matiego 
i wcisnąć mu w gardło te butelki wódki, które 
dziś obalili. I gdzie teraz był jego najlepszy kum-
pel? Do domu poszedł, na Pasiece mieszkał, 
nie musiał się daleko toczyć, ale Mikołajowi 
tylko wybełkotał na odchodnym jakieś słowa, 
które – w zamierzeniu – miały chyba dodać 
otuchy. Mógł chociaż taxi zamówić…

– Ja też się cieszę, że można go  
nadal podziwiać.

Mikołaj podskoczył jak oparzony. Gdyby 
nie to, że trzymał się kurczowo prętów ogro-
dzenia, pewnie runąłby jak długi na chodnik. 
Spojrzał w prawo, z trudem skupiając mętny 
wzrok na wysokim mężczyźnie w eleganc-
kim garniturze. Miał ochotę nawrzeszczeć na 
gościa za to, że go tak wystraszył, ale zaraz 
zrobiło mu się głupio. W nienaturalnych, jakby 
chorych, światłach latarń dostrzegł, że star-
szy pan ma długie, zadbane wąsiska łączące 
się z pokaźnymi bokobrodami oraz przystrzy-
żone krótko włosy, białe jak kreda. Od twa-
rzy eleganta wręcz biła serdeczność. Mikołaj 
odchrząknął i, skinąwszy głową, wybełkotał:

– Doby wiecór… O czym pan mófi? 
Psepfaszam, jestem dziś taki… niedobze  
się czujem.

– O pałacyku – rzekł tamten, przenosząc 
wzrok na budowlę. – Wie pan, że kiedyś nale-
żał do wolnomularzy? Do masonów?

– To ci, co światem chcom rządzić? Nimi 
straszą tacy róźfni… Śmieszne obzędy, głupoty!

Starzec popatrzył na rozmówcę i na jego 
obliczu odmalował się dojmujący wręcz smu-
tek, jak gdyby dowiedział się o śmierci najbliż-
szej osoby. Mikołaj pożałował swych słów.

– Pzepfraszam, nie chciałem – wymamro-
tał. – Głupi żart. Gadam głupoty.

– Po prostu nie wie pan za dużo o brater-
stwie – odparł tajemniczy człowiek, uśmiecha-
jąc się słabo. – Masonom od początku cho-
dzi przede wszystkim o zrozumienie świata, 
o samodoskonalenie, o to, by ludzie byli lepsi, 
o to, by wszyscy byli braćmi.

– Napfrawdę? – spytał szczerze zaintereso-
wany student. – I w Opolu też tacy byli?

– Tak, loża „Psyche”. Dawno temu.
– A gdzie teraz som? To znaczy nie oni,  

tylfko „Psyche”?
Mężczyzna zadrżał i opuścił wzrok. 

Dłuższą chwilę wpatrywał się w chodnik,  
po czym odparł:

– Loży od prawie dziewięćdziesięciu lat nie 
ma. Świat się zmienia, nie ogląda na ludzi.

Mikołaj miał ochotę przytulić starszego 
pana albo chociaż uścisnąć dłoń, w jakikolwiek 
sposób wyrazić wsparcie, lecz przez głowę 
przemknęła mu myśl, że być może taka reakcja 
nie byłaby na miejscu – wszak po pijaku robiło 
się różne rzeczy, których później się żałowało 
– tak więc postanowił ograniczyć się do słów:

– Szkoda – rzekł i poczuł, że ten wyraz 
nie wystarcza, że jest wręcz żałosny, gdy go 
zestawić z wypowiedzią starszego mężczyzny 
o zmienności rzeczywistości. Dlatego dodał:  
– Gdyfym mógł, to jakohź bym chciał pomóc.

W oczach siwowłosego eleganta  
zapłonęły ogniki.

– Naprawdę? Ludzie mówią, że co roku o tej 
porze czarownice mają sabat. Wtedy złe duchy 
napastują żywych, mają dostęp do naszego 
świata. To tylko część prawdy. Czarownice 
wywołują nie tylko złe duchy, ale i dusze 
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zmarłych, by ich podręczyć, przypomnieć 
o ich największych porażkach, o tym, czego 
nie zdążyli zrobić za życia. Ale wiedźmy nie 
zdają sobie sprawy z tego, że dają tym samym 
zmarłym ostatnią szansę na załatwienie tych-
że spraw. Są jednak dwa warunki: trzeba zdą-
żyć przed  północą i muszą im pomóc żywi.  
Czy pan pomógłby zmarłym, gdyby mógł?

– Jasne! – Mikołaj nawet nie zastanawiał 
się nad odpowiedzią.

– Może pan to teraz robić. Ostrzegam, 
to test odwagi. Wejdzie pan do budynku 
i stawi czoła temu, co się stało, choć mogło 
zdarzyć się inaczej, niż pan to zobaczy. 
Wszystko zależy od nich i od pana. Proszę 
pamiętać o odwadze, o naszych ideałach:  
braterstwie, samodoskonaleniu…

– Oczywiście! – wykrzyknął chłopak, nie 
czekając, aż starszy człowiek skończy. Gnany 
przez jakiś wewnętrzny impuls przesko-
czył przez ogrodzenie i rzucił ku pałacykowi, 
myśląc tylko o tym, jak niesprawiedliwie pra-
wie się wydarł na smutnego staruszka.

Wtem nogi go zawiodły. Ziemia uciekła 
spod stóp, świat zawirował. Mikołaj runął 
w mrok.

Nagle ciemność zaczęła szarzeć, niczym 
noc uciekająca przed nadchodzącym świ-
tem. Wreszcie stała się półmrokiem i roz-
szerzone oczy mężczyzny mogły dostrzec 
kształty i barwy. Jego serce biło jak oszalałe. 
Przerażony momentalnie wytrzeźwiał.

Znajdował się w sporym pomieszczeniu 
z podłogą wyłożoną czarnymi i białymi płyt-
kami, przywodzącymi na myśl szachownicę. 
Pokój był pusty, jeśli nie liczyć zawieszone-
go na przeciwległej ścianie obrazu. Dzieło 
sztuki, do którego stworzenia malarz użył 
ponurych szarości, przedstawiało połykają-
cego swój ogon węża owijającego się wokół 
czaszki i motyla, otoczoną promieniami świa-
tła gwiazdę Dawida z wpisaną w nią literą „G” 
oraz liczbę 5817. Mikołaj rozejrzał się. Po obu 
stronach pomieszczenia dostrzegł drzwi oraz 
prowadzące na wyższe piętro schody, lecz 
mimo to miał wrażenie, że jest tu uwięziony, 
że znalazł się w ciasnym grobowcu, z którego 
nie było ucieczki. Wrażenie to potęgowało 
ciężkie, gorące powietrze, niemal miażdżące 
płuca, zaciskające gardło i niosące wyraźny 
odór śmierci.

Rozległy się okrzyki, po niemiecku. Mikołaj 

rozróżnił tylko te zwroty, które znał z filmów 
wojennych, takie jak Halt! albo Hände hoch!, 
lecz emocje były językiem uniwersalnym. 
Trzy potężne głosy rozkazywały, wibrowały 
gniewem. Czwarty był wysoki i pełen strachu. 
Młodzieniec spiął mięśnie, gotów do ucieczki.

Z lewej wypadł jakiś człowiek.
Mikołaj zamarł, zauważywszy, że niski męż-

czyzna o dość pokaźnym brzuchu oraz łysej, 
okrągłej głowie jest blady jak trup i drżącymi 
dłońmi przyciska grubą księgę w niebieskiej 
oprawie do serca. Przybysz z trudem łapał 
powietrze otwartymi szeroko ustami, niczym 
ryba wyrzucona na brzeg, lecz po zobacze-
niu Mikołaja nieco się rozluźnił. Zamknął usta 
i przywołał na nie słaby uśmiech.

– Kim pan jest? Co tu się dzieje? – pytał 
student. Tamten coś mu odpowiedział, niemal 
krzyczał. Podszedł do niego i wyciągnął w jego 
kierunku książkę.

– Przepraszam, nie rozumiem niemieckiego 
– rzekł chłopak, patrząc na wolumin.

Przybysz odetchnął i nagle przemówił  
po polsku:

– Niech ją pan weźmie, niech się pan nie 
boi, zaniesie braciom! Ta wiedza musi prze-
trwać! Inaczej oni ją zabiorą!

– Ale gdzie? Kto chce ją zabrać? – drążył  
Mikołaj, chwytając książkę prawą dłonią,  
odruchowo, instynktownie.

– Ta organizacja działa nielegalnie i na 
szkodę Rzeszy Niemieckiej. Wszystko  
zostanie skonfiskowane.

Student obejrzał się przez ramię i niemal 
krzyknął. Pociemniało mu przed oczami. Bał 
się, że zaraz zemdleje. Koszmar z dzieciństwa, 
historie opowiadane przez pradziadka, o okru-
cieństwie, nienawiści i śmierci, ożyły. Stał przed 
nim wysoki, barczysty człowiek. Czarny mun-
dur, wysokie buty, czapka, z której szczerzyła 
się ludzka czaszka umieszczona pod orłem 
o szeroko rozpostartych skrzydłach, czerwona 
opaska na ramieniu, opaska ze swastyką…

– Boże – jęknął młodzieniec. – Proszę…
– Niech się go pan nie boi! – Mikołaj usły-

szał za plecami głos niskiego człowieka. – On…
– Zamknij się, świnio! – wrzasnął 

esesman, a potem zwrócił płonące żądzą 
mordu oczy na studenta. – Kim pan 
jest? Czemu przeszkadza pan w pracy  
funkcjonariuszowi państwowemu?

– Nie, nie – wymamrotał chłopak. – Jestem 
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obywatelem Rzeczypospolitej…
– Nie obchodzi mnie to! Dokument 

tożsamości!
Polak drżącą ręką sięgnął do kieszeni. Wtem 

przypomniał sobie, że w drugiej trzymał książ-
kę. Bezwiednie popatrzył na nią, a esesman 
podążył za jego wzrokiem.

– A więc okrada pan też skarb państwa III 
Rzeszy! – warknął. – Pójdzie pan ze mną.

– Nie!
– Niech się go pan nie boi! – powtórzył 

drugi Niemiec. – On pana nie zatrzyma!
– Zamknij się, świnio, albo zastrzelę cię  

tu i teraz!
– Niech go pan nie słucha! Proszę uciekać!
– Ale ja… jestem obywatelem Polski…
– Idzie pan ze mną!
Mikołaj wydał z siebie zwierzęcy wrzask, 

pełen strachu i desperacji. Nie myślał o tym, 
co czyni. Zrobił krok w kierunku ogromnych 
drzwi prowadzących na zewnątrz, na wolność. 
Esesman zastąpił mu drogę.

– Moja cierpliwość się kończy – wycedził 
przez zaciśnięte zęby.

– Traci pan czas! – znów odezwał się 
ten drugi. – Niedługo będzie za późno!  
Księga jest…

Mężczyzna w czarnym mundurze wyszarp-
nął skądś pistolet i wycelował ponad  
ramieniem studenta.

– Dość tego!
– Niech pan pamięta! Test odwagi!
Broń wystrzeliła. Rozległ się pełen bólu 

krzyk. Mikołaj obrócił się na miękkich jak wata 
nogach i zobaczył leżącego w kałuży krwi czło-
wieczka. Zaraz do niego dołączy…

– Jak widzisz, stawianie oporu jest bezcelo-
we. Chodź ze mną.

Ponownie spojrzał na esesmana, na wycią-
gniętą dłoń w czarnej rękawicy. Nie było 
ucieczki. Mógł się tylko poddać, mógł tylko…

„Test odwagi”.
Słowa zabitego znowu rozbrzmiały 

w uszach chłopaka, a potem z siłą młota ude-
rzyło go wspomnienie tych samych dwóch 
wyrazów wypowiedzianych przez starca. 
Rzucił się przed siebie, ignorując wrzask 
esesmana, przygotowując się na przeszywają-
cy ból, na ciemność…

Lecz zamiast ciemności pojawiły się sztucz-
ne światła latarń. Znów był przy Piastowskiej.

Czując taką ulgę, jakiej jeszcze nigdy 

w życiu nie doświadczył, rozejrzał się, lecz  
nigdzie nie zauważył starca. Wtedy zdał sobie 
sprawę z tego, że to nie na księdze zaciskał 
palce. Spojrzał na dłoń. Oblał go zimny pot. 
Trzymał poczerniałe stronice, które nocny 
wiatr chwilę później zmienił w proch i poniósł 
nad Młynówkę.

Wyciągnął z kieszeni komórkę i popatrzył 
na ekran.

01.05.2019, godzina 00:01.

Olaf Pajączkowski 
urodzony w 1988 roku w Opolu, w któ-

rym mieszka do dziś. Autor książki „Sekrety 
Opola” oraz współautor e-booka „Skamieniałe 

motyle: Opole”. Jego utwory znaleźć można 
w czasopismach i zbiorach opowiadań, 

m.in. w „Fantazjach Zielonogórskich VIII”, 
„Snach umarłych. Polskim roczniku weird 

fiction” (w tomach z 2018 roku oraz drugim 
z 2020), „Almanachu Młodych”, „Szortalu na 

wynos”, „OkoLIcy Strachu”, „Białym Kruku” 
i „Silmarisie”. Ponadto jego powieść w odcin-

kach, „Pajęczyna”, od 2019 r. jest publikowana  
na łamach „Magazynu Biały Kruk”. Opisane 

przez niego miejsca i wydarzenia często  
inspirowane są Opolem i dziejami miasta.
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Nie do końca jasne jest, jak działa podświado-
mość, ale wiadomo na pewno, że pamięć lubi 
płatać człowiekowi figle. Własnym wspomnie-
niom można ufać nie bardziej niż innym isto-
tom ludzkim.

Pamiętam jak przez mgłę siebie idącą 
Oleską w kierunku Ali Baby. I tutaj zaczyna-
ją się schody. Decyzja, żeby pomalować cały 
budynek na kolor karmazynowy, była dla mnie 
równie niezrozumiała, jak to, że restauracja 
w tej formie od dawna już nie istnieje. A jed-
nak wszystko działo się tu i teraz.

Na małym ganku przed wejściem stało kilka 
odświętnie ubranych osób i paliło papierosy; 
mężczyźni w garniturach, kobiety w strojnych 
sukienkach. Minęłam ich obojętnie i weszłam 
do środka. Zrozumiałam, że spóźniłam się  
na czyjeś wesele, bo zabawa trwała na całego, 
i zrobiło mi się wstyd.

Zespół muzyczny grał na scenie, a na 
parkiecie ludzie tańczyli w parach. Ich twa-
rze, choć niewyraźne, podobne były do 
twarzy wujka Janusza i cioci Grażynki. 
Może tak mi się tylko wydawało, bo w sali 
panował półmrok, a parkiet zalewała fala  
stroboskopowych świateł. 

Cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą 
z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodzi-
ców, bo przyjaciółmi moimi są… – śpiewał dam-
ski głos, a ja podeszłam bliżej. Jednak nikt nie 
zwrócił na mnie uwagi.

W głębi sali przy szwedzkim stole stała 
reszta gości. Z lampkami szampana w dło-
niach delektowali się wystawnymi przystaw-
kami i rozmawiali półszeptem. Rozpoznałam 
kogoś znajomego i pomachałam, chociaż teraz 
już nie pamiętam, kto to był. Podeszłam bli-
żej, żeby się przywitać, ale nikt nie zareago-
wał. Pomyślałam przez chwilę, że mnie igno-
rują, ale oni mnie nie widzieli. Dosłownie.  
Byłam niewidzialna. 

Dziwne uczucie, bo przecież ja siebie 
widziałam i czułam. Zatem istniałam i nie ist-
niałam jednocześnie, a to dla mnie coś nowe-
go. Nogi lekko się pode mną ugięły i zakręciło 
mi się w głowie. Świat zawirował i przez uła-
mek sekundy poczułam, że nic mnie nie ogra-
nicza. Doświadczyłam chwilowego przepływu 

nieopisanej mocy, ale zapętlone słowa piosen-
ki ściągnęły mnie z powrotem na ziemię. 

Cudownych rodziców mam. Odkryli mi 
każdą z dróg, po której szłam. Cudownych  
rodziców mam…

Zrozumiałam, że bycie niewidzialną jest 
jakąś magiczną albo szatańską umiejętnością, 
którą posiadłam.

Stałam przez chwilę jak wryta i próbowa-
łam to wszystko ogarnąć rozumem, podczas 
gdy na parkiecie goście uczestniczyli teraz 
w weselnej zabawie. Biegali radośnie wokół 
ustawionych w rzędzie krzeseł, których było 
mniej niż uczestników. Na umówiony sygnał 
zajmowali miejsce, a wygrywali ci, którzy usie-
dli jako pierwsi. Ile tam było śmiechu i zabawy, 
gdy siadali sobie na kolana, a już najwięcej gdy 
ktoś spadał i przewracał się. Tylko młodej pary 
nie było nigdzie widać. 

Z zamyślenia, a może z osłupienia, wyrwa-
ła mnie rozmowa dwóch starszych pań, 
które przy szwedzkim stole zajadały się  
z pasją słodkościami:

– Odeszła tak nagle. Straszna tragedia – 
chrapliwym głosem powiedziała stojąca bliżej 
mnie kobieta.

– Życie lubi płatać figle, Heleno. Ona taka 
młoda, a my żyjemy już tyle lat – odpowiedzia-
ła druga z pań.

– Wszystko w rękach Pana Boga – skwi-
towała pierwsza, unosząc obie dłonie  
ku niebiosom.

– Śmierć to świetny temat do rozmów 
na weselu – rzuciłam do nich złośliwie. 
Zignorowały to. Nie widziały mnie.

Drugim uchem wychwyciłam kolejną roz-
mowę. A zaraz po niej następną. Nagle zaczę-
łam słyszeć skrawki wielu dialogów, wyrwane 
z kontekstu zdania, pojedyncze słowa.

– Sama sobie winna. Zaniedbała się.
– Próbowaliście krewetek? Są wyborne!
– Wyśmienite! Rewelacyjne!
– Trzeba zająć się prezentami. Ciekawe,  

ile jest kasy w kopertach?
– Z tą brodą zupełnie pana nie poznałam.
– To przez papierosy i nerwy. Ostrzegałam 

ją, że palenie na pusty żołądek powoduje 
wrzody i raka.

Bledne kolo
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– Whisky z colą!
– Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztyw-

ną pianę, potem powoli dodawać do masy.
– Cudownych rodziców mam, na na na,  

wspaniałych rodziców mam, aaa…

      
***

Lista moich paranormalnych zdolności 
rosła. Do tego nietypowego curriculum vitae 
mogłabym dopisać widzenie i słyszenie przez 
ściany, a nawet teleportację.

Niepokojące odgłosy szlochania i smarkania 
oraz skrawki rozmów docierały do mnie rów-
nież z sali obok. Tam atmosfera zdecydowanie 
gęstniała, a ton wypowiedzi stawał się mocno 
patetyczny. Zaciekawiło mnie to i w mgnieniu 
oka znalazłam się w drugim pokoju.

Pomieszczenie było dużo mniejsze od 
sali głównej, ale wpadało tu więcej światła. 
W powietrzu unosił się ciężki zapach kadzideł, 
a w tle cicho grała spokojna muzyka. Choć nie 
widziałam wyraźnie ludzkich twarzy, wyczu-
wałam, że maluje się na nich smutek. Jednak 
moją uwagę szybko przykuło coś innego. 

Na środku sali stał duży mebel, którego 
mahoniowe drewno było pięknie zdobio-
ne. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co to 
jest; jakaś ława, może komoda. Lecz gdy tylko 
podeszłam bliżej, zrozumiałam, że patrzę  
na trumnę. Najpierw dostrzegłam czubki 
butów, potem kolana, a za nimi resztę ciała. Na 
samym końcu twarz. Bardzo zresztą podobną  
do mojej.

Zbliżyłam się do tej twarzy z wielką cie-
kawością. Była dziwna. Dotknęłam jej pal-
cem, tak jak czasami dotykam pająków, mimo  
że mnie obrzydzają, i szybko cofnęłam rękę. To 
zdecydowanie była twarz jakiejś innej wersji 
mnie. No chyba, że tak właśnie wyglądałabym 
w dniu mojego pogrzebu. Zapadnięte policz-
ki i oczy, zwisająca matowa skóra, ściągnięte 
usta, a wszystko to pokryte grubą warstwą 
nieudolnie wykonanego makijażu. I na tym 
właśnie skupiła się moja uwaga. Nie na fakcie 
uczestniczenia we własnym pogrzebie, ale na 
makijażu. I na tym, w co mnie ubrali.

Patrząc na tę karykaturę samej siebie, 
poczułam, że jednak jeszcze żyję, bo złość, 
jaka mnie opanowała, była realna. Pełny make-
-up, włącznie z konturowaniem twarzy, różem 

na policzkach i czerwoną szminką na ustach na 
pewno nie był zrobiony dla mnie, ale dla tych 
którzy chcieliby sobie zrobić z moim trupem 
ostatnie selfie. No i do tego ta sukienka. Idealna 
na wesele kuzyna, kremowa w zielone kwiaty 
z dekoltem i wcięciem w talii, właśnie taka, 
której za życia z własnej woli nigdy bym nie 
włożyła. I to mnie tak zdenerwowało. Przecież 
prosiłam ich, żeby w dniu mojego pogrzebu 
ubrali mnie w dres. Podkreślałam wielokrotnie, 
że pragnę opuścić ten świat w moim najwy-
godniejszym, już trochę rozciągniętym dresie. 
W tym, w którym również chętnie wzięła-
bym ślub, o ile kiedykolwiek wpadłby mi do 
głowy tak dziwny pomysł jak małżeństwo. 
Wszystko to na wypadek gdyby okazało się, 
że istnieje życie po życiu. Chciałam, żeby moja 
dusza, która na niebo nie zasłużyła, błąkała 
się w zaświatach w wygodnym stroju, a nie 
w jakiejś uciskającej, wrzynającej się w ciało 
astralne sukience i w lakierkach na obcasie, 
w których za życia połamałabym nogi. Ludzie 
nie potrafią uszanować ostatniej woli zmarłe-
go. Na koniec zrobili ze mnie kogoś, kim nigdy 
nie byłam za życia, a kim oni chcieliby, żebym 
była. Koszmar. 

Cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą 
z dróg, po której szłam…

     
***

W zupełnej ciszy, z niepojętej ciemności, 
wyłoniło się światło i powstał wielki wszech-
świat, a w nim galaktyki, gwiazdy, planety, męż-
czyźni, kobiety i zwierzęta. Mrok i gniew zalały 
moją duszę, bo ostatnie wydarzenia przyspo-
rzyły mi bólu i cierpienia. Zdezorientowana 
dryfowałam chwilę w niepojętej ciemności, ale 
zapętlone słowa tej cholernej piosenki ścią-
gnęły mnie z powrotem na ziemię.

Stałam teraz pod starym dębem otoczo-
na zgrają bezpańskich psów. Pomyślałam, że 
nigdy nie byłam w tej części cmentarza, bo 
z żadnej strony nie było widać Karolinki, miej-
skiej świątyni pieniądza. Dzień był upalny, ale 
drzewo rzucało na nas swój cień. Psy wygląda-
ły na zdrowe i zadowolone z życia. 

Obserwowałyśmy z dala zgraję ludzi tłoczą-
cych się między nagrobkami. Ubrani w czerń 
zupełnie nie pasowali do tego wakacyjnego 
dnia, do błękitnego nieba i zielonych drzew. 
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Jakiś głos mamrotał niezrozumiałe słowa, 
a oni stali i słuchali. Potem głos zaczął śpie-
wać, a oni, jeden po drugim, dołączali się  
do niego:

– Dobry Jezu, a nasz Panie – śpiewał głos.
– Daj jej wieczne spoczywanie  

– śpiewał chór.
– A teraz prawa strona śpiewa: Dobry Jezu, 

a nasz Panie, a lewa: Daj jej wieczne spoczywa-
nie – instruował mistrz ceremonii.

Ludzie ożywili się trochę, a mnie od razu 
przypadła do gustu ta piosenka. Psom najwy-
raźniej też się spodobała, bo zaczęły ochoczo 
machać ogonkami. Pomyślałam, że podej-
dziemy bliżej zobaczyć, co tam się dzieje i jak 
tylko pomyślałam tak w mgnieniu oka psy 
zerwały się i wesoło poszczekując zaczęły biec  
w tamtym kierunku. 

Niezauważone przebiły się przez tłum, a ja 
zaraz za nimi. Zatrzymały się dopiero koło głę-
bokiej dziury w ziemi, która wzbudziła ich zain-
teresowanie. Biegały w kółko, wąchały albo 
kopały, a ja zobaczyłam, że panowie w bia-
łych rękawiczkach opuszczają w wykopany 
dół pięknie zdobioną, mahoniową skrzynię. 
Spojrzałam na nagrobek, na którym widniało 
moje imię i nazwisko.

– Dobry Jezu, a nasz Panie. Daj jej wieczne 
spoczywanie – śpiewali żałobnicy.

Gdy po chwili skrzynia uderzyła o dno, 
panowie wyciągnęli liny, a na trumnę pole-
ciała pierwsza symboliczna garść ziemi. A za 
nią kolejne. Psy, myśląc, że to zabawa, szalały, 
więc zawołałam je do siebie. Posłuchały.

Dopadło mnie jakieś dziwne uczucie. 
Smutek ścisnął mi gardło i zachciało mi się pła-
kać. Całe życie zaczęło przelatywać mi przed 
oczami, a gdy skończyło, zapytałam sama sie-
bie, czy czegoś żałuję i czy czuję się spełniona? 
I sama sobie odpowiedziałam, że żałuję kilku 
rzeczy i że odchodząc, czuję niedosyt. Było 
mi z tego powodu tak przykro, że zaczęłam 
pogrążać się w rozpaczy, ale moja świadomość 
znowu przeskoczyła w inne miejsce.

Otworzyłam oczy. Zobaczyłam tylko 
mrok i pomyślałam, że znów znalazłam się 
w niepojętej ciemności. Ale tym razem było 
inaczej. Tam było chłodno i ciemno, ale nic 
nie krępowało ruchów. Tutaj było gorąco, 
duszno i bardzo ciasno. Nie mogłam poru-
szyć się w żadnym kierunku. Ręką wyma-
całam ściany ograniczające mnie z każdej 

strony. Żadnego źródła powietrza. A ja przecież  
nadal oddychałam.

Chyba spełniał się mój najgorszy, klau-
strofobiczny koszmar o przebudzeniu się 
w trumnie; w klatce, w więzieniu, z które-
go nie ma wyjścia. Strach szybko zmienił się 
w atak paniki, a ja myślałam już tylko o tym, 
że muszę się stąd wydostać. Zaczęłam krzy-
czeć i nerwowo uderzać w ściany. Zdawałam 
sobie sprawę, że zużywam przy tym spore ilo-
ści powietrza, którego za chwilę mi zabraknie, 
ale nie mogłam przestać. Usłyszałam stłumio-
ne rozmowy dochodzące z góry i zrozumiałam, 
w jak niekomfortowej sytuacji się znalazłam. 
Chociaż pojawił się promyk nadziei, że jeszcze  
z tego wyjdę.

– Ksiądz pięknie przemawiał, wzruszyłam 
się kilka razy.

– Wszystkich nas to czeka.
– Ktoś chętny na piwko? Tu niedaleko  

jest bar.
– Dzisiaj Polska gra z Holandią. Browar 

trzeba wypić.
– My idziemy w tamtym kierunku.
– Autobusem, piątką albo dziewiątką.
– Halo, halo, ludzie, ja tutaj jestem, na dole! 

Halo, ratunku! – krzyczałam.
– Zadzwoń, to pogadamy.
– Ratunku, pomocy! – płakałam.
– Do widzenia! Do zobaczenia!  

– usłyszałam ostatnie słowa.
– Nie! Nie zostawiajcie mnie, proszę! – mój 

głos załamał się, a ja, wdychając dwutlenek 
węgla, opadałam z sił. Pojawiły się halucy-
nacje, jakieś majaki o ludziach zamkniętych 
w brudnych, ciemnych celach. Były ich setki 
tysięcy, a może nawet miliony i wszyscy błagali 
o jedno – o wolność. Ostatnim, co słyszałam, 
umierając, były ich przerażające krzyki.

      
***

Ten koszmar nigdy się nie kończy. Tragedia 
wiecznego życia, nieśmiertelność spędzona 
w otchłani piekła. Ja wcale nie umarłam w tam-
tej chwili, ale, co gorsze, jeszcze się tu i teraz 
nie narodziłam. Złapałam ten moment na krót-
ko przed moim kolejnym zmartwychwstaniem.

Uwięziona, w zakopanej pod ziemią trum-
nie, straciłam przytomność. Nie wiem, ile  
to trwało – minutę, dzień, miesiąc, rok  
– naprawdę nie mam pojęcia. 
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Kiedy wreszcie moja świadomość powró-
ciła do ciała, zdałam sobie sprawę, że nic się 
w moim położeniu nie zmieniło. Ciemnota, 
ciasnota oraz duchota znów wywołały 
u mnie dziki atak paniki. Z całych sił prze-
bierałam rękami i nogami. Rozpychałam się, 
próbując wywalczyć sobie odrobinę wię-
cej miejsca. Moja szalona rozpacz, o dziwo,  
przyniosła efekty.

Z drugiej strony ściany poczułam czyjś 
dotyk, jakby głaskanie, i usłyszałam ten  
miły głos:

– Kochanie, chodź zobacz, dzidziuś znowu 
kopie. Już nie może doczekać się, żeby stam-
tąd wyjść – to był ciepły, kobiecy głos. – No 
już spokojnie, maluszku, jeszcze tylko chwi-
la i będziesz tutaj z nami, ze swoją mamu-
sią i tatusiem – nie wiem dlaczego, ale 
teraz miałam wrażenie, że mówi do mnie.  
– No już, nie musisz tak kopać. Michał, to chyba  
piłkarz będzie!

– Halo, halo, proszę pani – podjęłam próbę 
nawiązania kontaktu z kobietą po drugiej stro-
nie ściany – ja tutaj jestem zamknięta, czy pani 
mnie słyszy, błagam, proszę mnie wypuścić.

– Słoneczko, co ty się dzisiaj tak wiercisz? 
No już, uspokój się – usłyszałam w odpowiedzi.

– Halo, halo, proszę pani, pani nic nie rozu-
mie, ja tutaj jestem uwięziona, już nie wiem, 
ile czasu, proszę otworzyć i mnie wypuścić! – 
wpadałam w coraz większą histerię.

– Michał, o Boże, chyba wody mi odeszły 
– dotarły do mnie słowa kobiety – Szybko, 
jedziemy do szpitala, ja rodzę.

Wszystko, co wydarzyło się po moim uwol-
nieniu, okazało się być jeszcze większym kosz-
marem, niż było wcześniej. Świadomością 
ocknęłam się w zupełnie innym ciele, w ciał-
ku niemowlaka, zupełnie zależnego od osób 
trzecich. Długie lata dochodzenia do nieza-
leżności poszły na marne. Już na tym etapie 
czułam, że będę zmuszona doświadczyć tego, 
czego przecież doświadczyłam wcześniej: 
pieprzonego żywota w świecie materialnym.  
Wpadłam w nieskończony kołowrót życia 
i śmierci. Sansara. Piekło, jako w niebie, tak 
i na ziemi. 

Mag Spyhigh (pseud.) 
Urodziła się i wychowała w Opolu. 

Ukończyła Uniwersytet Opolski na wydzia-
le Nauk Społecznych oraz Medyczne 

Studium Zawodowe, przekształcone później 
w Państwową Medyczną Wyższą Szkołę 
Zawodową. Obecnie pracuje w pomocy 

społecznej. W wolnych chwilach lubi uciekać 
wyobraźnią do alternatywnych rzeczywisto-
ści wymyślonych przez twórców fantastyki. 
Sama też lubi tworzyć fantastyczne światy 

i od pewnego czasu zapisuje je na kartkach 
papieru, a raczej w plikach Worda.
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