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Rollo May „Odwaga tworzenia”
Tworzenie opowiadań, wierszy, obrazów i zdjęć sprawia
radość, pozwala wyrazić siebie,
dać upust wszelkiej frustracji.
Jest czymś bardzo osobistym.
Niewielu twórców ma odwagę,
aby zaprezentować swoje dzieła innym osobom. Jednak udało
się nam namówić kilku cudownych ludzi, którzy piszą
i rysują, by pokazali nam swoje
utwory. My zaś prezentujemy
je Wam w „AlChemiku”. Życzymy przyjemnej lektury :)
Kasia Migdał (1a)
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„Twórczość jest procesem powoływania
do życia czegoś nowego.”

Aleksandra Białek

Zapraszamy

Słowem wstępu

Wywiad numeru

Rozmowa
z NATALIĄ PULCHNY
o
PASJI
W roku szkolnym 2016/2017 w ZSCh została utworzona klasa
o profilu teatralnym. Jedną z uczennic tego oddziału jest Natalia
Pulchny. Mieliśmy okazję zobaczyć jej występy w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz podczas dni otwartych w naszej placówce.
Natalia jest autorką scenariusza spektaklu pt. ”Zębatka”, który
wystawiono podczas Przeglądu Teatralno-Filmowego w naszej
szkole. Ma wiele pasji: pisze, rysuje, występuje na scenie, gra na
gitarze i skrzypcach, śpiewa.
„Talentem jest, według mnie, wszystko,
co prowadzi do rozwoju osobistego”.

Pytała KASIA MIGDAŁ (1a)

Jesteś
pasjonatką.
Powiedz
naszym czytelnikom, co Cię
najbardziej interesuje?
- Moja pasja to szeroko rozumiana
kultura: teatr, kino, poezja, sztuka,
muzyka.

Kiedy odkryłaś swoją pasję?

Czy uważasz się za artystę?
- Nieskromnie mówiąc, tak. Bycie
artystą nie jest trudne w tych czasach.
Można zrobić kolaż z gazetek reklamowych dyskontów spożywczych,
nadać temu tajemniczy tytuł i okrzyknąć kontrowersją roku. Można ogolić
głowę na łyso i ogłosić to manifestem
politycznym. Jednak, żeby być wybitnym artystą, trzeba mieć coś głębszego do przekazania, tj. pomysł, ideę.

Wyobrażasz
pasji?

sobie

życie

mogłabym przedstawić pewnych wartości i faktów, moim zdaniem, wartych przekazania. Ale nawet teraz,
może 10% moich pomysłów jest przelanych na papier czy dysk komputera,
a tylko 1% z nich może kiedyś ujrzy
światło dzienne.

bez

- Nie muszę sobie tego wyobrażać. Do
trzeciej klasy gimnazjum jedyną moją
aktywnością, która mnie wciągała,
było spanie. I to może brzmieć
śmiesznie, ale takie nie jest. Pasja nadaje sens bytowaniu. Bez niej wszystko jest szare. Bez pasji nie miałabym
jak wyrzucić z siebie wielu rzeczy, nie

- To była… bardzo długa podróż, pełna nagłych zwrotów akcji.
Do muzyki przekonała mnie przedszkolanka, która nauczyła mnie grać
na gitarze i śpiewać, a osiem lat później zainspirowała do gry na skrzypcach. Duży wpływ na pewno miała
moja ukochana wychowawczyni, która uczyła mnie w klasach 1-3 szkoły
podstawowej. Była to cudowna osoba,
ponieważ zachęcała mnie do robienia
nowych rzeczy, np. szycia czy czytania.
Potem była plastyka. Nie pamiętam,
dlaczego w roku 2008 zdecydowałam
się nauczyć rysować, ale nie żałuję.
Co prawda zrezygnowałam po trzech
latach, ale podstawowa wiedza przydała mi się, kiedy w grudniu zeszłego
roku postanowiłam wrócić do tej formy sztuki. Co prawda mistrzem nie
jestem, a moje umiejętności w tym
zakresie można spokojnie opisać jako

wątpliwe, ale przynajmniej zajmuje mi
to wolny czas.
Co do pisania… Pierwszy wiersz,
jaki stworzyłam, powstał w przedszkolu w prezencie na Dzień Matki.
Jeśli go znajdę, to z chęcią pokażę.
Nie był szczytem twórczości literackiej, ale, jak na kilkuletnie dziecko,
nie było źle. Potem jakoś to zainteresowanie zaginęło w wirze lenistwa
i pojawiło się z powrotem w trzeciej
klasie gimnazjum w postaci nie tylko
wierszy, ale również prozy literackiej
i scenariuszy. Był jeszcze incydent
z piosenkami w szóstej klasie podstawówki, ale… powiedzmy, że gramatyka i dobry gust nie były mi wtedy znane. Reszta jest milczeniem.
A z teatrem związana jest bardzo
zabawna historia, bo do trzeciej klasy
gimnazjum szczerze go nienawidziłam. Wszystko przez „traumę z Groteski”, gdzie byłam na spektaklu „Pippi
Langstrumpf” i musiałam stać całe
przedstawienie, bo balustrady balkonu
zasłaniały mi widok na scenę. Dopiero
pod koniec gimnazjum doceniłam taki
rodzaj sztuki.
Tak w skrócie wyglądało moje odkrywanie pasji. Jestem ciekawa, czy
ktoś rzeczywiście przeczyta ten paragraf, bo jest niesamowicie długi.
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Wywiad numeru
Czy chcesz poświęcić życie swoim
zainteresowaniom?
- Oczywiście, że chcę. Dążę do tego
z całych sił, ale wiem, że małe są
szanse na sukces. Kultura to wspaniała
kochanka, ale wymagająca i wybredna. Ciężko jest udowodnić swoją wartość.

Czy warto
życie pasji?

podporządkować

- Tak, warto. Ja to robię i muszę powiedzieć, że jak do tej pory jest to najlepszy okres w moim życiu. Jestem
w klasie teatralnej i dzięki temu obcuję z ludźmi, którzy dzielą ze mną swoje zainteresowania. Nie raz zdarzało
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się, że na przerwie pomagali mi dopracować koncept scenariusza, czasami
nawet nie będąc tego świadomymi.
Prawdopodobnie w wakacje będę
prowadziła warsztaty teatralne dla
dzieci. Popołudniami wymyślam i piszę scenariusze. W przyszłości wybiorę studia związane z reżyserią lub kulturą, jeśli się na nie dostanę.
Jeśli podporządkujesz życie swojej
pasji, to nabierze ono sensu. Życzę
każdemu, aby mógł robić to, co kocha,
bo to najprostsza droga, aby być
szczęśliwym.

Jakaś rada dla ludzi, którzy
uważają, że nie mają talentu?
- Wiele rad, ale najważniejsza jest ta-

ka: nie wierzcie w to, że nie macie
talentu. Nie musicie umieć rysować,
tańczyć czy gotować. Talentem jest,
według mnie, wszystko, co prowadzi
do rozwoju osobistego. Podziwiam
ludzi, którzy znają chemię. Też bym
tak chciała. Ale nie rozumiem, co się
wokół mnie dzieje, kiedy na tablicy
pojawia się zapis jakiejś reakcji i to
nie jest nic złego, bo ludzie nie muszą
potrafić wszystkiego. Czasem ciężko
jest znaleźć coś, co nas naprawdę zainteresuje, bo możliwości jest zbyt
wiele. Trzeba próbować robić różne
rzeczy i wybrać coś, co sprawia nam
największą radość.
Trzymam za Was wszystkich kciuki.
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ZARAZA
RAFAŁ UZNAŃSKI
klasa 3ad
Utwór powstał dwa lata temu.
Piszę, bo mogę stworzyć własny
świat, przelać wszelkie myśli
i pragnienia na papier.

Początek wiosny. Widać wozy pełne ludzi jadących w pole, stopione
śniegi, rozmarznięte stawy i potoki,
a przede wszystkim błoto… błoto
wszędzie.
Nienawidziłem pracy w polu. Od
najmłodszych lat interesowały mnie
wycieczki po lasach i myślistwo.
W Zachodnim Lesie mieszka myśliwy,
stary łucznik, były żołnierz i to on nauczył mnie strzelania z łuku i znajdowania tropu zwierzyny.
Właśnie na początku wiosny, kiedy
miałem trzynaście lat, uciekłem z pola
do jego chatki. Towarzyszył mi najlepszy przyjaciel, o dwa lata starszy ode
mnie - Adam. Ruszyliśmy Drogą Jelenia, którą opracował stary myśliwy.
Po kilku godzinach szukania jakichkolwiek tropów zauważyliśmy konającego jelenia. Na szyi miał dziwne ślady, jakby ktoś go ugryzł. Nie wilk czy
pies, lecz człowiek. Miał szklane oczy,
krzywy grzbiet, a gdy próbował iść,
błądził bez celu. Po drodze znalazłem
kilka ziół, więc przyłożyłem je do rany
zwierzęcia.
- Jak sądzisz, co to mogło być? - spytał
Adam, patrząc na mnie.
- A skąd mam wiedzieć. - Docisnąłem
palcami maść do rany, by lepiej się
wchłonęła.
- Hmm - odparł Adam. - Szkoda jelenia, ale jeśli wyzdrowieje, jego mięso
będzie jadalne
- Ja bym tego raczej nie zjadł. Odwróciłem głowę jelenia tak, by
przyjaciel zobaczył jego oczy. - Widzisz jego spojrzenie? Coś mi mówi,
że tego nawet pies czy wilk nie ruszy.

Wytarłem palce o kaftan, zostawiliśmy chorego jelenia i poszliśmy dalej.
Obraliśmy kurs na chatę myśliwego
Szlakiem Wilka. Jest to droga przechodząca przez terytoria kilku watah…
Często ścigaliśmy się, kto pierwszy
przejdzie bez szwanku tę drogę i zawsze podążało za nami kilkanaście wilków. Dziś było inaczej, obserwowały
nas, lecz nie atakowały, jakby wyczuwały coś lub kogoś, kto mógłby im
zagrozić. Kiedy Adam to zauważył,
przygotował się do strzału. Tym razem
nie biegliśmy, lecz powoli szliśmy.
- Coś mi się tutaj nie podoba - powiedziałem. - Mam gęsią skórkę. Wiesz,
jeżeli się nie mylę, to nasz setny raz,
kiedy przechodzimy Szlakiem Wilka,
a jednak wciąż nie możemy się przyzwyczaić. A dziś czuję się jeszcze gorzej niż poprzednio.
- Nie panikuj. Pamiętasz, czego nas
uczył łowczy? Nigdy nie zapominaj
o plecach, a nie spotka cię nic złego powiedział poważnym głosem.
Zeszliśmy w końcu ze szlaku, kieru-

jąc się na wschód. Oddalaliśmy się od
naszych terenów, które znamy od dzieciństwa. Nagle zauważyliśmy budynek. Pobiegłem pierwszy, lecz to nie
był żaden dom, stodoła czy spichlerz.
Przypominał składzik na opał, a nie
warsztat i gdyby nie narzędzia, piec
i kowadło nie pomyślałbym, że to była
stara kuźnia. Desek nie było, zostały
same belki podtrzymujące dach; zamiast okien, pełno pajęczyny i pyłu.

Dachówki wyglądały na nowe. Piec
i kowadło oraz narzędzia do obróbki
żelaza były w dobrym stanie, tylko
przedmioty drewniane zniszczyły termity.
- Tymon, czy ktoś tu mieszka? - spytał
Adam, podbiegając do mnie.
- Nie wiem, chodź, przekonamy się? Po tych słowach bardzo wolno wszedłem do środka, a za mną mój przyjaciel. Kiedy wędrowałem po pomieszczeniu, usłyszałem skrzypienie otwieranej klapy. Było tak przenikliwe, że
ciarki przeszły mi po plecach.
- Co to? - zapytałem, podchodząc do
Adama i zaglądając mu przez ramię.
- Piwnica? - odpowiedział mi ironicznie.
- Brawo geniuszu! - Pacnąłem go w tył
głowy dłonią. - A co jest tam w środku?
Przesunąłem go dłonią, wszedłem na
schody i zbiegłem na dół. Komnata
była prawdopodobnie niewielkich rozmiarów, choć trudno było to stwierdzić, ponieważ wokół panował mrok.
Po mojej prawej i lewej stronie znajdowały się jakieś stoliki.
- Widzisz coś? - spytał Adam.
- Jakieś żelastwo. Zaraz to… miecze. Nagle wokół rozległ się dźwięk stali
uderzającej w metalowy stojak. - Tego
jest mnóstwo. Przyjedziemy tu rano.
Czekaj…
Naprzeciwko mnie stał dębowy regał, otwarłem go.
- Co znów?!
- Chyba mam… książkę.
To była wielka księga. Okładki wykonane były z deski oprawionej w skórę, prawdopodobnie sarnią.
- Dobra, dobra… Chodźmy już.
Adam podał mi rękę i pomógł wyjść
z piwnicy. Nagle zauważyliśmy światło i krzyki. Chcieliśmy uciec, ale kiedy obróciliśmy się do tyłu, wpadliśmy
na wysoką postać. Nie zdążyliśmy się
przyjrzeć, z kim mamy do czynienia,
a już leżeliśmy na ziemi.
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- Co wy tu robicie, smarkacze?! - Nagle jednak przybysz zmienił ton głosu.
- Nieważne, siedźcie cicho. Lepiej,
żebyście byli tu ze mną niż z nimi.
Ciekawią mnie ich plany. Śledzę ich
już od dwóch miesięcy. Zaskakujące
mają sposoby przesłuchiwania, więc
nie radzę wpaść im w ręce.
Zdziwiły mnie jego słowa, nie wiedziałem, o kim mówi, ale po chwili już
o tym nie myślałem, bo zauważyłem
jego szpiczaste końcówki uszów, długi
kuc do ramion i łuk wystający z lewej
strony. Czuć było od niego gorzałką
i tytoniem. Nie był wysoki i mroczny
jak leśne elfy, które zresztą mieszkały
bardzo daleko stąd. Kim więc był przybysz? Najwyraźniej to półelf, który bez
celu wędruje po świecie. Ojciec spotkał kilku i opowiadał mu o nich.
- Dobra poszli - powiedział mieszaniec
i wstał. - No więc zdradźcie mi, gdzie
jestem?
- Niewielka wieś, nazywa się Cegopafen, mnóstwo pijaków, nic poza tym odpowiedział przestraszony Adam.
- Hmm… Będzie trzeba jeszcze powęszyć - odparł zamyślony nieznajomy.
- Kim jesteś? - spytałem. Nie odpowiedział, więc kontynuowałem. - Wiśniowy, długi, dziewięćdziesięciofuntowy
łuk - tym zabijesz pędzącego tura, cięciwa z końskiego włosia, strzały malowane na czerwono - po zmroku trudne
do zauważenia, krzywa rękojeść broni... Nie jesteś człowiekiem. Rycerze
i wojownicy posługują się mieczami...
- nie mogłem sobie przypomnieć nazwy tych mieczy.
- Sejmitar. Widzę masz dobre oczy.
- Lepsze od twoich...
- He he. - Jego śmiech przerwał mi
w połowie zdania. - Chcecie pewnie
wrócić do waszej wioski? Pomogę
wam pod warunkiem, że znajdziecie
mi nocleg
- Dobrze, umowa stoi, elfie. - Mówiąc
to, wręcz upajałem się jego zdziwieniem.
Kiedy wracaliśmy ze starego warsztatu, świtało, a gdy znaleźliśmy się pod
domem, było jasno. Schowaliśmy się
w sianie i od razu zasnęliśmy.
Obudziłem się koło południa. W stodole nie było już nikogo. Pobiegłem do
studni i umyłem twarz lodowatą wodą.
Nagle usłyszałem głos młodszej siostry:
- Tymon! Tymon!
- Już, już, cichutko. - Podszedłem do
niej i wziąłem dziewczynkę na ręce.
- Czemu nie przyszedłeś na noc do domu? - spytała, zarzucając ręce na moją
szyję i tuląc się do mnie mocno.
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- Byłem zajęty, malutka. Tylko nic nie
mów rodzicom. - Zaniosłem ją do domu. Wychodząc z jej pokoju, zauważyłem ojca, który rozmawiał z elfem.
- Młody! Chodź tutaj!
- Tak? - Podchodząc do niego, zauważyłem, że elf przechyla kieliszek ojcowego bimbru. Mogłem mu się teraz
dobrze przyjrzeć. Zadbany mąż. Wyższy od mojego ojca o głowę. Musiał się
codziennie golić, bo nie widziałem
żadnych śladów zarostu. Długie jasnobrązowe włosy sięgały mu do klatki
piersiowej.
- Poznaj proszę Pana Telawela, elfa,
który odwiedzał kiedyś mnie i twojego
świętej pamięci dziadka. Zamieszka
u nas kilka dni. Wiem, że nie ciągnie
cię do pracy w polu, ale za to lubisz
polować, będziesz więc mu towarzyszył.
Elf był starszy od taty, a mimo to nie
miał zmarszczek. Jednak mity dotyczące elfów są prawdziwe. Ciekawe, ile
ma lat? - myślałem zafascynowany
niespodziewanym gościem.
- Zobaczysz - zwróciłem się do elfa. Będę bardzo dobrym myśliwym.
Nim jednak do tego dojdzie, postanowiłem zająć się zniszczonym warsztatem. Zabrałem łuk i poszedłem po Adama.
- Musimy zabrać ze sobą siekiery, piły,
młotki…
- Tymon, po co ci one?
- Świece, drewno tam jest. - Pacnął
mnie w głowę dłonią i ocknąłem się
z zamyślenia. - Uspokój się.
- Co ty kombinujesz?
- Nikt nie zapuszcza się w te tereny,
ponieważ wszyscy boją się wilków.
- I nikt nie pójdzie, bo zaczęła się wiosna.
- Ten warsztat wygląda, jakby nikogo
tam nie było od kilkunastu lat. Sądzę
więc, że nikt się nie obrazi, że go odbudujemy i znów zacznie się tam coś
dziać.
Adam przyznał mi rację i wyruszaliśmy z pełnym ekwipunkiem, narzędziami i lekkim prowiantem. Wilki
leniwie patrzyły na nas. Tylko jedna
wilczyca śledziła z zaciekawieniem
każdy nasz krok. Zaczęliśmy od zwalenia i uporządkowania wszystkiego.
Adam ściął kilka długich bali i zaczął
je rąbać, budując zadaszenie na opał.
Robiąc porządki, obserwowałem wilczycę, czaiła się i patrzyła na mnie.
Zbliżał się wieczór, więc rozpaliliśmy
ognisko.
- No i jak sądzisz? - spytałem przyjaciela.
- Powinno coś z tego być. A co z tym
elfem?

- Okazało się, że kiedy mój ojciec był
mały i dziadek jeszcze żył, elf często
ich odwiedzał.
- Tymon! - mój przyjaciel krzyknął
przerażony.
- Co się stało?
- Jeleń!
Adam uciekł i zniknął w gęstwinie
pobliskich drzew. Rozejrzałem się, ale
niczego niepokojącego nie zauważyłem. Dziwne zachowanie przyjaciela
bardzo mnie zaskoczyło, ale już po
chwili zająłem się czymś innym. Być
może to kolejny jego żart i niedługo
wróci. Niedaleko stała wilczyca i musiałem na nią uważać.
Dołożyłem do ogniska i przypomniałem sobie o księdze, która znajdowała
się w piwnicy. Kiedy ją już stamtąd
wydostałem, rozsiadłem się na pniu
obok ogniska i otworzyłem olbrzymi
tom. Na początku litery… Gdybym
uważał na lekcjach mnichów, to nie
byłoby teraz problemów z ich przeczytaniem. Przewróciłem kilka stron
z literami. W końcu zobaczyłem rysunki i cyfry. To chyba były przepisy na
wytwarzanie broni. Wiedziałbym więcej, lecz litery były mi obce jak kobiety.
Wilczyca podeszła bliżej, była w zasięgu światła, który wytwarzało ognisko. Łeb ułożyła na łapach, wbijając
swoje spojrzenie we mnie. Watr przewrócił kilka stron księgi, ognisko, mimo braku drzewa, świeciło jaśniej. Nagle usłyszałem przerażające wycie jednego z wilków. Czułem, że zwierzęta
mnie otoczyły. Przeszył mnie strach,
moje serce przyśpieszyło. Tylko wilczyca wpatrywała się dalej we mnie,
nie zmieniając pozycji. Zerknąłem na
książkę. Litery, rysunki, cyfry zniknęły. Pojawiły się natomiast jakieś znaki,
które szeptały mi do ucha, żebym je
czytał. Wycie wilka, dziwny szept,
trzask palącego się drzewa, łopotanie
mojego serca, uderzenie młota o kowadło, krzyki ludzi, którzy są bez miłosierdzia zabijani, gwałceni, podpalani
żywcem.
Widzę młody las, stado wilków,
nie… to nie wilki… to ludzie… dzicy
ludzie. Nigdy nie widziałem takiej rasy
jak ta. Ktoś wdarł się na ich terytorium, jakieś postacie odziane w skóry,
głowy wilków, jeleni i innych dzikich
zwierząt. Zobaczyłem oczy wilczycy,
jej spojrzenie wnikało głęboko w moją
duszę. Badało każdy skrawek i urywek
pamięci. Światło zgasło…
(Fragment dłuższego utworu)
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Dziennik
ANIELA JURKIEWICZ
klasa 1a
„Dziennik” powstał 10 sierpnia
2016 roku. Wraz ze znajomymi
utworzyliśmy grupkę, którą nazwaliśmy Legionem Czarnego
Smoka. Kiedy byliśmy na obozie
rowerowym, kolega zaproponował,
bym napisała opowiadanie. Zgodziłam się nie tylko dlatego, że uznałam to za świetny pomysł, ale zrobiłam to dla przyjaciół, ponieważ
wspierali mnie w gimnazjum.
Pisanie opowiadań pomaga mi
się zrelaksować i daje możliwość
oderwania się od rzeczywistości.

Poniedziałek, 27.06.2016
Nadszedł dzień zakończenia roku
szkolnego, a co za tym idzie także
dzień balu. Po akademii i rozdaniu
świadectw, pożegnałam się z moją
klasą i wróciłam do domu. Do imprezy
pozostało jeszcze sześć godzin, więc
przebrałam się w dres i postanowiłam
pobiegać. Minęłam park i wspięłam się
na jedyną górę w okolicy. Był ciepły,
słoneczny dzień. Siedziałam na szczycie i zastanawiałam się, co będzie dalej. Do 16 lipca muszę podjąć decyzję,
do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej
pójdę, a zważywszy na to, iż nie mam
żadnego trwałego zainteresowania,
wybór będzie trudny. Rozmyślając,
doszłam do wniosku, że na pewno nie
chcę się uczyć w moim miasteczku.
Gdybym tu wybrała szkołę, na sto procent trafiłabym na kogoś z mojej, na
szczęście, byłej klasy. Niestety, o szko-

le sportowej lub artystycznej mogłam
zapomnieć, bo zapisy już dawno się
skończyły.
Usłyszałam bicie kościelnych dzwonów. Została mi godzina. Szybko zbiegłam z góry i sprintem dotarłam do
domu, Gdy otworzyłam drzwi mieszkania, szybko wskoczyłam pod prysznic. Po 10 minutach stałam przed szafą. Na szczęście nie miałam problemu
z wyborem stroju, ponieważ posiadam
tylko jedną sukienkę, którą dostałam
od cioci pod choinkę. Była długa do
kostek, złota, pełna falbanek i błyskotek. Założyłam ją. Wyglądałam jak
księżniczka. Nienawidzę tak wyglądać
Na szczęście, mimo sprzeciwu mojej
mamy, udało mi się ubrać białe adidasy.

Poniedziałek, 18.07.2016
Leżę w szpitalu. Podobno dziś obudziłam się ze śpiączki. Ostatnie, co
pamiętam, to jak wybiegłam z domu na
bal. W pośpiechu zapomniałam związać włosy. Przybiegłam pod budynek,
gdzie stało pięć osób. Znałam ich
z widzenia. Mijali mnie codziennie
w szkole. Może i nie jestem dobrym
rozmówcą, ale bywam świetnym obserwatorem. Stałam pod ścianą parę
metrów od nich. Widać było, że się
dopiero poznali. Pamiętam, że jeden z
chłopaków zapytał mnie, jak mam na
imię. Później nastała ciemność, pustka.
Dziś otworzyłam oczy i byłam w sali
szpitalnej z tymi samymi osobami, które widziałam przed tym domem. Rozejrzałam się i zobaczyłam jakąś paczuszkę, która była zaadresowana do
naszej szóstki. Wszyscy jeszcze spali,

więc uznałam, że ja też pójdę w objęcia Morfeusza.
W śnie widziałam starszego mężczyznę, który emanował jakąś siłą. Miał
na sobie coś w rodzaju żółtopomarańczowego kimona. Jego siwe
włosy sterczały w każdą stronę. Nie
pamiętam, o czym rozmawialiśmy.
Przypominam sobie tylko jakieś urywki, pojedyncze słowa: moc… ty… pokonać… zło… Nie miało to dla mnie
żadnego sensu. Obudziłam się, gdy
wszyscy już wstali.
Po krótkim przywitaniu zaczęło się
„przesłuchanie”. Oczywiście nie wiedzeli, że chodziłam z nimi do szkoły,
bo kto by zwracał uwagę na szarą
myszkę i niezdarę. Znalazłam wspólny
język z trójką z nich: Wiktorią, Karoliną i Piotrkiem. Wera i Kuba też są
w porządku, tylko że oni nie czytali
książek wujka Ricka. Wiktoria jest
młodsza od nas o rok a Wera o dwa.
Po chwili otworzyliśmy paczuszkę.
Był w niej list i jakaś biżuteria. Na
kartce ktoś napisał, że jesteśmy jedyną
nadzieją. Natomiast, jeżeli chodzi
o biżuterię, ja dostałam piękny pierścień z piorunem. Od razu skojarzył mi
się z Zeusem. Osobiście wolałabym
zawieszkę w kształcie trójzębu Posejdona lub z sową Ateny. Inni dostali
pierścienie, kolczyki, naszyjniki, bransoletki.
Martwi mnie fakt, że nie zaniosłam
dokumentów do szkoły. Mam nadzieję,
że rodzice je oddali do mojej szkoły
pierwszego wyboru. Jeżeli dobrze pamiętam, było to Technikum Chemiczne w Krakowie. Nie wiem, czy dobrze
zrobiłam, ale „ryzyk fizyk” a raczej
chemik.

wiosna 2017
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Środa, 20.07.2016
Dziś zostaliśmy wypisani ze szpitala.
Przez te parę dni bardzo się zżyłam
z nowymi znajomymi. Stali się moimi
pierwszymi przyjaciółmi od wielu lat.
Wychodząc ze szpitala, postanowiliśmy pójść coś zjeść do jakiejś małej
kawiarenki. Usiedliśmy przy stole,
a po chwili podeszła do nas kelnerka,
u której zamówiliśmy jedzenie. Kiedy
rozmawialiśmy, niespodziewanie pojawiła się obok nas postać w bluzie
z czarnym kapturem, która powiedziała:
- Podjąć musi znajomych sześcioro
wyzwanie, inaczej pastwą chmur lub
burz świat się stanie. Pięciu na sześciu
przejść musi, gdy zło niewyobrażalną
siłą kusi. Z ostatecznej bitwy jedno nie
wróci. Cała piątka się nawróci: Sowa,
Kaczka, Wilk, Ara, Smok i Koala.
Każdy żywioł swój posiada.
Po wymówieniu tych słów nieznajomy po prostu wstał od naszego stołu
i poszedł. Inni uznali, że to żart. Mnie
jednak zaniepokoiło to spotkanie, tak
jak mój sen sprzed paru dni.
Gdy zjedliśmy posiłek, postanowiliśmy pójść kupić bilety na pociąg. Staliśmy na peronie i o czymś rozmawialiśmy, gdy nagle z końca peronu dobiegało ciche wołanie. Postanowiłam to
sprawdzić. Idąc prosto, nie zwracałam
na nic uwagi. Zamyśliłam się. Przypomniałam sobie o moich rodzicach. Nie
odwiedzili mnie w szpitalu ani nie odbierali moich telefonów. Po chwili
spojrzałam przed siebie i zobaczyłam
jakiś błysk na końcu korytarza. Zwolniłam. Już miałam zawrócić, kiedy
COŚ złapało mnie za kostkę i pociągnęło w dół. Przejechałam parę metrów po zimnych kafelkach. Udało mi
się odwrócić i zobaczyć co to jest. Od
razu tego pożałowałam. Potwór, bo tak
można go nazwać, był ogromny, miał
wielkie, czarne łapy, łeb byka z wielkimi rogami, tułów cały w łuskach. Myślałam, że umrę. Nagle potwór popatrzył na coś, co było za mną. Rzucił
mną w tamtym kierunku. Pamiętam ten
niewyobrażalny ból, który przeszywał
mnie na wylot. Czułam coś jeszcze.
Nie wiem, jak to nazwać. W każdym
bądź razie popatrzyłam na kolana, które krwawiły. Zobaczyłam, że zasklepiają mi się rany. Ale jak? Przecież to
niemożliwe! Kiedy już się uspokoiłam,
zobaczyłam pięć osób, które stały obok
mnie. Przyjaciele pomogli mi wstać.
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Kiedy byłam już na nogach, zobaczyłam, że wciąż znajdujemy się naprzeciwko potwora. Patrzyliśmy w jego
żółte ślepia. Po chwili bestia powiedziała ludzkim głosem:
- To dopiero początek. - I uciekła
w głąb korytarza.
Usłyszeliśmy z megafonów, że nasz
pociąg stoi na peronie. Poszliśmy
w tamą stronę. Nie odzywaliśmy się.
Weszliśmy do pustego przedziału
i usiedliśmy na swoich miejscach. Kiedy pociąg ruszył, moi znajomi zaczęli
zadawać mi pytania. Co się stało? Czy
wszystko jest już w porządku? O dziwo, nic mnie nie bolało. Postanowiłam
im powiedzieć wszystko, co mnie martwi i niepokoi. Po moim monologu,
którego nikt nie przerwał, nastała nieznośna cisza. Okazało się, że nie tylko
ja boję się o rodziców. Poza tym Wika,
Karolina i Piotrek stwierdzili, że wierszyk ma coś z nami wspólnego. Jak
każdy fan mitologii greckiej uważam,
że przepowiednie Wyroczni Delfickiej
zawsze się spełniały, a to jest podobna
informacja.
Po godzinie spędzonej w pociągu
dojechaliśmy do naszego miasteczka.
Na przystanku pożegnaliśmy się i każdy poszedł w swoją stronę. Kiedy przemierzałam ciemny, nieoświetlony park,
ktoś złapał mnie za szyję. Nie spodziewałam się, że w tak spokojnym miejscu może wydarzyć się coś takiego.
Mężczyzna zaczął mówić:
- Słuchaj mnie teraz uważnie, jeżeli
zaczniesz krzyczeć, to poderżnę ci gardło.
Ze strachu zamknęłam oczy. Byłam
cicho. Nagle coś błysnęło, a ucisk jego
dłoni na mojej szyi zelżał, aż w końcu
mnie puścił. Usłyszałam głuche BUM.
Odwróciłam się. Mężczyzna leżał na
ziemi, a jego ubranie dymiło, jakby
uderzył w niego piorun. Zobaczyłam,
że oddycha, a jego oczy są szkliste
i nieobecne. Patrzył na mnie, a po
chwili powiedział:
- Ty… - Po czym opadł na ziemię. Za
chwilę znowu oprzytomniał. Jego oczy
miały zwykły kolor. Patrzył na mnie
pytająco i mówił do siebie:
- Co ja tu robię? Gdzie ja jestem?
Korzystając z tego, że jest zamroczony, szybko pobiegłam do domu. Kiedy
byłam przy furtce, coś mnie zaniepokoiło. Drzwi były otwarte. Weszłam do
domu. Przeszukałam wszystkie pokoje.
Ani żywej duszy. Gdy wbiegłam do
swojej sypialni, zobaczyłam list. „Jeśli

chcesz odzyskać rodziców, musisz mi
pomóc w opanowaniu świata. Więcej
informacji wkrótce.”
Nie mogłam i nadal nie mogę w to
uwierzyć. Siedziałam przy tym liście
ponad godzinę. Może to zły sen, z którego zaraz się obudzę.

Czwartek, 21.07.2016
Rano obudziłam się zlana zimnym
potem. Koszmar, jaki mi się przyśnił,
był po prostu straszny. Znajdowałam
się w ciemnym pomieszczeniu. Po drugiej stronie pokoju zobaczyłam jakąś
postać. Siedziała na czymś w rodzaju
tronu. Nie widziałam jej twarzy, ale
przeczuwałam, że to ta osoba, która
porwała moich rodziców. Skąd to wiedziałam? Nadal nie potrafię powiedzieć. Kiedy moje oczy przyzwyczaiły
się do panującego w pomieszczeniu
mroku, zobaczyłam otoczenie. Pokój
był prawie całkowicie pusty, nie licząc
tronu, który wyglądał jak stworzony
z prawdziwej ciemności. Nie zdążyłam
się przyjrzeć dokładniej, ponieważ ktoś
zasłonił mi oczy. Słyszałam tylko przenikliwy głos:
- Jam jest Sharr Nat. Sprowadziłem
cię, by zawrzeć z tobą układ. Jeśli
przejdziesz na moją stronę i pomożesz
mi przejąć władzę nad światem, to odzyskasz swoich rodziców.
Od razu chciałam się zgodzić, ale coś
mnie powstrzymywało.
- Co zrobisz po przejęciu władzy? spytałam.
- Sprawię, że świat stanie się o wiele
lepszy. A ty, oprócz tego, że odzyskasz
rodziców, zostaniesz generałem moich
mrocznych wojowników.
- Po co ci wojownicy, skoro świat ma
być lepszy?
- To wy ciągle toczycie wojny, ale kiedy przejmę władzę, na świecie zapanuje pokój - odparł.
I w tym momencie obudziłam się.
Była 1:57. Wstałam z łóżka i poszłam
do kuchni, by zjeść śniadanie. Wróciłam do łóżka i zasnęłam, mimo że bardzo tego nie chciałam. Tym razem śniło mi się coś innego. Byłam w obozie
polowym. Stałam przed siwym mężczyzną.
- Witaj. Możemy wziąć się za twój
trening? - zapytał nieznajomy.
- O jaki trening chodzi? - powiedziałam lekko zdziwiona.
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A on milcząc, rzucił coś w moją stronę. Lekko się przestraszyłam i zanim
się spostrzegłam, stałam metr dalej.
- Jak ja to zrobiłam? - zdziwiłam się.
- Widać, że jeszcze nad tym nie panujesz. Musisz poczuć energię, skup się
i spróbuj przenieść ją do twojego pierścienia. To zapewni ci kontrolę - powiedział mężczyzna.
Spróbowałam i poczułam, jak coś
przeszywa wszystkie moje komórki.
Skupiłam się, Zauważyłam, że mój
pierścień nagrzewa się. Otworzyłam
oczy, a to, co zobaczyłam, przeszło
moje najśmielsze oczekiwania. Ja się
iskrzyłam. Nie, to było coś więcej,
po moim ramieniu "latały" pioruny,
które kierowały się w stronę pierścienia. Zaczęła mnie potwornie boleć głowa. Zamknęłam oczy i usłyszałam:
- Bardzo dobrze.
Obudziłam się. Popatrzyłam na zegarek w telefonie, była 11:08. Zauważyłam też dziesięć nieodebranych wiadomości od Karoliny. Szybko wstałam,
przebrałam się, zjadłam śniadanie. Oddzwoniłam do koleżanki, która spytała,
czy nie chciałabym pójść z nimi na
orlika. Zgodziłam się. Byliśmy umówieni na 13:00. Postanowiłam pobiegać przed spotkaniem. Przebrałam się
w strój sportowy i udałam się na moją
ukochaną górę. Usiadłam na szczycie
i zastanawiałam się nad tym wszystkim. Po chwili namysłu popatrzyłam
na mój pierścień. Musiałam sprawdzić,
czy to była prawda. Zamknęłam oczy
i skierowałam dłoń w dół. Nie musiałam długo czekać, by usłyszeć, że coś
uderza w ziemię. Spojrzałam na to
miejsce, a tam była teraz wielka dziura, która dymiła. To niemożliwe! Jak?
Od Kiedy? Miałam tyle pytań, ale nikt
nie mógł mi na nie odpowiedzieć.
Przynajmniej tak myślałam.
- Zastanawiasz się nad czymś? - Usłyszałam jakiś głos, ale nikogo nie zobaczyłam. - Nie szukaj, bo i tak nie znajdziesz, jestem w twojej głowie.
- Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na
moje pytania? - spytałam.
- Tak. To wszystko było zaplanowane
przez Shanshou. Wasze spotkanie,
szpital. Wy jesteście ostatnią nadzieją
świata. Sharr Nat chce wszystkich zabić. Zastąpić ludzi sztuczną inteligencją. A ci, co przeżyją, będą jego niewolnikami. Wasze rodziny posiadały
moce, które przechodziły z pokolenia
na pokolenie, ale z czasem energia zaczęła się zmniejszać. Korzenie

twojej rodziny sięgają czasów starożytnych. Pierwszym z twoich przodków
był stworzony z czystej mocy jednego
z sześciu żywiołów.
Czułam, że ten ktoś ma mi jeszcze
wiele do powiedzenia, ale usłyszałam
dzwony kościoła. Zegar wskazywał
godzinę 12:45. Pobiegłam truchtem na
boisko. Kiedy czekałam, miałam krótką pogawędkę z Petir'em (głos z mojej
głowy). Mówił mi, jak mam kontrolować moc. To co mi powiedział, miało
mi się przydać w przyszłości. Po chwili na boisko weszli moi nowi przyjaciele. „Graliśmy w nogę”, choć właściwie
więcej rozmawialiśmy i wygłupialiśmy
się. Po paru godzinach opalania się na
boisku poszliśmy na lody, a następnie
wszyscy rozeszliśmy się do domów.
Usiadłam na kanapie i zaczęłam
oglądać na YouTube zwiastuny filmów. Później zgłodniałam i poszłam
do kuchni, ale lodówka była pusta. Pobiegłam do mojego pokoju, otworzyłam sejf z jedzeniem na czarną godzinę. Znalazłam tam wielką, mleczną
czekoladę z kawałkami orzechów. Na
jeden dzień powinna mi wystarczyć.
Jutro zrobię zakupy. Włączyłam telewizor. Na HBO nadawali „Thora:
Mroczny Świat”. Popatrzyłam na zegarek 21:50. Obejrzałam film.

Piątek, 22.07.2016
Wczesnym rankiem pojechałam do
szkoły pierwszego wyboru, by wyjaśnić sytuację. Od razu poczułam się
lepiej, gdy pani z sekretariatu poinformowała mnie, że mam szczęście
i z chęcią przyjmą mnie do Zespołu
Szkół Chemicznych. Oddałam dokumenty i wróciłam do domu.
Odpoczęłam chwilę i przypomniałam
sobie, że nie mam nic do jedzenia. Poszłam do najbliższego sklepu. Kupiłam potrzebne produkty i wróciłam do
mieszkania Zrobiłam makaron z cukrem. To był cud, że niczego nie spaliłam. Do późnej nocy czytałam książkę.

Sobota, 23.07.2016
Dlaczego muszę mieć tak dziwne
sny! O ile to był sen? Byłam na dachu
jakiegoś budynku. Przede mną stał
chłopak ubrany w luźny, żółtoczarny strój.

- Cześć. Mistrz opowiadał mi o tobie powiedział.
- Cześć - przywitałam się z nim lekko
zdziwiona.
- Muszę cię poinformować, że zbliża
się ostateczna bitwa, o której mówi
przepowiednia. Musisz nauczyć się
parkouru. - Chłopak dał mi jakieś haki
i zaczął biec. Skoczył i na chwilę
znikł mi z oczu. Po chwili pojawił się
na innym budynku i krzyknął do mnie,
że jeśli nie chcę zginąć, muszę robić
to, co on. Obejrzałam się i zobaczyłam,
że w moją stronę leci jakiś pocisk. Odruchowo zaczęłam uciekać. Nie miałam wyboru, musiałam skoczyć. Leciałam w dół. Przypomniałam sobie
o tych hakach, które mi dał. Chwyciłam jeden i zaczepiłam się o wystającą
cegłę. Niestety, prędkość była za duża
i
zabolał
mnie
bark.
Mimo
to zeskoczyłam z budynku (dla wyjaśnienia cegła była jakieś dwa metry
nad ziemią, więc ledwo to przeżyłam).
Zaczęłam biec po ulicy, ale nagle ziemia się zatrzęsła. W oddali usłyszałam
głos chłopaka:
- Wskocz na budynek!
Co mogłam zrobić innego? Posłuchałam go i za pomocą haków wspięłam
się na najbliższy dom. Po paru upadkach wiedziałam już, o co chodzi
i udało mi się dogonić nieznajomego.
- Zdałaś test - pochwalił mnie.
Obudziłam się. Wszystko mnie bolało. Popatrzyłam na kolana i ręce, były
całe we krwi. Poszłam do łazienki, by
przemyć rany w chłodnej wodzie. Sięgnęłam po wodę utlenioną, ale po ranach nie było już śladu. Wróciłam do
pokoju i na biurku zobaczyłam dwa
haki. Takie same jak te ze snu.
Usiadłam, wzięłam z półki książkę
i włączyłam radio, wtedy zadzwonił
telefon. Zobaczyłam, że to nieznany
numer, więc nie odebrałam. Po chwili
usłyszałam dźwięk przychodzącego
SMS-a. Ten sam numer. "Nie uciekniesz przed przeznaczeniem. Wcześniej czy później przejdziesz na moją
stronę. Pamiętaj, że jeśli się nie zgodzisz, twoi rodzice ZGINĄ. S.N."
Zmartwiły mnie te słowa, by o tym
zapomnieć, przez resztę dnia czytałam
trzeci tom Olimpijskich Herosów.

Fragment dłuższego utworu
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Temat numeru - NASZA TWÓRCZOŚĆ

BAJKA POLSKA
ALEKSANDRA HUDEK
klasa 3t
Nóż niebezpiecznie zachwiał się
w drobnej dłoni. Marysia była jednak
zdecydowana. Z determinacją napięła
mięśnie i uniosła tasak, opierając się
o stół.
Niezgrabnie nabrała nań resztkę taniej margaryny z pudełka i równie niezgrabnie rozprowadziła ją po kawałku
czerstwego chleba, który znalazła
w osiedlowym śmietniku, obok kontenera.
Wszyscy wiedzą, że chleba się nie
wyrzuca. Chleb to dar od Boga. Dobrzy ludzie kładą czerstwy chleb obok
kontenera,
a nie w nim.
Zadowolona z siebie dziewczynka
zeskoczyła ze stołka, na którym stała,
by dostać do blatu. Nagle zafalowała
jej brudna, czerwona sukienka w białe
grochy i w tym samym momencie tasak, którym smarowała chleb, wypadł
jej z rączki i z głuchym, metalicznym
łoskotem uderzył o posadzkę usianą
niedopałkami, tuż obok małej bosej
stopy.
Dziewczynka zamarła. Mama spała
w pokoju za ścianą. Już długo. Marysia
nie wiedziała, ile godzin to trwało, ponieważ pięcioletnie dziewczynki nie
znają się na zegarku. Jednak wiedziała,
że jeżeli mama spała już długo, na tyle
długo, by ona, Marysia, zdążyła już
zgłodnieć po ostatniej słodkiej bułce,
schowanej za szafką na specjalną okazję, to zaraz nastąpi przebudzenie.
A przebudzona mama jest zła. Czasami rzuca w Marysię butelkami. Innym
razem bierze kabel od żelazka, które
nie wiadomo po co w tym mieszkaniu
się znajduje, bo przecież nikt go tu nie
używa.
Marysia zdecydowanie woli butelki.
Od kabla nie da się tak łatwo uciec.
Mimo tego że Marysia czasami musi
uciekać przed mamą, to wie, że mama
ją kocha. Mówi jej to za każdym razem, kiedy wrócą ze sklepu, a mama,
jak to wtedy określa, „lekko poprawi
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sobie humor”. Marysia lubiła, kiedy
mama miała „poprawiony humor”. Jak
zostawały drobne, to nawet, od czasu
do czasu, dostawała od mamy lizaka.
Czasami
mama
wtedy
płakała
i przepraszała ją za kabel od żelazka
i mówiła, że „jest beznadziejną matką”
albo że „powinna umrzeć”. Podchodziła do balkonu chwiejnym krokiem.
Marysia nie wiedziała, co to znaczy
„umrzeć”, ale instynktownie, tytanicznym wręcz wysiłkiem, zastawiała balkon starymi fotelami, żeby mama nie
mogła się wychylać. Przytulała ją
i powtarzała sobie, że przecież mama
jest „bardzo chora”. Tak przynajmniej
mówiła pani Tereska, która mieszkała
nad nimi z mężem i psem i dawała rano Marysi pyszne, słodkie bułki. Marysia nie wiedziała, na co mama jest chora, ale skoro tak bardzo płakała, to musiało ją coś strasznie boleć.
Któregoś dnia pani Tereska, która
mieszkała nad nimi, wyprowadziła się
wraz z mężem i psem. Dla Marysi była
to prawdziwa katastrofa, bo oznaczało
to koniec ze słodkimi bułkami rano.
Podsłuchała wcześniej, przed tym tragicznym wydarzeniem, jak mąż pani
Tereski mówił do niej na klatce schodowej, że skoro spodziewają się dziecka, powinna zająć się sobą, a nie tą
„patologią”. Marysia i tego słowa nie
rozumiała. Wiedziała jednak doskonale, że to oznacza koniec słodkich bułek.
No i tak z dnia na dzień Marysi wiodło się coraz gorzej. Zamiast słodkich
bułek pozostał jej czerstwy chleb, który znajdowała obok kontenera i tania
margaryna.
Marysia uświadomiła sobie, że huk
spadającego noża powinien mamę obudzić. Zesztywniała ze strachu. Chcąc
upewnić się, że mama nie zamierza
wyskoczyć zza drzwi i w nią czymś
rzucić, jak to zwykle robiła, gdy była
„w złym humorze” i potrzebowała
„odreagować”, powoli podeszła do
ściany, kryjąc się za futryną. Wyjrzała
zza starych, pamiętających czasy Gomułki drzwi do pokoju mamy i zamarła.
Mamy nie było.
Rozmemłana pościel zrzucona na
podłogę, zżółkłe od dymu, pozrywane
firanki, ułożone w sterty butelki
- wszystko było jak zawsze.
Ale mamy nie było.

Marysia w panice rzuciła się w kierunku balkonu. Otworzyła go na
oścież, przestąpiła przez próg, złapała
za zimne, zardzewiałe, metalowe pręty
barierki i spojrzała w dół, przez odległość trzech pięter.
Ale mamy nie było.
Marysia pobiegła do łazienki. Nie
dosięgała do włącznika światła, więc
w półmroku sprawdziła, czy aby mama
nie spała w wannie, tak jak czasem jej
się to zdarzało.
Ale mamy nie było.
W Marysi niepokój rósł coraz bardziej. Sytuacja wymykała jej się spod
kontroli. Jak miała pomóc mamie, jeżeli nie wiedziała, gdzie mama jest?
Marysia sprawdziła też swój pokój.
Obdrapana tapeta z misiami, które zdawały się na nią patrzeć złowrogo ze
ścian i stara lalka, którą Marysia ma
odkąd pamięta. Parokrotnie zbierała ją
z trawnika pod blokiem (za co również
już wiele razy dostała kablem), bo mama tej lalki nie lubiła. Często słyszała,
jak mówiła: „Ten skurwysyn łaski nie
robi, że dał lalkę. Powinien tu być,
a nie po zagranicach jeździć i kurwy
sobie sprowadzać!”. Po tych słowach
lalka znowu wylatywała z balkonu.
Marysia lalkę zbierała, więc ona jest.
Ale mamy nie było.
Marysia poczuła bezsilność. Łzy,
wielkości białych grochów, które miała
na czerwonej sukience, zaczęły skapywać po jej policzkach. W akcie desperacji wybiegła z mieszkania, szukać
mamy przed blokiem. Tam widziała
dzieci, które pokazywały Marysię palcem i dziewczynka ich nie znosiła.
Ale mamy nie było.
Marysia niewiele myśląc, ruszyła
przed siebie. Mijała kolejne szare, peerelowskie bloki, sklepy osiedlowe, które obchodziła dookoła, by sprawdzić,
czy nie ma tam mamy. Przechodziła
obok ludzi, którzy starali się Marysi
nie widzieć, bo ona ich nie interesowała, a donosić na opiekę to wstyd.
W końcu Marysia usiadła na ławce.
Postanowiła dokładnie przemyśleć,
gdzie jeszcze można znaleźć mamę.
Niespodziewanie poczuła ciężar na
swoim drobnym, lekko krzywym, bo
źle zrośniętym ramieniu. Gwałtownie
obróciła się. Zobaczyła pomarszczoną
kobietę, która mogła być mamą mamy,
gdyby Marysia babcię znała.

Temat numeru - NASZA TWÓRCZOŚĆ
Miała błędne oczy i farbowane purpurowe włosy z siwymi odrostami,
żakiet, koszulę i spódnicę, co kiedyś
musiały być piękne i eleganckie, jak te,
które nosiły panie z okładek w gazetach, ale teraz są połatane i spłowiałe.
Za to uśmiech miała szeroki.
Zabrała Marysię do mieszkania
w bloku. Kiedy poczuła zapach pomidorowej, takiej jaką dają w jadłodajni,
do której mama nie chce chodzić, bo
mówi, że „to wstyd od ludzi i ona żebrać nie będzie”, jej wewnętrzne poczucie odpowiedzialności za mamę
momentalnie zniknęło. Z apetytem pochłonęła zawartość talerza, który kobieta przed nią postawiła. Zupa okazała
się jeszcze bardziej smakowita niż ta
w jadłodajni.
Jednak Marysia nie wiedziała, że
najlepsze miało dopiero nadejść.
Kobieta o nic nie pytała, tylko usiadła obok Marysi, przy starym, ale czystym stole i zaczęła opowiadać.
A opowiadała historie, o których Marysia nawet nie śniła. O smoku, co
mieszkał pod Krakowem, o kupcu, co
się zakochał w niemiłej arystokratce
i nawet się pod pociąg kładł, o doktorze o dziwnym imieniu na „F”, co się
Bóg z diabłem o niego zakładali i wielu innych...
Nagle Marysia przypomniała sobie
o mamie. Wybiegła z mieszkania. Gnała na oślep koło bloków, sklepów, ludzi, którzy się nie wtrącali. Poczucie
winy zjadało dziewczynkę od środka.
Jak mogła zostawić mamę?!
Wpadła na klatkę, przebiegła schody
i gwałtownie otworzyła drzwi. Zdyszana i z zapłakaną twarzą dotarła do futryny, za którą się wcześniej chowała
i zaglądnęła do pokoju mamy.
I mama była.
Spała wśród rozmemłanej pościeli,
zrzuconej na podłogę, zżółkłych od
dymu, pozrywanych firanek i ułożonych w stertę butelek.
Marysia uświadomiła sobie, że mama
nawet nie zauważyła, że jej nie było.
Od tej pory regularnie wymykała się
do kobiety, która miała błędne oczy
i farbowane purpurowe włosy z siwymi odrostami, a ona opowiadała jej
coraz to nowe historie, które nigdy się
nie powtarzały. Na pytanie Marysi:
skąd je zna, odpowiedziała, że była
kiedyś profesorem filologii polskiej.
Marysia ze zrozumieniem kiwnęła głową, a kobieta uśmiechnęła się do niej
jeszcze szerzej niż zwykle i kontynuowała opowieść o panu, który nie brał
udziału w powstaniu, bo nie był żołnierzem, tylko pisarzem, ale wszystko
widział i opisał.

I tak mijały tygodnie. Miesiące. Aż
nastał dzień, w którym wszystko było
inaczej.
Marysia jak zwykle poszła do pani
o błędnych oczach, ale pięknym uśmiechu. Parę chwil po przekroczeniu progu poczuła, że lekko zaczęło jej się
kręcić w głowie, ale obietnica ciepłej,
pachnącej zupy i opowieści szybko
odegnała wszystkie niepokoje. Marysia
usiadła przy stole, a kobieta zaczęła
opowiadać.
W pewnym momencie na stół wskoczył Kot i jak gdyby nigdy nic wyjął
spod stołu butelkę spirytusu, takiego,
który mama kupuje i „poprawia sobie
nim humor”.
- Behemocie, zejdź ze stołu! Nie widzisz, że mamy gościa, a ja opowiadam? To niekulturalne! - powiedziała
kobieta o błędnych oczach i purpurowo
-siwych włosach, która była kiedyś
profesorką filologii polskiej.
- Och, Małgorzato, przecież to i o mnie
opowiadasz - odparł Kot. Wlał spirytus
do dwóch kieliszków, po czym zwrócił
się do Marysi z szelmowską uprzejmością.
- Pardon, młoda panno, ale to napój dla
starszych, może zaproponuję panience
soku...?
Marysia energicznie pokiwała głową
do mówiącego Kota.
- Bardzo dziękuję, panie Kocie. Mama
tłumaczyła. Tak, tak, oczywiście... Ja
poproszę soku... – odpowiedziała Marysia, odwzajemniając uśmiech Kota.
Ukontentowany Kot klasnął w łapy
i odwrócił się do kobiety o imieniu
Małgorzata, o błędnych oczach, purpurowo-siwych włosach i pięknym
uśmiechu, która była kiedyś profesorką
filologii polskiej, po czym powiedział:
- Cóż za kultura! Panienka pewnie
z wyższych sfer! Pierwszy raz mi się
zdarza, aby ktoś powiedział do mnie
„per pan”, widziałaś, królowo?
Marysia aż się zarumieniła, bo nigdy
by nie przypuszczała, że ktokolwiek
kiedyś powie, że jest „z wyższych
sfer”.
- Dlatego zabierzemy ją ze sobą, Behemocie... Choć będę musiała przedstawić sytuację Wolandowi. Maria zasługuje na coś więcej... - odparła kobieta
o imieniu Małgorzata, o błędnych
oczach, purpurowo-siwych włosach
i pięknym uśmiechu, która była kiedyś
profesorką filologii polskiej, puszczając do Marysi oko. Zaskoczona dziewczynka spojrzała na kobietę, co nie
zmieniało jednak faktu, że ufała jej
całkowicie i mogłaby pójść z nią
gdziekolwiek, by tylko słuchać dalej
jej pięknych opowieści.

- A moja mama...? - zapytała Marysia
niepewnie. Kot i Małgorzata wymienili
się porozumiewawczymi spojrzeniami.
- Nie martw się, dziecko... Mama będzie do nas pisać kartki... Dałabym ci
ziarenko gorczycy, ale ty go nie potrzebujesz, Mario. Ty miałaś swoje ziarenka gorczycy codziennie - odpowiedziała kobieta.
Marysia nie rozumiała. Ale obraz
coraz bardziej zlewał się w jedno, a jej
robiło się coraz bardziej błogo.
- ...W raju wszystkiego dostatek, / Co
dzień to inna zabawka: / Gdzie stąpim,
wypływa trawka, / Gdzie dotkniem,
rozkwita kwiatek...* I nawet trwogi nie
będzie, coby się panienka Maria nie
martwiła! - wesoło dodał Kot, który
jednym haustem wypił zawartość kieliszka. Marysia nadal nie rozumiała.
Jednak ogarnęła ją przemożna ochota,
by pójść z Kotem i Małgorzatą.
- Behemocie, czyń honory... - powiedziała Małgorzata, o pięknym uśmiechu, która opowiadała historie i była
profesorką filologii polskiej. Kot kiwnął głową. Uśmiechnął się do Marysi,
która dziś została Marią, panienką
z wyższych sfer i pstryknął pazurami.
I wyleciały szyby z okien.
I stała się biel.
Nie jasność.
Nie olśnienie.
Huk i biel.
Nie było już Marysi, która dziś została Marią i kobiety o purpurowo-siwych
włosach, która była profesorką filologii
polskiej i nie było Kota, który chciał,
by ludzie, co z nim nie pili bruderszaftu, mówili mu „per pan”.
Były nic nieznaczące węgielki, okna
bez szyb i płonące firanki.
A później były krzyki i groteska. Zabrzmiały koguty karetek, straży i policji, których dźwięki układały się
w pieśń „Anielski orszak”. Ludzie pytali, „jak mogło do tego dojść” i mówili, że „stara wariatka, która oszalała,
kiedy mąż jej umarł, zabiła dziecko
gazem...”.
A to byli ludzie, którzy wcześniej się
Marysią nie interesowali a donosić na
opiekę to wstyd.
I była mama, która wyła pod mieszkaniem, „że ona przeprasza za kabel od
żelazka.”
A później pisała listy w ramach terapii do Marysi, która została tego pięknego, białego dnia Marią. Dokładnie
tak, jak mówiła Małgorzata.
*Cytat: A. Mickiewicz „Dziady, cz. II”
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Temat numeru - NASZA TWÓRCZOŚĆ

JAN MIERNIK
klasa 1t

PROLOG
Dwanaście lat temu znikło pole magnetyczne Ziemi. Dzięki temu fale
energii słonecznej mogły bez przeszkód do niej dotrzeć. Czwartego dnia
po wielkiej burzy na Słońcu na Ziemię
dotarła duża fala energii słonecznej.
Spowodowała ona zniszczenie elektrowni na całym świecie. Większość
ludzi zmarła na raka, wywołanego
przez silne promieniowanie Słońca. Na
Ziemi zaczęło brakować jedzenia, ponieważ w wyniku braku prądu, żywność, która była w lodówkach, zaczęła
się psuć. Ludzie, którzy przetrwali promieniowanie, umierali z głodu. Ci, którzy przetrwali to piekło, stali się najsilniejszymi osobnikami.
Mimo tego, iż gatunek ludzki praktycznie przestał istnieć, to jednak ci,
którzy pozostali, stali się wrogami
i walczyli między sobą. Podczas kolejnych burz na Słońcu na Ziemię dostała
się taka ilość energii, że spowodowała
mutację wszystkich istot żywych. Ludzie stali się szybsi i silniejsi, a zwierzęta... cóż zwierzęta zamieniły się
w potwory.

21 grudzień 2029 rok
Mam na imię Kuba i od dwunastu lat
staram się przeżyć. Dziesięć lat temu
straciłem kontakt z rodziną, potem
przez jakieś trzy – cztery lata byłem ze
znajomymi, ale wszyscy zginęli. Część
została zabita przez zwierzęta – mutanty, część przez ludzi, którzy są gorsi od
potworów.
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Znajduję się obecnie w Warszawie,
która niegdyś tętniła życiem, teraz jest
pusta. Paradoksalnie, w miastach jest
mniej bezpiecznie niż w lasach. Niestety, czasem muszę się tam udać, ponieważ są tam sklepy, a w nich jedzenie
które przetrwało promieniowanie.

Zastanawiacie się pewnie, jak to się
dzieje, że ja jeszcze żyję? To proste.
Nigdy nie zwracajcie na siebie zbytniej
uwagi. I nie chodzi tu nawet o to, żeby
nie chodzić w „moro”. Bardzo ważne
jest posiadanie broni. Jeżeli nie macie
broni, to zginiecie. Jednak nigdy, ale to
nigdy, nie bierzcie broni palnej. Dziwnym
trafem,
podczas
mutacji,
„zwierzęta” otrzymały w większości
bardzo dobry słuch. Te mutanty w 90%
są mięsożerne, więc jeżeli strzelicie
z broni palnej do jednego, a w pobliżu
będzie ich więcej, to one, no cóż…
zapolują na was. W tych czasach najlepszą bronią jest łuk albo kusza, którą
możecie zdobyć, włamując się do sklepów z militariami. Broni białej nie ma
sensu brać, ponieważ jest ciężka i jeżeli coś podejdzie do was na odległość
ciosu, to i tak przegracie.

Druga rada: jeżeli nawet jesteście
tacy dobrzy, że polujecie na potwory,
to zanim podejdziecie do jednego
z nich, to dziesięć razy sprawdźcie, czy
na pewno jest martwy. Widziałem już
wielu ludzi, którzy zostali pożarci
przez potwory z powodu własnej głupoty.
Powróćmy do chwili obecnej. W poszukiwaniu sklepu, przeszedłem pół
Warszawy. Widziałem kolumnę Zygmunta roztrzaskaną i leżącą na ziemi.
Mijałem także wiele sklepów, w których były potwory. Do większości nie
wchodziłem, ponieważ wydawały mi
się podejrzane. Kierowałem się... właściwie nie wiem, czym się kierowałem.
Można by to nazwać instynktem przetrwania.
Po bardzo długich poszukiwaniach,
znalazłem odpowiedni sklep. Wyglądał
w porządku, więc wszedłem do środka
i natychmiast chwyciłem za kuszę, bo
stwierdziłem że coś jest nie tak, jak
być powinno. Stojąc w drzwiach, pomyślałem „raz Kubie śmierć” i wszedłem między półki. Było spokojnie,
więc zacząłem wrzucać to, co nadawało się do jedzenia do plecaka (głównie
suchary, kasze, puszki i zupki chińskie).
Kiedy zbierałem się do wyjścia,
(miałem plecak pełen jedzenia) stwierdziłem, że już wiem, co jest nie tak.
Nigdzie nie było szczurów. Przez te
dwanaście lat przyzwyczaiłem się do
tego, że w takich miejscach jest ich
mnóstwo, a tutaj nie było ani jednego.
Szczury przed i po mutacji zawsze bały
się kotów. A to z kolei oznaczało, że ja
też powinienem się bać.
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Powoli odwróciłem się w stronę sklepu
i wtedy je zobaczyłem - cztery koty
wielkości bernardynów, z kłami wystającymi kilka centymetrów poza paszcze. Ich pazury mogły z łatwością
przebić kilka milimetrów stali. Żywią
się głównie padliną, więc jeżeli cię
podrapią,
to
najprawdopodobniej
w ciągu kilku dni umrzesz na zakażenie. Z czterema „kiciusiami” nie miałem żadnych szans, ale jeżeli udałoby
mi się wydostać ze sklepu, to mógłbym
im uciec, ponieważ dzięki mutacji byłem bardzo szybki. Zobaczywszy, że
innego wyjścia nie ma, zacząłem się
bardzo powoli wycofywać.
Na początku szło dobrze, dopóki nie
podszedłem do drzwi. Kiedy złapałem
za klamkę, żeby wyjść, jeden z mutantów skoczył na mnie. Jeszcze, kiedy
był przy ziemi, strzeliłem i trafiłem go
w brzuch, a strzała weszła w niego aż
po lotkę. W tym momencie wyskoczyłem za drzwi, zamknąłem je i zacząłem
uciekać. W trakcie biegu usłyszałem,
jak „koty” próbują rozwalić drzwi,
więc przyśpieszyłem i zacząłem się
modlić, żeby się im to przypadkiem nie
udało. Wiedziałem, że jeżeli Kotołakom uda się wydostać ze sklepu, to nie
dość, że będą mnie gonić, to jeszcze
zawołają na polowanie wszystkie potwory, które znajdują się w Warszawie.
Po jakichś czterdziestu minutach biegu zauważyłem, że opuszczam Warszawę i przenoszę się w okolicę domków jednorodzinnych. Tam zobaczyłem kilka wyburzonych domków i wyrównany teren. Na nim stały wojskowe
helikoptery – transportery. Po placu
biegali ludzie w mundurach Wojska
Polskiego, uzbrojeni po zęby i eskortujący cywilów do dziesięciu helikopterów. Stałem w miejscu dobre pięć minut, nie zważając na możliwość pościgu „kotów”, gdy nagle pięć helikopterów odleciało w nieznanym kierunku.
Postanowiłem sprawdzić, co się dzieje,
bo ostatni raz wojsko widziałem jakieś
dziesięć lat temu, kiedy walczyło z
potworami na ulicach wszystkich miast
w Polsce.
Obok lotniska stał samotny domek,
przed którym wartę pełniło dwóch
strażników. Pomyślałem, że tam musi
być centrum dowodzenia, więc to on
stał się moim celem.
W chwili, kiedy stałem za rogiem
budynku i zastanawiałam się, jak dostać się do środka, usłyszałem helikopter i drugi raz tego dnia pomyślałem
„raz Kubie śmierć!” i wbiegłem do
środka w momencie, kiedy wszyscy
patrzyli na helikopter. Mogłem spokoj-

nie chodzić po całym domku, ponieważ wyglądałem jak żołnierz i nikt nie
zwracał na mnie uwagi. Wszedłem na
piętro, gdzie w dużym pokoju dookoła
stołu stało pięć osób, które przypatrywały się mapie i omawiały coś między
sobą. Podszedłem bliżej i usłyszałem
część rozmowy:
- Stąd wzięliśmy już tylu ludzi, ilu się
dało.
- A co z tymi, którzy są w lasach? Mamy zostawić ich na pastwę losu?
- Dobrze, ale jak ich znajdziemy? Nie
mamy przecież żadnego tropiciela!
W tym momencie stwierdziłem, że
mógłbym się przydać i wtrąciłem:
- Ja mogę ich znaleźć, znam te lasy jak
własną kieszeń.
Wszyscy podskoczyli jak oparzeni
i odwrócili się w moją stronę. I natychmiast padły pytania:
- Co pan tutaj robi?
- Kim pan jest?
- Jak pan tutaj wszedł?
Jednakże, zanim zdążyłem odpowiedzieć, rozległ się okrzyk zdziwienia
i jakaś kobieta rzuciła mi się na szyję,
krzycząc:
- Kuba?! Co ty tutaj robisz?
I w tym momencie zdziwiłem się tak
bardzo, że nie wiedziałem, co powiedzieć. Bo tą kobietą była moja dziewczyna z gimnazjum – Agnieszka. Straciłem z nią kontakt dawno temu i nie
spodziewałem się, że może jeszcze
żyć. A tutaj taka niesamowita niespodzianka! Nie dość, że żyje, to jeszcze
jest generałem. W tym momencie moja
propozycja nabrała sensu. Przez następne dni ja i kilku żołnierzy tropiliśmy i ewakuowaliśmy ludzi na lotnisko.
Gdy zapytałem Agnieszkę o cel ewakuacji, powiedziała, że na Grenlandii
została założona druga Polska. Gdy to
usłyszałem, natychmiast ruszyłem
z całą energią, aby wytropić resztę ludzi, którzy przebywali w lasach. Była
tylko jedna rzecz, która mnie niepokoiła, a mianowicie to, że jeszcze ani razu
miejsca ewakuacji nie zaatakowały
potwory, więc spodziewałem się, że
któregoś dnia nastąpi zmasowany atak.
Mniej więcej trzy dni później moje
obawy znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.
Wracałem właśnie z żołnierzami
z tropienia, kiedy już z daleka usłyszeliśmy strzały z karabinów i ryk mutantów, więc natychmiast ruszyliśmy biegiem na pomoc naszym. Po kilku sekundach biegu, wyłonił się przed nami
straszny widok: na płycie lotniska
garstka żołnierzy toczyła walkę z set-

kami potworów. Nieco dalej było widać grupkę cywilów, którzy uciekali ze
strachu przed zmutowanymi wilkami
w stronę domku, w którym mieściło się
centrum dowodzenia. Mimo iż byli
dzięki mutacji bardzo szybcy, to z wilkami nie mieli szans. Na naszych
oczach kilka wilków zmasakrowało
blisko czterdziestu cywilów.
W tym czasie moja grupka przystąpiła do walki. Każdy z nas był tak wściekły, że zmienialiśmy się w anioły
śmierci i sami jednocześnie jej szukaliśmy...
Zabijając bestie, jednocześnie rozglądałem się za Agnieszką, ale nie było jej
nigdzie widać, więc z każdą chwilą
coraz bardziej się martwiłem.
Nagle zdarzył się wypadek, który
przeważył losy bitwy. W czasie, gdy
zaczęliśmy już tracić siły i śmierć zaglądała nam w oczy, rozległ się dźwięk
helikoptera i zobaczyliśmy, jak jedna
z naszych maszyn podchodzi do lądowania. Huk silnika tak przestraszył
bestie, że rzuciły się do ucieczki.
Kiedy ostatni z mutantów znikał
w lesie, naszym oczom ukazał się cały
rozmiar tej klęski… Wokół leżały setki, jeśli nie tysiące, ciał potworów, cywilów i żołnierzy. Oprócz tego straciliśmy cztery z dziesięciu helikopterów.
Nie znalazłem dotąd Agnieszki, więc
postanowiłem sprawdzić w „domku”.
Z kuszą przy ramieniu wszedłem do
środka i zacząłem wchodzić po schodach na piętro. Stare drewniane schody
skrzypiały pod moimi nogami, gdy
nagle za moimi plecami otworzyły się
drzwi i skoczył na mnie wilk wielkości
malucha z krwawą pianą na pysku.
W tym samym momencie na szczycie
schodów pokazała się Agnieszka, która
go zastrzeliła.
Następnego dnia nasza placówka, po
dwóch tygodniach pracy, udała się na
Grenlandię.

EPILOG
Trzy miesiące później wszyscy Polacy znaleźli się na Grenlandii. Kuba
został przydzielony do oddziału zdobywającego pożywienie na kontynencie.
Trzeciego lipca 2030roku Kuba ożenił
się z Agnieszką, a następnego dnia, już
jako małżeństwo, udali się w ramach
misji na stary kontynent po ludzi innych narodów.
I tak, mimo iż znany nam świat zakończył się, to dla tych dwojga dopiero
się rozpoczynał...
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CIEŃ
PIOTR KRUPIŃSKI
klasa 1b

Ciszę przerwał dzwonek "Highway
to hell" i gitara Angusa Younga. Igor
powoli zszedł z łóżka. Poczuł przeraźliwy ból głowy, za szybko wstał. Opadł
na poduszkę, po czym spróbował jeszcze raz. W końcu odebrał telefon.
- Halo. Kto mówi?
- Robert.
- Jaki Robert, do cholery, nie znam
żadnego Ro…
Dźwięk spuszczanej wody w toalecie
przeszkodził w dokończeniu zdania.
Z łazienki wyszła dziewczyna, blondynka, długie nogi.
- Cześć Iguś. - Witając się, usiadła obok chłopaka
- Cześć yyy… Aga? Słuchaj… yyy…
kolega do mnie dzwoni. Skarbeczku,
pójdziesz zrobić śniadanie?
Dziewczyna wyszła do kuchni, a on
usłyszał ponaglające westchnienie
w słuchawce.
- Tak, tak już jestem. Jak już mówiłem,
nie znam żadnego Roberta.
- Robert Rylec z gimnazjum - przedstawił się. - Lubiłeś po mnie "jeździć"
z kumplami.
- Aaa… Rudy, kopę lat, co tam u ciebie
słychać?
- No właśnie… To raczej nie jest rozmowa na telefon. Słyszałem, że jesteś
detektywem i pomyślałem, że możesz
mi pomóc.
- Tak, jestem detektywem, ale de…
- Mam pieniądze, nie martw się o to,
zapłacę, ile będzie trzeba.
- To jesteśmy umówieni, gdzie mam
przyjechać?
- Na rynek, w południe.
- Dzisiaj? - W odpowiedzi usłyszał mo-
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notonne pikanie w słuchawce. Zdziwił
go ten telefon. Dlaczego po tylu latach
Rudy dzwoni do niego o 4:00 rano
i prosi o pomoc? Nie wiedział, o co
chodzi, ale miał nadzieję, że niebawem
sprawa się wyjaśni.
- Proszę, oto twoja kawusia i kanapeczka z szynką. Tak jak lubisz.
- Dzięki Madzia yyy... znaczy Aga. Za wolno się poprawił, kawa właśnie
spływała mu po twarzy. Agata wyszła,
trzaskając drzwiami.
- A jednak Aga. - Oblizał usta. Mhm… z miodem, fajnie.

Chłodny jesienny wiatr smagał twarz
Igora. Słońce świeciło jak oszalałe, ale
i tak wiedział, że nie potrwa to długo,
bo od strony Nowej Huty nadciągały
chmury czarne jak smoła. Detektyw raz
po raz patrzył z niecierpliwością na
zegarek. Co chwilę rozglądał się w nadziei, że zobaczy ogniście czerwoną
czuprynę Roberta.
- No proszę… szybciej ode mnie. Co
się z tobą stało? W szkole nie wykazywałeś skłonności do punktualności usłyszał za sobą.
- Czasy się zmieniają, ale twoje włosy
nigdy się nie zmienią.
- Daj spokój, wystarczająco mnie obrażałeś w szkole, starczy. Ale nie o tym
chciałem z tobą rozmawiać. Słuchaj,
jest sprawa, muszę… odnaleźć pewną
osobę. - Rudy wyjął z kieszeni kopertę
i dał ją Igorowi.
- Stop, kolego, nawet ja mam zasady.
Pieniądze dopiero po robocie. - Oddał
kopertę Robertowi.
- Skoro tak mówisz.
- Przejdźmy do konkretów.
- Otóż moja żona niedawno urodziła
synka i…
- Gratuluję chłopie, jak ma na imię?
- Janek, ale nie o tym chcę z tobą mó-

wić. Otóż, ona od jakiegoś czasu przynosiła do domu dużo pieniędzy, jakieś
cztery, może pięć tysięcy. Pracuje jako
pomocnik w butiku i nie ma możliwości, żeby tyle zarabiać nawet po podwyżce. Ale szczerze, nie obchodziło
mnie to zbytnio, bo wiesz, są pieniądze, można utrzymać małe dziecko
i jest dobrze. Ale dwa dni temu zaginęła, przepadła jak kamień w wodę. Najpierw pomyślałem, że musiała zostać
w pracy trochę dłużej, ale potem, gdy
nie wróciła na noc do domu, zacząłem
się martwić i zadzwoniłem na policję,
a potem do ciebie.
- Ok, pomyślmy.
Cisza. Trwali tak przez dłuższy moment, następnie Robert powiedział, że
musi zająć się Jankiem i powinien już
wracać. Pożegnali się i Rudy poszedł.
Kobieta rodzi dziecko, później przynosi do domy więcej kasy, a następnie
znika… Ech, trzeba się spytać kogoś
mądrzejszego - pomyślał detektyw
i poszedł w kierunku baru.

Pan Zygmunt był wesołym, starszym człowiekiem, który zawsze służył
radą. Igor często przychodził do niego
nie tylko po informację, pan Zygmunt
prowadził bar na Grodzkiej. Lokal
znajdował się w piwnicy. Nie był duży
i niewielu ludzi go odwiedzało. Staruszek siedział za ladą i jak zwykle wycierał kufle.
- Witam pana detektywa. - Uśmiechnął
się, pokazując zaniedbane żółte zęby.
- Dzień dobry, panie Zygmuncie, jak
tam leci?
- Jak ma lecieć, wszystko po staremu.
Choć zaszły pewne zmiany - nie czekając na zainteresowanie rozmówcy, mówił dalej. - Była tu ostatnio dziewczyna
taka ładna brunetka. Dwa dni temu się
tu kręciła.
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- Panie starszy, potrzebuję imię i nazwisko tej dziewczyny.
- Ha ha… Pies na baby się znalazł, będę coś z tego miał?
- Jak pan powie, to odpalę pięć dych,
ok?
- Dobra. - Wyciągnął rękę po gotówkę.
- Także tego… Jak ona miała...?
- Proszę, powie pan? Przecież dałem
pieniądze.
- Spokojnie, droczę się tylko. Miała na
imię Sylwia Rylec.
- O kur…
- Znasz ją?
- Można tak powiedzieć. Dziś się dowiedziałem o jej istnieniu.
Zygmunt roześmiał się.
- Aaa… No tak, cały Igor. Dobra, podać to co zwykle?
- Nie, muszę iść. - Spojrzał na zegarek,
było piętnaście po pierwszej. - Albo
tak, napiję się. Wyjął z kieszeni Marlboro, zaciągnął się głęboko.
Kurde, co ona tu robiła? - pomyślał.
Dostał kufel. Piwo nigdy nie smakowało tak dobrze.

Było już późno. Detektyw dopiero
wrócił do mieszkania. Było puste jak
zwykle. Igor nie był typem, który
chciał założyć rodzinę. Mieszkanie
było małe: kuchnia, sypialnia i łazienka. Blok z wielkiej płyty, pamiętającej
jeszcze czasy Jaruzelskiego. Chłopak
położył się na łóżku.
Ciekawe, czy kiedykolwiek będę żył
inaczej? - pomyślał.
Nie miał siły nawet zrobić kolacji.
Sprawdził telefon, żadnych wiadomości. Osłabienie wywołane alkoholem
przyszło nagle. Okryło jego ciało jak
koc i pogrążył się we śnie.

- Duszno mi… Gdzie ja jestem?
Worek na głowie nie pomagał jej złapać tchu. Słyszała, jak ktoś ustawia
metalowe rzeczy na stole i podśpiewuje szanty.
- Witam, zastanawiasz się pewnie, kim
jestem. To nieistotne, nie myśl o tym. Głos dobiegał zza jej pleców. Mocnym
szarpnięciem zerwał worek z jej głowy.
- Błagam, nie rób mi krzywdy… Proszę. - Nawet nie płakała, nie miała już
na to siły.
- Oj… Spokojnie, nie zrobię ci krzyw-

dy… Zrobię wielką krzywdę - Podszedł do stołu. - Tatiana Nowych? Dobrze pamiętam mhm...?
- T… tak.
- Dobrze, bo widzisz zaszły pewne
komplikacje… Jak by to powiedzieć
z twoją "Żółtą książeczką".
- Co?
- Aaa… Nie wiesz, co to jest? To proste, chodzi o legitymację zezwalającą
na prostytucję.
- Ja nie jestem prostytutką.
- Ależ naturalnie, wiem. Droczę się
z tobą. Choć muszę przyznać, byłaby
z ciebie niezła…
- Przestań… Proszę wypuść mnie.
- Ha ha… Wszyscy tak mówią:
"Wypuść mnie", "Proszę nie rób mi
krzywdy". Znudziło mi się to. - Złapał
ją za rękę. - Nie będzie źle. - Usłyszał
kroki na korytarzu.
- Kurde, znowu popsuli zabawę, no
nic. - Nóż przeciął szyję na całej jej
długości, krew oblała twarz mężczyzny. Podszedł do okna, popatrzył na
dziewczynę targaną drgawkami. - Adios!

I'M ON A HIGHWAY TO HELL...!!!!
Telefon zawył jak oszalały. Igor niechętnie podniósł komórkę i przesunął
palcem po wyświetlaczu.
- Halo?
- Soboń. Ulica Długa. Przyjeżdżaj natychmiast.
- Co się stało? Cholera jasna jest… tutaj zrobił pauzę - po północy. W odpowiedzi usłyszał monotonne
pikanie. - No fajnie…
Zwlókł się z łóżka, założył spodnie
i bluzę. Jeszcze chwilę szukał kluczy,
po czym opuścił słynne casa de Soboń.
Światła radiowozów były oślepiające, wbijały się w mrok. Igor wysiadł
z auta.
- Nareszcie, ile można na ciebie czekać, królewiczu?
- Cześć Marek, co tam mamy?
- Jeszcze nie byłem w środku, pięć minut temu przyjechałem. Chodź, zobaczymy, czym stary nam zawracał głowę o tej porze.
Poszedł w kierunku kamienicy. Marek był typowym maminsynkiem, ale
detektyw lubił go za jego poczucie humoru. Ukończył medycynę sądową
z wyróżnieniem. Kiedy weszli do
mieszkania, poczuli przeraźliwy, duszący zapach krwi. Pomieszczenie na
prawo od wejścia, sądząc po rozmia-

rach, było pokojem gościnnym, w którym było pusto, nie licząc krzesła
z ofiarą na środku. Tutaj spotkali Kamyka, który bez większego zainteresowania oglądał podłogę.
- Hej, Kamyczek, coś zauważyłeś?
Technik od razu zwrócił się do detektywa:
- Igor… powiedz mi… ile spałeś?
- Yyy… Nie wiem… Trzy godziny,
może cztery.
- No tak, cały ty.
Marek podszedł do krzesła z ciałem.
- Może dołączymy? - spytał Igor policjanta. Kamyk wskazał ręką kierunek,
przepuszczając detektywa przodem.
- Zgon około trzech godzin temu. Ofiara to kobieta, sądząc po rysach twarzy,
Ukrainka...
- Rosjanka… Tatiana Nowych. Zaginęła trzy dni temu. - Technik bez zainteresowania patrzył przez okno na budzący się z długiego snu Kraków.
- Widać masz to wszystko w głębokim
poważaniu, mam rację? - zapytał detektyw.
- Trafiłeś w sedno, przyjacielu. Kamyk uśmiechnął się i wyszedł
z mieszkania. Marek odprowadził go
wzrokiem.
- Przemiły facet.
- Dokładnie - zgodził się Igor. A więc, jak brzmi twoja opinia lekarska, Watsonie ?
- He he… Śmieszny jesteś, Sherlocku… Ale do rzeczy, była przetrzymywana w piwnicy, miała skrępowane
ręce oraz nogi. Tak jak mówiłem, zgon
nastąpił około godziny 22:00-23:15,
sądząc po zbrązowieniu krwi to 23:15.
Poderżnięcie gardła i…
- To zauważyłem, ślepy nie jestem.
Igor przechadzał się teraz po pomieszczeniu. Raz spoglądał na kolegę
a raz na okno. Chciał wypatrzeć coś, co
pomoże im w tej sprawie. Nie widział
jednak nic, co było istotne.
Dlaczego nic nie widzę? - myślał. - Co
jest ze mną nie tak?
Po chwili zauważył małą karteczkę
pod oknem, podszedł do niej, chwycił
ją w dłonie i rozwinął. Parę nazwisk,
trzy skreślone…
„Tatiana Nowych, Elżbieta Zawadzka,
Maria Góra, Sylwia Rylec, Zuzanna
Marcinek”
...Sylwia Rylec, co ty robisz na tej liście? - zaczął się zastanawiać zaskoczony tym odkryciem.

C.D.N.
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ŚPIĄCY

CHŁOPAK
BARTEK RUTKIEWICZ
klasa 3c
Piszę, by wyrazić siebie i swoje uczucia…. czasami krzywdę. To, co mnie spotkało w mniejszym
lub większym stopniu wpłynęło na mnie i na moje myślenie.
Piszę, by ukazać swoją wizję świata. Chciałbym kiedyś wydać książkę, która... zmieni spojrzenie
ludzi na wiele sytuacji.

Spokojną, cichą i ciepłą noc niespodziewanie przerwał odgłos alarmu
przeciwpożarowego. Przebijał się
przez każdą, nawet najgrubszą ścianę,
wydając drażniące dla uszu dźwięki.
W efekcie czego cała rodzina, rozproszona po rezydencji, zebrała się w holu. Jednak brakowała tam jednej osoby.
Młody chłopak o blond włosach spał
spokojnie, nie słysząc pisku, jaki wydawał z siebie alarm. Obracał się
z boku na boku, śniąc, gdy tuż za ścianą rozprzestrzeniał się śmiercionośny
ogień. Nagle poczuł charakterystyczny
zapach. Wydawało mu się, że była to
spalenizna, jednak wierzył, że dzieje
się to we śnie. Dopiero, gdy poczuł
nieznośny upał, obudził się.
Szybko zsunął ze swoich oczu maskę i je otworzył. Ujrzał sporą część
swojego pokoju w rażących płomieniach. Gwałtownie zeskoczył z łóżka
na podłogę. Nie był w stanie wydostać
się przez drzwi, gdyż otulone były
przez ogień. Odwrócił się w stronę
okna i rozbił szybę łokciem. Dziura
była na tyle duża, by wydostać się
z pokoju bez większego uszczerbku na
zdrowiu. Lekko się cofnął i wyskoczył
z płonącego pomieszczenia.
Wpadł do ciepłego basenu, który
znajdował się pod jego pokojem. Gdy
się wynurzył, zobaczył, jak jego dom
płonął. Nie cały, ale część, w której
miał pokój. Oprócz niego, nie miesz-
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kał tam nikt. Była tam pralnia, suszarnia, łazienka i spiżarnia.
Nieoczekiwanie, obok niego znaleźli
się najbliżsi znajomi, którzy, gdy tylko
zobaczyli go w basenie, od razu do
niego podbiegli.
- Quinn! – krzyknęła rudowłosa
dziewczyna. – Wszystko w porządku?!
- Lydia?! – zdziwił się. – Co ty tutaj
robisz?
Lydia była wysoką, rudowłosą
dziewczyną. Mimo tego, że figurę
miała idealną, uważała, że jest za gruba. Cały czas to powtarzała, co każdego irytowało. Szczególnie Quinn’a,
z którym chciała, by łączyło ją coś
więcej niż przyjaźń.
- Co wy wszyscy tutaj robicie? – zdziwił się ich obecnością. – Jest środek
nocy.
Tuż za Lydią biegli: Valentino, Mindee, Evert, Fanny i Dixie.
- Oj, chłopie, coś ty zrobił? – zapytała
Dixie. – Jak ty chcesz iść jutro do
szkoły?
Dixie była niską brunetką i jedną
osobą z paczki Quinn’a, która uczęszczała do tej samej szkoły, co on. Chodzili nawet razem do klasy, jednak
w szkole udawali, że się nie znają.
- Daj mu spokój, Dix – wtrącił się
Evert. – Szkoła nie jest najważniejsza.
Wysoki brunet o ciemniejszej karnacji był najstarszym przyjacielem Quinn’a, który jeszcze nigdy go nie za-

wiódł.
- Możecie mi pomóc wyjść stąd? –
zapytał Quinn, przerywając dyskusję.
- Sam wskoczyłeś, to sam wyłaź! –
warknęła Fanny.
Była bardzo nerwową i niemiłą dziewczyną, ale dla swoich bliższych znajomych okazała się pogodną osobą.
Miała krótkie, kruczoczarne włosy.
- Dobra, bez łaski.
Quinn przypłynął na drugi koniec
basenu, złapał się drabinki i wyszedł
z wody. Kiedy podszedł do swoich
przyjaciół, wszyscy się do niego mocno przytulili. Bardzo rzadko to robili,
ale sytuacja była wyjątkowa. Ich znajomy mógł spłonąć w tym pożarze.
- Powiedz mi, jak to się stało, że nie
zwróciłeś uwagi na ogień? – zapytał
Valentino. – Przecież alarm nawet ja
słyszałem, a mieszkam od ciebie najdalej?
- Proszę cię, mógłbyś przestać używać
tego gejowskiego głosiku? – wtrąciła
się Fanny. – To naprawdę irytujące.
- Możesz dać mu spokój, Fanny? –
wtrąciła się Mindee. – Przestań być
taką homofobką. Przynajmniej nie
przy nas.
Valentino i Mindee byli najlepszymi
przyjaciółmi. Oboje byli homoseksualistami, przez co mogli na sobie polegać i mieli pewność, że się w sobie nie
zakochają. Mieli podobne kolory włosów – ciemny blond przefarbowany na
jasną czerwień.
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- Dobra, uspokójcie się – oznajmił
Quinn. – Nie zamierzam was wszystkich znowu godzić.
Nigdy nie lubił, gdy ktoś się kłócił.
Uważał, że to bez sensu, szczególnie
jeżeli mieli tym krzywdzić siebie jeszcze bardziej.
Nagle usłyszeli syreny straży pożarowej, która już wjeżdżała na podjazd
posiadłości. Wszyscy czekali na resztę
rodziny Quinn’a, która wciąż nie miała pewności, gdzie on jest.
- Dziecko! – krzyknęła matka, gdy
zobaczyła go w oddali. – Gdzie ty byłeś?
- Mamo! Uspokój się. Wszystko
u mnie w porządku.
- Co ci się stało w ręce? – zapytała,
widząc kilka zadrapań na bladych dłoniach swojego syna.
- Nic… Musiałem jakoś wydostać się
z pokoju, prawda?
Kobieta zajęta słuchaniem syna, nie
zwróciła uwagi na to, że wokół niej
zebrało się więcej osób, nie tylko
członkowie jej rodziny. Dopiero, gdy
zaczęła liczyć domowników, zauważyła pewną różnicę.
- A co wy tutaj robicie, dzieci? – zdenerwowała się. – Nie powinniście być
w swoich domach?
- Proszę się nie martwić – odpowiedział Evert, który zawsze zachowywał
spokój, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. – Zobaczyliśmy, że coś się
u was dzieje, więc wszyscy przybiegliśmy.
- Nie potrafiliśmy zostać w domu –
dodała Mindee. – To byłoby zbyt trudne.
- Dobrze, już dobrze – uspokoiła się
i znowu zwróciła do swojego syna. –
Jak wyszedłeś z domu?
Chłopak zamilkł i odwrócił głowę
w inną stroną, lekko się uśmiechając.
Robił tak zawsze, gdy czuł się niezręcznie i wiedział, że zrobił coś niemądrego, przez co zostanie zganiony
przez swoją matkę.
- Wyskoczył z okna – przemówiła Lydia. – Wylądował w basenie.
- Dobrze zrobiłeś. – Uśmiechnęła się
kobieta.
- A co tu się w ogóle stało? – zapytała
Lydia, gdy zobaczyła strażaka, który
kierował się w ich stronę.
- Jakieś zwarcie w kablach, ale
wszystko jest już pod kontrolą. Spłonęła wschodnia część rezydencji –
tłumaczył. – Bardzo mi przykro.

- Oj, nie ma się czym przejmować –
odpowiedziała matka. – Dobrze, że
nikomu nic się nie stało.
Quinn’owi zrobiło się przykro. Dla
jego rodzicielki nic się nie stało, a on
stracił swój pokój, w którym miał
wszystko, co było dla niego ważne:
zdjęcia z przyjaciółmi, notatki, książki, gry, komiksy. Wszystkie wspomnienia, jakie miał, były właśnie
w tym spalonym pomieszczeniu.
- Quinn, co taki smutny jesteś? – zapytała. – Lada dzień odnowimy ci pokój.
- Dobra, zbierajmy się – oznajmiła
Dixie. – Quinn, idziesz z nami.
Wszyscy wyczuli samopoczucie Qu-

inn’a, dlatego postanowili jak najszybciej zabrać go z towarzystwa jego
matki, dla której nic się nie liczyło
i wszystko można było kupić.
- Ej, chodź tu.– Przytuliła się do niego
Lydia. – Jakoś odzyskamy twoje rzeczy.
- Nasze! – dodali wszyscy.

(Fragment dłuższego utworu)

Rysunek PAULINA BASTER (2an)
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PROLOG

AGNIESZKA HUDYGA
absolwent
Donośny, wręcz szaleńczy śmiech
rozlegał się po całym Pałacu Ciemności, wprawiając służbę w osłupienie.
Lucyfer
zwariował,
przemknęło
wszystkim przez myśl, ale nikt nie
miał odwagi powiedzieć tego na głos.
Wieloletnia praca na dworze nauczyła
demony, by w takich momentach siedzieć cicho, chowając się po kątach.
Zbytnia ciekawość najczęściej kończyła się śmiercią.
Azazel szedł pewnym krokiem po
pustych korytarzach. Zachowanie jego
przyjaciela nie należało do normalnych
i mogło zwiastować klęskę Piekła.
-Tchórze - mruknął, rozglądając się.
Stał przed rzeźbionymi, drewnianymi drzwiami prowadzącymi do głównego gabinetu Władcy Ciemności. To
stamtąd rozlegały się niepokojące
dźwięki. Musiał, niestety, przyznać, że
nawet on – upadły anioł i dowódca
wojsk piekielnych trochę się denerwował. Z wymuszonym spokojem zapukał, naciskając klamkę. Metal ustąpił
bez problemu, wpuszczając demona do
środka. W tej samej chwili śmiech
ustał.
W pokoju panował mrok, jednak rozświetlał go nikły blask pochodni trzymanej przez byłego archanioła. Wyglądał teraz zgodnie ze znaczeniem imienia. Lucyfer – niosący światło. Były
archanioł podniósł głowę, patrząc na
Azazela. W jego oczach krył się maniakalny błysk, a twarz wykrzywił szyderczy uśmiech.
- Narodziła się.
Upadły Skrzydlaty zmarszczył brwi,
jednak po chwili zrozumiał, o czym
mówi Władca Ciemności.
- Maria… - szepnął z niedowierzaniem.
-Yhmm… to już druga w tym stuleciu.
Azazelu, rozumiesz co to oznacza?
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Nie? Nic nie szkodzi! Ha! Staruszek
oszalał! Albo jeszcze lepiej… chce
zakończyć swój wielki projekt Ziemia
i daje nam możliwość przeprowadzenia
apokalipsy. Nam, nie swoim ukochanym aniołkom! Wyobrażasz to sobie,
Azazelu? Tyle krwi, strachu… dusz
ukradzionych Bogu!
Dowódca zagryzł wargę, usilnie
starając się nie powiedzieć tego, co
naprawdę myśli. Jeśli ktoś tu postradał
zmysły, to nie Stwórca, a sam Lucyfer.
Bez obrazy, ale narodzenie się kolejnej
Marii cztery lata po śmierci wcześniejszej jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Czyżby sensorek Lucka przestał działać jak należy? No cóż, to też
prawdopodobne, w końcu nie jest już
archaniołem.
- Zrobimy wszystko po naszemu, Znajdziemy dziewczynę nim zrobi to Michaś. Nie wywinie się nam tym razem,
oj nie… Jeśli zajdzie potrzeba, podpiszemy pakt z ludźmi… Azazelu, masz
najlepszych szpiegów w całym Piekle.
Wyślij ich na Ziemię. Wszystkich.
Niech szukają Marii, zrozumiałeś?
Szatyn kiwnął jedynie głową. Nie
miał zamiaru przecież niszczyć przyjacielowi humoru, co groziłoby jakimś
poważnym urazem. Niech Lucek robi,
co chce, najwyżej za parę lat zrozumie,
jak absurdalne są te rozkazy. A do tego
czasu musi mu pozwolić żyć w błogiej
nieświadomości i grzecznie wypełniać
wszystkie polecenia.
- Tak, Panie.
Lucyfer odłożył pochodnię na specjalny stojak, wpatrując się w jej płomień. Westchnął ciężko, przybierając
opanowany wyraz twarzy. Ze spokojem podszedł do demona, rozkładając
swoje imponujące, czarne skrzydła.
- Azazelu, jesteś mi jedynym przyjacielem. Nie oszalałem. Ona naprawdę
powróciła, czuję to. Wiesz jakie to
ważne dla nas. Nie możemy się teraz
od tak odwrócić od tego sygnału, jakby
nic się nie stało, zrozum to.
- Obyś tylko się nie mylił.
- Jestem tego tak pewien, jak tego że
rude jest wredne, o czym świadczy
sam Michaś.
Obaj upadli skrzydlaci zaśmiali się
cicho.

***
Od zawsze wierzyłam w anioły. Już
od dziecka opowiadała mi o nich moja
mama, pokazywała obrazy w kościele
przedstawiające Michała, uczyła modlitw do swojego stróża. Mówiła, że
czuwają nad nami w dzień i w nocy,
strzegąc przed złem, które czasem się
podkrada, podpowiadając pomysły na
psikusy. Pomimo tego były dla mnie
czymś nierealnym, w końcu skąd wiemy, że są skoro ich nie widzimy?
Jednak chciałam wierzyć, że istnieją
i z uśmiechem wypełniają swoje ziemskie obowiązki. Myśl, że ktoś nade
mną czuwa, nawet gdy śpię, dawała
poczucie bezpieczeństwa.
Pamiętam swoje pierwsze spotkanie
z tą nieziemską postacią. Miałam wtedy sześć lat. Było lato i razem z przyjaciółmi goniliśmy się między drzewami
w miejskim parku. Nagle usłyszałam
piękną melodię, która przynosiła spokój i radość. Zaciekawiona podążyłam
za jej dźwiękiem i wtedy go ujrzałam.
Siedział samotnie obok małego jeziorka, grając na wystruganym flecie.
Był piękny i w niczym nie przypominał swoich narysowanych wersji. Idealną twarz szpeciły liczne blizny, chociaż dalej wydawał się cudowny. Długie śnieżnobiałe włosy miękko opadały
mu na ramiona, falując przy każdym
ruchu. Sprawne i długie palce zwinnie
manewrowały na instrumencie. Srebrna zbroja odbijała przenikające się
przez liście promienie.
Anioł przerwał grę, najwyraźniej
wyczuwając moją obecność. Powoli
otworzył oczy, przyglądając mi się ze
zdziwieniem.
- Maria… to niemożliwe…
- Jestem Karolina - odparłam, wychodząc ze swojej kryjówki zza krzaków.
- Nie, nie, nie… - Nieznajomy
uśmiechnął się, rozkładając trzy pary
skrzydeł. - Mario szukaliśmy cię. Muszę…
Niestety, nigdy nie było mi dane
dowiedzieć się, co chciał mi powiedzieć, ponieważ nagle zniknął, pozostawiając po sobie jedynie białe piórko.
(Fragment dłuższego utworu)
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Wanilia

LIDIA WOLCZKO
klasa 2a
Niektóre wiersze powstały w tamtym
roku. Piszę, ponieważ kocham zabawę
słowami oraz mogę wyrażać siebie
poprzez poezję.

Ręce mi pachną twoim kremem
a myłam je dwa razy
wciąż i wciąż na nowo
zdzieram skórę w poszukiwaniu oddechu
Wanilia
wdziera się głębiej
przez krew
przy najmniejszym powiewie otwiera oczy
(a chciałam je mieć tak szeroko zamknięte)
rozchodzi się po całym wnętrzu
niesie ciepło, słońce i chyba palisander
może (ach! gdyby) - marzę zostanie w sercu
już na zawsze

Huśtawka

Dom

Płomień

Na opuszczonym placu zabaw
stoi huśtawka
chociaż jest ciemno
jak gdyby nigdy nic siadam
odpycham się mocno od ziemi

A kiedy do domu wrócę
kurtkę zrzucę
buty cisnę w kąt
stąd
na krześle w kuchni przy stole
usiądę wygodnie
założę nogę na nogę
i opowiem
co się działo po drodze
deszcz będzie bębnił o szyby
zimny i natarczywy
będziemy się z niego śmiać
gorącą herbatę zaparzę
czy dobrą, to się okaże
lecz nie będziecie źli
bo każda herbata jest dobra
w deszczowe dni

Jasnożółtym ciepłem pali się
płomień świecy

w górę i w dół
coraz mocniej
i wyżej
chcę wyżej
do gwiazd

odbijam się
prawem rezonansu
nieubłagane to prawo
mogę zatoczyć jedynie koło
zamienić świat stronami
marzę cicho
nucąc ulubioną piosenkę
a chmury powoli odgania wiatr
ukazując niebo

Jest tylko jedno ale
lecz chyba nie powiem wam, ani nikomu
że wciąż i wciąż wracam
do pustki o czterech ścianach
a ja chcę wrócić do domu

spokojnie i równomiernie
w harmonii z czasem
wzbija się
wciąż w górę
przesuwam nad nim dłoń
chcę go złapać
nie mogę
moja skóra krzyczy
płonie
chcę go dotknąć, przytulić
lecz ucieka
aż w końcu gaśnie
drżącymi rękami zapalam zapałkę
świeca stoi niewzruszona
nieczuła jak posąg
strzela w górę ogień
tak bardzo hipnotyzuje
lecz znowu gaśnie
śmiejąc się drwiąco
kroplami wosku

a przecież świeczki są po to, by świecić
znowu zapalam
i znów
i po raz kolejny
chcę tylko tego jednego
to boli
knot jest coraz krótszy
w końcu niknie na zawsze
zostawiając mnie
w ciemności nieprzeniknionej

wiosna 2017

19

Temat numeru - NASZA TWÓRCZOŚĆ

Coś co niknie...

KAROLINA KALETA
klasa 1k
Szukam swego miejsca na świecie. Sprawdzam, czy pisanie jest właśnie tym, z czym chcę wiązać przyszłość.
Tworzę głównie wiersze. Zawsze piszę, kiedy mam ochotę lub tzw. wenę twórczą.

Grabarz
W głębi krystalicznej rędziny,
Gryziesz tumany ziem padliny,
Kradniesz kontusz niczym szkarłat krwisty,
Klejnot wybity, wskazówkami pokryty,
Ognia się imasz, nie lękasz popiołów,
Szpadlem tworzysz szlak misternych wzorów,
Szczeliny zbielałej czaszki odkrywasz,
Gdy spojrzysz na czerń, którą tkaniną pokrywasz.

Śmierć
Upiorna Kostucha,
Czy jest nieunikniona?
Czy do skalenia prowadzi Potępiona?
Rozstępy piekielne rozszarpcie mą duszę,
Od światła po mrok otchłani katuszę,
Rychło skróć me męki,
Czarcie bezręki.

Usiadłam na krawędzi marmurem pokrytej,
Przy brzegu rzeki gwiazdami spowitej.
Srebrzysta łuna zagłębia swe misterne szpony,.
Rozerwał powietrza zasłony, czarciej wrony
Plusk roziskrzonej kropli.
To mąż urodziwy, co za wilkiem goni,
Stanął pod rozłożystym parawanem,
Szarawa kitka znika pomiędzy suchym konarem.
Wzdycham przy kamiennej powłoce kojącej dźwięki,
Nie mogę znieść wieczystej rozłąki...

Rzeźnia
Oskarżasz stworzenie ziemskie,
Cóż zawiniło, to cudo niebieskie?
Rozkosz ulotna, pamięć przewrotna,
Czerpać przyjemność z niedoli - skaza okropna.
Rzeźnik, okrutnik, przemierza te ziemię,
Módl się, abyś nie spotkała go na swym terenie,
Rąbie, rozrywa, dzieci straszy,
Matczyne dobro w ramionach swych gasi.
Przykucnę przy rozdrożach mglistych,
Obserwuję, czuję, składam do ciał kulistych
Złote proporce, klejnoty, pierścienie,
Może przegoni okrutnika złego cienie.
Lichym wierzbom wierzyć nie musisz,
Gdy czarem okutym, potwora skusisz,
Chodź do miłej, chodź rębaczu ponury,
Samorodek, lśniący, słońcem naznaczony,
Przybędzie ku dobrodziejstwom rozpruwacz skruszony.

Ogród

Czy pamiętasz obłoki usiane bielą?
Czy olśniewająca koronka piór się rozwiała?
Dlaczego nic nie robisz z tą okrutnicą?
Straszy, błądzi, przewraca stronnicą,
Tęskno Ci do tych chórów anielskich,
Do tych puchem pokrytych ciał niebieskich?
Czym zawiniłem?

Rozlane pola istniejącej rozłąki,
Wstałaś spod rozłożystych nasion koronki,
Odwiedził Ciebie, lubo utkana,
Jako krasna panienka u stóp jego poddana,
Nitki niczym przejrzysta rosa,
Ozdobiona miodu suknem suniesz bosa,
W wianek włożysz kłosy złote,
Bo lśnić jak gwiazdy masz ochotę.

Cóżeś uczynił - Światło Niosący?
Gnijesz na Elizejskich Polach - Władco Rosnący.
Byłeś najcudniejszy, nie znałeś cierpiących,
Teraz dzielisz los umierających...

Musnął wilgotne powieki,
Usunął tkaniny z bladej ręki,
Ucałował kwieciste ustka, usiane różem,
Otwiera ogrodu bramy pokryte kurzem...
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wiersze
***

Tak sobie kolekcjonuję
Chwile spędzone
Z Tobą
I delektuję się nimi

***

Jak te chwile
Które spędziłam z Tobą!
Spadły na mnie wówczas
Wszystkie złote gwiazdy
Wszechświata
Przenikły mnie wschody
I zachody w aureolach
Jesteś moim znalezionym
Marzeniem

***

Ciepło Twojej obecności
Dotyk Twojego oddechu
Przestrzeń Twoich ramion…
Twoje serce…
Marzenie

***

Opuszki twojego oddechu
Zamknęły mnie
W tym zauroczeniu
Tak jest mi cudnie

***

Twój głos
Gdy dłużej do mnie
Mówisz
Zaczyna być miękki
I kłębiasty jak chmury
Zapowiada piękną pogodę
Twoje słowa
Uśmiechają się do mnie
I śpiewają wesoło

***

Całując mnie
Zasadziłeś w mym
Sercu magnolię
Która ciągle kwitnie

***

Piękny jesteś
Masz najpiękniej błękitne oczy
W jakie kiedykolwiek
Patrzyłam
Piękne są Twoje przenikające
Palce
I ciepłe dłonie
I pustynny wiatr Twoich
Włosów
A cały jesteś jak blask

Teksty ESENCJA

***

Moje życie czasem
Było prawdziwe
Spałam na sianie
Leżałam na łące
Pasłam krowy
Piłam mleko
Łapałam kury
Patrzyłam w ogień
Przytulałam się do Boga
Urodziłam dzieci
Byłam z tobą
Pisałam wiersze
Sadziłam drzewa
Umarłam

***

Dotknąłeś mnie
I rozjaśniałam
Ciepłem twojego pragnienia
Jak rozbity dzban
Z pęknięć
Posklejanych nadzieją
Wypływa miłość
Uwielbiam gdy rosną
mi skrzydła
Ale się połamały
Teraz wystają mi
Tylko łopatki

WĘDROWIEC
kiedy wracam do domu
a czas przecieka mi w biegu przez palce
przystaję i widzę
mury pali czerwcowe słońce
głazy kruszy woda i lód
konie na rynku niecierpliwie tupią o bruk
powodzie kwiatów umierają w rudym słońcu października
okaleczone anioły na gzymsach spoglądają w przyszłość
one tu będą
a mnie nie będzie
dotarłam
jeszcze tylko kilka schodów
kroków
chwil
i otworzę drzwi do snu
Julita Środa-Płatek

wiosna 2017
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Dzisiaj będzie po polsku ze szczyptą łaciny

MAŁGORZATA PĘCEK-CZUBA

23 LUTEGO 2016 ~ PROSANOBLOG

***
O brzasku przy zawilcach
Poprosił mnie do tańca
Lekko tak, czule
Zapytał czy to czuję
Melodię i ciepło i czułość
Bez zdań
Do rytmu i tańca porywa
Do drgań

Zadziwiona
Zadziwiona
dość zmęczona
otworzyłam drzwi i oczy
świat się toczy
nie czeka, nie marudzi
nie bierze urlopu
buńczucznie
zgodnie i niezgodnie
skutecznie
zakwitły piwonie, a irysy tuż już
***
Budzi mnie rano radosny tryl
mych lokatorów pod kalenicą.
Kłócą się, cieszą, spieszą się gdzieś?
Tata ptak lubi wojskowy dryl?
Gdybym tak ptasi język poznała
Uczyłabym w lotnej szkole.
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***
Ziemia poety kręci się
Bóg wciąż zielone oczy ma
Dawid melodię zagrał mu
I Stwórca dotknął pól
Ofiarnie dał pieśniarzowi
Czego ten najmniej miał
I jeszcze zostawił dla smutnych
Pięknie wesoły maj

Tłumaczę moim bliskim wtajemniczonym, to znaczy dopuszczonym do tej intymnej części życia jaką jest pisanie pamiętnika
(ups..bloga), dlaczego Pro Sano.
No bo, tak wyszło w tej twórczej sekundzie, która pojawiła się nagle, tak jak wszystko co najlepsze w naszym życiu. Byłam pierwszą
osobą zaskoczoną tym pomysłem. Boże,… to jak akt twórczy.
Wszystkie komórki mojego ciała powiedziały, że to jest dobre. I tak
zostało. I jest dobre. Tak to wykorzystałam przerwę między jednym
programem a drugim, między jednym pytaniem a odpowiedzią na
nie.
Zastanawiam się, czy Bóg też tworzy przy okazji?
Ale wracając do Pro Sano, odpowiedź jest prosta jak życzenia świąteczne, noworoczne, jak toast na weselu. Wszyscy to znamy: na
zdrowie; aby nam zdrowie dopisywało; życzę ci zdrowia, bo jak
zdrowie będzie, to wszystko będzie i tak dalej. A że od zawsze
człowieka pojmowałam holistycznie, dlatego piszę i życzę zdrowia
fizycznego, psychicznego, uczuciowego i społecznego. Dwa ostatnie właśnie wymyśliłam.
Jeśli ktokolwiek czytający te słowa poczuje się lepiej i tylko trochę
uśmiechnie, to jest bardzo na zdrowie.
Ps. Zastanawiam się czy ta jarzębina czerwona jesienią zbierana
zmieniła właściwości biochemiczne na tyle, by zacząć służyć memu
zdrowiu…

Serce
21 SIERPNIA 2016 ~ PROSANOBLOG
Dziś, niech słowa zastąpią garnki.
Dzieci przyjadą – cukinia do gara.
Gotowanie ma wszystkie znamiona sztuki, kultury i dziedzictwa
narodowego (coraz częściej międzynarodowego). Lubię jego ulotność, gdy dzieło jest zjadane i rejestruję komentarze aktorów wydarzenia. Czasem jesteśmy uczestnikami burzy nad talerzami, a innym razem nikt nic nie zauważył… Jak w sztuce…

https://prosanoblog.wordpress.com/
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Nie tworzę własnych pomysłów,
jestem kopistką

OLA GĄDEK
klasa 1a
Zawsze uwielbiałam fotorealizm,
skupiam się na najdokładniejszym odwzorowaniu zdjęcia. Siedzenie kilka
godzin nad idealnym odtworzeniem
pięciu centymetrów kwadratowych nie
sprawia mi problemu.
Rysuję tylko portrety i są to moi ulubieni muzycy. Monotematyczność mi
nie doskwiera, kiedy robię to, co kocham.
Tworzeniem ,,na poważnie" zajęłam
się trzy lata temu, po zobaczeniu jednego rysunku na DeviantArt. Był to hiperrealistyczny portret ołówkiem. Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie i po-

„Każdy ma jakiś sposób
na rozładowanie stresu
lub wyrażenie siebie.
Moim jest rysowanie.”
stanowiłam sobie, że też będę tak kiedyś umieć.
I tak pracuję nad tym do tej pory.
Kończę jedną pracę i zaczynam następną, kiedy tylko mam chwilę czasu.
Sprawia mi to frajdę, tym bardziej kiedy widzę swój progres. Wyćwiczyłam
przy okazji dokładność oraz cierpliwość, widzę i rozróżniam też więcej
różnych kolorów. Stało się to jednym
z moich ulubionych zajęć. Czasami
jestem wręcz ,,na głodzie", kiedy długo
nic nie naskrobię. Próbuję wszystkich
technik, jakie mam pod ręką, tj. ołówek, kredka, długopis, pastele, marker,
pisak, farby, akwarele, rysowanie

w negatywie, na papierze czy materiale. Przez lata doskonaliłam ołówek,
w nim się sprawdzam najlepiej. Aktualnie pracuję nad kredkami.
Nie wiążę przyszłości ze sztuką, jest
to dla mnie tylko wyłącznie hobby.
Cieszą mnie wszystkie pozytywne opinie, jakie słyszę i motywują mnie one
do dalszej pracy…

wiosna 2017
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Moja odskocznia od rzeczywistości
Rysowanie jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości, pozwala mi zamknąć się w swoim
świecie choć na chwilkę. Dzięki temu mogę pozbierać myśli, ale także kształcić swoje umiejętności w tym kierunku. Chociaż nie rysuję często, uwielbiam to robić i ciągle tworzyć coś
nowego.

JULIA KOCOŃ
Klasa 1d
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Niesamowity akt kreacji

GABRIELA WITCZAK
klasa 2an

To, że zaczęłam rysować, zawdzięczam swojej przyjaciółce z gimnazjum, z którą wspólnie zaczęłyśmy to
robić.
Rysowanie jest procesem tworzenia czegoś nowego, a kartka staje się
szybą, za którą to jest umieszczone.
Rysuję, by coś zatrzymać na zawsze
np. krajobraz, na który można spoglądać i wyobrażać sobie, co by było,
gdybym tam była?
Z kolei z postaciami jest ciekawiej,
dlatego je częściej rysuję. Proces tworzenia jest podobny do tego, podczas
którego Bóg stworzył człowieka, tylko
z taką różnicą, że mój człowiek jest
umieszczony na kartce papieru. Zawsze chciałam, żeby te osoby ożyły, tak
jak w bajce „Zaczarowany ołówek”,
w której bohater, gdy coś narysował
swoim ołówkiem, to po chwili stawało
się prawdziwe. Niestety, w zwykłym
świecie nigdy się to nie zdarzy, ale
w wyobraźni wszystko jest możliwe.
Rysowanie jest tworzeniem świata
na kartce i to jest niesamowite.

Za jakiś czas, a dokładniej, kiedy
będę studiować, to zacznę oficjalnie rysować na zamówienia. Na
razie rysuję dla siebie, znajomych
i rodziny.

wiosna 2017
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ALEKSANDRA BIAŁEK
klasa 1k

Moja pasja - rysowanie
Zaczęłam rysować, dzięki swojej starszej siostrze. To właśnie ona obudziła we mnie miłość do rysowania. Od samego początku dawała rady i pokazywała, jak na czystej karcie
papieru odtworzyć prawdziwe uczucia i życie.
Nauczyła mnie wielu rzeczy i tym samym
wiele jej zawdzięczam. Dalej jest przy mnie
i uczy mnie, jak być coraz lepszą w tym, co
kochamy obydwie. Siostra studiuje grafikę
komputerową na UP.

Rysunki stworzone do poprzedniego „AlChemika”.
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Moje pasje
czyli

dobrowolne galery
prof. EWA TARKOWSKA
dla siedmiu klas wychowawczych
i szkolny 2000.
Szkolna akademia „Rocznica Niepodległości”.
6. Spotkanie z młodymi nauczycielami
wiersze i piosenki 1998.
7. Programy artystyczne wierszem na
jubileusz pięcio i dziesięciolecia Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.
8. Wierszyki okolicznościowe dla nauczycieli i uczniów.
9. ”Wieści z 4-ki” wierszyki o zajęciach w pracowni chemicznej.
10. Wiersze o wycieczkach klas wychowawczych i nauczycielskich.
Około 30 zeszytów 60-kartkowych.
11. Wiersze na zjazdy pomaturalne
klas wychowawczych i swojego roku
ze studiów.

Nauczyciel – chemik, w Zespole
Szkół Chemicznych, staż pracy
ponad 40 lat (w tym 38 okolicznościowych wierszyków). Aktualnie
współpraca z „AlChemikiem”.
Redagowanie gazetki szkolnej
powinno przynosić zadowolenie
jej twórcom i świadomość, że robią coś ważnego i potrzebnego dla
swojego środowiska. Mam nadzieję, że tak jest i że sukcesy i zadowolenie czytelników, tylko trochę
poprzewracają im w głowach
.

A. Zawodowe.

1. Instrukcje, testy, pomoce naukowe,
w tym wesołe rysunki z technik laboratoryjnych.
2. Hodowla i spory zbiór kryształów.
3. Chemia kwantowa wyłożona prozą,
odpytana wierszem.
4.
Wydawnictwo
„Nowa
Era”
2016/2017 wirtualny podręcznik dla
nauczyciela: egzamin zawodowy A59
i praktyka kl.2 - techniki laboratoryjne.

B. Twórczość wydawnicza.

1. Zagadki chemiczne wierszem „Jaki
to pierwiastek?”
2. Chemicy i fizycy – życiorysy i osiągnięcia - wierszem.
3. Współautorstwo książki jubileuszowej o naszej szkole „Homo Magikus”
2001.
4. Roczniki „Almanach Muszyny” od
2007 roku: „Oda do rodzinnego klanu”, artykuły o rodzinie.
5. Wiersze do szkolnej gazetki
„Alchemik” - wszystkie numery. Wiersze o innych gazetkach w szkole.

Logo umieszczone w „Alchemku” przy
wierszach.

C. Twórczość rozrywkowa
/nieliczne przykłady z wielu/
1. Współzałożycielstwo i współautorstwo (wiersze, piosenki) nauczycielskiego kabaretu „Belferek” 1975-2001.
Występy publiczne dwa razy w roku.
2. Kabarety w klasach wychowawczych „Berecik” i „Wodolej”.
3. Program o historii szkoły od Humberta
po Skłodowską.
Kabaret
„Berecik” 6 razy publiczny występ
poza szkołą.1978.
4. Program „Pasowanie na ucznia”
wierszem.1980.
5. Programy artystyczne dla szkoły:
dzień nauczyciela 1983,1992.
Pożegnanie maturzystów i klas zasadniczych 1991, programy studniówkowe

D. Nieliczne prace plastyczne.
1. Dawniej wszystkie szkolne dekoracje na akademie, do sal i na szkolne
korytarze.
2. Wypalane tablice i zawartość gablotek II piętro.
3. Albert Einstein, sala 45.

wiosna 2017
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4. Tabla klasowe projekt
i wykonanie 6 sztuk.
5. Sala Tradycji założenie,
wystrój, opieka od 2005
roku. Kroniki Szkoły od 42
lat.
6. Logo na Sztandarze
Szkoły 1978.
7. Projekt logo na Jubileusz
Szkoły i znaczek okolicznościowi dla absolwentów.
2001.
8. Logo okolicznościowe,
plakaty, ulotki szkolne,
transparenty na budynek
szkolny.
9. Portret, karykatura.
10. Drzewo genealogiczne
własnej rodziny (28 pokoleń, 475 osób).
11. Rzeźba.

Kraków, maj 2017
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Nieliczne przykłady, spośród wielu:
Błyszczy się ładnie, dziwnie paruje i trochę
szczypie, gdy się nim smarujesz. /B1/.
Rozliczne miał zainteresowania, a także zasługi, wykonał fotometr, odkrył cez i rubid,
analizę gazów i spektralną opracował, a także palnik gazowy skonstruował /B2/.
Gdy liczba kwantowa równa zeru jest, to
taki orbital nazwiemy …….
…. dlaczego wolą elektrony być niesparowane, gdy wolne są jeszcze orbitale zdegenerowane? A dlaczego im zawsze przychodzi „do głowy”, aby będąc bez pary spin
mieć jednakowy? /A3/.
Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, że żył
przed laty na tym świecie człowiek Szczepanem Humbertem zwany, to nasz fundator
ukochany. Więc posłuchajcie, jak przed wielu laty podjął to przedsięwzięcie, aby nas
stworzyć, na co zapisał spore fundusze
w swym testamencie /C3/.
Z kodeksu etycznego nauczyciela:…dbaj
o moralne zawsze zasady, byś w lustro na
siebie patrzeć zawsze dał rady…, nie zmieniaj zdania w zależności od podmiotu słuchania….
„Model belfra” schludnie ubrany, pod szyję
zapięty, z sercem na dłoni, uśmiechnięty,

wiedza zeń kipi i wciąż ją wzbogaca,
a wśród swych marzeń jedynie praca itd.
/C1/.
Ma nałogi, jest uparty, ma pomysły, jest dożarty, zdolna bestia, ale jak mało który,
wkurza mnie w dziedzinie kultury /C8/
2007.
Ma być chałat zapięty, nie jak „matka karmiąca”, ma być włos związany, szmatka
wręcz pachnąca, zapałki, łyżeczka, kłódka
i cerata, a na nogach szmaciano-gumowe
lakierki, podpisane krzesła, w tabelce literki
i lewy margines, śmiecie „do Baryczy”, na
kiju gąbeczka do pionowej tablicy, zawór od
wody prądu i gazu… dbaj, byś nie podpadł
ani razu…/C 9/.
Jeśli żyje w naszym kraju, lub za jego granicami, litościwa jakaś dusza powiązana też
genami z klanem Medweckiego rodu, czego
pewna bez zawodu, niech uprzejmie znajdzie chwilę i przeczyta to w całości, to potomnym się przysłuży, a od przodków doczeka wdzięczności… /B4/.
Powitać wszystkich nam wypada, bo dziś
okazja jest nie lada, dziś pasujemy na
uczniów tej Szkoły, ten rozkrzyczany tłumek wesoły, co zechciał chemii się poświęcić mając ku temu szczere chęci…/C4/ 1980

Ewa Tarkowska
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Tekst OLKA SADŁOS

Opowiadania, które Wam prezentujemy, to efekt pracy pięciu osób: Oli Sadłos („Pakt z diabłem”), Klaudii Chomik („W piekle”), Klaudii Szymuli („Jeźdźcy Apokalipsy”), Rafała Kasperka („Daniel”) oraz Pauliny Baster, która
narysowała postacie. Utwory te zostały stworzone na Ogólnopolski Konkurs: Misja - Książka! - zorganizowany
przez wydawnictwo Ridero, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Teksty te były inspirowane powieścią, którą uczniowie i nauczyciele zaczęli pisać w wakacje 2016 roku. Był to projekt, w którym uczestniczyło wiele osób, ale praca nad „Jeźdźcami Apokalipsy” nie została zakończona i być może
w te wakacje znów wrócimy do pisania tej książki.

PAKT Z DIABŁEM
(cz. 3)

OLKA SADŁOS (2a)

- Sarah, czas zaprosić naszych gości powiedział mężczyzna, patrząc na kobietę oczami świecącymi z ekscytacji.
- Całą trójkę?
- Zdecydowanie - odpowiedział
z uśmiechem, przykładając brzeg
szklaneczki z alkoholem do ust. - Och,
Sarah…
- Tak? - zapytała, zatrzymując rękę
w połowie drogi do mosiężnej gałki.
- Wyślij Daniela — polecił, odwracając fotel, by spojrzeć na mroczny, splugawiony krajobraz za oknem.
Siedząc na dachu sześciopiętrowego
budynku, oglądał przemykające przez
ulice auta. Obserwował taniec nocnych, kolorowych świateł w co chwila
rozchlapywanych kałużach. Westchnął
cicho i przystawił do ust szyjkę butelki
coli, którą zdążył rozcieńczyć kwaśny
deszcz. Spojrzał w górę na nocne niebo
i zapłakał razem z nim, wpatrując się
uparcie w chmury odznaczające się na
tle czarno-granatowego firmamentu.
Nawet jeśli zniknęłyby wszystkie, nie
mógłby dostrzec żadnej gwiazdy. Zamknął oczy i pozwolił, aby deszcz ob-

mywał jego twarz, osiadał na rzęsach,
obrysowywał linię ust. Po kilku minutach wstał powoli i ruszył w kierunku
krawędzi. Stanął przed niskim murkiem, wyznaczającym koniec dachu
i spojrzał w dół na biegnących pod parasolami ludzi i samochody jadące
ostrożnie w strumieniach deszczu.
Prychnął, przypominając sobie słowa
piosenki, którą mimowolnie zanucił.
- „Upadły Aniele wśród ciemności,
nigdy nie myślałem, że upadniesz tak
nisko… Upadły Aniele, zamknij
oczy, nie pozwolę ci upaść tej nocy.” Zaśmiał się cicho, a jego głos przepełniony był smutkiem, cierpieniem, ironią. - A czy mnie ktoś uratuje? - zadał
sobie pytanie, wchodząc na murek.
Zamknął oczy, odchylił głowę, zwracając twarz ku niebu i uśmiechnął się. To by było zbyt piękne - wyszeptał
i skoczył.
Z powrotem wylądował na dachu.
Usiadł i wbił wzrok w przestrzeń poza
budynkami i żurawiami z migającymi
na ich szczytach czerwonymi punktami. Patrzył w dal, gdzie obraz nie jest
mącony przez różnokolorowe światła,
a wokół panuje martwa cisza. Po twarzy spływały mu łzy zmieszane
z deszczem. Położył się w kałuży
utworzonej na powierzchni betonu
i rozłożył ręce po obu stronach swojego ciała. Zaśmiał się cicho, a następnie

pozwolił, aby wstrząsnął nim szloch
bezsilności.
- Dlaczego on mi to zrobił? Przecież
miało być zupełnie inaczej…
Przewrócił się na bok, zwijając
w kłębek. Nie zauważył nawet, że ktoś
właśnie wszedł na dach.
Milena zdjęła słuchawki z uszu
i weszła do szkoły. Z pustych korytarzy emanował chłód, zabijając lejący
się z nieba żar na zewnątrz budynku.
Kiedy szła w stronę swojej sali, słyszała echo kroków stawianych na zimnym
marmurze. W pewnej chwili zatrzymała się gwałtownie. Miała wrażenie, że
dźwięczące jej w uszach głosy podwoiły się. Obejrzała się, ale nie zauważyła
nic niepokojącego, więc ruszyła dalej.
Dotarła pod właściwe drzwi, weszła do
środka i zajęła swoje miejsce
w ostatniej ławce.
- Gdzie byłaś? - spytała Ginger.
- Po prostu zaspałam - mruknęła. Wczorajszej nocy obserwowałam
gwiazdy.
- Nie masz co robić, dziewczyno? zapytała ironicznie.
- Mam, ale nie mogę przestać. Mówiłam ci, muszę tam chodzić i czekać.
- A wiesz chociaż, na co czekasz?
- Nie, ale mam przeczucie, że coś się
niedługo wydarzy.
- I sądzisz, że to coś spadnie z nieba? spytała sarkastycznie koleżanka.
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- Pfff - prychnęła rozbawiona uwagą działa, w jakim języku mówi schowany
przyjaciółki, jednak chwilę później za jej plecami przybysz, chociaż rozuwestchnęła ciężko. - Po prostu co noc miała znaczenie jego słów. Jak
śni mi się ten sam sen. Potem budzę się to możliwe? Ostrożnie odwróciła głoi jakaś nieznana siła każe mi pójść na wę. Bała się, to oczywiste, jednak ciepoddasze. Stoi tam teleskop ojca, więc kawość
zwyciężyła.
I
wtedy,
pomyślałam, że może chodzi o coś na w ciemności, ujrzała przystojnego Euniebie. Około drugiej czuję się zmę- ropejczyka z czarnymi, kręconymi
Tekst OLKA SADŁOS
czona i zasypiam.
włosami. Patrzył na nią z łobuzerskim
- To nieprawdopodobne.
uśmiechem, jakby ją znał od dawna.
- Wiem - stwierdziła Milena, ziewając. Jego ciało od piersi w dół skrywała
Ułożyła głowę na rękach, przymknęła ściana, z której się wyłonił niczym
powieki i…
duch.
Gorący oddech na szyi sprawił, że - Jesteś aniołem? - szepnęła drżącym
momentalnie się obudziła i spadła głosem.
z łóżka na podłogę w swoim poko- - Nie, jestem posłańcem. Przyszedłem
ju. W uszach dzwonił jej dudniący po ciebie, bo zostałaś wybrana.
o parapet okna deszcz i dobiegający, - Do czego? - zapytała niepewnie.
gdzieś z oddali, melodyjny chłopięcy - Chodź, to się przekonasz. - Wyciąśmiech. Rozejrzała się, oddychając gnął do niej rękę, która do tej pory
ciężko, a gdy spostrzegła uchylone znajdowała się wewnątrz muru. Aisha
drzwi, poczuła, że jakaś siła ciągnie ją zagryzła wargę, nie patrząc na niego.
w górę i pcha w ich kierunku. Po kilku „Raz się żyje” — pomyślała. A gdy
minutach była już na poddaszu. Jak zacisnęła swoje chude palce na jego
zwykle podeszła do teleskopu. Jednak nadgarstku, otoczyła ją nieprzenikniozamiast
spojrzeć
przez
okular na ciemność i cisza.
w kierunku nieba, przesunęła palcami
po zimnym metalu. Stojąc tuż przed
starym, nieszczelnym oknem, zapatrzyła się na tonącą w deszczu okolicę. Za- W PIEKLE
myślona nie zauważyła cienia, który
przemykał po jej lewej stronie.
KLAUDIA CHOMIK (1a)
Nastolatka ukryła się w jednym
z ciasnych zaułków między domami.
Chciała stać się niewidzialna, stopić się
z murem, by zapewnić sobie chwilę
spokoju. Drżącą dłonią zatkała usta,
bojąc się, że głośny oddech zdradzi jej
kryjówkę. Widziała żołnierzy, którzy
pod osłoną nocy przebiegali przez
piaszczyste uliczki. Słyszała wystrzały
i krzyki tych, których dosięgły kule.
Niecałe dwa kilometry stąd terroryści
próbowali przejąć złoża ropy. Aisha
spojrzała w górę na czyste niebo. Widok ten uspokoił ją na tyle, by już bez
drżenia rąk mogła chwycić drewniany
krzyżyk, prezent od żołnierza schowany pod hijabem. Odetchnęła głęboko,
przypominając sobie modlitwę, której
ją nauczył. Prośbę do opiekuna czuwającego dniem i nocą.
- Aniele Boży, stróżu mój…
- To by go rozbawiło. - Cichy śmiech
rozległ się tuż obok ucha dziewczyny.
Przerażona chciała krzyknąć i odsunąć
się od miejsca, z którego dobiegał głos,
jednak żaden dźwięk nie opuścił jej
gardła, a mięśnie odmówiły posłuszeństwa,
sprawiając,
że
trwała
w bezruchu.
- Nie bój się. Nie chcę cię skrzywdzić powiedział. Słuchała go w ciszy, czując ciepły powiew na karku. Nie wie-
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Nagle zerwał się porywisty, zimny
wiatr. Świat zawirował i nastąpiła nieprzenikniona ciemność. Milena spadała
w dół. Trwało to dłuższą chwilę lub tak
jej się tylko wydawało. Nagle znalazła
się w pomieszczeniu, gdzie panował
półmrok. Iskierki czerwonych światełek, zawieszonych na kamiennych ścianach, pozwalały dostrzec jedynie zarys
wszystkiego, co się tam znajdowało.
Milena wytężyła wzrok i zobaczyła
wysokiego chłopaka i jakąś egzotycznie wyglądającą dziewczynę, stali kilka
metrów od niej.
- Kim jesteście? - spytała przerażona.
- Thomas, Aisha - wyrzucili z siebie
jednocześnie nieznajomi.
- Czy ktoś z was wie, gdzie my właściwie jesteśmy i po co zostaliśmy tutaj
sprowadzeni?
- Nie mam pojęcia - odparł Thomas, po
czym usiadł na jednym z krzeseł, których rząd ciągnął się w tym korytarzu
poza zasięg ich wzroku. - To jakaś poczekalnia - rzucił sam do siebie. Siedzieli przez chwilę w ciszy, próbując
wydedukować, gdzie tak naprawdę się
znajdują. Nagle usłyszeli miły kobiecy
głos:
- Witajcie.

Odwrócili się i zobaczyli uśmiechniętą dziewczynę. Przez chwilę przyglądała się im swoimi dużymi, niebieskimi oczami.
- Jestem Sarah. Chodźcie za mną.
Nie czekając na odpowiedź gości, odwróciła się i ruszyła tanecznym krokiem ku tajemniczym drzwiom, których wcześniej tutaj nie zauważyli.
Zatrzymała się i odgarnęła z bladej
twarzy kilka kosmyków jasnych włosów.
- Zapraszam - powiedziała, uśmiechając się. Otworzyła pomieszczenie
i ustąpiła im miejsca, by mogli swobodnie wejść do sali.
- Gdzie jesteśmy? - zapytała Milena.
- W Piekle. Zaraz przyjdzie Olaf
i wszystko wam wyjaśni. Może się czegoś napijecie? - Wzrok Sarah utkwił
w twarzach przerażonych ludzi.
- Nie, dziękujemy - zaprzeczyli, kiwając głowami. Kiedy kobieta opuściła
pomieszczenie, przez chwilę panowała
cisza, którą w końcu przerwała Milena.
- Nie wiem jak wy, ale ja mam złe
przeczucia.
- Tak, jesteśmy w Piekle, a to brzmi
strasznie, ale może to tylko zły sen odpowiedziała Aisha.
- Nie sądzę, by to się dobrze dla nas
skończyło. Słyszałyście, jesteśmy
w
Piekle.
I
choć
brzmi
to nieprawdopodobnie, to może
w istocie tak jest. Posłuchajcie, kiedy
tylko dam znać, pójdziemy poszukać
jakiegoś wyjścia, by wrócić do świata
ludzi. Musimy stąd… - zaczął Thomas,
ale przerwał mu odgłos kroków na korytarzu. Wszyscy nerwowo odwrócili
się w stronę drzwi. Zaraz potem ujrzeli
niskiego mężczyznę w średnim wieku
z kruczoczarnymi włosami, przygładzonymi dużą ilością żelu.

Miał nienaturalnie jasną cerę, z którą - Którędy teraz? - zapytała zdyszana
kontrastowały krwistoczerwone usta Milena.
wykrzywione w przebiegłym uśmie- - Patrzcie, uliczka! - zawołała Aisha do
chu. W jego jasnozielonych oczach swoich towarzyszy. Wszyscy zgodnie
błyszczały czerwone iskierki. W ręku biegli w tamtym kierunku, kiedy nagle
trzymał czarną laskę ze srebrną głową wszystko zaczęło się trząść, zgasło
węża o szmaragdowych oczach. Ostat- światło, a oni nie czuli już gruntu pod
nie metry pokonał bezdźwięcznie, nogami i znowu zaczęli spadać w dół.
w bardzo szybkim tempie.
Był środek nocy. Milena obudziła
- Usiądźcie - zaczął. Jego Tekst
głos był
wy-SADŁOS
się. Leżała w łóżku, a przy niej siedziaOLKA
soki i stanowczy, dlatego nikt mu ła mama, trzymając ją za rękę.
się nie sprzeciwił. Kiedy wszyscy zaję- - Już w porządku, córeczko, zemdlali miejsca przy długim stole, Olaf kon- łaś, nie wstawaj jeszcze - mówiła szeptynuował: - A teraz zapraszam na tem, uśmiechając się.
skromny obiad. - Klasnął w dłonie
Aisha przerażona usiadła na łóżku.
i pojawiły się talerze z wykwintnymi „To tylko sen”
- pomyślała
daniami oraz srebrne, zdobione sztuć- i swobodnie opadła na poduszkę.
ce. - Zapewne zastanawiacie się, po co
Thomas nerwowo otworzył oczy.
was tutaj wezwałem? - Oczekiwał na - Gdzie ja… - nim skończył zdanie,
jakikolwiek gest ze strony gości, ale zorientował się, że zasnął na ławce
nikt nawet
nie poruszył się, w parku.
by przytaknąć. Olaf parsknął śmiechem. - Musicie przygotować się do
misji - objaśnił tajemniczo, po czym Jeźdźcy Apokalipsy
zajął się swoim posiłkiem. Wszyscy
w milczeniu spożywali swoje dania.
KLAUDIA SZYMULA (1t)
- Do jakiej misji? - zapytał Thomas,
który miał już dość tej sytuacji.
- Nie teraz - odparł Olaf z irytacją
Olaf zadowolony z faktu, że jego
w głosie. Nie lubił, gdy ktoś mu przeplan
nabiera tempa, postanowił odporywał posiłek.
cząć,
ale jego głowę zajmowało wydaW pewnym momencie chłopak zrorzenie,
które miało miejsce dawno tezumiał, że sytuacja stała się niebezmu.
Działo
się to w środku zimnej
pieczna, więc postanowił działać.
i
deszczowej
listopadowej nocy, kiedy
Wstał i powiedział do diabła:
spacerował
po
mieście. Nie wiedział
- Chyba zostawiłem coś na korytarzu.
dlaczego,
ale
czuł,
że powinien być
Pozwól, że się oddalę. - Następnie
blisko
pewnej
ulicy.
Przechodził koło
zwrócił się do dziewczyn. - Milena
niej
już
piąty
raz
tego
wieczoru, lecz
i Aisha, pójdziecie ze mną?
tym
razem
intuicja
kazała
mu wejść
- Dobrze, idź, ale twoje znajome zostaw
głąb
ciemnej,
niezamieszkanej
przez
ną i dokończą ze mną posiłek. nikogo
i
zniesławionej,
z
powodu
morUśmiechnął się kpiąco Olaf.
derstw,
alejki.
Nagle
zaczął
padać
- Nie znamy tego miejsca i ciebie, dlatego musimy trzymać się razem - od- deszcz tak obfity, że ciężko było zobaparł rezolutny młodzieniec i podszedł czyć cokolwiek poza prawie jednolitą
do drzwi. Kiedy znalazł się na koryta- ścianą wody. Nie przejął się tym barrzu, dołączyły do niego jego towa- dzo i podążał dalej swoim tempem.
rzyszki. Ruszyli przed siebie. Zakręt Wtem, wśród kropli deszczu odbijająw lewo, kolejny w prawo, potem znów cych się o asfalt, usłyszał coś, co nim
prosto… Wydawało im się, że biegną wstrząsnęło. Płacz dziecka. Mimo iż
w kółko. Nagle zobaczyli drzwi. Tho- mógł przejść obojętnie, jego ciekawość
mas otworzył je bez zastanowienia. wygrała z niechęcią do ludzkiego gaWbiegli w ciemność i zaczęli spadać tunku. Idąc za kwileniem malucha,
coraz niżej i niżej. W końcu dostali się dotarł do śmietnika. Zajrzał do środka,
do długiego korytarza. Na kamiennych a w nim leżał chłopiec zawinięty
ścianach wisiały pochodnie oświetlają- w koc. Nie mógł mieć więcej niż pół
roku. Przemoknięty i zmarznięty nie
ce drogę. Były to lochy.
- Stąd nie ma wyjścia - panikowała miał już siły płakać. Jedyne dźwięki,
jakie był w stanie wydawać,
Aisha.
- Tędy! - krzyknął Thomas i wbiegł to cichutkie jęki między kolejnymi
w nieoświetloną część pomieszczenia. gwałtownymi i niespokojnymi oddeKolejne drzwi. Tym razem schody chami.
w górę. Żadnego światła. Całkowita - Co ty tu robisz? - powiedział na głos
ciemność. Jakieś piętro. Na samym Olaf, nie licząc na odpowiedź. - Masz
końcu pochodnia nieco oświetlająca szczęście, że trafiłeś na mnie. Możesz
być pożyteczny - mruknął pod nosem,
przestrzeń.
a na jego twarzy pojawił się piekielny

uśmiech, jak na diabła przystało. Nie
zwlekając, przeniósł się do swojego
pałacu. Tam ogrzał, przebrał i nakarmił
chłopca. Dziecko poczuło się bezpiecznie i zasnęło. Szatan widząc to, także
postanowił odpocząć, lecz coś nie dawało mu spokoju, nie pozwalało się
zrelaksować. Długo dumał, o co może
chodzić, wtem…
- Imię! No tak, to dziecko powinno
mieć jakieś imię! - krzyknął, po czym
uświadomił sobie, co właśnie zrobił,
więc zerknął na malucha, żeby sprawdzić, czy na pewno się nie obudził.
Dziecko spało.
Postanowił wrócić do ludzkiego
świata i poznać historię chłopca.
Pierwszym miejscem, które odwiedził,
był śmietnik, gdzie go znalazł. Nastał
dzień i wszystko było dobrze widoczne. Dostrzegł coś, co sprawiło, że nagle
się zatrzymał. Kilka metrów za kontenerem, tam gdzie w nocy nie sięgało
żadne światło, leżała kobieta. W dłoni
miała pustą strzykawkę. To wyjaśniało,
dlaczego dziewczyna nie miała kontaktu ze światem zewnętrznym. Olaf doszedł do wniosku, że może ona wiedzieć coś na temat porzuconego chłopca. Musiał się spieszyć, bo czuł, że jej
życie gaśnie, a wtedy nie będzie
w stanie nic zrobić i nigdy nie pozna
prawdy. Korzystając ze swoich mocy,
nakreślił na jej czole pentagram, dzięki
któremu otworzył bramę do jej umysłu.
Długo błądził, bo myśli kobiety były
bardzo chaotyczne, prawdopodobnie ze
względu na zażyte substancje odurzające. W końcu znalazł to, czego szukał.
Zobaczył dziecko odkładane na śmietnik, dziewczynę kupującą kolejną
działkę morfiny. Dostrzegł, jak wstrzykuje narkotyk i odchodzi, zostawiając
chłopca. Nie zaszła daleko, bo chwilę
po tym upadła na ziemię. Tyle mu wystarczyło. Zdobył, co chciał i odszedł,
przypuszczając, że kobieta umrze
w przeciągu kilku minut.
Wracał do domu bez pośpiechu, myśląc o imieniu dla nowego podopiecznego. W Piekle okazało się, że chłopczyk nie śpi. Jego słudzy znaleźli
i ofiarowali malcowi zabawki, dzięki
którym ten zamiast płakać, siedział
grzecznie i co jakiś czas parskał śmiechem, gdy maskotka wypadała mu
z rączek i lądowała na ziemi. Minęła
dłuższa chwila, nim wyczuł czyjąś
obecność i podniósł wzrok. Olaf spojrzał w jego zdziwione i zaciekawione
oczka, wtedy go olśniło.
- Będziesz miał na imię Daniel - powiedział głośno. - Podoba ci się? - zapytał.
Dziecko uśmiechnęło się, a szatan
uznał to za aprobatę jego pomysłu.
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Lata mijały. Chłopiec wychowywał kam matki, a byłeś pewien, że nie żyje
się pod opieką diabła. Pomimo tego, że i nie powiedziałeś mi o tym! Nienawiżył w Piekle i bezpowrotnie utracił dzę cię! - krzyknął Daniel, wybiegając
człowieczeństwo, nadal posiadał wiele z pokoju. Postanowił, że odnajdzie koludzkich cech. Często też dopytywał bietę, która go urodziła, zamieszka na
szatana o swoją przeszłość, lecz ten Ziemi, odzyska swoje człowieczeństwo
momentalnie przerywał rozmowę. Tak i nigdy się nie podda. Po tej rozmowie
minęło ponad dwadzieściaTekst
lat. OLKA SADŁOS
młodzieniec postanowił wziąć pryszPewnego razu, kiedy Daniel zajęty nic, aby uspokoić stargane nerwy. Bębył swoimi obowiązkami, Olaf posta- dąc w łazience, spojrzał w lustro. Zawnowił wrócić w miejsce, które połączy- sze, gdy na nie zerkał, jego uwagę
ło go z jego przybranym synem. Szedł przyciągnęło dziwne znamię na ramiepowoli, zastanawiając się nad przeszło- niu. Miało ono kształt trójkąta. Niścią, przyszłością i swoim planem. gdy nie zastanawiał się nad jego poW pewnym momencie poczuł szarp- chodzeniem, tym razem także jego mynięcie, podniósł wzrok z ziemi, a to, co śli zaprzątały inne sprawy.
zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach,
Minęło kilka miesięcy. Daniel, teraz
wpadł na elegancko ubraną, piękną dwudziestotrzyletni mężczyzna, przekobietę. Niby normalna sytuacja, ale szukał już całe miasto, które wskazał
gdy spojrzał na jej twarz, zrozumiał, że mu Olaf. Był załamany, ponieważ jego
już ją gdzieś widział. Wtedy natych- działania nie przyniosły efektów. Przez
miast połączył fakty i uświadomił so- cały ten czas nawet nie zbliżył się do
bie, że to matka Daniela. „Jakim cu- poznania swojej matki. Zrezygnowany,
dem przeżyła? Co ona tu robi? Czy niby od niechcenia, zaczął obserwować
należy powiedzieć prawdę synowi?” ulicę z drzewa, na którym ułożył się,
Wiele pytań pojawiło się w umyśle by odpocząć. Było lato, więc zielone
Olafa w ciągu ułamka sekundy, bo tyle liście bardzo dobrze maskowały jego
trwała wymiana spojrzeń z ową kobie- obecność. Siedział tam już kilka gotą. Wściekły na los wrócił do domu dzin, kiedy nagle usłyszał kroki, któi ostrym tonem zawołał syna na rozmo- rym towarzyszył głośny śmiech jakichś
wę:
dziewczyn. Niedługo potem zobaczył
- Danielu, tyle czasu chciałeś poznać grupkę nastolatek. Miały może po
prawdę, dziś mogę ci ją wyjawić osiemnaście, dziewiętnaście lat. Zaw całości - powiedział, choć słowa led- trzymały się niedaleko jego kryjówki
wo przechodziły mu przez gardło.
i nadal wesoło dyskutowały. Po jakimś
- Dlaczego dzisiaj? Nigdy wcze- czasie pożegnały się i każda poszła
śniej nie chciałeś… - Olaf ruchem ręki w swoim kierunku. Jedna, bardzo ładprzerwał mu i nie pozwolił dokończyć na, rudowłosa dziewczyna udała się
wypowiedzi.
w stronę pobliskiego domu. Uroda nie- Ponad dwadzieścia lat temu spacero- znajomej nie podlegała wątpliwości,
wałem po mieście… - zaczął lecz coś innego nie dawało spokoju
i opowiedział chłopcu całą historię, nie chłopakowi. Jego uwagę zwróciło trójzważając na zaskoczenie i smutek na kątne znamię na przedramieniu dziewjego twarzy. - Synu, jest jeszcze jedna czyny, identyczne jak to, które sam
sprawa. Jak mówiłem, byłem pewien, posiadał. Surrealistyczne było również
że twoja matka umarła. Widziałem to, że gdy ją zobaczył, poczuł silną
twoje starania, nadzieję na odnalezie- więź łączącą ich dwa istnienia. Powoli
nie rodziny, nie chciałem jej niszczyć. robiło się ciemno, co oznaczało, że
Dziś jednak, będąc w ludzkim świecie, musiał szybko wracać do królestwa
wpadłem na kobietę i gdy spojrzała na ojczyma. Tego wieczoru nie odezwał
mnie, zrozumiałem, że twoja matka, się do Olafa ani słowem, mimo że ich
Danielu, żyje. Nie pomogę ci jej szu- relacje znacznie się poprawiły od ostatkać, ale także nie zamierzam ci tego niej kłótni. Bezsenną noc spędził na
zabronić. Wiem, o czym myślisz i że rozmyślaniu o matce oraz tajemniczej
pragniesz zamieszkać na Ziemi, chcesz dziewczynie.
być prawdziwym człowiekiem. NiesteSłońce pojawiało się na niebie
ty, muszę cię rozczarować, nie uda ci i zapowiadał się piękny dzień. Choć
się - powiedział spokojnie, rozważając zegarek pokazywał piątą rano, Daniekaże słowo, jakie wypowiadał.
lowi nie przeszkadzała wczesna pora,
- Skąd mam wiedzieć, że znów nie kła- był już gotowy, by wyruszyć na Ziemiesz!? Tyle lat ukrywałeś prawdę, mię. Przybył w to samo miejsce,
a teraz mówisz mi o tym wszystkim jak wspiął się na drzewo i obserwował.
gdyby nigdy nic! Wiedziałeś, że szu- Tym razem jednak jego uwaga nie sku-
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piła się na całej ulicy, lecz na
drzwiach, w których wczoraj zniknęła
dziewczyna. Podekscytowany chłopak nie czuł w ogóle zmęczenia, przynajmniej na początku. Czekał już pięć
godzin, gdy nagle klucz w zamku przekręcił się. Daniel patrzył na otwierające się drzwi jak dziecko na ogromnego
lizaka. Na podwórko wyszła elegancko
ubrana kobieta, co bardzo zabolało
chłopaka. To nie ta osoba, którą chciał
zobaczyć. Wszystko zmieniło się, gdy
ujrzał jej oczy. Były takie same jak
jego. W tym momencie świat się zatrzymał. Był pewien, że właśnie odnalazł swoją matkę. Wtedy kobieta
krzyknęła w stronę otwartych drzwi:
- Milena! Chodź, bo spóźnimy się na
badania!
- Zaraz przyjdę, tylko wezmę coś do
picia - powiedział piękny, melodyjny
głos, który poznał poprzedniego dnia.
Niedługo później z budynku wyłoniła
się dziewczyna, na którą czekał od rana. Dziwne uczucie niepokoju wróciło
ze zdwojoną siłą. Jego serce przyspieszyło. Nie trwało to jednak długo, bo
nieznajome wsiadły do auta i zaraz
potem zniknęły za zakrętem.
Resztę dnia spędził w domu, rozmawiając z ojczymem. Chciał, by zdradził
mu, jak wygląda jego matka. W końcu
dostał to, czego chciał, potwierdzenie.
W tym momencie zapragnął odejść do
swojego pokoju, gdy zatrzymał go stanowczy, nieznoszący sprzeciwu głos
Olafa:
- Synu, musimy porozmawiać.
- O czym? - spytał, czując że wszystko
wkrótce się zmieni.
- Usiądź. To ważne.
- Dobrze - zgodził się.
- Kilkanaście lat temu, zanim do mnie
trafiłeś, opracowałem plan, który zacząłem wcielać w życie. Kiedy cię znalazłem, stałeś się jego częścią. Jesteś
członkiem formacji, którą nazwałem
„Jeźdźcami Apokalipsy”. Razem podporządkujemy świat jego należytemu
władcy, czyli mnie! - powiedział.
- Ale jak to?! Przecież tak nie można! krzyknął wściekły chłopak. Chciał
wyjść, lecz ojczym zatrzymał go.
- O nie. Nie sprzeciwisz mi się. Ty
i trójka innych ludzi zrobicie, co każę!
Razem
przywrócimy
równowagę
i należny ład światu! - rzekł triumfalnie.
Daniel już go nie słuchał. Jego myśli
krążyły wokół matki i Mileny. „Jak je
chronić? „Jak ukryć?” Te pytania nie
dawały mu spokoju, choć nie wiedział
jeszcze najgorszego.

DANIEL
RAFAŁ KASPEREK (2an)

Współcześnie, Londyn

Kolejny kamień z pluskiem wpada
do zanieczyszczonej rzeki. Nie mogę
uwierzyć! To nie jest w porządku. Ja
Dwadzieścia trzy lata wcześniej, po- jeźdźcem apokalipsy? Nie wystarczy
łudnie Warszawy, Polska
mi już brak matki i wychowanie przez
Tekst OLKA SADŁOS
szatana? Serio, jeszcze to? Kolejny
kamień. Co ja mam teraz zrobić? Być
- Paskudna dziewucho! Ja ci dam! wiernym ojcu, który pozbawił mnie
Jeszcze mnie popamiętasz!
człowieczeństwa i skazał na życie
Pas znów uderzył ją w twarz. Alexan- w Piekle? Czy pomóc tym ludzkim
dra krzyczała i próbowała osłonić się dzieciakom ocalić świat? Mam mętlik
przed nim rękoma. Ramiona oraz twarz w głowie, a muszę się na coś zdecydopaliły ją i nieznośnie bolały. Krzycza- wać. Na razie chcę odejść. Nie wytrzyła: „Przepraszam”. Nagle usłyszała mam tu dłużej. Wstaję i idę przed siepłacz dziecka i przebudziła się cała bie wzdłuż rzeki. Co jakiś czas podnospocona. Nie miała czasu na rozmyśla- szę kamień i ciskam nim w wodę.
nie nad swoim snem, szybko wstała Mam naprawdę wszystkiego dość. Naji podeszła do łóżeczka swojego małego chętniej rzuciłbym to i uciekł gdzieś
synka. Wzięła go na ręce i powoli za- daleko, gdzie nikt mnie nie znajdzie.
częła kołysać. Podała mu butelkę, Tu pojawia się pewien problem. Ojby go nakarmić.
czym - szatan znajdzie mnie wszędzie.
- Mój mały żarłok - mówiła do niego. - Jak nie on, to te dzieciaki będą szukały
To dobrze, że dużo jesz, wyrośniesz na mnie do upadłego. Ale czy byłbym zły,
przystojnego, silnego mężczyznę i na gdyby podążyła za mną Aisha? Chyba
pewno znajdziesz sobie piękną się zauroczyłem. To drugi raz w życiu.
i inteligentną dziewczynę.
Pierwszy
raz
zakochałem
się
Alexandra spojrzała czule na swoje- w ognistej nimfie, która mieszkała ze
go syna i z nim na rękach podeszła do mną w Piekle. Była piękna i naprawdę
nocnej szafki. Otworzyła szufladę. Pu- inteligentna. Kiedy powiedziałem
sto. Czuła głód, a nie miała kolejnej o tym ojcu, zawołał nas oboje, po czym
porcji białego proszku. Tego świństwa, spalił ją na moich oczach. Śmiał się, że
od którego uzależniła się prawie trzy ogień zwalcza ogień. Gdy padłem na
lata temu. Obiecała sobie, że ze wzglę- kolana, płacząc i krzycząc, żeby wytłudu na dziecko nie będzie brała maczył mi, dlaczego to zrobił, on ze
i wytrzymała całą ciążę. Więcej nie stoickim
spokojem
powiedział:
dała rady.
„Miłość czyni nas słabymi, a mój potoNa zewnątrz robiło się już jasno. Do- mek nie może być słaby”. Następnie
chodziła piąta. Młoda Rosjanka założy- uderzył mnie gorącą ręką w twarz, móła buty, narzuciła znoszoną bluzę wiąc, że mam być silny i nie próbować
i wyszła przed opuszczony budynek. więcej przy nim płakać. Nie zrobiłem
Przebiegła na drugą stronę ulicy i szła, tego nigdy więcej. Nigdy więcej się nie
cicho nucąc kołysankę dla syna. Dotar- zakochałem. Nigdy więcej już go nie
ła w końcu do tego przeklętego miej- zawiodłem. Aż do dzisiaj. Czy mogę
sca, gdzie muzyka nigdy nie przesta- zrobić więcej i pokrzyżować mu plawała grać. Tam zawsze można było ny? Czy mogę wykorzystać obecną
spotkać jej dilera. Już miała otworzyć sytuację i spróbować obrócić ją w jakiś
drzwi, gdy syn przypomniał jej sposób na swoją korzyść? Nic sensowo swojej obecności głośnym ziewnię- nego nie przychodzi mi do głowy,
ciem.
Nie mogła
tam wejść więc nie chcę o tym na razie myśleć.
z dzieckiem. Alexandra poszła za bu- Podchodzę do budki z jedzeniem
dynek, gdzie stały kontenery na śmieci. i zamawiam kebab. Dopóki nie zobaPołożyła chłopca na jednym z worków czyłem tej budki, nie pomyślałem, że
i okryła starą reklamówką, aby ukryć mogę być głodny. W oczekiwaniu na
go przed wzrokiem przechodniów. Ma- swoje jedzenie, spoglądam w twarze
ły spał i pewnie się nie obudzi, nim mijających mnie ludzi, patrzę na ich
wróci.
chód, przysłuchuję się strzępkom roz- Wybacz mi, ale muszę cię zostawić mów. Jestem odmieńcem, nigdy nie
dosłownie na pięć minutek. Kocham będę mógł żyć jak oni, choć bardzo
Cię - szeptała matka do syna, po czym tego pragnę. Odbieram kebab i idę daodeszła. Nie przypuszczała nawet, że lej. Nie myślę teraz o niczym, bo
widzi go ostatni raz.
to strasznie wykańcza. Mechanicznie
opuszczam widelec, wbijam go

w mieszaninę warzyw, sosu i mięsa
(niewiadomego
pochodzenia)
i wkładam go sobie do ust, następnie
żuję i przełykam. I tak w kółko. Nie
rozglądam się, idę równym krokiem,
zatrzymuję się jedynie przy pasach, na
czerwonym świetle. Nie wiem, ile tak
szedłem. Pięć minut? Dziesięć? Piętnaście? W pewnym momencie kończę
jeść, więc wyrzucam srebrną folię
i widelec do mijanego kosza, ale nie
zatrzymuję się. Narzucam na głowę
kaptur, a ręce wkładam do kieszeni
bluzy. Po drugiej stronie rzeki widzę
Big Bena. Patrzę na niego chwilę,
a następnie skręcam w Westminster,
a potem w Blackfriars Road. Idę dalej
prosto. Przechodzę przez most. Nie
zatrzymuję się ani na chwilę.
W pewnym momencie po prostu przystaję i siadam na najbliższej ławce.
Kogo ja okłamuję? Muszę coś zrobić, nie mogę po prostu uciec albo udawać, że problem wcale nie istnieje.
Podnoszę wzrok i patrzę na plac zabaw, który jest naprzeciwko mnie. Obserwuję szczęśliwe rodziny, bawiące
się dzieci, rodziców tulących swoje
potomstwo. W parku obok siedzi para
nastolatków. Są tacy szczęśliwi. Pojawiają się we mnie kolejne uczucia. Zazdrość, bo ja tego nigdy nie będę mieć.
Strach, że zawsze będę samotny. Złość,
bo wiem, że to jest niesprawiedliwe.
Smutek, że na mnie nikt tak nie będzie
patrzył, jak oni spoglądają na siebie.
Tęsknię za czymś, czego nigdy nie
miałem. Ale już wiem, co zrobię.
To wszystko przez mojego ojczyma. Nie tylko skończę swoje cierpienie, ale pokrzyżuję mu plany.
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Wstaję.
Wracam nad
rzekę. dech
jest
przyspieszony,
W głowie mam teraz morze wspo- a z wydychanego powietrza powstaje
mnień. Twarz matki, którą pamiętam biała mgiełka. Ciągle myślę o tej piękjak przez mgłę. Słyszę słowa Olafa, że nej, młodej dziewczynie. Naprawdę się
ona mnie porzuciła, zostawiając na zakochałem. Szkoda, że ona nigdy się
śmietniku na pewną śmierć, a on mnie o tym nie dowie. Może i lepiej? Ona
uratował. Czy nie lepiej byłoby mnie raczej nie pokocha. Moje myśli
umrzeć? Wspominam moje wycieczki paraliżuje zimno. Ciało się trzęsie.
do Polski, tak bardzo je lubiłem, chyba A matka i siostra, które nagle pojawiły
najbardziej te do Krakowa.
Pamiętam
się w moim życiu? Muszę je również
Tekst
OLKA SADŁOS
pierwsze samodzielne wyjście z Piekła. uratować. Przede mną zjawia się jakiś
Wymknąłem się w nocy, gdy wszyscy kształt. Przez chwilę wydaje mi się, że
spali, aby oglądać gwiazdy. Kiedy mam już omamy. Kiedy jednak okazuwróciłem, dostałem lanie, ale i tak było je się, że dobrze widzę, zaczynam żałowarto. Wspominam, jak uczyłem się wać, że to nie halucynacje. Koło mnie
jeździć na rowerze. Olaf wziął mnie pojawia się Olaf. Wygląda, jakby leżał
wtedy na powierzchnię i przez chwilę na powierzchni wody, lecz jej nie dotymogłem udawać, że on jest zwyczaj- ka. Jego ciało jest lekko przeźroczyste
nym ojcem a ja jego synem. i mieni się w ostatnich promieniach
To wspomnienie przywołało inne. słońca.
Chciałem poćwiczyć jazdę na łyżwach - Co ty robisz? - pyta, siląc się na obona zamarzniętym jeziorze, ale tafla się jętny ton, chociaż znam go na tyle, żepode mną załamała i wpadłem do lodo- by wiedzieć, że w środku aż kipi ze
watej wody. Kiedy wróciłem do domu, złości.
szczekając zębami, Olaf przywitał - Umieram, ojcze. Mam dość. Nie pomnie słowami o braku odpowiedzial- mogę ci zniszczyć tego świata - odponość i wstydzie, a następnie (co naj- wiadam, a przynajmniej się staram.
dziwniejsze) przytulił i kazał mi się - Nie możesz! Nie zrobisz mi tego!
przebrać w suche ubrania, a potem pili- Zakazuję! - warczy Olaf, mierząc mnie
śmy gorące kakao. Pamiętam też, że wzrokiem.
kiedy uczyłem się grać na gitarze Nic nie odpowiadam, po prostu idę
i w ogóle mi nie szło, to każdy (chyba dalej. Woda sięga mi już prawie do
na polecenie mojego ojczyma) mówił, szyi. W głowie liczę kroki. Jeden.
że gram coraz lepiej. Wszyscy chcieli Dwa. Trzy. Cztery. Nie mogę sobie
mnie słuchać. Szkoda, że dopiero po przypomnieć, co dalej, więc zaczynam
roku zauważyłem, że naprawdę nie od nowa. Jeden. Dwa…
mam talentu.
- Nie mogę cię powstrzymać - szepcze
Jestem już nad rzeką. Przystaję na cicho mój ojczym.
brzegu. Widzę, że słońce powoli zbliża Przez parę sekund zastanawiam się,
się ku zachodowi. Jestem zdecydowa- czy na pewno coś powiedział i czy
ny. Pochylam się i zbieram kamienie, się nie przesłyszałem. Jego spojrzenie
które wkładam do wszystkich kieszeni, utwierdza mnie w przekonaniu, że mójakie posiadam. Powoli wchodzę do wi do mnie.
zimnej wody. Myślę o mojej pierwszej - Dlaczego? - pytam, choć woda naleimprezie. Olaf pozwolił mi w wieku wa mi się już do ust.
piętnastu lat (po długiej namowie) opu- - Masz wolną wolę, a poza tym jestem
ścić Piekło na jedną noc, aby się zaba- diabłem, więc powinienem się cieszyć,
wić w świecie ludzi. Wydałem wtedy że robisz źle, bo samobójstwo jest
całe swoje oszczędności. Pamiętam grzechem. Bóg lub jego anioły stróże
moje
osiemnaste
urodziny mogliby próbować cię powstrzymać,
w
Królestwie
Cieni.
Graliśmy ale ja nie mam takiej mocy. Mogę tylw butelkę, jak to bywało w siódmej ko patrzeć i dopingować, choć nie będę
klasie. Wtedy też Drake zakochał się tego robił, bo twoja śmierć jest mi nie
w Alicji. Są taką dobraną parą. Kto na rękę. Bóg też nie będzie cię przekopowiedział,
że
mroczny
anioł nywał do odwrotu. On nie dopuści do
i półelf nie mogą być razem? Pamię- zniszczenia jego plugawego świata,
tam swój pierwszy raz. To było chyba a ty stwarzasz właśnie takie zagrożew Gdańsku. Na pewno nad morzem, na nie. Szkoda, że nie chcesz z tego skoplaży. Pomimo chłodu, było cudownie. rzystać.
Wodę mam już do pasa. PrzypomniaOstatnie słowa są przygłuszone, połem sobie, jak uczyłem się pływać, nieważ moje uszy znajdują się już pod
to było prawie piętnaście lat temu wodą. Pomimo tego, nie zatrzymuję
w Danii. Widzę twarz Aishy, jej duże, się. Idę dalej, dopóki nogi mi na
czarne oczy. Na chwilę się zatrzymuję. to pozwalają. Wydycham ostatnie porMoże jest inne wyjście? Może, ale cje powietrza. Płuca zaczynają mnie
ja nie chcę już czekać. Idę dalej. Ka- palić, a głowa pulsuje. Dziwne, stwiermienie ciągną mnie na dno. Mój od- dzam, skoro płuca mnie palą, to trzeba
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je ugasić, dlaczego więc woda mi nie
pomaga? Napełniam je, jednocześnie
zbliżając się do tego jaskrawego światła na dnie. Czy tam też jest słońce jak
u góry? Zamykam oczy. Świadomość
na chwilę do mnie wraca. Umieram
z uśmiechem na twarzy. Pokrzyżowałem plany samego diabła - mojego ojczyma.
Po wszystkim, gdzieś ponad światem
Otwieram oczy i biorę głęboki
wdech. Przypominam sobie ostatnie
chwile i ze strachem, że wciąż żyję,
rozglądam się. Dwie białe postacie bez
twarzy stoją po moich bokach
i trzymają moje ramiona. Nikt się nie
odzywa. Przede mną pojawia się jeszcze jedna osoba - starszy mężczyzna
o bardzo jasnych, niebieskich oczach.
Przygląda mi się przez parę sekund,
a następnie otwiera mały zeszyt, którego na początku nie zauważyłem. Strażnicy puszczają mnie i zostawiają samego ze starcem.
- Usiądź, proszę - mówi mężczyzna,
wskazując krzesło, którego (jestem
pewien) chwilę temu nie było.
Siadam, zastanawiając się, co teraz
będzie i gdzie właściwie jestem. Czy
ojczym znalazł jednak jakiś sposób,
by mnie powstrzymać? A może mi się
to wszystko śni? Chciałbym, żeby tak
było.
- Co my mamy z tobą zrobić, Danielu?
Z jednej strony jesteś adopcyjnym synem samego diabła i samobójcą,
a z drugiej młodym chłopakiem, który
powstrzymał koniec świata, poświęcając swoje życie dla ludzkości. Ech,
rzadko trafiają się mi tak trudne decyzje, ale jednak coś trzeba postanowić mówi, a ja nie wiem, co odpowiedzieć,
więc milczę. - Ciężko, naprawdę ciężko. Muszę być sprawiedliwy. Hmmm,
popełniłeś straszny grzech, zabijając
się, ale w końcu to było w dobrej sprawie. - Mężczyzna milczy przez parę
sekund, aż w końcu mówi coś, czego
zupełnie się nie spodziewałem. - No,
cóż. Postanowiłem cię częściowo ułaskawić i odesłać do Czyśćca. Tak właśnie zrobię. - Notuje coś w zeszycie
i zanim zdążyłem się wypowiedzieć,
krzyczy: - Następny! - A mnie znów
otaczają ciemności.
Budzę się w dziwnym mieście. Nie
widziałem nigdy takiego, chociaż nie
wiem do końca, co w nim jest takiego
niesamowitego. Podnoszę się z pozycji
leżącej i spoglądam na drzwi, pod którymi się znajduję. Po chwili otwieram
je i wchodzę…

Kulturalni o kulturze

SPOTKANIE Z PISARZEM
Tekst MATEUSZ MACH (1b)
Spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem – twórcą fantastyki, jednym
z najbardziej cenionych przez naszą
młodzież pisarzy, odbyło się 1 grudnia 2016 roku o 10:00 godzinie
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W wydarzeniu uczestniczyło
28 osób z naszej szkoły.
W czwartek rano udaliśmy się do
Wypożyczalni dla Młodzieży, gdzie
zgromadziło się wielu fanów autora
„Kuzynek”. Pisarz okazał się niezwykle sympatycznym człowiekiem,
który opowiadał o swoich książkach,
warsztacie pracy i planach na przyszłość. Z wykształcenia archeolog, ze
swojej pasji – pisania - uczynił sposób na zarabianie pieniędzy. Jeżeli
ktoś nie czytał jego dzieł, po tym
spotkaniu na pewno chętnie to zrobi.
Andrzej Pilipiuk urodził się w 1974
roku w Warszawie. Obecnie mieszka
w Krakowie. To niestrudzony tropiciel
ciekawostek z lamusa, kolekcjoner nagród literackich. Miarą jego sukcesu
jest 26 powieści wydanych w ciągu
dekady, 600 tysięcy sprzedanych książek i miejsce na podium ścisłej czołówki
najpoczytniejszych pisarzy
w Polsce. Czterokrotny laureat prestiżowej nagrody Nautilusa. Dziesięciokrotnie nominowany, raz nagrodzony
Nagrodą im. Janusza A. Zajdla. As
EMPiK-u 2006 - jeden z trzech najchętniej kupowanych autorów.
Do pisania podchodzi planowo, pracuje codziennie, a kiedy poczuje zmęczenie fabułą, zabiera się za inny tytuł.
Uprzedzając krytykę, sam siebie nazwał „Wielkim Grafomanem”. Beznadziejnie zauroczony zapomnianymi
odkrywcami i wynalazkami XIX wieku. Społecznik. Własnym sumptem
i ogromnym zaangażowaniem wydał
unikatowy album o Wojsławicach,
w których narodził się Jakub Wędro-

Gawędziarz z ogromnym poczuciem humoru,
z dystansem do siebie i świata, który go otacza,
poszukiwacz niezwykłych historii - Andrzej Pilipiuk.
wycz. Pija herbatę parzoną w samowarze i lubi sernik. Na jego stronie,
oprócz informacji o twórczości, znajdziesz poradnik: „Jak zostałem pisarzem” www.pilipiuk.com

Najtrudniej napisać pierwszych
dziesięć książek…
Andrzej Pilipiuk opowiedział nam,
jak wygląda praca pisarza, ile trwa
napisanie książki i jak zostać autorem powieści.
„Napisanie książki to nie jest jakaś
filozofia. Trzeba poświęcić około jednego do półtorej tysiąca godzin. Trzeba pisać około osiem godzin dziennie.
Książkę piszę od czterech do pięciu
miesięcy. Najpierw zbieram pomysły.
Czytam, a to czego się dowiem albo mi
się przyda, albo nie przyda. Zazwyczaj
piszę jedną książkę, myślę nad inną,

w międzyczasie coś sobie czytam – co
może się przyda do trzeciej. Pracuję na
zakładkę. I wydaję regularnie dwie
książki rocznie od piętnastu lat. Współpracuję z Fabryką Snów. Chodzi o to,
że wysiłek musi być cykliczny, żeby
były efekty. To może być godzina, ale
codziennie. Podobnie jest z uczeniem
się różnych rzeczy. Jeżeli się uczymy
czegoś codziennie przez dwadzieścia
minut, to w ciągu roku to opanujemy.
Żeby się nauczyć grać na skrzypcach,
trzeba poświęcić dziesięć tysięcy godzin. Żeby zostać kasjerem w Żabce
i ładnie kasować towary na taśmie,
wystarczy trzysta godzin. Nauczenie się
pisania to gdzieś tak między jednym
a drugim, w połowie. Kiedy mnie początkujący pisarze pytają, jak się za to
zabrać, to mówię, najtrudniej napisać
pierwszych dziesięć książek, potem to
już leci.”
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Poszukiwacz informacji
Pisarz szuka nietypowych informacji, które później wplata w swoje
utwory lub stanowią one podstawę
genialnych opowiadań. Dzięki tym
odkryciom jego proza jest tak zaskakująca.
„Czytam dużo bardzo dziwnych książek
z literatury popularnonaukowej i znajduję tam informacje, czasami kompletnie zaskakujące. Nie wiem, czy sobie
zdajecie sprawę z tego, że my, dzięki
swoim zapasom tłuszczu, jesteśmy jednym najbardziej wytrzymałymi organizmów na ziemi? Jeżeli stoimy w stepie
i widzimy antylopę. Jest ranek i jesteśmy głodni, to my ją do wieczora zjemy. Wystarczy za nią iść. Antylopa ma
dzienny resurs przebiegu, związany
z jej zapasami energetycznymi, rzędu
trzydziestu do czterdziestu kilometrów.
My, tak jak tu stoimy, możemy przejść
sto. To się wydaje trochę szokujące,
ale mi się zdarzało chodzić na dystans
powyżej czterdziestu kilometrów jednego dnia. Wystarczy więc za antylopą
iść, nie stracić jej z oczu, aż ją zagonimy na śmierć. W pewnym momencie
nie będzie już w stanie uciekać. I to są
tego typu dziwne informacje, które ja
znajduję w różnych miejscach, a później one się przydają albo się nie przydają.”

Jakub Wędrowycz
- degenerat superbohaterem
Twórca opowiedział genezę powstania powieści o Jakubie Wędrowyczu.
Zdradził nam, skąd wziął pomysł na
postać zawistnego, mściwego kmiota,
bimbrownika i egzorcysty. Jedynego
w polskiej literaturze, rdzennie polskiego antybohatera, który przez
lata rozśmieszania do łez, dorobił się
własnego festiwalu.
„Pisałem „Norweski Dziennik”, a tam
głównym bohaterem jest Tomasz Paczenko i ma kumpla Maćka Wędrowycza, którego wzorowałem na moim koledze z podstawówki. Mój znajomy
miewał różne dziwne pomysły. Natomiast
w
kolejnych
wersjach
„Norweskiego Dziennika” był coraz
większym świrem, odbiegał coraz bardziej od pierwowzoru. W którymś momencie pomyślałem że jeżeli w powie-
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ści poważnego, dorosłego pisarza ktoś
jest świrem, to się tłumaczy tym, że
miał trudne dzieciństwo i zacząłem
wymyślać temu Maćkowi trudne dzieciństwo i wymyśliłem mu dziadka. Jadzie na wakacje do dziadka, który był:
degeneratem, kłusownikiem, hieną
cmentarną i kontakty z tym człowiekiem zwichnęły mu psychikę. Wtedy
pojawił się Jakub Wędrowycz jako
czwartoplanowa postać w powieści
„Norweski Dziennik”.
Natomiast w 1995 roku nad morzem
poznałem pisarza - Pawła Siedlara
i on przeczytał kawałek „Norweskiego
Dziennika”. Powiedział, że debiutować
powieścią, która ma już 700 stron, będzie trudno, ale jeśli napiszę coś krótszego, to przeczyta, zaopiniuje i powie,
co knocę. Pomyślałem, że to okazja,
prawdziwy, żywy pisarz powie, co robię źle. Zacząłem myśleć, żeby napisać
coś krótszego i przypomniałem sobie,
że mam takiego bohatera. Wszystkie
postacie są piękne, młode, wysportowane, trzeźwe, mile, dokonują bohaterskich czynów, ja mam taki model - bez
kija nie podchodź. I zacząłem pisać.
Pokazałem Pawłowi Siedlarowi i mu
się spodobało. On poszedł do swoich
znajomych z redakcji i powiedział:
„Spotkałem na plaży świra, który pisał
w zeszycie powieść 700 stron.” Ponieważ czytelnikom się spodobało, to dalej pisałem o tym degeneracie. Teraz
ukazał się ósmy tom jego przygód. Ponad sto opowiadań. Małymi kroczkami,
ale efekt jest. Osiem książek wrednym
dziadydze. Przydał mi się ten Jakub
w życiu, ponieważ zdobyłem dzięki niemu sławę, część kredytu spłaciłem.
Kiedyś na demotywatorach znalazłem moje zdjęcie i podpis: „Andrzej
Pilipiuk – tylko on opisze chama tak,
że stanie się on Twoim idolem.” Nie do
końca o ten efekt mi chodziło. Pamiętajcie to jest fikcja literacka i satyra.
Bimber nie jest eliksirem nieśmiertelności. Nie działa jak cudowny napój…
jedynie na Jakuba. W domu tego nie
próbujcie.”

Robert Storm
– alter ego autora?
Robert Storm, jak twierdzi autor,
w małym stopniu jest jego alter ego.
Jednak my dostrzegamy pewne podobieństwa. Po pierwsze obaj mają
wykształcenie archeologiczne, zamiłowanie do antyków, ciekawostek

i zagadek historycznych; obaj lubią
herbatę z samowara i sernik.

„Robert Storm jest poszukiwaczem
antyków, rozwiązuje zagadki historyczne. Ja oczywiście zajmuję się trochę
regionalistyką. Zupełnie amatorsko
grzebię przy historii mojej rodziny,
znajduję różne ciekawostki. Wydałem
parę publikacji sumptem własnym.
Jednak gdybym był Robertem Stormem, to oczywiście, co ja zrobiłem
w ciągu dziesięciu lat, on by zrobił
w ciągu trzech tygodni. Brakuje mi
szczęścia i wiedzy. Chciałem stworzyć
postać człowieka, który by rozwiązywał
zagadki historyczne.”

Doktor Paweł Skórzewski
Doktor Skórzewski dużo podróżuje
po świecie. To postać, dzięki której
autor może przedstawiać ówczesny
świat, rozwój medycyny. Pisarz tworzy fantastykę, która bazuje na tym,
co mamy, bez wymyślania nowych
światów, wszystko jest bardzo prawdopodobne.
„Jeżeli mam coś, co wiąże się z medycyną, gdzie fabuła by wymagała osadzenia na przełomie XIX i XX wieku, to
mam doktora Skórzewskiego. Człowiek
ten żył w bardzo ciekawym momencie,
tuż przed odkryciem antybiotyków.
W XIX wieku co najmniej pięć razy
ludzkość była na skraju odkrycia antybiotyków. Tego typu ciekawostki
(zarzucone obecnie procedury medyczne) świetnie się sprawdzają w opowiadaniach o doktorze Skórzewskim. Tak
jak
opisana
w
opowiadaniu
„Reputacja” historia, żeby przewlekłe
zakażenia bakteryjne leczyć, zarażając
chorych malarią. Zarażano chorych
malarią, to powodowało gorączkę rzędu 41, 42 stopni, chorego w tym stanie
trzymano 2, 3 dni. Po czym zarodziec
malarii truto chininą. Natomiast takie
podwyższenie temperatury wybijało
bakterie chorobotwórcze z organizmu.
Świetna kuracja, jeżeli chory przeżył.”

Wampiry w PRL-u
Kiedy nastała moda na wampiry pisarz postanowił nawiązać do tego
tematu, ale zrobił to w bardzo nowatorski i zaskakujący sposób.

Kulturalni o kulturze
„Co wiemy o wampirach? Arystokrata,
silny, inteligentny, bogaty, posiada
wypasione auto, wypasioną chałupę,
a przede wszystkim wypasiony grobowiec. A ja napiszę o wampirach, które
są biedne i głupie. Zacząłem układać
fabułę w głowie i wpadłem na kolejny
pomysł, napiszę o wampirach, które
żyją w Polsce w okresie PRL-u.
O wampirach, które nie dość, że są
biedne, słabe i głupie, to jeszcze muszą
się użerać z całym tym socjalistycznym
syfem. Wymyśliłem wampira komunistę
i wampira robotnika. Tego jeszcze nie
było. Stworzyłem postać ślusarza narzędziowego Marka, który pracuje
w fabryce od roku 1903 a jest rok
1987. I zacząłem się zastanawiać, jakie
problemy mógłby mieć taki wampir.
Marek wygląda cały czas na dwadzieścia parę lat, ale jego działalność jest
udokumentowana w ZUS-ie. Facet ma
zapłacone składki za ponad 80 lat
i jeżeli zechce przejść na emeryturę, to
dostanie 50 tys. złotych miesięcznie.
ZUS podejmuje decyzję, że nie dopuści,
by przeszedł na emeryturę. Wprawdzie
się nie wybiera, ale trzeba go profilaktycznie zlikwidować. To jest absurd
kompletny, ponieważ ZUS wchodzi
w kompetencje drugiej służby.
Komunistyczne państwo zorientowało się, że nie wszyscy jego obywatele są
tak do końca normalni i stworzono Wydział Z – jak zabobony. Specjalny wydział ubecji do likwidacji tego, co nie
pasuje do materialistycznego obrazu
państwa. Ten wydział ma likwidować
wszystko, co nie pasuje, tj. wampiry,
zombie, utopców itd. Pracuje tu Major,
który likwiduje tak, by ich nie zlikwidować, bo jak wszystkich zniszczy, to jego
służba straci rację bytu.
Wampiry w tym państwie borykają
ze straszliwymi problemami. Dziś, gdy
potrzebny jest czarny, jedwabny
płaszcz, to się go kupuje. Jeżeli nie ma
w sklepie, można go sprowadzić. Trzeba mieć tylko pieniądze. W PRL-u, kiedy wampiry postanowiły nestorowi
rodu sprawić czarny, jedwabny płaszcz
z czerwoną podszewką, to miały problemy, by go zdobyć. Przemysł nie produkował. Krawcowa uszyłby, ale trzeba mieć materiał. Skąd wziąć czarny
jedwab, jeżeli nie ma go w sklepach?
Były w tamtych czasach Peweksy, czyli
sklepy, gdzie można było różne atrakcyjne towary kupić za dolary. Wampiry
postanowiły kupić tam jedwab. Jednak,
by to zrobić, trzeba mieć walutę wymienialną. Postanawiają zasadzić się
pod hotelem, upolować jakiegoś cudzo-

ziemca, wyssać mu krew i ukraść portfel. I tak kombinowali przez całe opowiadanie, żeby finalnie powstał ten
jedwabny płaszcz. One nie były inteligentne, ale cwane.
Stawiałem te wampiry przed problemami, których nie mają żadne inne
wampiry na świecie. A one te problemy
bohatersko rozwiązywały. Trzeci tom
powstaje. Będzie tam o tym, co robiły
wampiry, jak im się komuna zawaliła.”

Alternatywne historie
Pisarz często używa kontrowersyjnych postaci historycznych i zmienia
ich biografię, co prowadzi do zaskakujących efektów.

„Mam takie opowiadanie, którego bohaterem jest Hitler. Jest wiosna 1945
roku. Sowieci najeżdżają na Berlin.
Hitler wzywa swojego wiernego esesmana i mówi mu, że naukowcy znaleźli
sposób na przenoszenie się do światów
równoległych. Każe mu udać się do
bratniej
cywilizacji
nazistowskiej
i sprowadzić pomoc. On to robi i okazuje się, że tam wszystko potoczyło się
zupełnie inaczej i Niemcy są pod okupacją rosyjską. Kozackie pułki jeżdżą
po Berlinie, a Hitler w tym świecie jest
malarzem, alkoholikiem. Mieszka
w przytułku prowadzonym przez żydowską mafię i zalega z czynszem. Esesman tuła się po tym świecie i nie wie,
co się stało. To jest takie ożywcze, jeżeli można coś przekręcić i pokazać postać historyczną, której nie lubimy
w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Są
to historie proste, wymagające tylko
odwrócenia.
Mam też taką historię „Atomowa
ruletka”. Tutaj opisałem świat, nawiązując do drugiej wojny światowej. Polska wypowiada wojnę. Hitler, któremu
wojna wybuchła cztery dni za wcześnie, zwołuje naradę sztabu generalnego i wtedy w porzuconej na podwórku
limuzynie zostaje zdetonowana bomba
i zabija cały sztab. Po czym Polacy
przekraczają granice koło południa
i trafiają na gigantyczne magazyny
Wermachtu przygotowane na wojnę
z Polską i obsadzają je żołnierzami.
Zdobywają tysiące czołgów, amunicję,
działa. Stworzyłem świat, gdzie Polska
jest jedynym mocarstwem atomowym.
Taki świat sobie wymyśliłem i pisząc,
świetnie się bawiłem.”

Notes twórcy
Twórca opowiedział nam, jak samodzielnie wykonał notes, który służy
mu do zapisywania pomysłów do
kolejnych dzieł.
„Nie mogłem kupić notesu, który miałby 400 gładkich stron, więc sam sobie
zrobiłem. Poukładałem papier do maszynopisania, przeszyłem, dołożyłem
okładkę z tekstury na buty, oprawiłem
w skórę, zrobiłem zapięcie takie, żeby
mi nie zamókł, kiedy wpadnie w kałużę.”

Wrażenia
Pod koniec spotkania twórca podpisywał książki, w tym egzemplarz
„Przygód Jakuba Wędrowycza” zabrany z naszej biblioteki. Uczniowie byli
niezwykle zadowoleni z tego, że mogli
posłuchać Andrzeja Pilipiuka, ponieważ niektórzy piszą i rady osoby, która
robi to profesjonalnie, jest wspaniałym
doświadczeniem i uczy, jak należy
tworzyć dzieło, by osiągnąć zamierzony efekt.
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Z ŻYCIA SZKOŁY ● SZTUKA ● TEATR ● LITERATURA ● KULTURA
XIV Krakowski Konkurs
Recytatorski
Nasi uczniowie zaprezentowali
niezwykle wysoki poziom w XIV
Krakowskim Konkursie Recytatorskim, zajmując: I miejsce - Maciej
Kucharski z klasy 2d, II miejsce Agata Miśta z klasy 4a.
Uczestniczyli oni w dwóch przesłuchaniach: 1 marca w Śródmiejskim
Ośrodku Kultury oraz w przesłuchaniu finałowym - 15 marca.
Gala finałowa odbyła się 20 marca
w Centrum Kultury - „Dworek Białoprądnicki”. Nagrodzeni uczniowie
i ich opiekunowie mogli wziąć udział
w warsztatach, podczas których uczyli
się właściwie interpretować wiersz pt.
„Ptasie radio” Juliana Tuwima. Później, w związku z tematem poprzednich zajęć, odbył się pokaz ptaków
Zielona Lekcja.
Przegląd Teatralno-Filmowy
21 marca 2017 roku Samorząd Uczniowski i jego opiekun – pan Wojciech Brzuchacz, w porozumieniu
z klasami teatralnymi i panią
Małgorzatą Niedźwiecką-Samborek
(polonistą, wielką miłośniczką teatru),
zorganizował Przegląd TeatralnoFilmowy. Imprezę poprowadziła Weronika Chuchmacz – przewodnicząca
SU. W wydarzeniu wzięli udział
wszyscy uczniowie, których pasją jest
teatr i film.
Wybrani uczniowie z klas teatralnych zaprezentowali autorskie przedstawienia, zagrali na instrumentach
znane utwory muzyki filmowej. Mogliśmy również wysłuchać interpretacji fragmentów utworów literackich
tegorocznych zwycięzców XIV Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego
- Macieja Kucharskiego i Agaty Miśty.
Został też przeprowadzony Konkurs
znajomości muzyki filmowej.

Apel z okazji Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia wszyscy miłośnicy
książek obchodzą Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich. W tym
roku również nasza społeczność uczciła święto książki podczas apelu, który odbył się 21 kwietnia, w piątek.
Imprezę przygotowała klasa 2d i jej
wychowawca – pani Justyna Buchta
oraz
pani
Julita
Środa-Płatek
(bibliotekarz).
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Turniej literacki
Na początku chętni uczniowie
wzięli udział w Turnieju Literackim
wzorowanym na słynnym teleturnieju
1z10, który poprowadziła Natalia
Szlichta i jej asystentka - Julia Czajkowska. Pytania dotyczyły kilku kategorii: autor, utwór, postać literacka,
cytat, przysłowie itp.
Zwycięzcy turnieju otrzymali książki
i dyplomy:
I miejsce: Rafał Uznański z 3ad
II miejsce: Aleksandra Sadłos z 2a
III miejsce: Krystian Kukla z 1b
Inni uczestnicy to: Mateusz Mach
(1b), Marcin Stramek (1b), Piotr Krupiński (1b), Karolina Kaleta (1k), Kornelia Krakowska (3a).
Finał konkursów
Następnie wręczono książki i dyplomy uczniom, którzy brali udział
w zorganizowanych przez bibliotekę
szkolną konkursach, tj.:
KONKURS LITERACKI:
„O tej książce trudno zapomnieć”
I miejsce: Tomasz Marć z 2a za recenzję książki „Liżąc ostrze” – Jakuba
Ćwieka;
II miejsce: Natalia Pulchny z 1b za
recenzję książki „Wszystkie jasne
miejsca” - Jennifer Niven;
III miejsce: Wiktoria Mrozowska z 2a
za recenzję książki „Igrzyska śmierci”
- Suzanne Collins.
W Konkursie wzięło udział 16 osób.
Skład Komisji Konkursowej:
pani Julita Środa-Płatek
pani Małgorzata Molik
pani Aneta Polit
pani Olga Gill-Sobota.
KONKURS CZYTELNICZY:
Czy znasz „Władcę pierścieni” J. R.
R. Tolkiena?
I miejsce: MISTRZ – Urszula Palej
z 2a;
II miejsce: Tomasz Ferdek z 4a;

III miejsce: Gabriela Handziak z 2c.
W konkursie wzięło udział 11 osób.
Skład Komisji Konkursowej:
pani Julita Środa-Płatek (autor testu)
pani Justyna Buchta.

KONKURS PLASTYCZNY DLA
KLAS:
Plakat promujący czytelnictwo
I miejsce: klasa 4a, klasa 3a;
II miejsce: klasa 1a, klasa 1d;
III miejsce: klasa 4ad.
W konkursie wzięły udział wszystkie
klasy.
Skład Komisji Konkursowej:
pani Julita Środa-Płatek
pani Justyna Buchta
pani Marzena Jantos
pani Anna Ryglowska-Gonek.

Wszystkim nagrodzonym
GRATULUJEMY!

uczniom

Humorystyczne wariacje na temat
czytania książek
Ostatnim punktem programu był
występ klasy teatralnej – 2d, która
w humorystyczny sposób pokazała,
jak ważne w życiu człowieka są książki. Poza tym mogliśmy również obejrzeć film promujący czytelnictwo,
którego autorami byli: Karolina Filas,
Wiktoria Majka, Julia Czajkowska
i Maciej Kucharski.
Wystawa zdjęć:
„CHEMIK - TU SIĘ CZYTA!”
Przez cały rok szkolny fotografowaliśmy się z książkami i efekt tej
akcji zaprezentowaliśmy podczas apelu związanego ze świętem książki.
Wystawę można nadal obejrzeć
w bibliotece szkolnej.

Z życia szkoły

NOC BIBLIOTEK W CHEMIKU
3 czerwca 2017 roku tuż przed godziną 16:00 biblioteka szkolna przemieniła się w KAWIARNIĘ LITERACKĄ. Na środku pomieszczenia postawiliśmy dwa stoły, a na nich ułożyliśmy obrusy, balony, gry planszowe i karciane
(nawiązujące do znanych książek), kolorowanki, kredki, układanki, przekąski,
napoje i ciasta przyniesione przez organizatorów i gości. Na ladzie bibliotecznej ustawiliśmy ekspres do kawy i podgrzewacz do mleka. Pani Justyna Buchta serwowała uczestnikom imprezy pyszną kawę i herbatę. Każdy z gości dostał kawałek tortu. Zgasiliśmy górne światła, a mrok rozświetlały jedynie
lampki. Takiej biblioteki nikt jeszcze nie widział.
Uczestnicy mogli porozmawiać przy herbacie lub kawie, kolorować, składać
origami modułowe, układać puzzle z ulubionymi postaciami literackimi
(Frodo, Daenerys Targaryen i Jon Snow, Harry Potter z przyjaciółmi, Wiedźmin), posłuchać relaksacyjnej muzyki z płyty, koncertu skrzypcowego w wykonaniu Rafała Kulczyka i Agnieszki Czerwiec oraz śpiewu Marcina Stramka.
O godzinie 19:00, tak jak inni uczestnicy tej ogólnopolskiej imprezy, słuchaliśmy recytacji utworu Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Następnie nasi
goście czytali wiersze Bolesława Leśmiana. Konkurs wygrał Rafał Uznański,
drugie miejsce zajęła Agnieszka Czerwiec, a trzecie – Ania Sowa. Laureaci
otrzymali drobne upominki. Wszyscy przekonali się, że interpretacja utworów
tego poety nie jest łatwa, ale każdy uczestnik, łącznie z nauczycielami, podjął
to wyzwanie. Poezja Bolesława Leśmiana poruszyła nas i sprawiła, że wokół
zapanował nastrój zadumy.
Na korytarzu szkoły, tuż przed biblioteką, Rafał Uznański prowadził grę
„Talizman, magia i miecz”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych gości. Rozgrywka trwała przeszło trzy godziny. W tej pełnej przygód
grze uczestnicy wyruszyli po największy skarb, legendarną Koronę Władzy.
Wcielili się w wojownika, kapłana, czarnoksiężnika lub jednego z pozostałych
bohaterów władających magią lub mieczem. Droga do korony była niebezpieczna. Według podań, w krainie leżącej za Tajemnymi Wrotami ochronić
ich mógł tylko legendarny Talizman. Odnalezienie go było bardzo trudne, na
każdym kroku graczy prześladowały potwory, pułapki i złowroga magia. Naszych uczniów pasjonują książki fantasy, więc temat gry był dopasowany do
ich zainteresowań.
Później uczestnicy podzieleni na dwie grupy (młodziki i absolwenci) bawili
się w literackie kalambury (kategorie: przysłowia, związki frazeologiczne,
tytuły lektur i baśni, postacie literackie). Niektóre hasła młodzież pokazywała,
a inne rysowała. Konkurencja była bardzo emocjonująca. Wygrali absolwenci.
Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.
Spotkanie w bibliotece podczas sobotniej nocy przebiegło zgodnie z planem. Atmosfera była cudowna. Uczestnicy mogli zagrać w ciekawe planszówki, wziąć udział w interesujących zajęciach i konkursach, relaksować się podczas kolorowania i słuchania muzyki. Odwiedzili nas uczniowie oraz absolwenci. Gościliśmy też panią Agatę Walas.

wiosna 2017

39

1 czerwiec
2017
godz. 10:00
350 osób

40

AlChemik

