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Piaseczno, 18 września 2021
Szanowni Państwo,
składamy na Państwa ręce dzieło zbiorowe autorów, których łączy miejsce bliskie naszym
sercom – powiat piaseczyński. Biblioteka Publiczna w Piasecznie postawiła przed mieszkańcami
niezwykłe wyzwanie, w wyniku którego wiele osób piszących do szuflady podzieliło się swoją pasją. Dzięki tym odważnym autorom dziś możemy zaprezentować lokalną twórczość w niniejszej
antologii.
Premiera tej książki łączy się ze szczególnym wydarzeniem, jakim jest Festiwal Pięknej Książki, który już od sześciu lat Biblioteka organizuje wspólnie z Fundacją „Arka” im. Józefa Wilkonia.
A jest to wydarzenie niezwykłe zarówno dla naszego miasta i powiatu, jak i dla biblioteki. Co roku
gościmy wyjątkowe wydawnictwa, które wyróżnia piękno ilustracji. W tym roku dodajemy swoją
pozycję do tej kategorii, przekazując Państwu książkę zawierającą dwadzieścia jeden opowiadań
lokalnych autorów, do której rysunki wykonała ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, piasecznianka, Nika Jaworowska-Duchlińska.
Życzymy miłej lektury,

Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie
oraz Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie
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I NAGRODA

Zofia Gołaszewska

Powrót

Pamiętała tylko głos kobiety… Ból głowy przerwał rozmyślania. Poczuła zapach zgnilizny i otulający jej ciało chłód. Z trudem otworzyła oczy, a przed sobą ujrzała starą, migającą żarówkę, dającą lekko przygaszone światło. W kręgu światła zobaczyła tylko zardzewiały, metalowy
przedmiot…
*
Było jeszcze ciemno, kiedy młoda kobieta przechodziła przez ulicę. Rozejrzała się dookoła,
omiatając wzrokiem puste chodniki. Otulone mgłą miasto pogrążone było we śnie. Wzdrygnęła
się, słysząc krakanie poszukujących pożywienia kruków. W zimnym powietrzu czuć było lekki
zapach dymu wydobywającego się z kominów. Kobieta spojrzała na telefon i przyspieszyła kroku, nie chcąc spóźnić się do pracy. Skręciła w ulicę Kościuszki. Czuła, jak przechodzi ją dreszcz
ekscytacji.
Ewa była studentką bibliotekoznawstwa. Mieszkała w Warszawie, jednak żadna z tamtejszych
bibliotek nie przyjmowała nowych pracowników. Ten deszczowy poniedziałek był jej pierwszym
dniem pracy w piaseczyńskiej bibliotece.
Z uśmiechem na twarzy przekręciła klucz w drzwiach prowadzących do biblioteki. Otworzyły
się z cichym skrzypnięciem, a kobieta weszła do środka. W bibliotece panował półmrok, a w powietrzu unosił się zapach róż. Regały z książkami stojącymi przy wejściu rzucały na podłogę nienaturalne cienie. Ewa zapaliła światło.
Na podłodze leżało ciało otoczone przez rozrzucone dookoła róże. Twarz zmarłej była blada,
natomiast jej oczy były zamknięte. Z klatki piersiowej kobiety wypływała cienka strużka krwi,
przywodząca na myśl szkarłatną wstążkę, natomiast tuż przy sercu kobiety znajdował się wbity
w ciało kawałek metalu. Młoda bibliotekarka krzyknęła i wybiegła przez otwarte drzwi z biblioteki. Dopiero gdy znalazła się na zewnątrz, wyciągnęła z kieszeni komórkę i drżącymi palcami
wybrała numer alarmowy. Na próżno jednak próbowała się uspokoić. Do jej oczu napłynęły łzy,
które, spływając po zimnych policzkach, rozmazywały długo przygotowywany makijaż. Jak przez
mgłę widziała nadjeżdżający radiowóz. Osunęła się na ziemię, płacząc w biały szalik…
*
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Zimne, twarde podłoże wbijało się jej w kręgosłup. Czuła, że nie może oddychać. Silny, ostry
zapach wdzierał się do jej płuc. Dławiła się nim, patrząc na czerwone plamy na podłodze. Fetor
rozkładającego się mięsa przybrał na sile, gdy ujrzała ubraną w biały fartuch osobę, która pochylała się nad nią z uśmiechem…
*
Poprawiła włosy, siedząc na fotelu za bibliotekarskim biurkiem. Nerwowo spojrzała na zegarek, próbując stłumić myśli o wydarzeniach ostatniego miesiąca. Policyjna sekcja zwłok niczego
nie wykazała, a na skalpelu nie było żadnych śladów. Sprawa, którą przez dłuższy czas żyło całe
Piaseczno, utknęła w miejscu i nic nie wskazywało na przełom… Zdenerwowana spojrzała w niebo. Chciała zapomnieć. Chciała w końcu odpocząć. Każdej nocy nękały ją realistyczne koszmary,
przez które, mimo pomocy psychologa, nie mogła spać.
Z zamyślenia wyrwało ją dziwne uczucie. Odwróciła się i zobaczyła małą, wyglądającą na
siedem lat dziewczynkę. Miała na sobie białą sukienkę w różowe kropki, a na ramionach różowy,
cienki sweterek. Jej twarz przywodziła na myśl twarz małego aniołka – niebieskie oczy idealnie
komponowały się z długimi, złocistymi lokami dziewczynki.
– Mogę ci jakoś pomóc? – Ewa otrząsnęła się i zapytała, próbując się uśmiechać.
Dziewczynka spojrzała na nią. Jej oczy były puste, pozbawione jakiegokolwiek wyrazu. Po
chwili jednak z uśmiechem odpowiedziała:
– Chciałam zapytać się o to, gdzie mogę znaleźć książeczkę o zwierzątkach – powiedziała
nieśmiało.
Ewa uśmiechnęła się. Lubiła dzieci, a przebywanie z nimi w bibliotece pozwalało jej przynajmniej na kilka chwil zapomnieć o tym, co widziała.
– Jakiej książki konkretnie szukasz? Takiej o przygodach zwierzątek czy może raczej takiej
bardziej naukowej?
– Takiej, żebym mogła popatrzeć na małpki.
Odpowiedź dziecka lekko zdziwiła bibliotekarkę, jednak nie dała tego po sobie poznać. Wstała z fotela i podeszła do regału z książkami przyrodniczymi. Przez chwilę wodziła wzrokiem po
kolorowych grzbietach publikacji, szukając tytułu, który zaciekawiłby młodą czytelniczkę. Wyciągając z półki książki, usłyszała jak do biblioteki wchodzi kolejna osoba.
10

Wróciła do biurka i położyła na nim książkę.
– To jest książeczka ze zdjęciami zwierzątek z dalekich krajów, więc powinnaś znaleźć tam też
małpki. Czy mogłabyś mi dać swoją kartę biblioteczną?
Dziewczynka spojrzała na Ewę ze zdziwieniem. Spuściła wzrok i cofnęła się dwa kroki.
– Muszę poszukać… – powiedziała cicho. – Czy mogłaby pani wypożyczyć książkę, jeśli powiem, jak się nazywam?
– Jak się nazywasz? – zapytała Ewa.
– Ewa Irena Nitka-Kolecewska – odpowiedziała dziewczynka, ciągle patrząc w ziemię. – Czy
mogłabym wypożyczyć też magazyn modowy?
– Oczywiście – odrzekła Ewa. Podała dziewczynce kilka najnowszych magazynów i zaczęła
szukać jej nazwiska w systemie bibliotecznym. Zdziwiona dostrzegła, że nie ma zarejestrowanej
osoby o takim imieniu i nazwisku. Oderwała wzrok od monitora i spojrzała na uśmiechniętą, spokojną dziewczynkę przeglądającą magazyny na podłodze. Nie chcąc jej niepokoić, bibliotekarka
wyciągnęła kawałek papieru i długopis. Na kartce napisała imię i nazwisko dziewczynki oraz wypożyczone przez nią tytuły.
– Dziękuję za wizytę bibliotece, jednak czy następnym razem mogłabyś przyjść z mamą albo
tatą? – zapytała siedmiolatkę, która wzięła książki i patrzyła na nią. W oczach dziecka pojawiła się
iskra zdziwienia, szybko zastąpiona jednak przez zwykły, spokojny wyraz. Dziewczynka spuściła
głowę, wymamrotała jakieś słowo i szybko wyszła z biblioteki.
Ewa przez chwilę patrzyła na drzwi, w których zniknęła jej mała imienniczka, a potem odwróciła się w kierunku stojącej przed biurkiem kobiety.
– W czym mogę pani pomóc? – zapytała. Gdy spojrzała w spokojne oczy stojącej przed nią
osoby, przeszył ją lekki dreszcz. Pomimo całego znajdującego się w nich spokoju przywodziły na
myśl kawałek zimnego metalu.
– Potrzebuję podręcznika do zaawansowanej nauki anatomii, takiego na studia medyczne –
odpowiedziała oschle kobieta.
Siląc się na uśmiech, Ewa wstała od biurka, by po chwili wrócić z podręcznikiem. Podała go
kobiecie, która spojrzała na niego z wyrazem irytacji na twarzy. Na stronach książki widać było
oznaki zniszczenia – boki kartek znaczyły ciemne plamy, a rysunki były pokreślone przez nieudolnie ścierane ślady ołówka. Ewa, zdziwiona stanem podręcznika, zanotowała w pamięci, by
sprawdzić historię wypożyczeń książki.
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*
Kobieta wyciągnęła w jej kierunku dłoń trzymającą zardzewiały kawałek metalu, którego leżąca nie była w stanie rozpoznać. Jej ciężkie powieki opadły, a kątem zamykającego się oka zobaczyła tylko świetlny refleks odbijający się od metalu.
To był koniec.
*
Ewa stała przed małym, zaniedbanym domem z ogrodem. Osobą, która sprawiła, że podręcznik anatomii był w tak złym stanie, była czterdziestoletnia mieszkanka Piaseczna – pani Maria
Nowak. Niestety, kobieta nie odbierała telefonów, więc Ewa musiała udać się do niej osobiście.
Zadzwoniła do furtki, licząc, że właścicielka domu jest w środku. Usłyszała ciche kliknięcie, więc
pchnęła furtkę, która otworzyła się, skrzypiąc.
Zapukała do drzwi. Czekając, aż kobieta otworzy, rozejrzała się po ogrodzie. Wszędzie było
dużo chwastów, a rdzewiejące ogrodzenie porośnięte było dzikim bluszczem.
Z zamyślenia wyrwało ją przenikliwe skrzypnięcie drzwi, w których stała potężnie zbudowana
kobieta. Ewa wzięła wdech i witając się, weszła do środka.
Minęła połowa dnia, zanim młoda bibliotekarka namówiła właścicielkę domu do odkupienia
książki. Z jej domu wychodziła pełna ulgi i niepokoju jednocześnie. W zaniedbanym salonie pani
Marii wisiały zdjęcia seryjnych morderców oraz wycinki z gazet opisujące ich czyny – kobieta tłumaczyła to swoim zainteresowaniem kryminalistyką. Butwiejące, drewniane półki uginały się pod
ciężarem rozległych tomów poświęconych temu zagadnieniu.
Ewa wróciła do domu, gdzie od razu położyła się spać. W nocy nawiedzały ją koszmary o morderstwie, którego ofiarę widziała miesiąc temu. Obudziła się więc w nocy i włączyła komputer.
Otworzyła stronę piaseczyńskiej gazety, a jej oczom ukazał się nagłówek artykułu. „Makabryczna
historia doktor Marii N. 1985 rok” – przeczytała z zapartym tchem. Zadrżała, przypominając
sobie o swojej dzisiejszej wizycie u czytelniczki. Szybko wstała od komputera. Przez chwilę wpatrywała się w jasny ekran, próbując się uspokoić. Oddychała szybko, a do jej oczu napłynęły
łzy. Zapaliła światło w pokoju i usiadła na łóżku, czując, że te wszystkie morderstwa ją przerażają. Wyciągnęła ręce, by wziąć telefon. Chciała zadzwonić na policję, gdy nagle jeszcze raz
13

spojrzała na otwartą na komputerze stronę. Przez łzy w zmęczonych oczach pomyliła literę „n”
z „m”. Mimowolnie odetchnęła z ulgą i odłożyła komórkę. Położyła się na łóżku, płacząc, i nawet
nie zauważyła, kiedy zasnęła.
Ewę obudził odgłos grzmotu. Niebo, rozświetlane od czasu do czasu przez jasne błyski, zasnute było burzowymi, ciemnymi chmurami. Przeciągnęła się i wstała z łóżka.
Pół godziny później szła już w kierunku biblioteki. Padający deszcz nasilał się z każdą minutą, więc przyspieszyła kroku. Zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, czekając na zielone
światło. Nagle w głowie Ewy pojawiło się uczucie déjà vu. Przed oczami ukazał się jej widok
leżącego na podłodze ciała. Po kręgosłupie bibliotekarki przeszedł dreszcz niepokoju, jednak
odrzuciła wspomnienia. Z zamyślenia wyrwał ją odgłos samochodowego klaksonu. Przebiegła
szybko przez ulicę i weszła po schodach prowadzących do drzwi biblioteki. Były otwarte, więc
Ewa szybko wślizgnęła do środka. Zapaliła światło.
„Jesteście tylko rzeźnymi zwierzętami” – taki napis widniał na białej ścianie biblioteki. Pod
napisem, na podłodze, leżało martwe, blade ciało. Pokryte było różami, podobnie jak poprzednia
ofiara. Na podłodze rozlany był atrament wymieszany z krwią ofiary. Klatka piersiowa leżącej była
pusta – ktoś idealnie wyciął i wyjął serce.
Ewa oparła się o ścianę, próbując złapać oddech. Dusząc się, czuła, jak osuwa się na podłogę. Odruchowo przetarła rękawem oczy, jednak było to niepotrzebne. Nie była w stanie płakać
i krzyczeć. Nie czuła nawet strachu, tylko przerażające odrętwienie i obojętność.
Na kolanach wyszła z biblioteki. Dopiero gdy przekroczyła drzwi, wstała i sięgnęła po telefon.
Nagle poczuła na sobie czyjś wzrok. Spojrzała do góry. Na schodach stała skryta w mroku kobieca postać. Ewa z trudem podeszła bliżej, chcąc zobaczyć tajemniczą osobę.
*
Wszystko na nic. Nie udało się.
*
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Na schodach stała mała Ewa Irena. W ręku trzymała zardzewiały skalpel, a po jej policzkach
płynęły łzy. Błyskawica rozświetliła twarz dziecka, ukazując wykrzywione w nienaturalnym grymasie usta.
– Co tu robisz? – spytała drżącym głosem bibliotekarka.
– To jest zemsta – powiedziała dziewczynka. Przestała płakać i zeszła niżej. – Zemsta za moje
cierpienie i śmierć – dodała.
– Co masz na myśli? – zadała pytanie roztrzęsiona Ewa.
– Nie mam serca. Nie jestem człowiekiem. Nie mam serca. Nie jestem człowiekiem. – Słowa
te w ustach dziewczynki brzmiały jak straszna mantra. – Porwała mnie i zabiła. Zniszczyła moją
rodzinę. Zabrała mi serce, które potem sprzedała. Jestem martwa, nie widzisz? Muszę zabrać
jakiejś dobrej osobie serce. Poprzednie nie były godne – wyszeptała. – Tylko wtedy będę mogła
się odrodzić i żyć dalej. Wtedy wrócę do mamy – dziewczynka zaczęła stopniowo podnosić głos –
i powiem jej, że nie musi się o mnie martwić!
Podeszła bliżej do sparaliżowanej strachem Ewy. Wyciągnęła w jej kierunku rękę ze skalpelem.
*
Dzisiaj kończę szkołę podstawową. Było warto. Niczego nie żałuję.
Ewa
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II NAGRODA

Jadwiga Tichy

Czasami Ziemia
szybciej krąży

– Ojej! – wrzasnęłam zirytowana, gdy machnąwszy ręką, zrzuciłam jajko, które zaraz miało
stać się jajecznicą. Śpieszyłam się na pierwszy dzień w szkole po długich wakacjach, a już i tak
byłam spóźniona przez sprzątanie potłuczonego wazonu.
– Wszystko mi dzisiaj wypada z rąk! – powiedziałam sama do siebie. „Może Ziemia szybciej
dziś krąży”, usłyszałam ku ogromnemu zdziwieniu. Zdezorientowana, przestałam rozglądać się
za papierem do wytarcia jajka z podłogi. Kto to powiedział? Uświadomiłam sobie, że to tylko
w mojej głowie – czasem mi się tak zdarzało, takie małe déjà vu. Słyszałam głosy, które wydawały mi się dziwnie znajome i jednocześnie zupełnie obce. Rozpoznawałam miejsca, w których
nigdy wcześniej nie byłam. Tak samo z ludźmi, z jedzeniem czy filmami. Czasem, gdy uczyłam
się w szkole nowego tematu, miałam wrażenie, że już go kiedyś opanowałam, ale teraz nic nie
pamiętam. Nieraz czytając jakąś książkę, przypominałam ją sobie, mimo że czytałam ją po raz
pierwszy. Wszystkie te zjawiska pojawiały się tym liczniej, im byłam starsza. Pierwszy raz zdarzyło mi się to, gdy miałam gdzieś pięć lat i niby pierwszy raz jadłam chałwę, choć dobrze wiedziałam, jak będzie smakować. Jedząc, nie myślałam o tym, że to dziwne, sądziłam, że wszyscy tak
mają. Kiedyś, gdy moja starsza siostra, Marta, nie mogła rozwiązać zadania z chemii i przeczytała
jego treść na głos mamie, poczułam, że znam odpowiedź.
– To będzie 48,96 litrów – stwierdziłam pewnym głosem, chociaż miałam wtedy ledwie dziewięć lat i nie miałam pojęcia o chemii na poziomie gimnazjalnym.
– Skąd niby wiesz? – rzuciła zirytowana Marta, która nienawidzi jak ktoś inny ma rację,
a zwłaszcza, gdy jest to ktoś młodszy od niej, nie mówiąc o rodzeństwie. Nie umiałam jej tego wyjaśnić w żaden sensowny sposób, więc mruknęłam, że po prostu wiem. Nikt mi nie uwierzył, ale
po gruntownym przeszukaniu wszystkich możliwych źródeł, znalezieniu odpowiednich wzorów
i dokładnym przeliczeniu okazało się, że miałam rację.
– Przypadkiem udało ci się dobrze strzelić – stwierdziła moja siostra. Tyle że do wyboru było
nieskończenie wiele odpowiedzi, w dodatku ja byłam całkowicie pewna, nie strzelałam!
– Wcale nie! Ja to wiedziałam! – Zła wyrwałam jej podręcznik i zaczęłam recytować, jak się
później okazało, poprawne odpowiedzi. Zdziwieni rodzice nie wiedzieli, co o tym myśleć. Zawsze
byłam inna: jako niemowlę prawie nigdy nie płakałam, przedszkolanki chwaliły mnie, że jestem
najgrzeczniejszym dzieckiem, z jakim kiedykolwiek miały styczność, nauczyciele tak samo. Niemal od razu nauczyłam się czytać i pisać. Jednak to było do zniesienia, ale jak dziewięciolatka
mogła tak szybko rozgryźć chemię dla klas gimnazjalnych? Wszyscy zadręczali mnie pytaniami,
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ale ja naprawdę po prostu wiedziałam! W tamtym momencie pomyślałam, że może nie wszyscy
ludzie mają tak jak ja. I rzeczywiście, z biegiem lat zauważyłam, że ludzie, żeby coś umieć, na początku się tego uczą. Ja w większości nie musiałam. Czasem zdarzało się, że nie umiałam czegoś
robić, po prostu tego nie łapałam, zawsze niezwykle mnie to irytowało. No bo czemu niby to mi
nie wychodzi?!
Z biegiem lat zaczęłam poznawać różne teorie o życiu, w tym o reinkarnacji. Niektórzy ludzie pamiętali swoje poprzednie wcielenia, a czasem tylko ich urywki. Kawałki bez ładu i składu – jak u mnie. Gdy bardziej się skupiałam, mogłam przypomnieć sobie to, co robiłam, ale nie
to, jak wyglądałam, jak się nazywałam, kim w ogóle byłam! Bardzo dobrze pamiętałam pewną
twarz oplecioną miodoworudymi włosami, zawijającymi się na końcówkach. Piękne zielone oczy
ze złotymi przebłyskami. Niesymetryczne usta wygięte w lekkim uśmiechu. Lekko zadarty nos.
Pojedyncze piegi na całej twarzy. Twarz młodej dziewczyny beztrosko radosnej. Pojęcia nie mam,
kim ta dziewczyna mogła dla mnie być, ale wydaje mi się, że byłyśmy naprawdę blisko, a nawet
znałyśmy się na wylot. Mogła być to moja najlepsza przyjaciółka albo może siostra?
Wyrwałam się z zamyślenia i zaczęłam ogarniać. Głos, który usłyszałam, był na pewno kobiecy i wydawało mi się, że słyszałam go tysiące razy. Ale za nic nie potrafiłam go do nikogo dopasować. „No cóż, może kiedyś coś jeszcze mi się przypomni” – pomyślałam i jak zawsze dałam
spokój. Jednak tym razem było mi trudniej, no bo co to niby znaczy? Ziemia szybciej dziś krąży,
to jest przecież fizycznie niemożliwe! Jadąc do szkoły autobusem, wyjęłam telefon i wstukałam
owo dziwne zdanie do Google’a. Może to jakieś przysłowie? Znalazłam kilka artykułów na temat
szybszego obrotu Ziemi, ale nie, to nie było to. „No to niby co?” – pomyślałam zirytowana. W tym
momencie mój autobus zahamował gwałtownie. Część ludzi, którzy stali, jedynie trzymając się
czegoś, runęła na ziemię albo na siebie nawzajem. Na mnie wpadł jakiś facet w garniturze. Ktoś
wrzasnął, parę osób wyskoczyło z autobusu, ja sama wyjrzałam przez okno, by zorientować się,
o co chodzi. Ku mojemu przerażeniu zobaczyłam wystające zza autobusu bezwładne nogi w jeansach i trampkach, a obok plecak.
– Jejku, co się stało? – wymamrotałam zszokowana.
– Autobus potrącił tę dziewczynę – stwierdził mężczyzna, który na mnie wpadł, a teraz wyglądał przez okno tuż obok mnie. Spanikowana nie mogłam się ruszyć, choć strasznie chciałam tam
pójść i zobaczyć, czy dziewczyna żyje. Potrącenie autobusem? Coś mi mówiło, że są małe szanse,
by wyszła z tego cało. Obserwowałam, jak ludzie z autobusu i przechodnie pochylają się nad
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ofiarą. Ktoś zadzwonił na 112, policjanci kazali nam wyjść i rozejść się, kierowca autobusu został
zabrany na komisariat. Ranną dziewczynę zabrano do szpitala, żyła, choć na pewno nie można
było powiedzieć, że ma się dobrze.
A ja obserwowałam to wszystko, choć niewiele rozumiałam. Przed oczami stanął mi obraz,
którego za nic nie mogłam się pozbyć. Patrzyłam z perspektywy tej dziewczyny, tylko że zamiast
autobusu był tam samochód osobowy. Nie poznawałam tego miejsca ani przerażonych twarzy
widniejących za szybą samochodu, które widziały nieuniknione. Pomyślałam, że kolejny raz tego
dnia mam przypomnienie, jak to nazywałam. Jednak to było ważniejsze niż przypominające się
smaki, słowa i ludzie. Z tym wspomnieniem wiązały się przerażenie, straszny ból i smutek. Było
ono wyraźne, chyba najwyraźniejsze ze wszystkich dotychczasowych. Jednak nie było mi dane
dłużej się nad tym zastanawiać, bo przez wypadek byłam już sporo spóźniona.
W pędzie wpadłam do budynku szkoły, równocześnie zerkając na zegarek. Dwadzieścia cztery minuty spóźnienia – cała ja. Wślizgnęłam się na tył sali gimnastycznej, na której odbywało się
rozpoczęcie roku szkolnego. Na szczęście nikt mnie nie zauważył. Po przywitaniu i informacjach
ogólnych, kierowanych głównie do klas pierwszych (na szczęście byłam już w drugiej), wychowawcy zabrali swoje klasy do oddzielnych sal. Po drodze znalazłam Irenę – jedną z moich przyjaciółek
– i opowiedziałam jej o wypadku. Irena jako jedyna wiedziała wszystko o moich przypomnieniach
i strasznie się tym ekscytowała, a nawet mi zazdrościła. Interesowała się i wierzyła w różne, dla
wielu osób zupełnie abstrakcyjne, sprawy. Od razu założyła, że musiał mnie kiedyś potrącić samochód. Usiadłyśmy razem w ławce, snując pokrętne intrygi o moim poprzednim życiu. Moja
przyjaciółka stwierdziła, że na pewno zostałam potrącona specjalnie, bo znałam jakiś straszny
sekret. Ja raczej zakładałam coś bardziej realnego, ale i tak z uwagą słuchałam pomysłów Ireny.
Nasza wychowawczyni, równocześnie polonistka, dała nam listę książek, które zamierzała z nami
przerobić w tym roku. Ze zmartwieniem stwierdziłam, że chyba nie mam ani jednej z nich.
Po szkole postanowiłam pójść do piaseczyńskiej biblioteki wypożyczyć sobie pierwszą lekturę
i kilka książek dla siebie. Mama Ireny zaproponowała mi podwózkę, z której chętnie skorzystałam, bo zaczęło kropić. Weszłam do pustej biblioteki, wdychając ukochaną woń książek, i podeszłam do lady, oddając już przeczytane pozycje. Tuż za mną skrzypnęły drzwi i weszła jakaś
kobieta w średnim wieku.
– Dziękuję. – Chwyciłam kartę biblioteczną i skierowałam się do mojego ulubionego regału, gdy kobieta, która za mną weszła, odezwała się do pani za ladą:
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– Dzień dobry, mam książki do oddania. – SKAMIENIAŁAM. Poznałam ten głos. Obróciłam
się, dostrzegając rude pasemka wystające spod kaptura kobiety. Nie miałam wątpliwości – była
to dziewczyna z moich wizji. Przeszłam do regału z lekturami, chwyciłam pierwszy tom Potopu i zaczaiłam się, obserwując kobietę. Była wysoka, co podkreślał długi czarny płaszcz. Miała brązową, skórzaną torbę na jednym ramieniu. Drugą ręką chwyciła książkę z półki. Zaczęła
iść wzdłuż regału, biorąc coś od czasu do czasu. Musiałam z nią porozmawiać, ale co niby jej
powiem? Nawet nie wiem, jak się nazywa. „Dzień dobry, znam panią z któregoś z moich poprzednich żyć” – weźmie mnie za wariatkę! Prawdę mówiąc, sama zaczęłam się zastanawiać, czy
nie zwariowałam albo przynajmniej się nie pomyliłam. Przecież mogłam… ale nie! Jednak to była
ona, czułam to. Stwierdziłam, że nic nie wymyślę, więc wyjęłam telefon i wybrałam numer Ireny –
ona będzie wiedziała, jak to rozegrać.
– Hejka, Olga, co tam? – rzuciła, odbierając.
– Słuchaj, znalazłam tę rudą dziewczynę – szepnęłam z przejęciem. Rozmawiałyśmy o tym tyle
razy, że byłam pewna, że Irena od razu zrozumie, o co mi chodzi.
– Tę z poprzedniego wcielenia? – nie zawiodła mnie.
– Tak, w bibliotece, tylko jak ja niby mam do niej zagadać? – spytałam.
– Nie wiem, ale jesteś pewna, że to ona? – odpowiedziała pytaniem Irena.
– Tak – stwierdziłam bez wątpienia. – Błagam, pomóż mi, ona zaraz sobie pójdzie!
– Dobra. – Irena zmieniła ton na bardziej rzeczowy. – Stara ona jest?
– Wygląda na około trzydziestkę. – Zawsze zastanawiałyśmy się, ile lat może ona mieć – na
pewno więcej niż dwadzieścia pięć, bo ja miałam piętnaście, a dziewczyna z moich wspomnień
miała więcej niż dziesięć. Jednak równocześnie mogła być starszą panią, bo moje wspomnienia
mogły dotyczyć czasów nawet sprzed trzydziestu-czterdziestu lat. Próbowałyśmy ustalić czas
przy pomocy sprzętów, ubrań, właściwie wszystkiego, ale nie było to takie proste, bo moje wspomnienia nie były tak wyraźne i precyzyjne.
– Yyy, no dobra, to może… podejdź do niej i rzuć jakąś tam gadkę, że chyba ją skądś znasz,
czy coś, żeby ci się przedstawiła, to może przynajmniej sobie przypomnisz, kim ona dla ciebie
była.
– Idzie już do lady! Dobra, tak zrobię, dzięki – odpowiedziałam.
– Powodzenia! – usłyszałam jeszcze, wrzucając telefon do kieszeni.
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Podeszłam do lady, podając bibliotekarce swoją lekturę, bo rudowłosa kobieta zaczęła przeglądać jeszcze jakąś książkę po drodze. Szybko ją jednak odłożyła i stanęła za mną. Na rękach
trzymała chyba z dziesięć książek i gdy sięgnęła do swojej torby, jedna z nich zsunęła się i klapnęła na podłogę. Szybko kucnęłam, podniosłam i podałam jej książkę. Spojrzała na mnie i od razu
poznałam jej oczy – zielonkawe ze złotymi iskierkami, ale nie były one tak beztrosko szczęśliwe,
jakimi je zapamiętałam. Cała twarz kobiety była smutna.
– Dziękuję. – Uśmiechnęła się do mnie.
– Nie ma za co. Może Ziemia dziś szybciej krąży – wypaliłam bez zastanowienia.
– Co? – Kobieta wyglądała na totalnie zbitą z tropu. – Znaczy… przepraszam, to… ja… moja
mama zawsze to powtarzała.
– Ma pani siostrę? – rzuciłam bez namysłu.
– Tak… to znaczy… – Kobieta spuściła oczy. – Nie mam. Ale właściwie to czemu pytasz?
– Przepraszam, mam na imię Olga. – Wyciągnęłam rękę i uśmiechnęłam się nieśmiało.
– Anna. – Uścisnęła moją dłoń.
– Kracka – przypomniałam sobie moje nazwisko, czyli równocześnie nazwisko Ani, bo ku mojej ogromnej radości przypomniałam ją sobie i wiedziałam, że to moja młodsza siostra (mimo że
była dorosła, w poprzednim życiu to ja byłam tą starszą). – Chyba wiem coś o pani siostrze, może
mogłabym z panią chwilę porozmawiać?
– Dobrze… tylko wypożyczę te książki – powiedziała Anna i skinęła podbródkiem na stos
książek.
– Jasne. – Odsunęłam się i zaczekałam, aż Ania do mnie podeszła.
– OK, możemy iść do kawiarni Jukali na parterze – zaproponowała Ania, a ja chętnie przystałam na jej pomysł. Zeszłyśmy i usiadłyśmy w ciszy przy pierwszym wolnym stoliku. Dopiero gdy
zamówiłyśmy po herbacie, Ania przerwała milczenie.
– No dobrze, to mogę spytać, kim właściwie jesteś i co wiesz o mojej siostrze? – I tu tak naprawdę zaczynał się problem. Nie wiedziałam, jak zareaguje no to, co jej powiem, no ale cóż, nie
pozostawało nic, tylko sprawdzić.
– Em… no tak, właściwie to… – Spuściłam oczy. – Tylko proszę na początku mnie wysłuchaj,
jakkolwiek dziwacznie to brzmi, a więc… yyy… to ja jestem twoją siostrą. To znaczy byłam w tamtym życiu, które tak szczerze ledwo co pamiętam, ale… – Spojrzałam Ance w oczy, w których
dostrzegłam odrobinę nadziei. Może mi uwierzyła?
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– Poczekaj, możesz mi to jakoś udowodnić? Na przykład… Kiedy mam urodziny? – zapytała
Ania.
– Nie pamiętam dokładnie, chyba jakoś pod koniec wakacji. Za to pamiętam twoje siódme
urodziny, gdy pojechałyśmy z mamą na farmę alpak. Szczerze mówiąc, to przypomniałam to
sobie właśnie w tym momencie, tak po prostu mam, że pamiętam takie urywki, bez ważniejszych
faktów.
– Rozumiem. To może powiesz mi to, co pamiętasz? – powiedziała Ania.
– Jestem bardzo dobra z chemii, choć nigdy się jej za bardzo nie uczyłam, od zawsze umiem
szydełkować i grać w badmintona. Znałam prawie na pamięć całego Harry’ego Pottera, zanim
go jeszcze przeczytałam. Oprócz tego kochałam chałwę i sorbet cytrynowy, zanim jeszcze je
spróbowałam. Kiedyś, jak byłam raz na wakacjach w Białogórze, od razu poznawałam wszystkie
miejsca, tak sama z siebie, bez żadnych map i… – Spojrzałam na Anię i dostrzegłam jej radosne
oczy i szeroki uśmiech.
Od tego momentu spotykałyśmy się regularnie i rozmawiałyśmy o Wandzie, czyli o mnie kiedyś. Właściwie to Anka opowiadała mi mnóstwo historii, a ja niektóre sobie przypominałam. Dowiedziałam się, że Wanda zginęła potrącona przez samochód. Po jej śmierci Anka bardzo długo
nie mogła dojść do siebie, a nawet teraz bardzo za nią tęskniła. Z czasem moja jakby siostra
przestała być smutna, w jej oczach znów zatańczyły złote ogniki, a jej uśmiech zawsze był już całkowicie szczery. Straciła Wandę, ale po poznaniu mnie znów zaczęłyśmy się świetnie rozumieć,
jak dawniej. Mimo że było to trochę skomplikowane, to jednak znów stałyśmy się siostrami i najlepszymi przyjaciółkami. Ania pomagała mi układać przeszłość, ja pomagałam jej dalej cieszyć się
z życia. Jedno wiem na pewno, nasza mama ma rację – czasami Ziemia szybciej krąży.
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III NAGRODA

Michał Józefowicz

W drodze

Zatrzymał się na skrzyżowaniu dróg. Wdzięczny za moment wytchnienia koń począł skubać
pojedyncze pęczki trawy wystające z gęstych piasków zbitych z błotem. W ogóle nie przeszkadzały mu dwie pokaźne sakwy dźwigane na grzbiecie. Słońce paliło mocno, co czyniło podróż
cięższą, niźli być mogła. I koń, i jeździec potrzebowali odpoczynku. Nagle wierzchowiec zatupał,
rżąc z trwogą. Z przydrożnego rowu wyleciały wrony, a do jeźdźca doleciał odór rozkładu. Zeskoczył z konia i podszedł do źródła smrodu. Leżał tam czarnowłosy młodzieniec, cięty głęboko
przez pierś, zmasakrowany przez wygłodniałe wrony. Ptaki pozbawiły go pokaźnych ilości ciała
i wydziobały oczy. Jeździec przyklęknął i wyjął modlitewnik, po czym zaczął się modlić. Wstając,
wykonał znak krzyża i odgonił muchy, które na moment straciły zainteresowanie zwłokami. Wsiadł
na konia i skierował go na trakt wiodący prosto do Warszawy. Obrócił się w siodle i pochwycił
bukłak miodu. Planował stanąć na popas w pobliskiej wsi i wypocząć. Miał mnóstwo czasu.
Letnie słońce tak spiekło gościniec, że ten stał się twardy niczym cegła. Wyżłobienia po kołach
wozów kupieckich były na tyle głębokie, że koń mógłby złamać w nich nogę, skierował więc go na
równiejszy pas pośrodku. Niedługo później, stanąwszy w strzemionach, dostrzegł w oddali wieś
pokaźnych rozmiarów. Składała się ona z kilkunastu domów, z czego jeden mógł być gospodą.
Chciał uzupełnić zapasy i odpocząć. Ponaglił konia, zmuszając go do kłusu, i ruszył w stronę wsi.
Wjeżdżając pomiędzy strzechy, ujrzał przed sobą gospodę. Wysoki drewniany budynek jaśniał zapraszająco oknami. Mam pełną sakiewkę, pomyślał, starczy na dobry posiłek i owies dla
konia. Zeskoczył z siodła i odprawił stajennego, który podbiegł, by wziąć wodze. Zaprowadził
zwierzę do stajni z tyłu i upewnił się, że koń będzie mógł należycie odpocząć. Gdy wchodził do
gospody, słońce skłaniało się ku zachodowi, znikając za dalekimi pagórkami. Usiadł przy lepkiej
i czarnej od jadła ławie w kącie, nie chcąc na siebie zwracać zbędnej uwagi. W środku siedziało
kilkoro gości, każdy zajęty rozmową lub jedzeniem. Gdy podeszła do niego sędziwa gospodyni
w namitce i kożuchu, poprosił o strawę i napitek. W porę przypomniał sobie o znalezionych zwłokach i zapytał, czy ktoś przypadkiem ostatnimi czasy z wioski nie zniknął. Po kilku zamienionych
słowach z gospodynią okazało się, że ów zabity to syn jednego z tutejszych chłopów, który zaginął
dwa tygodnie temu. Chwilę później podano jedzenie do stołu. Przyniesiono mu kawał dziczyzny
i świeży owsiany chleb. Do posiłku wypił garniec zacnego półtoraka.
Z samego rana udał się do sołtysa. Czuł się w obowiązku poinformować go o zwłokach, aby
rodzina mogła pogrzebać zmarłego. Zatrzymał się przed wskazanym przez gospodynię domem.
Sołtys siedział w obejściu paląc fajkę i gapił się w błękitne niebo, po którym leniwie przesuwały
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się chmury. Był to stary już mężczyzna odziany w prostą tunikę. Na jego posiekanej zmarszczkami
twarzy gościł sumiasty wąs. Jakby od niechcenia spojrzał na gościa, wypuszczając obłok dymu.
– Co was sprowadza, panie? – zapytał, pykając fajkę.
– Znalazłem po drodze zwłoki wrzucone do rowu. Powiedziano mi, że mogą należeć one do…
– …syna mego sąsiada – odpowiedział, przerywając sołtys. – Stasia, co was wczoraj w zajeździe ugościła, o wszystkim mi powiedziała. Posłałem też już ludzi po ciało – mówiąc to, patrzył
przybyszowi prosto w oczy. – Nie po to do mnie was odesłała. Chłopaczek, co za stajennego
przed karczmą służy, wczoraj miecz przy pasie waszym zoczył i uczone księgi w jukach. Kim jesteście, przybyszu? Rycerzem? A może sługą bożym?
– Zakonnikiem. Jadę z Czerska do warszawskiej Biblioteki Parafialnej z poselstwem i darem
od biskupa. Czemu się pyta?
– Nie będę, panie, czasu mitrężył. Męczą nas od lat grasanci, co to wracają raz po raz i biorą, co chcą. Na wozy i podróżnych napadają. Nie znają litości. Prawdziwe psie syny, ot, co wam
powiem.
– Rozumiem – odrzekł zakonnik, domyślając się, dlaczego sołtys mu o tym mówi.
– Jeśli was popędzają dalej obowiązki, to idźcie i krzyż wam na drogę. Jeśli jednak nic was
nie śpieszy, to proszę w imieniu całej wsi, abyś ich przegonił precz bądź zabił. – Sołtys powstał
ociężale z ławki i zbliżył się do przybysza. Uśmiechnął się paskudnie, ukazując resztki pożółkłych
od fajki zębów, po czym powiedział: – Ostatnio, jak przyjechali, tośmy im podali parszywą strawę.
I na ich herszta, a straszny to obr, zaczailiśmy się z widłami. Pobili nas jednak i zapowiedzieli srogą zemstę, ale obłożyła ich słabość niedługo potem. Niemoc trzyma ich dalej, więc pójdzie może
łatwo. Wiemy, gdzie się kryją. Ruszymy kupą i wyrżniemy hołotę. – Ostrożnie i z szacunkiem położył rękę na ramieniu zakonnika i spojrzał nań. – Pomożecie?
– Nie widzę powodu, dla którego miałbym nie pomóc dobremu chrześcijaninowi – odpowiedział i przeżegnał się z sołtysem. – Kiedy ruszymy?
– Jutro skoro świt – odpowiedział sołtys. – Niegotowych ich najdziemy i ubijemy.
Gdy tylko słońce wyjrzało zza horyzontu, zakonnik począł się przygotowywać do nadchodzącego starcia. Na biodra zarzucił skórzany pas i schował miecz do pochwy. Ostrze i jelec były z porządnie kutej stali. Rękojeść zrobiona była z drewna i obwiązana twardą skórą. Odmówił on również modlitwę i różaniec. Przed udaniem się na miejsce zbiórki pochwycił z juków bukłak miodu.
Kompania zebrała się przed domem sołtysa. Byli tam i młodzi, i ci osypani siwizną. Każdy
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chłop we wsi stał tam uzbrojony w drągi lub cepy, wykrzykując coś gniewnie do towarzyszy.
Znalazł się nawet jeden uzbrojony w prowizoryczny łuk. Każdy czekał na sołtysa, który jeszcze
nie wyszedł ze swej chałupy. Wchodząc w tłum rozwścieczonych chłopów, przybysz wlepił wzrok
w drzwi domu ich przywódcy. Nagle z chałupy wyszedł sołtys. Był czerwony na twarzy, a jego
pancerzem było kilka warstw skór, którymi się obwiesił. W ręce ściskał toporek. Biła od niego
determinacja. Śmierdział potem.
– Przyjaciele! – wydyszał. – Dzisiaj zabijemy naszych ciemiężycieli. Tych, którzy dybią na nasze
dobra! Dzisiaj, z Bożą pomocą, przegonimy ich bądź zabijemy! Będzie to rzecz, o której opowiadać będziemy naszym dzieciom! – Kończąc swą przemowę, sołtys wzniósł zaciśnięte na toporku
pulchne ręce i zakrzyknął: – W drogę!
Wyruszyli ze wsi, trzymając się w kupie. Każdy trzymał broń w garści, gotując się do walki.
Złoczyńcy męczyli wieś od dawna.
Po długim marszu, gdy słońce było już wysoko nad nimi, dostrzegli obozowisko wroga z piaszczystego pagórka, który porastały nieliczne kępy trawy. Sołtys zatrzymał kompanię gestem i nakazał im ciszę.
– Ludzie! Jesteśmy. Musimy ustalić, jak ich weźmiemy. Ktoś ma pomysła?
– Kupą ich! – zakrzyknął ktoś z tłumu, co spotkało się z niemałą aprobatą reszty.
Sołtys skrzywił się.
– Nie. Przemogą nas bez trudu. Trza ich sposobem podejść! – powiedział do tłumu. – Ej! Panie
zakonny! A wy jak?
Obozowisko grasantów otoczone było zewsząd lasem, od którego dzieliła go jedynie niewielka
połać pustego terenu. Sam obóz nieprzyjaciela składał się z nie więcej jak dziesięciu namiotów.
Oczywistym było, że grasanci bez trudu rozbiliby atak bezpośredni. Zakonnik wpadł na pomysł.
– Trzeba podzielić się na grupy i ich z czterech stron wziąć. Nie mają dość luda, żeby odeprzeć
taki atak. Poukrywamy się w lesie i weźmiemy ich z zaskoczenia. – Zakonnik spojrzał po towarzyszach i zobaczył wykrzywioną uśmiechem gębę sołtysa.
– Zrobimy, jak on mówi – zwrócił się do towarzyszy. – Teraz mus nam czekać do zmroku i się
akuratnie przygotować.
Zakonnik na te słowa pochwycił swój bukłaczek.
Na krótko przed nastaniem zmroku zaatakowali z czterech stron. Sołtys, zakonnik i dwaj inni
chłopi dowodzili dzielnymi oddziałami. Nie było odwrotu. Już podczas pierwszego starcia z wro28

giem miecz wypadł zakonnikowi z dłoni i ziemia wybiegła mu na spotkanie. Upadek był na tyle
bolesny, że był on przez chwilę pewien swojej śmierci. Wstał jednak i poprowadził dalej swój
oddział, wycinając grasantów w pień. Machał mieczem bez opamiętania, pewien, że trafił raz
przypadkiem jednego ze swoich. Prowadził walkę, aż stal zadzwoniła o stal i zadano mu potężny
cios bułatem. Uderzenie wstrząsnęło nim, aż zęby mu zadzwoniły. W odpowiedzi zamachnął się
na oślep mieczem. Cios został zablokowany bez trudu. Stał przed nim rosły mężczyzna ściskający bułat w garści. Wymierzył potężny cios, który zakonnik odruchowo zablokował ramieniem.
Usłyszał trzask łamanej ręki i zatoczył się do tyłu. Za nim stali chłopi, obserwując z przerażeniem przebieg wydarzeń. Zakonnik w przypływie odwagi ruszył do przodu i ciął, trzymając miecz
w drugiej ręce. Przeciwnik właśnie gotował się do kolejnego ciosu, gdy nagłe cięcie po szyi zatrzymało go i runął na plecy nieżywy. Chłopi zaczęli krzyczeć i wiwatować z tyłu, po czym ruszyli dalej
na przód, tłukąc przerażonych grasantów. Zakonnik został jednak z tyłu, nieprzytomny.
Obudził się na długo po wygranej walce. Znachor ze wsi zajął się jego złamaną ręką. Leżał
w jednej z chat, a na zewnątrz panowało święto z okazji ich walnego zwycięstwa. Chłopi wiwatowali i wychwalali go pod niebiosa, a sołtys ucałował go kilkakrotnie. Przeciwnik, którego powalił
zakonnik, był hersztem bandy. Gdy grasanci zobaczyli, że ich przywódca nie żyje, stracili ducha
walki i zostali pokonani.
Zakonnik wyruszył parę dni później do Warszawy ze swym poselstwem i darem. Pogruchotana
ręka dokuczała mu przez całą drogę. Wieś, w której się zatrzymał, dwieście lat później otrzymała
nazwę – Piaseczno.
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III NAGRODA

Zofia Wlazłowska

Sułtański rodzynek

Pan Baranowicz, od trzech już lat dumnie sprawujący urząd burmistrza miasta Piaseczna,
z pewnym niepokojem patrzył na dwóch mężczyzn chwiejących się na rozstawionych przed ratuszem rusztowaniach. Mógłby nawet przysiąc, że w momencie, gdy zabrali się do demontowania
zegara, cała konstrukcja zaczęła się chwiać jeszcze bardziej. Na twarzy musiał mieć autentyczne
przerażenie, gdyż zaalarmowany jego miną przechodzień uprzejmie spytał, czy wszystko w porządku. Dokładnie w momencie, kiedy odwracając się w stronę rozmówcy, przywołał na usta
wymuszony uśmiech, usłyszał huk i towarzyszących mu kilka niecenzuralnych słów. Powoli skierował wzrok w stronę źródła hałasu w celu oceny poniesionych strat. Na szarych kamieniach placu
leżały szczątki zegara.
– To się wyklepie! – zapewnił szybko jeden ze sprawców.
– Tam na górze to i tak nikt nic nie zauważy! – stwierdził drugi.
Burmistrz zrezygnowany spojrzał na wciąż stojącego nieopodal przechodnia, który zdobył się
jedynie na lekki pokrzepiający uśmiech i zdawkowe pożegnanie. Odchodząc, mężczyzna potknął
się o coś, przypuszczalnie element roztrzaskanego mechanizmu. Choć nie doświadczył żadnego
poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, bruzda na czole pana Baranowicza jeszcze się pogłębiła.
Ulicę dalej, gdy przechodzień wsiadł do samochodu, punktualnie o 7.45 zadzwonił telefon.
– Mamy to – rzucił po turecku.
– Czyli to prawda, że Polak potrafi… – Głos po drugiej stronie zaśmiał się cicho. – Tak z czystej
ciekawości: jak?
– Wbrew pozorom bardzo prosto. Kiedy zadzwoniłeś do mnie z tym zleceniem, odwiedziłem
pewnego znajomego, miłośnika dynastii Ottomanów, który z wielką radością przybliżył mi dzieje
wojen polsko-tureckich i o wiele – westchnął – naprawdę, wiele więcej.
– Ooo, czyli teraz jesteś historykiem?
– Nie przesadzajmy… – Zamyślił się na chwilę. – Ale przynajmniej jedzenie miał dobre.
Usłyszał ciche parsknięcie swojego rozmówcy.
– Wracając, pytanie brzmiało „w jaki sposób skarb tureckiego dworu znalazł się w Polsce?”
i tenże znajomy wskazał mi pewien trop – delegacje dyplomatyczne. Oczywiście każdy taki wyjazd
to była większa impreza, od kilkudziesięciu do kilkuset osób, i nie mogło się obejść bez wielkiej
ilości darów. Twoje źródła podawały konkretne miasto – Piaseczno. Miałem już pewne przypuszczenia, ale nic więcej nie mogłem ustalić na odległość.
– Więc poleciałeś do Polski, mając jedynie podejrzenia?
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– Klient płacił, a poza tym miałem ochotę na schabowe.
– No chyba że tak. Ciekawy jestem, co na to klient?
– Cóż, zadzwoniłem do niego już z Polski, konkretnie właśnie z Piaseczna. Zwiedzając miasto,
natrafiłam na ciekawy element – turecki półksiężyc na wieży ratusza. Postanowiłem to zbadać
i w ten sposób trafiłem do biblioteki.
– Jak to się dzieje, że ty zawsze trafiasz do biblioteki?
– Szósty zmysł. Jak się domyślasz, od kiedy ją odkryłem, spędzałem tam większość czasu.
– A jakżeby inaczej – mruknął głos.
– W każdym razie wszystko zaczęło układać się w całość. Półksiężyc pojawił się na ratuszu, by
upamiętnić pobyt w mieście posła Porty Ottomańskiej Numan-beja. Przeszukując archiwa, udało
mi się ustalić, że nasz cel znajdował się wśród przywiezionych dla króla Polski darów, jednak w innym spisie przekazanych wtedy podarunków już go nie znalazłem. Tak jakby zagubił się gdzieś
między Piasecznem a stolicą… Jakieś pomysły?
– Hm, może po prostu nigdy nie opuścił miasta?
– Dokładnie tak. Wciąż nie dawało mi spokoju, co sprawiło, że pobyt wysłanników sułtana na
tyle odbił się na mieście, żeby umieścić jego pamiątkę na ratuszu, ale kolejną rzeczą, która zwróciła moją uwagę, był zegar.
– Czemuż to?
– Ponieważ kolejny element układanki się zgadzał. Twoje źródła donosiły, że podejmowano
próby zdobycia celu, ale nie podawały żadnych konkretnych danych, chociażby o miejscu czy dokładnej dacie. Nic ponad „na przestrzeni lat 1979-1989” oraz informacji o fiasku operacji… Tutaj
wkracza zegar. W 1969 r. zawisł na wieży, ale nie powisiał tam długo, gdyż postanowiono przeprowadzić remont, który trwał właśnie w latach 1979-1989, a jak wiadomo podczas remontów,
szczególnie tych przeciągających się, różne rzeczy… no cóż… mogą się zawieruszyć.
– Okazja czyni złodzieja?
– Mniej więcej. Jakkolwiek w żadnych oficjalnych archiwach nie ma o tym mowy, trafiłem na
pewien dziennik, którego autorka słyszała od niejakiej pani Elżbiety, jakoby wszyscy czyhali na
zegar, bo odnaleziono jakieś wzmianki o tureckim skarbie powierzonym w opiekę burmistrzowi.
Była to jedynie krótka informacja, po której nastąpił czterostronicowy opis wszystkich niesprawiedliwości tego świata, jakie spotkały ją w minionym tygodniu.
– Niewątpliwie zajmująca lektura.
32

– Żebyś wiedział. W każdym razie, zegar skradziono i oficjalnie nigdy nie odnaleziono ani
sprawców, ani jego samego.
– Oficjalnie?
– Tak. Natomiast nieoficjalnie, znowu są to plotki zasłyszane przez autorkę, tym razem jednak
od pani Wandy, całe miasto czuło, że coś się w tej sprawie nie zgadza. Wszyscy byli podobno
przekonani, że była to sfingowana przez władze miasta kradzież mająca na celu położenie kresu
plotkom o skarbie.
– A jaka jest prawda?
– Tego nie wie nikt. Kiedy dokopałem się do projektów obu zegarów, skradzionego i obecnego, uzmysłowiłem sobie, że przecież by coś ukryć, najlepiej zrobić to na oczach wszystkich.
W myśl tej zasady zegar był idealnym miejscem. W każdym z projektów przewidziana była luka
umiejscowiona w taki sposób, że gdyby coś tam włożyć, a następnie złożyć mechanizm do końca
i uruchomić, a potem chcieć to coś wyjąć, wszystko by się bezpowrotnie zatrzymało. To tłumaczyło „kradzież” całego zegara. Wtedy przyszedł czas wkroczyć do akcji. Krokiem pierwszym
było podsunięcie Radzie Miasta pomysłu na kolejny remont. Argument w postaci daty ostatniej
renowacji ratusza był wystarczającym katalizatorem. Udało mi się umieścić odpowiednich ludzi
w odpowiednim miejscu, w ten sposób współpracująca ze mną od lat mała firma budowlana wygrała przetarg. Wiedzieliśmy, co nastąpi po wyjęciu z mechanizmu naszego celu, więc postanowiliśmy poświęcić zegar. Miałem już dwójkę ludzi wyposażonych w odpowiednie narzędzia i zaznajomionych z projektem zegara na rusztowaniu. Nieprzewidzianym elementem był burmistrz
obserwujący całą operację. Moi fachowcy bardzo przekonująco sprawiali wrażenie niepewnych
na niestabilnych rusztowaniach. Gdy zaczęli demontować tarczę, pojawiłem się ja. Mechanizm
stanął, zegar spadł. Cel został zabezpieczony. Potem to była już czysta gra. – Pozwolił sobie na
cichy moment triumfu. – A teraz żegnam, jadę zjeść ostatni prawdziwy obiad przed odlotem.
– Żegnam – odparł głos z nutą śmiechu. – Smacznego!
*
Muzeum Etnograficzne w Ankarze, Środkowa Anatolia, Turcja
– Tutaj mogą państwo podziwiać niedawno zwrócony naszemu muzeum eksponat. Pochodzący najprawdopodobniej z czternastego wieku, wykonany na zamówienie dynastii Ottomanów,
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grzebień zdobiony sułtanitem. Ten kamień półszlachetny występuje naturalnie tylko w Turcji.
Przez wieki wierzono w jego właściwości magiczne… – Przewodnik kontynuował wykład swoim
monotonnym głosem, przesuwając się wraz z grupą nieco znudzonych zwiedzających do kolejnej
gabloty. Uśmiechnąłem się lekko. Gdyby tylko wiedzieli…
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WYRÓŻNIENIE

Antonina Szymczak

Dwa światy

Był ponury i nudny dzień. Nad Nową Iwiczną, gdzie mieszkał Kacper Wiśniewski, rozpętała się
ulewa. Chłopak już ponad godzinę wpatrywał się w kropelki deszczu spływające po oknie w jego
pokoju. Nie chciało mu się nic robić, pomimo że miał wiele zainteresowań. Jednym z nich były
mangi, w których fascynowały go rysunki i fabuła. Od najmłodszych lat czytał przeróżne komiksy,
a teraz jego kolekcja zajmowała już całą półkę.
W końcu oderwał nos od szyby i postanowił wyjść z domu. Choć wiosna przyszła już tydzień
temu, na dworze wciąż panował ziąb. Szalik i czapka nadal towarzyszyły mu we wszystkich spacerach, a dziś do tej pary dołączył także parasol.
Kacper rozejrzał się i skręcił w Mleczarską. Ulica prowadziła aż do samego Piaseczna. Z początku szedł bez celu, ale potem przypomniał sobie, że dawno nie był w bibliotece. Zastanawiał
się, czy są w niej mangi. Dotarł już do Jarząbka, kiedy na przejściu dla pieszych ujrzał czarnego
kota.
– Ten dzień nie może być gorszy niż jest! – westchnął. W tym samym momencie zbliżający się
samochód wjechał w kałużę i ochlapał mu spodnie. – A jednak może… – Zmrużył oczy, by uchronić
je przed zacinającym deszczem.
*
Biblioteka była nowa, piętrowa i podzielona na wiele sal. Kacper bez trudu trafił do działu dla
dzieci i młodzieży. Wielokrotnie wypożyczał tu lektury i dobrze znał panie bibliotekarki.
– Dzień dobry, pani Agnieszko – uśmiechnął się, wkładając mokry parasol do specjalnego
kosza stojącego przy wejściu.
– Dzień dobry, Kacperku! Co cię tu sprowadza w taki brzydki dzień? – zdziwiła się. – Mickiewicz czy Słowacki? – dodała żartobliwie.
– Tym razem żaden z nich – odparł. – Interesują mnie mangi. Są?
– Oczywiście! Chodź, zaprowadzę cię. – Kiwnęła ręką. – Mamy cały duży regał komiksów!
Oczy chłopaka rozbłysły z zachwytu. Od razu dostrzegł kilka mang, które go zaciekawiły.
– Dziękuję. – Był wniebowzięty. A kiedy pani Agnieszka odeszła, zaczął przeglądać książki.
Po kwadransie wiedział już, które wypożyczy. Odchodząc, kątem oka dostrzegł jeszcze jeden
komiks. Był owinięty w najzwyklejszą, czarną okładkę, zniszczoną i przetartą na krawędziach.
Jakaś staroć, przemknęło mu przez myśl, gdy wziął mangę do ręki.
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– Dziwne – wymamrotał, kiedy mrugnęła do niego nikłym światełkiem. Pomyślał, że to wyobraźnia płata mu figle. Powoli otworzył książkę i… nagle zrobiło się ciemno. Po chwili światło znów
rozbłysnęło.
– Co to było? – zdziwił się. – Korki wysiadły przez ten deszcz?
Odłożył mangę na półkę i ruszył w stronę kontuaru. Usłyszał, że pani Agnieszka z kimś rozmawia. Wiedział, że w taką pogodę dzieci lubiły przychodzić do biblioteki. To była ich kraina bajek.
Naprzeciw bibliotekarki stała dziewczyna, która wyglądała jak postać z jego ulubionej mangi.
– Co ja widzę?! – uszczypnął się w rękę, nie dowierzając własnym oczom. Nie śnił! – Dzień
przebierańca? – Zerknął na panią Agnieszkę. Zmieniła się! Zamiast blond włosów upiętych w kok
miała szopę sterczących rudych włosów. Niebieskie oczy, zazwyczaj schowane za okularami, jak
u Harry’ego Pottera, teraz były ogromne i czarne. – Też mogę się przebrać?
Dziewczyna odwróciła się w stronę Kacpra. Miała długie, różowe włosy splecione w dwa kucyki. Jej wielkie oczy i słodki uśmiech emanowały radością.
– Cześć! – zawołała. Wyglądała na bardzo pozytywnie zakręconą młodą osobę.
– Yyy… Hej! – Chłopak próbował zachowywać się naturalnie. – Jestem Kacper, a ty?
– Junko! – Podała mu rękę, wpatrując się w niego badawczym wzrokiem. Dziwił ją wygląd
chłopaka.
*
Kiedy opuszczali razem bibliotekę, nadal padało. Kacper zaproponował koleżance, że odprowadzi ją do domu. Szli znajomymi ulicami, a jednak nie poznawał miejsc, które mijali. Zaczął
się niepokoić. Minęła ich jakaś para w długich, czarnych płaszczach. Oboje mieli duże, czerwone
źrenice niczym wampiry. Przeraził się, ale Junko pomachała do nich przyjaźnie. Musiał dowiedzieć się za wszelką cenę, co się stało. Bo, że coś się wydarzyło, nie miał wątpliwości. Domyślał
się nawet, kiedy. Swoimi przemyśleniami zapragnął podzielić się z Junko. Powinien przecież wrócić do domu, lecz nie wiedział, jak. Liczył na to, że dziewczyna mu pomoże.
– Twierdzisz, że przeniosłeś się tu, kiedy otworzyłeś mangę?! – mruknęła, a kiedy skinął głową, dodała: – Nie przypominam sobie podobnego zdarzenia. – Zamyśliła się. – Chyba że…
– Coś sobie przypomniałaś? – zapytał z nutą nadziei w głosie.
Szli przez park. Nawet był trochę podobny do tego w Piasecznie. Kacper wpadł na pomysł,
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że może to być druga strona miasta, jak w „Stranger Things”, ale szybko odrzucił tę myśl. Musiał
znaleźć realne wytłumaczenie tego, co się stało. Martwił się, że rodzice wkrótce zaczną go szukać. Postanowił wysłać do mamy SMSa, ale wiadomość nie przeszła.
– Tu mieszkam. – Junko wskazała ręką parterowy budynek. – Wejdź. Coś ci pokażę.
– Rodzice nie obrażą się, że wpadłem? Nie znają mnie.
– Hm… Mieszkam sama. – Wzruszyła ramionami. – Ale to nieważne. Czytaj!
Pokazała mu starą gazetę. Zdjęcia wyblakły, a tekst w kilku miejscach był nieczytelny.
– W ostatnim tygodniu widziano na rynku małą dziewczynkę w wieku około ośmiu lat. Jej
wygląd przykuwał uwagę wszystkich mieszkańców Piasechuno. Znaki szczególne: dziwny ubiór,
drobna twarz, małe oczy, krótkie i proste włosy o jasnej barwie. – przeczytał Kacper. – To tak, jak
ja?
– Nie wiem, ale twoje oczy są małe. – zachichotała Junko. – No, ale przeczytaj dalej.
– Kiedy jeden z przechodniów zapytał ją o imię, cichutkim głosikiem odpowiedziała „Julka”.
– Usiadł z wrażenia na krześle. – Julka! Brzmi jak imię z mojego świata. – Zerknął na koleżankę.
Obierała mandarynki. – Od kiedy masz tę gazetę? – Uniósł jedną brew.
– Od kiedy pamiętam, zawsze ją miałam. Nie wiem, dlaczego. Nigdy potem nie widziano już
tej dziewczynki. – Podała mu owoc. – Jedz.
Miała, podobnie jak on, trzynaście lat, ale nie chodziła do szkoły. Większość czasu spędzała
w bibliotece, gdzie uczyła się czytając książki. Przyznała się, że pamięta tylko ostatnie pięć lat
swojego życia.
– Kiedy próbuję sobie coś przypomnieć, nie kojarzę tego świata, ani tutejszych ludzi. Jak
przez mgłę widzę kobietę i mężczyznę, którzy mnie przytulają. Może to moi rodzice? – Junko
spuściła głowę i pociągnęła nosem. – Odkąd pamiętam, zawsze mieszkałam tu sama.
– Nie uważasz, że twoja historia jest dziwna? – dotknął jej ręki ze współczuciem. – Nie próbowałaś nigdy odszukać rodziców? – spytał, ale nie odpowiedziała. Za oknami zrobiło się ciemno.
– Jejku, która godzina? Powinienem wracać do domu. – Zerwał się. – Ale jak?
Junko powiedziała, że może zostać i przenocować u niej. Na razie nie wiedział, jak trafić do
rodziców, choć zaczynał się domyślać, że rozwiązaniem będzie powrót do biblioteki. Teraz jednak
była zamknięta.
– Dobranoc, Kacperku. – Junko poszła do swojej sypialni.
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– Dobranoc – odparł i położył się na kanapie.
W głowie miał gonitwę myśli. Zastanawiała go historia nowej koleżanki i tajemniczej dziewczynki z gazety. Czuł, że coś je łączy. Kiedy Junko opowiadała o sobie, słodki uśmiech znikał z jej
twarzy. Muszę jej pomóc, pomyślał przed zaśnięciem.
*
– Kacper, wstań! – Chłopaka obudził pogodny głos Junko. – Przygotowałam śniadanie.
Przetarł oczy i przypomniał sobie, gdzie jest. Inny świat, ale zapach, jak w domu, przemknęło
mu przez głowę. Na stole leżały dwa niebieskie talerze, a na nich parowała jajecznica z boczkiem.
– Jak się spało? – spytała Junko i uśmiechnęła się [>*^*<].
– Super! Dziękuję, że pozwoliłaś mi przenocować.
– Wiadomo. Nie wypuściłabym cię na dwór tak późno. Jeszcze by cię zjadły demony… – Junko
spojrzała na Kacpra, tłumiąc śmiech. Sprawiała wrażenie, jakby już nie przejmowała się wczorajszymi zdarzeniami.
– Żartujesz? – Kacper spojrzał na nią z przerażeniem.
– A co? Uwierzyłeś w demony? – roześmiała się.
Jedli w milczeniu. Kacper był zamyślony. Zastanawiał się, dlaczego Junko nic nie pamięta ze
swojego dzieciństwa. Po śniadaniu poszedł do łazienki. Dziewczyna dała mu czysty ręcznik i nową
szczoteczkę do zębów. Spojrzał w lustro i podskoczył ze zdziwienia.
– Co jest? – zapytał sam siebie. – Moje włosy… Zaczynam przypominać ludzi stąd! Postacie
z mang! – Fryzura chłopaka nabierała pełnych kształtów, a jego oczy były większe niż poprzedniego dnia. Pomyślał o Junko. Zawołał ją.
– Co się stało? – Przybiegła po chwili.
– A jeśli to ty jesteś dziewczynką z gazety? – Zastanowił się głośno. – Zobacz, co się dzieje
z moimi włosami.
– Zmieniają się – odparła. Jeszcze nie domyślała się, o co chodzi Kacprowi.
– Właśnie! Może… ty też się zmieniłaś? – powiedział Kacper. – Mieszkasz tu tak długo.
– Dziwnie mówisz – zachichotała, znów przypominając dziewczynę z komiksu.
– Junko, to nie są żarty. Skup się – poprosił. – Byłaś w bibliotece wczoraj. Po co, skoro nic nie
wypożyczyłaś?
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– Lubię tam chodzić i czytać książki. Czuję się wtedy taka bezpieczna. – Z twarzy dziewczyny
zniknął uśmiech. Zrozumiała tok myślenia kolegi. – Powinniśmy iść do biblioteki.
– I znaleźć mangę, która przenosi czytelnika między światami – dodał. – Możliwe, że twój
prawdziwy dom jest po drugiej, tej mojej, stronie, i wciąż mieszkają w nim twoi rodzice.
Junko nie mogła uwierzyć w to, że przez tyle lat miała gazetę o samej sobie. Nigdy nie przyszło jej nawet do głowy, by zagłębić się w treść artykułu o tajemniczej dziewczynce.
*
W bibliotece szybko znaleźli starą mangę. Kacper pamiętał, gdzie ją odłożył poprzedniego
dnia. Ponownie wziął książkę do rąk.
– Uwaga, otwieram. – powiedział z przejęciem.
– Zgadzam się. – Junko odpowiedziała uśmiechem. Być może ostatni raz widział jej ogromne,
niebieskie oczy i słodkie usteczka. – Chcę wrócić do prawdziwego domu.
Znów zgasło światło, a po chwili rozbłysło. Kacper zerknął na Junko. Była normalną dziewczyną z jego świata. Straciła długie, różowe włosy, przez które wczoraj zwrócił na nią uwagę.
– Dziękuję, że pomogłeś mi wrócić – wyszeptała. – Kacperku! Odzyskałam wspomnienia!
Junko przypomniała sobie całe dzieciństwo. Płacząc ze szczęścia, złapała Kacpra za rękę
i pociągnęła ku wyjściu.
– Muszę znaleźć rodziców!
– Podejrzewam, że mieszkają w tym samym miejscu, gdzie stał twój dom w świecie mangi.
Nie mylił się. Przebiegli przez park i po chwili stali już przed białymi drzwiami. Zapukali. Junko drżała ze wzruszenia i strachu. Nie była pewna, czy zastanie swoich rodziców, a jeśli tak, czy
ją poznają?
– Słucham? – Kobieta o smutnych oczach uchyliła drzwi. – Nie potrzebujemy ulotek.
– Mamo… To ja.
– Julcia?! – Na twarzy kobiety pojawiło się niedowierzanie. Cień nadziei rozświetlił jej
oczy. – Dziecko… Czy to ty?
– Ja, mamo! Ja! – Rzuciła się jej na szyję. – A gdzie tata?
– Na targu, kochanie. – Kobieta płakała. – Wejdź. – Spojrzała na kolegę córki. – Wejdźcie oboje. Już dzwonię do taty. – Wybrała numer telefonu do męża. – Co za szczęście!
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Ojciec Julki wrócił w ciągu kwadransa. Kiedy usiedli przy kuchennym stole, dziewczyna opowiedziała rodzicom swoją historię.
– Tamtego dnia wzięłam cię do biblioteki – przypomniała sobie mama. – Szukałam książek dla
siebie, a ty biegałaś między półkami. Myślałam wtedy, że się gdzieś schowałaś, ale ty zniknęłaś.
Nie mogliśmy cię znaleźć…
– Wróciłam dzięki Kacprowi. – Dziewczyna wskazała ręką na kolegę.
*
Kacper był dumny z siebie, że w tak źle zaczętym dniu zrobił tyle dobrego. Wychodząc z domu
Julki, zobaczył leżącą na stoliku gazetę. Była tak samo stara jak ta ze świata mangi. Pisano w niej
o zaginięciu Julki Szyszyńskiej. Obok tekstu znajdowało się zdjęcie zaginionej dziewczynki.
Uśmiechnął się i pobiegł do domu.
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WYRÓŻNIENIE

Wiktoria Sobczyk

Słowa ranią

Był piękny, słoneczny poranek. Idealna pora na spacer do biblioteki. Jako że jestem molem książkowym, często odwiedzam naszą piaseczyńską bibliotekę, w której zawsze znajduję
to, czego poszukuję, ale również wiele więcej. Przytulna atmosfera sprawia, że czuję się tam jak
w domu. Znam jej każdy kącik, każdy zakamarek, wiem, gdzie jest miejsce poszczególnej książki.
Zadowolona ze sprzyjającej pogody zadzwoniłam do Zuzy zapytać się, czy miałaby ochotę
pójść ze mną do biblioteki. Zuza, podobnie jak ja, jest ogromną pasjonatką literatury. Uwielbiamy
wspólnie przesiadywać w bibliotece, a także osobno, razem czytać książki, które wpadły nam
w ręce.
Kiedy dotarłyśmy na miejsce, postanowiłyśmy, że tym razem sięgniemy po książki z kategorii
literatury pięknej.
Moja przyjaciółka znalazła idealną książkę, jednak ja ze względu na duży wybór nie mogłam
się zdecydować na żadną konkretną powieść. Po chwili jednak ujrzałam książkę, której okładka
przykuła moją uwagę. Była bardzo kolorowa, wyróżniała się na tle pozostałych książek.
Kiedy wzięłam ją do ręki, przypomniało mi się, że kiedyś już ją czytałam. Stwierdziłam, że
odłożę tę książkę na właściwą półkę, jednak zauważyłam, że coś z niej wystaje…
*
Otworzyłam książkę i zobaczyłam, że w środku jest list. Zaintrygowana postanowiłam go
przeczytać. Nie mogłam uwierzyć w to, co czytałam. Autor listu planował popełnić samobójstwo
tego samego dnia wieczorem w parku.
W liście napisał, że ma dość bycia prześladowanym i wyśmiewanym przez rówieśników. Czuje
się źle sam ze sobą, nie ma przyjaciół, nie może nikomu zaufać, bo na każdym, komu zaufał, się
zawiódł.
Od razu po przeczytaniu pobiegłam do Zuzy i pokazałam jej list, który przed chwilą znalazłam.
Szybko podjęłyśmy decyzję o powiadomieniu o liście pani Kasi, naszej ulubionej bibliotekarki.
Zapytałyśmy się również, kto w ostatnim czasie wypożyczył powieść. Była to bardzo znana książka, dużo nastolatek ją wypożyczało, jednak list był napisany przez chłopaka, a nie dziewczynę.
Okazało się, że dwa dni wcześniej książkę wypożyczył chłopak o imieniu Marcel. Po chwili
zastanowienia pani Kasia przypomniała sobie, że chłopak był wysokim, bardzo szczupłym brunetem. Książkę zwrócił następnego dnia wieczorem, chwilę przed zamknięciem biblioteki.
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Nie wahałyśmy się ani chwili, od razu ruszyłyśmy na poszukiwanie chłopaka. Zuza zadzwoniła do swojej siostry Agaty, natomiast ja do Anki i Magdy, naszych dwóch przyjaciółek. Pani
Kasia zadzwoniła na policję, która zareagowała błyskawicznie i wszyscy udaliśmy się do parku na
poszukiwania.
Podzieliliśmy się na trzy grupy: w pierwszej z nich byłam ja, Zuzka i Agata, w drugiej Anka,
Magda i pani Kasia, a w trzeciej policjanci.
Po trzydziestu minutach nadal nie mogliśmy znaleźć Marcela. Nie wymienił w liście konkretnego miejsca w parku, w którym będzie. Właśnie mijałyśmy plac zabaw, kiedy na jednej z huśtawek
Agata zobaczyła szczupłego bruneta.
Od razu wiedziałyśmy, że to Marcel.
Chłopak siedział skulony, twarz zakrywał rękoma. Na trawie leżał nóż.
Podbiegłyśmy do chłopaka, skontaktowałyśmy się z Anką, która poinformowała policjantów,
że Marcel został odnaleziony, i zadzwoniłyśmy na pogotowie. Zdecydowałam się porozmawiać
z chłopakiem. Opowiedział mi, że koledzy z klasy dokuczają mu ze względu na wygląd, nikt nie
chce z nim rozmawiać, a jeżeli już ktoś zdecyduje się na rozmowę to tylko dlatego, by móc go
w jakiś sposób skompromitować. Powiedział, że jest obiektem żartów i nikomu nie może zaufać.
Opowiedziałam mu o tym, jak sama byłam prześladowana przez rówieśników. Czułam się samotna i wyalienowana. Zmiana środowiska bardzo mi pomogła, znalazłam przyjaciół, których do
tamtej pory nie miałam, otworzyłam się na innych, zaczęłam rozwijać swoje pasje i spełniać marzenia. Nigdy się nie poddałam. Marcel również potrzebował pomocy. Niestety, wcześniej jej nie
otrzymał. Zrozumiał, że to, co miał zamiar zrobić, było nierozsądne. Bardzo chciałam mu pomóc.
Podałam mu numer telefonu do pani Sylwii, mojej psycholog, która bardzo mi pomogła w trudnym
dla mnie czasie i do której nadal chodzę. Zdecydował, że pójdzie na sesję, jednak obawiał się iść
sam, dlatego postanowiłam, że wybiorę się razem z nim.
Po rozmowie z panią Sylwią czuł się dużo lepiej, zdecydował się uczęszczać na zajęcia co
tydzień.
*
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Od ostatnich wydarzeń minął rok. Razem z Marcelem bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Staliśmy się bardzo dobrymi przyjaciółmi. Marcel systematycznie chodzi na terapię, stał się bardziej
otwarty i często się uśmiecha. Spełnia swoje marzenia. Chciałby zostać psychiatrą i pomagać
innym tak, jak pomagano jemu.
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WYRÓŻNIENIE

Nina Chalimoniuk

Taka zagadka, że można
dostać kota!

W Polsce trzęsienia ziemi nie zdarzają się często. Tak samo rzadkim zjawiskiem są samodzielnie uciekające z półek książki. Wyobraźcie sobie więc zdziwienie pewnej nastolatki, gdy jedna
z ulubionych kryminalnych opowiastek spadła prosto w jej ręce.
– Fryderyk! Natychmiast złaź z tej półki! – Bibliotekarka w okrągłych okularach wzięła grubego, rudego kota na ręce. – Przepraszam cię kochaniutka. Ta książka o mało nie spadła ci na głowę!
– Nic się nie stało. Koty już takie są. – Dziewczynka z uśmiechem odłożyła tom na miejsce.
Putka przychodziła do piaseczyńskiej biblioteki minimum raz w tygodniu po lekcjach i dobrze
znała zwyczaje tego kociaka. Bardzo lubiła te futrzaste stworzonka i uwielbiała bawić się z Fryderykiem. Tydzień wcześniej rozpoczęły się wakacje, więc Putka miała dużo czasu na siedzenie pośród książek z kotem na kolanach. Tego dnia przyszła do biblioteki z przyjaciółką, Laurą, z którą
za wszelką cenę chciała podzielić się swoją miłością do czytania. Wybierała kryminał, gdy w jej
ręce wpadła (z małą pomocą kota) druga część uwielbianej przez nią serii: Uprowadzony w Los
Angeles.
– Zdecydowanie musisz przeczytać. Poza tym główny bohater ma kota, a to duży plus. – Putka ze śmiechem podsunęła książkę prosto pod nos przyjaciółki. – Tylko muszę znaleźć pierwszą
część…
Dziewczynki zabrały się za przeszukiwanie regału, ale książki nie było. Postanowiły zapytać
bibliotekarkę, czy ma więcej egzemplarzy – reakcja pani Korczewskiej je zadziwiła.
– Ach, moje drogie panienki! Chętnie bym wam pomogła, ale niestety nie mam już tej książki!
– powiedziała bibliotekarka płaczliwym głosem i zakryła sobie twarz dłońmi.
Putka wpatrywała się ze zdziwieniem w starszą panią. Wiedziała, że biblioteka była dla pani
Korczewskiej czymś w rodzaju świątyni, a tomy wszelkiej maści – najcenniejszymi skarbami. Bibliotekarka czasami musiała się rozstawać z niektórymi, ale żeby od razu płakać? Często książki
się niszczyły lub całkiem rozpadały przez ludzi, którzy ich nie szanowali, więc oczywiste było to,
że wysyłano je na zasłużony urlop, jak mawiała Putka, czyli po prostu na makulaturę. Bibliotekarka szybko wyjaśniła im powód swojego zmartwienia.
– Od początku wakacji codziennie znika z naszej biblioteki jakaś książka! Nie wiadomo jak to
się dzieje. Zniknęło ich już osiem! – Pani Korczewska zatrzymała na chwilę swoją opowieść, by
wydmuchać nos, po czym kontynuowała. – Policja już próbowała rozwiązać sprawę, ale nie ma
żadnych tropów. Monitoring nic nie pokazał, alarm się nie włączał, śledztwo stoi w miejscu.
Laura spojrzała na Putkę i uśmiechnęła się. Jak mogła się spodziewać, jej przyjaciółka słucha51

ła tej historii z szeroko otwartymi oczami i zapisywała coś w swoim notatniku.
– A odciski palców? – spytała Putka, nie odwracając wzroku od zeszytu.
– Nie było nic. Policja się poddała, tak jak ja. – Starsza pani wstała i skierowała się w stronę
zaplecza.
– Proszę pani! – Putka zatrzymała bibliotekarkę. – To idealne zadanie dla mnie! Zaczęły się
wakacje, mam mnóstwo wolnego czasu i mogę się tym zająć. Zacznę od razu!
– Och! To wspaniale, że chcesz mi pomóc. Może poradzisz sobie lepiej niż policja… – westchnęła.
Putka poprosiła panią Korczewską o listę skradzionych książek i wyszła z biblioteki.
– Laura! Ja idę do domu. Muszę to wszystko przemyśleć. Cześć!
Niemal sprintem pobiegła na ulicę Świętojańską. W głowie cały czas próbowała rozstrzygnąć,
w jaki sposób książki znikały. I dlaczego akurat te? W bibliotece piaseczyńskiej jest przecież dużo
egzemplarzy o wiele więcej wartych niż Dzielny kot Gutek – książka skradziona jako czwarta.
Putka wpadła do swojego domu jak burza i od razu usiadła do komputera. Wrzucała do wyszukiwarki po kolei wszystkie książki z listy i wypisywała sobie informacje, które mogły być przydatne w jej śledztwie. Autor, data wydania, okładki i opisy interesowały ją najbardziej. W końcu
zerknęła na notatki, by je przeanalizować. Za oknem było już ciemno, jej brzuch pilnie domagał
się posiłku, ale ona była zbyt zajęta, by o tym myśleć. W końcu, po wielokrotnym czytaniu zapisków, zauważyła pewną zależność, która łączyła zaginione książki. Kot. Raz występował jako
główny bohater, czasem, jak w przypadku książki numer siedem Niezbędnik zwierzomaniaka,
jako jeden z tematów, zaś w Inwazji pojawił się na okładce. Tylko po co komuś osiem zupełnie
różnych książek, które łączy tylko jedna rzecz?
Pomyślmy jeszcze raz:
1. Zabijaka Arnold
2. Uprowadzony w Los Angeles
3. Oddany przyjaciel
4. Dzielny kot Gutek
5. Inwazja
6. Rysowanie zwierząt krok po kroku
7. Niezbędnik zwierzomaniaka
8. Instrukcja obsługi kota
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Putka głośno ziewnęła. Najlepszą rzeczą, jaką mogła w tym momencie zrobić, była kolacja
i długi sen. Podobno poranek przynosi rozwiązania.
*
Następnego dnia po śniadaniu pobiegła do biblioteki. Miała nadzieję, że odnajdzie jeszcze
jakieś wskazówki, bo jej śledztwo tak naprawdę utknęło w martwym punkcie. Gdy tylko weszła
do środka, jej oczom ukazała się pani Korczewska stojąca przy regale z literaturą dziecięcą, raz
po raz pociągająca nosem.
– Dzień dobry. – Putka podeszła do bibliotekarki. – Czy coś się stało? Zniknęła kolejna książka?
– Niestety tak! To już dziewiąta! A dzisiejsza miała naprawdę duże znaczenie.
Pani Korczewska odeszła od regału, by jak codziennie o dwunastej nakarmić Fryderyka. Putka
analizowała w głowie jej słowa. Czyżby dzisiaj zniknęła jakaś wartościowa książka? Dziewczynka
podniosła z ziemi karteczkę i domyśliła się, że to tytuł tej powieści. Kot, który kochał anagramy?
Dość dziwny jak na cel złodzieja. Co miała na myśli pani Korczewska, mówiąc, że ma duże znaczenie? Putka szybko zorientowała się, że tytuł tej książki również ma związek z kotami! Dziewczynka westchnęła. Nie miała pojęcia, co dalej robić. Niby miała jakiś trop, ale czy on coś dał?
– Proszę pani? Co to znaczy anagram? – spytała Putka, gdy tylko pani Korczewska wróciła
z Fryderykiem na rękach.
– Anagram to coś jak bałagan. Przestawia się litery lub sylaby jakiegoś wyrazu czy zdania.
Putka się zamyśliła. Skoro ten tytuł ma szczególne znaczenie, to może chodzi o pomieszanie
jakichś wyrazów lub kolejności…
– Tak! To może być to! – powiedziała do siebie dziewczynka podnieconym szeptem i wyjęła
swój notatnik. Napisała:
Pierwsze litery tytułów:
ZUODIRNIK
Zmiana kolejności:
UDRIZOINK
Zmiana kolejności ZNOWU:
URODNIZKI
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Niemożliwe! Czy to się układa w… URODZINKI? O co może chodzić? Złodziej ma urodziny
i nie chciał zapomnieć? A może to jakiś tajny szyfr? Putka gorączkowo myślała i próbowała to
sobie poukładać w głowie. Nagle podbiegł do niej Fryderyk i zabrał ze stolika jej telefon!
– Ej! Wracaj! To moje! – Putka zerwała się z krzesła i pobiegła za kotem. Wybiegła z biblioteki. Zauważyła koci ogon znikający na szczycie kręconych schodów, prowadzących… No właśnie.
Putka nigdy nie była na piętrze i trochę się zawahała przed wejściem, ale chęć odzyskania telefonu pchnęła ją na górę. Gdy zdyszana wbiegła po schodach, zobaczyła spore pomieszczenie,
które zamiast jednej ze ścian miało czarną kotarę, za którą właśnie zniknął Fryderyk. Putka tym
razem bez wahania podbiegła do kurtyny i ją odsłoniła. To, co zobaczyła, zupełnie ją zszokowało.
Na stojącej w tej sali scenie stali wszyscy jej przyjaciele, znajomi i rodzina, krzycząc NIESPODZIANKA!!! Trzymali ogromny transparent z napisem… Zgadliście! URODZINKI! Cała sala była
przystrojona balonami, wstążkami i ozdobami wszelkiej maści. Przy ścianach stały długie stoły
z jedzeniem. Putka stała w miejscu jak słup soli i nie mogła zrozumieć, co się stało. Mnóstwo
pytań nasuwało jej się na usta, ale nie potrafiła wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Na szczęście
z pomocą przyszła jej przyjaciółka Laura:
– Haha! Gdybyś widziała teraz swoją minę! Zdziwiona? – Putka zdobyła się jedynie na kiwnięcie głową. – O to nam chodziło! Całą akcję wymyślaliśmy przez ostatni miesiąc. Pani Korczewska
pomogła nam wymyślić tę sprawę z kradzieżami. Wiemy, że kochasz rozwiązywać zagadki, a jeśli
są połączone z kotami, to już w ogóle!
– Ale dlaczego? Przecież moje urodziny są za dwa tygodnie! – Putka nadal była w ciężkim
szoku.
– No właśnie! Dzięki temu niczego się nie spodziewałaś. A po za tym za tydzień wyjeżdżasz na
wakacje i nie będzie cię w domu na urodziny. Dlatego postanowiliśmy urządzić je dzisiaj!
– Wow! To niesamowite, ile szczegółów musieliście wymyślić. – Putka przytuliła się do Laury.
– To najfajniejsze urodziny w moim życiu!
– Ej! Najlepsze dopiero się zaczyna!
Laura pociągnęła solenizantkę na środek sceny, żeby wszyscy mogli złożyć jej życzenia. Potem
do późnej nocy wszyscy się bawili, tańczyli i jedli. A na koniec, pod wieczór, wniesiono ogromny
tort czekoladowy w kształcie kota z napisem: „Putka KOCIARA lat 13”.
*
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– Hej. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. – Putka zaczęła rozmowę, gdy już sprzątali po
imprezie. – Jak to się stało, że Fryderyk zrzucił na mnie wczoraj książkę? Bo tak naprawdę od
tego wszystko się zaczęło.
– Wiesz? – powiedziała Laura z tajemniczą miną. – Kocimiętka może zdziałać cuda…
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WYRÓŻNIENIE

Łucja Wołkowicz

Jesienna zagadka

Była godzina szesnasta. Ludzie wracali z pracy, więc na ulicy był tłum. Słychać było stukot
kół dorożek i głośne krzyki ich kierowców, denerwujących się na przechodniów na ulicy. Ludwika
szła obok piaseczyńskiego cmentarza i rozmyślała nad nowym, ciekawym artykułem do „Kroniki
Piaseczyńskiej” – gazety, w której pracowała. W głowie przez cały czas słyszała słowa swojego
szefa Hieronima – „Mam dosyć twoich bezwartościowych i nudnych artykułów, które ciągle podstawiasz mi pod nos. Masz trzy dni na napisanie czegoś interesującego, inaczej będziemy musieli
się pożegnać…”. To ostatnie zdanie wstrząsnęło Ludwiką. Nie chciała pożegnać się z wymarzoną
pracą, musiała stworzyć ciekawy artykuł. Ale jak tu napisać ciekawy artykuł w miasteczku, w którym prawie nic się nie działo?
Miała dwadzieścia trzy lata i spełniała jedno ze swoich największych marzeń – została dziennikarką. Wydawało się to niemożliwe, bo w Piasecznie jeszcze żadna kobieta nie pracowała na tym
stanowisku, ale jej się udało. Była ubrana w granatową spódnicę oraz białą koszulę z bufkami,
miała na sobie lekki płaszcz oraz zrobiony na drutach błękitny szalik. Brązowe włosy spięła w luźny niski kok. Ludwika uwielbiała to upięcie za uniwersalizm. Oczywiście, gdyby nie praca i naciski
matki, najchętniej nie spinałaby włosów. Jej poliki były lekko zarumienione od zimna. Była jesień.
Wiatr i kolorowe liście dookoła wyglądały jak barwny deszcz. Dziewczyna uwielbiała jesień, był to
dla niej czas spokojny, idealny do przemyśleń, pomysłów, a przede wszystkim marzeń. Kolorowe
liście przy cmentarzu wyglądały wspaniale. Zawsze wracając z pracy, szła tędy i siadała na ławce,
czytając książki wypożyczane w bibliotece za rogiem.
Zbliżając się do biblioteki, jak zawsze dała panu Stanisławowi pieniądze na obiad. On, jak
zawsze, uśmiechnął się serdecznie i powiedział:
– Ach, Ludwiko, dobra z ciebie dziewczyna. Pamiętaj, że zawsze służę pomocą.
Bardzo lubiła jego uśmiech, było w nim coś, co zawsze poprawiało jej humor. Nie znała jego
nazwiska, ale każdy mówił do niego „pan Stanisław”. Wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi.
Przechodząc na drugą stronę ulicy, omijając zgrabnie powozy, ujrzała tłum przed biblioteką.
Przyspieszyła kroku. Przed budynkiem zobaczyła panią Franczak, która jakimś cudem zawsze
znajdowała się tam, gdzie coś się działo. A to miejsce dzisiaj na pewno do takich należało.
Podeszła bliżej i podsłuchała rozmowę dwóch kobiet, które różniły się od siebie pod każdym względem. Jedna była masywna, druga – drobniutka. Grubsza pani była typem przewodnika
w rozmowie, chudsza – typem przytakującej słuchaczki. Ludwika uśmiechnęła się, widząc kontrastowość kobiet. Dowiedziała się, że w bibliotece dokonano kradzieży książki Adama Mickiewicza
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z dedykacją dla jego ukochanej Maryli Wereszczakówny i podpisem autora. Podobno kradzież
odkrył pan Galicki, szatniarz. Był to przemiły, niski i starszy człowiek, który nosił wytworny frak
i okrągłe, małe okulary. Był przekonany o wyższości Mickiewicza nad innymi autorami. Ową skradzioną książkę wręcz wielbił.
Ludwika przedarła się przez rozwydrzony tłum i weszła do biblioteki. Przy biurku siedziała
zapłakana pani Elżbieta. Dziewczyna podeszła do niej i zadała pytanie:
– Dzień dobry, czy mogę oddać książkę?
– Ach, to ty… Możesz oddać, ale nie uważasz, że to niezbyt stosowna chwila? – odpowiedziała
bibliotekarka.
– A jaka chwila byłaby stosowna? – zapytała dziewczyna ze słodkim uśmiechem.
– Ta dzisiejsza młodzież – westchnęła pani Elżbieta. – Za moich czasów dziewczyny w twoim
wieku były inne. Daj tę książkę, moja droga.
Młoda dziennikarka wyszła z biblioteki. Była zmęczona wydarzeniami z tego dnia i potrzebowała odpoczynku. Rozmyślała o kradzieży. Ludwika była wręcz pewna, że za kilka dni ktoś zwróci
książkę. Kto by chciał coś kraść w Piasecznie? Nagle… Ludwika wpadła na pomysł – napisze artykuł o tej kradzieży! Zdziwiła się, że wcześniej na to nie wpadła. Przecież to idealny temat. Już
widziała przed sobą ten wielki nagłówek „Kradzież książki Adama Mickiewicza! Kryminał czy
tylko żart?”.
Nazajutrz wybrała się na poszukiwanie informacji. Najpierw odwiedziła bibliotekę i rozpoczęła od wywiadu z panią bibliotekarką. Po bibliotece kręciło się dwóch policjantów. Szef policji oraz
jego niezdarny praktykant. Ludwika dowiedziała się od nich, że na razie w związku z kradzieżą nic
nie ustalono. Pani Elżbieta wyglądała na zmartwioną. Na widok czekoladek, przyniesionych przez
dziewczynę, pani bibliotekarka od razu się rozpromieniła.
Ludwika zapytała bibliotekarkę o to, co widziała tamtego dnia i o której godzinie odkryto
kradzież.
– Cóż, Ludwisiu. Wczorajszy dzień był taki jak zawsze… – Po chwili zastanowienia dodała: –
Ale poczekaj. Pamiętam, że widziałam mężczyznę oglądającego właśnie książkę Mickiewicza. Nie
wyglądał mi na złoczyńcę, a ja wiem, co mówię. Pamiętam tylko, że oglądał tę książkę i wypytywał
o nią. Nic szczególnego. Kradzież odkrył pan Galicki około godziny… hmm… tak o piętnastej. Ale
ja się nie dziwię, że coś ginie. To dlatego, że zarząd nie chce nam dać nowych szaf. Przecież mi
się już książki na półkach nie mieszczą. Wczoraj, po zamknięciu, odkładałam oddaną przez ciebie
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książkę, a tu się okazało, że się nie mieści, a ostatnio się mieściła.
– A o co pytał? Kojarzy go pani skądś?
– Oj, już, już odpowiadam. Zapytał się mnie, od kiedy jest tu ta książka. Czy jest możliwe jej
wypożyczenie i to tyle, bo później poszłam coś zjeść. Wydaje mi się, że nigdy wcześniej go nie
widziałam.
Ludwika postanowiła pójść teraz do szatni, do pana Galickiego. Starszy pan był blady jak ściana. Powtórzył w zasadzie wszystko to, co bibliotekarka. Ale przypomniał sobie, że gdy o godzinie
piętnastej robił swój obchód, to książki Adama Mickiewicza nie było na swoim miejscu. Leżała tam
za to kieszonkowa książeczka Szekspira z otwartą stroną. Pan Galicki po prostu schował do kieszeni książeczkę i poszedł zawiadomić innych o kradzieży. Był całą tą sytuacją tak pochłonięty,
że nie zastanawiał się, dlaczego książka Szekspira tam leżała.
Dziennikarka była zadowolona z przeprowadzonych wywiadów. Według niej była to szansa na
bestsellerowy artykuł. Postanowiła jeszcze dopytać o szczegóły panią Franczak, która zapewne
wiedziała najwięcej o całej sytuacji. Musiała tam pójść, by odebrać miskę, którą niegdyś jej mama
pożyczyła pani Franczak. Idąc, rozmyślała nad całą tą kradzieżą. Zaczęło ją ciekawić, co mogło
się stać z ową zaginioną książką oraz kto ją ukradł. Trudno się dziwić, że książka zginęła, skoro
biblioteka nie jest specjalnie chroniona. Ale mieszkańcy Piaseczna to dobrzy ludzie i lubią rutynę.
Ale tu, jak widać, Ludwika się pomyliła. Ktoś jednak ukradł książkę, chyba że był to ktoś spoza
miasta…
Dom pani Franczak prezentował się dostojnie i kwieciście. Ludwika zapukała do drzwi.
– Witaj, kochana. Cóż cię tu sprowadza? Potrzebujesz rady? Dobrze, że przychodzisz z takimi
rzeczami do mnie. A może sama się źle czujesz? Przyszłaś po misę, jeśli się nie mylę? Dobra z ciebie córka. – Pani Franczak zdążyła zadać kilka pytań w ciągu jednej wypowiedzi, nie otrzymując
odpowiedzi nawet na pierwsze, ale cóż, to była cała ona.
– U mnie wszystko dobrze. Ale mam do pani kilka pytań – odpowiedziała Ludwika.
– Pytań… – zamyśliła się kobieta. – Ach, tak pytań. Oczywiście, zapraszam do środka, Ludwiko. Mam ciasto czekoladowe, które zrobiłam na podwieczorek.
Weszły do środka. Do podwieczorka zasiadł jeszcze nowy lokator pani Franczak – pan Piotr.
Pani Franczak zawsze w wakacje wynajmowała pokoje w swoim wielkim domu. Ludwice wydawało się, że kiedyś już widziała pana Piotra, ale było to przecież niemożliwe.
– Dzień dobry, miło mi panienkę poznać – rzekł z uśmiechem i usiadł na krześle.
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– Ludwisiu, poznaj pana Piotra, mojego nowego lokatora. Jest profesorem literatury z Poznania. Aż z Poznania przyjechał, co za mężczyzna… – zamyśliła się pani Franczak. – Jest zawziętym czytelnikiem Adama Mickiewicza i Williama Szekspira. Przyjechał do nas w celu zobaczenia
książki Adama Mickiewicza z jego podpisem. A tu takie nieszczęście, została skradziona.
– Jutro po południu już będę wracał do Poznania, bo cel mojej podróży ode mnie uciekł, więc
widocznie nie jest mi to przeznaczone. A pani jest dziennikarką, nieprawdaż? – W tonie jego głosu
było coś odpychającego, sztucznego. Ludwika postanowiła trzymać się od niego na dystans.
– Jestem dziennikarką i właśnie piszę artykuł o tej przykrej dla nas wszystkich sytuacji, która
się wczoraj wydarzyła. A czy ma pan może jakąś książkę Szekspira? Tak pragnę przeczytać jakąkolwiek książkę, która wypłynęła spod jego pióra.
Okazało się, że pan Piotr przyjechał z jedną książką, lecz gdzieś mu się zapodziała. Ludwika
dowiedziała się, że mężczyzna także owego dnia był przy bibliotece. Razem z panią Franczak
kupowali owoce na kolację. Pani Franczak nie widziała nic szczególnego, pan Piotr też nie. Przyszedł trochę po fakcie, bo musiał jeszcze wstąpić na pocztę.
Ludwika wróciła do domu. Teraz musiała zasiąść do stołu i uporządkować wszystkie zebrane
informacje, by wreszcie napisać artykuł. Zaczęła wertować kartki swojego notesu. Dziennikarka była coraz bardziej ciekawa rozwikłania zagadki. Uporządkowała informacje od pani Elżbiety
i zaczęła patrzeć na te od pana Galickiego. Przypomniała sobie o książeczce Szekspira w miejscu skradzionej książki oraz o lokatorze pani Franczak. Wszystko nagle zaczęło się w jej głowie
składać w całość. Przecież to wszystko było takie proste! Wizyta u pani Franczak dostarczyła jej
najwięcej informacji. Wydawało jej się, że to jej nowy lokator mógł ukraść książkę. Nie ufała panu
Piotrowi od chwili, gdy go poznała, a intuicja do tej pory nigdy jej nie zawiodła. Razem z panią
Franczak poszedł na zakupy, ale na chwilę się rozdzielili. Musiał wtedy wstąpić do biblioteki
i zabrać książkę. Wypytywał jeszcze o nią panią Elżbietę. Następnie zabrał książkę i zostawił pozycję pióra Szekspira. A jutro ma zamiar zabrać swój łup do Poznania, jak gdyby nigdy nic. Tylko
dlaczego zostawił tamtą książkę? Może wypadła mu przez przypadek? Te pytania nie dawały
Ludwice spokoju.
Nazajutrz wybrała się ponownie do biblioteki, do pana Galickiego w celu obejrzenia tej książeczki. Pozycja miała zaznaczoną jedną stronę z cytatem: „Idź mądrze i powoli. Ci, którzy pędzą,
potykają się i upadają”. Pan Galicki i pani Elżbieta z obu stron ją osaczyli, gdyż byli ciekawi, co ta
energiczna dziewczyna znów wymyśliła. A ona była o krok od rozwikłania największej do tej pory
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kradzieży w Piasecznie.
– Cytat z Szekspira? Jesteś tego pewna, że to może coś oznaczać? – zapytała bibliotekarka.
– Niczego w życiu nie można być pewnym, aczkolwiek wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Przecież w naszej bibliotece nie ma książek Szekspira, prawda? – oboje przytaknęli. – Nikt
nie zostawiłby tej książki tak po prostu. Może pan Piotr ma zamiar tu wrócić? Poczekajcie, rozejrzyjmy się, bo może książka jest tu gdzieś na półkach. Pamięta pani, jak mi pani mówiła o braku
miejsc w szafkach, to może dlatego, że gdzieś tu się znajduje nadprogramowa książka. W takim
razie stosujmy się do naszego cytatu.
Wszyscy troje rozpoczęli poszukiwania. Po chwili można było usłyszeć krzyk pana Galickiego:
– Jest! Mam ją! Hurra! Zguba odnaleziona! Teraz tylko sobie poczekajmy na tego złodziejaszka.
Gdy pani Elżbieta i Ludwika dotarły do miejsca, skąd pochodził głos, zobaczyły starszego
pana ściskającego książkę.
Następnie pani Elżbieta poszła na policję. Pan Piotr został złapany przez policjantów, gdy
wchodził do biblioteki. Pani Elżbieta, pan Galicki, policjant i jego praktykant serdecznie pogratulowali oraz podziękowali Ludwice za odnalezienie książki.
Ludwika udała się do domu, by móc dopisać końcówkę artykułu o tej kradzieży.
Następnego dnia w „Kronice Piaseczyńskiej” można było zobaczyć wielki artykuł na pierwszej
stronie: „Kradzież w Piasecznie – historia układa się w całość”.
Ludwika poszła na swoją ulubioną ławkę i zaczęła czytać nowo wypożyczoną książkę. Nagle
podszedł do niej potężny mężczyzna i zapytał tubalnym głosem:
– Pani Ludwika Wierzbicka?
– Tak, to ja.
– Nazywam się Robert Mokrzycki i jestem z warszawskiej gazety. Słyszeliśmy o pani artykule
i chcielibyśmy zaproponować pani posadę w naszej gazecie. Co pani na to?
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WYRÓŻNIENIE

Adam Makuch

Maks i Sara:
misja Piaseczno 2357

Pod osłoną nocy Noemi wskoczyła na parapet, a z niego skoczyła na dach obok.
Mam strzałę, zadanie wykonane – pomyślała i przeskoczyła na następny dach i jeszcze kolejny, aż zniknęła w ciemności nocnego nieba. Nie wiedziała, że ktoś bardzo zainteresowany strzałą
obserwował ją, patrząc zza okna jednego z bloków.
*
Kolejny dzień mojego nudnego życia – rozmyślał Maks, idąc korytarzem szkoły i nie wiedząc
nic o tym, co miało wydarzyć się jakiś czas później. Minęła jedna lekcja, potem druga, trzecia, aż
w końcu zajęcia się skończyły i można było wracać do domu. Chłopiec w drodze powrotnej szedł
obok ratusza i zobaczył, że wybiegła z niego dziewczyna w jego wieku. W osobie tej na pierwszy
rzut oka można było wyczuć coś dziwnego. Może to te różowe włosy lub ubranie, czyli czarna
bluza i spodnie z różowymi, świecącymi elementami, oraz coś podobnego do okularów, w tym
samym stylu.
Wygląda, jakby była z jakiejś gry fantasy – pomyślał chłopak, gdy przebiegała obok niego,
a ich wzrok na chwilę się spotkał. Chłopak poczuł wtedy lekki ból głowy i postanowił jak najszybciej iść do domu.
*
W domu Maks wypoczął i nie czuł już żadnego bólu. Zbliżała się godzina dziewiętnasta, gdy
kończył odrabiać lekcje, a na dworze było już ciemno. Wychodził z pokoju, kiedy ktoś otworzył
okno od zewnątrz i wskoczył na biurko poniżej parapetu. Chłopiec chciał zawołać rodziców, ale
poczuł ucisk w gardle, a tajemnicza osoba powiedziała szeptem:
– Cicho! – Wtedy zauważył, że ta postać to dziewczyna, którą spotkał w drodze do domu.
Miała teraz na sobie ubrania bardziej zlewające się z otoczeniem – ciemne jeansy oraz bluzę
z kapturem bez żadnych świecących elementów.
– Jestem Sara i pochodzę z 2357 roku z miasta Piaseczno. Świat wtedy jest zupełnie inny,
niestety grozi mu zagłada. W dawnej misji z 2031 roku jedna dziewczyna z naszych wojowników
poległa. Nazywała się ona Noemi i miała odnaleźć specjalną strzałę. Niestety na jej trop wpadł poważny przestępca Félix i ukradł strzałę. Strzała ma bardzo dużą moc i można nią zasilić cały kon67

tynent. Podejrzewamy, że ten złoczyńca wiedział o zastosowaniu strzały i chciał udać się w przyszłość, aby zyskać władzę nad światem. Choć jest on z roku 2031, to posiada taką wiedzę, jakiej
my nie mamy nawet w 2357 roku. Jednak jego plany się nie powiodły i zamiast w przyszłość udał
się w przeszłość do roku, w którym żyjesz. Ja zostałam wysłana, aby go złapać, przez specjalną
międzynarodową organizację, która działa w Piasecznie. Potrzebuję jednak kogoś z tych czasów,
bo nie znam ich wystarczająco dobrze. Niestety moje ubrania nie zadziałały i nie dostosowały się
do obecnych czasów. Musiałam więc naprawić je, a przedtem zobaczyłam ciebie. Postanowiłam
przeanalizować twój mózg oraz umysł i mogłeś wtedy poczuć lekki ból. Odkryłam, że idealnie
nadajesz się do tej misji, więc po ciebie przybyłam – zakończyła swoją wypowiedź. Chłopak miał
tysiąc pytań i odpowiedzi. Najpierw nie chciał uwierzyć w to, co słyszał, lecz dziewczyna zaprezentowała mu kilka ciekawych gadżetów z przyszłości, dzięki którym jej uwierzył. Zostało mu
jedno pytanie:
– A co z moją nieobecnością w domu i w szkole? Nikt jej nie zauważy?
– Spokojnie, na to też mam sposób – odpowiedziała dziewczyna i ustalili, że akcja rozpocznie
się następnego dnia, około godziny siódmej.
*
Maks obudził się o szóstej, szybko ubrał się i zjadł śniadanie. Dziwił się, że rodzice się nie
budzą, lecz znaczyło to też, że sposób Sary zadziałał. Wyszedł z domu, a przed nim stał fioletowy
samochód. Wchodząc do niego, nie pytał się dziewczyny, czy ma prawo jazdy.
Wiedział, że można się po niej wszystkiego spodziewać.
– Hej, plan jest taki: najpierw przebierasz się w ciuchy, które ci dałam, a potem jedziemy do
biblioteki miejskiej – powiedziała na wstępie dziewczyna.
– Dlaczego mam się przebierać w inne ubrania? – spytał Maks.
– Misja jest niebezpieczna, a ten strój dostosuje się do każdych warunków. Może zmienić twój
wygląd i uchroni cię niemalże przed wszystkim – odpowiedziała.
– OK – powiedział chłopiec i poszedł się przebrać. Jego strój wyglądał tak samo jak ten,
w którym widział Sarę poprzedniego dnia. Różnił się tylko tym, że elementy w nim świeciły się na
niebiesko.
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– O, wróciłeś. Muszę więc zapoznać cię z moim planem. Otóż wydedukowałam, że najciekawszych rzeczy możemy dowiedzieć się w bibliotece. Dlatego też jedziemy do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, gdzie ona się znajduje. Dalszego planu na razie nie mam, będziemy działać
spontanicznie – opowiedziała o swoich zamiarach Sara.
– Aha, niezbyt przemyślany jest ten twój plan – odparł Maks.
– Jednak jakiś mam – zakończyła dziewczyna.
*
– Dzień dobry dzieci, co was sprowadza do naszej biblioteki? – zapytała bibliotekarka Ida zza
biurka.
– Dzień dobry, chcielibyśmy spytać się, czy są jakieś gazety sprzed około pół roku?
– Oczywiście, że są – odpowiedziała kobieta i podała im trzy magazyny.
– To my przejrzymy te gazety w czytelni.
– Dobrze, dobrze.
Obydwoje zaczęli przeglądać otrzymane magazyny. Sara poinformowała chłopca, że złoczyńca Félix przeniósł się do czasów, w których żyje Maks, około pół roku temu. Nigdy nie przybierał
fałszywego imienia oraz nazwiska i zawsze lubił robić wokół siebie wielki szum.
– Mam! – powiedział Maks.
– Pokaż. Dobra, musimy się szybko zbierać – powiedziała dziewczyna.
– Dlaczego?
– Opowiem ci w samochodzie.
Dzieci postanowiły wyjść z biblioteki.
– Do widzenia, pani Ido.
– Do zobaczenia, Maks – odpowiedziała kobieta.
– Dlaczego musieliśmy tak szybko opuścić bibliotekę? – spytał chłopiec, gdy byli już
w samochodzie.
– Nie wiem, czy przeczytałeś artykuł, który mi wskazałeś. Było tam napisane, że Félix założył
firmę zajmującą się naprawą zegarów. Firma ta dobrze prosperowała i postanowił ją sprzedać dokładnie dzisiaj. Myślę, że była ona tylko przykrywką, a on budował wehikuł czasu do przyszłości
oraz badał moc strzały – powiedziała Sara.
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– Niestety, nie zdążyłem przeczytać tego tekstu, było to niewykonalne. Pewnie użyłaś do tak
szybkiego czytania tych specjalnych okularów.
– Tak, użyłam ich, ty też powinieneś nauczyć się obsługi swojego stroju. Naciśnij ten niebieski
przycisk na ramieniu. Dzięki niemu przejdziesz podstawowy kurs obsługi stroju.
– Będę ćwiczyć w takim małym samochodzie, czy to w ogóle jest bezpieczne?
– Tak, zaraz powiększę to auto.
*
Trening trwał około piętnastu minut. Maks, skończywszy go, usiadł lekko zmęczony na siedzeniu w samochodzie.
– I jak, zmęczony? – zapytała Sara.
– Jak widać, trochę tak. Zastanawiałem się, dlaczego to międzynarodowe stowarzyszenie
wysłało czternastoletnią dziewczynę do tak groźnego przestępcy jak Félix? Poza tym, jeśli tak
łatwo można go wyśledzić, to nie mogła go złapać starsza od ciebie osoba? Oprócz tego, po co ci
jestem potrzebny do tej misji, jeśli sama radzisz sobie bardzo dobrze bez mojej pomocy? – spytał
zaciekawiony chłopak.
– Pozwól, że ci wszystko w skrócie wyjaśnię, bo za pięć minut będziemy na miejscu. Otóż tak
naprawdę nie pracowałam w tej organizacji, bo jestem na to za młoda. Moi rodzice pracowali tam
i kiedyś walczyli z Félixem, lecz niestety zginęli. Wojowniczka Noemi, moja daleka krewna, też
poległa. Organizacja przyjęła mnie tylko z powodów rodzinnych. Postanowiłam udowodnić im, że
zasługuję na choć trochę uwagi. Nadarzyła się ku temu okazja, gdy podsłuchałam, że Félix jest na
wolności. Ciebie nie potrzebowałam do misji, po prostu chciałam mieć przyjaciela. Przepraszam,
że cię okłamywałam.
– Przyjmuję twoje przeprosiny, poza tym twój samochód przywiózł nas na miejsce – odpowiedział chłopak.
– Zapomniałam ci jeszcze powiedzieć, że to nie mój samochód. Ale prawo jazdy mam i dzięki
strojowi mogę zmieniać się w osobę dorosłą – dopowiedziała Sara.
– Dobra, wysiadamy – odpowiedział Maks.
*
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– Dziwne, że ten warsztat nazwany jest nadal imieniem dawnego zegarmistrza Janusza.
– Może Félix nie chciał wzbudzać za dużych podejrzeń.
– Może. Teraz zmienimy wygląd, aby nas nie rozpoznał.
– Za późno, córko Lindy i Marka! – zaśmiał się jakiś mężczyzna, prawdopodobnie Félix.
– Co robimy? – zapytał Maks.
– Walczymy! – krzyknęła Sara i rzuciła się na złoczyńcę, a chłopak do niej dołączył.
– Dwoje na jednego, cóż za niesprawiedliwość – stwierdził Félix i stworzył pole magnetyczne, które odrzuciło Maksa od niego i Sary. Następnie złoczyńca stworzył kulę, w której zamknął
dziewczynę i siebie tak, aby nikt nie mógł ich zobaczyć. Widział ich tylko Maks, dzięki swojemu
specjalnemu strojowi, lecz jego wysiłek, aby otworzyć kulę, na nic się nie zdał. Widać było, że
Sara, mimo heroicznej postawy, opada z sił. Chłopak nie widział innej możliwości i za pomocą
specjalnego przycisku na stroju wezwał pomoc z przyszłości, która pojawiła się bardzo szybko.
Niestety nawet osoby z przyszłości nie wiedziały, jak otworzyć taką kulę.
– Myśl, myśl – zastanawiał się chłopak, aż w końcu wpadł na pomysł, który wydawał się głupi,
ale mógł zadziałać. Zapamiętał położenie kuli i przebrał się w swoje zwyczajne ubranie, bez żadnych gadżetów. Podszedł do kuli, której nie widział. Wyciągnął dłoń i z łatwością przebił ścianę
pułapki, jakby była to zwyczajna bańka. Wtedy Félix i wyczerpana Sara spadli na ziemię. Specjalni funkcjonariusze z przyszłości zabrali złoczyńcę do tymczasowego więzienia, a Sarę do szpitala.
*
Od tamtych wydarzeń minął tydzień i Sara właśnie została wypisana ze szpitala. Mieli godzinę
do podróży dziewczyny w przyszłość. Była to najlepsza godzina w życiu Maksa. Spędzili czas na
długiej rozmowie, zabawach oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia w całym powiecie piaseczyńskim. Chłopak właśnie kończył pić sok, gdy Sara powiedziała:
– Dodałam do tego napoju środek, który wymaże ci wszystkie wspomnienia związane ze mną.
Niestety musiałam, organizacja mi kazała.
Od tamtej pory Maks często przeglądał zdjęcia i zastanawiał się, kim jest dziewczyna podpisana na nich jako Sara. Może kiedyś to odkryje.
*
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Może mnie się to nie udało, ale Sarze tak – pomyślała Noemi dumna ze swojej krewnej. Choć
mieszkała teraz w gwiazdach, to wiedziała, że zostanie zapamiętana na zawsze, a strzała została
odzyskana. Mogła teraz spokojnie odpocząć.

73

WYRÓŻNIENIE DYREKTORA BIBLIOTEKI

Małgorzata Rabsztyn

Trzy kroki w tył
i jeden skok do przodu

Przed kościołem pojawia się coraz więcej osób, wszyscy ubrani na czaro. Niektórzy podchodzą do mnie, pytając, jak się czuję lub czy wszystko w porządku. Odpowiadam, że może być,
choć tak naprawdę każdy dobrze wie, że NIC nie jest w porządku… nie jest i nigdy nie będzie…
Odkąd Zuza odeszła, nie mam pojęcia, co robić. Była nie tylko moją najlepszą przyjaciółką,
lecz także najbliższą rodziną, mimo iż nie łączyły nas więzy krwi. Nigdy nie miałam bowiem dobrego kontaktu z rodzicami. Wychowywałam się w rodzinie, w której ważniejsze od miłości były
praca, kariera i sukces, a sporadycznie nawet alkohol. Nikt (z wyjątkiem mojej młodszej siostrzyczki) nigdy nie powiedział mi, że mnie kocha, że mu na mnie zależy. Wiem, że mama i tata
starali się zmienić, jednak wszelkie problemy znacznie ich przerastały. W najgorszych chwilach,
gdy miałam ochotę rzucić wszystko i wyjechać daleko stąd, Zuza obejmowała mnie i nic nie mówiąc, głaskała po głowie niczym własną córkę. To ona była dla mnie największym błogosławieństwem, jaki w życiu otrzymałam. A teraz, gdy ona niespodziewanie mnie opuściła, całkowicie
się pogubiłam. Jeszcze tydzień temu siedziałyśmy w parku, rozmawiając i śmiejąc się. Trzy dni
później zmarła. Diagnoza: zaczadzenie podczas kąpieli…
Wchodzę do kościoła i zajmuję miejsce z przodu. Siedzę, patrząc się na trumnę pustym wzrokiem. Czemu na świecie dzieje się tyle niesprawiedliwości? Czemu Bóg powołał ją do siebie, skoro tyle mogła jeszcze zrobić tu, na ziemi? Przecież miała dopiero szesnaście lat…
Całą liturgię pamiętam jak przez mgłę. Łzy, cierpienie, rozpacz, szok i niedowierzanie… Później droga na cmentarz. Jadąc samochodem z rodzicami Zuzi, miałam w głowie tylko jedno: wyobrażenie bladej, niemogącej złapać tchu Zuzy… Wiem, że jej odczucia w ostatnich chwilach życia
mogły być zupełnie inne, ale ja właśnie tak to widzę w swoich myślach. Mijamy rynek, jedziemy
Chyliczkowską. Za chwilę przejeżdżamy obok szkoły i parku. Jeszcze przed chwilą byłam tu razem z nią… Kilka minut później dojeżdżamy na cmentarz komunalny.
Gdy trumna jest wkładana do grobu, zanoszę się takim płaczem, że nawet rodzice Zuzy nie są
w stanie mnie choć odrobinę uspokoić. Sami też z pewnością bardzo cierpią, jednak jeszcze jakoś
się trzymają. Mimo wszystko widzę, że przychodzi im to z wielkim trudem. Obraz mam rozmazany od łez, oczy mnie pieką… Co dalej już nie pamiętam. Wiem tylko, że obudziłam się na ziemi,
tuż obok klęczała ciocia Marta – mama Zuzi. Musiałam zemdleć. Ciocia pomaga mi się podnieść.
Jestem tak naładowana emocjami, że nawet nie wzbraniam się przed powrotem do domu. Pan
Jakub – dobry znajomy rodziny Zuzi – podrzuca mnie do domu.
Rodziców jeszcze nie ma, w drzwiach wita mnie przygnębiona Maja – obecnie mój jedyny
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promyczek słońca na tym świecie. Przytulam ją, a następnie idę wziąć prysznic. W międzyczasie
wracają rodzice. Tata jak gdyby nigdy nic zasiada przed telewizorem, mama natomiast stwierdza,
że musi się położyć, bo jest bardzo zmęczona. Robię zatem sobie i Mai kolację, a potem idziemy
do łóżek. Nie mogę spać. Praktycznie całą noc spędzam, gapiąc się w światło ulicznej latarni.
Mijają dni, a ja coraz bardziej czuję, że razem z Zuzą pogrzebano również cząstkę mnie. Każdy dzień wygląda tak samo – jest szary i pozbawiony sensu. Wstaję, idę do szkoły, próbuję się
skupić na lekcjach, jednak nie jestem w stanie. Nie wiem, co mam zrobić, do kogo się zwrócić.
Po powrocie do domu pomagam siostrze w nauce lub słucham muzyki, leżąc i patrząc się w sufit.
Wiem, że powinnam się uczyć, jednak nie potrafię trzeźwo myśleć czy czegokolwiek zapamiętywać. Coraz bardziej przeraża mnie moje życie, a w zasadzie moja bezradność.
Pewnego popołudnia, po skończonych zajęciach szkolnych, postanawiam przejść się do miejskiej biblioteki. Kiedyś bywałam tam bardzo często, jednak ostatnio tyle w moim życiu się pozmieniało, że ostatnią rzeczą, o której myślałam, było czytanie jakichkolwiek książek. Po dwudziestominutowym spacerze dochodzę do wielkiego, nowoczesnego budynku piaseczyńskiego
Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Wchodzę do środka i schodami kieruję się na pierwsze
piętro – na oddział dziecięco-młodzieżowy. Mówię „dzień dobry” miłym bibliotekarkom i kieruję
się w prawo, aby usiąść sobie w kąciku. Po drodze przyglądam się bibliotecznym półkom. Jedna
z pozycji przyciąga mój wzrok śliczną, kolorową okładką – biorę lekturę do ręki i siadam kilka metrów dalej. Spoglądam na tył książki. Moim oczom ukazuje się duży napis: „Ci, których kochamy,
nigdy nas nie opuszczą”.
Mija dłuższa chwila, zanim otrząsam się z zaskoczenia. Mam wrażenie, jakby to, co się właśnie
stało, było dla mnie znakiem z zaświatów. Nagle dociera do mnie, że cierpienie i tęsknota zostaną
na zawsze i nic na to nie poradzę. Nie mogę jednocześnie całe życie użalać się i załamywać. Nie
tego chciałaby Zuza. Muszę coś zmienić. Dla niej, dla siebie, dla Mai. Muszę żyć tak, abym kiedyś
mogła powiedzieć, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby polepszyć ten świat. Wiem, że
właśnie to powiedziałaby mi przyjaciółka. Czuję, jak powoli wstępuje we mnie nowa nadzieja…
Po powrocie do domu myję ręce i przygotowuję obiadokolację dla siebie i siostry. Po posiłku postanawiam pobawić się z Mają i poświęcić jej trochę więcej czasu niż zwykle. W końcu to
właśnie ona wciąż jest moją gwiazdką w ciemnym, pełnym zawirowań świecie. W międzyczasie
wracają rodzice. Postanawiam, że w najbliższych dniach porozmawiam z nimi – nie wiem, czy coś
to zmieni, ale postaram się być wobec nich szczera i przedstawię, jak to wszystko wygląda z mojej
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strony. Mam nadzieję, że da im to trochę do myślenia.
Przed położeniem się do łóżka w duchu dziękuję Zuzi za to, co dotarło do mnie, gdy byłam
w bibliotece. Mam wrażenie, że nawet po skończeniu ziemskiej wędrówki moja przyjaciółka faktycznie mnie wspiera. Część jej jest we mnie. W moim sercu, w moich myślach, w moim działaniu.
To dzięki niej postrzegam świat tak, a nie inaczej; to ona nauczyła mnie wytrwałości w przezwyciężaniu problemów oraz w spełnianiu marzeń. To ona pokazała mi, jak cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy oraz jak żyć tak, jakby jutro miało już nie nadejść. Nigdy nie będzie mi bez niej łatwo,
czeka mnie mnóstwo pracy oraz trudu, ale muszę się postarać, aby wyjść na prostą. Powinnam
być dla innych, a w szczególności dla Mai, kimś takim, jakim Zuza była dla mnie. Kimś, kto pomoże, pocieszy i przytuli, jednym słowem będzie ze mną na dobre i na złe…
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I NAGRODA

Izabela Szymczak

Tajemnica Szerloka

Na błękitnym niebie pojawiła się pierzasta chmura, wróżąca zmianę pogody. Po ostatnim śniegu zostały już tylko mokre plamy, ale nie znaczyło to, że zima odeszła na dobre. Wiatr targał
drzewami owocowymi, które niegdyś były dumą starego ogrodu. Tam, gdzie promienie słońca
docierały najszybciej, pojawiły się krokusy.
– Trzeba zgrabić zeszłoroczne liście – westchnęła Misia, odchylając firanę w kuchennym oknie. – Tylko niech ten wiatr się uspokoi, bo przy nim to robota głupiego. – Odwróciła się do siedzącego na kocu Szerloka. – Głodnyś?
Kundel przekrzywił łeb i machnął ogonem. Miał wielką ochotę na kawałek prawdziwej kiełbasy. Był potomkiem owczarka niemieckiego i malamuta, więc nie interesowały go jakieś psie
karmy. Czuł, że w jego żyłach płynie krew dzikich przodków. Podszedł do pani i zaskomlał krótko. Obiecał jej dozgonną wierność, kiedy trzy lata temu znalazła go przywiązanego do drzewa
w chojnowskim lesie. Potrzebował wtedy czasu, żeby zaufać znów człowiekowi. Pierwszy właściciel porzucił go, gdy okazało się, że z małej puchatej kulki wyrósł na dużego szczeniaka o szerokich łapach i błękitnych oczach. Piękny był, ale zbyt uciążliwy w małej kawalerce na piaseczyńskim blokowisku. I tak trafił w środek lasu, z dala od ścieżek i ludzkich głosów. Po trzech dniach,
kiedy stracił nadzieję na wydostanie się z uciskającego szyję sznura, usłyszał miarowy stukot. Po
chwili zza drzew wyłoniła się drobna kobieta, wybijająca sobie rytm kijkami do nordic walking.
Z gardła szczeniaka wydobył się cichy, żałosny skowyt. Przez kilka kolejnych godzin nie wiedział,
co się z nim dzieje. Jak przez mgłę pamiętał wizytę u weterynarza. Dopiero pełna miska i krople
deszczu dzwoniące w parapet okna uspokoiły go. Znalazł dom.
– Pójdziemy do biblioteki. – Misia zatrzymała się przy lustrze, by nałożyć czapkę. Najbardziej
lubiła czarny kapelusz, ale dziś porwałby go wiatr. Na szyi zawiązała apaszkę, którą dostała
w prezencie od męża. Kiedy zginął w wypadku, nie mogła się pozbierać, choć byli małżeństwem
zaledwie pięć lat. Gdyby nie wsparcie koleżanek z grupy literackiej, wypłakałaby chyba oczy. –
A potem na cmentarz. – Otarła łzę.
Tadeusza poznała na uniwersytecie trzeciego wieku w domu kultury, gdzie prowadził jedno ze
spotkań podróżniczych. Wysportowany sześćdziesięciolatek z twarzą ogorzałą od wiatru i słońca
opowiadał o swoich wędrówkach po starym kontynencie. Utwierdził ją w przekonaniu, że Europa
nie jest tak oczywista, jak wszystkim się zdawało, a po miesiącu znajomości zaproponował wspólną wyprawę. Ich szlak wytyczały muszle świętego Jakuba, a kiedy dotarli do katedry w Santiago
de Compostela, skradł doszczętnie jej serce propozycją małżeństwa. Mimo że pochowała już
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dwóch mężów, przyjęła oświadczyny i wzięli ślub. Po powrocie do kraju Misia przeprowadziła
się do męża. Jego dom, na pograniczu Starej i Nowej Iwicznej, przypominał muzeum, w którym
zgromadzono pamiątki z całego świata. Michalinę szczególnie oczarowały obrazki Nikifora. Artysta sprzedał je matce Tadeusza za bezcen, lecz teraz warte były krocie. Życie zakochanej pary
toczyło się na walizkach, które rozpakowywali tylko na krótką chwilę, by odpocząć po podróży.
Wielkanoc cztery lata temu była wyjątkowo kapryśna, więc zostali w domu. Tydzień później wiatr
z południa przyniósł zmianę pogody. Pojechali rowerami do Konstancina, gdzie umówili się ze
znajomymi na piknik. Tam po raz pierwszy Tadeusz poczuł ukłucie w klatce piersiowej. Przypomniał sobie o nim, gdy wieczorem wracali do domu. Tym razem zabolało znacznie mocniej. Zwolnił, żeby zjechać na chodnik, czego nie przewidział pędzący za nim kierowca BMW. Michalina
pochowała trzeciego męża, lecz ten, w przeciwieństwie do poprzednich, zapisał jej dom z całym
wyposażeniem oraz ogród, najpiękniejszy we wsi.
*
Biblioteka w Piasecznie miała zapach kawy, ciasta, książek i dzieci grających w planszówki.
Szerlok, jak zwykle, czekał na swoją panią w holu. Znał tu każdy kąt i trzymał sztamę z szatniarzem. Zresztą, panie z kawiarni też były bardzo miłe, zwłaszcza gdy częstowały go resztkami
ciasta czekoladowego. Usiadł przy wejściu, bacznie obserwując wychodzących. Co by to było,
gdyby Misia o nim zapomniała i bez niego wróciła do domu? Zadrżał na samą myśl, że mógłby
ją stracić. Nagle uniósł łeb i zmarszczył nos. Woń, którą poczuł, przypomniała mu przeszłość.
Do budynku wszedł wysoki mężczyzna, zsunął z głowy kaptur, poprawił włosy i skierował się na
schody. Szerlok odprowadził go badawczym wzrokiem. Z trudem stłumił warczenie narastające
w gardle. Był przekonany, że kiedyś spotkał już tego człowieka.
*
Trochę trwało, zanim Misia opuściła regały z książkami i stanęła ze stosem lektur przy kontuarze. Tym razem rzuciła się na czterotomową powieść Kena Folletta, ulubionego pisarza Tadeusza,
zdradzając tym samym dział kryminałów. Chyba się nie obrażą, pomyślała, te wszystkie Czubaje,
Chmielarze, Mrozy czy Bondy, gdy ich zostawię na jakiś czas w spokoju.
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– Zresztą, tych dwoje ostatnich też sobie odpuściło – mruknęła pod nosem tak, by nikt jej nie
usłyszał. Z ciekawości zerknęła na książkę, którą oddawał stojący przed nią mężczyzna. A nuż
coś dołoży do swojej sterty. – To nowość? – zainteresowała się.
– Niezupełnie – odwrócił się. – Ale polecam. – Wskazał na szarą okładkę z czerwonym tytułem.
– Kryminał.
– Maski pośmiertne? – przeczytała. – Anna Rozenberg? Nie znam.
– Bo to debiutantka i w Anglii mieszka. Ale Polka – wyjaśnił. – I ciekawa historia.
– Nie przekonał mnie pan. – Pokręciła głową, po czym zwróciła się do bibliotekarki: – Pani
Kasiu, raz kozie śmierć, wezmę ją. Sprawdzę, czy młodzi potrafią jeszcze zaskoczyć czytelnika.
*
Misia owinęła się kocem i zagłębiła w fotelu. Szerlok położył się u jej stóp. Upiła łyk gorącej
herbaty z rumem i otworzyła książkę. Wpierw przeczytała podziękowania autorki. Zawsze tak
robiła. Pozwalało jej to poznać pisarza od tej drugiej, prywatnej strony.
– Mąż Paweł, córka Lena, kilku wiernych przyjaciół – wywnioskowała na głos. – I rodzice
w Częstochowie. – Oznajmiła psu. – Więc po kiego diabła pojechała na Wyspy?
Misi czytało się zaskakująco dobrze. Po godzinie była już na pięćdziesiątej stronie. Odłożyła
książkę i podeszła do witryny, z której wyjęła kryształową karafkę z cytrynówką według przepisu
Tadzia. Swego czasu produkował „dla zdrowotności” najsmaczniejsze nalewki.
– Powiem ci, Szerlok, niezła historia. – Przechyliła kieliszek i znów wcisnęła się w fotel. Przewinęła kartkę i skrzywiła się z niesmakiem. Na pięćdziesiątej drugiej i trzeciej stronie było kilka
niewielkich plam. Przypomniała sobie wysokiego mężczyznę z biblioteki. – Zapaskudził książkę!
Dlatego chciał, bym ją od razu wypożyczyła. – Prychnęła, przyglądając się kropkom w kolorze
ketchupu. Nie cierpiała, gdy ktoś jadł podczas czytania. Nagle zauważyła pewną prawidłowość:
zabrudzenia znajdowały się na konkretnych literach. Wzięła długopis i odnotowała je na zakładce
do książki, a następnie przeczytała: R-A-T-U-J M-N-I-E.
*
Lornetka Tadeusza okazała się niezawodna, nie tylko do obserwacji ptaków. Tydzień temu Mi84

chalina przygotowała profesjonalne stanowisko zwiadowcze w oknie sypialni. Tamtego wieczoru
przewertowała całą książkę, by odszyfrować kolejne słowa. Ktoś błagał o pomoc, podając swój
adres. Misia z zaskoczeniem odkryła, że jest to jeden z segmentów wybudowanych naprzeciw jej
domu. Wpierw razem z Szerlokiem zrobiła wizję lokalną, aby namierzyć nowych sąsiadów: zajrzała do skrzynki na listy, niby przypadkiem weszła przez furtkę do ogrodu, a nawet przyłożyła
ucho do drzwi, próbując podsłuchiwać. Kiedy pogoda znów się popsuła, a deszcz padał nieprzerwanie dobę, ograniczyła swoje obserwacje do podglądania przez okno. Raz zobaczyła wychodzącego z domu mężczyznę. Wysoki i szczupły, przypominał tego z biblioteki.
– Bingo! – zawołała, rozpoznając granatową kurtkę z kapturem. Przeniosła wzrok na sąsiednie
okna. Po kwadransie dostrzegła cień, a potem kobietę ostrożnie odsuwającą firanę. – Szerlok,
musimy komuś pomóc – oznajmiła pewnym głosem. Tyle naczytała się o uprowadzeniach, psychopatach i syndromach sztokholmskich, że bez wątpienia rozpoznała, z czym ma do czynienia.
– Idziemy!
Michalina, mimo swoich sześćdziesięciu dwóch wiosen, uważała się za dziarską panią w kwiecie wieku. Nie dopuszczała do siebie myśli, że przekroczyła już półwiecze i podobnie jak jej koleżanki powinna się ustatecznić. Strasznie nie lubiła tego słowa. Narzuciła na siebie płaszcz przeciwdeszczowy, w którym czuła się jak szpieg kontrwywiadu, i wybiegła na ulicę. Szerlok dogonił
ją dopiero, kiedy waliła pięścią w drzwi mieszkania.
– Proszę pani, proszę otworzyć! – krzyknęła. – Znalazłam wiadomość w książce i chcę pani
pomóc. – Odpowiedziała jej cisza. – Musimy się spieszyć! Nie wiadomo, kiedy on wróci!
Nagle usłyszała nad sobą dźwięk otwieranego okna, a potem ujrzała wychylającą się młodą
kobietę. Jej głowę zdobiły rude loki, twarz, szyję i ramiona miała w piegach. W oczach czaił się
strach.
– Jestem zamknięta w pokoju – wyznała szeptem.
– Pani skacze – doradziła Misia. – To tylko pierwsze piętro.
– Boję się. – Kobieta złapała się za gardło. – Mam lęk wysokości. On o tym wie.
– A gdzie poszedł? – Misia starała się być cierpliwa. – I kiedy wróci?
– Powiedział, że do biblioteki. Wziął książki na wymianę.
– To mamy trochę czasu. – Odetchnęła z ulgą. – Przyniosę drabinę. Zejdziesz po niej i ukryjesz
się w moim domu. Potem pomyślimy, co dalej. – Uśmiechnęła się. – Jak ci na imię?
– Ewa.
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*
W garnku bulgotała pomidorowa, a na patelni skwierczały schabowe. Kapusta kiszona i ziemniaki już stały w miskach na stole. Misia z przejęciem krzątała się po kuchni. Już dawno dla kogoś
nie gotowała, ostatnio Tadziowi. Nalała zupę na talerz i postawiła go przed Ewą.
– Jedz – przynagliła ją, zaniepokojona chorobliwą bladością jej skóry. – Musisz nabrać sił.
– Boję się, że zacznie mnie szukać. – Łyżka zadrżała w dłoni Ewy. – Może powinnam wrócić,
zanim zauważy moje zniknięcie?
– Wykluczone! – odparła hardo. – U mnie jesteś bezpieczna. Odpoczniesz, prześpisz się, a jutro zawiadomimy policję. – Była bardzo ciekawa historii Ewy, ale uznała, że nie wypada pytać.
Jeśli dziewczyna zechce, sama opowie, upomniała się w myślach. – Lubisz czytać kryminały? –
zapytała, by podtrzymać rozmowę. Nie dziwiło ją, że Ewa jest małomówna.
– Tak. Dzięki nim wydawało mi się, że moje życie nie jest najgorsze – szepnęła. – Bywa gorzej.
Wieczorem Ewa szybko poszła spać. Bolała ją głowa, więc Misia dała jej ibuprom i zaparzyła
herbatkę z ziół na uspokojenie. Potem, gdy została sama, przyłożyła do oczu lornetkę, by sprawdzić, co dzieje się naprzeciwko. Ale dom tonął w ciemnościach.
*
Michalinę obudziły o ósmej rano promienie słońca. Emocje poprzedniego dnia sprawiły, że
przespała swoją godzinę porannych ćwiczeń. Odrzuciła kołdrę i zerknęła na Szerloka. Niecierpliwił się przy drzwiach, przebierając nogami.
– Już cię wypuszczam – uspokoiła go. Była ciekawa, jak spało się Ewie. Zastukała do pokoju
gościnnego, w którym umieściła dziewczynę. Odpowiedziała jej cisza. Ponowiła pukanie, a po
chwili nacisnęła klamkę. Ewy nie było, a łóżko wyglądało tak, jakby nikt w nim nie spał. – Ewa!? –
krzyknęła przerażona, martwiąc się, że dziewczyna wróciła do swojego oprawcy.
Szerlok, biegnąc do wyjścia, zatrzymał się nagle przed gabinetem Tadeusza i zaczął szczekać.
Misię ogarnął lęk. W pokoju na ścianie wisiał pałasz z osiemnastego wieku. A jeśli Ewa zrobiła
sobie krzywdę? Podbiegła, wyobrażając sobie wielką plamę krwi, w której leży martwa kobieta.
Nagle stanęła jak wryta. Ze ścian znikły zarówno obrazki Nikifora, jak i biała broń.
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*
Jasny budynek komisariatu w Lesznowoli Michalina odwiedziła pierwszy raz w życiu. Aspirantowi, który spisał jej zeznania, spodobał się pies starszej pani i jego imię. Poczęstował go kiełbasą
z kanapki, a wydrukowane dokumenty schował do teczki. Obiecał zająć się kradzieżą osobiście.
Następnie pokazał Michalinie zdjęcie oszustów wykorzystujących naiwność starszych osób. Idealnie pasowali do jej opisu: ruda pieguska i szczupły mężczyzna w wieku około trzydziestu lat.
Szerlok warknął gardłowo. Nie miał już wątpliwości, że oszustem jest jego pierwszy właściciel.
Ten sam, który porzucił go w lesie trzy lata temu.
– Prawdopodobnie od dawna panią obserwowali. Nic więcej nie zginęło, jedynie pałasz? – policjant dopytał na odchodnym. – Kosztowności, gotówka? Sprawdziła pani, czy wszystko jest na
miejscu?
– Takich rzeczy nie trzymam w domu, drogi panie aspirancie – Misia uśmiechnęła się szelmowsko. – Wszystko jest w banku. To Tadeusz, mąż, znaczy się, nauczył mnie przezorności.
– A Nikifor?
– Od roku mam falsyfikaty – wyjaśniła. – Oryginały znajdują się w muzeum, w Romanówce.
Podarowałam je kustoszowi zgodnie z ostatnim życzeniem męża. To był wspaniały człowiek, ten
mój Tadzio. W testamencie zrobił taki zapis. – Westchnęła. – W zamian otrzymałam reprodukcje
namalowane przez jakiegoś artystę z Krynicy. Niczym się nie różnią – zaznaczyła dumnie. – Poza
tym mogę zwiedzać muzeum, kiedy tylko zechcę i na specjalnych przywilejach. Za darmo!
– To całkiem zrozumiałe. – Aspirant pokiwał głową. Wyszedł z Michaliną przed komisariat
i odprowadził do stojaka z rowerami. – A co z pałaszem?
– Autentyk… Musicie go znaleźć! To pamiątka z wojen napoleońskich. – Wyraziła się jasno. –
Jedziemy, Szerlok. – Gwizdnęła na psa, po czym pomachała do aspiranta ręką. – Do widzenia!
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II NAGRODA

Monika Borowska

Niezwykła przygoda

Nagły hałas wyrwał Oliwię z zamyślenia. Włosy na całym ciele najeżyły się. Pojawiła się gęsia
skórka. Ciało niczym u drapieżnika było gotowe do ataku. Mięśnie napięła do granic możliwości.
Mogła tylko wierzyć, że misterny plan wypali. Wytężyła słuch i czekała…
Osiem godzin wcześniej
Oliwia lubiła czytać. Panie z biblioteki w Józefosławiu traktowały ją jak swoją. Czasem zdarzyło się, że spontanicznie pomogła przy układaniu czy katalogowaniu książek. Miała trzynaście
lat i niezbyt ciekawą sytuację w domu. Rodzice rozwodzili się. Na pewno nie było to polubowne
rozstanie. Oliwia pomyślała, że dzieci nigdy nie powinny brać udziału w wojnie, zwłaszcza rodziców. Nie wierzyła, że ten koszmar kiedyś się skończy.
Chodziła do siódmej klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu. O,
może pan Janusz przemówiłby do rozsądku moim rodzicom. Nikt tak nie kochał dzieci jak on. No,
a moi rodzice, w tej wielkiej batalii, zapomnieli o swojej pierworodnej – pomyślała, a na jej twarzy
zagościł smutek. Ostatnie miesiące były tragiczne. Jako jedynaczka nie mogła nawet podzielić się
z rodzeństwem bólem i strachem, które stały się jej udziałem.
Może to i lepiej – pomyślała – brat czy siostra żyliby jak ja.
Właśnie dlatego dużo czytała. Książki sprawiały, że czuła się inaczej – lepiej. Gościła w różnych krainach, w których dużo się działo, a wraz z ostatnim rozdziałem wszystko się układało.
Chciałabym, aby moja historia była napisana ręką Rafała Kosika albo Katarzyny Dembskiej.
Wówczas moje życie zmieniłoby się jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie… nie różdżki, tylko zaczarowanego pióra – pomyślała. Pióro – zaśmiała się do siebie – chyba magiczna klawiatura. Kto dziś pisze książki piórem?
Dziś miała wrócić do domu zaraz po szkole. Rodzice chcieli z nią „poważnie” porozmawiać.
Znów będzie czuła się jak lalka wyszarpywana przez dwójkę kłócących się dzieci. Pomyślała, że
zniknie. Nie, nie chciała uciekać z domu. Nie była głupia. Po prostu chciała uniknąć rozmowy
z rodzicami. „Kogo kochasz bardziej: mamusię czy tatusia?”. Pytanie bez dobrej odpowiedzi, a od
Oliwki żądano odpowiedzi.
Dlaczego mam wybierać między świetną zabawą i luzem taty a troską i pomocą mamy? – zastanawiała się. Znowu mars zawitał na jej czole.
Odłożyła kolejną pozycję na półkę. Zaraz mieli zamknąć bibliotekę. Zamknąć razem z nią.
Tu czuła się bezpiecznie. Wśród książek nic jej nie groziło. Znała panią Kasię i wiedziała, że jej
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córeczka jest chora. Oznaczało to pośpiech. Dziś bibliotekę miała zamknąć matka zmartwiona
zdrowiem swojego kochanego dziecka. Oliwia pomyślała, że nikt jej nie zauważy. Nie zobaczy
drobnej blondyneczki w szarych dresach.
Jeszcze tylko pięć minut i wszystko będzie jasne. Czy mi się uda? Czy nie? – myślała. Liczyła
kolejne sekundy w myślach.
Pani Kasia opuściła bibliotekę. Oliwia wsłuchiwała się w dźwięk klucza przekręcanego w zamku. Odczekała chwilę. Sięgnęła do swojego plecaka. Spakowała się niczym harcerka na wyprawę survivalową. Miła latarkę, kanapki, batona i butelkę wody. Oczywiście zabrała też mały,
turystyczny koc. Zwinięty w rulon zajmował naprawdę mało miejsca. Była szczoteczka do zębów
i małe mydło z miniręcznikiem. No i jeszcze kilka drobiazgów. Trudno uwierzyć, że ten plecak był
tak pojemny. Nie wzięła telefonu. Z premedytacją zostawiła go w domu. Na bank byłyby telefony
i smsy, a może nawet by ją namierzyli.
Była bezpieczna i miała całą noc na czytanie. Chyba pierwszy raz od dawna czuła spokój. Zabrała się za pierwszą przygodę Feliksa, Neta i Niki. Przeczytała już wszystkie części, ale pierwsza
przypadła jej do serca najbardziej. Może wierzyła, że uda się zmaterializować przyjaciół wprost
z ich zakręconego gimnazjum.
Przeczytała ponad połowę, gdy poczuła głód. Wyjęła z plecaka jabłko i odłożyła książkę. Pani
Kasia dostałby zawału, gdyby zauważyła brudne i klejące odciski na białych stronach. Oliwia bardzo szanowała panie bibliotekarki. Postanowiła skorzystać z gościnności biblioteki i zostawić po
sobie porządek. Tata zawsze ją uczył, że po sobie zostawiamy porządek…
Tata. Ciekawe jak sobie radzą bez córki. „Nic tak nie łączy, jak wspólny wróg”. Akurat to
powiedzonko mamy. No, to ich wspólny wróg od nich uciekł. Może taki szok pozwoli im złapać
dystans i się w końcu dogadać – rozmyślała. Oliwka była realistką. Wiedziała, że rodzice nie będą
razem, ale naprawdę wierzyła, że mogą się porozumieć i rozstać bez ich małej wojenki.
Z przemyśleń wyrwał ją dziwny dźwięk. Była sama w bibliotece. A może nie? Zdecydowanie
słyszała kroki. Czy może jej własna wyobraźnia podsuwała te hałasy? Przeszła między półkami
z latarką. Promień światła skierowała nisko, aby nikt z zewnątrz budynku nie zauważył jasnej
poświaty. Wprawdzie biblioteka była na pierwszym piętrze, ale „strzeżonego Pan Bóg strzeże”.
Prześladowały ją powiedzonka mamy. Chyba w ten sposób odreagowywała wyrzuty sumienia.
Rodzice na pewno martwili się o nią. Było już ciemno, po dwudziestej pierwszej, a ich córka zaginęła. Pewnie będzie miała szlaban do osiemnastki. „Cel uświęca środki” – tym razem, to było jej
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powiedzonko. Przynajmniej tak o nim myślała. Szmery zdawały się dochodzić z części z romansidłami. Zajrzała w alejkę i natychmiast upuściła latarkę…
Złapała głęboko powietrze. Wymacała latarkę i baterie, które wypadły w trakcie uderzenia
o podłogę. Wzrok powoli przyzwyczaił się do półmroku. Oliwka zdecydowanie miała halucynację. Widziała elegancko ubraną, młodą kobietę, która spojrzała dziewczynie prosto w oczy i…
uśmiechnęła się. Sytuacja byłaby straszna, gdyby nie bijące od zjawy ciepło. Dziewczynka była
w szoku. To chyba duch – pomyślała.
– Cześć, jestem Eliza March – odezwała się po angielsku. Gdy zobaczyła konsternację Oliwii
powtórzyła po francusku i niemiecku, aż przeszła na płynną polszczyznę.
– Ty jesteś bohaterką powieści Małe kobietki? Jak to możliwe? Skąd znasz polski język?
Ja chyba zwariowałam i rozmawiam ze zjawą – pomyślała Oliwka. Dziewczynka przetarła oczy
i miała nadzieję, że mara zniknie. Eliza uśmiechnęła się uroczo i spokojnie odpowiedziała:
– Tak, jestem bohaterką książki. Nie wiem, jak to możliwe. Czasami część postaci z różnych
dzieł materializuje się w tej bibliotece. Nikt z nas nie zna przyczyny. Natomiast polskiego nauczyłam się od Niki. Znasz ją?
– Taaa… – Oliwia pokiwała głową. Nadal była w szoku.
Nagle uśmiechnęła się i pomyślała: czy to możliwe? Czy mogę spotkać też Nikę? Wydawało
się, że całe to szaleństwo mogło pomóc Oliwii spełnić marzenie. Marzenie o prawdziwej przyjaźni. Jej ukochani bohaterowie mogli być tuż za… regałem.
– A ty jak masz na imię? – zapytała Eliza. – Jeszcze nigdy cię nie widziałam. Z jakiej jesteś
książki?
– Oliwia – powiedziała dziewczynka wyrwana ze świata marzeń i fantazji. – Jestem człowiekiem, a nie bohaterem książki – dodała z automatu i spojrzała na Elizę. Panna March zbladła,
a uśmiech zastąpił wyraz przerażenia.
– Jak to możliwe?
– Nie wiem – odpowiedziała Oliwia zgodnie z prawdą.
– Matko, to znaczy, że jesteś człowiekiem? – dopytywała z nadzieją w głosie. Eliza bardzo
chciała usłyszeć, że to głupi żart. Prawdziwy człowiek oznaczał kłopoty. Zwiastował pojawienie
się Złego. W co ja się znowu wpakowałam? – pomyślała Eliza ze strachem w oczach.
– Co dziwnego jest w tym, że jestem człowiekiem? Nie jestem niebezpieczna. Sama się tu
ukrywam. Zapewniam cię, że nikomu nic nie powiem – przyznała Oliwia. Pomyślała, że i tak nikt
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by jej nie uwierzył. Sama nie do końca wiedziała, czy może sobie wierzyć. Może była wariatką? –
Co dziwnego jest w tym, że jestem człowiekiem? – powtórzyła Oliwia.
– My tego do końca nie rozumiemy. Dawno temu, gdy byłam jeszcze w innej bibliotece, krążyła legenda o ludziach porywanych przez Złego.
– Kim jest Zły? – przerwała Oliwia.
– Ja go widziałam tylko raz. Nie znam książki, z której pochodzi. Myślę, że nikt nie zna. Wszyscy się go boją. Nie znamy jego imienia, więc nazywamy go Złym. Ma wielkie oczy, spiczaste uszy
i jest nieduży, ale zna zaklęcia i potrafi ich użyć. Kiedyś sprawił, że Tom Sawyer zniknął na dziesięć lat z biblioteki – przerwała i rozejrzała się z lękiem, jakby ona miała zaraz zniknąć. – Książka
zniknęła z półki i on razem z nią. Wrócił zmieniony. Opowiedział mi kiedyś, że był w miejscu,
gdzie nie dochodził żaden dźwięk ani światło. Nigdy już nie postawił się Złemu, a gdy ktoś wspomni o zdarzeniu, Tom ucieka do swojej książki.
– Co to za legenda? – ponaglała coraz ciekawsza Oliwia.
– Ostatnie dziecko, które nas widziało – zniknęło. Nigdy nie zostało odnalezione. Podobnie jak
poprzednie, które nas spotkały. Wydarzenia obrosły w legendę, a postacie, które pamiętają owe
historie, milczą. Wiem tylko, że zniknięciu dziecka zawsze towarzyszy przeraźliwy krzyk. Potem
jest już tylko cisza…
– Nikt z was nie próbował walczyć z tym Złym? Poddaliście się?
– Nie rozumiesz – zezłościła się Eliza. – Jedyny sposób na niego to poznać jego imię i miejsce
jego książki. My nic o nim nie wiemy. Nic nie możemy zrobić…
Nagle w pomieszczeniu zrobiło się zimno, wręcz lodowato. Półki z książkami osnuła gęsta
mgła. W pomieszczeniu wybrzmiały kroki. Eliza zbladła, a oczy niemal wypadły jej z oczodołów.
Była przerażona.
– Uciekaj – szepnęła do Oliwii. – Schowaj się, to Zły!
Eliza popchnęła Oliwkę, aby przyspieszyć jej zniknięcie. Dziewczynka schowała się między
regałami i czekała…
Zaraz, zaraz, co Eliza mówiła o tym Złym? – pomyślała gorączkowo. Ja go znam. Wiem, kim
on jest. Prawie klasnęła w dłonie, ale przypomniała sobie, że musi zachować spokój. Udała się do
działu baśni. Znalazła książkę, która była jej potrzebna. Teraz mogła wdrożyć swój plan. Wygląda
na to, że siedzenie z nosem w książkach się opłaciło – pomyślała. I pomaganie w bibliotece też.
Uśmiechnęła się sama do siebie.
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Nagły hałas wyrwał Oliwię z zamyślenia. Włosy na całym ciele najeżyły się. Pojawiła się gęsia
skórka. Ciało niczym u drapieżnika było gotowe do ataku. Mięśnie napięła do granic możliwości.
Mogła tylko wierzyć, że misterny plan wypali. Wytężyła słuch i czekała…
Zza regału wyłoniła się postać. Cała pewność siebie odpłynęła i Oliwia poczuła ogromny strach.
Przełknęła głośno ślinę i zadrżała. Zły jakby na to czekał. Uśmiechnął się chytrze. Zuchwałość
Złego zadziałała na dziewczynkę jak kubeł zimnej wody. Oliwia wyprostowała się i powiedziała:
– Wiem, kim jesteś. – Potworna postać tylko się zaśmiała. – Rumpelsztyk.
Zły się cofnął. Nie spodziewał się, że ktoś pozna jego tajemnicę. Oliwia podniosła wysoko
zbiór baśni braci Grimm. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zniknęła mgła i przeraźliwy
chłód. A Rumpelsztyk zapadł się pod ziemię…
Nagle Oliwia uniosła się w powietrzu. Nie były to żadne czary, tylko jakaś potężna postać
dźwignęła ją wysoko. Wokół wszyscy wiwatowali. Eliza przedstawiała Oliwii różne postacie, ale
było ich tak dużo, że dziewczynka nie miała szans ich zapamiętać, choć większość znała ze swoich spotkań z książką. Panowała ogólna radość. Oliwia pokazała książkę, która wypłoszyła Złego.
Wszyscy znali już tajemnicę Rumpelsztyka, więc Zły przestał być groźny.
Oliwia była bardzo zmęczona. Postanowiła położyć się choć na chwilę. Tajemnicze postacie
z książek powoli znikały w swoich „domostwach”. Eliza przykryła kocem Oliwkę i również rozpłynęła się między regałami.
Następnego ranka Oliwia obudziła się i rozejrzała dookoła. Po wczorajszej przygodzie nie było
śladu. Został tylko zbiór baśni leżący na podłodze. Podniosła książkę i odłożyła ją na miejsce.
Czuła się bardzo dumna. Całe wczorajsze zdarzenie pokazało jej, że nie można uciekać.
Trzeba się zmierzyć ze Złym – pomyślała. Muszę wrócić do domu i poważnie porozmawiać
z rodzicami. Nie mogę dopuścić, by Zły rządził moim życiem.
Ubrała się i posprzątała wszystkie pozostałe ślady swojej obecności w bibliotece. Usłyszała,
jak pani Kasia otwiera drzwi. Odczekała chwilę. Podeszła do bibliotekarki tak, jakby dopiero
weszła.
– Dzień dobry. Mam do oddania Feliksa, Neta i Nikę – powiedziała spokojnie Oliwia
– O! Dzień dobry, ale z ciebie ranny ptaszek – odpowiedziała zaskoczona pani Kasia i dopytała: – Coś wypożyczasz?
– Nie, dziękuję. Muszę teraz poukładać swoje sprawy, ale na pewno przyjdę w przyszłym
tygodniu.
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Już miała wychodzić, ale zatrzymała się i powiedziała:
– Pani Kasiu, wasze książki mnie uratowały. Do widzenia.
Uśmiechnęła się do zaskoczonej bibliotekarki i wyszła.
Zdaje się, że ptaszyna nam dorasta i wyfruwa z gniazda – pomyślała pani Kasia i wróciła
do komputera, który znów postanowił wywołać u kobiety potężną frustrację, zawieszając cały
system.
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III NAGRODA

Emilia Redo

Podróżnik

Miasto Piaseczusets tonęło w oranżowych promieniach słońca. Czas gonił Podróżnika, a biały
pojazd sunął po ścieżkach rowerowych, jakby nie był kawałkiem żelastwa, lecz smokiem z opowieści fantasty. Wymijał wyimaginowane przeszkody, bo przecież… ulice były zupełnie puste.
Dopiero gdy Podróżnik dotarł do Lasu Kabackiego, pozwolił sobie na chwilę wytchnienia.
Otulił go śpiew ptaków, a do nozdrzy wdarła się mieszanka zapachu sosen i mchu. Naraz poczuł
się jak w domu.
Sięgnął do plecaka i wyjął kilka zakazanych obiektów. Ukryte niegdyś przed światem, dziś
mogły wreszcie ujrzeć wiązki zachodzącego słońca. Pogłaskał je z czułością po grzbietach, a kiedy je otwierał, to jakiś prąd przeszedł przez jego palce. Ptaki umilkły, gdy zaczął czytać na głos.
Głos niósł po lesie Roki Czesława Miłosza, zatrzymał się na słowie „wtedy” i podróżnik poczuł
déjà vu. A może było to tylko widmo snu?
Kiedy odkrył, że z tym miastem było coś nie tak? Sam nie wiedział. Był trybikiem w maszynie,
a maszyna sunęła naprzód. Do zagłady. Ludzie pochowali się jak szczury, widział czasem zza
drutów kolczastych ich przerażone, ale ciekawskie oczka. Słyszał ich szepty, ich oskarżycielskie
i pełne nienawiści słowa: obcy.
Mijał zbudowane z metalu Piaseczusets, mijał niedziałające światła na wielu rozstajach i wygłodniałe psy, ale parł dalej. Nie po to zostawił za sobą willę, która chroniła go przez lata, żeby
teraz się cofać. Czuł, jak w środku jego samego coś płonie.
Coś przepalało jego przewody. Transmisja, którą miał w głowie, co chwilę gubiła ostrość.
Skwierczało w nim, a obrazy to przychodziły, to urywały się. Gdzieś głęboko w jego umyśle tliło
się urojenie, że na świecie istniało takie piękne miejsce, gdzie szum kartek coś znaczył, zmieniał
bieg myśli, wzruszał i chwytał za serce. Pozwalał żyć, a nie egzystować.
Drzwi zaskrzypiały. Tumany kurzu wzniosły się pod sufit. Kiedy wkroczył do pomieszczenia,
całym sobą czuł narastającą ekscytację.
– Obcy! – krzyknął jakiś piskliwy głos. – Uciekajcie!
Podróżnik przekrzywił głowę z ciekawością. Niepozorne, wolne od pyłu gablotki zdradzały
prawdę – zabrano stamtąd coś w pośpiechu.
Kiedy wyciągał zza pazuchy twardą okładkę, ktoś już do niego mierzył z małego pistoletu.
– Kim jesteś i co tu robisz? – Kobieta miała na nosie okulary, ale z tej odległości doskonale
widoczne były jej pełne wrogości oczy.
– Jestem Podróżnikiem – odpowiedział zgodnie z prawdą. Nie przejmował się, że kobieta nie
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opuszczała broni, a do niej po obu stronach dołączyły koleżanki. Złapany w potrzasku czy nie,
musiał kontynuować swoją misję. – Czy znajdę tu więcej tego towaru? – zapytał.
Jedna opuściła broń. Bardziej z rozkojarzenia niż zamysłu. Druga wytrzeszczyła oczy i podeszła do niego jeszcze bliżej. Prawie posmakował kulki, gdy jej palce niebezpiecznie zacisnęły się
na spuście.
– Skąd to masz, odmieńcze? – wyartykułowała to jakby z obrzydzeniem. Ale on przełknął ślinę
i wyjaśnił.
– Przecież już mówiłem, jestem Podróżnikiem. Zaszczepiono we mnie miłość do tego czegoś.
– To jest książka – wyjaśniła ta rozkojarzona. Patrzyła na niego jakoś inaczej. – A to jest Wielka
Biblioteka w Józefosławiu, jedyna ocalała z Wielkiej Wojny. Lepiej nie mogłeś trafić.
Kłóciły się o niego. O to, czy go zabić, ale nie były pewne, czy był w ogóle człowiekiem. Dał
im list, który zostawił mu jego ojciec. To on nazwał go Podróżnikiem, więc naturalnym było, że
tak się przedstawiał.
Gdy dostał od nich książkę, ich głosy przestały do niego dochodzić. Jak w ekstazie najpierw
nieśmiało ją pogłaskał, potem przyłożył do twarzy i prawie zapłakał. Otworzył ją z namaszczeniem, zaciągnął się jej zapachem i zaczął czytać bezgłośnie. Usta mu drżały, źrenice się powiększały. Gdzieś za mgłą ktoś spytał, czy chce usiąść i podsunął mu krzesło. Chyba przytaknął, bo
kiedy dotarł do ostatniego słowa, zdał sobie sprawę, że siedzi, a patrzą na niego trzy pary zdziwionych oczu.
– O cholera, chłopie – powiedziała ta trzecia, która do tej pory nie raczyła się odezwać.
Przez ten cały czas, kiedy on chłonął słowa Cienia wiatru, trzy bibliotekarki analizowały pomięty list stwórcy ich domniemanego obcego.
Mój kochany Podróżniku – pisał – kiedy będziesz to czytał, mnie już nie będzie na tym świecie.
Nie smuć się jednak, bo to, co nas łączy, nigdy nie umrze. Póki będziesz czytał wszystkie historie,
które napotkasz – ja będę tam razem z tobą. Zaszczepiłem ci miłość do słów, kiedy przyjdzie czas,
będziesz wiedział co robić.
Twój Ojciec
– Jak nas w ogóle znalazłeś? – spytała jedyna, która trzymała jeszcze broń w pogotowiu. – Czy
to jest jakiś podstęp? Wydasz nas władzom?
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– Przestań – stanęła w jej obronie ta trzecia. – Nie można udawać takiego uwielbienia do książek. Zresztą, on może okazać się nam potrzebny.
– Niby do czego? – parsknęła pierwsza. – Nie widzisz, że on wygląda jak wszyscy obcy?
– I dlatego będzie do tego zadania idealny. – Wymieniły porozumiewawcze spojrzenia
i uśmiechnęły się tak, że Podróżnik pierwszy raz pomyślał: w co też się wpakowałem…
Czytanie na głos ptakom to jednak było co innego niż czytanie na głos ludziom. Wszyscy od
lat nie widzieli słońca, więc kiedy do nich podchodził, przeszywały go dreszcze. Jak jeszcze ślepe
szczenięta, z bliska bezbronni, ale odrażająco brzydcy. Mimo że wojna dobiegła końca, strach
odcisnął na nich zbyt duże piętno.
Żyli w swojej zamkniętej wspólnocie, jak niegdyś w zamkniętych osiedlach, i nie wyściubiali
nosa spoza swojego rewiru. Kiedy podchodził pod ogrodzenie, ktoś zawsze ostrzegawczo przejeżdżał pałką po prętach, żeby go odstraszyć. Nie raz dostał taką pałką albo czymś gorszym.
Ale nie zrażał się. Czytał im prozę i poezję. Próbował rozśmieszyć, próbował dozować im historię, by wzbudzić w nich ciekawość. W większości przypadków przepędzali go, rzucając w niego resztkami zepsutego jedzenia i wyzywając od obcych. Ale szybko nauczył się, że dla nich
WSZYSCY byli obcy.
Dlatego przywykli do niego, był ich oswojonym obcym, bezdomnym, ale dokarmianym psem,
czatującym na ochłapy. W pewnym momencie starsi nauczyli się ignorować jego obecność. Ale
dzieci i młodzież wprost odwrotnie.
Przychodzili coraz bardziej tłumnie, by posłuchać jego opowieści. Mały książę zrobił na nich
największe wrażenie. Pamiętał to jak dziś, gdy na słowa, że dorośli są bardzo dziwni, kilkoro
dzieci się zaśmiało, jakby doskonale to rozumiało. I z tylko sobie znaną, wszechpotężną wiedzą
słuchali dalej tego, co miał do powiedzenia. Ostatniego dnia przy prętach siedziała i wierciła się
już cała grupka dużych i małych, a młodsi uciszali starszych.
Podróżnik żył opowieściami chyba za bardzo, bo przeoczył moment, w którym wszystko uległo zmianie. Tak, dzieci zaczęły bawić się na dworze, a ich skóra zrobiła się brązowa od słońca.
I chyba ktoś krzyknął, że pójdzie poszukać swojego lisa, aby go oswoić, a gdy ktoś rzucił obelgę,
to inny dzieciak stanął w jego obronie.
Ale największy szok Podróżnik przeżył, kiedy jadąc swoim jednośladem, minął na ścieżce
CZŁOWIEKA. Z czasem nie jednego, ale kilku, zwabionych historiami z innego świata, by na
własne oczy zobaczyć, o co to całe halo.
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I tak zastały go bibliotekarki. Samotnego, pogrążonego w lekturze wojownika, który nie miał
już powodu, by walczyć o słuszną sprawę. Kiedy spytał jednej z nich, czy to tak wypada się smucić, kiedy świat wokół budzi się do życia, te popatrzyły na niego z czułością.
– To normalne. Twoja misja jeszcze się nie skończyła. Jesteś przecież Podróżnikiem. A świat
nie jest mały.
Przez chwilę w jego oczach przewinęły się wszystkie kolory emocji. Ale potem została jedynie
determinacja. Wstał z fotela, wyprostował plecy i kiwnął głową.
– Macie rację. Będę potrzebował większej torby na książki.
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Katja Tomczyk

Na jednej nodze

Patrzą na mnie z uwagą, ale nic nie mówią. Nie pozwalają wstać ani samodzielnie udać się do
toalety. Kazali czekać, aż przyjedzie ktoś z oddziału i zawiezie mnie na tomografię.
Mam trzydzieści osiem lat i właśnie wysłałam smsa do córki, żeby pamiętała, że bardzo ją
kocham. Trochę na wyrost. Ale jeśli tylko to ma po mnie pozostać, to chcę, by wierzyła w matczyną miłość, nawet jeśli mijam się z prawdą. Taką samą wiadomość wysłałam do męża. W jego
przypadku jestem uczciwa. Wiem, że zaraz przyjdzie na izbę przyjęć, choć i tak nie pozwolą mu
ze mną zostać. Jestem tu pół godziny i bardzo mnie martwi, że zbadali mnie poza kolejnością.
Patrzę na poobijaną kobietę z wypadku i na dwoje bardzo starych ludzi. Wyglądają, jakby zaraz
mieli umrzeć. Ale nimi nikt jeszcze się nie zajął. Ja miałam już pierwszą konsultację i pobrali mi
krew. A oni nadal czekają. To musi coś znaczyć.
Potrzebuję do toalety. Potwornie chudy pielęgniarz użycza mi ramienia. Mówi, że zaczeka pod
drzwiami. Chyba się boję, a przecież już wszystko minęło. Puzzle, na które popękała rzeczywistość, ponownie tworzą całość. Czuję się normalnie, tak jak jeszcze dwie godziny temu.
Łóżko jest miękkie i wygodne, a kółka tylko nieznacznie terkoczą podczas jazdy. Wiezie mnie
przez korytarz pełen ludzi czekających na rtg. Patrzą z politowaniem i troską. Jestem przecież
młoda, powinnam poruszać się o własnych siłach. Tłumaczę, że mogę i po co ten cyrk, ale on
odpowiada piosenką z Czterech pancernych. Niby się uśmiecha spod wąsa, ale kto go tam wie.
Przecież to ratownik, musi zachować zimną krew. Jest w nim tyle skupienia, że jeszcze bardziej
się boję. Zastanawiam się, czy śpiewa wszystkim pacjentom, czy tylko neurologicznym. W windzie, którą ukradliśmy kilku dziadkom, pyta, czy coś mnie boli. Nie wiem, czy strach może boleć,
ale w tym momencie jestem przekonana, że gorzej było tylko podczas porodu. Czy do wszystkich
wysłałam wiadomość? Czy słać ją do babci? Nie. Do niej nie mogę. Po co ją martwić, nie potrzebuję dodatkowych zdrowasiek.
Moja sala jest szczególna, ale tylko ja jestem przytomna. Pielęgniarka o przecudownych lokach (Jezu, nigdy nie widziałam takich loków!) dyskretnie każe mi się rozebrać. Nie mogę tu mieć
nic swojego poza klapkami, piżamami, telefonem i wodą. A ja mam przecież tylko telefon. Dwie
kreski, bez ładowarki. Nie przygotowałam się na taki epizod.
B. w końcu przynosi ohydną różową piżamę jak dla starej baby, którą przecież nie jestem.
Kupił ją w kiosku na parterze. Jestem zła, ale nic nie mówię. Nie pyta, nie pytam, nie mówi, nie
mówię. Patrzy na mnie, jakby z twarzy dało się wyczytać diagnozę. Jakby w tym momencie,
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kiedy na chwilę straciłam kontrolę nad swoim ciałem, ktoś przybił mi na czoło stempel z jednostką chorobową.
– Proszę już iść – mówią Loki. – Zaraz obchód.
– Co z żoną?
– Trzeba rozmawiać z lekarzem.
*
Dzień trzeci zaczyna się eksmisją z OIOM-u. Nadal nie wiem, czy postawiona przeze mnie po
konsultacji z milionem internetowych medyków samozwańców diagnoza pokrywa się z tą popartą
dyplomem ukończenia uczelni medycznej. Bawimy się w Króla Ciszy. Ja muszę milczeć, żeby nie
przeszkadzać innym pacjentom. Lekarze milczą, bo tak im wygodniej. Nie pogorszyłam się, więc
wyrzucają mnie na salę „niezagrażających”. Loki szepczą do lekarza, że mam przecież dopiero
trzydzieści osiem lat, ale ten grozi, by nie podważała jego decyzji. Wszystko minęło, parametry
w normie. Jeszcze trzy dni i fru!
Tymczasem Marquez rozwalił się na setnej stronie. B. przyniósł go z biblioteki przy Jana Pawła. Podobno jedna z bibliotekarek bardzo przejęła się moim losem i zapowiedziała, że jeśli będę
chciała konkretną lekturę, to ściągnie ją dla mnie poza kolejnością. Myślę, że to miłe, choć nie
wiem, czy będę mieć jeszcze pragnienia związane z czytaniem.
Mieszkamy w Piasecznie dopiero pół roku i już zdążyłam się uzależnić od dwóch rzeczy – lodów z Azalisz i chleba gruzińskiego z bazarku, ale w zamian nie znam topografii miasta. Nie wiem,
gdzie tu się chodzi, gdy jest smutno. Nie wiem, gdzie się kradnie szczęście. Powiedzieli, że muszę trwale zapomnieć o lodach i białym chlebie. I że dobrze snuć się po mieście i zapamiętywać
szczegóły. Jak najwięcej szczegółów!
Ale jeszcze nie wyszłam. Jeszcze morduję Marqueza na szpitalnym łóżku w otoczeniu brzydkiej pościeli z atramentowym nadrukiem nazwy szpitala. Ona, chyba logopedka, mówi, że to
wspaniale, że czytam. Że skoro mogę, to znaczy, że zmiany nie są trwałe. Pyta o dzień tygodnia, porę roku i prosi o uśmiech. Nie widzi asymetrii, która pozostała po epizodzie. To, co mi
się przydarzyło, asekuracyjnie nazywam epizodem. Lekarze nadal robią tajemnicę, więc jestem
usprawiedliwiona.
Codziennie fotografuję swoją twarz w uśmiechu. Prawa strona odstaje, zgubiła proporcje, ale
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nikt poza mną tego nie zauważa. Nie mam zdjęcia sprzed. No nie mam. Jakoś tak pousuwałam
wszystko przed epizodem, bo każde zdjęcie było brzydkie. Brzydka byłam ja. Po co kolekcjonować takie zdjęcia? Dlatego nie mogę porównać, nie mam materiału dowodowego. Nie mam siebie
sprzed. Jestem tylko ja po. I wiem, że coś tu nie gra.
– Najważniejsze to, by ustać na jednej nodze – mówią Loki na odchodne do pacjentki z łóżka
obok mnie. – Na jednej nodze, pani Jasiu! Bo jak ustoi się na jednej, to na dwóch będzie się już tylko biegać! – dodaje wesoło, a potem, jak oparzona, jakby właśnie coś sobie przypomniała, patrzy
na mnie i momentalnie blednie. – Przepraszam, pani Moniko. Proszę wybaczyć, nie pomyślałam…
Nie mówię „nie szkodzi”. Spoglądam w miejsce, gdzie kiedyś były moje nogi i choć to niemożliwe, czuję potworny ból w prawej stopie.
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WYRÓŻNIENIE

Agata Wojda

Chojnowskie czarty

Zapach miejskiej biblioteki wypełnił jej płuca już przy samym progu budynku. Anna znała go
aż za dobrze, od małego przychodziła tu co miesiąc, by wybrać nową książkę, która zabierze
ją w odległy, inny świat. Okolice Piaseczna i tak nigdy nie wydawały jej się zbyt interesujące,
wolała więc zanurzyć się w bardziej ekscytujące regiony. Czy to miejsce przeraźliwej zbrodni,
XVIII-wieczna Anglia czy magiczna kraina pełna mitycznych stworów. Cóż ciekawego mogło ją
czekać w szarej codzienności?
Anna ledwo przekroczyła próg, rzucając uśmiech w stronę bibliotekarki, a już zaczęła wodzić
oczami po tak bardzo znanych jej półkach. Każdą sekcję znała na pamięć, każdy tytuł posłusznie
czekał na tym samym miejscu co zawsze. Zaczęła wolno przechadzać się między regałami, a jej
dłoń delikatnie dotykała grzbietów książek. Powoli zaczęła wybierać pomiędzy różnymi gatunkami, tym razem postawiła na urozmaicenie. Jednakże dział historyczny nie wydawał się jej zbyt
atrakcyjny – nigdy nie przepadała za wojennymi historiami, a te górowały nad innymi pozycjami,
które i tak już znała w tym dziale. Już miała się wycofać, gdy jej uwagę przykuła cieniutka, stara
książeczka. Nawet nie tyle co ona sama, co jej tytuł.
Chojnowskie czarty – pomyślała Anna. – Cóż za niedorzeczny tytuł. Jakie znowu czarty? Że
niby po naszych lasach miałyby biegać jakieś złośliwe duszki? Tam to nawet grzyby czy sarnę
trudno spotkać, co dopiero jakieś diabły. Autor chyba jakiś średniowieczny… Ignacius Anonimus…
No tak, bo pod wymyślonymi głupotami to i trudno się własnym nazwiskiem podpisać. No nic,
w ostateczności może być i to, najwyżej nie doczytam.
Jak pomyślała, tak też zrobiła. Chciała się dowiedzieć, co też może skrywać ta niepozorna,
wysłużona książeczka o nieznanym jej tytule. Wydawało się, że pożółkłe kartki mogą być starsze
i od samej biblioteki, w której ją znalazła. Usadowiła się wygodnie na kanapie i przystąpiła do
wertowania starych stron. Już na samym początku natrafiła na dość niezachęcający tytuł O nadnaturalnym rozroście lasu.
Oho, czyżbym jednak trafiła na wykład botaniczny? Czy może dowiem się, dlaczego złowrogo
szumią wierzby? – pomyślała Anna, jednak postanowiła przezwyciężyć swoją towarzyszącą od
początku niechęć i kontynuować czytanie pomimo wszystko. Zaczęła lekturę.
„Niech was nie zwiedzie ospałe i niemrawe oblicze tutejszych lasów, dobrzy ludzie. Wiedzieć
wam trzeba, iż prawdziwie piekielne plugastwo zalęgło się w gęstych borach, a natura jego iście
nikczemna. Już niejeden śmiałek zboczył z Traktu Wareckiego, by bez opamiętania skarby matki
natury naruszać i grabić. Powiadam wam, zguba tym, którzy narażą się czarcim mocom czyhają109

cym na pobożnych chrześcijan. Albowiem niejeden szczęśliwie odratowany świadek potwierdzi,
iż…”.
Co to za średniowieczny bełkot – przerwała czytanie Anna. To się robi coraz gorsze. Trafiły mi
się jakieś zaściankowe przesądy. No pięknie… Dobra, może coś jeszcze z tego wyniknie – pomyślała i powróciła do lektury.
„Albowiem niejeden szczęśliwie odratowany świadek potwierdzi, iż przy rozłogach Traktu
czyhają sługi szatańskie, czartami nazywane. Kosmate to stwory o kozich kopytach, oddechu
pachnącym siarką i ogonach tak długich, że przerzucają sobie one je przez ramiona. Złośliwe bestyje zasadzają się na nieszczęśnika, torują mu drogę, a następnie grożą, że nie przepuszczą, jeśli
człowiek ten nie odgadnie ich podstępnych zagadek. Świadectwo to spisane jest jedynie dzięki
łasce bożej, która zesłana przez gorące modlitwy wymawianej podczas czarciej próby przez pechowców, odratowuje ich z piekielnych sideł. Albowiem czarty napotkane, w parach najczęściej
spotykane, zadają tak przebiegłe zapytania, iż jedynie pomoc boska jest w stanie owego człeka
odratować. Jeśli jednak opatrzność nie dopomoże człeka owego, ten w drzewo zostaje zamieniony, by dzikie siły natury wspierać. Spotkałem ja dnia pewnego jednego handlarza, który odratował się od czarcich zasadzek. Mąż ów zaczął prawić, jakie to trzy zagadki zostały mu zadane: co
kwitnie bez kwiatu, choć go wszyscy latem szukają? Co ubielon niczym śnieżnym puchem życie
podtrzymuje? Co rwie przed siebie nieznużenie, żadną drogą nie podążając? Handlarz rzekł, iż
iście Bóg miał go w opaczności, gdyż należycie odpowiedział kosmatym paskudom: że to paproć
rozkwita bez kwiatu, choć go ludziska po lesie szukają, że to spieniona woda śnieży bielutko
nawet w lecie oraz że to strumyk rwie bez ustanku. Jednakże niech was nie zwiedzie złudna
pewność siebie, dobrzy ludzie, iż sługi piekielne uda wam się pokonać. Wystrzegajcie się czartów czekających na zapomnianych ścieżkach w Chojnowskim Lesie, byście i wy nie zaginęli i na
zawsze w nich zostali”.
Anna była wystarczająco rozbawiona tą historyjką, by kontynuować dalej wywody anonimowego pisarza. Zaciekawiło ją, co też czyhało w tutejszej okolicy, w której mógł jedynie zadziwić
lis drepczący nocą po ulicy. Kolejny tytuł zapowiadał się także paranormalnie, gdyż wspominał
o „błąkającym się duchu rycerza”.
„Dzikość Chojnowskich Lasów nie tylko swą czarcią naturą powinna was trwożyć, dobrzy
ludzie. Co niektórzy, zbłądziwszy i pozostawszy na noc w głuszy, rozprawiają o zjawie przedziwnej, błąkającej się między drzewami. Powiadają oni, iż postać ma starego wojownika o wielkim
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wzroście, iście po rycersku odzianym. Dosiadłszy równie upiornego rumaka, dzierży on włócznię
oraz tarczę ze skrzydlatym gadem, ogniem ziejącym. Nieszczęśnik, który zjawę spotka, osłupiony
staje z przerażenia i niemocy, jaka go ogarnia. Wojownik ten makabryczny jednak nie wyrządza
krzywdy zbłąkanemu, gdyż sam rozpaczą porażony błąka się po lesie, domu swego szukając. Gdy
rycerz człeka owego ujrzy, przedstawia się imieniem Magnus i pyta się go, którędy droga do jego
ojczyzny, gdyż na obcych ziemiach umrzeć mu przyszło. Spytany, gdzie leży owa ojczyzna, odpowiada, że na wyspie wspaniałej po drugiej stronie kontynentu oddalonej. Trzeba wam wiedzieć, iż
każdy kierunek przeciwny do Czerska podany zadowoli wojownika i ten w dalszą drogę się uda.
Jednakże, jeśli kierunek zamku podacie, duch Magnusem zwany swą włócznią przeszyje waszą
duszę tak, że martwym padniecie”.
Wątpliwości Anny co do wiarygodności tych opowiadań wzrastały z każdą kolejną linijką. Nigdy nie słyszała podobnych historyjek o swojej okolicy, a nie wątpiła, że tutejsze szkoły ochoczo
zajmowałyby nimi co niektóre lekcje. Ciekawość w niej rosnąca zaczęła powoli doganiać wcześniej dominujące powątpiewanie. Skupiła swą uwagę na kolejnej historii.
„Wystrzegajcie się, dobrzy ludzie, pogańskich praktyk, tak wytrwale przez nasz święty kościół plenionych. Niechybnie duszę waszą na zatracenie skażecie i na męki piekielne wydacie.
Miała bowiem miejsce historia, ku przestrodze wam teraz opowiedziana. Chłop pewien, podległy
panom na zamku w Czersku, skazał się na gniew książęcy przez swe zuchwalstwo i podstępną
kradzież kiełbasy. Ukarany został on sprawiedliwie dziesięcioma batami wymierzonymi. Jednakże chłop, nieskruszony swoim występkiem, poprzysiągł zemstę na swych panach. Będąc jednak
człekiem z gminu, nie posiadał on mocy, by swej nikczemnej zemście dać upust. Zwrócił się więc
on po pomoc do lokalnej czarownicy, która doradziła mu duchy wywołać i nimi swych panów
zastraszyć. Musicie bowiem wiedzieć, dobrzy ludzie, iż zamek książęcy na starym cmentarzysku
przedchrześcijańskim został wybudowany, by swą potęgą i błogosławieństwem pogańskie duchy
wygłuszyć. Wiedźma pokierowała zdradliwym chłopem, co ma wykonać, aby dawne dusze przywołać. Poradziła, by ze swą zemstą poczekał do nocy jesiennej przed dniem wszystkich zmarłych,
gdyż siły nieczyste wtedy większą swobodę mają i na ludzi mogą zsyłać nieszczęścia z większą
mocą. Tak też uczynił ów zuchwalec. Będąc wyposażony w magiczne artefakty, duchy przy zamku
przywołał. Te jednak w swej złośliwości skierowały swój gniew przeciw niemu. Złe, iż ktoś śmiał
zburzyć ich pośmiertny spokój, przegnały grzesznika tak, że ten biegł Traktem Wareckim aż do
samiutkiej Warszawy, gdzie padł z wycieńczenia. Co niektórzy powiadają, iż w noc poprzedzającą
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dzień zmarłych nadal można zobaczyć, jak duch jego gna w przerażeniu przez Trakt. Jednakże
wystrzegajcie się sprawdzenia tego, dobrzy ludzie, by i was jaka mara nie pokrzywdziła”.
Anna doczytała resztę historyjek z książeczki do końca bez ani jednej chwili przerwy. Ciekawość, która się w niej rozbudziła, nie pozwalała także zapomnieć o przeczytanych wydarzeniach
jeszcze długo potem. Pokierowana nią, zaczęła szukać jakichkolwiek przekazów potwierdzających wersję anonimowego pisarza, zarówno w Internecie, jak i w historii o gminie. Jednakże nie
mogła znaleźć nic, co potwierdzałoby albo chociaż wspominało o tym starym dziele. Jedyną informacją, którą zdołała znaleźć, była historia wykopalisk w Czersku i tajemniczy grób wojownika
o nieznanym pochodzeniu. Chojnowskie czarty uczepiły się jej myśli, zasiewając ziarno niepewności co do tego, czego się dowiedziała. Czy te historie były prawdą? Czy może inwencją twórczą
anonimowego autora? Może istniały w tej okolicy podania, o których nikt już nie pamięta? Im
więcej o tym myślała, tym więcej zadawała sobie pytań, na które nie pozna odpowiedzi.
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WYRÓŻNIENIE

Zuzanna Duras

Zabójczy florysta

Noc. Krzyk. Pisk. Stukot stóp. Panika. Ucieczka. Ciemność. Śmierć. Wchodząc do takiego
miejsca jak biblioteka, nie oczekujesz znalezienia martwego ciała w kałuży krwi. Chyba że jesteś
masochistą, a ich w dzisiejszym świecie niemało. W swojej długoletniej karierze detektywa nie
spotkałam się z takim wyborem miejsca zbrodni. Nie miałam także zlecenia znalezienia mordercy–florysty. Ale zacznijmy od początku…
Druga w nocy. Dostaję telefon. Zastanawiam się, kto, do cholery, dzwoni o tej porze. A, przepraszam, tylko jedna osoba ma tak genialne wyczucie czasu – Markowski, mój przełożony. Cham
jakich mało, a jego nienawiść do kobiet nie zna granic. Ale do rzeczy. Wyrzuca on z siebie lawinę
słów. Z tej paplaniny udaje mi się wyłapać:
– …to pierwsza taka wielka sprawa… przyjedź… wyśle ci adres smsem…
Jakby nie mógł poczekać do rana. No nic, trzeba wstać. Szybka akcja – ubieranie, telefon,
portfel, legitymacja. Jadę pod wyznaczony adres – Jana Pawła II 55, Piaseczno. Chwila… czy on
mi podał adres biblioteki? Chyba sobie ze mnie jaja robi. Jeśli znowu chce mi przekazać kolejne
papiery do wypełnienia, bo nagle się mu przypomniało, że jutro ma kolejną sprawę, to… dobra, jestem na miejscu. Swoją drogą, zdradzę ci sekret, to tu znajduje się moja ulubiona czytelnia w Piasecznie. Jednakże dzisiaj zastaje mnie tam niecodzienny widok – radiowóz policyjny, wyznaczony
taśmami teren i płacz starszej kobiety… Nagle koło mnie pojawia się nikt inny jak Markowski.
– Mamy nowe zlecenie – morderstwo, około drugiej w nocy. Poszkodowaną jest niejaka Wiktoria Niedzielska – mieszkanka Piaseczna. Zabójca najpierw ją ogłuszył. Potem, tu w bibliotece,
urządził sobie polowanie. Denatka ma całą klatkę piersiową pokłutą jakimś dziwnym narzędziem,
ale to wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Ten psychopata podziurawił ją i teraz wygląda jak sito. Nie
zostawił żadnych odcisków. Przy ciele ofiary znaleziono czarną różę.
– Widzę, że z zamiłowania był florystą. A ta kobieta? Co ona tutaj robi?
– Matka poszkodowanej, trzeba ją przesłuchać. Ale to jest już twoje zadanie – mówiąc ostatnie
zdanie, przełożony oddalił się w stronę funkcjonariuszy.
Biorę teczkę, dyktafon i ruszam w kierunku rozhisteryzowanej kobiety.
– Dzień dobry, detektyw Tomczyk. Będę prowadziła sprawę pani córki. Czy jest pani w stanie
odpowiedzieć na kilka pytań?
– O… Oczywiście. – Kobieta się trzęsie i ciężko jej opanować emocje.
– Czy pani córka miała jakichś wrogów? Czy ktoś mógł jej życzyć śmierci?
– Wiktoria je… była bardzo pogodną dziewczyną. Ona swoją dobrocią zarażała wszystkich.
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Jedyną osobą, która tego nie doceniła, był jej były chłopak – Krystian. On cały czas do niej wydzwaniał. Chory człowiek…
– Proszę podać nazwisko tego mężczyzny.
– Rubik. Krystian Rubik.
– Czy zna pani jego adres?
– Nie, ale w telefonie córki powinien być do niego numer.
– Bardzo dziękuję. Jeśli pani coś sobie przypomni, to tu jest moja wizytówka.
Odwracam się i idę w kierunku biblioteki. Wchodząc do środka budynku, pytam kolegów:
– Gdzie mogę znaleźć techników?
– Na dziale z kryminałami.
– Cóż za zbieg okoliczności…
Jestem na miejscu. Widzę znajomą twarz – Natalia Wadowska, najlepsza technik kryminalistyki w mieście.
– Cześć, masz telefon denatki?
– Dobrze, że przyszłaś. Telefon leży z innymi dowodami w mojej torbie. Nikt się nim nie zainteresował. Jak chcesz, to go przejrzyj. Ja się jeszcze porozglądam… może coś mi wpadnie w oko.
– Dzięki.
Wyjmuję komórkę z torby. Przeglądam ją i jedyne, co rzuca mi się w oczy, to smsy od byłego
ofiary. „Wróć do mnie” bla bla bla, „Spróbujmy jeszcze raz” i inne tego typu bzdety.
– I co? Znalazłaś coś ciekawego?
– Dziesiątki wiadomości od eksfaceta. Nękał ją, mamy motyw.
Pół godziny później stoję już pod jego mieszkaniem na alei Kalin. Pukam do drzwi. Cisza. Próbuję jeszcze raz. Nagle za plecami słyszę głos.
– A pani do kogo?
– Pan Krystian Rubik?
– Zależy, kto pyta.
– Detektyw Edyta Tomczyk.
– Ja nic nie zrobiłem.
– A czy ja coś takiego powiedziałam?
– Czego pani w takim razie ode mnie chce?
– Chciałabym porozmawiać o tym, co pan robił dzisiejszej nocy.
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– Byłem z kolegami na piwie.
– Z którymi kolegami? Nazwiska.
– Miłoszewski i Jędrzejewski.
– W jakich godzinach pan z nimi przebywał?
– Ale po co te wszystkie pytania? Ja nic nie zrobiłem.
– Dzisiaj w nocy została zamordowana Wiktoria Niedzielska. Z smsów wynika, że pan ją nękał.
To czyni pana głównym podejrzanym.
– Kto?
W chwili wypowiedzenia tego zdania widzę, że mężczyzna odwraca się i biegnie w stronę
drzwi. To ja za nim. Daleko to on w tym stanie nie ucieknie. Nie mijają trzy sekundy. Łapię go przy
GOSiR-ze i już leży na glebie. Zakładam kajdanki na jego ręce. W tej samej chwili dostaję telefon.
– Musisz przyjechać do biblioteki. Przejrzeliśmy monitoring. Znaleźliśmy coś.
– Zaraz będę, ale najpierw prześlijcie patrol. Mam kogoś, komu przyda się pobyt na
wytrzeźwiałce.
Jadę. Mijam Szpital Świętej Anny, PKP. Dojeżdżam do szkoły i jestem już w bibliotece. Przeglądam monitoring. Zastanawiam się, co oni widzieli tu ciekawego i nagle… zauważam sylwetkę.
Chwila… czy to nie jest przypadkiem pani Krystyna – bibliotekarka? Nie… to jednak mężczyzna
i ja już znam jego nazwisko.
Wybiegam z biblioteki. Wsiadam do samochodu. Obieram dobrze znany mi kierunek. Po dwudziestu minutach wysiadam z auta. Słyszę huk. Drzwi się otwierają. Patrzę mu w oczy i wtedy…
– Edytko, wstawaj. Za chwilę zamykamy. Gdybym nie przyszła, to zostałabyś tutaj na noc.
Biorę swoją torbę. Wkładam do niej niedokończony kryminał. Razem z panią Krysią kieruję się
w stronę drzwi. W rękach bibliotekarki widzę paczkę.
– Jakiś nowy ciuszek? – zagaduję.
– A nie, to mąż sobie zamówił narzędzie do pikownia grządek. To taki florysta z zamiłowania.
Wspominał też coś o różach…
Hmm… chyba czas się zmywać.

118

WYRÓŻNIENIE

Anna Zalewska-Kosińska

Biblioteczna przygoda

Lubię naszą nową bibliotekę mieszczącą się przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Długo na
nią czekałem. Widziałem przez okno swojego pokoju, jak rosła i nabierała żółtego koloru. Teraz
odwiedzam ją prawie codziennie. Po szkole zamiast do pustego mieszkania idę do biblioteki.
Rodzice pracują do późna, a ja nie lubię być sam w mieszkaniu. Może gdybym miał psa, ale nie
mam. Mam za to alergię na sierść. Panie bibliotekarki już się przyzwyczaiły, że jestem tam częstym gościem i nawet się śmieją, że kiedyś będę bibliotekarzem lub pisarzem.
Zwiedziłem prawie całą bibliotekę. Byłem wszędzie, gdzie mogłem i gdzie udało mi się wejść.
Najbardziej jednak lubię dział dla dzieci i młodzieży. Mimo że czasem te najmłodsze dzieciaki
doprowadzają mnie do szału. Ale jak człowiek wie gdzie, to można znaleźć cichy kącik dla siebie.
Odrabiam tam lekcje, czytam, sprawdzam, jakie nowości trafiły na półkę, a czasem tylko leżę na
tych śmiesznych, kolorowych leżanko-fotelach i patrzę na ciemne góry, złowieszczy las i pomarańczowe niebo namalowane na jednej ze ścian.
Tego dnia właśnie tak sobie leżałem i patrząc na półkę przed sobą, sprawdzałem, czy wszystkie książki stoją na właściwym miejscu. Lubię porządek, co może jak na chłopaka w wieku jedenastu lat jest dziwne. Nagle zauważyłem jakiś ruch na jednej z półek. Coś wyszło z książki.
Pomyślałem, że muszę być zmęczony po całym tygodniu szkoły. Zamknąłem oczy na chwilę i po
otwarciu skupiłem swój wzrok ponownie na tej półce. Był tam. Malutki, jakby lekko przestraszony. Puchaty, kudłaty – sam nie wiem. Miał malutkie rączki i stópki, dużą głowę z wielkimi oczami
i uszami. Zauważył mnie. Pomachał, mrugnął i przyłożył swój mikroskopijny paluszek do ust, pokazując znak ciszy. Rozejrzałem się dookoła, ale nikogo więcej tu nie było, więc te znaki musiały
być przeznaczone dla mnie. Podniosłem się powoli i podszedłem do półki. Obserwował mnie
uważnie i uśmiechał się. Z bliska jego oczy były jeszcze większe, świecące. To trochę tak, jakbym
patrzył w rozgwieżdżone niebo. Coś zakręciło mnie w nosie. W ostatniej chwili udało mi się zatkać
nos i nie kichnąć. Wydawał się tak delikatny, że podmuch mojego kichnięcia mógłby go zdmuchnąć z tej półki. A tego nie chciałem. Przynajmniej nie w tej chwili, bo robił sympatyczne wrażenie.
– Którą książkę lubisz najbardziej? – zapytał cichutko.
– Harry’ego Pottera – odpowiedziałem bez namysłu.
I nagle zrobiło się całkiem ciemno, zawirowało, poczułem uścisk w żołądku. Gdy otworzyłem
oczy, siedziałem na zimnej, kamiennej podłodze w słabo oświetlonym korytarzu. Nie zdążyłem
się dobrze rozejrzeć, gdy otworzyły się wielkie drewniane drzwi przede mną, z których zaczęły
wybiegać dzieciaki w czarnych pelerynach.
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Eee… nie, to niemożliwe – pomyślałem i wtedy ich zobaczyłem. Harry, Ron i Hermiona przeszli
tuż obok mnie.
Byłem w Hogwarcie – Szkole Magii i Czarodziejstwa. Marzyłem o tym, czytając wszystkie
części książki o Harrym Potterze J.K. Rowling. Wyobrażałem sobie wtedy, że mieszkam w domu
Gryffindoru, objadam się tymi wszystkimi specjałami, które w magiczny sposób pojawiały się na
stole w Wielkiej Sali. Chciałem się uczyć eliksirów, transmutacji, obrony przed czarną magią. Ale
przede wszystkim zawsze chciałem zagrać w Quidditcha. Super, teraz mogę to wszystko zrobić.
Zaraz, nie super, przecież ta szkoła nie istnieje naprawdę. A ja? Czy ja istnieję?
– Auu! – Uszczypnąłem się w rękę i zabolało. Czyli żyję. Tylko jak to możliwe? Przecież otaczająca mnie rzeczywistość istnieje tylko na kartach książki. Więc, logicznie rozumując, obecny
ja istnieję i żyję w książce. Chyba nie do końca mi się to podoba. Byłoby fantastycznie spełnić
marzenie, ale ja mam już jedno życie, inne życie. Może nie tak ekscytujące, ale za to prawdziwe.
I chyba chciałbym je odzyskać. Tylko jak?
Nie wiem, jak długo tak chodziłem korytarzami Hogwartu, rozmyślając. Czasami postacie
z obrazów zawieszonych na ścianach lub napotkane duchy zamkowe pytały mnie, z jakiego domu
jestem i czemu nie jestem na lekcjach. A ja tylko wzruszałem ramionami i szedłem dalej, starając
się uporządkować myśli i podjąć jakieś rozsądne decyzje. O ile w ogóle można podejmować jakieś
decyzje w tak niezwykłej sytuacji. W pewnym momencie zobaczyłem nadbiegających w moim
kierunku Harry’ego, Hermionę i Rona.
– Hej, Harry – zaczepiłem mojego ulubionego bohatera książkowego. Nie odpowiedział. Przebiegł wraz z pozostałymi, jakby mnie nie usłyszał, nie zauważył.
– Harry, Ron, Hermiona! – głośno krzyknąłem za nimi. Nie obejrzeli się. Jak to możliwe? Nie
słyszeli mnie? Nie widzieli? Ale przecież ja istnieję, widziały mnie duchy i postacie z obrazów.
Dlaczego żadne z trójki przyjaciół nie zareagowało na moje wołanie? Zacząłem biec za nimi.
Wszyscy razem wpadliśmy do malutkiego pokoju. Bardzo malutkiego, biorąc pod uwagę, że
większość przestrzeni zajmował ogromny pies o trzech głowach.
– Puszek? – zapytałem chyba sam siebie, niedowierzając własnym oczom. Czytałem o nim.
Teraz już wiem, w której części przygód Harry’ego Pottera jestem. Wiem, co wydarzy się dalej.
Harry zagra na flecie i Puszek zaśnie. I tak właśnie było. Patrzyłem, jak Harry wyciąga flet, który
dostał od Hagrida, i zaczyna grać, a przerażający pies o trzech głowach zamienia się w potulnego,
śpiącego zwierzaka. Niesamowite.
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Zakręciło mnie w nosie. Kichnąłem. No tak, pies. Wielki pies – wielki alergen. Otworzyłem
oczy i… Byłem w bibliotece. Leżałem na leżance, a na moim ramieniu siedział on.
– Hej. Jak było? Dobrze się bawiłeś? – zapytał cichutko.
– Tak – odpowiedziałem po chwili, starając się powrócić do rzeczywistości. – Mam kilka pytań.
– Słucham.
– Kim właściwie jesteś?
– Hmm… chyba najczęściej mówią na mnie „Chochlik książkowy”. Choć wydaje mi się, że to
określenie nie za bardzo do mnie pasuje. Ja chodzę po książkach i szukam błędów, a potem je
poprawiam – opowiedział, dumnie unosząc głowę.
– Dlaczego Harry mnie nie słyszał i nie widział, a duchy i postacie z obrazów wiedziały, że
istnieję? Ja również czułem, że żyję i jestem rzeczywisty.
– Książkowy świat rządzi się kilkoma regułami. Możesz przebywać w książce, zwiedzać świat
w niej opisany, uczestniczyć w wydarzeniach, ale tylko jako widz. Nie masz żadnego wpływu na
to, co się stanie, nie możesz wejść w interakcje z głównymi bohaterami. Oni cię nigdy nie zobaczą
i nie usłyszą. Postacie drugoplanowe cię widzą i możesz z nimi rozmawiać. Ale nic, co im powiesz,
nie wpłynie na przebieg głównych wydarzeń. Podczas przebywania w książce czujesz głód, ból,
ale nie możesz zrobić sobie krzywdy ani umrzeć.
– OK, rozumiem. A co się właściwe dzieje ze mną tutaj, z moim ciałem, kiedy jestem w książce?
– Wyglądasz jakbyś spał. Gdyby ktoś podszedł i cię obudził, wyszedłbyś z książki i powrócił do
swojego ciała. Czas tam płynie inaczej, dużo szybciej. Godzina tutaj w książce może być dniami,
miesiącami, a nawet latami…
– W jaki sposób mogę wyjść z książki?
– Na kilka sposobów. Ktoś cię musi tutaj obudzić. Może też zadziałać czynnik od ciebie niezależny, tak jak to było teraz. Niekontrolowane kichnięcie spowodowało wyskoczenie z książki.
Sytuacje zagrożenia życia, na przykład upadek z wysokości, również spowodują twój powrót do
rzeczywistości. Można też nauczyć się wychodzić na życzenie, ale to wymaga ćwiczeń.
– A czy można wejść do każdej książki?
– Nie. To zawsze książki decydują, czy jesteś odpowiednim czytelnikiem, aby odbyć podróż,
czy treść książki będzie odpowiednia dla twojego wieku i psychiki. Obecnie tylko ja mogę cię
wprowadzić do książki, jeśli ona się na to zgodzi. Ale za jakiś czas, jak nabierzesz doświadczenia
i będziesz szanował reguły, które panują w naszym świecie, to kto wie, może książki same cię
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wpuszczą, bez mojej rekomendacji.
– Super – powiedziałem podekscytowany tą nową perspektywą odkrywania książek.
– To jaką jeszcze lubisz książkę? – zapytał Chochlik, uśmiechając się do mnie.
– Przyg… – w ostatniej chwili ugryzłem się w język i spojrzałem na zegarek. – Dziś niestety
muszę już wracać do domu. Czy będziesz tu w poniedziałek?
– Zawsze tu jestem, tylko nie wszyscy mnie widzą.
– A jak cię znajdę?
– Będę czekał na tej samej półce.
– Dziękuję. Będę na pewno. Zawsze przychodzę…
– Wiem – przerwał mi. – Obserwowałem cię od dłuższego czasu. – Pstryknął malutkimi paluszkami i zniknął.
Zbiegałem po schodach, śmiejąc się od ucha do ucha. Uwielbiam tę bibliotekę.
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Sara Osiecka

Jestem…

Piaseczno. Niepozorne, spokojne, urokliwe. Przeklęte. Musi być przeklęte, nie widzę innego
wytłumaczenia. To miasto odebrało mi wszystko, a przede wszystkim to, co miałam najważniejszego – mnie samą. To w Piasecznie powoli rozpoczął się proces mojej destrukcji, powoli odrywały
się cząstki mojego jestestwa. Być może gdybym nigdy tam nie pojechała, nic by się nie wydarzyło,
a moje życie wyglądałoby tak, jak do tej pory. Nigdy się tego nie dowiem.
Spisuję te słowa, póki jeszcze mogę, z nadzieją, że być może pomogą mi zrozumieć, co się
wydarzyło, oraz jako dowód, co stało się naprawdę, choć nie sądzę, by ktokolwiek zainteresował
się moim losem. Mam wrażenie, że niebawem nie zostanie ani jedna osoba, która będzie o mnie
pamiętać.
*
Wszystko zaczęło się 1 kwietnia, gdy wyjęłam ze skrzynki pakiet poczty. Nie spodziewałam
się niczego poza rachunkami, ale na wszelki wypadek przejrzałam stosik kopert. Jedna z nich
była inna, ręcznie wypisana, w lekko różowym odcieniu. Spojrzałam na adres nadawcy.
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
ul. T. Kościuszki 49
05-500 Piaseczno
Serce zaczęło mi przyśpieszać. Tydzień wcześniej wysłałam swoje opowiadanie na konkurs
literacki organizowany przez tamtejszą bibliotekę. Od kilku lat desperacko brałam udział we
wszystkich konkursach polegających na pisaniu, chcąc sobie samej pokazać, że umiem posługiwać się słowem i wyobraźnią. Wierzyłam, że choćby najmniejszy sukces pomoże mi zebrać się do
napisania książki, nad którą myślę od czasu studiów. Wszystkie nieszczęścia Sylwii S. pewnie i tak
nigdy nie będą bestsellerem, ale przynajmniej będą wydane pod moim nazwiskiem.
Otworzyłam kopertę i przeczytałam treść, która wywołała przypływ euforii w moim mózgu.
Szanowna Pani Sylwio Siecka,
serdecznie gratulujemy wygranej w „Piaseczyńskim wyzwaniu na opowiadanie”. Mamy zaszczyt
zaprosić Panią po odbiór nagród oraz spotkanie 3 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy
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ul. Kościuszki 49. Prosimy potwierdzić obecność pod numerem telefonu 555-25-01.
Pomijając fakt, że mało prawdopodobnie było, aby zaledwie trzystronicowe romansidło przebiło się przez stertę innych miniarcydzieł, były dwie rzeczy co najmniej dziwne. Konkurs zakończył się zaledwie dzień wcześniej, a organizatorzy mieli czas na ogłoszenie wyników do końca
kwietnia. Jak zdążyli wszystko przeczytać? Jakim cudem zaproszenie zdążyło do mnie dojść?
Pytań zapewne można postawić więcej, ale w tamtej chwili upajałam się swoim triumfem jak bezmyślne zwierzę upolowaną ofiarą. Zadzwoniłam, potwierdziłam obecność i wyruszyłam swoim
rozklekotanym autem do Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
Nigdy sobie tego nie wybaczę.
*
W sobotę rano zaparkowałam pod niskim, schludnym budynkiem ubrana w odświętną sukienkę, by dopytać, o której konkretnie godzinie mam się stawić po odbiór nagrody. Była dopiero
dziewiąta, więc pusty parking i niemal grobowa cisza w środku w ogóle mnie nie zdziwiły. Jedyną
osobą wewnątrz była bibliotekarka, którą widziałam przez otwarte drzwi tamtejszej biblioteki.
Uznałam, że skoro tu pracuje, musi mieć jakieś informacje i postanowiłam zapytać.
– Dzień dobry, ja w sprawie konkursu „Piaseczyńskie wyzwanie…”.
– Termin zgłoszeń minął – przerwała mi.
– Wiem, ja w zasadzie wygrałam i chciałam zapy…
– Coś się pani pomyliło. Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia, dziś mamy 3 – oznajmiła, rzuciwszy mi co najmniej wrogie spojrzenie.
– Dostałam zaproszenie na spotkanie – zaczęłam przekopywać torbę w poszukiwaniu listu.
Powinien być na wierzchu, ale nie mogłam go nigdzie znaleźć. Wtedy serce na chwilę mi zamarło.
Mój wzrok padł na stertę książek, które leżały na biurku bibliotekarki, prawdopodobnie oddane
i czekające na ponowne ustawienie na półce. Na samym wierzchu leżały Wszystkie nieszczęścia
Sylwii S. Czarna okładka, biały tytuł i nazwisko autorki. Sara Siecka. Zanim moje myśli zdążyły
przetworzyć, co się właśnie stało, kobieta zza biurka wzięła stos i odeszła z nim między regały.
Jak to w ogóle możliwe? Nigdy nie napisałam ani jednego słowa tej powieści, nikt też nie miał
pojęcia, że pomysł na nią tłucze mi się po głowie od kilkunastu lat. Mogłabym uznać to za przewi128

dzenie, gdyby nie fakt, że gapiłam się w nią przez dobrą minutę, zanim została zabrana.
– Przepraszam, widziałam książkę Wszystkie nieszczęścia Sylwii S. Mogę ją zobaczyć? – spytałam, podbiegając do bibliotekarki ukrytej między półkami.
– Nie mamy takiej książki. Ma pani to zaproszenie? – spytała.
– Proszę jeszcze sprawdzić. Widziałam ją, leżała tutaj. – Wróciłam do grzebania w torebce,
a kobieta sprawdziła w komputerze interesującą mnie książkę. Zaproszenia nigdzie nie było.
– Nie mamy jej w systemie. Widzę, że pani też nie ma zaproszenia. Proszę wrócić, jak je pani
znajdzie – powiedziała z miną „Idź stąd”. Więc poszłam, pewna, że znajdę list na podłodze w samochodzie. Ledwie przekroczyłam próg biblioteki, a stanęłam jak wryta. Moje auto było właśnie
wciągane na lawetę w asyście dwóch policjantów. Natychmiast otrzeźwiałam i podbiegałam do
nich, wrzeszcząc, co robią i dlaczego zabierają mój samochód.
– Proszę się uspokoić. Auto zostało zgłoszone jako ukradzione. Ma pani dowód rejestracyjny?
– spytał jeden z funkcjonariuszy. Wyciągnęłam portfel gotowa dać mu dokumenty. Odruchowo
sięgnęłam do prawidłowej przegródki, jednak nic tam nie znalazłam. Przejrzałam zawartość portfela zakładka po zakładce, ale nigdzie nie miałam dokumentu. Znów zaczęłam grzebać w torebce.
– Jeśli nie ma pani żadnego poświadczenia, że pojazd należy do pani, proszę nam nie utrudniać pracy. W razie wątpliwości zapraszam na komendę – oznajmił, a mój grat już zaczął odjeżdżać na lawecie. Nie miałam pojęcia, co mogę zrobić. Zaszło jakieś okropne nieporozumienie.
Nie było mnie zaledwie przez kilka minut, skąd się w ogóle tam wzięli? Potrzebowałam miejsca
i czasu, żeby wszystko przemyśleć.
Ruszyłam przed siebie, żeby zebrać myśli i zastanowić się, co teraz. Wtedy przy przystanku
autobusowym zauważyłam wielki czarny plakat: Zapraszamy na spotkanie z autorką Wszystkich
nieszczęść Sylwii S.! 4.04.2021 o 10.00 w Bibliotece Publicznej w Piasecznie.
Obok była okładka książki, którą wcześniej widziałam w bibliotece. Musiałam się tam pojawić.
Ta sprawa wydała mi się jeszcze pilniejsza niż moje auto, odholowane Bóg wie jakim cudem. Postanowiłam, że najbliższą noc spędzę w hotelu, a nazajutrz stanę oko w oko z osobą, która napisała MOJĄ książkę. Ruszyłam do bankomatu, żeby wypłacić gotówkę i zapłacić za hotel. Z moim
obecnym pechem wolałabym być gotowa na awarię terminala, ale jednego nie przewidziałam.
*
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Komunikat na ekranie Euronetu niemal wywołał u mnie udar. KARTA ZOSTAŁA ZABLOKOWANA. Jakim cudem? Sprawdziłam, gdzie jest najbliższa filia mojego banku i wyprzedając ludzi
w kolejce, usiadłam na wolnym miejscu przy punkcie obsługi klienta. Oznajmiłam, że chcę wypłacić wszystkie pieniądze z konta.
– Poproszę dowód osobisty – oznajmiła kobieta za biurkiem. Chyba po raz setny sięgnęłam po
portfel i nawet się nie zdziwiłam, gdy nie znalazłam dokumentu. Podałam jej dane potrzebne do
potwierdzenia mojej tożsamości.
– Karta i konto zostały zablokowane. Nie zgłaszała pani kradzieży? Taką mam informację
w systemie – powiedziała, a ja po prostu wstałam i ruszyłam do drzwi. Czułam, że mrugam jak
szalona. Byłam pewna, że rzuci się na mnie ochroniarz, myśląc, że jestem złodziejką, ale nie.
Następna osoba usiadła na moim miejscu, a mnie nikt zdawał się nie zauważać.
*
Za jedyną gotówkę, jaką miałam, zamówiłam piwo w jedynym, otwartym pubie. Piłam złocisty trunek, zastanawiając się, o co w ogóle chodzi. Czy to jakiś skomplikowany prank? Czy ktoś
chory mnie wkręca? I przede wszystkim, co się stało z moimi dokumentami? Nigdy nie wyjmuję
ich z portfela i nikt nie miał do niego dostępu. Wątpię też, żeby jakiś kieszonkowiec tak sprawnie
zabrał mi akurat te rzeczy, zostawiając bardziej cenne zdobycze jak telefon.
Z moich oczu popłynęły łzy. Sytuacja zupełnie mnie przerosła. Nigdy nie radziłam sobie ze
stresem, a bez dokumentów nie mogłam nic załatwić w obcym mieście. Choć dawno tego nie
robiłam, pomyślałam, że to właśnie chwila, w jakiej marnotrawne córki dzwonią do matek. Nie
sądziłam, że mi pomoże, ale chociaż wesprze.
– Halo? – spytała po pierwszym dzwonku.
– Mamo, mam problem, ja… – zaczęłam, ale przerwała mi głosem, który mógł kruszyć lód.
– Kto mówi? – spytała. Zerknęłam na wyświetlacz, żeby upewnić się, że wybrałam dobry numer. Należał do niej.
– To ja, Sylwia. Nie uwierzysz, przez co przechodzę. Dziś…
– To pomyłka. Nie mam córki – odpowiedziała. Co? Niemożliwe, żeby tak po prostu zapomniała… To zły musi być sen. Zły sen. Koszmar.
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– Jak to? Mamo, błagam, nie żartuj, naprawdę mam problem – teraz już łkałam tak, że ledwo
mogłam mówić.
– Bardzo mi przykro, proszę pani, ale nie pomogę. Nie znam pani i nie mam córki. Proszę
więcej nie dzwonić, dobranoc – rozłączyła się.
*
To doprawdy niezwykłe, jak życie może rozpaść w ciągu jednego dnia. O ile mogłam szukać
jakichś racjonalnych rozwiązań na fałszywe zaproszenie (resztę wieczoru spędziłam pod budynkiem biblioteki, który wraz z wyjściem bibliotekarki został zamknięty na głucho; pozostali zwycięzcy nie przybyli) i biurokratyczny chaos, o tyle nic nie mogło usprawiedliwiać zachowania mojej
mamy.
Z samego rana, po nocy spędzonej na przemierzaniu nocnego Piaseczna, czekała mnie kolejna niespodzianka. Nie mogłam odblokować telefonu. Wzór, którego zawsze używałam, przestał
działać, ot tak. Czułam się, jakbym powoli była wymazywana z Wszechświata.
Wiedziałam, że muszę się spotkać z kobietą, która napisała Wszystkie nieszczęścia… W mojej
wyobraźni była odpowiedzialna za wszystko, co się wydarzyło. Weszłam do biblioteki i na piętrze
znalazłam ustawione krzesła dla widowni. Przyszłam jako pierwsza, ale sala szybko zaczęła się
wypełniać po brzegi. W końcu zabrakło miejsc siedzących, a czytelnicy gromadzili się pod ścianami, niemal jeden na drugim. Widać pozycja jednak była hitem. Jacyś ludzie zaczęli znosić stosy
książki, którą JA miałam kiedyś napisać. Czekając, aż pojawi się autorka, obgryzałam paznokcie
aż do krwi. Co ja jej w ogóle powiem? Serce mi galopowało, a brzuch skręcał się w bolesnych
skurczach. Czy ja oszalałam? Ostatnia doba to prawdziwy obłęd. Straciłam auto, pieniądze, dokumenty, nawet matkę, jakbym nigdy ich nie miała. Naprawdę aż tak łatwo można zniknąć?
W końcu się pojawiła, a tłum oszalał. Skandowali jej imię, „Syl-wia!”, a mnie na jej widok
zrobiło się niedobrze. Wrażenie śnienia zmieniło się w przeświadczenie, że biorę udział w tanim
remake’u Truman show. Kobieta, która napisała MOJĄ książkę, była mną. Wyglądała identycznie, zgadzał się każdy detal, włącznie z małym pieprzykiem na dłoni i odrostem na włosach tego
samego rozmiaru. Miała na sobie moją odświętną sukienkę (tę samą, którą miałam na sobie teraz)
i buty, które kupiłam na wyprzedaży miesiąc temu. Skąd je wzięła? Mrugała raz po raz, jak ja, gdy
się stresuję. Nie wytrzymałam. Zanim zdążyła usiąść na swoim miejscu, wstałam i krzyknęłam:
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– Kim jesteś? Co zrobiłaś z moim życiem? Kurwa, kim ty jesteś?! – Tylko na tyle było mnie stać.
Zaczęłam przedzierać się w jej kierunku, ale dwa goryle w czarnych garniturach ruszyły w moją
stronę. Tłum szemrał przerażony, a autorka patrzyła na mnie zdumionymi oczami dokładnie tak,
jak ja bym patrzyła, będąc na jej miejscu. Ochroniarze brutalnie wyciągnęli mnie z sali, niemal
zrzucając ze schodów wystawili na zewnątrz. Nic dziwnego, byłam zmęczona, brudna i rozhisteryzowana. Łzy i gluty miałam rozmnazane na twarzy. Chciałam się gdzieś ukryć przed tą parodią,
w jaką zmieniło się moje życie. Nie miałam siły na nic innego. Po drugiej stronie ulicy był cmentarz. Uznałam, że idealnie pasuje do mojego humoru i zaczęłam spacerować alejkami. W jednej
z nich znalazłam świeżo wykopany grób i podeszłam do niego, ciągnięta niezdrową ciekawością
jak ćma do gorącej żarówki. Przeczytałam napis na tabliczce i poczułam, jak ostatnia nić rozsądku
pęka z trzaskiem w mojej głowie.
Sylwia Siecka 13.07.1991 – 3.04.2021. Na zawsze w naszych sercach
*
Od razu potem wsiadłam w autobus i wyjechałam daleko poza miasto. Obecnie jadę na gapę
pociągiem i spisuję wszystko, co pamiętam z minionych dwóch dni. Nie mam pojęcia, co tak naprawdę wydarzyło się w Piasecznie, ale odkryję prawdę. Jeszcze nie mam planu, ale coś wymyślę.
JA jestem prawdziwa.
Ja jestem… Sandra?
Jestem…
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WYRÓŻNIENIE

Gracja Zegadło

Kochanek

Znów ten obezwładniający strach zaczyna łapać mnie w swoje objęcia, przytulając coraz mocniej, niczym władczy, nie znający odmowy kochanek. Ściska mnie na tyle mocno, że nie jestem
w stanie złapać tchu, lecz nie łamie mi żeber. Głaszcze po włosach, każdym ruchem wtłaczając
przez skórę głowy obrazy, których nie chciałabym oglądać. Jestem zbyt słaba, by uciec, z resztą
od niego nie ma ucieczki. Pozostaje mi tylko zgodzić się na jego obecność i złapać go za rękę. Iść
z nim przez życie, pomimo że go nienawidzę.
Ubieram się więc w ciepły, wełniany płaszcz i wychodzę z domu. Wyszli już wszyscy. Mąż
i dzieci. Teść i teściowa. Włączam alarm, ciesząc się, że wychodzę. Gdybym zadławiła się kanapką w pustym domu, nikt by mnie nie uratował. Odpalam więc silnik szafirowego Citroena, zastanawiając się, czy zemdleję w drodze do pracy, czy może trafię na naćpanego tirowca, który jechał
dwadzieścia godzin jedynie z przerwą na odcedzenie kartofli i roztrzaska mnie o latarnię. Prowadzę. Próbuję skupić się na drodze. Nie przekraczam pięćdziesięciu na godzinę. W razie wypadku
może coś ze mnie zostanie. Dojeżdżam do biblioteki. Całkiem zgrabnie ją odremontowali, myślę.
Głosków potrzebuje takich miejsc. Gdzie ludzie znajdą chwilę ciszy. Gdzie trzyletnia córka nie
będzie ciągnęła za rękaw swojej mamy, by wyszła stąd czym prędzej, ale zajmie się układaniem
puzzli przy dziecięcym stoliczku. Głosków potrzebuje miejsca, w którym znani autorzy opowiadać będą o swojej drodze per aspera ad astra. Chciałabym być pisarką.
Oddaję książki z uśmiechem i kieruje się na dział psychologii. Może i poczytałabym coś z literatury pięknej, ale boli mnie dusza. Serce zaczyna walić młotem, a przecież nawet się nie zdenerwowałam. Pani bibliotekarka stuka coś na swoim komputerze, wąsaty pan obok nie może zdecydować się, czy wybrać Cejrowskiego czy Pawlikowską, a ja chyba umieram. Ręce mi się trzęsą, nie
mogę przełknąć śliny, serce łomocze. Z zewnątrz wyglądam jak inni, ale moje ciało chce zbiec,
samo nie wie dokąd i po co. Jeśli teraz wyjdę, będzie tylko gorzej. Moje ciało zrozumie, że jest
powód, by uciekać. Dlatego nie przestaję szukać. Prześlizguję się wzrokiem po książkach. Nie ma
nic, co mogłoby pomóc. Z resztą, jeśli pomaga to tylko na chwilę.
– Do widzenia – mówię, czując, że lęk odpuszcza. Już nie trzyma za gardło. Nie umarłam. Nie
tym razem. To nie dzisiaj. A przynajmniej nie teraz.
Wychodzę z biblioteki i spostrzegam, że na jezdni leży coś dziwnie dużego. Podchodzę bliżej
i widzę twarz człowieka. Z jego buzi wydobywa się jęk.
O Boże! – myślę. – Ktoś go potrącił! Co zrobić? Nie dam rady go uratować.
Podchodzę bliżej, wbrew sobie, lecz zgodnie z człowieczeństwem. Noga mężczyzny jest wy135

kręcona w zupełnie innym kierunku niż reszta ciała, z okolic kolana tryska krew. Biel kości razi
mnie w oczy. Staram się nie patrzeć.
– Słyszy mnie pan? – mówię, klepiąc go po policzku.
– Auuuu! – Mężczyzna jęczy z bólu. Jest w szoku.
Krzyk przeszywa mnie na wskroś.
„Nie umiesz mu pomóc, nie możesz mu pomóc. Jesteś nikim. Nie potrafisz nic zrobić dobrze,
a na pewno nie potrafisz uratować człowieka” – szepcze mi obrzydliwy głos.
Nie słucham go, to tylko głos. Nie jest prawdziwy. Zdejmuję brunatny szalik, który kolorem
doskonale pasuje do sytuacji, w jakiej mam zamiar go użyć. Nie mogę teraz słuchać siebie. Posłucham siebie później. Mózg nie odpuszcza:
„A jeśli ma HIV?”.
– Cicho! Ty wewnętrzny pajacu, później powiesz mi, że jestem do niczego i że nie powinnam
tego robić, bo to zbyt niebezpieczne. Teraz chcę mu pomóc!
Obwiązuje udo mężczyzny, by zatamować krwawienie. Brudzę się krwią jak beztroskie dziecko taplające się w błocie. Dzwonię pod 112.
– Znalazłam mężczyznę. Miał wypadek. Głosków, Parkowa. Złamanie otwarte kolana. Zawiązałam szalik wokół uda.
– Czy poszkodowany oddycha?
– Tak, jęczy, ale nie odpowiada na pytania.
– Czy jest w bezpiecznym miejscu?
– Nie. Leży na środku ulicy, nie chcę go ruszać.
– Dobrze, proszę nie ruszać. Gdyby jechał jakiś samochód, proszę, by zatrzymała go pani i by
stanął w poprzek ulicy.
– Dobrze.
– Głosków, powiat piaseczyński?
Dyspozytorka strzelała pytaniami. Z każdym zadanym czułam się coraz gorzej.
– Poproszę jeszcze pani dane.
Wzdrygnęłam się. Podałam. Najwyżej wsadzą mnie do paki za uszkodzenie ciała i tak już
uszkodzonego człowieka.
– Dziękuję, wysyłam karetkę – odpowiada kobieta i rozłącza się.
Siadam przy mężczyźnie. Uspokajam go, choć tak naprawdę próbuję uspokoić siebie. Ani
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jednego samochodu, który chciałby być zaporą. Za to wokół nas tłoczą się gapie. Stoją i się gapią. Nic nie mówią. Jak plebs podczas igrzysk rzymskich. Napawają się, karmią bólem obcego
człowieka, a gdy odjedzie w karetce, wrócą do domu i powiedzą o tym babce, ciotce i stryjowi.
Powiedzą tak:
– Widziałem gościa po wypadku. Kości na wierzchu, lepiej niż w serialu!
Czemu ja tak nie umiem? – zastanawiam się. Wrócę do domu i powiem babce, ciotce i powiedziałabym też stryjowi, gdybym go miała:
– Znalazłam dzisiaj człowieka. Był ranny. Bałam się, że nie żyje. Bałam się, że nie będę w stanie mu pomóc. Bałam się, że nie dam sobie rady. Bałam się krwi i tej kości. Ale udało się. Prawdopodobnie przeżyje. Zadzwoniłam po pogotowie i opatrzyłam go, jak najlepiej mogłam. Ja,
rozumiesz?
W tym czasie słyszę dźwięk karetki. Nie cierpię tego dźwięku. Zawsze wyobrażam sobie, że
ludzkie życie jest zagrożone i mogą nie zdążyć. Zawsze myślę: jedźcie bezpiecznie! Dotrzyjcie na
czas! Tym razem jadą do nas i jakimś cudem nie do mnie. Przecież to ja jestem słaba, ja ciągle
choruję, ja pewnie umrę pierwsza. Zabierają mężczyznę na nosze i pytają, kto zawiązał udo szalikiem. Lekko podnoszę rękę. Pewnie powiedzą mi teraz, że popełniłam błąd, że zaszkodziłam mu.
Serce znów przyspiesza.
– Dobra robota – powiedział łysy, na oko trzydziestoparoletni ratownik.
W duchu skaczę z radości. Jezu, nie jestem aż tak beznadziejna, jak myślę? Ten koks – ratownik, mój idol – powiedział do MNIE dobra robota? Udało MI się? Nie zemdlałam? Uratowałam
rannego?
Tłum gapiów rozszedł się wraz z odjazdem karetki. Typowe. A ja zostałam. Słuchałam tego
dźwięku. Dźwięku ambulansu. Dźwięku nadziei. Usiadłam na środku ulicy, czując, jak uczucie
napięcia mnie opuszcza. Uratowałam człowieka. Mogę być kimś. Jestem wartościowa. Jestem
dobrym człowiekiem. Nie jestem egoistą. Moja dobra strona wygrała z tą złą.
– Proszę zejść z ulicy. – Bibliotekarka podchodzi do mnie i pomaga wstać, przywracając mnie
tym samym na ziemię z planety moich neurotycznych myśli. – Jeszcze panią też ktoś przejedzie.
– Dziękuję.
Wstaję i jadę do domu. Wyłączam alarm i wchodzę na piętro. Kładę się spać, by odreagować.
By odpocząć. Gdy po dwóch godzinach otwieram oczy, kochanek znów zaczyna mnie obściskiwać mackami lęku: „Jesteś do niczego, tym razem ci się udało, nie będzie ci się udawać zawsze,
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nie licz na to” – powtarza słodko.
Słucham go, a gdy kończy, odpowiadam:
– Jestem wartościowa. Jestem wystarczająca. Jestem potrzebna.
Powtarzam to przez godzinę, przez tydzień, dwa. A on wciąż się ze mną kłóci. Nie daje za
wygraną.
Pewnego dnia słyszę dzwonek domofonu. Jestem sama w domu. Przed furtką stoi mężczyzna.
Przyszedł mnie napaść? A jeśli to jakiś psychopata? Otrząsam się. Złodziej by nie dzwonił. Idę.
Wychodzę na zewnątrz. Podchodzę do furtki. Mężczyzna stoi bokiem. Pytam:
– W czym mogę pomóc?
– To pani – mówi z radością.
– Ja? O co chodzi? – pytam lekko podenerwowana.
– Pani uratowała moją nogę. Pamięta mnie pani? Dwa tygodnie temu miałem wypadek. Przy
bibliotece.
Przechodzi mnie dreszcz. Rozlewa się po moich plecach, ramionach, sięgając aż do dłoni.
Mężczyzna kontynuuje:
– Lekarz powiedział, że pięć minut później noga byłaby do amputacji.
Mój wzrok mimowolnie wędruje w stronę jego kończyny. Jest cała. Mężczyzna podpiera się
kulą.
– Bardzo się cieszę – mówię, rozpromieniając się. Kochanek milczy.
Mężczyzna wyciąga dłoń w moją stronę. Trzyma w niej coś pluszowego i czerwonego.
– Odkupiłem pani szalik. Dziękuję.
Uśmiecham się. Jestem szczęśliwa. Tak najzwyczajniej w świecie szczęśliwa. Powtarzam jeszcze raz do siebie:
– Widzisz? Jesteś wartościowa. Jesteś dobra.
I wtedy spostrzegam, że kochanek zniknął. Bezszelestnie odwrócił się na pięcie i odszedł.
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WYRÓŻNIENIE

Andrzej Zawadzki

Na Feli

Dziś wtorek. Lubię wtorki – we wtorki mamy czwarty rejon, najlepszy. Żadnych bloków czy
wiat śmieciowych, raczej szerokie i wygodne dojazdy. W dodatku w tym tygodniu jeżdżę z Kamilem, a on jest sprawnym kierowcą i dobrze się zgrywamy. Czwarty rejon z Kamilem to jest git.
Lepsze jest tylko zostanie na Technicznej i odbieranie „dowozu”, czyli odpadów z bagażników,
których nie wrzucono ukradkiem do koszy. Na bazie zasada jest prosta: im lepsza fura, tym elektronika z niej bardziej warta zainteresowania. Jak podjeżdża gościu żukiem, wiadomo, że będzie
wciskał farby i styropian z budowy. Na bazie można naprawdę trafić na perełki, nawet pięćdziesięciocalową plazmę koleś wydłubał z merca. Ja mam tylko drukarkę dla dzieciaków i karbownicę
do włosów dla żony – wystarczyło dokręcić śrubkę we wtyczce. A, i jeszcze lampki choinkowe.
No, ale na Techniczną trzeba zapracować względami u szefa.
No i to, że dziś papier, więc raczej lekkie wrzutki. Nie to, co szkło – może worków wtedy
mniej, ale za to jakie ciężkie. Ludziska piją kiepskie alkohole, a wtedy butelki są grube. Taki, na
ten przykład, Sowietskoje Igristoje to butelka waży chyba z pół kilo. Po Sylwestrze było co dźwigać i czym rzucać, nawet parę razy nie mogłem podrzucić worka do góry. Jakby tego było mało,
to już dzieci piją szampana, takiego specjalnego, ale on też jest w ciężkich butelkach. Na Lipowej,
w jednym miejscu, pili chyba ludzie z całej ulicy zaraz koło śmietnika, bo nikt by tylu butelek nie
wyniósł. A ja musiałem to wszystko wrzucić ruchem miotacza. W tamtym roku jeździł u nas taki
Bolo, który sprawdzał, czy w butelkach po markowych alkoholach nic nie zostało. Nie wiem, na
ile prawda, ale mówił, że zna smak większości koniaków świata. On najchętniej jeździł po szkło
na Zalesie Dolne – tam się delektował tymi resztkami do tego stopnia, że pod koniec dnia nie mógł
ustać na stopniu. Więc go szurnęli.
Dziś to już, na szczęście, tylko wspomnienie. Mamy zbierać lekkie, fajny rejon i super kierowca. I do tego jeszcze książki, które można znaleźć wystawiane w kartonach. Lubię pogrzebać
w wyrzucanych książkach, bo zawsze jest coś ciekawego, jak nie do poczytania, to do pooglądania, bo lubię komiksy i kryminały. Kryminały tylko takie stare „z Jamnikiem”, albo i inne, ale
cienkie, które mieszczą się w kieszeni kombinezonu. Czasem się trafiają, więc biorę, czytam, jak
są w dobrym stanie, to potem jadę rowerem na dworzec i wrzucam do takiej skrzyni, którą nasza
biblioteka tam postawiła. Takiego „jamnika” muszę przeczytać przez jeden wieczór, bo chyba
bym nie zasnął, nie wiedząc, kto zabił, a nigdy nie zaglądam na ostatnią stronę.
Wyruszamy o siódmej. Punkt, bo zawsze jest jeszcze trochę niewystawionych o tej porze – to
mniej roboty. Każdy przystanek to przecież strata czasu. Mamy taką jedną ulubioną kobitkę na
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brzegu Sosnowej, która jak nas zobaczy, to biegnie w szlafroku, by zdążyć wystawić. Kiedyś zauważyliśmy, że jest bez bielizny pod tym szlafrokiem, więc im wcześniej podjedziemy, tym więcej
zobaczymy. Jest, bingo! Dziś nie widać, czy ma majtki, za to na pewno nie ma biustonosza, bo
jej pierś wyrywa się z tej podomki, jak niesie worki za bramę. Swoją drogą, skąd ona ma aż dwa
worki tych lekkich papierów? Ma zajęte obie ręce, przez co nie może poprawiać tej niesfornej
piersi. Specjalnie do niej podszedłem, by wziąć worki, a tak naprawdę, by zerknąć z bliska. Piersi
ma ładne i w dodatku ma pieprzyk na lewej, albo na prawej, już nie pamiętam z tego wszystkiego.
Aż się zapomniałem i dałem jej jeden worek więcej na wymianę. Opowiadam Kamilowi, co widziałem, a on na to, że następnym razem się zamienimy, by on też mógł popatrzeć z bliska, a nie tylko
w lusterku Feli – tak nazywamy naszą śmieciarkę, bo ma literkę „F”.
Wbijamy się głębiej w Sosnową. Kilka posesji jest czystych, choć jeden facet leci do bramy
z workiem, ale udajemy, że nie widzimy. Odda za dwa tygodnie, skoro się spóźnił. Pędzimy pod
dwudziestkę czwórkę. Pamiętamy ten numer, bo jest taki duży i tak ładnie wypisany na bramie,
ale najbardziej dlatego, że jest tam zawsze sporo makulatury: zebranej, powiązanej, takiej prosto
do skupu. Dziś też jest. Mieszkańcy to pewnie dziennikarze, bo gazety są różne – od „W Sieci” do
„Nie”. W innych domach po gazetach widać wyraźnie, kto na kogo głosuje: jeśli jest „Wyborcza”,
to wiadomo, że głosują inaczej niż ci od „Gazety Polskiej”. Dziś też jest kilka ładnych paczek
uzbieranych przez dwa tygodnie. Na wierzchu największego pakunku jest okładka ze zdjęciem
prezesa, tego głównego. Będzie tej „gazecianej” razem ze trzydzieści kilko. To daje więcej niż
moja godzinna stawka za rzucanie workami. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że oni wiążą
te paczki nie sznurkiem, a starymi krawatami i Tuderkowa na skupie zawsze chce nam potrącać
nasze „męskie zwisy”, jak mówi, z wagi. Ile oni mają jeszcze tych krawatów?
Skręcamy w Dębową. Tu, pod siódemką, mieszka facet, który prawie za każdym razem spóźnia się z wystawieniem worka. Jak nas widzi, to wynosi śmieci i stawia pod bramą sąsiada, byśmy
zabrali, wracając. Taki cwaniak. A może coś w tych workach jest, czego się wstydzi? Wszystko
możliwe. Dziś też go widzę, jak się skrada zza węgła. Sporo ludzi nie segreguje śmieci jak należy.
Wrzucają do suchych mokry papier po rybach, że nawet przez zawiązany worek śmierdzi. Nie
mówiąc o używanych kondomach w plastikach. My to wszystko widzimy, ale nie chce nam się
grzebać, wypełniać ostrzeżeń, tracić cenny czas. Póki to jakoś udaje nam się zdać w sortowni, nie
ma się za bardzo czym rozczulać. Nawet w domu, kiedy mnie ślubna pyta, gdzie coś wrzucić, to
sam nie wiem. Tyle teraz takiego udawanego, błyszczącego lakierem papieru, że zgłupieć można.
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My mamy zbierać, a nie uczyć segregowania.
Na Dębowej, ale pod koniec, mieszka taka Ruda Wiedźma, jak na nią mówimy, bo ma długie,
czerwone i kudłate włosy. Wiedźma, bo ciągle ma o coś pretensje do nas: a to podjechaliśmy za
blisko jej bramy i niszczymy kostkę; a to poprzednim razem zostawiliśmy jakiś śmieć, który wypadł
z wozu; a to nie zostawiliśmy jej worka na wymianę itp. Dziś też stoi. Właśnie w takim miejscu,
by nie podjechać na jej podjazd, potem obserwuje, jak zabieramy worki. Kiedyś, ze szklanymi,
zrobiliśmy jej kipisz, bo wrzuciła znicze; szklane wprawdzie były, ale do połowy tylko wypalone,
więc je wyrzuciliśmy, by poszła z nimi na cmentarz. Wyobrażam sobie, jak nas przeklinała.
Prawie po sąsiedzku mieszka przeciwieństwo Rudej: sympatyczny facet, który wprawdzie też
wychodzi patrzeć, jak zabieramy jego śmieciowy urobek, ale nie narzeka, tylko daje dychę do
ręki. Wiemy, że nie sortuje należycie śmieci, że przemyca odpady ze swojego warsztatu, ale
dycha jest dychą. Dziś to już nas nie dziwi, ale na początku wręcz zapytaliśmy, o co chodzi. Powiedział, że zamiast rzucać księdzu na tacę, co by było według niego jak wyrzucanie kasy wprost
na śmieci, woli dać nam. I nazwał nas przy tym „kierownictwem śmieciarki”, nie jakimiś tam
śmieciarzami. Jego czas jest cenny, więc zamiast jechać z kabelkami czy innymi pierdołami do
składu elektrośmieci na Techniczną woli zainwestować w nas – pomyśleliśmy. To nie to, co ten
niby cwaniak z Lipowej: ciął opony rowerowe na drobne kawałki i wrzucał do plastiku; zostawiliśmy nieodebrane, napisaliśmy ostrzeżenie i po nim.
Kamil trąbi, bo na wąziutkiej Konwaliowej jakiś pacan zaparkował dokładnie naprzeciw – stojącej w tym miejscu prawie stale – ciężarówki, więc nie mamy szans na przejechanie. Po chwili
wybiega z domu kobieta, macha przepraszająco rękoma i odjeżdża, choć nie tak szybko. Najpierw przegląda się w lusterku, potem zapina pas, uruchamia silnik, szuka dźwigni biegów, znów
zerka w lusterko, włącza kierunkowskaz i, gdy już ma odjechać, gaśnie jej silnik. Więc znów
macha przepraszająco ręką i po następnej chwili odjeżdża. Jakież jest nasze zdziwienie, gdy wracając, widzimy, że jej skoda stoi w tym samym miejscu, tylko odwrócona. Znów klakson i reszta
przedstawienia. Razem strata co najmniej pięciu minut, a ja wiszę na Feli bezczynnie, aż ręka mi
zdrętwiała.
Zaraz za zakrętem w Polną stoi taka mała chatka, której właścicieli nigdy chyba nie widzieliśmy. Ale śmieci produkują w znacznych ilościach. Tym razem nie inaczej – stoją trzy wypchane
wory. Na dodatek jeden w kolorze nie od tych śmieci. Biorę go do ręki i aż zakląłem:
– O, k…, ale ciężkie. To na pewno nie suche – wołam do Kamila. – Co robimy?
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Kamil wychylił się przez okno i woła:
– A chu… z nimi, wrzucaj.
Ja jednak nie odpuszczam. Zaglądam do wora i widzę, że pod kartonowym pudełkiem jest
zgniła trawa z koszenia. Zostawiam worek i odjeżdżamy. Stojąc jedną nogą na podeście Feli, widzę, że uchyla się firanka w oknie i dwoje ludzi wygląda, czy worek zabrany. Nie dałem się oszukać – mam satysfakcję. Wiem, że oni będą odtąd dzielić trawę na wszystkie worki, żeby żaden nie
był ciężki jak z gruzem.
Ludzie myślą, że my nie widzimy, jakie oni sztuczki mogą robić. Jeśli gdzieś jest remont wiadomo, że za chwilę pojawi się styropian wciśnięty do worka, na którym jest wyraźnie napisane, że
styropianu nie wrzucamy. Albo te kłębki taśmy malarskiej – brudnej, pełnej kleju, a nawet przyklejonych kawałków tynku. I to wszystko w worku z napisem „papier”.
Trochę tak w oddali na Polnej mieszka taki profesor, jak sam nam powiedział kiedyś. Ciągle
zdarzały mu się pomyłki: wystawiał nie te worki, które były na dany dzień. Więc go kiedyś zapytaliśmy przy bramie, czy może nie rozróżnia kolorów, a on na to, że jest profesorem, więc ma
prawo być roztargnionym.
– Panowie, ja kiedyś poszedłem w żony płaszczu do pracy, dopiero jak wieszałem w szatni,
zobaczyłem, że to nie mój. Worki pomylić to pestka – skwitował. Kamil powiedział, kiedy byliśmy
już przy sąsiedniej posesji, że takich pomyleńców wśród profesorów jest nawet więcej niż w naszym zawodzie.
W pewnym momencie drogę Feli zajeżdża wypasiona bryka z brodaczem w środku. Znamy
brodacza z widzenia, mieszka na Akacjowej, gdy nas widzi przy posesji, macha ręką na powitanie
jak dobry kumpel, na nic nie narzeka. Brodacz ma dwa worki, które sam wrzuca do gardzieli.
Dziwne to, bo przecież za dwa tygodnie byśmy mu zabrali, ale on prosi o cztery puste worki
w zamian.
– Syn skończył studia i wyrzuca książki i zeszyty – mówi, jakby chciał usprawiedliwić swoją
prośbę. Daję mu worki, a on – szczęśliwy, jakby trafił porządek na wyścigach – dziękuje, wskakuje
do auta, chcąc odjechać, ale zamiast do przodu rusza do tyłu i wali swoim zderzakiem w nasz.
Kamil klnie, brodacz wychodzi i ogląda stłuczkę. Widzę, że mamy tylko trochę jego lakieru na
zderzaku. Nikt nie zauważy, bo tyle już razy nasz przód był podstemplowany przez auta, bramy,
altanki śmietnikowe i co tam jeszcze. Podobnie jak i tył. Brodacz czuje się głupio, ogląda nasz
zderzak, potem swój odgina i prostuje. W końcu, po chwili wahania, wyjmuje z portfela stówę
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i daje Kamilowi z pytaniem:
– Będzie OK?
Kamil kiwa głową, wyraźnie dając wyraz naszemu zadowoleniu. Gdybyśmy my musieli dawać
za każde stuknięcie chociaż dychę, już dawno byśmy zbankrutowali.
Na Świerkowej przejazd utrudniają w jednym miejscu zużyte opony. Widać je było wszędzie,
ale tu przy każdej posesji stoi taki słupek z gum. Ludziska się przyzwyczaili, że z gabarytami mogli
wystawić po cztery opony, ale to się zmieniło, bo teraz nie zabieramy nawet po jednej. I te opony
stoją chyba na pamiątkę ostatniego przejazdu gabaryciarzy. A może wiosną właściciele nasypią
w nie ziemi i będą uprawiać kwiatki? Lepsze to niż wywiezienie do lasu. Na końcu Świerkowej,
prawie już w lesie, mieszka facet, którego nazywamy „Podwójny agent”, bo nie wiemy, czy jest
z KGB czy z CIA. W każdym razie u niego zawsze jest kilka pękatych worków papieru drobniutko posiekanego na niszczarce i upchanego na siłę. Dziś jest sześć worków, po ładnych kilka kilo
każdy.
– Może lepiej powinien robić confetti – żartuje Kamil.
Wreszcie dojeżdżamy do „Magdy”. To taki mały barek, gdzie zawsze dostajemy smaczne pierogi na wynos. Dziś też pani Leosia wygląda przez okienko, a za chwilę podaje styropianowe pudełko z pierogami i widelcami. I wszystko za free. Bo ona ma córkę, Magdę właśnie, którą chce
wydać za Kamila, a on się boi, że po ślubie już żadnych pierogów nie dostanie. Tak mu powiedział
ponoć były mąż tej przyszłej teściowej.
Zjadamy pierogi i zjeżdżamy do bazy, bo kto by pracował po jedzeniu. Po drodze tylko sprzedajemy makulaturę od „Dziennikarzy”; inkasujemy za nią równowartość czterech piw z promocji
w sklepie obok składu. Jutro szkło i drugi rejon, czyli wszystko, co najgorsze.
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Ucieczka do Meksyku

– Masz coś do picia, Deweloper? – zabrzmiało spoza ściany.
Andrzej z trudem podniósł opuchnięte powieki. Przez szpary w koślawych okiennicach przenikały kłujące igły słonecznego światła. Na szczęście brudna folia, którą owinął pozbawione szyb
okna, trochę łagodziła ten blask, pozwalając pozbierać rozedrgane myśli. Usiadł więc na swym
barłogu, złożonym z części starego fotela i szmat. Tak, przydałoby się coś do picia…
– Nie mam – wychrypiał.
Za oknem zadudnił silnik dużego samochodu. To śmieciarze przejeżdżali ulicą Kniaziewicza.
Było więc późno, nie zdąży już przetrząsnąć śmietników przed ich przybyciem.
– Słabo się starasz – krzyknął znowu Wiesiek. – Jaki z ciebie Deweloper?
Andrzej skrzywił się. Lubił swoje imię. Może nawet nie tyle lubił, co szanował, była to bowiem
jedyna rzecz, która pozostała mu z dawnych czasów. Gdy jeszcze pracował i żył jako tako, miał
takich rzeczy więcej. Do najcenniejszych należało zdjęcie ojca w mundurze wojskowym oraz stary
harcerski scyzoryk.
Ten scyzoryk służył mu bardzo długo. Złamał się kilka lat temu podczas wyważania okna
opuszczonej chałupy przy ulicy Nadarzyńskiej. Zdjęcie zaś przepadło razem z resztą dobytku,
gdy komornik opróżniał mieszkanie, w którym Andrzej koczował po śmierci matki. Większość
rzeczy wyrzucono wtedy do śmietnika, tak przynajmniej mówili sąsiedzi. Andrzej nic nie mógł na
to poradzić – siedział w więzieniu. Gdy wrócił, mieszkanie zajmowali już nowi lokatorzy. Tamtego
dnia stał długo na podwórku, zastanawiając się, co robić. Dostrzegła go dawna sąsiadka, pani
Stefa. Kiedyś nazywał ją „ciocią”, a ona zawsze traktowała go życzliwie – nawet wtedy, gdy już
codziennie chodził pijany. Teraz też zaprosiła go do domu i poczęstowała obiadem. Pałaszując
zupę, Andrzej dostrzegł stojącą w kącie kolorową lampę z dawnego pokoju rodziców.
– Tak, tak, to wasza lampa, twoja mama bardzo ją lubiła – westchnęła pani Stefa, kiwając
smutno głową. – Wszystkie meble załadowali na samochód i gdzieś wywieźli, a lampę razem
z resztą szpargałów wyrzucili do śmieci. Wzięłam ją, bo jeszcze dobra, co nie? Jak chcesz, to
możesz sobie zabrać. Znalazłam jeszcze twój stary nożyk, gdzieś tu powinien być…
Andrzej chętnie wziął swój scyzoryk, ale lampę pozostawił pani Stefie. Po co lampa komuś, kto
już nie ma mieszkania? O zdjęcie ojca nawet nie pytał.
Czasem jeszcze mu się śniło, że je zdejmuje ze ściany i ogląda. W tym śnie widział uśmiechniętą twarz pod daszkiem wojskowej czapki. Jednak po obudzeniu nie był już wcale pewny, czy
ojciec rzeczywiście uśmiechał się na tamtym zdjęciu. Prawdę mówiąc – prawie wcale ojca nie pa149

miętał. Trumny nie pozwolono otworzyć, a od 1968 roku upłynął przecież szmat czasu…
Gdy wezwali go do wojska i żegnał się z nimi, mama bardzo płakała, ale Andrzej był dumny,
że jego ojciec jedzie bronić Czechosłowacji. Mógł chwalić się tym przed kolegami. Po otrzymaniu
urzędowego listu odczuł nawet bolesny zawód, że ktoś, kto miał dzielnie walczyć, zginął w zwykłym wypadku…
Szczęście, że ojciec, który pracował w piaseczyńskiej Laminie, zdążył im jeszcze załatwić to
mieszkanie – dwa parterowe pokoiki niedaleko ulicy Szkolnej. Mama natychmiast założyła pod
oknami niewielki ogródek. Hodowała tam kwiatki i kilka krzaków pomidorów, więc Andrzej musiał
ogrodzić drutem jej miniaturową posiadłość. Gdy po śmierci ojca zaproponowano mamie pracę w Laminie, trochę ten ogródek zaczęła zaniedbywać, zresztą szybko podupadła na zdrowiu.
A kiedy Andrzej rozpoczął pracę w straży przemysłowej Laminy, miał ważniejsze problemy niż
chwasty pod oknem. Zresztą już tam nie mieszkał. Potem zaczął „organizować” kolorowe telewizory na dużą skalę i pechowo się to dla niego skończyło.
Teraz swe właściwe imię wydobywał z zapomnienia tylko w wyjątkowych okolicznościach,
ponieważ wszyscy i tak nazywali go Deweloperem. To przezwisko zawdzięczał Wieśkowi. Parę
lat temu włamali się razem do opuszczonej willi przy ulicy Jana Pawła II. Był to stosunkowo nowy
dom, mający nawet na parterze salon kosmetyczny. Jednak nagle opustoszał czemuś i popadł
w zapomnienie, otulony niechlujnym kołnierzem zdziczałego ogrodu. Pewnej zimowej nocy spróbowali schronić się tam przed mrozem.
Bez trudu rozpruli zardzewiałą siatkę i wybili szybę od strony podwórza. Wewnątrz było pusto
i trochę brudno, ale zdecydowanie cieplej niż na ulicy. Przez kilka wieczorów ściągali więc do
nowej siedziby podarte materace znalezione w okolicznych śmietnikach oraz ubrania wyjęte z pojemników PCK. Przede wszystkim jednak zbierali resztki desek i najrozmaitsze kawałki drewna,
ponieważ willa miała kominek.
Jakiś czas żyli bardzo wygodnie. Wydawało im się nawet, że tak będzie już zawsze, bo do willi
nikt nie zaglądał. Jednak koniec nastąpił szybciej, niż przewidywali. Andrzej nie pamiętał tego
zbyt dobrze, bo tamtego wieczora byli pijani bardziej niż zwykle. Podobno rozlał jakiś łatwopalny
płyn na swoje legowisko, a że w kominku buzował ogień, więc nagle jego ruchliwe jęzory zagarnęły wszystko – barłogi, zapasy ubrań, torby z puszkami po piwie. Na szczęście zdążyli uciec.
Później, kiwając się w rosnącej szybko grupie gapiów, oglądali nadjeżdżające wozy strażackie.
Ludzie dookoła mówili, że to na pewno chciwy deweloper podpalił dom, by wybudować na jego
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miejscu blok.
– Słyszysz, słyszysz? – chichotał Wiesiek, szarpiąc go za okopcony rękaw kurtki.
Tak Andrzej został Deweloperem.
Siedział więc na swym posłaniu, podpierając dłońmi obolałą głowę, a dokuczliwy głód coraz
mocniej przypominał mu, że czas już wyjść. Wstał więc, zapinając nową kurtkę z opieki społecznej, w której teraz sypiał. Ta kurtka, zakładana na wszystkie bluzy i swetry, zapewniała jako takie
ciepło.
W sąsiednim pomieszczeniu Wiesiek wygrzebywał się właśnie spod stosu koców i szmat, wodząc dookoła mętnym wzrokiem.
– Nie wiesz, kto mi buty zabrał? – zapytał ochryple.
Andrzej wzruszył tylko ramionami. Nie jego buty, nie jego zmartwienie. Pchnął drzwi, przyjmując na twarz uderzenie rześkiego, chłodnego powietrza. Stał chwilę w progu, a później poczłapał przez zdziczały ogród, gdzie wśród wybujałych chwastów leżały butelki, podarte plastikowe
torebki oraz puste pudełka od papierosów. Jeszcze tylko dziura w płocie, zamaskowana dzikim
winem, oddzielała go od ulicy Kniaziewicza.
Tego ranka chodniki były zamiecione miotłą zimnego wichru, który do czysta wygarnął stare
liście i spacerowiczów. Po drugiej stronie jezdni szczerzyła się za poszarpanym płotem zielona
drewniana chałupa. Była nadpalona, ale dało się tam mieszkać, dopóki wichura nie zerwała z niej
resztek dachu. Teraz wśród nowych, czystych domów raziła jak widok popsutego zęba w ustach
rozpromienionych uśmiechem. Piaseczno rozwijało się bowiem i rosło, wszędzie dookoła powstawały nowe bloki czy nawet całe osiedla. Trudno było tego nie widzieć. Andrzej też to widział, jednak pomyślał teraz przelotnie, że równie szybko ubywa domków takich jak ten, w których mógłby
znaleźć kiedyś nocleg…
Deszcz na szczęście nie padał. Andrzej postanowił pójść do jadłodzielni przy ulicy Sierakowskiego. Ludzie zostawiali tam w specjalnej szafie lekko przeterminowaną żywność i czerstwe pieczywo, którego nie zdołali zjeść. Czasem nawet trafiało się domowe jedzenie, na przykład świąteczne pierogi, którymi wzgardzili zaproszeni goście. Była to jednak rzadka okazja, przeważały
pokiereszowane paczki sera lub taniej wędliny, ale Andrzej nie wybrzydzał.
Gdy wreszcie dowlókł się tam, półki jadłodzielni świeciły pustką. Zapewne jakiś inny bezdomny
zdążył zapolować przed Andrzejem, który stał teraz na ulicy dręczony coraz silniejszym głodem.
Patrzył niechętnie na śmigające obok samochody wiozące najedzonych i ogrzanych pasażerów.
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Nagle te samochody jakby znikły, po prostu przestał je zauważać, bo zza rogu wyszła para
młodych ludzi. Byli wpatrzeni w siebie i bardzo młodzi, prawie dzieci. On prowadził rower, ona
niosła papierową torebkę. Mieli usta umazane lukrem – jedli pączki, patrząc sobie w oczy i śmiejąc się beztrosko, a czysta radość tego śmiechu sprawiła, że wyparowała gdzieś złość przepełniająca Andrzeja.
– Jestem głodny – powiedział, gdy go mijali.
Otaczająca młodych bańka radości rozprysła się; widząc zmieszane twarze zrozumiał, że dopiero teraz dostrzegli otaczającą ich rzeczywistość. Takie zderzenie z nią nie mogło być miłe.
– Jestem głodny – powtórzył głośniej.
Dziewczyna uśmiechnęła się z zakłopotaniem i podała mu papierową torebkę. Później znów
chwyciła rękaw chłopaka; odeszli powoli, zapatrzeni w siebie.
Andrzej jeszcze przez pewien czas śledził wzrokiem ich oddalające się sylwetki, a później otworzył torebkę. Leżały w niej dwa pączki. Pochłonął je momentalnie i ruszył przez skwer, mijając
zziębnięte metalowe hipopotamy stojące w pustej fontannie. Latem odbywały się tu lub na rynku
rozmaite imprezy – koncerty czy jarmarki. Lubił te miłe urozmaicenia burej codzienności. Przed
koncertem przychodził wcześnie i zasiadał w pierwszym rzędzie, a choć miejsca obok zwykle pozostawały puste, to jednak nikt go nie wyganiał. Czasem nawet udawało mu się wysępić od kogoś
papierosa…
Kościelny dzwon oznajmił właśnie południe. O tej porze starsze kobiety robiły zwykle zakupy
w Biedronce. Mógł czasem liczyć na ich wyrozumiałość. Wiedziały wszak, że w życiu różnie bywa
i nieraz się nad nim litowały. Pieniądze dawały niechętnie, ale poproszone o coś do jedzenia kupowały mu parę bułek, a czasem nawet paczuszkę najtańszej kiełbasy. Warto więc było stanąć
przed wejściem.
Zbliżając się do Biedronki zrozumiał jednak, że pech go nie opuszcza. Przed wejściem dyżurował bowiem Wariat. Wariat z natury był agresywny, a ponieważ nie wiadomo dlaczego nienawidził
Andrzeja, więc jego obecność zwiastowała nieuchronną awanturę.
Nie warto było nawet przechodzić przez ulicę. Andrzej poczłapał dalej. Mijający go ludzie
otwierali parasole albo naciągali kaptury, bo deszcz znów zaczął padać. Przyspieszył więc w poszukiwaniu schronienia. Z mijanego właśnie sklepu wyproszono go kiedyś, od poczty odstraszał
ochroniarz. Nagle zamajaczyły przed nim schodki wiodące do biblioteki, więc wdrapał się po nich
bez wahania. Spróbuje przyczaić się w przedsionku obok drzwi, może nie wyrzucą go od razu.
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Przestronny hol świecił pustką, jedynie jakiś chłopiec grzebał wśród książek wypełniających
mały regał w kącie. Za to duże pomieszczenie za szklaną ścianą pełne było życia. Przy długim
stole siedziało kilkanaście osób i wesoły gwar przenikał przez szyby. Niektórzy nalewali sobie
kawę z dzbanka, inni częstowali się ciasteczkami stojącymi na stole. Andrzej nie mógł oderwać
od tej sceny tęsknego wzroku. Nie pamiętał już, kiedy pił gorącą kawę… Ciekawe, czy pozwoliliby
mu się napić, gdyby wszedł?
– Ty, mały, co tam się dzieje? – zapytał. – Co to za ludzie?
– Nie wiem, podobno jacyś poeci – odpowiedział chłopiec, przeglądając leżące książki; wybrał dwie i wsadził pod pachę. – To są książki dla wszystkich, można sobie brać – wyjaśnił szybko
i wbiegł po schodach na górę, skąd dobiegały głosy dzieci.
Poeci… To zabrzmiało jak „wstęp wzbroniony”. Andrzej zrozumiał, że o kawie nie ma co marzyć. Podszedł do regału. Na środkowej półce leżała gruba książka w kolorowej okładce. Była
prawie nowa.
– Podróże marzeń. Meksyk – odczytał, biorąc ją do ręki.
Dotyk gładkiej okładki wyzwolił w nim coś dawno zapomnianego. Przed jego oczami przesunął się lśniący regalik mamy, gdzie oprócz kryształowej misy stało kilka książek w twardych
oprawach ze złotymi literami. Gdy był mały, odczytywał mozolnie ich tytuły.
– Henryk Sienkiewicz, dzieła – dukał, a mama obserwowała to z uśmiechem, mówiącym „mądry chłopiec”.
Andrzej jednak nigdy tych książek nie przeczytał. Nie pamiętał już nawet, jak i kiedy opuściły
dom. Teraz jakoś za nimi jednak zatęsknił. Niewiele myśląc, wrzucił Podróże marzeń do swej poszarpanej reklamówki i na wszelki wypadek szybko wyszedł. Po drodze znalazł jeszcze poobijane,
przywiędłe jabłko, które stoczyło się z mijanego straganu. Było całkiem niezłe w smaku.
Popołudnie spędził, siedząc z książką na swym barłogu. Przysunął go specjalnie do okna, by
móc sylabizować podpisy pod kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi jakieś rośliny, mężczyzn
z gitarami i dziwne budowle. Sam też czuł się dziwnie – od wielu lat nie przyszło mu nawet do głowy, by wziąć do ręki książkę… Oglądając obrazek ukazujący rybaków na piaszczystej plaży, przypomniał sobie wakacje w Mielnie, gdzie po raz pierwszy i jedyny zobaczył morze. Mieszkali wtedy
w ośrodku wczasowym. Od rana do wieczora nie wychodził prawie z wody. Mama, która nic nie
musiała robić, najwyraźniej też była szczęśliwa i śmiała się często. On sam nigdy później nie próbował nigdzie wyjeżdżać. Teraz pomyślał, że cudownie byłoby uciec do tego Meksyku i chociaż
154

trochę poleżeć na ciepłej plaży. Ta myśl pozbawiła go tchu jak podmuch zimnego wiatru. Było
to głupie, nierealne marzenie, dobrze to rozumiał – ale już od dawna nie marzył o niczym więcej
niż jedzenie. Meksyk… Nie odrywając oczu od obrazka, pomyślał, że przecież mógłby spróbować
uciec do Mielna lub gdziekolwiek nad morze. Nic go tu nie trzyma! Trzeba tylko doczekać lata.
Może nie jest jeszcze na to za stary? Kiedyś widział film o chłopaku, który zakradł się do wagonu
towarowego i uciekł…
Tak zastał go Wiesiek.
– Ja nie mogę, kurde, Deweloper książki czyta – wrzasnął, rzucając w kąt torbę wypchaną
puszkami po piwie. – Masz coś do żarcia?
– Miałem tylko jabłko i pączki, ale już zjadłem – pokręcił głową Andrzej, nie odrywając wzroku
od książki.
– Zjadłem pączki – przedrzeźnił go Wiesiek, a jego głos pełen był złości. – Zjadłem sobie moje
pieprzone pączki! Inteligent się znalazł! Lepiej idź po drzewo, bo dziś twoja kolej.
Andrzej milcząc, przyznał mu rację. Noce były zimne, więc wieczorem palili małe ognisko
w starej metalowej misce, którą znaleźli za domem. To pozwalało przynajmniej ogrzać ręce. Opał
zdobywali na zmianę, a Wiesiek wczoraj przyniósł dwie deski oderwane z ławki na przystanku.
Już je spalili. Musiał więc wyjść. Ułożywszy książkę na posłaniu, znów zaczął okręcać się bluzami,
swetrami i kurtką. Czas uciekać stąd do Meksyku czy do Mielna, wszystko jedno gdzie. Wiesiek
będzie wściekły, ale dobrze mu tak!
W śmietniku za Stokrotką znalazł kilka kubeczków jogurtu. Musiały być przeterminowane, ale
od dawna nie przejmował się takimi sprawami. Wepchnął je do reklamówki. Podzieli się z Wieśkiem, a niech tam… Za pojemnikiem dostrzegł kilka skrzynek po owocach. Były trochę mokre,
jednak wyglądały na łatwopalne. Zabrał więc jeszcze parę lokalnych gazet ze stojaka przy wejściu
do sklepu i ruszył z powrotem.
Gdy obładowany przeciskał się przez dziurę w płocie, gałązki dzikiego wina obficie skropiły
go wodą. Uradowany zdobyczą nie zwrócił na to uwagi. Przed domem poczuł lekki swąd dymu,
a w szparach okiennic migotał blask. Widocznie Wiesiek miał schowany jakiś opał…
Pchnął drzwi i cisnął skrzynki na podłogę.
– Będzie czym palić – zawołał. – Znalazłem nawet żarcie.
Wiesiek siedział na swym posłaniu, wyciągając ręce nad płomykami buzującymi w misce, gdzie
pośród suchych gałązek leżało coś kolorowego. Andrzej zajrzał tam i wściekłość zaparła mu dech.
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– Moja książka! – krzyknął.
– No i co? Chyba już przeczytałeś, drugą sobie przyniesiesz! – roześmiał się drwiąco Wiesiek.
Andrzej dopadł go dwoma susami i kopnął z całej siły. Celował w głowę, ale trafił w ramię; musiało zaboleć, bo Wiesiek zaskowyczał. Potem Andrzej wyrwał swą książkę spomiędzy płonących
patyków. Płomienie właśnie zjadały tytuł.
– To mój Meksyk! – krzyknął i rzucił nią w Wieśka jak pochodnią.
Ten odskoczył. Książka padła na jego posłanie, które momentalnie się zatliło.
– Ocipiałeś? – wrzasnął Wiesiek; zwinął płonący koc i zaczął po nim skakać, tłumiąc ogień. –
Spalisz nam chatę! Pomóż gasić!
Andrzej pełen nienawiści oparł się o ścianę, przymrużonymi oczami obserwując jego wysiłki.
Chętnie by mu jeszcze dokopał, ale nie miał już siły.
– Nie wolno palić książek – wychrypiał. – Słyszysz? Nie wolno!
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Miejsce na Twoje opowiadanie:

O konkursie Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie
W styczniu 2021 roku ogłosiliśmy konkurs na opowiadanie, który honorowym patronatem objęli
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Ksawery Gut, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz
oraz Dyrektor naszej Biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski. Zainteresowanie „wyzwaniem na opowiadanie” przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Do udziału zaprosiliśmy mieszkańców naszego powiatu. Na apel „Wyciągnij pióro, uruchom wyobraźnię, otwórz szuflady z pomysłami” odpowiedziały dziesiątki początkujących, jak i tych bardziej
wprawnych pisarzy – 65 osób! Nagrody przyznano w 2 kategoriach wiekowych: młodzież 12 – 17 lat
oraz dorośli.
Tematyka opowiadań była dowolna, jednak, jako że jest to wyzwanie lokalne, opowiadanie musiało być umiejscowione w powiecie piaseczyńskim oraz w swobodny sposób nawiązywać do biblioteki.
Wśród nadesłanych prac znalazły się zarówno opowiadania obyczajowe, przygodowe, kryminalne, jak
i fantasy. Komisja konkursowa stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem, i ostatecznie wybrała zwycięzców, których prace znalazły się w niniejszej książce.
Wszystkich zainteresowanych pisaniem serdecznie zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu, który rozpocznie się w styczniu 2022 roku.
Urszula Bąkowska
Koordynatorka konkursu

ISBN 978-83-941210-4-4

