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“Niewiara nadziei w miłość”
Jestem jak mgła - rozmyta po świecie,
Codziennie inaczej me życie się plecie.
Nikt we mnie nie wierzy i wierzyć nie chce!
Lecz czy kiedyś wierzyć w Nadzieję ktoś zechce?!
Me siostry odeszły i nigdy nie powrócą,
Czy mnie kiedyś odwiedzą i nasz hymn zanucą?
Wiara i Miłość odeszły w niepamięć
Czy tylko na świecie Ból pozostanie?
Ja pragnę kochać i wierzyć w miłość
Oby to nigdy się nie skończyło.

“Spojrzenie”
Codziennie spoglądam w Twe oczy,
Lśnią blaskiem gwiazd każdej nocy,
Lecz gdy Ty spojrzysz na mnie,
Twój wzrok mi serce kradnie.
Od wewnątrz przeszywa mnie dreszcz,
Czekam na Ciebie jak na deszcz,
Który odżywia podczas suszy,
Lecz czy wiersz mój Cię wzruszy?

Jagoda Guzik
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ZbawicielZbawiciel
Czasem trzeba dać z siebie więcejCzasem trzeba dać z siebie więcej
Czasem cena przestaje grać rolęCzasem cena przestaje grać rolę

Chwilę, w których przestajesz martwić się o swą dolęChwilę, w których przestajesz martwić się o swą dolę
Przyjdzie moment, gdy przejrzysz na oczyPrzyjdzie moment, gdy przejrzysz na oczy
Zwierciadło rzeczywistości cię zaskoczyZwierciadło rzeczywistości cię zaskoczy

Może nie jesteś z tego radMoże nie jesteś z tego rad
Może to tobie będzie dane zbawić światMoże to tobie będzie dane zbawić świat

BólBól
Blizny otulają nasze serceBlizny otulają nasze serce

Każdy ruch towarzyszy udręceKażdy ruch towarzyszy udręce
Rany się otwierająRany się otwierają

Kiedy nasze marzenia upadająKiedy nasze marzenia upadają
Coraz więcej Blizn się pojawiaCoraz więcej Blizn się pojawia
Coraz rzadziej przez nas dobro Coraz rzadziej przez nas dobro 

przemawiaprzemawia

Dzieci aniołówDzieci aniołów

Dawno Kiedyś świecił blaskDawno Kiedyś świecił blask
Ciemność, jak wąż otuliła nasCiemność, jak wąż otuliła nas

Pytam się: gdzie światło, które za młodu kierowało Pytam się: gdzie światło, które za młodu kierowało 
nami?nami?

Gdzie dobro, które objawiało się skrzydłamiGdzie dobro, które objawiało się skrzydłami
Czemu mrok bijący w nasCzemu mrok bijący w nas
Rozszerza się cały czasRozszerza się cały czas

Skąd to zło się bierzeSkąd to zło się bierze
Na nic błagalne modlitwy i pacierzeNa nic błagalne modlitwy i pacierze

  AnonimAnonim
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"Obiecuję""Obiecuję"

Siedząc jesienią pod drzewem umarłym,Siedząc jesienią pod drzewem umarłym,
skupiając uwagę na innym wcieleniu,skupiając uwagę na innym wcieleniu,
mając świadomość o życiu upadłym,mając świadomość o życiu upadłym,
towarzyszy mi szakal o śmierci odcieniu.towarzyszy mi szakal o śmierci odcieniu.

Chociaż staram się całymi dniami,Chociaż staram się całymi dniami,
zaczepić o społeczeństwa nogę,zaczepić o społeczeństwa nogę,
odepchnąć aspołeczność całymi siłami,odepchnąć aspołeczność całymi siłami,
po kolejnej próbie stwierdzam, że nie mogę...po kolejnej próbie stwierdzam, że nie mogę...

Ukrywając się przed wszystkim co ludzkie,Ukrywając się przed wszystkim co ludzkie,
patrząc z ukrycia na mój gatunek,patrząc z ukrycia na mój gatunek,
znosząc wszystkie cierpienia nieludzkie,znosząc wszystkie cierpienia nieludzkie,
w głębi duszy czekam na ratunek.w głębi duszy czekam na ratunek.

To on sprawił, że tak się czuję.To on sprawił, że tak się czuję.
Zabił wszystkich bliskich mojemu sercu.Zabił wszystkich bliskich mojemu sercu.
Lecz kiedyś to on za śmierć mi podziękuje,Lecz kiedyś to on za śmierć mi podziękuje,
i nigdy nie stanie na ślubnym kobiercu.i nigdy nie stanie na ślubnym kobiercu.

Zamienię jego życie w koszmar.Zamienię jego życie w koszmar.
Wyślę mu list oraz kość człowieka.Wyślę mu list oraz kość człowieka.
Słowa listu oparzą go jak żar,Słowa listu oparzą go jak żar,
a kość sprawi, że będzie uciekał.a kość sprawi, że będzie uciekał.

Lecz niech ma świadomość, że ja zaczekam.Lecz niech ma świadomość, że ja zaczekam.
Niech posmakuje czystego szaleństwa.Niech posmakuje czystego szaleństwa.
Patrząc na mnie w chwili śmierci dostrzeże człowieka,Patrząc na mnie w chwili śmierci dostrzeże człowieka,
lecz nie dostrzeże człowieczeństwa. Obiecuję.lecz nie dostrzeże człowieczeństwa. Obiecuję.

ChraviecChraviec
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"Moja kraina"

To tu chciałbym żyć, nigdy nie odchodzić,
lecz codziennie muszę. Co mogę zrobić?
Co mam uczynić, żeby być tu na zawsze?
Odpowiedz mi Boże, nic mi nie straszne.
Tutaj to ja jestem władcą, nad wszystkim panuję,
co będę chciał mieć, szybko zbuduję.
Wszystko co żywe, służy mi wiernie,
wszystko co stworzyłem, czynnie czy biernie.
Chociaż w centrum wszystkiego, nigdy się nie 
wywyższam,
zawsze kiedy wyjdę, wszystko sobie streszczam.
W głowie układam, przelewam na papier,
to podtrzymuje talent, trochę jak lakier.
W normalnym świecie ciąży na mnie bólu wielokrotność,
świat ten to mojej krainy odwrotność.
W centrum uwagi? Nie mówię, że nie,
codziennie ląduję na moralnym dnie.
Bity i poniżany próbuję się bronić,
lecz jest ich więcej. Co mogę zrobić?
Z ranami na ciele, ranami na duszy,
zaczynam mieć dość tych atencjuszy.
Czują się lepsi, szukają szacunku,
chcą podziwiania ich wizerunku.
Lecz w moich oczach są słabi,
znęcając się nad innymi rany swe goją,
słabszych biją, bo sami się boją.
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Wiadomo przecież, że najlepszym sposobem na strachu Wiadomo przecież, że najlepszym sposobem na strachu 
chowanie,chowanie,
jest u innych osób jego wywoływanie.jest u innych osób jego wywoływanie.
Chciałbym ich zabić, wyzwolić siebie i kolegów,Chciałbym ich zabić, wyzwolić siebie i kolegów,
lecz w tym świecie nie mogę, nie chcę problemów. lecz w tym świecie nie mogę, nie chcę problemów. 
Chciałbym działać, wystrzelić jak Luger,Chciałbym działać, wystrzelić jak Luger,
chciałbym mieć moce jak Fred Krueger.chciałbym mieć moce jak Fred Krueger.
Wciągnąć ich do siebie, do mojej krainy,Wciągnąć ich do siebie, do mojej krainy,
i poucinać wszystkie kończyny.i poucinać wszystkie kończyny.
Wtedy byśmy zobaczyli, który jest tym słabszym.Wtedy byśmy zobaczyli, który jest tym słabszym.
Wierzcie mi na słowo, ja byłbym tym strasznym.Wierzcie mi na słowo, ja byłbym tym strasznym.
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""Psychodela"Psychodela"

Przychodząc ze szkoły myślami owijany,Przychodząc ze szkoły myślami owijany,
odrzucając całą zdobytą wiedzę,odrzucając całą zdobytą wiedzę,
kolejny rok przez myśli zabijany,kolejny rok przez myśli zabijany,
uciekam w nieznane, uspokajam się i siedzę.uciekam w nieznane, uspokajam się i siedzę.
Myślę o wszystkim czego słucham w szkole,Myślę o wszystkim czego słucham w szkole,
że jestem śmieciem, donosicielem,że jestem śmieciem, donosicielem,
mając wielu "kolegów" zdecydowanie wolę,mając wielu "kolegów" zdecydowanie wolę,
rozmawiać z samotnością, jedynym przyjacielem.rozmawiać z samotnością, jedynym przyjacielem.
Słuchając wypowiedzi osób, które dawno nie żyją,Słuchając wypowiedzi osób, które dawno nie żyją,
odczuwam strach i nieskończoną grozę,odczuwam strach i nieskończoną grozę,
słuchając jak bezdźwięcznie wrzeszczą i wyją,słuchając jak bezdźwięcznie wrzeszczą i wyją,
powoli popadam w psychozę.powoli popadam w psychozę.
Wyobraźnia chce mnie w maliny wyprowadzić,Wyobraźnia chce mnie w maliny wyprowadzić,
wydaje mi się, że na wzgórzu ktoś przez krzaki się wydaje mi się, że na wzgórzu ktoś przez krzaki się 
przedziera,przedziera,
lecz co mi może grozić,lecz co mi może grozić,
skoro tam nic nie ma?skoro tam nic nie ma?
W odpowiedzi od rodziców "Co też on bredzi ?",W odpowiedzi od rodziców "Co też on bredzi ?",
wyczuwam nienawiść, niezrozumienie,wyczuwam nienawiść, niezrozumienie,
uciekając przed tym, który wciąż mnie śledzi,uciekając przed tym, który wciąż mnie śledzi,
znoszę najcięższe z możliwych brzemię.znoszę najcięższe z możliwych brzemię.
Lecz koniec jest blisko,Lecz koniec jest blisko,
cierpienie życia nie warte.cierpienie życia nie warte.
Wkraczam na śmierci legowisko,Wkraczam na śmierci legowisko,
rzucam na stół białej flagi kartę.rzucam na stół białej flagi kartę.
Teraz nic mi nie grozi,Teraz nic mi nie grozi,
opuścił mnie strach, zwątpienie,opuścił mnie strach, zwątpienie,
anioł na skrzydłach w górę wynosi,anioł na skrzydłach w górę wynosi,
w jasności zagłębiony odczuwam... nadzieję.w jasności zagłębiony odczuwam... nadzieję.
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.. Co zrobić gdy dopada nas monotonia?

Dnia 14 marca 2018 jeden z uczniów klasy 3IB 
zainspirowany jakże ciekawą lekcj¹ wiedzy o kulturze 

poprowadzoną przez prof. Orłowską postanowił 
przeanalizował temat fotografii na własną rękę tworząc 

prowizoryczną "Camera Obscura" (Prosty przyrząd 
optyczny pozwalaj¹cy uzyskać rzeczywisty obraz. 

Pierwowzór aparatu fotograficznego )

 A tutaj parę słów od Autora:
“Samo wykonanie zajęło mi zaledwie 10 min. „Camerę 
Obscura” wykonałem z kartonu, kartki papieru i taśmy. 

Czy miałem jakieś trudności? Oczywiście, że nie. 
Jedynym problem jaki może wystąpić to brak słońca… 

No niestety bez niego nic nie zdziałamy.”
Jeśli zainteresował was artykuł i chcecie również 

wykonać ten prowizoryczny aparat umieszczę poradnik 
jak to zrobić:
Czynności:

Sposób Autora:
Znajdujemy gotowy karton w kształcie 

prostopadłościanu.
Wkładamy do środka kartkę papieru koloru białego. 
Przyczepiamy ją taśmą na jednej z krótszych ścian.
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Wycinamy miejsce na telefon lub aparat.(na wprost Wycinamy miejsce na telefon lub aparat.(na wprost 
ścianki z kartką papieru)ścianki z kartką papieru)

  --Tworzymy malutką dziurkę ponad wyciętym Tworzymy malutką dziurkę ponad wyciętym 
otworem przez ,którą ma wpadać światło.(warto ją otworem przez ,którą ma wpadać światło.(warto ją 
zrobić ponad środkiem kartonu)zrobić ponad środkiem kartonu)

Strona 10Strona 10

-Oklejamy karton taśmą naprawczą po 
liniach przecięcia.
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Warto owinąć konstrukcję np. kocem by obraz był Warto owinąć konstrukcję np. kocem by obraz był 
bardziej wyraźny.bardziej wyraźny.

Wkładamy w wycięte miejsce telefon lub aparat.Wkładamy w wycięte miejsce telefon lub aparat.

Wynik:Wynik:  
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Nasz sposób:Nasz sposób:
Z brystolu musimy zrobić prostopadłościan. Rysujemy Z brystolu musimy zrobić prostopadłościan. Rysujemy 
szablon i wycinamy.szablon i wycinamy.

Zanim skleimy brystol na środku jednej ze ścian Zanim skleimy brystol na środku jednej ze ścian 
wycinamy niewielki prostokąt.wycinamy niewielki prostokąt.

Z kalki technicznej wycinamy prostokąt o nieznacznie Z kalki technicznej wycinamy prostokąt o nieznacznie 
większych rozmiarach, niż ten wycięty w brystolu             większych rozmiarach, niż ten wycięty w brystolu             
i przyklejamy go do brystolu, tak aby zakrywał dziurę.i przyklejamy go do brystolu, tak aby zakrywał dziurę.

Po przeciwległej stronie na środku wycinamy koło           Po przeciwległej stronie na środku wycinamy koło           
o niewielkiej średnicy (np. 1cm).o niewielkiej średnicy (np. 1cm).

W folii aluminiowej robimy dziurkę np. za pomocą W folii aluminiowej robimy dziurkę np. za pomocą 
dziurkacza. Tak wykonaną folię przyklejamy w miejsce dziurkacza. Tak wykonaną folię przyklejamy w miejsce 
wyciętego koła w prostopadłościanie.wyciętego koła w prostopadłościanie.

Sklejamy prostopadłościan.Sklejamy prostopadłościan.

WynikWynik::
Na ściance przeciwległej do ścianki z otworem Na ściance przeciwległej do ścianki z otworem 
obserwujemy pomniejszony i odwrócony obraz obserwujemy pomniejszony i odwrócony obraz 
rzeczywistości.rzeczywistości.

Dlaczego?Dlaczego?
Promienie światła, biegnące z różnych kierunków, Promienie światła, biegnące z różnych kierunków, 
rozchodzą się prostoliniowo. Przechodząc przez rozchodzą się prostoliniowo. Przechodząc przez 
niewielki otwór zostają rozseparowane. Padają one na niewielki otwór zostają rozseparowane. Padają one na 
przeciwległą ściankę w różnych miejscach, tworząc na przeciwległą ściankę w różnych miejscach, tworząc na 
tej ściance obraz.tej ściance obraz.
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BodźceBodźce
„„...Hear this voice from deep inside, it’s the ...Hear this voice from deep inside, it’s the 

call of your heart...” call of your heart...” Słowa mojego ulubionego Słowa mojego ulubionego 
utworu niemieckiego zespołu Scorpions pomimo utworu niemieckiego zespołu Scorpions pomimo 
dość niskiej głośności zdają się rozrywać mi dość niskiej głośności zdają się rozrywać mi 
uszy. Fale dźwiękowe oplatają małżowinę uszy. Fale dźwiękowe oplatają małżowinę 
formując drogę do błony bębenkowej, która formując drogę do błony bębenkowej, która 
poruszając młoteczkiem przekazuje drgania do poruszając młoteczkiem przekazuje drgania do 
do ucha wewnętrznego, skąd już niedługa droga do ucha wewnętrznego, skąd już niedługa droga 
do ośrodków słuchowych, których ból do ośrodków słuchowych, których ból 
promieniuje na całą czaszkę, a bezbronne promieniuje na całą czaszkę, a bezbronne 
nerwy roznoszą go do reszty ciała. nerwy roznoszą go do reszty ciała. 
„„...Close your eyes and your will find The way ...Close your eyes and your will find The way 
out of the dark...” out of the dark...” Vinyl w gramofonie zacina Vinyl w gramofonie zacina 
się, a ja idę za radą głosu Klausa Meine i się, a ja idę za radą głosu Klausa Meine i 
opuszczam powieki. A nóż to zadziała. Jednak, opuszczam powieki. A nóż to zadziała. Jednak, 
gdy źrenice ponownie się kurczą pod wpływem gdy źrenice ponownie się kurczą pod wpływem 
światła, a mój żołądek wysyła jednoznaczne światła, a mój żołądek wysyła jednoznaczne 
sygnały mogące oznaczać tylko chęć zwrotu sygnały mogące oznaczać tylko chęć zwrotu 
skromnego obiadu zdaję sobie sprawę, w jak skromnego obiadu zdaję sobie sprawę, w jak 
głębokim dołku się znalazłem.głębokim dołku się znalazłem.
Patrzę na szkarłatną krew cieknącą z Patrzę na szkarłatną krew cieknącą z 
rozszarpanej twarzy kobiety, którą kocham. rozszarpanej twarzy kobiety, którą kocham. 

Cały ciężar mojego Cały ciężar mojego 
dziewięćdziesięciokilogramowego ciała dziewięćdziesięciokilogramowego ciała 
utrzymuje ręka podtrzymująca ścianę utrzymuje ręka podtrzymująca ścianę 
zachlapaną posoką. Leżące na niedźwiedzim zachlapaną posoką. Leżące na niedźwiedzim 
futrze ciało zdaje się jeszcze drgać w świetle futrze ciało zdaje się jeszcze drgać w świetle 
rzucanym przez ogień z kominka. rzucanym przez ogień z kominka. 

    



Nie rozumiem, co się dzieje. Jeszcze przed chwilą Nie rozumiem, co się dzieje. Jeszcze przed chwilą 
jechałem vanem po brzegi załadowanym jechałem vanem po brzegi załadowanym 
telewizorami, w trakcie gdy strugi deszczu telewizorami, w trakcie gdy strugi deszczu 
bezlitośnie tłukły o pojazd próbując wedrzeć się bezlitośnie tłukły o pojazd próbując wedrzeć się 
do środka. Dzień, jak każdy inny.  do środka. Dzień, jak każdy inny.  
Kolejne drzewa otulające drogę rozmywały się Kolejne drzewa otulające drogę rozmywały się 
wraz z wodą zrzucaną przez wycieraczki, podczas wraz z wodą zrzucaną przez wycieraczki, podczas 
gdy mnie ogarniała senność. Światło księżyca gdy mnie ogarniała senność. Światło księżyca 
niechętnie oświetlało trasę, którą pokonywałem niechętnie oświetlało trasę, którą pokonywałem 
piąty raz w tym miesiącu. Do pomocy musiałem piąty raz w tym miesiącu. Do pomocy musiałem 
użyć reflektorów rozpraszających cienie stojące użyć reflektorów rozpraszających cienie stojące 
na poboczu. Cienie nękające mnie od lat. Właśnie na poboczu. Cienie nękające mnie od lat. Właśnie 
wtedy przez myśl przeszło mi, że światło wtedy przez myśl przeszło mi, że światło 
niezmiennie od tysięcy lat spełnia swoją rolę- niezmiennie od tysięcy lat spełnia swoją rolę- 
nieświadomie pokonuje największy strach ludzi- nieświadomie pokonuje największy strach ludzi- 
nieznane. nieznane. 
W trakcie jazdy złapałem gumę. Podczas W trakcie jazdy złapałem gumę. Podczas 
sprawdzania przebitej opony usłyszałem kroki. sprawdzania przebitej opony usłyszałem kroki. 
Świadomość wróciła, gdy dotarło do mnie, że Świadomość wróciła, gdy dotarło do mnie, że 
patrzę na twarz mojej żony, na której widać patrzę na twarz mojej żony, na której widać 
efekty współpracy potomka Edwarda efekty współpracy potomka Edwarda 
Nożycorękiego i Kuchisake-onny, a ze mnie Nożycorękiego i Kuchisake-onny, a ze mnie 
ściekało coś, co kiedyś wypełniało jej żyły i ściekało coś, co kiedyś wypełniało jej żyły i 
drażniło mój nos intensywną wonią żelaza.drażniło mój nos intensywną wonią żelaza.
Zgrzyt igły gramofonowej, cichy trzask i pokójZgrzyt igły gramofonowej, cichy trzask i pokój
ponownie wypełnia głos wokalisty:ponownie wypełnia głos wokalisty:
„„Here I am...”Here I am...”
W rogu pokoju, tuż za kamiennym kominkiem W rogu pokoju, tuż za kamiennym kominkiem 
majaczy niewyraźna postać. Jest częstym majaczy niewyraźna postać. Jest częstym 
bywalcem.bywalcem.
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- Bob? - Nazwałem go tak raz dla żartu - Bob? - Nazwałem go tak raz dla żartu 
nawiązując do głównego antagonisty z nawiązując do głównego antagonisty z 
Miasteczka Twin Peaks i się przyjęło.- Miasteczka Twin Peaks i się przyjęło.- Co się Co się 
tu stało? tu stało? 
„„...Will you send me an angel?”...Will you send me an angel?”
Wiem, że mi nie odpowie. W przeciwieństwie Wiem, że mi nie odpowie. W przeciwieństwie 
do innych nigdy nie odpowiada. W pewnych do innych nigdy nie odpowiada. W pewnych 
momentach mojego życia po prostu pojawia momentach mojego życia po prostu pojawia 
się, stoi i obserwuje, niczym Anioł Stróż z się, stoi i obserwuje, niczym Anioł Stróż z 
tendencją do tolerowania absolutnie tendencją do tolerowania absolutnie 
wszystkiego. Chociaż nie jestem pewnien czy wszystkiego. Chociaż nie jestem pewnien czy 
on również jest dziełem Boga. Był mi on również jest dziełem Boga. Był mi 
towarzyszem w najgorszych chwilach mojego towarzyszem w najgorszych chwilach mojego 
życia. Zawsze emanowała od niego życia. Zawsze emanowała od niego 
masochistyczna radość. masochistyczna radość. 
Jego zarys jest tak niewyraźny, może równie Jego zarys jest tak niewyraźny, może równie 
dobrze stać, siedzieć bądź puszczać kółka z dobrze stać, siedzieć bądź puszczać kółka z 
fajki wodnej kręcąc się na kikucie. Nie jestem fajki wodnej kręcąc się na kikucie. Nie jestem 
w stanie stwierdzić, czy jest człowiekiem, w stanie stwierdzić, czy jest człowiekiem, 
karłowatą żyrafą czy hybrydą Misia Yogi i karłowatą żyrafą czy hybrydą Misia Yogi i 
Hefalumpa unoszącą się na chmurze niczym Hefalumpa unoszącą się na chmurze niczym 
przysłowiowy Kordian. przysłowiowy Kordian. - Bob, ktoś zabił moją - Bob, ktoś zabił moją 
żonę.- Zaskakuję sam siebie dziwnie żonę.- Zaskakuję sam siebie dziwnie 
spokojnym i zimnym głosem.- Widziałeś, kto? spokojnym i zimnym głosem.- Widziałeś, kto? 
Czuję na sobie wzrok jego odbijających Czuję na sobie wzrok jego odbijających 
płomień kominka muszych oczu. Tylko tego płomień kominka muszych oczu. Tylko tego 
jestem pewien: jego twarz „zdobią” oczy jestem pewien: jego twarz „zdobią” oczy 
identyczne jak u muchy.identyczne jak u muchy.
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    Czasami budząc się w nocy widziałem go Czasami budząc się w nocy widziałem go 
siedzącego na skraju łóżka i przyglądającego się siedzącego na skraju łóżka i przyglądającego się 
wybrzuszeniom kołdry, którymi była moja żona. wybrzuszeniom kołdry, którymi była moja żona. 
W świetle księżyca lśniły jego złożone z czterech W świetle księżyca lśniły jego złożone z czterech 
tysięcy ommatidiów oczy widzące znacznie tysięcy ommatidiów oczy widzące znacznie 
więcej niż ludzkie. Jeśli ma również układ więcej niż ludzkie. Jeśli ma również układ 
nerwowy much, to zamiast płynnego obrazu nerwowy much, to zamiast płynnego obrazu 
odbiera mozaikowy pokaz slajdów w odbiera mozaikowy pokaz slajdów w 
dziesięciokrotnie zwolnionym tempie.    dziesięciokrotnie zwolnionym tempie.    
Ssanie i delikatny chrzęst, to jedyne odgłosy, Ssanie i delikatny chrzęst, to jedyne odgłosy, 
jakie zwykle wydaje Bob przed rozpłynięciem się jakie zwykle wydaje Bob przed rozpłynięciem się 
w powietrzu. Teraz nie było inaczej.w powietrzu. Teraz nie było inaczej.
Prześlizguję się do telefonu stojącego na blacie w Prześlizguję się do telefonu stojącego na blacie w 
kuchni. Krew chlapie pod ciężarem nagich stóp, kuchni. Krew chlapie pod ciężarem nagich stóp, 
ale nie zwracam na to uwagi. Zakrwawionymi ale nie zwracam na to uwagi. Zakrwawionymi 
palcami wykręcam numer alarmowy i palcami wykręcam numer alarmowy i 
przykładam słuchawkę do ucha brudząc połowę przykładam słuchawkę do ucha brudząc połowę 
twarzy czerwoną cieczą. Łapię sygnał. twarzy czerwoną cieczą. Łapię sygnał. 
- Tu dyspozytor numerrrrruuuuuuu...- Dźwięk - Tu dyspozytor numerrrrruuuuuuu...- Dźwięk 
zniekształca się, ja czuję jak moje nogi zniekształca się, ja czuję jak moje nogi 
zapuszczają korzenie w drewnianej posadzce, po zapuszczają korzenie w drewnianej posadzce, po 
czym w słuchawce rozlega się demoniczne czym w słuchawce rozlega się demoniczne 
charczenie. charczenie. 
- Chciałbym zgłosić morderstwo.- Zero reakcji po - Chciałbym zgłosić morderstwo.- Zero reakcji po 
drugiej stronie. W kołdrze pojawia się drugiej stronie. W kołdrze pojawia się 
wgniecenie, przełykam ślinę.- Moja żona leży wgniecenie, przełykam ślinę.- Moja żona leży 
martwa, jej twarz wygląda jakby namalował ją martwa, jej twarz wygląda jakby namalował ją 
przeklęty Picasso po paru środkach przeklęty Picasso po paru środkach 
halucynogennych popijanych znacznymi ilościami halucynogennych popijanych znacznymi ilościami 
alkoholu.alkoholu.
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- Tatuś?- Głos dziecka. Głos BOBA.- Tatuś?- Głos dziecka. Głos BOBA.
Rozłączam się nie komentując tego. Świetnie, Rozłączam się nie komentując tego. Świetnie, 
teraz jeszcze pozbawili mnie telefonu. Kątem teraz jeszcze pozbawili mnie telefonu. Kątem 
oka wychwytuję róg, odwracam się.oka wychwytuję róg, odwracam się.
Patrzę w ekran wiszącego na ścianie Patrzę w ekran wiszącego na ścianie 
telewizora. Przedstawiają animowane ryciny telewizora. Przedstawiają animowane ryciny 
czy inne drzeworyty Albrechta Dürera, czy inne drzeworyty Albrechta Dürera, 
renesansowego grafika przypominającego renesansowego grafika przypominającego 
Jezusa z lokami. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy Jezusa z lokami. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy 
galopem wjeżdżają na ekran i suną po galopem wjeżdżają na ekran i suną po 
otwartym polu pełnym niewinnych wieśniaków otwartym polu pełnym niewinnych wieśniaków 
oświetlanych światłem słonecznym. Wydają się oświetlanych światłem słonecznym. Wydają się 
tacy żywi... Słyszę rżenie konia i odwracam się. tacy żywi... Słyszę rżenie konia i odwracam się. 
- Dlaczego to zrobiłeś?- Głos BOBA nadal - Dlaczego to zrobiłeś?- Głos BOBA nadal 
słychać w słuchawce.Spoglądam w puste, złote słychać w słuchawce.Spoglądam w puste, złote 
oczy czarnego rumaka, macki pełniące rolę oczy czarnego rumaka, macki pełniące rolę 
włosów falują i niczym pijawki przysysają do włosów falują i niczym pijawki przysysają do 
mojej twarzy. Czuję, jak włosy muskają moje mojej twarzy. Czuję, jak włosy muskają moje 
uszy, by wreszcie wtargnąć do środka i uszy, by wreszcie wtargnąć do środka i 
podłączyć się do układu nerwowego.podłączyć się do układu nerwowego.
Zahipnotyzowany nie jestem w stanie się Zahipnotyzowany nie jestem w stanie się 
ruszyć, świat wokół nie istnieje. Rozproszony ruszyć, świat wokół nie istnieje. Rozproszony 
przez sens tego bezsensownego determinizmu, przez sens tego bezsensownego determinizmu, 
zapominam o trupie parę metrów za mną, zapominam o trupie parę metrów za mną, 
Bobie i problemach życia codziennego. Niczym Bobie i problemach życia codziennego. Niczym 
Śpiący z R’lyeh, Wierzchowiec ogarnia mój Śpiący z R’lyeh, Wierzchowiec ogarnia mój 
umysł a na spojówkach wypala obrazy umysł a na spojówkach wypala obrazy 
Gehenny... Gehenny... 
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  ... W której wiszące pod sklepieniem parzące ... W której wiszące pod sklepieniem parzące 
macki przysysają się do nowo przybyłych macki przysysają się do nowo przybyłych 
nieszczęśników a rozdzierające gardło wycie nieszczęśników a rozdzierające gardło wycie 
nowo przybyłych miesza się z wrzaskami nowo przybyłych miesza się z wrzaskami 
doświadczonych już potępionych doświadczonych już potępionych 
grzeszników.Przeszywające powietrze skowyty     grzeszników.Przeszywające powietrze skowyty     
i odgłosy przywodzące na myśl strzelanie i odgłosy przywodzące na myśl strzelanie 
tłuszczu z mięsa na grillu działają na Sukkuby, tłuszczu z mięsa na grillu działają na Sukkuby, 
jak otwarte drzwi szatni dziewczyn na jak otwarte drzwi szatni dziewczyn na 
dojrzewającego nastolatka. Jednak w tym dojrzewającego nastolatka. Jednak w tym 
przypadku nastolatek ma...Ucieczka wydaje się przypadku nastolatek ma...Ucieczka wydaje się 
niemożliwa. Stróżujące demony, niemożliwa. Stróżujące demony, 
wszystkowidzący Szatan i czające się w wszystkowidzący Szatan i czające się w 
najmroczniejszych odmętach otchłani istoty, o najmroczniejszych odmętach otchłani istoty, o 
których nie śnił nawet najbardziej opętany których nie śnił nawet najbardziej opętany 
szaleniec skutecznie to uniemożliwiają. szaleniec skutecznie to uniemożliwiają. 
Warownia Upadłego Anioła to więzienie idealne. Warownia Upadłego Anioła to więzienie idealne. 
Wbrew nazwie, tutaj Efekt Lucyfera nie Wbrew nazwie, tutaj Efekt Lucyfera nie 
obowiązuje. Pod wpływem pastwienia, ludzie nie obowiązuje. Pod wpływem pastwienia, ludzie nie 
zmieniają się. Ponieważ nie da się zmienić zmieniają się. Ponieważ nie da się zmienić 
człowieka. Jeśli byłeś ścierwem na Ziemi, przez człowieka. Jeśli byłeś ścierwem na Ziemi, przez 
wieczność będziesz ścierwem w Piekle. wieczność będziesz ścierwem w Piekle. 
A ja mogę tylko patrzeć. Patrzeć na to, co było A ja mogę tylko patrzeć. Patrzeć na to, co było 
opisywane, jako Koniec Ostateczny... Powrót opisywane, jako Koniec Ostateczny... Powrót 
niosącej światło Gwiazdy Porannej.niosącej światło Gwiazdy Porannej.
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...Transportująca świeże duszyczki czeluść ...Transportująca świeże duszyczki czeluść 
zamarła, pozwalając odważniejszym wydostać zamarła, pozwalając odważniejszym wydostać 
się z infernalnego pociągu. Koszmarne, się z infernalnego pociągu. Koszmarne, 
całkowicie wyniszczone niepojętymi dla całkowicie wyniszczone niepojętymi dla 
śmiertelników cierpieniami ludzkie wraki kryjące śmiertelników cierpieniami ludzkie wraki kryjące 
się pod zalanymi mrokiem żebrowymi się pod zalanymi mrokiem żebrowymi 
sklepieniami ociekającymi zakrzepłą krwią tępo sklepieniami ociekającymi zakrzepłą krwią tępo 
słuchają przywodzącego na myśl istoty znacznie słuchają przywodzącego na myśl istoty znacznie 
gorsze od demonów zbliżającego się warczenia. gorsze od demonów zbliżającego się warczenia. 
Widzę koniec. Wojnę, której ludzkość nie wygra. Widzę koniec. Wojnę, której ludzkość nie wygra. 
Podglądam istoty przywodzące na myśl dzieła Podglądam istoty przywodzące na myśl dzieła 
Johna Schoenherra. Widzę płomienie zstępujące Johna Schoenherra. Widzę płomienie zstępujące 
z krwawiącego nieba i ryczące anioły, tak z krwawiącego nieba i ryczące anioły, tak 
szybko zmieniające stronę w tej bezcelowej szybko zmieniające stronę w tej bezcelowej 
batalii. Patrzę, jak rozsypują się szklane wieże, batalii. Patrzę, jak rozsypują się szklane wieże, 
jak upadają mocarstwa. Nieostrzeżeni przez jak upadają mocarstwa. Nieostrzeżeni przez 
Demona Laplace’a ludzie zostaną wytępieni.Demona Laplace’a ludzie zostaną wytępieni.
- Hej, Pablo! - Hej, Pablo! 
Czuję, jak mój umysł wchłania oglądaną śmierć, Czuję, jak mój umysł wchłania oglądaną śmierć, 
tak surrealistyczną i prawdziwą zarazem. Na tak surrealistyczną i prawdziwą zarazem. Na 
ulicy leżą tysiące dziobanych przez wygłodzone ulicy leżą tysiące dziobanych przez wygłodzone 
ptactwo odłamków, z których spoglądają na ptactwo odłamków, z których spoglądają na 
mnie potępione dusze, po których nikt już nie mnie potępione dusze, po których nikt już nie 
zapłacze. W samym środku Armagedonu zapada zapłacze. W samym środku Armagedonu zapada 
cisza. Absolutny brak fal dźwiękowych cisza. Absolutny brak fal dźwiękowych 
oplatających małżowinę... Niczym w letargu, oplatających małżowinę... Niczym w letargu, 
poddajemy się i pozwalamy Otchłani się porwać. poddajemy się i pozwalamy Otchłani się porwać. 
  



Wibrująca cisza wwierca się w mózg i Wibrująca cisza wwierca się w mózg i 
wywołuje okrutną wersją ASMR. Czuję wywołuje okrutną wersją ASMR. Czuję 
fantomowy ból po rozumie, który utraciłem. fantomowy ból po rozumie, który utraciłem. 
Cierpię katusze przez duszę, którą tracę.Cierpię katusze przez duszę, którą tracę.
- Pablo? - Pablo? 
Próbuję zerwać zdające się być jednością z Próbuję zerwać zdające się być jednością z 
moją skórą końskie włosie. W bezcielesnej moją skórą końskie włosie. W bezcielesnej 
formie zawisam pośrodku zimnej pustki, formie zawisam pośrodku zimnej pustki, 
otchłani spowijającej świat. Otacza mnie otchłani spowijającej świat. Otacza mnie 
czerń i zimne wichry wynoszące dusze z czerń i zimne wichry wynoszące dusze z 
miejsca ostatecznego rozwiązania kwestii miejsca ostatecznego rozwiązania kwestii 
ludzkiej. Jestem niczym ciemna samotnie ludzkiej. Jestem niczym ciemna samotnie 
sunąca po jesiennym niebie chmura, która sunąca po jesiennym niebie chmura, która 
wraz z deszczem traci sny, by wreszcie po wraz z deszczem traci sny, by wreszcie po 
eonach wyciskania, wysuszona mogła zostać eonach wyciskania, wysuszona mogła zostać 
zabrana przez wiatr. Prosto do zabrana przez wiatr. Prosto do 
Pandemonium. Pandemonium. 
- Obudź się! - Obudź się! 
Patrzę tępo w nakremowaną twarz żony Patrzę tępo w nakremowaną twarz żony 
masując się po piekącym policzku. Stoi masując się po piekącym policzku. Stoi 
przede mną w swoim szlafroku i dotyka przede mną w swoim szlafroku i dotyka 
brzucha ciążowego. Szósty miesiąc. brzucha ciążowego. Szósty miesiąc. 
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W ogrzanej chatce z każdą sekundą tracącą 
cenne ciepło na rzecz wkradającego się przez 
uchylone drzwi wejściowe jesiennego chłodu nie 
ma nikogo poza mną, stojącym w kuchni i 
przygotowującą się do snu Emilią. - Co się 
stało?- Pyta przekręcając zamek w drzwiach.
- Dlaczego drzwi są otwarte?
- Nie wiem- odpowiadam zgodnie z prawdą 
chwytając nóż- ważne, że już wszystko w 
porządku.
Kocham ją, nie mogę pozwolić, by widziała i 
przeżyła to, co ja, samotnie dryfowała przez 
bezkres i szarpała się w spazmach usiłując 
pozbyć się wrażenia ogarniającej pustki. Po 
moim policzku spływa łza. Podtrzymuję dłonią jej 
podbródek i patrzę w oczy. 
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Szmaragdowy wzrok tej niewinnej osóbki Szmaragdowy wzrok tej niewinnej osóbki 
nawet pomimo tylu lat w związku mnie urzeka. nawet pomimo tylu lat w związku mnie urzeka. 
Krzyczymy, gdy jej go odbieram. Ona z bólu, Krzyczymy, gdy jej go odbieram. Ona z bólu, 
ja z żalu, że już nigdy go nie zobaczę. Oraz, że ja z żalu, że już nigdy go nie zobaczę. Oraz, że 
nie dowiem się, czy nasza pociecha by go po nie dowiem się, czy nasza pociecha by go po 
niejodziedziczyła.niejodziedziczyła.

„„Here I am...Here I am...
in the Land of the Morning Star”in the Land of the Morning Star”

KoniecKoniec

Tomasz SkoczekTomasz Skoczek
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Jeśli chcesz poznać prawdę o życiu po życiu, Jeśli chcesz poznać prawdę o życiu po życiu, 
przeczytać o śmierci niewinnych i bólu istot, przeczytać o śmierci niewinnych i bólu istot, 
których jedynym grzechem było narodzenie się, których jedynym grzechem było narodzenie się, 
trafiłeś drogi czytelniku do odpowiedniej historii. trafiłeś drogi czytelniku do odpowiedniej historii. 
Ból i cierpienie to nic w porównaniu z tym, co Ból i cierpienie to nic w porównaniu z tym, co 
przytrafiło się w pewnym małym miasteczku…przytrafiło się w pewnym małym miasteczku…

666 lat wcześniej…666 lat wcześniej…

Żył raz pewien młody mężczyzna. Mimo, iż Żył raz pewien młody mężczyzna. Mimo, iż 
miał dopiero trzydzieści lat, wyglądał na dużo miał dopiero trzydzieści lat, wyglądał na dużo 
starszego człowieka. Każdy, kto go zobaczył, starszego człowieka. Każdy, kto go zobaczył, 
dodawał mu około dziesięciu, czasem dodawał mu około dziesięciu, czasem 
dwudziestu wiosen. Jego wygląd zewnętrzny dwudziestu wiosen. Jego wygląd zewnętrzny 
spowodowany był wielkim stresem ubiegłych spowodowany był wielkim stresem ubiegłych 
wydarzeń i wysiłkiem fizycznym. wydarzeń i wysiłkiem fizycznym. 
Miał białe włosy niczym śnieg, a to Miał białe włosy niczym śnieg, a to 
kontrastowało z jego ciemniejszą karnacją. kontrastowało z jego ciemniejszą karnacją. 
Twarz jakby zaorana pługiem. Wiele zmarszczek Twarz jakby zaorana pługiem. Wiele zmarszczek 
i kilka blizn, jedna z nich zaczynała się przy łuku i kilka blizn, jedna z nich zaczynała się przy łuku 
brwiowym, a kończyła dopiero na policzku. brwiowym, a kończyła dopiero na policzku. 
Skórę na dłoniach miał twardą i popękaną w Skórę na dłoniach miał twardą i popękaną w 
niektórych miejscach. Wiele lat był niektórych miejscach. Wiele lat był 
rzemieślnikiem w różnych dziedzinach. Teraz rzemieślnikiem w różnych dziedzinach. Teraz 
jednak pracował jako prosty kowal w małym jednak pracował jako prosty kowal w małym 
miasteczku Er’Kalasatis, co znaczyło „Śmierć miasteczku Er’Kalasatis, co znaczyło „Śmierć 
duszom nieczystym”. duszom nieczystym”. 

  

Strona 23Strona 23



Mężczyzna ten nosił imię Kristopher, a do Mężczyzna ten nosił imię Kristopher, a do 
miasteczka przyjechał jak każdy inny miasteczka przyjechał jak każdy inny 
mieszkaniec doliny. Przybył jednego dnia i mieszkaniec doliny. Przybył jednego dnia i 
wynajął pokój w gospodzie. Niewielu chciało wynajął pokój w gospodzie. Niewielu chciało 
wierzyć, że chce on zbudować dom na takim wierzyć, że chce on zbudować dom na takim 
odludziu, lecz człowiek ten należał do upartych i odludziu, lecz człowiek ten należał do upartych i 
zawziętych. zawziętych. 

Jak powiedział, tak też uczynił. Zbudował Jak powiedział, tak też uczynił. Zbudował 
mały, jednorodzinny domek z drzew, które sam mały, jednorodzinny domek z drzew, które sam 
ściął i obrobił. Wielu osądzało go o to, że ściął i obrobił. Wielu osądzało go o to, że 
sprzymierzył się z nieczystymi duszami, gdyż sprzymierzył się z nieczystymi duszami, gdyż 
żaden człowiek mu nie pomagał i nikt nie chciał żaden człowiek mu nie pomagał i nikt nie chciał 
wierzyć, iżby jeden człek mógł w zaledwie jeden wierzyć, iżby jeden człek mógł w zaledwie jeden 
miesiąc zbudować dom. Mężczyzna jednak nie miesiąc zbudować dom. Mężczyzna jednak nie 
przejmował się niemądrymi plotkami krążącymi przejmował się niemądrymi plotkami krążącymi 
po okolicy. Wyśmiewał ludzi, że on sam potrafił po okolicy. Wyśmiewał ludzi, że on sam potrafił 
zrobić małą, a dla innych wielką rzecz, a zrobić małą, a dla innych wielką rzecz, a 
mieszkańcy nie umieli postawić jednej stodoły w mieszkańcy nie umieli postawić jednej stodoły w 
rok. rok. 

Istnieli też ludzie, którym zaimponował. Istnieli też ludzie, którym zaimponował. 
Jedną z tych osób była kobieta o imieniu Anjel. Jedną z tych osób była kobieta o imieniu Anjel. 
W trakcie budowy domku przychodziła niemalże W trakcie budowy domku przychodziła niemalże 
codziennie i pytała czy może w czymś pomóc. codziennie i pytała czy może w czymś pomóc. 
Naturalnie za każdym razem Kristopher Naturalnie za każdym razem Kristopher 
odmawiał pomocy, lecz niewiasta nie słuchała. odmawiał pomocy, lecz niewiasta nie słuchała. 
Kiedy zaczynała pomagać, mężczyzna od razu Kiedy zaczynała pomagać, mężczyzna od razu 
odciągał ją od pracy i zajmował się sam tym, w odciągał ją od pracy i zajmował się sam tym, w 
czym ona chciała się wykazać. czym ona chciała się wykazać. 

Tak jak i on, kobieta była nieustępliwa. To Tak jak i on, kobieta była nieustępliwa. To 
spodobało się Kristopherowi. spodobało się Kristopherowi. 
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Nie było dnia, kiedy Anjel nie przyniosłaby mu Nie było dnia, kiedy Anjel nie przyniosłaby mu 
codziennej strawy. Postrzegał ją jako piękną, codziennej strawy. Postrzegał ją jako piękną, 
zaradną kobietę o wielkich ambicjach, co do zaradną kobietę o wielkich ambicjach, co do 
siebie i co do niego. siebie i co do niego. 

W jeden miesiąc rzemieślnik i złotowłosa W jeden miesiąc rzemieślnik i złotowłosa 
kobieta poznali się bardzo dobrze. Pokochali się z kobieta poznali się bardzo dobrze. Pokochali się z 
wzajemnością, a kilka tygodni po budowie domu wzajemnością, a kilka tygodni po budowie domu 
pobrali się. W posagu kobieta dostała wiele pobrali się. W posagu kobieta dostała wiele 
przedmiotów, a dzięki temu mogli oni wystroić przedmiotów, a dzięki temu mogli oni wystroić 
swój dom, który swoją drogą robił się za mały, swój dom, który swoją drogą robił się za mały, 
po tym jak co roku przybywało domowników.Po po tym jak co roku przybywało domowników.Po 
kilku latach Kristopher musiał rozbudowywać kilku latach Kristopher musiał rozbudowywać 
swój dom, co sprawiało mu wielką przyjemność. swój dom, co sprawiało mu wielką przyjemność. 
W tym samym okresie niedaleko domu postawił W tym samym okresie niedaleko domu postawił 
mniejszy budynek. Była to kuźnia, gdzie zaczął mniejszy budynek. Była to kuźnia, gdzie zaczął 
pracować jako prosty kowal. pracować jako prosty kowal. 

W kilka lat zasłynął dzięki swojej profesji i W kilka lat zasłynął dzięki swojej profesji i 
zyskał małe bogactwo. Około dwóch dni drogi od zyskał małe bogactwo. Około dwóch dni drogi od 
miasteczka znajdował się dwór królewski i miasto miasteczka znajdował się dwór królewski i miasto 
o wiele większe i bogatsze od Er’Kalasatis. Tam o wiele większe i bogatsze od Er’Kalasatis. Tam 
właśnie skromny kowal przestał być taki właśnie skromny kowal przestał być taki 
skromny. Sprzedawał swoje wyroby nawet skromny. Sprzedawał swoje wyroby nawet 
królewskiej gwardii. Jego miecze były z królewskiej gwardii. Jego miecze były z 
najlepszej stali w całym kraju, a biżuteria – najlepszej stali w całym kraju, a biżuteria – 
jedna z najpiękniejszych.  jedna z najpiękniejszych.  
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Król pewnego dnia poprosił Kristophera na Król pewnego dnia poprosił Kristophera na 
audiencję i wtedy to nadał mu nazwisko audiencję i wtedy to nadał mu nazwisko 
Shendler, a było to miano jednego z najwyżej Shendler, a było to miano jednego z najwyżej 
postawionych w hierarchii arystokratycznej, oraz postawionych w hierarchii arystokratycznej, oraz 
ofiarował ziemię. Mężczyzna odmówił, twierdząc, ofiarował ziemię. Mężczyzna odmówił, twierdząc, 
że jego dom jest z rodziną w miejscu, do którego że jego dom jest z rodziną w miejscu, do którego 
przybył wiele lat wcześniej i które sam zbudował. przybył wiele lat wcześniej i które sam zbudował. 
Władca był zaskoczony, lecz przystał na to i Władca był zaskoczony, lecz przystał na to i 
powiedział, że kiedy zapragnie ziemi może o nią powiedział, że kiedy zapragnie ziemi może o nią 
prosić w dowolnej chwili.Obawiał się, że władca prosić w dowolnej chwili.Obawiał się, że władca 
zapragnie kupić ów sztylet , a mężczyzna uważał, zapragnie kupić ów sztylet , a mężczyzna uważał, 
że jego dzieło jest bezcenne. Same surowce że jego dzieło jest bezcenne. Same surowce 
zbierał latami, gdyż ciężko było je znaleźć. zbierał latami, gdyż ciężko było je znaleźć. 
Materiał na rękojeść kupił na jednej z wypraw, na Materiał na rękojeść kupił na jednej z wypraw, na 
które jeździł by sprzedawać swoje wytwory które jeździł by sprzedawać swoje wytwory 
kowalskie, od pewnego kupca z południa. Był to kowalskie, od pewnego kupca z południa. Był to 
kieł słonia, a rzeźbienie w materiale, z którym nie kieł słonia, a rzeźbienie w materiale, z którym nie 
miał nigdy styczności, zajęło mu trzy lata. miał nigdy styczności, zajęło mu trzy lata. 
Najciężej było mu wyrzeźbić otwór na klejnot, Najciężej było mu wyrzeźbić otwór na klejnot, 
gdyż bał się, że gdy to zrobi, kieł pęknie. gdyż bał się, że gdy to zrobi, kieł pęknie. 
Surowiec na klingę znalazł przypadkiem. Był Surowiec na klingę znalazł przypadkiem. Był 
wieczór, kiedy razem z żoną spacerowali po lesie. wieczór, kiedy razem z żoną spacerowali po lesie. 
Wtedy zobaczył, że coś spadło z nieba niedaleko Wtedy zobaczył, że coś spadło z nieba niedaleko 
ich domu. ich domu. 
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  Z przerażeniem pobiegł tam razem z Anjelą. Z przerażeniem pobiegł tam razem z Anjelą. 
Pośrodku niedużego krateru powstałego od Pośrodku niedużego krateru powstałego od 
uderzenia znajdował się dziwaczny przedmiot. uderzenia znajdował się dziwaczny przedmiot. 
Kristopher podszedł i podniósł go. Był Kristopher podszedł i podniósł go. Był 
zaskakująco lekki, a wielkością dorównywał jego zaskakująco lekki, a wielkością dorównywał jego 
torsowi. Kowal pomyślał, że ów przedmiot torsowi. Kowal pomyślał, że ów przedmiot 
można spróbować przetopić, jednak można spróbować przetopić, jednak 
temperatura w piecu jaki posiadał, była zbyt temperatura w piecu jaki posiadał, była zbyt 
niska, więc zbudował nowy, specjalnie do tego niska, więc zbudował nowy, specjalnie do tego 
materiału. Po wielu próbach wykuł klingę ostrza materiału. Po wielu próbach wykuł klingę ostrza 
i połączył ją z rękojeścią. Jednak przez wiele lat i połączył ją z rękojeścią. Jednak przez wiele lat 
nie znalazł klejnotu, który mógłby osadzić w nie znalazł klejnotu, który mógłby osadzić w 
rękojeści.rękojeści.
- Masz tyle pięknych drogocennych klejnotów, - Masz tyle pięknych drogocennych klejnotów, 
czemu zatem nie osadzisz któregoś z nich?czemu zatem nie osadzisz któregoś z nich?

Cały czas pytała Anjela, jednakże odpowiedź Cały czas pytała Anjela, jednakże odpowiedź 
zawsze była jednakowa:zawsze była jednakowa:

- Nie użyję żadnego z tych klejnotów, gdyż - Nie użyję żadnego z tych klejnotów, gdyż 
każdy z nich jest powtarzalny. Wszystkie można każdy z nich jest powtarzalny. Wszystkie można 
by zastąpić innym. Każdy może wyglądać tak by zastąpić innym. Każdy może wyglądać tak 
samo, a do unikatowego ostrza, do mojego samo, a do unikatowego ostrza, do mojego 
arcydzieła, muszę użyć klejnotu, który jest arcydzieła, muszę użyć klejnotu, który jest 
wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.

Tak więc sztylet pozostał kilkanaście lat bez Tak więc sztylet pozostał kilkanaście lat bez 
jakiegokolwiek użytku i bez kamienia jakiegokolwiek użytku i bez kamienia 
szlachetnego.szlachetnego.

Zmieniło się to pewien czas późnej. Kiedy Zmieniło się to pewien czas późnej. Kiedy 
urodziło się dwunaste dziecko Kristophera ich urodziło się dwunaste dziecko Kristophera ich 
dom nawiedził pewien człowiek. Ubrany był w dom nawiedził pewien człowiek. Ubrany był w 
jakieś brudne, w niektórych miejscachjakieś brudne, w niektórych miejscach,,
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podarte, łachmany. W ręku trzymał długi kij, podarte, łachmany. W ręku trzymał długi kij, 
przewyższający jego samego. Garbił się i przewyższający jego samego. Garbił się i 
wyglądał na starego. wyglądał na starego. 

- Jestem starym wędrowcem, panie – miał - Jestem starym wędrowcem, panie – miał 
chrypliwy i wysoki głos. – Czy mógłbym tu chrypliwy i wysoki głos. – Czy mógłbym tu 
odpocząć?odpocząć?

Kristopher zaprosił go do środka i Kristopher zaprosił go do środka i 
powiedział, aby wędrowiec zaczekał w głównym powiedział, aby wędrowiec zaczekał w głównym 
pomieszczeniu, gdzie znajdowała się jadalnia. W pomieszczeniu, gdzie znajdowała się jadalnia. W 
tym czasie kowal poszedł jeszcze na chwilę do tym czasie kowal poszedł jeszcze na chwilę do 
żony, aby wesprzeć ją mentalnie po udanym żony, aby wesprzeć ją mentalnie po udanym 
porodzie i aby wziąć pierwszy raz na ręce swego porodzie i aby wziąć pierwszy raz na ręce swego 
najmłodszego synka. Dla Kristophera najmłodszego synka. Dla Kristophera 
największą wartością była rodzina, dlatego największą wartością była rodzina, dlatego 
byłby w stanie zostać jeszcze kilka godzin w byłby w stanie zostać jeszcze kilka godzin w 
pokoju razem z żoną i nowonarodzonym pokoju razem z żoną i nowonarodzonym 
członkiem rodziny, lecz po chwili oddał syna w członkiem rodziny, lecz po chwili oddał syna w 
objęcia matki i odszedł do gościa (lecz tylko z objęcia matki i odszedł do gościa (lecz tylko z 
tego powodu, że przy Anjeli było jeszcze kilka tego powodu, że przy Anjeli było jeszcze kilka 
osób, jak na przykład ich najlepsza przyjaciółka, osób, jak na przykład ich najlepsza przyjaciółka, 
która była jak druga matka dla ich dzieci).która była jak druga matka dla ich dzieci).

  Cóż cię tu sprowadza, wędrowcze? – spytał Cóż cię tu sprowadza, wędrowcze? – spytał 
Kristopher wchodząc do pokoju.Kristopher wchodząc do pokoju.

- Czyż nie szukasz pięknego klejnotu, - Czyż nie szukasz pięknego klejnotu, 
jedynego w swoim rodzaju?jedynego w swoim rodzaju?

- Nie – skłamał i w tym samym czasie usiadł - Nie – skłamał i w tym samym czasie usiadł 
do stołu. – Od kogóż to słyszałeś takie pogłoski? do stołu. – Od kogóż to słyszałeś takie pogłoski? 
Kto ci takich rzeczy naopowiadał, starcze?Kto ci takich rzeczy naopowiadał, starcze?
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- Czyli jednak szukasz! Przyznałeś się, - Czyli jednak szukasz! Przyznałeś się, 
choć sam pewnie nie dostrzegasz jak?choć sam pewnie nie dostrzegasz jak?

- Więc wyjaśnij, jak mogłem się - Więc wyjaśnij, jak mogłem się 
przyznać, że klejnotu poszukuję?przyznać, że klejnotu poszukuję?

- Czy zadałbyś pytanie skąd o nim wiem - Czy zadałbyś pytanie skąd o nim wiem 
skoro takiego przedmiotu nie szukasz? – skoro takiego przedmiotu nie szukasz? – 
mówiąc to wyjął spod brudnych szat małe mówiąc to wyjął spod brudnych szat małe 
puzderko. – Proszę, otwórz – podsunął mu puzderko. – Proszę, otwórz – podsunął mu 
pod twarz przedmiot, a kowal powoli pod twarz przedmiot, a kowal powoli 
otworzył małe pudełeczko.otworzył małe pudełeczko.

- Cóż to!?- Cóż to!?
- Klejnot którego poszukujesz.- Klejnot którego poszukujesz.
- Lecz co to za magia? Przecież on - Lecz co to za magia? Przecież on 

zmienia kolory!zmienia kolory!
- To kamień dusz. Zmienia kolor w - To kamień dusz. Zmienia kolor w 

zależności od tego, jaka osoba go dotyka. zależności od tego, jaka osoba go dotyka. 
Na twój dotyk emanuje on wszystkimi Na twój dotyk emanuje on wszystkimi 
kolorami tęczy, jak również czarnym, a to kolorami tęczy, jak również czarnym, a to 
znaczy, że jesteś niezwykle potężny i znaczy, że jesteś niezwykle potężny i 
białym, co oznacza, żeś człowiekiem honoru białym, co oznacza, żeś człowiekiem honoru 
i czystego serca.i czystego serca.
- Co za niego chcesz? Ziemię? Dam ci - Co za niego chcesz? Ziemię? Dam ci 
ziemię, gdyż od króla nie odebrałem jej. ziemię, gdyż od króla nie odebrałem jej. 
Bogactwo? Mam go, aż nad to, dlatego Bogactwo? Mam go, aż nad to, dlatego 
pomagam biednym. Ty mi wyglądasz na pomagam biednym. Ty mi wyglądasz na 
biednego! Dam ci wiele złota. Mów ile biednego! Dam ci wiele złota. Mów ile 
chcesz! – miał wielkie oczy, widział chcesz! – miał wielkie oczy, widział 
spełnienie swojego marzenia i chciał je spełnienie swojego marzenia i chciał je 
zrealizować.zrealizować.
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- Chcę jednego.- Chcę jednego.
- Jednego czego!? Garnca? Worka? Taczki? - Jednego czego!? Garnca? Worka? Taczki? 

Może wozu!? Mam tyle! Ile chcesz!?Może wozu!? Mam tyle! Ile chcesz!?
- Chcę duszy twojego najmłodszego syna - Chcę duszy twojego najmłodszego syna 
Powiedział to ze śmiertelną powagą.Powiedział to ze śmiertelną powagą. Oczy Oczy 

Kristophera zrobiły się jeszcze większe, a jego Kristophera zrobiły się jeszcze większe, a jego 
ciemna karnacja na twarzy nagle przybrała ciemna karnacja na twarzy nagle przybrała 
kolor bieli.kolor bieli.

- Nie! Nigdy nie oddam duszy, ani swojej, a - Nie! Nigdy nie oddam duszy, ani swojej, a 
przede wszystkim moich najbliższych!przede wszystkim moich najbliższych!

- Zatem nici z naszej umowy – zamknął i - Zatem nici z naszej umowy – zamknął i 
zabrał puzderko ze sobą.zabrał puzderko ze sobą.

Kowal chwycił jego laskę i rękę przybysza, Kowal chwycił jego laskę i rękę przybysza, 
po czym zaczął go szarpać wyciągając z po czym zaczął go szarpać wyciągając z 
pomieszczenia. Otworzył frontowe drzwi, a pomieszczenia. Otworzył frontowe drzwi, a 
następnie dosłownie wyrzucił starca z domu.następnie dosłownie wyrzucił starca z domu.

- I obym cię więcej nie widział starcze!- I obym cię więcej nie widział starcze!  
Kowal zatrzasnął za sobą drzwi i z powrotem Kowal zatrzasnął za sobą drzwi i z powrotem 
wszedł do głównego pomieszczenia. wszedł do głównego pomieszczenia. 
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Z rękawa wyjął małe puzderko, a w tym Z rękawa wyjął małe puzderko, a w tym 
momencie weszła jego żona w rękach trzymając momencie weszła jego żona w rękach trzymając 
syna.syna.

- Co to? – spytała.- Co to? – spytała.
- Prezent od wędrowca. Spełnienie mojego - Prezent od wędrowca. Spełnienie mojego 

marzenia.marzenia.

Piotr Goraj, Piotr Goraj, 
kl IV LBkl IV LB
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Najdoskonalsza wersja siebie!

Zawsze zastanawiałam się, co w życiu jest 
najważniejsze? Czy to, żeby dobrze wyglądać? 
Czy może posiadanie pieniędzy? Jednak to są 
tylko rzeczy materialne. Ludzie nie oceniają nas, 
a raczej nie powinni nas oceniać po 
zgromadzonym majątku czy burzy złotych loków 
na głowie. Ogółem mówiąc, nikt nie powinien 
nas oceniać. Aczkolwiek nic co ludzkie, nie jest 
nam obce. Dlatego ocena ze strony innych jest 
rzeczą normalną. Każdy z nas jest 
indywidualistą. Jednak w dzisiejszych czasach 
wypieramy z siebie ten indywidualizm i 
wzajemnie się klonujemy. “Ta dziewczyna ma 
świetne ciuchy - muszę się ubrać tak jak ona! A 
tamta? Powiększyła usta. Chyba też tak zrobię” 
- myśli wiele z nas. Mężczyźni też kopiują styl 
innych etc. Ogromny wpływ mają na nas także 
gwiazdy i media społecznościowe. 
Magdonaldyzacja świata rozrasta się w bardzo 
szybkim tempie. W natłoku życia codziennego 
zapominamy, co tak naprawdę jest 
najważniejsze. A co jest w ogóle ważne? Ważne 
jest bycie odrębną cząstką wszechświata - bycie 
indywidualistą, a co się z tym wiąże - bycie 
sobą. Wielu z nas popełnia błędy, ale to przecież 
ludzkie.  
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Jeżeli tylko chcesz, możesz być najdoskonalszą 
wersją siebie. Nie bójmy się iść pod wiatr, a z 
czasem ten wiatr będzie pędził razem z nami!
Ostatnio rozmawiałam z moim najlepszym 
przyjacielem. 

Chociaż dostał się na wymarzone studia, ale 
potrzebował zdać maturę z chemii. Pomimo 
tego, że chodził już na inne studia i codziennie 
miał dużo na głowie, wieczorami wkuwał tą 
chemię. Wiecie co jest najgorsze? Powiedział 
mi, że już nie ma siły ani cienia nadziei, że zda 
tą maturę z tego przedmiotu. Dodatkowo w 
domu nie dogadywał się z rodzicami, a poza 
tym zaczął się porównywać do swojej 
dziewczyny. “Spójrz, ile ona osiągnęła? Przez 
całe swoje życie nie osiągnąłem tyle, co ona 
przez 5 lat w sporcie”. Jak można przyrównać 
swoje życie do jednej kategorii sportu, w której 
mistrzynią jest jego dziewczyna? Powiedziałam 
mu tak “ weź czystą kartkę papieru i podziel ją 
na dwie części. Po lewej stronie wypisz 
wszystkie swoje osiągnięcia życiowe. Natomiast 
po prawej - Twój cel, czyli chemia”. Okazało się, 
że przez całe życie uzbierało mu się tyle 
osiągnięć, że aż nie mieściły się one po lewej 
stronie kartki. Widzicie? 
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Tyle w życiu osiągnął przez krótki okres i z 
jedną rzeczą sobie nie poradzi? Był bardzo 
załamany. W dodatku zaczyna porównywać się 
do innych? Co jest w tym nie tak? 
Samoakceptacja. W życiu chodzi o to, by 
zaakceptować samego siebie. Nie wyszukujmy 
w sobie wad. Dostrzegajmy też nasze zalety i 
mocne strony. Bądźmy sobą. Dążmy do celu, 
wierzmy i miejmy nadzieję, że nam się uda. 
Bądźmy najdoskonalszą wersją siebie!

 
Jagoda Guzik 
KLASA 3LA
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W księstwie Quedronu

Prolog

Taran uderzył o bramę, żołnierze księstwa 
Quedronu próbowali ostrzelać załogę taranu. 
Ale czerwona nawałnica Vanerngrandu była 
niepowstrzymana. Łucznicy strzelali do 
nacierających ze wszystkich stron, ale było już 
zbyt późno. Drabiny oparły się o mury i 
najeźdźcy rozpoczęli szturm. W tym samym 
czasie, przy bramie książę zebrał wojska i 
czekał. Wiedział, że brama zaraz pęknie. Założył 
więc hełm i dobył miecza. Spojrzał w stronę 
pałacu, ujrzał wylatujące z najwyższej wieży 
gołębie pocztowe. Wtedy brama pękła. Wlało się 
przez nią do miasta wojsko. Czarny smok na 
czerwonym tle przeciwko szaremu sokołowi na 
złotym tle. Atakujący odbili się od ściany tarcz 
obrońców i naparli na nią ponownie. Za każdym 
razem odpowiadały im dźgnięcia włóczni. 
Natomiast sytuacja na murach, toczyła się po 
myśli atakujących. Obrońcy ginęli w obliczu 
przewagi liczebnej wroga. Wkrótce mur tarcz 
uległ rozbiciu i zapanował chaos bitewny. Książę 
ciął mieczem raz za razem, ale widział jak jego 
żołnierze giną, a na każdego zabitego 
czerwonego przybywa dwóch nowych.
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Przez bramę wkroczyli czerwoni rycerze, 
wyróżniali się pośród reszty wojska wspaniałymi 
pancerzami płytowymi zrobionymi z najlepszego 
żelaza i najlepszymi mieczami, jakie wykuli 
vanerngrandzcy kowale.- Odwrót w stronę 
twierdzy! - nakazał książę. Wiedział jednak, że 
nawet w twierdzy ostatecznie upadną. Atak na 
miasto był dla księcia zaskoczeniem, gdyż 
Vanerngrand zerwał pokój trwający sto lat. 
Mimo tego miasto szybko się zmobilizowało. 
Gdy schował się za bramą twierdzy odetchnął. 
Wiedział, że ma kilka godzin nim wróg przebije 
się, jednak to było zbyt mało czasu by przybyła 
jakakolwiek odsiecz. Zamknął oczy, mógł zrobić 
tylko jedno. Dać broń wszystkim mieszkańcom. 
Był pewien, że czerwona zagłada nie ominie 
nawet kobiet i dzieci. Zostało im więc zginąć z 
bronią w ręku.

Jakiś czas później. Daleko od księstwa Quedron, w 
Królestwie Selendaru, w prowincji Ironkeld.

Miecz FenXa uderzył o miecz ojca. Po latach 
treningu, niemal dorównywał ojcu w 
szermierce. 
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Wyprowadził cios z nad głowy i ojciec jednym 
szybkim ruchem powalił go na ziemię i rozbroił.

- W walce nie chodzi tylko o brutalną siłę, należy 
też myśleć - uśmiechnął się ojciec. FenX wstał i 
chwycił za miecz, ale po chwili znów leżał na 
ziemi.

- No tego to nawet nie skomentuję - Ktoś zaczął 
bić brawo. Obejrzeli się w jego stronę. Był to 
stryj Walter.

- Casimirze, może byś zawalczył z godnym siebie 
przeciwnikiem. Casimir spojrzał w jegostronę i 
skinął głową.

- FenX daj mi miecz, a pokażę Ci, jak wygląda 
prawdziwa walka. Oddał miecz stryjowi i odsunął 
się pod ścianę. Casimir i Walter krążyli po 
dziedzińcu. Co chwilę, któryś wyprowadzał cios a 
drugi go blokował. Nagle Walter powalił Casimira 
na ziemię i rzekł:

- Czy mówiłeś coś wcześniej do syna o tym, by 
myśleć w trakcie walki? Bo mi się wydaje, że 
mówisz jedno a robisz drug… - Casimir pociągnął 
go za nogę i też przewrócił na ziemię.

Strona 37Strona 37



Gazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w KrakowieGazetka Zespołu Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

- Hej, to akurat było nieuczciwe! - krzyknął 
stryj Walter. Ale Casimir tylko się uśmiechnął.

- Myślisz Walterze, że w prawdziwej walce 
przeciwnik będzie uczciwy? -Obaj wstali i zaczęli 
walczyć dalej. Nagle walkę przerwał jeździec, 
który wjechał do zamku. Zsiadł z konia i 
skierował się w stronę jeszcze przed chwilą 
walczących braci.

- Lordowie Dellanfor, obaj tutaj. A ja Lorda 
Waltera szukałem w Lupusargven, a pan jest 
tutaj.

- No dobrze, mów o co chodzi -rzekł Casimir. 
Posłaniec złapał oddech.

- Król ogłasza mobilizację, przyleciał gołąb z 
Quedron. W wiadomości pisze, że Vanerngrand 
wypowiedział wojnę i oblega miasto. -Imperator 
Eldwin nie puści tego płazem, co oznacza, że 
nasz król również dołączy do wojny. Mam 
nadzieję, że młodszy Thannos poprowadzi 
wojska - stwierdził Walter.

- No ale ja chyba muszę wracać do stolicy. Jako 
dowódca straży miejskiej nie mam czasu na 
siedzenie.
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Rozdział I 

Srebrny kielich wysadzany szmaragdami i 
ozdobiony grawerami czaszek - symbol śmierci. 
Często znajdywany przy nagle zmarłych 
ludziach, a także na polach bitew. Pojawienie się 
go oznacza, iż dane miejsce zostało odwiedzone 
osobiście przez boga śmierci. Pojawienie się 
takiego kielicha nie zawsze oznacza czyjąś 
śmierć. Nawet w czasach Starego Imperium 
znajdywano takie kielichy. Ich częste pojawianie 
się było zapowiedzią jakiejś katastrofy.  Tak jak 
na przykład przed upadkiem Imperium 
znaleziono kilkadziesiąt kielichów w ciągu kilku 
miesięcy tak i później, gdy… - reszta liter była 
zamazana, więc Diana przerzuciła kilka kartek, 
ale ktoś je chyba oblał atramentem, zamknęła 
więc księgę. Opuściła bibliotekę i poszła w 
kierunku swojej wieży. Badała sprawę pojawienia 
się kilku kielichów i wiedziała, że w bibliotekach 
Aryanvaros znajdzie prawdopodobnie wszystko 
czego potrzebuje. Przebywała w mieście od 
ponad roku, jako gość na dworze imperatora 
Eldwina. Gdy dotarła do wieży usiadła przy stole, 
nalała do pełna kielich wina i zaczęła czytać inną 
księgę. 
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Upadek Starego Imperium został spowodowany 
przez najazd ludów ze wschodu i zachodu, które 
pokonały imperialne legiony, a następnie 
założyły swoje królestwa na jego terenach, 
największe z nich to Taldarion, Selendar oraz 
Vanerngrand, powstało również wiele 
mniejszych księstw, będących we władaniu 
Taldarionu, bądź Vanerngrandu, zależnie od 
czasów.  Ktoś wszedł do komnaty, spojrzała w 
jego stronę. Był to jeden z gwardzistów 
Imperatora Eldwina, nie widziała jego twarzy, 
ponieważ każdy gwardzista na służbie nosił na 
twarzy maskę.

- Panno Ottrengold Imperator cie wzywa, to 
bardzo pilne. - Pobiegła za gwardzistą.

- Wojna, Vanerngrand zaatakował Quedron- 
Imperator chwycił butelkę wina ze stołu, wziął 
potężny łyk wina. - Chciałbym cię prosić byś 
jeszcze dzisiaj wyruszyła do Selendaru, by ich 
wezwać do wojny.

- Jak rozkażesz, Panie. Potrzebuję godzinę, by 
przygotować się do wyjazdu. - Diana ukłoniła 
się i wyszła z komnaty.
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- Javelis - Rozkazał Eldwin - Pomóż siostrze się 
spakować, pojedziesz razem z nią. Gwardzista z 
wyszytą na płaszczu złotą wydrą opuścił 
komnatę chwilę po tym, jak opuściła ją Diana.

Gdy Diana spakowała wszystko czego 
potrzebowała, poszła do zamkowej stajni, gdzie 
czekała na nią jej klacz – Zaklęta -miała 
poczekać tu na Javelisa. Minęło naprawdę wiele 
czasu zanim wreszcie przyszedł.

- Nareszcie jesteś, możemy już ruszać? - 
Zapytała

- Ależ oczywiście, siostrzyczko. Z rozkazu 
Imperatora, mam być twoim obrońcą. - Zaśmiał 
się głośno.- Sama potrafię się obronić! - 
Spojrzała na brata - Możesz wrócić do pałacu.
- Wiem, że sama potrafisz, ale jadę z Tobą. Nie 
przekonam Imperatora, by zmienił zdanie. 

Do stajni wszedł nieznany Dianie gwardzista.

- Co to robisz? - Zapytał Javelis. -Przecież ja 
jadę z moją siostrą do Selendaru. 
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 Myślałeś, że pojadę z wami? Nie wiem po co 
miałbym to robić. Imperator uważa, że ty 
wystarczysz, mnie wysyła w przeciwną stronę. 
Mam zebrać wojska i wzmocnić garnizon w 
Goldengate. - Gwardzista wziął czarnego konia 
ze stajni i prowadził go do wyjścia.

- Dobra decyzja, jeśli chodzi o Goldengate, ale 
czy to oznacza, że Imperator skreśla  pozostałe 
księstwa po tamtej stronie gór? - Zapytał 
Javelis.

- Nie, ale uważa, że gdyby coś poszło nie tak, 
lub gdyby Vanerngrand był szybszy od nas, 
mamy czekać w Goldengate i nie przepuścić ich 
dalej.

- No tak, Goldengate to twierdza, której nikt 
jeszcze nie zdobył. - Wtrąciła się Diana do 
rozmowy. - Ale nie mamy czasu, ponieważ gdy 
my tu rozmawiamy, Vanerngrand maszeruje w 
naszą stronę.

Opuścili mury zamku w samo południe, a 
godzinę później opuścili miasto i ruszyli w 
stronę miasta Lunashold - stolicy Selendaru.
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Rozdział II

Fenix siedział przy stole, obok ojca i stryja. Na 
stole stało już kilka pustych butelek po winie. 
Obok stołu leżała beczka z piwem.

- Fenix, wino się skończyło - oznajmił jego 
ojciec Casimir. - Masz tu klucz i idź przynieś 
kilka butelek tego alkoholu, którego recepturę 
znalazłem w tej księdze. - Wręczył Fenixowi 
klucz.

- Ile butelek powinienem przynieść tato? - 
zapytał - Bo z tego co wiem robiłeś kilka 
różnych.

- Przynieś tyle, ile uniesiesz. - Odezwał się stryj 
Walter. - Skosztujemy tylu ilu się da!

Fenix poszedł z kluczem w kierunku zamkowych 
piwnic. Zatrzymał się na chwilę przy schodach, 
oceniając czy uda mu się bezpiecznie zejść czy 
nie. Uznał, że nie wypił jeszcze tyle, by nie dać 
rady zejść. Więc zszedł do piwnic. Panował tu 
mrok, ale często chodził tędy wraz z ojcem 
więc, potrafił przejść nawet z zamkniętymi 
oczami. Doszedł do odpowiednich drzwi i 
otworzył zamek. Stały tu specjalne butle, które 
służyły ojcu do produkcji specjalnego alkoholu. 
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Zaczął szukać butelek, aż nagle ujrzał, że jedna 
z półek jest pusta.

- Dziwne, przecież wczoraj stały na niej butelki, 
a ojciec niczego nie brał - Pomyślał Fenix idąc 
kilka kroków dalej - tego tutaj wczoraj też nie 
było!

Fenix patrzył na sporej wielkości dziurę w 
ścianie. Po drugiej stronie znajdował się 
skarbiec jego ojca, widział, że brakowało trochę 
złota. Pobiegł na górę do ojca.

- Tataaaaaaaaaaaa, złodzieje okradli skarbiec… - 
wrzasnął wbiegając do komnaty.

- CO?! - Casimir wstał - Znajdę ich i zamknę ich 
w lochach do końca ich życia!

- Okradli jeszcze piwnicę z alkoholem. - 
dokończył Fenix łapiąc oddech.

- Nie... ja ich nie zamknę w lochach. Ja ich od 
razu zabiję! Kradzież pieniędzy zrozumiem, ale 
za kradzież mojego alkoholu będę ścigał bez 
litości! Fenix zbierz kilkunastu żołnierzy, idziemy 
na poszukiwania! - Casimir opuścił komnatę i 
poszedł do stajni.

- Fenixie może zostaniesz i poczekasz na 
Arthura? - zapytał stryj Walter.
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- Wybacz stryju, ale nie chcę czekać aż Arthur 
wróci z polowania, muszę pomóc ojcu zanim 
złodzieje uciekną. A teraz wybacz muszę biec. - 
Zostawił Waltera samego.

Walter spojrzał na resztkę piwa, która mu 
została, wypił ją jednym haustem i poszedł za 
resztą. Jakiś czas później Fenix jadąc z 
żołnierzami przez las natrafili na grupę ludzi 
wyglądających na myśliwych. Nieśli sporej 
wielkości worki na plecach.

- Hej Wy,  co macie w workach?! - zapytał 
Fenix.

- My panie? - jeden spojrzał na niego kłaniając 
się - my jesteśmy skromnymi myśliwymi, to 
tylko kilka bażantów nic więcej.

- Wyrzuć to na ziemię! - Fenix skierował miecz 
w stronę myśliwego.

Człowiek rzucił worek na ziemię i wysypały się z 
niego pieniądze. Równocześnie on i jego 
towarzysze sięgnęli po miecze. Żołnierze Fenixa 
również dobyli mieczy. Fenix zaatakował jako 
pierwszy, zadał cios przeciwnikowi, który nie 
spodziewał się, że żołnierze będą zaskoczeni. 
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Gdy złodziej padał na ziemię trzymając się za 
brzuch, Fenix atakował kolejnego, gdy nagle 
jego przeciwnika przebił bełt z kuszy. Pocisk 
miał tak ogromną moc, że po przebiciu celu 
wbił się w drzewo. Fenix obejrzał się w stronę, 
z której przyleciał bełt. Stał tam Arthur 
Dellanfor - kuzyn Fenixa, a także stryj Walter i 
ojciec Fenixa. Złodzieje rzucili broń i zaczęli 
błagać o litość. 

- Przeszukać ich! - Rozkazał Casimir. Gdy 
opróżnili worek jednego z nich okazało się, że 
był pełen butelek, które zniknęły z piwnicy.

- Litości panie, proszę - błagał jeden ze 
złodzieji.

- Litości tak? Po tym, jak ukradliście moje złoto 
i alkohol, tak? zrobił głęboki wdech i się 
uśmiechnął - Powiesić ich!

Złodzieje zaczęli się szarpać, ale żołnierze 
trzymali ich mocno i zakładali im pętle na 
szyje. Casimir wziął jedną z butelek i otworzył 
wziął łyk i przyglądał się wieszaniu. Chwile 
później Fenix Walter oraz Arthur usiedli obok.
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- Szybko poszło, bracie - zagadnął brata Walter. 
- Widziałem jak walczy twój syn i uważam, że 
powinieneś z nim potrenować na dziedzińcu.

- No dobrze, czemu nie, Fenix słyszałeś? - 
Zapytał syna Casimir. - Potrenujemy sobie 
trochę.

-Tak ojcze słyszałem.
Krzysztof 
Maj
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1.Według badań przeprowadzonych przez 
najpopularniejszy obecnie serwis społecznościowy 
pary najczęściej rozstają się właśnie podczas 
trwania wiosny i na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia. Najmniej 
par zrywa ze sobą w pierwszy i drugi dzień 
bożonarodzeniowych świąt oraz w okresie między 
sierpniem a październikiem.

2.W pierwszy dzień wiosny osoba przebywająca na 
Biegunie Północnym ujrzy słońce na horyzoncie, 
które będzie zwiastunek sześciu miesięcy dni 
nieprzerwanie wypełnionych naturalnym światłem. 
Osoba znajdująca się na południowym biegunie 
ujrzy słońce, które zasygnalizuje początek 
ciemności trwającej pół roku.

3.Początek wiosny niemal zawsze przypada na 20 
lub 21 marca, ale zdarza się, że dzień ten wypada 
19 marca. Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest 
to, że równonoc i przesilenie nie zawsze pojawiają 
się w tym samym dniu. Wynika to z faktu 
mówiącego, że Ziemia                                      
nie okrąża słońca                                    
dokładnie w 365 dni. 
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