
 
 

 
 
 

 
I miejsce: Jan Kryński, kl. 1 gimnazjum 

 
W pewien wiosenny wieczór… 

 
  W pewien wiosenny wieczór Matt siedział  za karę po lekcjach potwornie znużony, 

podpierając głowę i bawiąc się długopisem. Czas wydawał się stać w miejscu, ale widok 

twarzy dyrektora, który zobaczył, że on i jego koledzy obrzucają jego auto jajkami, był tego 

wart. Matt był uczniem pierwszej klasy liceum, mieszkał w Mieście*. Był dość wysoki, 

szczupły i bardzo zwinny, miał brązowe, krótko obcięte włosy, ciemne, prawie czarne oczy 

oraz pociągłą twarz. Wychowywała go matka, zawsze świetnie zorganizowana i zabiegana. 

Starał się jej pomagać jak najczęściej, żeby choć na chwilę mogła odpocząć. W USA poznała 

jego ojca, który prawdopodobnie zginął na trzy miesiące przed jego narodzeniem, jako 

przypadkowa ofiara strzelaniny gangów. Ciała jednak nigdy nie odnaleziono, a w miejscu 

jego rzekomej śmierci wykryto niewielką radiację.  Początkowo mieli mieszkać w Ameryce, 

ale jego matka postanowiła wrócić do Polski. Matt był bardzo podobny do ojca i to po nim 

odziedziczył ciemny kolor skóry. Mimo paru wyjątków raczej nie doświadczał rasizmu. 

Wręcz przeciwnie, przyciągał uwagę innych, więc dość szybko znalazł sobie kolegów.  



 
 

Z zamyślenia wyrwał go głos nauczyciela, który oznajmił, że mogą już wracać do 

domu. Natychmiast się spakował i wyszedł ze szkoły szybkim krokiem. Po kolacji, gdy już 

miał się kłaść spać, jego telefon zaczął dzwonić. Gdy na niego spojrzał, ekran zaczął szybko 

migać różnymi kolorami. Matt poczuł mdłości i ból głowy, a potem zemdlał.  

Obudził się na żelaznym stole w jakimś dziwnym miejscu. Było to kompletnie białe 

pomieszczenie bez mebli.  Jedyne, co widział, to wysięgniki i nieznaną mu aparaturę na 

suficie. Potwornie bolała go głowa. 

-O, obudziłeś się!- powiedział dziwny, elektroniczny głos,  nie pozbawiony jednak emocji. 

-Co tak leżysz? Wstawaj, zapewne masz wiele pytań. 

Matt wstał, zobaczył białą, lewitującą kulkę wielkości piłki do koszykówki z wielkim 

obiektywem na środku. Był tak przerażony, że nic nie powiedział. 

-Dobra, to może ja zacznę. Nazywam się ICore, a ty znajdujesz się teraz pod ziemią, gdzieś 

na środku Atlantyku. W tym miejscu oprócz mnie jest inna maszyna, która co jakiś czas 

wybiera sobie  kogoś. A skoro wybrała ciebie, to znaczy, że potrafisz uczyć się nowych 

rzeczy i pomagać innym. Spójrz tylko na dzisiejszy świat. Ten świat potrzebuje bohatera. 

Zawsze w historii pojawiał się ktoś taki. Teraz kolej na ciebie, ale będziesz potrzebował sporo 

treningu. Mam narzędzia i nauczę cię z nich korzystać, a ty zrobisz z nich użytek. A teraz 

chodź,  pokażę ci twój nowy sprzęt.  

ICore zaprowadził Matta do innego pokoju, gdzie przy ścianie w oszklonej tubie 

znajdowała się futurystyczna zbroja niczym z science fiction. Była cała czarna i zbudowana 

z małych płytek o różnych kształtach. Przypominała gruby kombinezon do nurkowania 

z przylegającym do głowy hełmem. Jego panoramiczna szyba nie pozwalała zobaczyć ukrytej 

wewnątrz twarzy. 

-Fajne nie? Byłbym zapomniał- ustaw się przede mną, nogi razem, ręce rozłożone. O, właśnie 

tak! ICore przeskanował go, a płytki na zbroi momentalnie zaczęły się przesuwać,  

*Nazwa fikcyjnego miasta w Wielkopolsce, w którym mieszka główny bohater. 

dopasowując się do jego ciała. Następnie tuba się otworzyła, zbroja sama z niej wyszła 

i ustawiła się tyłem do Matta, co wprawiło go w osłupienie. Płytki pokrywające tylną część  

uniformu rozsunęły się na boki i odsłoniły wnętrze maszyny. Było ono gładkie, z paroma 

świecącymi na niebiesko liniami. 

-No, panie niemowa, czas na przymiarkę. Wskakuj! 

Kiedy Matt wszedł do zbroi, ta momentalnie się na nim zamknęła, po czym znowu zemdlał. 

-Halo! Hej, żyjesz tam? 

ICore pukał w szybę hełmu mechaniczną ręką, która pojawiła się po prawej stronie jego 

„ciała”. Gdy zobaczył, że Matt się obudził, ręka wsunęła się do wnętrza kuli. Mimo że Matt 

czuł się potwornie zmęczony, wstał bez trudu z podłogi i poczuł, że zbroja wspomaga każdy 

jego ruch. Przed sobą widział nie tylko bazę, ale też różne niebieskie hologramy. Wśród nich 

rozpoznał wskaźnik wytrzymałości zbroi, jego stan, który był określony jako „oszołomiony”          

i parę innych. 

-Nie martw się, pierwszy raz zawsze jest najgorszy. Dobra, teraz czas na symulację. 

Przed jego oczami nagle pojawił się dach niewysokiego budynku i miasto. 



 
 

-Gdzie ja jestem?! To była teleportacja czy co? 

-Nie - odezwał się ICore w jego głowie - to tylko symulacja treningowa. Musisz się oswoić ze 

sprzętem. Zacznijmy od czegoś łatwego, zeskocz na ziemię. Nie martw się, w symulacji nie 

czujesz bólu. 

Matt przełknął ślinę, usiadł na krawędzi budynku i skoczył. Zbroja sama ustawiła go tak, że 

wylądował na dwie nogi i niczego nie poczuł. 

-Teraz czas na bandziorów, trzymaj się tam! 

Przed nim pojawił się bandyta z kijem, który na niego ruszył, zamachując się. Czas na 

moment zwolnił. Matt po chwili zastanowienia złapał broń i wtedy czas znów ruszył.  

Wymierzył bandycie cios tak, że ten padł nieprzytomny na ziemię i od razu zniknął. Po chwili 

odkrył, że zbroja nie tylko zwiększa jego siłę, ale i wzmacnia technikę w walce.  Robił więc 

już przewroty, kopnięcia, piruety i walczył z pięcioma przeciwnikami na raz. 

-To jest ekstra!-krzyknął, słysząc, że zbroja moduluje jego głos. 

-To tylko mała próbka tego, co zbroja potrafi. Ale wystarczy już tej zabawy-powiedział 

ICore- czas cię odesłać do domu. 

Symulacja się wyłączyła. Gdy pojawił się w bazie, zbroja z niego „zeszła”, a ICore 

zaprowadził go do samolotu transportowego wielkości większego helikoptera. 

Później patrzył, jak samolot wznosi się do góry i płynnie wylatuje z wody w powietrze, 

osiągając prędkość dźwięku. Chwilę później wylądowali na przedmieściach Miasta nieopodal 

jego domu.  

  Rano, gdy się obudził, zastanawiał się, czy to był bardzo realistyczny sen, czy może 

prawda. Głowa nadal go bolała- był to bardzo dziwny i ciężki do opisania ból. Nigdy nie czuł 

czegoś podobnego. 

Nagle jego telefon zawibrował i dostał SMS o treści „Nie martw się migreną, to normalne. 

Musisz się jeszcze do wszystkiego przyzwyczaić 😊. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

II miejsce: Alicja Kotarba, kl. 3 gimnazjum 

 
 

Apaszka 

 
     - Pewnego wiosennego wieczoru widziałem cię z nim. Powiedz mi prawdę! A… Am… 

A… 

- Cięcie! – wrzasnął reżyser – A–M–A–N–D–O! – powiedz mi, która litera sprawia ci taki 

problem?! Elian! Powtarzamy to już piętnasty raz i cały czas popełniasz ten sam błąd! – 

przerwał pan Santino, po czym dodał rozzłoszczony - Na dzisiaj koniec, jutro nagrywamy tę 

scenę ostatni raz! 

Elian skierował się do szatni, gdzie zaczepił go Maurycy: 

- Wciąż o tym myślisz? Dlatego ci nie idzie na scenie? 

- Tak, wiesz… Laura… Ona była idealna do tej roli, poza tym martwię się o nią. Przecież nie 

zapadła się pod ziemię, coś musiało się stać. Policja działa za wolno, w dodatku nikt nie chce 

powiedzieć, co się dzieje naprawdę. 

- Też tak myślę, to nie w jej stylu, ale co mogliśmy, to już zrobiliśmy. 

Maurycy popatrzył na Eliana, po czym powiedział: 

- Mąż córki brata żony mojego stryja zajmuje się takimi sprawami, jak chcesz to.. – przerwał, 

po czym, widząc, że kiwnął głową, dokończył - „North Green”, dzisiaj o 20:00. 

     Wszyscy trzej mężczyźni spotkali się punktualnie w umówionym miejscu. 

- Witam, jestem Eugeniusz Karski – przedstawił się starszy pan w dużych, okrągłych 

okularach. 

- Dobry wieczór, Elian Groski, miło mi pana poznać. 

- Usiądźmy – zaproponował Maurycy. 

- Otóż chciałbym prosić pana o pomoc w odnalezieniu pewnej dziewczyny – przeszedł do 

sedna Elian 

- Potrzebuję więc kilka informacji o niej… - zamyślił się Eugeniusz, po czym wyciągnął z 

wielkiej, skórzanej torby mały notesik - Imię? 

- Laura Lemska. 

- Hmmm… Gdzieś już słyszałem to nazwisko… 

- Grała Dianę w filmie „Jasność podmuchu”. 

- Nie, nie…  Ach! Czy to blondynka o brązowych oczach, wzroście 168 cm i drobnej 

budowie ciała? 

- Tak, zgadza się! – nie wytrzymał Maurycy. 

- Ktoś już zlecił mi odnalezienie jej. 

- Santino – odezwał się Maurycy po dłuższej chwili milczenia. 

Detektyw kiwnął głową i odwrócił się, rozglądając się, czy nikt nie słyszał, jak gdyby była to 

niesamowicie ważna informacja. 

- Myślałem, że tylko udaje, że się martwi – parsknął Elian. 

Nagle Eugeniusz nachylił się nad stolikiem i rzekł: 

- Pomogę wam, albowiem uważam pana Santino za podejrzanego człowieka. Będę czekał na 

was jutro o 12.00 w moim biurze. 

     Następnego dnia pan Karski pokazał gościom kilka scen filmowych. 

- Jako, że mam oko, ucho i nos do ludzi – zaśmiał się – postanowiłem zapoznać się ze 

wszystkimi filmami wyreżyserowanymi przez pana Santino. Zobaczcie co zauważyłem – 



 
 

mówiąc to, wskazał ekran komputera, na którym wyświetlony był obraz wycięty z „Toke”. 

Widniała na nim twarz drugoplanowej bohaterki filmu. 

- Jest to ekranizacja z 1994 r. pt. „Toke”, dokładnie pięćdziesiąta piąta minuta, to prawie 

koniec filmu, a w wersji książkowej już od połowy fabuły nie ma ani jednego fragmentu o 

Esmeraldzie - widniejącej na ekranie kobiecie. Oczywiście mogło to być dodane przez 

reżysera, jednak moją uwagę przykuła zielona apaszka – Eugeniusz odchrząknął i 

kontynuował – porównałem to także z innymi filmami. Trzy lata później ukazał się film 

„Katharsis” i w pięćdziesiątej szóstej minucie także pojawiła się identyczna apaszka, jedyną 

różnicą była jednak właścicielka - Elżbieta Borejko, która zaraz po premierze wyjechała za 

granicę. 2001 r.- „Alpy za płotem”, pięćdziesiąta siódma minuta, Joanna Klauser, o której od 

czasu zakończenia filmu nic nie wiadomo. 2010 r.- „Trzydzieści dni”, pięćdziesiąta ósma 

minuta, Klara Laurenko, która.. 

-Też zaginęła? – przerwał Elian. 

- Rzekomo wyjechała na wakacje na Kubę, jeśli to prawda, to byłaby tam już 6 lat. 

Detektyw przenikliwie popatrzył na słuchaczy i rzekł: 

- Sami widzicie analogię przedstawianych sytuacji. Niewątpliwie jest to bardzo podejrzane. 

Skoro Laura zagięła, to według tych poszlak powinna pojawić się jeszcze w pięćdziesiątej 

dziewiątej minucie aktualnie granego filmu „Podstęp dyplomaty”. 

- Nie sądzę, nagrywanie jest już od wczoraj zakończone, moja ekipa montowała napisy 

końcowe, trwają one około trzech minut. Jest to film krótkometrażowy, a z góry przyszło 

zarządzenie, że musimy się zmieścić w 60 minutach i ani sekundy dłużej – powiedział 

Maurycy. 

- Nagrywanie… jeszcze dzisiaj rano miałem ostatnią scenę! – wrzasnął Elian. 

- To oznacza, że.. – wyszeptał Eugeniusz. 

Mężczyźni popatrzyli się na siebie i zerwali się z krzeseł, wybiegli z biura i pędzili przez 

ulice, mijając skrzyżowania z prędkością światła. Elian nawigował, wołając co chwilę: 

- Prawo! Szybciej! Czerwone! Lewo! Modra! Prosto! Duńska! Szybciej!  

W mgnieniu oka znaleźli się przed studiem nagrań. Zdyszani wpadli do głównej sali, lecz nie 

było tam nikogo.  

- Rozdzielmy się! – zarządził Eugeniusz – Studio jest otwarte, na pewno ktoś tu jest. 

- Santino to nieobliczalny człowiek, a my nie mamy żadnej broni – zauważył Maurycy. 

- Zaczekajcie – szepnął Elian, po czym z kantorka przyniósł dwa mopy i jedną miotłę i 

rozdzielił między mężczyzn. – Ruszajmy, nie mamy wiele czasu. 

Każdy udał się w inną stronę. Po upływie dwóch minut Elian i Eugeniusz usłyszeli pisk 

kobiety i głośny hałas ze wschodniego skrzydła budynku. Oboje rzucili się w pogoń za 

cichnącymi odgłosami. Na miejscu zobaczyli Maurycego stojącego z mopem nad leżącym  

panem Santino, przerażoną  Laurę i całą ekipę wizażystów, patrzących na całe zdarzenie z 

niedowierzaniem.  

- Aha! – wrzasnął głośno Eugeniusz, jak na detektywa przystało – Zielona apaszka! – dodał, 

wskazując na szyję aktorki. 

- Co tutaj się wyprawia!? – wrzasnął rozwścieczony reżyser – Zabierz ze mnie tę szmatę!  

Zdezorientowany Maurycy popatrzył na męża córki brata żony jego stryja i zapytał cicho: 

- Co-c-co dalej? 

- Zostaw to mnie – odparł, po czym pomógł wstać Santinowi i przedstawił mu zarzut 

porwania. 

   - ŻE JA?! PORWAĆ TE WSZYSTKIE KOBIETY?! –oburzył się reżyser po wysłuchaniu 

pana Karskiego – Nigdy w życiu! 



 
 

- To prawda – potwierdziła Laura – To było zaplanowane – zaczęła tłumaczyć. – Rzekomo 

zgłoszono moje zaginięcie na policji, pan Santino we wszystkich swoich filmach ukazywał 

bohaterkę z zieloną apaszką bo chciał… 

- JESTEM ARTYSTĄ! To moja wizja! – krzyknął reżyser – Zarządzono ograniczenie 

czasowe mojego filmu, musiałem przecież dodać fragment z apaszką. Zrozumcie- 

APASZKĄ! Postanowiłem zrobić szum z zaginięciem aktorki i .. i… dograć potrzebną 

scenę... – zaczął doprowadzony niemal do płaczu. 

- Chusteczkę? – zapytał z politowaniem Maurycy. 

- Dziękuję, my, artyści jesteśmy bardzo wrażliwi. – wytłumaczył się. 

- Lecz.. po co wynajmowałeś detektywa? – zaciekawił się Elian. 

- Jakiego detektywa!? Przecież ten człowiek to ogrodnik! Chciałem, żeby ludzie myśleli, że 

fakt, iż wynająłem detektywa, świadczy o mojej trosce o pracowników. 

- Zostanie detektywem  jest moim marzeniem… -  dodał nieśmiało zdemaskowany Eugeniusz 

- A cóż z innymi aktorkami? Przecież nic się o nich nie mówi. – dopytywał nadal ogrodnik. 

- Jeżeli weźmiesz kiedyś do rąk jakiś magazyn, ale nie ogrodowy, a z nowinami ze świata 

kina, to się dowiesz – dogryzł zrezygnowany reżyser. 

     Tak zakończyła się sprawa apaszki, filmu i  detektywa-ogrodnika. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

III miejsce: Zuzanna Stopa, kl. 3 gimnazjum 

 
 

Niespodzianka 

W pewien wiosenny wieczór zdecydowałem się pokonać zło i uratować rasę ludzką. 

Świat, w którym przyszło mi, żyć nie był dla mnie łaskawy. Ludzie, żyjąc w ciągłym biegu i 

wirze pracy, odrzucali miłość i bliskość rodziny, zamykając się na innych. Każdy brak ich 

człowieczeństwa przetwarzał się i tworzył coraz gorsze sytuacje, doprowadzając do powstania 

najgorszego- jednej wielkiej masy obaw, która z czasem przybrała samoistną formę potwora, 

zwanego również „Herosem”. Jedyny sposób na ocalenie życia polegał na odnalezieniu 

klucza nieśmiertelności i otworzenie nim serca, które roznieciłoby promień miłości na cały 

świat, ratując od zguby człowieka. 

Oddychałem ciężko, co chwila wstrzymując powietrze, by nikt nie odkrył mojej 

obecności. Modliłem się, by żadna parszywa twarz nie stanęła na równi mojej i ze słodkim 

uśmieszkiem zawiści nie wypluła, niczym jadem znanego każdemu tekstu, powtarzanego przy 

byle najgorszej tragedii- „Nie-spo-dzian-ka”. Te słowa dzwoniły mi w głowie, choć wcale 

tego nie chciałem. Zasłoniłem uszy, a dźwięk jakby się nasilił. Upadłem na kolana, ocierając 

mokre policzki. Otworzyłem usta, z których wydobył się przesiąknięty żalem szloch. 

Ugryzłem się w wargę, by zachować wewnętrzny ból dla siebie. Strach sparaliżował moje 

ciało. Byłem bezsilny, choć musiałem wstać ponownie i dalej być sobą, ukrywającym się w 

mroku pozornie radosnym człowiekiem. Codziennie grałem tę samą rolę w teatrze zwanym 

życiem. Nie wychodziłem z domu, aby nie natknąć się na gorzką perfidię ludzkości i abym 

nie musiał, niczym najlepszy aktor udawać  szczerego uśmiechu. Ale jaki on szczery! 

Przesiąknięta fałszem obłudna maska przyklejona z niezmierną  dokładnością do twarzy, 

odpadała, topiąc się w nocnej słodyczy kolących serce łez. Choć tak od zawsze było 

najłatwiej- czasem brakowało mi drugiej duszy, która wysłuchałaby moich trosk, problemów 

z czystą, wręcz lśniącą szczerością w oczach. Ludzie są egoistami zauważającymi wyłącznie 

własny czubek nosa zadartego ku niebu, a ja należę do ich świata.  

  Poczułem, jak czyjaś dłoń zasłania moje usta, zaciska grube palce na szyi i zaczyna 

mnie dusić. Resztkami sił starałem się bronić, jednak nadaremno. Osoba, która pragnęła mojej 

śmierci, była ode mnie mocniejsza, więc szanse na przeżycie z każdą minutą malały. Kątem 

oka zauważyłem znajomą sylwetkę, która zwinnie zbliżała się do mnie. Czułem, jak zaczyna 

brakować mi powietrza, a ręce odmawiają mi posłuszeństwa. Zza drzewa wyłoniła się kobieta 

ubrana w długą białą suknię ubrudzoną krwią, zapewne jakiejś zwierzyny. Była bosa, a jej 

blond włosy rozwiewał wiatr, ukazując szpiczaste uszy. Oczy miała podkrążone, jakby nie 

spała odkąd przybyła do Portland. Od razu rozpoznałem kim była elfka, choć jej obecność 

wcale mnie nie uspakajała, wręcz przeciwnie- czułem się otoczony. 

-Puścisz go, albo inaczej porozmawiamy- Fredericka przystawiła miecz magnetyczny zaraz za 

moją głową, dzięki czemu znów byłem wolny. Łapczywie nabierałem powietrza w płuca, 

jakby miało go dla mnie za chwilę zabraknąć. Roztrzęsiony zacząłem wstawać z zamiarem 

ucieczki. Moje nogi były jak z waty, mimo to udało mi się ruszyć w głąb lasu, nie oglądając 

się za siebie, pragnąłem być najdalej od kogokolwiek, bo wiedziałem, że nawet będąc 

pozornie bezpieczny, mogłem być dalej obserwowanym. Myśląc w ten sposób, wywołałem 

wilka z lasu, bo po chwili moje ramię przeszył ogromny ból. Wyrwałem strzałę i złapałem się 



 
 

za rękę, zaciskając na niej dłoń, żeby w jakiś sposób zatamować krew. Mimo rany biegłem 

dalej, szybciej. Brakowało mi tchu, ale nie mogłem myśleć o tym zbyt długo, jeśli miałem w 

planach przeżyć. Przedzierając się przez ostre krzewy, omijając wysokie drzewa i potykając  

się o wystające korzenie, biegnąc ile sił w nogach- nie mogłem się poddać. Nie wtedy, gdy 

byłem tak blisko odzyskania klucza nieśmiertelności, który już prawie był w moich dłoniach. 

Tylko on mógł uratować moją duszę od ciemności, wyłącznie dzięki niemu miałem cel w 

życiu, by każdy mógł odzyskać świetlistą dobroć.  

Zatrzymały mnie głośne krzyki Herosa. Odwróciłem się, zauważając Frederickę, która                                 

z zamkniętymi oczami dobijała wroga. Serce biło mi  jak oszalałe, a ręce trzęsły się w szale 

strachu. Upadłem na kolana i oddychałem ciężko, nierówno, byle nabrać jak najwięcej tlenu. 

Blondynka podeszła do mnie i delikatnie położyła dłoń na moim ramieniu. Szybko ją 

strąciłem i popatrzyłem na nią z niezrozumieniem, doszukując się w jej twarzy 

jakiegokolwiek wytłumaczenia pomocy mi. Tam nikt nie mógł sobie pomagać, było to wbrew 

naturze, wbrew ludzkim prawom, tym bardziej elfim.  

-Wszystko w porządku?- zapytała po długiej chwili ciszy.  

-Tak. Znaczy nie, nie jest w porządku. Dlaczego tak właściwie mi pomogłaś?  

-Sama nie wiem- odpowiedziała, ściszając głos. Spuściła głowę i zaczęła bawić się palcami. 

Wyglądała tak niewinnie, choć nieraz musiała zabijać.-  Może to dlatego, że jestem 

wyjątkowa?- uśmiechnęła się. 

-Gdybyś była, to nie byłbym teraz ranny. 

 

  Chciałem sprawdzić, czy te wszystkie legendy o elfich mocach były prawdziwe. Ku 

mojemu zdziwieniu, dziewczyna podeszła do mnie jeszcze bliżej i z wyraźną niepewnością 

uklękła obok. Spuściła głowę, a blond grzywka zasłoniła jej twarz. Patrzyłem na nią z 

zaciekawieniem, co chwila spoglądając na ranę, jednak nic się z nią nie działo poza 

mocniejszym krwawieniem. Chwilę później usłyszałem cichutkie pociągnięcie nosem, a moja 

towarzyszka uniosła głowę, ukazując szklane i białe jak chmura oczy. Sięgnęła kościstym 

paluszkiem i strąciła na niego łzę, kierując ją ku mojemu ramieniu. Nie minęła nawet minuta, 

gdy rozcięte miejsce zaczęło się zrastać, a krew dosłownie wyparowała.  

-Widzisz, jednak jestem wyjątkowa- uśmiechnęła się, rumieniąc blade policzki.- Skoro jesteś 

już zdrowy, to może udamy się w dalszą wędrówkę? 

-Chcesz już odejść?- zapytałem z nadzieją, że zaprzeczy, ponieważ nie chciałem w tamtym 

momencie zostawać sam. Łzy elfa są uiszczeniem dobroci i szczerości, dlatego działały na 

mnie jak narkotyk. Pragnąłem napawać się obecnością wyjątkowej damy, póki mogłem. 

Żyjąc od najmłodszych lat w wirze nienawiści, czułem się błogo, otrzymując pomocną dłoń, 

jakby ciernie ludzkich błędów wbite w moje serce nagle się rozpływały, przynosząc mi ulgę. 

-Nie, choć powinnam. Wydajesz się być całkiem inny od swojego gatunku. Choć poznałam 

cię, gdy byłeś jeszcze dzieckiem, myślałam, że i ty będziesz jak oni. Najwyraźniej się 

myliłam. 

-Ja również jestem pozytywnie zaskoczony- odparłem. 

   Rozmawialiśmy przez naprawdę długi czas, lecz kiedy słońce zaczynało zachodzić, 

musieliśmy znaleźć lepsze schronienie  niż środek lasu, by Herosi ponownie nas nie 

zaatakowali. Elfka zaproponowała bardzo niebezpieczny i szalony plan, a ja bez namysłu się 



 
 

na niego zgodziłem. Blondynka postanowiła przeprowadzić mnie do miasta elfów, gdzie 

ludzie nie byli mile widziani, tym bardziej, jeżeli przychodzili bez wcześniejszej zapowiedzi i 

pozwolenia. Droga minęła nam szybko, a dostanie się do środka wcale nie sprawiło nam 

wielkiego kłopotu. Fredericka mieszkała zaraz przy bramie głównej w ogromnym dębie, więc 

nie minęło nawet kilka minut, a już znajdowaliśmy się w jej przytulnym domku. 

-Andy, tak sobie myślę, że chyba mogę ci zaufać, prawda?-zapytała, a ja tylko kiwnąłem 

głową w odpowiedzi, na co dziewczyna klasnęła dłońmi z zadowolenia.- Pokażę ci coś, ale 

poczekaj i ani waż się podglądać, bo to niespodzianka. 

Na te słowa wzdrygnąłem się. Nienawidziłem niespodzianek. Wolałem wiedzieć, co mnie 

czeka wcześniej, wolałem móc przygotować się do konkretnej sytuacji, wolałem  nie zawieść 

swoją reakcją innych. Nie chciałem czuć gorzkiego smaku rozczarowania na wargach, aby nie 

przekazać go innym. Najlepszą techniką jest zwykłe zasłonięcie ust i ukrycie prawdziwej 

twarzy. Jednak fałsz  jest największą zgubą człowieka; nie wystarczy tylko unieść dwa kąciki, 

aby szczerze się śmiać. Póki rzeczywistość jeszcze nie opętała wyrazistym zapachem świata, a 

ja jeszcze mogłem ślepo iść przez mgłę- byłem bezpieczny, daleko od rozczarowania. 

Posiadanie braków jest ludzkie, posiadanie wad- prawdziwe. Czasem jeszcze pragnę stać się 

idealny, aby widziano we mnie wyłącznie silną osobę, której w żaden sposób nie można 

złamać. Aby być na tyle chronionym przed światem i perfidią ludzkości, trzeba stać się 

jednym z nich, obłudną częścią fałszu. Ale czy właśnie wtedy będę mógł bez wyrzutów 

sumienia powiedzieć: „Dziękuję za niespodziankę”? Jednak tak, jak Frede mi kazała, 

czekałem, by przekonać się, że była to najpiękniejsza rzecz, jaką mogłem zobaczyć.  

-Znalazłem, czy ja naprawdę go znalazłem?- wykrzyczałem na widok elfki niosącej klucz 

nieśmiertelności, którego szukałem od lat, a od początku był tuż pod moim nosem. W tamtym 

momencie zdałem sobie sprawę, jak bardzo upodobniłem się do ludzi, którymi wręcz 

gardziłem. Nie potrafiłem otworzyć oczu, by dostrzec czystą szczerość przyjaźni, chowającą 

w sobie talizman zwany kluczem nieśmiertelności.  

 


