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Zofia Białowąs  Morfeusz, Fobetor i Fanatos 
Rita po przebudzeniu, jak zwykle spojrzała na zegarek zawieszony na łańcuszku z 

klipsem, do przypięcia nad kieszenią, jako pamiątka po jej pradziadku. Po tym co zobaczyła 

szybko zerwała się na równe nogi. Tego dnia obudziła się wcześnie... lecz później niż 

planowała. Szybko zerwała się z łóżka i przyszykowała do szkoły. Miała ona zły nawyk 

pakowania się z rana, lecz wtedy pod wpływem adrenaliny zawsze wszystko miała, a jej 

umysł zawsze pamiętał o najdrobniejszych szczegółach, które ustalała sobie poprzedniego 

dnia. Pierwsze i najważniejsze było dla niej śniadanie, nie było obfite, lecz nie było również 

skromne - umiarkowane, tak to słowo pasowało najbardziej.  

Powędrowała do kuchni, która wypełniona była jasnym światłem wpadającym przez okno. 

Zaczęła dzień od zrobionych na szybko kanapek na chlebku Focaccia z mozarellą i 

pomidorem, którego z lenistwa nawet nie chciała pokroić, tylko gryzła go jak jabłko. 

Wszystko było takie aromatyczne i świeże, nawet jak na tę porę roku. Chleb był chrupki i 

pachnący, ser delikatny i smakowity, a pomidor był wręcz idealnie aromatyczny i soczysty. 

Zostawiła na stole parę takich samych „zestawików” dla jej rodziców, którzy jeszcze 

smacznie spali. Może wydawać się to dziwne, lecz jej ojczym, który mieszkał z nią i z jej 

mamą, był stróżem nocnym, ochroniarzem w supermarkecie dwie ulice dalej od ich 

mieszkania. Mama, młoda kobieta, natomiast była krawcową i prowadziła swoją 

działalność w owym mieszkaniu. Praca ta szczyciła się niesamowitą wolnością, przecież 

nie w każdej pracy można było sobie spać ile się chciało i czekać aż ktoś nie zgłosi się do 

ciebie o ubranie na wymiar lub przeróbkę istniejącego już ubrania, za które swoją drogą 

naprawdę można było dużo zarobić. Szczególnie, kiedy możesz się pochwalić tytułem 

"najlepszej krawcowej w okolicy". 

Rita uśmiechnęła się pod nosem, twierdząc że ucieszą się z takiego powitania. 

Towarzyszyła jej magicznie idealna atmosfera troski i miłości. Nie czekając długo, 

wybiegła z mieszkania z plecakiem zarzuconym przez ramię i w biegnąc po schodach 

spojrzała jeszcze raz na zegarek. Załamała się sobą w żartobliwy sposób. Przecież on wcale 

nie pokazywał godziny siódmej... tylko szóstą! Oczy jak zwykle z rana płatają jej figle. 

Stwierdziła, że nie ma po co się spieszyć,  zwolniła tempo i z uśmiechem stwierdziła że 

może oddać się rozmyślaniom, które i tak dręczyły ją już przez jakiś czas... Nim tylko 

zdążyła wypowiedzieć w myślach swoje bolączki natrafiła na barierkę, a w wyniku jej 

roztargnienia ręce wypuściły jej pamiątkowy zegarek, który spadł piętro niżej. Zbiegła 

czym prędzej zebrać kawałki rozsypanego zabytku. Zmartwiła się tym lekko, lecz jej 

optymistyczna dusza stwierdziła, iż da się go naprawić. W końcu z jej szybkiego 

rozpoznania wynikło, że żadna część się nie połamała, a jedynie opuściła swoje miejsce w 

skurpulatnie wykonanym mechanizmie zegarka, choć nie była ekspertem. Jedynie szkiełko 

chroniące tarczę tego otwieranego zegarka rozbiło się w drobny mak, a pozłacana obudowa 

z pięknym grawerem na jego wieczku "Dziadek Czas" po włosku była lekko wgięta, 

szczególnie w miejscu graweru. Zebrała porozrzucane części, wsadziła je do małej, 

zasuwanej kieszonki w plecaku i ruszyła dalej. 

Szła jesiennymi ulicami miasta, otulona w ciepły, kraciasty szal. Z opuszczeniem 

domu i dzielnicy, na której znajdował się jej dom, atmosfera zaczęła powoli przybierać inny 

ton, a z każdym krokiem w jej głowie rozbrzmiewała tylko jedna myśl: żeby nie oblać 

kolejnego sprawdzianu z matmy... Ach, chyba nie tylko o tym...Cały wieczór próbowała 

skupić się na równaniach, niewiadomych, ale tak naprawdę błądziła gdzieś w okolicy parku 

i ostatniej zupełnie nieromantycznej rozmowy z Antonio... Czyżby to był koniec tej 

niedoszłej, wielkiej miłości, której spodziewała się poznając wysokiego bruneta o 
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ciemnych, rozmarzonych oczach...Tak, marzyła o uczuciu tu i teraz ale też o matmie - miała 

przecież własne i to całkiem ambitne plany na przyszłość... 

I matma, i Marco... Nie spała pół nocy i teraz idzie do szkoły, jak nigdy - wczesnym 

rankiem. Chyba będę pierwsza, to przynajmniej zajmę dobre miejsce w jedynce, tylko która 

ławka...- myślała przeskakując kałużę. Może usiądę za Eleną, jest dobra z matmy...A może 

uda mi się z telefonem...Tylko będzie za mało czasu...Czuła, że za chwilę ogarnie ją panika, 

przecież ma być w przyszłości architektem. Już teraz w jej komputerze najwięcej miejsca 

zajmują projekty domów, biurowców, niezwykłych, dziwnych budowli, a na tapecie... 

zdjęcie jej i Marco na grillu u Ugo. Cholera, oszalałam czy co, muszę przestać o nim 

myśleć! Mam swój honor, a w ogóle co ja sobie wyobrażam! Wielka miłość, on jest...Jest... 

Jedno, co przychodziło jej do głowy, że jest - idealny...i to wkurzało ją najbardziej. 

Pogrążona w rozmyślaniach Rita, nie zwróciła uwagi na fakt, że miasto było dziwnie 

milczące, że nie minęła żadnej osoby, żadnego psa czy buszującego zwykle o tej porze w 

pobliżu szkoły, rudego, grubego kota. Jej szybkie kroki odbijały się echem od kamienic na 

głównej ulicy, po której wiatr rozwiał złote, nie sprzątnięte dziś przez nikogo, liście topoli. 

Nie wzbudził jej zdziwienia nawet fakt, iż przy drzwiach do szkoły nie zastała dziś 

ochroniarza, który witał codziennie uczniów mrukliwym : „Dobry" i rzucał znudzone 

spojrzenia w stronę ich niezmienionych butów nie robiąc im jednak żadnych uwag dopóki 

nie usłyszał na korytarzu kroków jakiegoś dyżurującego nauczyciela. Omijając szatnię, Rita 

poszła mrocznym korytarzem w stronę sali „jedynki", umiejscowionej na końcu owego 

korytarza, tak, że z niektórych miejsc w sali można było dostrzec okazałość długiego, 

wąskiego przejścia i zajęła najlepsze miejsce obok drzwi. Wyjęła z plecaka zeszyt, 

przebiegając oczami kolejne rzędy liczb, które dzisiaj stanowiły dla niej prawdziwą mękę. 

Nagle, poczuła coś dziwnego - jakiś powiew chłodu, ciszy szept...Coś ledwie 

wyczuwalnego, a jednak, poczuła niepokój, jakby muśniecie w twarz. Wychyliła się nad 

ławką, parząc na koniec korytarza i miała wrażenie że jest spowity we mgle. Wstała i 

zwinęła roletę, wyglądając za jedno z kilku okien sali, które zapewne dawałyby więcej 

światła gdyby nie kilka drzew nieopodal tworzących cienie swoimi gałęziami, jak na złość 

padającymi na tablicę i przeważnie przeszkadzały w notowaniu przy zwiniętych roletach- 

Skąd taka mgła? Rzeczywiście, nagle całe miasto spowiła mgła, przesuwająca się powoli 

jak ogromne skupiska nieokreślonych w swych kształtach, tajemniczych postaci... Kurczę, 

co tak cicho, dlaczego nikogo jeszcze...Przerażenie zatrzymało na moment nawet jej 

myśli...Było już po 8.00. Nagle zrozumiała, że jest sama w pustej szkole, a za oknem dzieje 

się coś dziwnego. Otworzyła w telefonie internet... Wpisała różnie sformułowane zwroty, 

które miały dać jej jakąś wskazówkę na temat tajemniczej mgły, lecz ... w tym problem, że 

nie pojawiało jej się nic aktualnego, a w wiadomościach były tylko artykuły o tematyce 

politycznej, jakieś poradniki kulinarne i inne nie meteorologiczne materiały. Kreski zasięgu 

w telefonie zaczęły w pewnych odstępach spadać, co nie umknęło jej uwadze. Potrząsnęła 

telefonem, tak jakby myślała, że to coś pomoże. Zestresowana zerwała się z krzesła, gdy 

odrywając wzrok od telefonu zauważyła, iż mgła zaczynała wdzierać się powoli do jej sali. 

Nie wiedziała czemu, ale w tym momencie strasznie się jej bała...serce dudniło jak nigdy 

wcześniej, oddech był płytki i szybki, włosy na rękach stanęły dęba, a ona jak dzikie zwierzę 

była w gotowości do szybkiej ucieczki. . . 

Największym problemem był fakt, że nie było już jak uciec, wszystko dookoła 

zalane było gęstą jak mleko mgłą, która zbliżała się do niej w niebezpiecznie powolnym 

tempie.  
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Dziewczyna cofała się, aż jej plecy nie dotknęły zimnej od przeciągu ściany. Po jej karku 

przeszedł dreszcz. . . mgła dotykała już skóry włoskiej dziewczyny, a ta stała sparaliżowana 

przy ścianie... Z gardła nie mógł wydostać się, żaden dźwięk... choć ta próbowała 

wykrzyczeć prośbę o pomoc... nie biorąc nawet pod uwagę tego, iż była sama... Naraz mgła 

cofnęła się i zastygła w odległości metra i pół od jej ciała. Nadal przerażona stała przy 

ścianie, można powiedzieć, że się do niej tuliła. Z mgły rozbłysło światło. Jej oddech wracał 

do normy, lecz długo nie potrwał ten stan ujścia z opresji. Na Włoszkę rzuciła się chmara 

motyli i ciem muskając jej skórę. Przed oczami zrobiło jej się ciemno, a dookoła było tak 

zimno... chyba straciła przytomność.  

  Raptownie otworzyła oczy, uwalniając się z paraliżu z urwanym krzykiem.  

- Aaaaa! - przestała gdy emocje opadły, a do jej świadomości dotarło, że jest w pokoju, w 

swoim pokoju. Nerwowo się uśmiechnęła i odetchnęła z ulgą. 

Ach! Co to za szczęście! To tylko sen! Ale jej się upiekło.. Chyba naoglądała się za dużo 

filmów. Tylko jakich filmów... Dobre pytanie~ Hm co ja ostatnio takiego oglądałam... 

Cóż... Sprawdzę później w historii wyszukiwania. Stwierdziła, po czym zerwała się z 

uśmiechem na ustach i sięgnęła po swój zegarek. Przecież w jej śnie  był popsuty! O nie, 

nie, nie, nie, nie!  

-Hę? ... - był cały! Chyba znowu zapomniała, że to był sen. Cóż, czasami zdarza się jej 

puścić wodze fantazji~  

Lecz wracając do zegarka, nawet jeśli był to sen to nie szkodzi sprawdzić czy wszystko z 

nim w porządku - nie było na nim żadnej ryski! Radość dziewczyny nie dawała upustowi. 

Tamten koszmar się już skończył... Tak, to był tylko koszmar. Wykonała mimowolny ruch 

ręką, jakby udając odganianie myśli.  Spojrzała jeszcze raz na zegarek, w końcu miała 

sprawdzić godzinę, znowu ucieka gdzieś myślami.  Po uporaniu się z tyloma bodźcami, 

finalnie udało jej się dowiedzieć, która jest godzina, mianowicie... PIĄTA... a nie... Szósta... 

chwila... na pewno?... tak, szósta. Musiała kilka razy spojrzeć. 

- Och... co tak wcześnie... mogłam pospać jeszcze pół godziny, przecież nigdzie mi się nie 

śpieszy. - powiedziała do siebie, lekko zawiedziona takim stanem rzeczy, naprawdę ceni 

sobie dobry sen. 

- Kochanie! Wstałaś? Zrobiłam nam śniadanie! - krzyknęła mama, a Maria podążyła za jej 

głosem, uprzednio zakładając ciapy. Jakie one były cieplutkie! Założenie jej ukochanych 

papuci bardzo ją rozweseliło.  

Gdy wyszła z pokoju, od razu ruszyła w kierunku schodów na dół. Idąc korytarzem ominęła 

śpiącego na posłaniu Reksia, kundelka o popielatym umaszczeniu w rude łatki. Miał długie, 

przyklapnięte uszka, silne łapki, troszkę tłuszczyku i puchaty zakręcony ogonek. Pogłaskała 

go po głowie widząc jak uroczo wygląda kiedy śpi i wpadła do salonu. Na kanapie siedziała 

jej starsza siostra, Jadzia. 

Czasami Maria naprawdę nie widziała, czemu mama nadała im takie stare imiona. Nie miała 

jej tego za złe, bo całkiem jej się podobały. Wyróżniała się w klasie pomiędzy trzema 

Martynami i dwoma Michałami, no i oczywiście resztą kolegów o pospolitych imionach, 

jak na przykład: Adam.  

Adam. Właśnie, to imię przecież jest wszędzie na świecie! . . . To znaczy . . . w krajach 

chrześcijańskich oczywiście. 

Uch... Dlaczego przez tę nastoletnią głowę przepływało tyle myśli, w tak krótkim czasie!  

...Wracając... Rzuciła okiem na jajecznicę siostry  i poklepała ją po głowie, co 

najwidoczniej nie spodobało się drugiej dziewczynie.  

- Daj mi zjeść, kaszojadzie... - odpowiedziała naburmuszona siedemnastolatka oglądająca 

właśnie "Przygody Pubusia Kuchatka" 
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 ... Pubusia Kuchatka? Pewnie chodziło o "Kubusia Puchatka", błąd stacji lub coś w tym 

stylu. Mniejsza o to, Marysia przez salon poszła do kuchni, gdzie czekała na nią mama z 

talerzem jej ulubionej jajecznicy z boczkiem, ogórkiem konserwowym i chlebem ze 

smalcem. Normalnie palce lizać! Prawda?  

Złotowłosa dziewczyna weszła dalej, spojrzała na stół na którym obok mamy stały 

zwiędłe kwiaty. - Trzeba będzie je później wyrzucić~ - powiedziała i zasiadła do stołu 

zaczynając konsumować, wcześniej dziękując za posiłek.  

Nagle zrobiło się ciemno,  wydało jej się jakby coś unosiło ją do góry. Poczuła grunt 

pod nogami.  Rozejrzała się dookoła było bardzo ciemno. Nie widziała czubka swojego 

nosa, a co mówić o jakiejkolwiek drodze. Nie czuła strachu, ani niepokoju. Uczucie to 

można było porównać jedynie do spokoju, chociaż nie całkiem, bo przepełniała ją 

ciekawość. Poruszyła się lekko do przodu, ledwie zrobiła krok, a po przestrzeni w której się 

znajdowała zaczął rozchodzić się odgłos pękania. Zdziwiła się i skierowała swój wzrok w 

dół, tam gdzie powinny znajdować się stopy. Tupnęła nogą w miejscu, z którego wydobył 

się dźwięk, a można było to poznać, bo w pomieszczeniu panowała kompletna cisza. Z 

owego punktu wydobył się strumień światła, podłoga na której stała najwidoczniej była 

krucha. Zawahała się  i tupnęła mocniej ponownie co spowodowało zapadnięcia się pod nią 

gruntu, a ona raptownie spadła w przepaść. Opadała dłuższą chwilę z wielkim pędem, po 

chwili zwolniła i lekko osiadła na czymś miękkim. Okazało się to być wielkim motylem. 

Jego skrzydła przybierały różnorodne kolory zieleni, wyglądał dość nienaturalnie, a jednak 

rzeczywiście i prawdziwie. Unosił ją wysoko na niebie, razem pływali wśród chmur robiąc 

różne akrobacje. Chwila niepewności a także zachwiania nie gościła jednak długo w sercu 

zielonookiej. Zachwycała się pięknymi widokami wręcz śmiejąc się z odczuwalnym w jej 

głosie ciepłem. Ah! To było przepiękne!  Motyl wykonał śrubę wokół chmury po czym 

zleciał niżej, tak by było widać grunt i dziejące się tam wydarzenia. Młoda szczebiotka 

podziwiała otaczający ją świat, wszystko to wydawało się być u jej stóp, tak jakby miała to 

wszystko we władzy, a teraz oglądała życia jej poddanych niczym królewna z 

baśni.  Natknęła się na parę widoków, które utkwiły w jej pamięci irytująca piosenka z 

radia, zawsze przypominasz sobie ją w najgorszym momencie i nie możesz jej wybić z 

rytmu swoich myśli. Jednym z takich widoków było podwórko na którym panowały dwa 

koguty. Widziała ich kłótnie, przepychanki. Poruszyło ją to, jakby gula stanęła jej w gardle, 

było to bardzo nieprzyjemne doznanie. Nim jednak zaczęła o tym myśleć o tym w głębszy 

sposób, o czym warto jednak nie zapominać, motyl pofrunął dalej ukazując jej coś co 

pozostawiało w niej uczucia mieszane. Dziwiło ją to lekko, nie wiedziała czemu. Dziecko 

o malutkich stópkach śpiesznie dreptało przez podwórze gospodarcze. Bose stópki muskały 

trawę, gęsto rosnącą w tym miejscu. Ubrudzone atramentem trzymało w ręku pióro gęsie w 

pół przełamane, trzymające się ledwo całości. Nawoływało swojego ojca z żalem w oczach, 

jakby zrobiło coś niewybaczalnego. Tu tak samo jak wcześniej a nawet szybciej stworzenie 

wiozące ją na grzbiecie odleciało z pędem szybszym od wiatru, nie zdążyła nawet 

dowiedzieć się, czy ten mały, niewinny człowieczek zdołał odnaleźć swojego rodzica, nie 

widziała jego reakcji. Ostatnim trzecim obrazem, które to magiczne stworzenie było w 

stanie jej pokazać okazała się pewnego rodzaju strata. Znaleźli się oni nad urwiskiem, była 

tam zrozpaczona szlachcianka, została napadnięta przez jej przeciwników. Oglądała jak jej 

skarby i kosztowności zostają wyrzucane wprost do morza na skały które opiewała lekka 

mgła. Gdy "bandyci" skończyli pozbywać się dobytku kobiety, puścili ją. Niespodziewanie 

dla nich, arystokratka rzuciła się za przedmiotami, wcześniej szepcząc jakieś imię.  
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Wtem los zamożnej pani podzieliła nasza panieneczka. Zlatywała wprost na 

kamienie obmywane przez fale wód. Strach nawet nie pozwolił jej zobaczyć płaczącej 

gdzieś w pobliżu obserwowanej i również bezradnej pani. Ciemno, nie ma nic. 
  

Gwałtownie Hans roztworzył ślepia zastygłe po omdleniu gdzieś w namiocie. Nie 

jest to wskazane by dowódca sił mdlał w trakcie bitwy. Otrzepał swe słoneczno - żółte 

skrzydło, tylko jedno, gdyż drugie miał obwinięte bandażem, został w nie postrzelony, co 

było powodem jego omdlenia, po czym stanął na równe płetwy. Podrapał się po dziobie i 

poprawił mundur. Wiedział, że musi dowodzić, jego kaczli bracia go potrzebują. Pochodził 

on z dumnej rasy Kaczli, więc nie był w stanie nawet myśleć o ucieczce z pola bitwy. 

Szczególnie, że byli oni jedyną rasą ptasiego panteonu, który postawił na walkę z agresorem 

jakim były Gęcie. Wszyscy liczyli na ich wybicie, zbyt długo byli ciemiężeni pod rządami 

Związku Opierzonych Gęci. Na planecie Piórko było wiele gatunków nadptaków, należały 

do społeczności, nie było tam granic ani terytoriów, wszyscy byli jednym i choć dźwięki 

jakie wydawali były całkiem różne, wszyscy doskonale się rozumieli.  Jednym z nich był 

gatunek Skorek, który militarnie nie brał udziału w tej wojnie, lecz wspierał Kaczle. Mieli 

oni dobry stosunek gospodarczy i handlowy, wymieniali między sobą kosmiczne materiały, 

pożywienie sortu owadowego i tkaniny z prostego splotu, skrzydła choć na końcach miały 

zdatne do poruszania cztery rozwidlenia nie były dobrze przystosowane do szycia tkanin  

ścisłych, chociaż niektóre krawcowe i krawce tej rasy pozbawiały się piór z połowy  swoich 

skrzydeł, byli to oddani pracownicy oraz pracownice.  

Innym okazem tej grupy były również Krucze. Z nich były naprawdę dziwaczne 

stworzenia. Opowiedziały się one hucznie po stronie Gęci, lecz nie ingerowały w czyny ich 

strony nawet skrawkiem pierza. Gdy chodziło o negocjacje przymusowe na Najwyższym 

Kongresie Ptasim ciskali oni naprawdę ostre słowa, które przeważnie wygrywały dyskusję, 

a przynajmniej tak to odbierali przedstawiciele rasy Kruczów. Można powiedzieć, że byli 

oni ustami Gęć, czerpali z nich korzyści jednak byli zdolni do odrzucenia ich stronnictwa 

wtedy kiedy przestaliby czerpać z tego zaszczyty i dochody.  

Pomiędzy ptasimi stronami, a obie miały jeszcze przedstawicieli wiele i ciut ciut - 

w tym również Oreły - które jednak podzieliły się pomiędzy dwoma z nich, znajdowały się 

społeczności neutralne jak Gołbiki - były one korespondentami między zwaśnionymi 

rodami; Sowoszcze - były to neutralne ptaki, najbardziej neutralne z nich wszystkich, nie 

interesowały się co dzieje się poza ich społecznością, opiekowały się sobą, lecz starały się 

załagadzać sytuacje mądrymi radami, które jednak nie do końca trafne były w czasie lub po 

prostu nie pasowały poszczególnym przekonaniom, którymi kierowały się zwaśnione rody, 

chociaż może to nie była całkiem ich wina. 

Jeśli wszystko zdaje się nabierać koloru całości, możemy wrócić do Hansa. Wyszedł 

on z miejsca tymczasowego odpoczynku i ruszył ku stanowisku. Żołnierze, którzy pilnowali 

go gdy był nieprzytomny zasalutowali i oddali mu szczery szacunek w kilku słowach.  

Podleciał do niego Gołbik - posłaniec, który przynosił im pisma Gęcich przywódców. Tym 

razem wydał swoje oświadczenie dowódca pierwszego pułku Vladimir. Pisał on o 

natychmiastowym spotkaniu w bazie jego sił. Hans nie był głupi, zgodził się na to, był on 

za tym by przemówić im do rozsądku, lecz przygotował ze sobą okazałą obstawę - dopiero 

wtedy ruszył. Droga była długa, zajęła im szmat czasu, Kaczle byłe trochę zmęcone, lecz 

popołudniową porą dotarli na tereny bagniste zbroczone mgłą - tam miał być ich cel.  

Ku zdziwieniu przywódcy nadkaczych stworzeń wróg był na to przygotowany, pochwycił 

naszego bohatera rozgramiając jego odział, który przepędził aż na część nieznaną planety, 

której te okazałe pierzaste stworzenia lekko bały się odwiedzać z niewiadomych dotąd 
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przyczyn. Pojmano bohatera Hansa, pozbawiono go odznak, pistoletu i czapki, z litości 

pozwolono mu zostać w mundurze. Wsadzono go do celi z zapowiedzią jutrzejszej  

rozprawy i pogadanki. Nim dał radę wykrzesać z siebie krztynę pomyślunku zmorzył go 

sen głęboki, wskazujący na jego zmęczenie fizyczne jak i zszargane nerwy, jedyne co 

zarejestrował w swoim umyśle przed snem to obraz motyla wiszący na ścianie.  

Michael ledwo zwlókł się z łóżka. Pewnym i radosnym krokiem wziął śniadanie 

przygotowane przez mamę w rękę, jedyne co mógł zrobić teraz to wystrzelić jak z armaty 

na dwór ledwo zakładając kalosze po starszej siostrzyczce, która już dawno wyjechała z tej 

małej brytyjskiej wsi. Uwielbiał je, kolory tych kaloszy były co prawda nie takie jak 

większość jego kolegów nosiła. Były całkiem różowe i błyszczące. Obiecał, że będzie ich 

strzegł jak oka w głowie! Co aktualnie średnio mu wychodziło, mało co nie wywrócił się o 

korzeń wystający z ziemi i nie wypuścił śniadania do pobliskiej kałuży. Złapał jednak 

równowagę i poszedł dalej na miejsce spotkań, które znajdowało się pod 

dużym  rozrośniętym dębem.  

Okazało się jednak, że nikogo nie zastał, stwierdził,  iż  przyszedł za wcześnie, a 

czekając zje ledwie uratowany przed katastrofą posiłek.  

Gdy chłopcy zebrali się pod gałęziami staruszka, Michael nie miał już ani okruszki, więc 

był to idealny moment na wzruszenie w dalszą przygodę tego sobotniego poranka. 

Żwawi chłopcy, każdy z nich miał kalosze w kolorze brudnej zieleni. Naszemu malcowi 

jednak to nie przeszkadzało, że się wyróżniał. Mokradła, które przemierzali były otulone 

mlecznobiałą, płytką taflą mgły, a w oddali widać było roztaczającą się w oddali tęczę. 

Rozpościerała swoje odnogi prawie przez całe niebo, piękniejszego widoku Michael jeszcze 

nigdy nie widział. Obok jego osoby przeleciał jeden motyl białego jak śnieg koloru, jednak 

gdy zrobił piruety wokół jego przyjaciół począł przybierać różne barwy skryte pod odrobiną 

ciemnego koloru. Odleciał, a różowobutny gołowąs zachwycił się jeszcze bardziej, jego 

serce zaczęło bić szybciej, a on zaczął o tym opowiadać towarzyszom. Jednak... Oni nie 

widzieli tęczy.. Nie zauważyli nawet pięknego motyla. Entuzjazm lekko opadł, a buty 

stawały się coraz cięższe brocząc po błocie, mącąc tafle mgły.  

Dotarli pod płot, za którym znajdowało się podwórze jednego z chłystków. Wszyscy 

szybko przemknęli przez szczelinę pod obluzowaną deską, jednak Michael miał z tym 

problem. Za każdym razem gdy próbował przejść coś nie dawało mu tej możliwości. Buty 

wydawały się za duże, a płot za wysoki by przejść nad. Przerzucić butów też nie było jak, 

płot był ostry a młodzieńcy chuderlawi, nie przerzuciłby żaden z nich ponad nim jego 

skarbów bez ich uszkodzenia. Michael był zrozpaczony, zza płot nawet nie widział słońca. 

Gdy próbował zajrzeć jednak przez szczelinę, słońce zza płotu oślepiało go 

natychmiastowo.  Taki był jego smętny los. Oczy smyka skraplać łzy wypływające spod 

jego powiek, zamazując mu doszczętnie wizję. Bolało go to w duszy. Nie mógł się z nimi 

bawić, a oni go tu zostawili. Czy tak to miało się skończyć? ... To on był nie pasującym 

puzzlem ich układanki, czy oni jego? 

  

Następny dzień powitała Regina. Nie cieszyła się z tego zbytnio, słońce zbyt prażyło, a 

ona...  
  

MAM DOŚĆ! NIC NIE ROZUMIEM! ... Wybaczcie drodzy czytelnicy. Nie jestem w 

stanie dalej prowadzić narracji tego utworu. WYBACZCIE ZA WASZ CZAS, AUTOR 
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EWIDENTNIE NIE POTRAFI TRZYMAĆ SIĘ JEDNEJ FABUŁY! NO PROSZĘ WAS. 

Co to ma być... niech tylko to przekartkuję... "Larwy nieustannie wypływające z ust"... 

"Migające kolorowe światła, o różnych kształtach w kompletnej pustce" ... Niby co to ma 

znaczyć!? Jesteś nie poważna autorko? ... Nie będę nawet przywoływał reszty tekstu... 

Jedyne słowo, którym można opisać to... to ... TO COŚ... no przepraszam... nawet takiego 

słowa nie ma! .. TO JEST CHORE.  
  

Jeśli to porwę to nikt nie będzie musiał już na to obrzydlistwo patrzeć... lepiej dla was...   

WYCHODZĘ. 
  

 


