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Julia Malczewska  „Niepokój”  

 

 

 

Otworzyła w telefonie internet, po czym zaczęła doszukiwać 

się informacji na temat zaistniałej sytuacji.  

-Co za pech… - pomyślała dziewczyna gdy zobaczyła, że 

nie ma zasięgu.  

- Muszę kogoś poszukać - rzekła sama do siebie, 

wychodząc z pustej klasy. Na próżno rozglądała się po różnych 

zakamarkach swojej szkoły, nie było nikogo. Ani żadnego z 

nauczycieli, ani uczniów. Zaniepokojona Natalia została 

zmuszona do wyjścia na zewnątrz. Powolnym krokiem wyszła z 

budynku szkoły i rozejrzała się dokładnie. Mimo, że przez gęstą 

mgłę nie było wiele widać, dziewczynie wydało się, że zobaczyła 

zarys postaci idącej chodnikiem po przeciwnej stronie ulicy. 

Tajemnicza postać wyglądała znajomo, więc ucieszona Natalia 

pobiegła w jej kierunku lecz widziana przez nią osoba okazała 

się być tylko wytworem jej wyobraźni. Zawiedziona dziewczyna 

błąkała się po ulicach miasta w poszukiwaniu kogokolwiek, kto 

mógłby pomóc jej w tej dziwnej sytuacji, w której się znalazła. 

Próbowała dodzwonić się do swoich przyjaciół lecz na próżno, 

nikt nie odbierał, a bateria w telefonie powoli się wyczerpywała. 

- Ciekawe co on  teraz robi… Nie! To nie czas na to, teraz mam 

ważniejsze rzeczy na głowie niż myślenie o…  

Tu przerwało jej dziwne uczucie, jakby dreszcze, czuła 

jakby ktoś ją obserwował. Lekki powiew wiatru szybko wymazał 

wszystkie inne myśli w jej głowie, nogi miała jak z waty, a serce 

biło jej szybko jakby właśnie przebiegła maraton. Przerażona 
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powoli odwróciła wzrok od ekranu jej komórki i spojrzała za 

siebie: 

-  Jest tu ktoś? - zapytała, lecz odpowiedziało jej jedynie 

echo odbijające się od ścian opustoszałych budynków równie 

pustego miasta. Uspokoiwszy się ruszyła dalej w poszukiwaniu 

innych ludzi, krzyczała, wołała lecz na próżno. Zaczynało robić 

się już ciemno, dziewczyna traciła nadzieję na to, że kogoś 

spotka. Lecz nagle zza rogu piekarni wyszedł on - wysoki brunet 

o ciemnych, rozmarzonych oczach. Na jego widok Natalia 

stanęła jak wryta, bo nie spodziewała się, że ze wszystkich ludzi 

na świecie spotka akurat jego. Spadł jej kamień z serca i 

natychmiast ruszyła w jego stronę, jednak towarzyszyło jej 

dziwne uczucie spowodowane ich ostatnią rozmową. Im bardziej 

się do niego zbliżała, tym bardziej nieswojo się czuła lecz mimo 

to brnęła na przód, bo wiedziała, że może to być ostatnia osoba 

w tym dziwnym świecie. Gdy już ich drogi się spotkały, omówili 

całą sytuację lecz ani jedno ani drugie na siebie przez ten czas 

nie spojrzało. Wspólnie ruszyli na dalsze poszukiwania, jednak 

nikt nie ośmielił się zagadać o ostatniej zaistniałej między nimi 

sytuacji. Nastąpiła zatem krępująca cisza, której oboje nie mogli 

znieść. W końcu Marcin cichym i niepewnym głosem powiedział: 

- Porozmawiajmy… 

Nieco skrępowana dziewczyna zarumieniła się i lekkim 

kiwnięciem głowy zgodziła się na propozycję chłopaka. Było już 

ciemno, mgła powoli zaczęła opadać, usiedli na ławce w świetle 

latarni w opustoszałym do tej pory parku. Rozmowa ich była 

przepełniona różnymi emocjami:  złością, smutkiem, a na końcu 

radością z powodu kompromisu, który udało im się osiągnąć. 

Czas leciał szybko, kompletnie zapomnieli o tym co się działo, w 

pewnym momencie mgła całkowicie opadła, słychać było nawet 

szczekanie psów. Zdziwieni szybko poszli sprawdzić, co się 

dzieje, jak się okazało, wszystko nagle wróciło do normy.  
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- Dom! Muszę wracać do domu! - przypomniała sobie 

dziewczyna, pożegnała się z Marcinem i szybkim krokiem 

ruszyła w stronę domu. Przez całą drogę myślała tylko o swojej 

niezwykłej przygodzie, nagle usłyszała coś dziwnego: 

-  Natalka! Wstawaj już, bo spóźnisz się do szkoły!  

W tedy wszystko wokół niej zniknęło i znalazła się w swoim 

łóżku. To tylko sen… uświadomiła sobie dziewczyna po czym 

pomyślała: „ Muszę szybko pogadać z Marcinem! W końcu 

dosłownie „świata poza nim nie widzę”,  po czym szybko zebrała 

się i wybiegła do zaludnionego miasta, przypominając sobie w 

biegu o klasówce z matematyki… 

  


