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Zespół Szkół w Poświętnem 

 

*** 

           Jestem Ania, mam piętnaście lat, blond włosy, zielone oczy… więcej informacji jest 

wam na razie niepotrzebne. Żyje jak wszyscy normalni ludzie. Chodzę do szkoły, spotykam 

się z przyjaciółmi, mam normalną rodzinę, ale od jakiegoś czasu wydaje mi się, że coś się 

zmieniło. Nagle wszystko, co mnie otacza, wydało mi się dziwnie obce, automatyczne, 

nienaturalne. Jakby wszystko było dawno ustalone. Wszyscy przestrzegają zasad ustalonych 

przez władze. Nikt nie waży się ich złamać. A przynajmniej nie słyszałam o kimś, kto by się 

odważył. Co prawda chodzą pogłoski o jakiś buntownikach, ale nikt tego raczej nie bierze na 

poważnie. No prawie nikt. Są wyjątki. Na przykład ja. Od pewnego czasu zastanawiam się, 

dlaczego cały świat chodzi jak w zegarku i nikt nie odważy się zakłócić jego pracy. Czasem 

wydaje mi się to całkiem sensowne, a czasem niedorzeczne. Nikomu o tym nie powiedziałam, 

w obawie przed pytaniami: Dlaczego tak myślisz? Po co zawracasz sobie tym głowę? Źle ci w 

takim świecie? Na wszystkie pytania odpowiedzi. Najbezpieczniej jednak to wszystko 

zachować dla siebie… a tak poza tym jest noc, więc kończę. Tak, ale co kończę? Wpis do 

zeszytu, który zaraz trafi do szuflady tak, żeby go nikt nie znalazł… 

22 Stycznia 

Wam też czasami wydaje się, że to, co nie ma sensu, z czasem go nabiera? Dzisiejszego dnia 

śniło mi się coś niesamowitego! Tak, dnia, ponieważ usnęłam z książką,  ale chwila… po 

kolei. Najpierw dzień w szkole… 

                                                       -------------------------------- 

                  Jestem na lekcji chemii i odliczam minuty do „swojej śmierci z nudów”, kiedy w 

pewnym momencie z moich sennych marzeń, wybudza mnie moja koleżanka Wiktoria.  Trąca 

mnie łokciem. Robi to dość bezceremonialnie. 

- Tak? –  zareagowałam. 

- Może zamiast bitwy na śnieżki urządzimy coś fajniejszego? 

Spojrzałam na nią trochę tak, jakby właśnie uciekła z szpitala psychiatrycznego. 
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- A co może być ciekawsze od możliwości bycia wrzuconym do zaspy śniegu? 

- Na przykład… - ściszyła głos. – Pójście do opuszczonego domu… wiesz tym trzy ulice 

dalej. 

- Oszalałaś? – powiedziałam najciszej jak tylko mogłam. 

- No co? 

- Przez złamałybyśmy… 

-… zasady wiem-dokończyła- i to chodzi. Jak pisał Szekspir (uwielbia go cytować zawsze i 

wszędzie) „ Cały Świat to scena A ludzie na nim to tylko aktorzy”. A ja nie chcę być jedną z 

aktorek. Chcę iść, choć raz, pod prąd rozumiesz? 

- I tak, i nie… 

- To znaczy? 

- Ja też chcę czasem iść pod prąd jak to ty powiedziałaś, ale twój pomysł nie jest najlepszy… 

przecież wiesz, że w każdej chwili ten dom może się zawalić i to jest niebezpieczne oraz… 

- Tak wiem. To jedna z zasad. Jeśli nie chcesz ze mną iść to pójdę sama i będę się świetnie 

bawić. 

-Co się tam dzieje?! – nauczycielka przyglądała się nam z dezaprobatą. 

Dzięki temu mam kolejną jedynkę z zachowania, ale mniejsza o to. Po szkole Wiktoria poszła 

do tego domu, ale nie wiem jak się bawiła, bo nie dała znaku życia od tamtej pory. Wrócę 

więc do snu. 

                  Było ciemno. Nagle jakby z oddali zaczęły iść w moją stronę białe cienie 

przypominające ludzkie postacie. Rozróżniałam kobiety, mężczyzn, dzieci… ale, … nie mieli 

twarzy… do rąk i nóg mieli poprzywiązywane sznurki, które pięły się ku górze. W tą 

bezkresną ciemność. Nagle coś kazało mi podnieść moją nogę. Spojrzałam w dół. Ja również  

miałam kończyny przywiązane sznurkami. Spojrzałam w górę. Tym razem zobaczyłam jakąś 

postać. Nie widziałam jej wyraźnie. Była jakby za mgłą. W rękach trzymała te sznurki i 

poruszała nimi. Moje kończyny wykonywały wszystkie te ruchy. W pewnym momencie 

dojrzałam czerwoną zjawę, która próbowała wyrwać sznurki. Udawało jej się. Uwolniła ręce i 

nogi. Zaczęła uciekać. Ale jej wolność nie trwała długo. Jakby sznurki, które przed chwilą 

zerwała, żyły własnym życiem i ruszyły w jej stronę. Zaczęły „wracać na swoje miejsca”. 
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Zjawa próbowała się wyrwać. Na próżno. Znów była zmuszona robić to, co kazała jej ciemna 

postać w ciemności… 

Wtedy się obudziłam cała zlana potem. Nie mogłam przestać myśleć o śnie. Chciałam o tym z 

kimś porozmawiać, ale z kim? 

23 Stycznia 

Dzisiejszy dzień w szkole był naprawdę dziwaczny. Wiktoria przyszła dopiero w połowie 

czwartej lekcji z nietęgą miną. Nauczyciel wyszedł na chwilę z sali, żeby porozmawiać z 

mamą mojej koleżanki. Ona natomiast usiadła obok mnie. Była cała blada. 

- A tobie co? – zapytałam. 

- Byłam wczoraj, no wiesz… w tym domu… 

- I? 

- No na początku było obiecująco… zwiedzałam sobie… 

Mówiła, powoli wyciągając książki. 

- Potem zrobiło się jakoś tak nudno. Chciałam już wyjść, ale nagle za mną zawaliła się 

podłoga… zachwiałam się i spadłam. Kiedy się ocknęłam, byłam w jakimś białym 

pomieszczeniu. Jak się później okazało był to szpital, gdzie mnie przewieziono na 

obserwację. Obok mnie siedział jakiś mężczyzna - mówiła emocjonując się coraz bardziej. 

- Zaczął mnie wypytywać, po co poszłam do tego domu, co tam robiłam… powiedziałam 

wszystko. I teraz mam kłopoty. 

-Jakie?- zapytałam przerażona, przypominając sobie postać ze snu pociągającą za sznurki. 

- Przez miesiąc nie mogę wychodzić z domu… 

Nie ukrywałam zaskoczenia. Nie spodziewałam się tak banalnego finału. Chyba jednak 

przestanę myśleć o wolności spod jarzma zasad, bo to się nie kończy dobrze... 


