
Było nas trzydzieścioro w klasie. Piętnaście dziewcząt i piętnastu chłopców. Tak 
zgranej klasy nigdzie byście nie znaleźli. Gdy jeden miał kłopoty, reszta mu 
pomagała. W całej okolicy nie było na nas mocnych. 

Była końcówka trzeciej klasy gimnazjum. Mieliśmy przynieść na lekcję historii 
różne stare przedmioty z naszych domów i o nich opowiedzieć. Wszyscy już 
zaprezentowali swoje obiekty, oprócz Marcina. Wysoki i szczupły stanął na środku 
sali. Miał piwne oczy i czarne włosy. Odchrząknął, a następnie zaczął opowiadać o 
swojej dziwnej szkatułce: 

― Ta szkatułka ― powiedział – jest przekazywana w mojej rodzinie z 
pokolenia na pokolenie i jeszcze nikt jej nie otworzył. 

Przerwało mu nagłe otwarcie drzwi. Rozległ się głos: 
― Proszę Pani! Czy mogę prosić panią na chwilę? – zapytała jakaś 

uczennica zza drzwi. 
― Tak, oczywiście ― odparła nauczycielka, a następnie zwróciła się do 

klasy ― poczekajcie, zaraz dokończymy lekcję ― i wyszła. 
Zaraz rozległ się w sali drwiący głos Krzyśka: 

― Pewnie, dlatego im się nie udało, bo nie próbowali. 
― Próbowali ― odparł z oburzeniem Marcin. 
― To udowodnij ― nalegał Krzysiek. 
― A żebyś wiedział, że udowodnię. 

Marcin zaparł się przy szkatułce. Skupił się. Widać było, że już tego próbował, 
ale bez skutku. Jednak, o dziwo, tym razem wieko szkatułki otworzyło się. Ze środka 
poczęła się wydobywać mgła i powoli formować w jakiś kształt. Po chwili stanęła 
przed nami kobieta w dziwnym stroju i przemówiła do nas głosem, który brzmiał jak 
echo: 

― Za cztery lata dwadzieścia dziewięć dusz pojedzie do domu mej 
rodziny, a tam spotkają starych znajomych i uwięzioną kobietę, z którą przejdą na 
drugą stronę, gdyż dopełni ona krwawego żądania tego, co z piekielnych czeluści 
woła, i zostanie oczyszczona... 

Zaraz po skończeniu swojej wypowiedzi dziwna zjawa rozmyła się w powietrzu. 
Przeraziło nas to wówczas. Nie mieliśmy pojęcia, o czym ta dziwna kobieta mówi. 
Większość uznała to za jakieś osobliwe przywidzenie lub za sen na jawie. Wróciła 
nauczycielka i lekcja potoczyła się normalnie. Dalsza część dnia upłynęła mi tak jak 
zawsze.  

 
Gdy kładłem się spać, nie pamiętałem już o całym zajściu. Położyłem się. Moja 

bliźniacza siostra Iza też. Miała pokój obok mojego. Hm... Wyglądała prawie tak 
samo jak ja. Ciemne włosy, piwne oczy i wzrost, wszystko identyczne. Można 
powiedzieć, że różniła nas tylko płeć. Chciałem jak najszybciej zasnąć, ale jak na 
złość nie mogłem. Nagle poczułem, jakby cały świat zaczął wirować. Przymknąłem 
powieki.  

 
 

*** 



 
Gdy je otworzyłem, ujrzałem coś naprawdę dziwnego. Nie mogłem w to uwierzyć 

od razu. W jakiś sposób znalazłem się w pokoju Buby. Taką „ksywę” miał jeden z 
moich przyjaciół z klasy. Na imię miał Kuba. Gdy moje oczy oswoiły się już z tym 
widokiem, ja nadal nie mogłem w to uwierzyć. Siedziałem na krześle w pustym 
pokoju, przy zapalonym świetle. Na dole było słychać odgłosy telewizora. Na pewno 
jego rodzice oglądali ulubiony serial. Po chwili wszedł Buba. Miał na sobie piżamę. 
Szedł powoli, delikatnie się kołysząc. Był zmęczony i już na pół nieprzytomny. Na 
nosie tkwiły mu okulary, powiększając jego niebieskie oczy, a zwichrzone rude włosy, 
aż się prosiły o uczesanie przed snem. Był trochę ode mnie wyższy, miał metr 
osiemdziesiąt. Spróbowałem wstać, ale coś nie pozwoliło mi na uniesienie się. 

― Ej, Buba nie wiesz, skąd się tu wziąłem? ― spytałem. 
On jednak przeszedł obok mnie, jakby mnie nie zauważył. Machnąłem ręką i wtedy 
dopiero osłupiałem z wrażenia. Moja dłoń przeszła przez stojący na biurku zegarek i 
zamiast go strącić, przeniknęła przez przedmiot na drugą stronę. Powtórzyłem 
czynność kilka razy. Za każdym razem efekt był ten sam. „Przecież to niemożliwe” ― 
pomyślałem. Właśnie wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Buba zeskoczył z łóżka, 
poszedł do drzwi i otworzył je. Powiał z nich chłód. W pokoju zrobiło się zimno. Za 
framugą drzwi była nieprzenikniona ciemność, jakby złowroga pustka kryjąca 
straszliwą tajemnicę. Nagle coś odepchnęło mojego kolegę z taką siłą, że uderzył w 
stojące za nim łóżko i połamał w nim deski. Po chwili z ciemności wyleciała dziwna 
fioletowa strzała i ugodziła Bubę. Utkwiła głęboko w jego ciele, a zadrapania na 
policzku powoli zaczęły znikać. Jakby coś od środka je wciągało. 


