
KLASA 1B 

 

Tajemnica próchniejących drzwi 

 
Mamy rok 3076, za oknem nieustannie od sześciuset dziewięciu dziewięciu dni 
pada radioaktywny deszcz, co 6 sekund na ziemie z wielką prędkością uderza 
meteoryd, niszcząc kolejne fragmenty Ziemi, jednak szkolna biblioteka nadal 
stoi.  
      Nie ukrywajmy, że najbardziej zasmucona tym faktem jest pewna szkolna 
łobuziara - Aneta Tabor. Ta oto pannica, jak najbardziej zasłużenie w nagrodę 
za całokształt twórczości umieszczona została w czułych objęciach szkolnej 
bibliotekarki. Nafochana Anetka po ośmiu godzinach nieustannej nudy i 
obijania się, sięga w końcu po pierwszego lepszego audiobooka (niestety, o 
papierowych książkach świat już dawno zapomniał), po czym stwierdza: 
- O mamuchno, mimo że jestem głupią ignorantką, chuliganem, to jeszcze 
łykam propagandę!   Zanurzona w dźwięcznej lekturze kochanków z Werony 
poczuła nieodpartą ochotę zaczerpnięcia powietrza. W tym celu wstała, 
wykonała cztery kroki i... natknęła się na tajemnicze drzwi. Stare zawiasy 
złowieszczo zaskrzypiały, gdy dziewczyna drżącą dłonią chwyciła za klamkę i... 
Przeniosła się w inny wymiar. 
      Po przyzwyczajeniu źrenic do egipskich ciemności ujrzała stosy kart w 
grubych ochronkach, znalazła się w miejscu dotąd przez nią nie widzianym. 
Pachniało stęchlizną, zapachem nieco przyjemnym, jakby dziadkowym domem. 
Zaczęła przechadzać się między regałami, gdy w pewnym momencie potknęła 
się o stos kart o nazwie dalej przez nią nieznanej, po czym napotkała wzrokiem, 
odczytując na tyle ile potrafiła - Szekspir "Romeo i Julia". Próbując wstać, 
złapała za książkę, po czym zagłębiła się - z niewielkimi oporami w czytaniu- w 
lekturze, odkrywając zupełnie inne słowa, co za tym idzie - treść dramatu. Na 
zimnej podłodze w pomieszczeniu bez okien siedziała do momentu, w którym 
oczy nie obiegły ostatniej zapisanej strony, ostatnich wątków. 
      Dźwignęła się na nogi wpatrzona w okładkę próbowała odszukać wyjście. 
Czuła dziwne ciepło rozchodzące się po jej ciele. Już nie jest chuliganem ze 
skalistym sercem, przez lekturę przeniosła się do innego świata. Świata jakby ze 
snu i wykreowanego... przez człowieka, co do tak nie dawna wydawało się 
rzeczą niemożliwą... W nowym świecie może być kim tylko zechce. 


