
KLASA 2B 
 

“Lektura” 

 

- Jestem pilnie potrzebna w sekretariacie. Mogłabym prosić cię o 

przypilnowanie biblioteki przez kilka minut? 

Zapatrzony w rzędy książek dopiero po chwili zdaję sobie sprawę, że kobieta 

zwraca się do mnie. Unoszę na nią wzrok i kiwam głową pospiesznie.  

- Pewnie, nie ma problemu — rzucam lekko nieprzytomny i poprawiam 

okulary, które zsunęły mi się z nosa. Na odchodnym widzę, jak sylwetka 

bibliotekarki znika za drzwiami, które zamykają się z cichym trzaskiem.  

Przeczesuję włosy i przeciągle wypuszczam powietrze z płuc, zmierzając w 

stronę półek z lekturami. Wracam do szukania jakiegokolwiek wydania z 

opracowaniem, po raz kolejny przeklinając się w myślach za zostawianie rzeczy 

na ostatnią chwilę. Gdyby klasa nie przypomniała mi wczoraj o dzisiejszym 

sprawdzianie z lektury, za godzinę pewnie kopałbym już sobie grób.  

Oddycham z ulgą, kiedy znajduję wysłużony egzemplarz. Dzięki zwolnieniu z 

lekcji w-fu mam niecałą godzinę, żeby zapamiętać co ważniejsze szczegóły. 

Wchodząc do pustej czytelni uderza we mnie strumień zimnego powietrza, a 

zamykając okno przelotnie zauważam, że na zewnątrz pada śnieg. Owijam się 

ciaśniej bluzą i siadam przy jednym ze stolików.  

Szybko kartkuję książkę i już po chwili pogrążam się w lekturze. Mój wzrok 

przesuwa się leniwie po zapisanych drobnym maczkiem kartkach, a mózg 

usilnie próbuje zapamiętać jak najwięcej informacji. Czarno to widzę, myślę i 

przełykam ślinę, z trudem przedzierając się przez tekst na kolejnej stronie. To 

będzie cud, jeśli uda mi się to zaliczyć....  

Zegar tykający w tle odlicza mijające sekundy, co tylko uświadamia mi, że mam 

coraz mniej czasu. Postanawiam przyspieszyć tempo. Idzie mi całkiem dobrze, 

gdy nagle słyszę ciche skrzypnięcie drzwi.  

- Proszę pani? — pytam, odrywając się od lektury i zerkam w stronę przejścia, 

jakby oczekując, że ktoś zaraz w nim stanie, lecz tak się nie dzieje. Zamiast tego 

do moich uszu dobiega dźwięk, jak przypuszczam, spadających z regału 

opasłych tomów.  

Zaniepokojony, wstaję z krzesła zostawiając książkę na blacie stołu, po czym 

wchodzę do pomieszczenia obok. Ku mojemu zdziwieniu nikogo tam nie 

zastaję. Rozglądam się dookoła, lecz jedyne co widzę to kilka książek leżących 

niedbale pomiędzy regałami oraz… otwarte okno?  

- Dziwne, mógłbym przysiąc, że było zamknięte jeszcze chwilę temu — mruczę 

sam do siebie i podchodzę do niego z wolna. Unoszę dłoń, żeby je zamknąć, 



lecz wtem moje serce zamiera. Czuję jak zimny pot oblewa moje ciało i 

odskakuję do tyłu jak poparzony.  

- C… co to jest?! — głos drży mi jak napięta struna, a dłonie zaczynają trząść. Z 

lękiem wpatruję się w napisane czerwoną substancją na wewnętrznej stronie 

szyby pytanie.  

 

Jak tam Twoje streszczenie?  
 

W pierwszym momencie nie wiem, o co chodzi, lecz po chwili prostuję się 

wypinając dumnie pierś, by zamaskować strach.  

- Ha ha ha, bardzo śmieszne! — teatralnie przewracam oczami, ale mimo 

wszystko przygryzam nerwowo wargę i obejmuję wzrokiem każdy kąt — Na 

głupie żarty wam się zebrało, co? Myśleliście, że się nabiorę? Wyjdźcie w 

końcu, idioci, bo nie raczę za siebie! Mówiąc to odwracam się na pięcie i 

ruszam wolnym krokiem po bibliotece. Po drodze zbieram książki z podłogi i 

uważnie rozglądam się za znajomymi twarzami. Wtem zauważam, że za jednym 

z regałów ktoś siedzi.  

Uśmiecham się do siebie pod nosem, czując jak kamień spada mi z serca i 

skradam się cicho, by zaskoczyć żartownisia. Wyskakuję na niego zza rogu z 

głośnym okrzykiem triumfu, lecz to, co widzę sprawia, że całe moje ciało spina 

się gwałtownie, a język staje mi w gardle. Momentalnie upuszczam książki, 

które pozbierałem z ziemi, a po plecach przebiega mi dreszcz, tym razem z dwa 

razy większą siłą.  

- C… co to ma znaczyć? — udaje mi się wybełkotać, gdy cofam się w 

przerażeniu dopóty, dopóki nie natykam się na zimną ścianę.  

Przede mną - na ziemi, siedzi mój najlepszy kumpel z podciętym gardłem oraz 

karteczką przyklejoną do torsu, na której widnieje napis niedbale nabazgrany 

niebieskim długopisem.  

 

Udany kawał, prawda?  
 

Scena jest co najmniej makabryczna. Przed oczami widzę czarne mroczki, a 

moje serce dudni jak szalone wśród przejmującej ciszy. Drobinki kurzu 

unoszące się w powietrzu pozostawiają nieprzyjemny smak na moim języku, 

gdy rozpaczliwie biorę haust powietrza. Dociera do mnie to, co się stało i 

zrywam się do biegu. Biegnę na oślep, gubiąc przy tym okulary. Byle do wyjścia, 

byle do wyjścia, byle do wyjścia! Łzy napływają mi do oczu, jeszcze bardziej 

rozmazując widok przede mną. Gdy tylko dobiegam do drzwi łapię za klamkę i 

szarpię nią energicznie, lecz to na nic. Nieważne czy pcham, czy ciągnę ją do 

siebie, drzwi ani drgną. Szybko odwracam się do nich tyłem, przywierając 

plecami do drewna. Wzrokiem wodzę po pomieszczeniu szukając innego 



sposobu ucieczki. Oddech dalej mam niespokojny, wręcz czuję jak serce 

łomocze w każdym zakamarku mojego ciała.  

- Co teraz… co mam zrobić?  

Wszystko wydaje się nierealne. Cholera, ktoś zamordował mojego przyjaciela! 

W szkolnej bibliotece! Przecież to nie jest jakieś opowiadanie, takie rzeczy nie 

dzieją się… zaraz… W tym momencie dociera do mnie coś bardzo ważnego. 

Podobna sytuacja miała miejsce w tej lekturze. Ofiary były ukryte w 

zakamarkach domu, a morderca zostawiał przy nich wiadomości, ale... czy to 

możliwe, że ktoś odgrywa scenę z opowiadania? 

Nie, to niemożliwe. Wmawiasz sobie głupoty. Przecież nikt o zdrowych 

zmysłach nie zrobiłby czegoś takiego, myślę gorączkowo, wodząc niespokojnym 

wzrokiem po pomieszczeniu. To tylko jakiś żart… tak, to tylko żart… Pocieszam 

się kolejnymi kłamstwami, usilnie chcąc w nie uwierzyć, ale zaczyna docierać 

do mnie brutalna rzeczywistość. Jakim cudem to może być żart, skoro dzieją się 

takie rzeczy? Wiadomości, krew, mój… mój kumpel… Nie, nie, nie! 

Gdy jestem już bliski załamania się i pogrążenia w rozpaczy, martwą ciszę 

panującą w bibliotece przerywa ciche skrzypnięcie. Tym razem dochodzi z 

czytelni. Niemal jak na zawołanie unoszę wzrok, kierując go na wejście do 

pomieszczenia. Galopujące do tej pory serce zamiera w bezruchu, oddech staje 

się płytki, a krople łez przestają mi przeszkadzać. Ktoś tam jest. Rozum każe mi 

uciekać, krzyczeć i wołać o pomoc, lecz ciekawość jest silniejsza. Staję 

wyprostowany i wycieram rękawami mokre od łez policzki. 

Tam jest streszczenie. Skoro ktoś odgrywa tę historię, to właśnie w owym 

opracowaniu znajdę rozwiązanie tego wszystkiego! Muszę tam iść, nie ma 

innego rozwiązania. Po chwili wahania i poważnych rozmyślań ruszam 

niepewnym krokiem do czytelni. Podłoga trzeszczy pod wpływem moich 

kroków, zdradzając moje położenie, co nie dodaje mi otuchy. Przystaję w progu 

wejścia i wychylam niepewnie głowę badając teren. Ha! Nikogo nie ma, a 

książka leży tam, gdzie ją zostawiłem! 

Podbiegam do niej prawie natychmiast, a gdy już łapię ją w swoje dłonie, czuję 

jak ciężar ściskający moją klatkę piersiową staje się lżejszy. Uśmiech 

mimowolnie pojawia się na mojej twarzy, a serce się uspokaja. Teraz z 

pewnością uda mi się znaleźć wyjście z tej porąbanej sytuacji! 

Zaraz… w takim razie co wydało tamten dźwięk? Niestety, przypominam sobie 

o tym zbyt późno, bo gdy tylko zadaję sobie to pytanie, w pomieszczeniu gaśnie 

światło. Mrok opanowuje każdy kąt, a moje serce tak szybko, jak uspokoiło się 

jeszcze chwilę temu, tak ponownie zaczyna bić jak szalone. Zaczynam rozglądać 

się wystraszony, nie wiem, co się dzieje. Wytężam wzrok jak tylko mogę, 

mrużąc oczy, by dostrzec cokolwiek w otaczającej mnie ciemności, całkowicie 



bezcelowo. Powoli zaczynam się cofać, gotów do ucieczki, lecz gdy robię 

zaledwie trzy kroki, w pomieszczeniu zapala się niewyraźne światło. Na 

niewiele się zdaje wśród nieprzeniknionej ciemności, ale skutecznie przyciąga 

moją uwagę. 

Jakim cudem rzutnik nagle się włączył? Przecież nikogo poza mną tu nie ma, 

myślę niespokojnie. Staję w bezruchu unosząc wzrok do góry i obserwując 

miejsce, na które pada blask wydobywający się z urządzenia. Gdy maszyna 

włącza się już na dobre, moim oczom ukazuje się pytanie. 

 

Chcesz żyć? 
 

Czuję się oszołomiony. Mam udzielić odpowiedzi? Komu? Chcę zignorować to 

wszystko i wrócić do szukania rozwiązania moich problemów w streszczeniu, 

lecz coś podpowiada mi, żebym został tam, gdzie jestem. Stoję przez chwilę w 

milczeniu, oczekując następnego posunięcia oprawcy, lecz nic takiego nie ma 

miejsca. W końcu zbieram się na odwagę i biorę głęboki wdech. 

- Tak. Chcę żyć! — odpowiadam doniośle, dziękując w duchu, że mój głos 

nawet nie zadrżał. Tylko ciemność pozwala mi ukryć fakt, że tak naprawdę nie 

mogę zapanować nad swoim ciałem, które pod wpływem strachu całe się 

trzęsie, a ramiona pokryte są gęsią skórką. Serce dudni mi głośno do tego 

stopnia, że czuję je w opuszkach palców. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym 

uderzeniem pulsowanie w mojej głowie narasta. Staję się wrażliwy nawet na 

najdrobniejszy szmer. W tym samym momencie pojawia się nowy slajd.  

 

Czy jesteś w stanie poświęcić życie innych? 
 

To pytanie mrozi mi krew w żyłach. Otwieram szerzej powieki, a emocje biorą 

górę. 

- Co to za idiotyczne pytanie, o co ci chodzi?! — krzyczę, zaciskając dłonie na 

streszczeniu, które trzymam kurczowo niczym ostatnią deskę ratunku. Nagle 

slajdy zaczynają przeskakiwać w niesamowitym tempie. Przed oczami 

przelatują mi różne zdjęcia. Znam twarze ludzi, którzy na nich widnieją. 

Najbliższe mi osoby - moja rodzina, przyjaciele, a nawet dziewczyna, w której 

podkochiwałem się od wieków. Mój oddech ponownie przyspiesza, staje się 

krótki i urywany. Cofam się o dwa kroki w tył, a łzy zaczynają napływać mi do 

oczu. Strach i rozpacz rozdzierają moje wnętrze, tworząc mieszankę nie do 

wytrzymania. Mam dosyć, naprawdę… 

- Czego od nich chcesz!? NO CZEGO!? — rozpaczliwy krzyk wyrywa się z mojego 

gardła — Odpowiedz! 

Nogi odmawiają mi posłuszeństwa i uginają się pode mną bezwładnie, przez co 

ląduję na ziemi. Zalewam się łzami na dobre, nie panuję już nad sobą. Całe 



moje ciało drży w przerażeniu. Jedyne, co mogę zrobić, to płakać. Tylko to mi 

pozostało. 

Zadzieram głowę do góry, kierując wzrok na zdjęcia, na niekończącą się 

sekwencję sylwetek i rozmazanych kształtów. Zaciskam dłonie w pięści i głośno 

przełykam ślinę. 

- Błagam… błagam cię, zostaw ich! Weź mnie! To ja zawiniłem! Błagam…  

Cholera, cholera, cholera! To wszystko moja wina! Gdybym tylko przeczytał 

lekturę, wiedziałbym, co robić! W tej sytuacji streszczenie w niczym nie 

pomagało… 

 - To moja wina! Moja! — powtarzam jak mantrę, lecz wcale nie czuję się lepiej. 

Wypowiadając te słowa na głos zdaję sobie sprawę z położenia, w jakim się 

znajduję. Moi bliscy, najważniejsze osoby w moim życiu są zagrożone i to przez 

moją własną głupotę! Muszę coś z tym zrobić. 

- Weź mnie! Weź mnie i zostaw ich w spokoju. Stań ze mną twarzą w twarz, 

tchórzu! 

Strach staje mi się teraz bliższy niż cokolwiek innego na świecie. Nie sądzę, że 

oprawca pojawi się na zawołanie, spodziewam się raczej dalszego ciągu gry, 

lecz moje przypuszczenia okazują się mylne, gdy słyszę za sobą ciche 

skrzypnięcie. Przerażenie przejmuje kontrolę nad moim ciałem. Siedzę na ziemi 

klęcząc i bez najmniejszego ruchu, nasłuchując odgłosów dochodzących z 

ciemności. Ku mojemu zdziwieniu kolejne litery rysują się na ścianie, mimo że 

nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, ale już nie zwracam na nie uwagi. 

- Odpowiedziałeś — ochrypły głos dobiega zza moich pleców, a ciarki 

przebiegają mi wzdłuż kręgosłupa. Zamieram. Nie mogę się ruszyć ani wydać z 

siebie chociażby najmniejszego dźwięku. 

- Wybrałeś siebie — dodaje po chwili złowrogi głos. Bez wątpienia należy on do 

mężczyzny, a słuchając go mam wrażenie, że to wszystko sprawia mu jakąś 

chorą satysfakcję. Gdy wypowiada te słowa słyszę kolejne skrzypnięcie, a zaraz 

za nim następne i następne! Zbliża się do mnie jak nic! 

Kroki stają się szybsze i głośniejsze, jest coraz bliżej. Serce dudni mi tak, jakby 

miało zaraz eksplodować. Niekontrolowanie szczękam zębami, nie panuję już 

nad ani jedną częścią mojego ciała. Sytuacja mnie przerasta, powoli nie daję 

rady. Tak bardzo chcę, by to się skończyło. Mamo, tato wybaczcie mi. 

Naraziłem was na niebezpieczeństwo i teraz poniosę za to karę. Słone łzy 

spływają mi po wargach, czuję w ustach ich gorzki posmak, czuję, jak moczą mi 

policzki. Słysząc, że oprawca jest już prawie za mną, obracam głowę lekko w 

bok cały się trzęsąc, chcąc chociaż raz spojrzeć oprawcy w oczy. Kieruję na 

niego wzrok, a srebrne ostrze miga mi przed oczami i… 



- Aaaaa! — wydaję z siebie głośny krzyk, zrywając się do siadu i rozglądając 

nerwowo po pomieszczeniu. Twarz mam mokrą od potu, a klatka piersiowa 

unosi się i opada w przyspieszonym tempie. 

To był tylko sen? Znajduję się w bibliotece, siedzę pomiędzy regałami, a obok 

mnie leży opracowanie otwarte na stronie, którą przeczytałem jako ostatnią. 

Jeszcze chwilę zajmuje mi pojęcie tej sytuacji, a gdy układam sobie wszystko w 

głowie, śmieję się, przeczesując dłonią potargane włosy. 

- To tylko sen, hehe… tylko sen! — krzyczę uradowany, lecz wtem słyszę dźwięk 

otwierających się drzwi i ciche syknięcie. Moim oczom ukazuje się 

bibliotekarka. Najwidoczniej już wróciła od dyrekcji. 

- Chyba ktoś tu zapomniał o najważniejszej zasadzie panującej w bibliotece — 

upomina mnie z życzliwym uśmiechem, na co przytakuję jej niemal 

natychmiast. Zrywam się z podłogi w mgnieniu oka, dziękując Bogu, że ten 

koszmar nie okazał się rzeczywistością. Chwytam szybko za książkę, przerzucam 

plecak przez ramię i podbiegam w stronę wyjścia. 

- Już mnie opuszczasz? — pyta zaskoczona bibliotekarka, widząc, z jakim 

pośpiechem opuszczam pomieszczenie. 

- Tak, muszę natychmiast porozmawiać z panią od polskiego i przyznać się jej 

do czegoś! — krzyczę na odchodnym, otwieram szeroko drzwi i biegnę 

korytarzem przed siebie.  

 

Bibliotekarka staje w progu patrząc za oddalającym się uczniem, a na jej twarzy 

pojawia się tajemniczy uśmiech. Milczy przez chwilę, a gdy drzwi już prawie się 

zamykają, rozchyla wargi, by coś powiedzieć. 

- Mam nadzieję, że następnym razem przeczytasz lekturę — szepce cicho, 

posyłając za nim zagadkowe spojrzenie, a drzwi zamykają się na dobre. 

 


