
KLASA 2E 

Somnus 

-Szybko!- usłyszałam głos mojej koleżanki-No chodź, jeszcze ucieknie i go 

nie zobaczysz! 

-Ale kto ucieknie!?-spytałam zdyszana, Oksana ciągnęła mnie już przez 

połowę szkoły i wciąż przyśpieszała. W takich momentach żałowałam, że nie 

jestem typem sportowca. Tak, sport zdecydowanie nie był moją mocną stroną. 

Z rozmyślań wyrwało mnie gwałtowne przystaniecie przyjaciółki przed 

biblioteką szkolną. 

-Nie uwierzysz jak ci pokaże! 

-Ale nie uwierzę w co? Powiesz mi w końcu o co chodzi? I po co tu 

przyszliśmy? 

Irytował mnie już ciągły brak odpowiedzi, chciałam jak najszybciej wrócić 

na matmę, z której wyciągnęła mnie pod pretekstem „pilnej pomocy 

bibliotekarce”. Oczywiście przez cały czas zachowywała się tak, jakby w ogóle 

nie słyszała moich pytań. Powoli otworzyła drzwi i pokazała mi palcem, że mam 

być cicho. Szłam za nią w ciszy, żeby tylko nie spojrzała na mnie karcącym 

wzrokiem. Tylko ona potrafi wyrazić swoim wzrokiem pogardę dla jakiegoś 

zachowania, w taki sposób że nie potrzeba dodatkowych słów, aby zrozumieć, 

że powinieneś przemyśleć swoje zachowanie. 

Kiedy weszłam na zaplecze nie mogłam uwierzyć własnym oczom. 

Wszystko było porozwalane, książki były porozrzucane po całej podłodze. Mój 

wzrok padł na nowe wydanie książki o Harrym Potterze. Nie rozumiałam, kto 

mógł zniszczyć tak wspaniałe dzieła. Podniosłam tom „Harry Potter i Insygnia 

Śmierci”, był przerwany na pół. Nagle usłyszałam cichy szloch, zerknęłam na 

Oksanę, ale ona tylko wpatrywała się szeroko otwartymi oczami pomiędzy 

regały. Zdziwiona tym widokiem, powoli podeszłam do niej koncentrując się na 

miejscu, w którego stronę patrzy. 

Stanęłam jak wryta. Moje usta otworzyły się automatycznie a oczy 

rozszerzyły. W kącie, skulony i łkający siedział Zgredek! Tak, zgredek! Nie 

przewidziałam się, prawda? To był on, ale co tutaj robił? 

Musiałam zaczerpnąć powietrza, przemyśleć to, weszłam do czytelni i 

otworzyłam okno na rozszerz. Poczułam lekki powiew wiatru i woń miasta w 

godzinach szczytu. To dodawało uroku temu miastu. Próbowałam na spokojnie 

przemyśleć to co przed chwilą zobaczyłam. Jestem w stu procentach pewna, że 

to nie było przewidzenie. On tam był. Płakał. Potrzebował pomocy. Co ja mogę 

zrobić dla postaci z książki? Przecież on nie istnieje, to tylko fikcja. A jednak tam 



był. Jak to możliwe? Odwróciłam się powoli i rozejrzałam, po całym 

pomieszczeniu. Niewątpliwie ta szkoła miała swój urok. Składa się z dwóch 

budynków, jednego wykonanego w starym, ozdobnym stylu, i nowego, pełnego 

prostoty towarzyszącej wszystkim nowoczesnym budowlom. Biblioteka i 

czytelnia były z pewnością moimi ulubionymi miejscami, to tutaj potrafiłam 

odnaleźć spokój i odpocząć między trudnymi lekcjami. Podczas przeczesywania 

wzrokiem pomieszczenia, natknęłam się na cos dziwnego. Kawałek, 

czerwonego, aksamitnego materiału wystawał zza regału stojącego przy wejściu 

od strony korytarza. Postanowiłam to sprawdzić.  

Podchodząc, zastanawiałam się nad tym czy ten dzień może być jeszcze 

dziwniejszy. Może! Za regałem leżała kobieta. Była ubrana w czerwoną suknie. 

Miała długie kruczoczarne włosy. Była blada i po prostu piękna. Nie można było 

oderwać od niej wzroku.  

-Oksana!? 

-Tak? 

Pokazałam jej postać leżącą przed nami. Była równie zaskoczona jak ja. 

Obie nie rozumiałyśmy tego znaleziska. Najpierw Zgredek, a teraz Elżbieta 

Batory? Zaczynało mnie to coraz bardziej intrygować. Uznałam, że skoro 

hrabina nie wykazuje, żadnych oznak życia, porozmawiam z bohaterem Harrego 

Pottera. Może on będzie bardziej rozmowny? Ale gdy dotarłam na zaplecze 

biblioteki jego już tam nie było, a całe zaplecze było wysprzątane. Przecież 

chwile wcześniej było tu pobojowisko. Wróciłam do czytelni, Oksana i hrabina 

również zniknęły. Ale przecież wiem co widziałam. Gdzie się wszyscy podziali?  

Chodząc z kąta w kąt, próbowałam na spokojnie wszystko przemyśleć. 

Ale to nie było łatwe. Czułam, że moja głowa płata mi figle, a ja jestem daleko 

od rozwiązania zagadki. Czułam, że coś umknęło mojej uwadze. W tej samej 

chwili do biblioteki weszli Łukasz i Maks. Może nie dziwiłby mnie ich widok 

gdyby nie to, że jeszcze nigdy nie widziałam ich, w bibliotece. Od razu zabrali się 

do przeglądania książek, a gdy natrafili na mój zdziwiony wzrok, zaczęli 

zachowywać się tak jak zawsze. 

Mimo wszystko postanowiłam, że dowiem się o co tutaj chodzi. Wzięłam 

kartkę i długopis, i zaczęłam pisać to co już wiedziałam: 

1. Oksana przychodzi po mnie na matematykę, 

2. Na zapleczu biblioteki panuje chaos, a w kącie siedzi Zgredek. 

3. W czytelni leży martwa Elżbieta Batory. 

4. Znika cały bałagan, Zgredek, hrabina i moja przyjaciółka. 

Szczerze? Wszystko wydawało się być surrealistyczne.  Ale z uporem 

maniaka dalej główkowałam. Może Zgredek i Elżbieta wyszli z książek? W 



końcu, nie raz czytałam o tym, że jakiś pisarz doznał objawienia i spotkał 

bohaterów swoich opowiadań. Tylko, że ja nie jestem pisarzem, nie potrafię 

nawet napisać porządnej rozprawki. Hmmmm a może po prostu nie zdaje sobie 

sprawy z mojego geniuszu? Nie, to na pewno nie to. A więc co? Co jest 

powodem dziwnego objawienia? Zostaje jeszcze tajemnicze zniknięcie mojej 

przyjaciółki. 

Czuje, że ktoś dotyka mojego ramienia. Odwracam się i widzę jak za mną 

stoi dumnie, z wypiętą do przodu piersią sam Don Kihot.  

-Przepraszam, czy nie widziała Pani mojej Dulcynei? Szukam jej już od tak 

dawna. 

-Yyyyy, nie? Chwila! Skąd Pan się tu wziął? 

-Jak to skąd?- odpowiada zdziwiony.- Przecież przybyłem z książki. Czyż nie? 

-Ale, ale jak to możliwe? 

Już miałam się dowiedzieć prawdy, gdy nagle wszystko zniknęło. Usłyszałam 

głośne dzwonienie budzika. Czyli to był tylko sen? Tak jak myślałam, to nie 

mogło być prawdziwe. Ale czy to nie książki sprawiają, że niemożliwe, staje się 

nagle możliwym, że wszystko jest wykonalne? Może i to był tylko sen, ale 

uświadomił mi coś bardzo ważnego, książki zabierają nas do świata którego nie 

znamy, pozwalają zagłębić się w uczuciach postaci dotąd nam obcych. Wszystko 

jest prawdziwe, a jednocześnie nierealne. To dzięki nim możemy stać się kim 

chcemy. 

 

 


