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- Kim oni są? - zapytał Buła nie przestając ostrzyć 

patyka. Przed nim leżało jeszcze siedem kołków. Trzy 

były już w podobny sposób przysposobione jako broń, a 

jeden nawet raz używany. Można go było rozpoznać po 

tym, że we włókna drewna wniknął świecący śluz 

ofiary. Buła nikomu nie powiedział czy była to 

topielica z Turawy - jedna z tych, co ostatnio nocami 

podpływała aż na opolską Wenecję i czyhała na 

śmiałków siedzących nad rzeką - czy może piastowskie 

Ghule bądź Leszy spod willi masońskiej. Tego 

ostatniego widzieli tylko raz. Właściwie to widział 

go Szpinak, ale on równie dobrze mógł się nagrać w 

Wiedźmina i potem zobaczyć drzewo. On już tak miewał, 

że panikował.  

Piętnastoletni Buła był dużym chłopcem, większym od 

reszty bandy nie tylko z racji wieku. Od maleńkości 

ćwiczył sztuki walki, a odkąd było mu wolno, chodził 

z ojcem na siłownię. Stary Buła był kiedyś bokserem, 

a wieczorami dorabiał jako bramkarz w klubie pewnego 

znanego piłkarza więc musiał wzbudzać postrach już 

samą swoją posturą. Zwykł mawiać, że im bardziej 

wyglądasz jak ktoś, kto może przywalić za wszystko, 

tym rzadziej musisz to robić. 

Buła wyglądał jak najgroźniejszy szczeniak na 

zetwuemie i dlatego nie musiał stosować przemocy 

prawie wcale. No przynajmniej do czasu incydentu.  

Teraz odłożył na bok nóż, patyk i powiódł wzrokiem po 

zebranych. Była ich czwórka. Pyzata i krąglutka 

Kryśka zwana Lidką, Brewka, lokalny, nastoletni Bruce 

Lee, którego brwi zdawały się żyć osobnym życiem, 

patykowaty Szpinak i Usterix. Ten ostatni nosił 

okulary zerówki, żeby wyglądać mądrzej i miał w 

telefonie aplikacje na wszystko. Także na te 

paskudztwa drugiego wymiaru.  

- Zapytam jeszcze raz - zapowiedział Buła, a jego 

wzrok sugerował wyraźnie, że trzeci raz nie zamierza 

tego robić - Kim oni są? 

Dzieciaki popatrzyły po sobie, jakby za pomocą 

spojrzeń przekazywali sobie wszystkie szczątkowe 

informacje, a następnie wszyscy chłopcy skierowali 



wzrok na Kryśkę zwaną Lidką, niewerbalnie czyniąc z 

niej swojego trybuna.  

Ta westchnęła, pokręciła głową i wystąpiła do przodu 

wsuwając kciuki za szelki luźnych ogrodniczek.  

- No więc jest tak, że to rodzeństwo jest - zaczęła. 

- Starzy normalni, nie żeby nie, za robotą 

przyjechali, żadna drama. Laska to stara jest, Buła, 

jakoś tak w twoim wieku, ale ma tę, no telepawkę 

taką. 

- Padaczkę? - zasugerował Usterix i aż się cofnął pod 

uderzeniem spojrzenia dziewczynki.  

Ale choć oburzona, że ktoś jej się wtrąca, 

dziewczynka przyjęła podpowiedź.  

- No, ma padaczkę i fretkę.  

- Fretkę? - Buła zmarszczył brwi. Nie robił tego co 

prawda tak widowiskowo jak Brewka, ale i tak wyraźnie 

zaznaczył swoje zdziwienie.  

- No fretka, zwierzę takie - Kryśka zwana Lidką 

spróbowała to pokazać - No wiesz, wygląda to jakby 

się dwa szczury za węża przebrały. Pływa czasem w 

Odrze, łebek ma taki, wąsiki i... 

- Wiem jak wygląda fretka - odparł Buła. - zdziwiłem 

się raczej, że ktoś może mieć fretkę. To chyba nie 

jest normalne zwierzątko domowe.  

- A coś w tym mieście w ogóle jeszcze jest normalne? 

- zapytał z przejęciem Szpinak. Patykowaty chłopiec 

miał wieczny wytrzeszcz oczu, który jeszcze się 

pogłębił przy pierwszej manifestacji innego świata.  

Miało to miejsce przy wieży piastowskiej, często 

będącej punktem zbornym dla hałastry. Szpinak zwykle 

przychodził pierwszy, siedział na kamieniu i czytał 

książki. I tego dnia zrobił tak samo. Usiadł na 

krawężniku, skrzyżował nogi, wygiął się w pałąk jak 

ta lampka z filmów Pixara i zaczął czytać. A że 

książka była wciągająca, z początku nie zorientował 

się, że coś się dzieje. Uniósł głowę dopiero, gdy 

zrobiło się naprawdę ciemno, tak, że nie był już w 

stanie czytać. Wtedy uniósł głowę, spojrzał na wieżę 

i zobaczył, że oplata ją coś na kształt bluszczu, 

zielone, mieniące się niczym mokre od rosy liście w 

księżycowym blasku. Tyle, że ten bluszcz się ruszał. 

Listki, które okazały się pokrytą śluzem łuską, 



wydawały dźwięk podobny mlaskaniu, pnącza owijając 

się ciasno wokół budowli szurały nieprzyjemnie, a ze 

szczytu wieży wychynęła nagle głowa przypominająca 

gadzi łeb pomiędzy dwoma liśćmi zdeformowanej 

paproci. 

Szpinak zerwał się wtedy na nogi, cofnął kilka 

kroków, potknął i upadł. Próbował cofać się nadal, na 

czterech kończynach, ale to najwyraźniej sprowokowało 

stwora, bo podciągnął swoje cielsko, owinął się 

wyżej, mocniej, niczym napięta sprężyna. A gdy już 

cały znalazł się na stożku dachu, wystrzelił, 

szczerząc przerażające kły pokryte zielenią jadu... 

Szpinak skrzywił się teraz na samo wspomnienie. Gdyby 

nie zjawili się Brewka - który przytomnie kopnął 

bestię w bok głowy - i Usterix - to on znalazł 

antystworową appkę - Szpinaka już by nie było wśród 

żywych.  

- No dobra, dziewczynka ma około piętnastu lat, ma 

padaczkę i fretkę. Coś jeszcze muszę o niej wiedzieć? 

- zapytał Buła.  

- Jest ładna - zauważył Brewka. I nawet on, ze swoim 

brązowym pasem karate, zaawansowanym Judo i 

subskrypcją kanału bokserskiego musiał ustąpić pod 

spojrzeniem Kryśki zwanej Lidką. To, że dziewczynka 

kochała się w Bule było oczywistością dla wszystkich. 

Podobnie jak to, że lider traktuje ją raczej jak 

młodszą siostrę i musiałaby być ostatnią kobietą na 

ziemi, by się z nią związał. Mówili jej to, a ona 

powtarzała, że są debile, coś im się roi i jak im tak 

romanse w głowie, to niech sobie zrobią maraton 

"Zmierzchu". 

- Jest przeciętnej urody, dość rozgarnięta, trochę 

nadęta i strasznie dużo czyta - doprecyzowała 

dziewczynka, kładąc akcent na to ostatnie. Wiedziała, 

że Buła nawet z Potterem czekał na filmy.  

- A jej brat?  

- Młodszy, trochę jak Szpinak. Dużo czyta, 

szczególnie fantastyki, całkiem gibki. A do tego... 

Przerwała nagle, w pół słowa i uniosła rękę. Wszyscy 

podążyli wzrokiem za tym gestem. Na czystym poza tym 

niebie pojawiła się jedna ciemna chmura. Póki co 

niewielka, ale zdawała się rosnąć. Wiedzieli co to 

znaczy. Tak pojawiały się portale.  



Buła poderwał się na nogi i zaczął wkładać naostrzone 

kijki do specjalnych uchwytów na pasku. Zrobił je 

sam, ze skóry i ćwieków z kurtki brata, na 

podobieństwo łowców wampirów ze starych filmów.  

- Gdzie to jest? Dworzec? - zapytał Usterix i zanim 

ktokolwiek zdążył mu odpowiedzieć, wyjął telefon i 

szybko przeswipował dwa ekrany appek. Znalazł tę 

właściwą, z ikoną przedstawiającą opolski amfiteatr w 

płonącym kręgu i kliknął. Zaraz otworzyła się mapa 

miasta, a na niej płonący punkt w okolicy dworca. - 

Szlag! To... 

- ... Lokomotywa - dokończył za niego Brewka. Nie 

musiał, bo wszyscy się zorientowali, że czymkolwiek 

było to, z czym walczyli, upodobało sobie takie 

właśnie charakterystyczne dla Opola miejsca i 

symbole. Twór był niczym karykaturzysta na 

zakopiańskich Krupówkach - budował podobieństwo na 

zasadzie uchwycenia kilku charakterystycznych cech, a 

potem wykoślawienia ich w możliwie najdziwniejszy 

sposób. Tam jednak chodziło o zabawny efekt. Tu o 

wypaczenie rzeczywistości, w której żyją.  

Brewka zawiązał na czole czerwoną opaskę, na 

podobieństwo swoich filmowych idoli z kina kopanego. 

Kryśka zwana Lidką wyjęła z plecaczka podkradziony 

bratu taser, a Usterix podpiął telefon do zestawu 

powerbanków posklejanych taśmą na podobieństwo 

magazynków do karabinów. Szpinak zamamrotał coś pod 

nosem i z przestrachem spojrzał na nowoczesną 

bibliotekę miejską za ich plecami. To tu, ledwie 

tydzień temu stoczyli chyba najbardziej epicki bój, 

gdy nagle spomiędzy regałów zaczęły wyłazić wąpierze 

o pociągłych twarzach jakby kto ludzką skórę o 

rozmiar za małą naciągnął na sklepowe manekiny. Zaraz 

też dołączyły do nich strzygi o trzech rzędach 

drobnych, ostrych zębów, włosach pozlepianych 

zakrzepniętą krwią i żywicą, a na koniec z działu 

dziecięcego wylazły boboki przypominające dzieci ale 

z rękami jak u małp i zębami jak u wilków. To właśnie 

wtedy drużyna zaliczyła pierwsze ofiary śmiertelne. 

Gruby Huba i nieśmiała, ale waleczna Lucynka, która  

ranna, wciągana do równoległego wymiaru krzyczała 

takie słowa, że nawet pijane żulki w parku, 

zgorszone, zakrywały uszy. 

To była rzecz, która zastanawiała ich najmocniej. 

Dlaczego mimo iż inny wymiar tyle razy zamanifestował 



już swoją obecność, nikt na to nie reagował inaczej 

niż przez chwilę. W czasie ataku na bibliotekę, panie 

bibliotekarki krzyczały i nawet rzucały w stwory 

książkami, ale minęła godzina, wymiar się zamknął i 

nic. Bestie poznikały tak z podłogi, ze schodów, z 

windy, jak i z pamięci wszystkich prócz szajki. Jakby 

to się tylko wszystkim wydawało. Kordon wojska, 

ludzie w specjalnych kombinezonach jak w filmie 

"Epidemia", na których najmocniej liczył Usterix, 

nigdy się nie pojawili.  

- Będzie źle, prawda? - zapytał Szpinak.  

Buła wzruszył ramionami.  

- Będzie jak będzie - powiedział. Otrzepał spodnie i 

podszedł do roweru. Jego BMX był stary, bordowy. Na 

kierownicy miał nalepkę z Jokerem. Wyciągając koło ze 

stojaka odwrócił się na resztę bandy i uśmiechnął 

się, być może po raz pierwszy odkąd stracili Hubę i 

Lucynkę.  

- Dalej, ekipo! - powiedział. - Kto z Was chce żyć 

wiecznie? 

- Ja to bym chciał chociaż móc legalnie piwo wypić - 

mruknął Brewka, wywijając brwiami jak nunczako, a 

Kryśka zwana Lidką wybuchnęła śmiechem.  

- Za Opole - zawołała. - za piwo, które kiedyś i 

za... 

- Lody z Sopelka? - zaproponował Szpinak. 

- Niech będzie! 

Wskoczyli na rowery i pognali parkiem przy 

filharmonii, potem w Krakowską i w stronę dworca. 

Pędząc nie zauważyli, mijanej dwójki o której 

rozmawiali, piętnastoletniej dziewczynki i 

dziewięcioletniego chłopca. Nie widzieli ich rodziców 

idących krok za dzieciakami i rozmawiających o pracy, 

o urokach miasta i o konieczności wyjazdu do 

wrocławskiej Ikei. Cała rodzina jadła lody i mało 

brakowało, a chłopiec opuściłby swój wafelek z 

czekoladowymi, uskakując przed rozpędzonym 

Szpinakiem.  

- Co to za szaleństwo? - zawołał, widząc to, oburzony 

tata chłopca. Ale powiedział to o kilka minut za 

wcześnie. Prawdziwe szaleństwo rozpętało się dwie 

minuty później, a skończyło tym, że zostały po nim i 



jego żonie tylko niedojedzone waniliowe, lewy but 

małżonki, portfel z dziurą w kieszonce na drobne i 

krzyk bólu odbijający się echem w głowach jego 

dzieci. 

*** 

 

Gdy dotarli na miejsce, Buła już wiedział, że będzie 

źle. Cały, wyremontowany budynek opolskiego dworca 

obsiadły ptakopodobne stwory o pyskach gargulców i 

gębach przypominających mielarki do odpadów. Na 

starej, zabytkowej lokomotywie stojącej na prawo od 

budynku siedział okrakiem porośnięty sierścią olbrzym 

o dwóch paskudnych łbach, a wokół jego stóp wiły się 

wężowe pnącza. Zza winkli zerkały żółtymi ślepami, 

skrzaty, upiorne utopce, piękne choć wykrzywione 

nienawiścią dziwożony i kikimory przypominające jako 

żywo Momo z krążącej po sieci creepypasty. 

Nienaturalnie wielkie oczy, nos w zaniku, bezzębna 

gęba będąca wrotami do czeluści bez dna.  

Bestie czekały i tym razem zdawały się niewidoczne 

dla innych. Pasażerowie wchodzili i wychodzili z 

budynku ciągnąc za sobą walizki, taksówkarze 

rozmawiali ze sobą oparci pośladkami o swoje gabloty. 

Ktoś zgubił kwitek parkingowy i klął w żywy kamień, 

ktoś inny pytał gdzie tutaj jest poczta, choć miał ją 

przecież nieomal obok siebie. Nikt nie wiedział co 

się święci. Nikt nie wiedział co się stanie.  

Oprócz nich.  

Buła zsiadł z roweru, wyjął dwa kijki i zakręcił nimi 

między palcami. Brewka stanął tuż obok i uderzył 

knykciami o nos jak bokser.  

- Pamiętajcie, robimy jak zawsze. Musimy otworzyć 

portal, im większy tym lepszy. On zassie wszystkie 

bestie jak odkurzacz. Szpinak ty masz ten swój 

instynkt, nie? I nawet jak widzisz rzeczy, których 

nie ma, zawsze wiesz jak otworzyć portal. Więc myśl. 

A my spróbujemy kupić ci czas, dobra?  

- Ja biorę olbrzyma - powiedziała Kryśka zwana Lidką 

stając po drugiej stronie Buły. Ten spojrzał na nią, 

uśmiechnął się i objął ją ramieniem.  

- Jak to się uda, zabiorę cię na lody i do kina, co 

ty na to? - zaproponował.  



Dziewczynka na kilka sekund wstrzymała oddech.  

- Jezu, ty też? Matka wam Harlequiny do snu czytała 

czy jaka cholera?  - powiedziała w końcu. - Skup się 

na walce, bo może i jesteś buła, ale chyba nie 

umoczona w mleku mamusi, co? 

Starszy chłopak roześmiał się w głos, czym zwrócił 

uwagę stworów na dachu. Te rozłożyły skrzydła, 

błysnęły szponami, a jedna nawet poderwała się do 

lotu ze skrzekiem... by zaraz paść na ziemię rażona 

laserem.  

Wszyscy obejrzeli się na Usterixa ściskającego w 

dłoni telefon. Ten wzruszył ramionami.  

- No co, appka taka. Z "Gwiezdnych Wojen" - wyjaśnił.  

Na więcej słów nie było czasu, bo stwory sprowokowane 

śmiercią jednego ze swoich zerwały się niczym 

spłoszone stado wron i na moment zasłoniły niebo 

swymi czarnymi skrzydłami.  

Dzieciaki przyjęły pozycję bojową.  

- Cawabanga! - wrzasnął nagle Szpinak i ruszył do 

przodu. On jeden nie zsiadł wcześniej z roweru i 

teraz nabierał prędkości gnając prosto na szklane 

drzwi dworca. Gdy rower się rozpędził chłopiec puścił 

kierownicę, rozłożył ręce i zamknął oczy. Jechał tak 

prosto, siłą rozpędu, wciąż pedałując i gdy już, już 

wszystko wskazywało na to, że uderzy o szklaną taflę, 

rzeczywistość pękła i wypadły zza niej tłuste, 

szarozielone macki i pnącza. Szpinak wpadł w 

szczelinę, a ta rozszerzyła się z miejsca, sięgając 

aż czubka dachu dworca.  

- Teraz! - wrzasnął Buła. Skoczył do przodu, unikając 

szponiastej łapy i dźgając ostrym kijkiem. Kątem oka 

widział jak Brewka zadaje prosty cios w pysk Strzygi, 

a następnie kopniakiem posyła skrzata prosto na 

skrzydlatą bestię. Kryśka zwana Lidką, jak obiecała, 

gnała już w stronę olbrzyma siedzącego na 

lokomotywie, gnąc się przy tym jak żołnierz pod 

ostrzałem. Usterix strzelał laserami na lewo i prawo 

oczyszczając niebo z potwornych sił lotniczych.  

Walczyli, a szczelina poszerzała się powoli acz 

nieuchronnie. Tym razem jednak zamiast zasysać 

potwory, jak to miała w zwyczaju wypuszczała ich 

coraz więcej i więcej. Bestie wylewały się niczym 



pasażerowie opóźnionego pociągu relacji Wrocław-

Kraków i zdawały się nie mniej wściekłe.  

W końcu było ich już tyle, że Buła nie wytrzymał.  

- Odwrót - polecił, wiedząc jednak , że to 

beznadziejne. Nie było gdzie się wycofać. Nie było 

gdzie uciec.  

I wtedy nagle wszystko ucichło. Potwory zamarły w 

jednej chwili niczym ba filmowej stopklatce. Tylko 

olbrzym, wciąż opędzający się maczugą od ataków 

wściekłej, zdeterminowanej Kryśki zwanej Lidką, 

podniósł się powoli z lokomotywy i wskazał na Bułę 

jedną ze swoich dwóch bród.  

- Chcemy tylko was - powiedział głosem kogoś, kto nie 

nawykł do mówienia. A przynajmniej nie po ludzku. - 

Dziś odejdziemy wraz z wami.  

Buła pokręcił głową.  

- Nie jesteśmy tak głupi - powiedział. - Dlaczego 

mamy wam wierzyć? 

Olbrzym roześmiał się i pacnął Kryśkę zwaną Lidką 

niczym muchę.  

- Nie macie wyboru. 

Buła wiedział, że to prawda. Czuł to podskórnie, ale 

i widział, patrząc na przewagę przeciwnika. Nie mieli 

szans, bestii było zbyt wiele i na miejscu każdej 

pokonanej zaraz pojawiały się dwie nowe. Sytuacja 

była beznadziejna.  

Obejrzał się i spojrzał na Usterixa. 

- Mam nadzieję, że ta dwójka, o której mówiliście, 

rzeczywiście jest tak ważna, jak Wam się wydaje - 

powiedział, po czym powoli, wyjął ostatni z 

zaostrzonych patyków. Ten wciąż brudny od śluzu. 

Zważył go w ręce i cisnął mocno, pewnie, daleko poza 

normalny zasięg podobnej broni. Ale to nie był 

normalny zasięg, bo i okoliczności nie były 

zwyczajne. A bohaterom wolno więcej.  

Olbrzym zorientował się, co się święci, o ułamek 

sekundy za późno. Spróbował się zasłonić, odwrócić, 

ale nie zdążył, bo patyk gładko wszedł mu w oko. 

Gigant zawył najpierw jedną głową, a zaraz potem 

drugą, gdy na jego stopę spadła płyta chodnikowa. 

Kryśka zwana Lidką, która korzystając z nieuwagi 



przeciwnika zaopatrzyła się w stosowną broń, teraz 

otrzepała ręce i wzięła się pod boki.  

- Potraktuj to jako odpowiedź, przerośnięta pierdoło 

- zawołała. - Za Opole, piwo kiedyś i lody z 

"Sopelka"! 

Chłopcy podchwycili ten okrzyk, a potem... cóż... 

przeszli do legendy.  

   

 

    

  

  

 

          

 

  


