
Iluzja bezpieczeństwa 

 

Nie wiedziałam, że jedna sytuacja może zmienić moje życie oraz postrzeganie tego 

chaotycznego świata pełnego tajemnic i sekretów skrytych w mrokach. Wszystko zaczęło się 

od jednego listu z pewnej edukacyjnej placówki, od spakowania rzeczy osobistych do 

walizek i pożegnania się z miejscem zwanym domem, moim azylem i miejscem komfortu, 

którego już niestety nigdy nie zobaczę. 

- Wszystko spakowane, Shiryō? - zapytała mnie, z nutą szczęścia w głosie, moja mama. 

-  Spakowane - Odpowiedziałam. 

- Cieszysz się? Na twoim miejscu szalałabym z radości, w końcu idziesz do jednej z 

lepszych instytucji w całej krainie.  Przytaknęłam niepewnie. 

Chwilę później wyszłyśmy z domu obładowane bagażami. Czekając na tatę, lekko 

rozczesywałam włosy palcami. Cieszyłam się z powodu nowej szkoły, ale czułam także lęk. 

Takie miejsca są dla niezwykłych osób, które wykazują się specjalnościami, albo - jak to inni 

określają - “elementami” wyróżniającymi ludzi, nadając im cechy pewnych sił związanych z 

prawami przyrody . Nie wiedziałam, dlaczego moja mama uznała, że zrobienie badań w celu 

wykazania nadprzyrodzonej mocy jest konieczne. Zastanawiałam się nad tym przez chwilę, 

gdy nagle usłyszałam głośny dźwięk silnika samochodu. Wsiadłam do środka, rodzice 

spakowali bagaże do tylnej części pojazdu, po chwili ruszyliśmy w drogę. Poczułam na 

twarzy powiew świeżego wiatru wiejącego z północy. Wypożyczone auto było stare, ale 

piękne, nie miało dachu. Uwielbiałam podróżować takimi pojazdami. Niestety, mojej 

wyprawie towarzyszyła nie tylko radość, ogarnęła mnie także nagła tęsknota. Każdy w mojej 

dzielnicy wiedział, że przeprowadzka oznacza niebezpieczną przygodę oraz wiele 

nieprzespanych nocy. Czułam, że wyjeżdżając, zyskam coś ważnego i jednocześnie stracę. 

Uznałam po chwili, że lepszym rozwiązaniem niż zamartwianie się będzie zagłuszenie 

narastających, negatywnych myśli, spoglądanie w dal na pomarańczowe drzewa klonu oraz 

stare, ale przytulne domy. Była dość wczesna godzina, więc nikogo nie widziałam, a słońce 

budziło się, oświetlając brukowane ulice. Moi rodzice zaczęli rozmawiać o pracy. 

Przyjechaliśmy na stację główną. Wysiadłam z samochodu oraz grzecznie poczekałam na 

rodziców. Mieliśmy pojechać pociągiem, gdyż droga była zbyt odległa, aby tłuc się 

samochodem. Postanowiłam, że pomogę rodzinie w noszeniu walizek na peron.  

- Dziękuję Shi, poczekaj, a ja razem z mamą pójdę zatwierdzić dokumenty oraz bilety  - 

powiedział ojciec, po chwili odchodząc. 

Nawet nie zdążyłam odpowiedzieć, ale mnie znał. Dobrze wiedział, że go posłucham. 

Usiadłam na jednej z metalowych ławek, pilnując walizek. Z lekkim znudzeniem machałam 

nogami i rozglądałam się po peronie. Dach stacji był wykonany z ciemnego, świerkowego 



drewna, a srebrne detale dodawały mu uroku oraz pewnej przyjemnej atmosfery. 

Zauważyłam kilka osób czekających jak ja, na pociąg. Po mojej głowie przeszła myśl, która 

po chwili wywołała u mnie niepokój. Co jeśli moi rówieśnicy w nowej szkole okażą się niemili? 

Albo zaczną mnie prześladować? Pamiętam, jak pewnego razu koleżanka z klasy uznała, że 

jestem zbyt blada i postanowiła mnie obgadywać z innymi... Modliłam się w duchu, by ten 

scenariusz się nie powtórzył. Zamknęłam oczy i próbowałam oczyścić umysł przed 

napływem kolejnych smutnych wspomnień. Starałam się stłumić negatywne myśli. Nie 

powinno być aż tak źle, jak się obawiałam. Po chwili usłyszałam pisk maszyny parowej oraz 

przyspieszone kroki rodziców. Wywnioskowałam, że to podjeżdża nasz pociąg. 

Załadowaliśmy bagaże i zamknęliśmy drzwi wagonu dokładnie z pierwszym gwizdkiem 

konduktora. Znalazłam swój przedział i usiadłam przy oknie. Maszyna ruszyła. Za oknem 

słychać było głośny dźwięk kół stalowych i pisk lokomotywy. Pociąg nabierał prędkości, a 

miasto z każdą sekundą było coraz dalej, aż zniknęło za horyzontem. Opuszczałam swój 

dotychczasowy dom i swoje dobrze znane życie, więc poczułam sprzeczne emocje. Z jednej 

strony nie chciałam się przeprowadzać i bałam się nowego miejsca, a z drugiej strony byłam 

podekscytowana tym, co mnie czeka.  

- Wszystko będzie dobrze Shi, nie bądź smutna. Każda rzecz się kiedyś kończy, ale 

zawsze coś nowego się zaczyna. Trzeba tylko dać szansę nowym okazjom, uwierz, na 

pewno będzie lepiej - Próbowała mnie pocieszyć moja mama. Jej słowa dodały mi otuchy. 

- Masz rację - mruknęłam cicho, ponieważ nie udało mi się skryć resztek smutku. 

Pozostałą część trasy przebyłam w milczeniu, raz się rozglądając, a czasem nawet rysując w 

podręcznym szkicowniku. Rodzice zabawiali mnie rozmową, opisywali nasz nowy dom i jego 

okolice. Snuli marzenia o cudownym życiu, które będziemy tam wieść. Minęło parę godzin, z 

głośnika popłynęły słowa: “Ostatni przystanek - Stacja Ori”. Wysiadłam z pociągu i uderzył 

mnie mróz. Było tutaj o wiele zimniej niż w moim dawnym już domu. Zakryłam się bardziej 

ciemnobrązowym płaszczem oraz nałożyłam czapkę. Wróciłam z rodzicami po nasze rzeczy, 

a później zatrzymaliśmy się przy wejściu małego dworca. Poczułam na swoim ramieniu 

ciepłą dłoń. 

- Miłego dnia w szkole, niech dzień stanie się lepszy - Powiedziała mama z radością w    

      głosie. 

- Miłej pracy - odpowiedziałam, zmuszając się do uśmiechu.- Poznaj fajnych przyjaciół - 

poczułam jak tata poczochrał mi włosy. 

- Jasne - odparłam i pożegnałam się z rodziną, poprawiając sobie fryzurę. 

Wzięłam swoją podręczną torbę, która mieściła wiele przeróżnych rzeczy, i ruszyłam w 

poszukiwaniu pewnych wskazówek, jak dojść do szkoły. Po dłuższym rozglądaniu się 

nareszcie znalazłam drogę. Przechodziłam przez małe uliczki i osobne domostwa. 

Miasteczko prezentowało się nawet dobrze. Widziałam niewiele tutejszych ludzi już 



pracujących przy swoich grządkach. Zauważyłam lasy rozciągające się daleko za 

horyzontem, przykrywając teren odrobiną zieleni oraz odcieni pomarańczu. Cieszyłam się z 

widoku, który było bardzo inspirujący i odprężający. z zza drzew wyłaniał się duży oraz 

ciekawy budynek. Prawdopodobnie to była moja szkoła. Przyspieszyłam nieco kroku, aż 

dotarłam do bramy oraz ceglanego ogrodzenia porośniętego bluszczem. Zauważyłam cień 

osoby, która weszła do środka wielkiego budynku. Szkoła wyglądem przypominała zamek 

gotycki bez tych wszystkich wież. Wielkie łuki ceglane nad oknami prezentowały się 

niesamowicie, szczególnie z płaskorzeźbami na filarach. Powoli uchyliłam bramę, która 

skrzypnięciem odstraszyła stado kruków z małego placu. Skierowałam się w stronę wejścia, 

przy okazji rozglądając się uważnie. Otaczało mnie wiele drewnianych ławek przy dębach, 

pod niektórymi drzewami były nawet miejsca na rozłożenie koca piknikowego. Po prawej 

stronie znajdowały się ścieżki prowadzące do rabat z dziko rosnącymi kwiatami, ziołami 

leczniczymi i innymi roślinami. Postanowiłam w końcu wejść do środka budynku. Miałam 

nadzieję, że wnętrze dorównywało wspaniałości placu. Nie zawiodłam się, ściany były 

wyłożone egzotycznym drewnem, a podłoga pokryta wykładziną w odcieniu brązu. Po prawej 

stronie znajdowało się pomieszczenie z okienkiem. Za ścianką z okienkiem przesiadywała 

jedna pani czytająca czasopismo. Niepewnie podeszłam. 

- Przepraszam - odchrząknęłam - Gdzie znajdę sekretariat? - Nie odpowiedziała mi od 

  razu. Najpierw wzięła łyk okropnie wyglądającej cieczy zwanej kawą, której zapach bardzo 

  szybko się rozprzestrzenił. 

- Prawym korytarzem, sala numer 12 - Jej głos był znudzony, nawet nie spojrzała w moją 

  stronę. 

- Dziękuję - mruknęłam i ruszyłam szybkim krokiem we wskazanym kierunku. 

 

  Nie wiedziałam, dlaczego pani była niemiła, pomyślałam, że może miała zły poranek. 

Spowolniłam kroku i rozejrzałam się za salą. Po znalezieniu odpowiednich drzwi, zapukałam 

delikatnie i weszłam do środka. Porozmawiałam z sekretarką, która wytłumaczyła mi 

najważniejsze rzeczy, dając dokumenty do podpisania. Były tam moje dane osobowe oraz 

regulamin szkolny. Oddałam papiery i pożegnałam się grzecznie. Po tej wizycie humor mi się 

znacznie poprawił. Wyszłam z sali, zamykając za sobą drzwi i spojrzałam na otrzymaną 

kartkę. Byłam w klasie pierwszej, która aktualnie zaczynała lekcję w sali 206. Jak mogłam się 

domyślić, pomieszczenie znajdowało się na piętrze drugim. Zerknęłam na zegar wiszący nad 

wejściem do szkoły. Miałam dużo czasu na rozejrzenie się po korytarzach, więc 

postanowiłam to zrobić. Chciałam bardzo poznać miejsce, w którym spędzę swoje następne 

cztery lata i odkryć każdy zakamarek. Poszłam w stronę schodów, a na każdym korytarzu 

znajdowały się ławki i kwiaty doniczkowe przy oknach, zza których rozciągały się przepiękne 

widoki. Zapach wszystkich pomieszczeń przypominał wilgoć, ale prawdopodobnie przez 



wczesną porę dnia. Po obejrzeniu pierwszego piętra weszłam wyżej, przeskakując kolejne 

stopnie. Przy ostatnim schodku nagle zahaczyłam nogą o fałdę w wykładzinie. Zamknęłam 

oczy. Poczułam przeszywający ból po jednej stronie ciała. Wydałam cichy dźwięk 

zrezygnowania i próbowałam wstać, przy okazji poprawiając sobie ubranie. Usłyszałam kroki. 

Już zaczęłam odczuwać przytłaczający wstyd… Miałam nadzieję, że nie jest to zły znak.  

- Nic Ci nie jest? - usłyszałam nagle niski głos za plecami. Odwróciłam się i ujrzałam 

 chłopaka z rozwianymi, czarnymi włosami i oczami budzącymi niepokój. Onieśmielona 

  odwróciłam wzrok.  

- Nic się nie stało - Mruknęłam nieśmiało. Głos miałam jeszcze cichszy niż normalnie. 

- Jesteś pewna? - zapytał - słyszałem rumor - niepewnie rozejrzał się po korytarzu. W jego 

  oczach było dostrzegalne lekkie zdezorientowanie.  

- Tak, jestem - Odpowiedziałam już normalnym tonem. 

- Przy okazji, jestem Sakkaki, a ty jak masz na imię? - przyznam, o manierach nie 

   zapomniał. 

- Shiryō - po chwili wyciągnął swoją dłoń, by się przywitać - jaką masz specjalność? - nagle 

  spytałam. Nawet nie wiedziałam, czy to odpowiedni temat do pierwszej rozmowy. 

- Miło mi, że takie rzeczy Cię interesują, dowiesz się wkrótce - na jego twarzy zawitał 

  uśmiech - jeśli będziesz chciała utrzymać kontakt. 

- Zobaczymy - odparłam. Musiałam najpierw go bardziej poznać, by uważać za  znajomego. 

Niestety miałam kłopoty z nawiązywaniem znajomości, zawsze byłam chłodna w relacjach. 

- Klasa pierwsza prawda? Nigdy Cię tu nie widziałem - przytaknęłam - zatem życzę miłego 

roku - Po chwili bardzo ściszył głos, jakby powiedział ostatnie zdanie do siebie - Jeżeli uda Ci 

się przetrwać… - Miałam wątpliwości, czy to było przeznaczone dla moich uszu… 

- Dziękuję - mruknęłam niepewnie - do zobaczenia - dodałam i poszłam w swoją  stronę. 

 

 Później jeszcze zerknęłam za siebie, chłopak odszedł. Koniec rozmowy był trochę 

dziwny… Miałam małą nadzieję, że go więcej nie spotkam.  

Przy klasie usiadłam pod ścianą, zastanawiając się nad jego ostatnimi słowami. ,,Jeżeli uda 

Ci się przetrwać”, ciekawe czy miał na myśli, że dużo tu nauki? Wątpię, wtedy nie 

powiedziałby tego pod nosem… Miałam zagadkę do rozwiązania, a może to był po prostu  

żart, ale niepokoiła mnie powaga, którą zachował. Moje rozmyślanie przerwały 

rozmowy  uczniów. Siedziałam sama, gdy nagle ktoś podniósł głos. 

 

- Aa! Ty jesteś tą nową uczennicą prawda? Jestem Mika Kobayashi! Będziemy w jednej 

klasie, jestem taka podekscytowana! Gdy nauczycielka poinformowała nas o nowej, od razu 

nie mogłam się doczekać! - wstałam i przywitałam się ruchem dłoni. 



- Jestem Shiryō Okamato. Miło Cię poznać Mika - Lekko się uśmiechnęłam do zielonookiej 

brunetki, w ładnym, białym mundurku. 

- Jaką masz specjalność? Moja to lecznictwo, mogę ratować ludzi i tworzyć niesamowite 

lekarstwa! Już dużo trenowałam - czyli pytanie o elementy nie było zakazane, byłam też pod 

wrażeniem, ile już potrafi. 

- Wolałabym zachować to dla siebie.. - odparłam. Nie wiedziałam, jak zareaguje na 

wiadomość, że moja moc może być ,,niebezpieczna”. Przynajmniej tak uznał pan, u którego 

robiłam testy.  

- Rozumiem. Specjalności są jak nagroda od bogów, też Cię to ekscytuje? - jej głos stawał 

się coraz radośniejszy, aż czułam jak smutek związany z opuszczeniem domu stopniowo 

znika… 

- Nie aż tak. Ale ciekawią mnie z bardziej realistycznego punktu widzenia. Mniej… boskiego - 

nagle naszą rozmowę przerwał dźwięk, przypominający o rozpoczęciu lekcji. 

- Ah! Jak ja nie lubię tych dzwonków, zawsze dają o sobie znać w najmniej odpowiednich 

momentach, chodźmy! Usiądziesz za mną, jest tam wolne miejsce - odparła i nagle wzięła 

moją dłoń, i poprowadziła do klasy. 

 

 Pomieszczenie było pięknie ozdobione obrazami oraz roślinami. Znalazły się też 

regały z książkami o chemii. Pewnie miałam teraz lekcję o tej tematyce, albo…, zerknęłam 

na kartkę z planem lekcji. Nazywali ten przedmiot Alchemią, sztuka rozumienia budowy 

świata. Brzmiało to bardzo ciekawie. Usiadłam w swojej ławce i czekałam na nauczyciela, 

który chwilę później wszedł do sali. Lekcja przebiegła bardzo sprawnie. Polubiłam ten 

przedmiot, ale niestety czas szybko przeminął. W czasie przerwy spacerowałam z Miką 

korytarzami, aż zatrzymałyśmy się obok jej znajomych. 

- Hej Sakk i Koru! Jak się macie? - Zapytała z szerokim uśmiechem. Znała chłopaka z 

czarnymi włosami…Moje nadzieje na unikanie go znikły. Drugi uczeń miał na imię Koru. Jego 

włosy były bardzo nietypowe, ciemny fiolet przywoływał tajemniczy nastrój, a białe kosmyki 

przypominały komety na czarnym wręcz, niebie. Jego mundurek podobny był do  ubioru Miki. 

Dopiero do mnie dotarło, że Sakkaki był ubrany na czarno. Ciekawe, czy coś to oznaczało, 

może wpływ naszych elementów? Po chwili głos przerwał moje myśli. 

- Dobrze, a wy?  

- Też dobrze! To jest Shiryō, nowa w klasie - kiwnęłam głową.  

- Czy to farbowane włosy? - Spytałam po chwili nowo poznanego chłopaka. 

- Nie, związane są z moją specjalnością - odparł lekko rozbawiony. Zaczynałam dostrzegać 

wpływy charakteru Miki, ponieważ Sakkaki wydawał się być bardziej wesoły. Podobnie jak ja. 

Jej pogoda zarażała wszystkich wokół, co było zaletą. 

- Bardzo ładne i wyróżniające się - oznajmiłam. Koru podziękował za moje słowa.  



- Dobrze więc, od dzisiaj Shiryō jest w naszej grupie co wy na to? Musi się z kimś przyjaźnić 

- Oznajmiła Mika, przez co poczułam narastający wstyd. Nie trzeba było tak tego ujmować… 

- Jeśli chcesz, mi to nie przeszkadza. Przepraszam, ale muszę coś załatwić, do zobaczenia - 

pożegnał się z uśmiechem Sakkaki i odszedł. 

- Oh, coś często ostatnio spaceruje sam - odparła Mika nieco zrezygnowana - cóż, jego 

strata. Dasz znać, jak coś się stanie? - spytała Koru, który odpowiedział krótko ,,Jasne". 

Odprowadziłyśmy chłopaka pod jego salę. Nie odzywałam się, tylko patrzyłam i 

podziwiałam pomieszczenia. Im dalej w głąb szkoły, tym bardziej korytarze pochłaniał mrok. 

Nagle przed oczami przemknęła mi niezwykła sylwetka. Chciałam zobaczyć, kto mógł być 

tak wysoki, więc postanowiłam przejść się. Rozejrzałam się w obie strony, ale nikogo nie 

ujrzałam. Z prawej znajdowały się żółte taśmy oddzielające pewną część budynku… Czyżby 

szkoła posiadała zamknięte części? Ciekawość zaczęła we mnie rosnąć…  

 

- Idziemy na lekcje~! - przeciągnęła ostatnie słowo Mika. Poszłyśmy szybkim krokiem w 

stronę sali matematycznej - Co tam ciekawego zauważyłaś? Bez słowa opuściłaś 

towarzystwo, a przypomnę, samorząd nie lubi, gdy uczniowie chodzą sami. 

- Naprawdę? - byłam lekko zdziwiona taką decyzją – Czy wracając, widziałaś w szkole 

bardzo wysokie sylwetki? - spytałam niepewnie. 

- Nie, ale Sakkaki powiedział, że kilka razy zauważył. Często znika, tak jak teraz widziałaś, 

trwa to od dłuższego czasu - odparła Mika.  

- Ciekawi Cię dlaczego tak ucieka?  

- Nawet nie wiesz jak bardzo! Kilka razy za nim poszłam, ale od razu mnie dostrzegł - 

mruknęła zawiedziona - Jego specjalność jest uciążliwa… 

- Jaka? - dzwonek przerwał rozmowę. 

 

  Od razu rzuciłyśmy się do biegu w stronę sali, na szczęście zdążyłyśmy. Szybko 

zajęłyśmy swoje miejsca. Otwierając książkę, zastanawiałam się czy powinnam wyciągać 

informacje od innych osób. Postanowiłam, że nie będę kontynuowała tematu specjalności 

Sakkak’iego. Lekcja minęła bardzo szybko, jak i następne, a w przerwach pozałatwiałam 

parę spraw, między innymi odebrałam  podręczniki z biblioteki. Dostałam też czarny 

mundurek, który ubrałam po lekcji wychowania fizycznego i magicznego. Pierwszy dzień w 

szkole, a tyle wrażeń, tyle spraw mnie intrygowało.Postanowiłam przejść się do biblioteki. 

Myślę, że rodzice nie będą mieli za złe, że zostanę chwilę dłużej w szkole. Jak moja mama 

mówiła: “Trzeba dać szansę okazjom”, a to był idealny czas, by sprawdzić te wszystkie 

zagadkowe informacje. Szybszym krokiem dotarłam na miejsce i otworzyłam kolejne 

wielkie drzwi. W środku pomieszczenia znajdowały się wielkie ławy na których stało wiele 

świec i kwiatów, dających przytulny nastrój. Regały z ułożonymi alfabetycznie książkami 



znajdowały się w każdym wolnym miejscu. Zapach był wspaniały, czułam świeże drewno 

oraz płomień w kominku, który był po prawej stronie pomieszczenia. Znajdowało się też 

nieopodal wielkie biurko, za którym siedziała starsza pani. 

 

- Dzień dobry ponownie - przywitałam się, podchodząc do bibliotekarki. 

- Dzień dobry Shiryō, przypomniało mi się, co oznacza twoje imię - oznajmiła tajemniczo 

bibliotekarka. 

Rozpoczęłyśmy rozmowę na temat znaczenia imion, Dowiedziałam się, że osoby obdarzone 

mocą posiadają interesujące imiona. 

- Oh, chciałabym usłyszeć - poprosiłam. 

- Shiryō… Imię z mitologii, znaczące dusza osoby zmarłej, która próbuje zabrać ze sobą 

swoich bliskich na drugi świat - stanęłam ze zdziwieniem wymalowanym na twarzy. Nigdy o 

tym nie słyszałam… 

- Dość ciekawe - odparłam - dziękuję serdecznie za informację, pójdę już poszukać  książek 

- odwróciłam się w stronę jednego regału. 

 

     Szukałam informacji o szkole, chciałam się dowiedzieć dlaczego zamknęli część szkoły. 

Szukałam tytułów, które by mnie zainteresowały. Przeszłam do części z gazetami na niższej 

półce pokrytej pajęczynami oraz kurzem. Po pewnym czasie wyciągnęłam jedno ze starych 

czasopism. Wydane było pół wieku temu. Zdziwiona otworzyłam je. Kartki były żółte od 

starości, ale na szczęście udało się rozczytać. Przesuwałam wzroki po nagłówkach, gdy 

nagle znalazłam to, czego szukałam. Artykuł dotyczył wypadku, w którym zginęło parę osób, 

niestety wiele rzeczy nie było wyjaśnionych. Moja ciekawość rosła z każdą chwilą, więc 

postanowiłam sprawdzić, co mogło się stać. Nie lubiłam bardzo ukrywania prawdyani 

mydlenia oczu. Podeszłam do bibliotekarki wypożyczyć kilka gazet. 

 

- To wszystko? - spytała, na co przytaknęłam - dobrze - po chwili mruknęła - uważaj, nie 

wychylaj się… - zdziwiona wzięłam powoli gazety i schowałam do torby. 

 

 Pożegnałam się i szybkim krokiem wyszłam z pomieszczenia. Ruszyłam w stronę 

zamkniętej części, myśląc nad słowami starszej pani. Ciekawe, czy bibliotekarka też 

posiadała specjalność? Prawdopodobnie tak, jak uczniowie. Było południe, a mroki powoli 

kryły kąty korytarzy. W zamkniętej części, okna były zasłonięte kurtynami, a samo miejsce 

wydawało się całkiem czyste, pomijając drobinki kurzu unoszące się w powietrzu. Poczułam 

powiew wilgoci z głębi pomieszczeń. Na szczęście nic więcej. Wzięłam głęboki oddech i 

przekroczyłam taśmę. Krew pulsowała w moich żyłach, bardzo chciałam wiedzieć, co się tam 

stało. W artykule przedstawiono, ze powodem wydarzenia było niewłaściwe użycie sprzętu 



alchemicznego. Nie była to wiarygodna teza, ponieważ świadkowie wspominali o śladach 

zadrapań na każdym ciele, do których nie mogły doprowadzić odczynniki czy eliksir. Powoli 

szłam przez korytarze, atmosfera gęstniała coraz bardziej, a ja miałam wrażenie, że czas 

spowalniał z każdym następnym krokiem… Natrafiłam na pierwszą, niestety zamkniętą, salę. 

Niepokój ogarnął moje myśli. Żałowałam swojej impulsywności w takich sytuacjach, gdy 

ciekawość brała górę. Ta pokusa jednak była silniejsza niż lęk. Poczułam dreszcz emocji na 

całym ciele, przyjemny chłód, którego dawno nie doświadczyłam. Próbowałam odgonić 

wspomnienia, których z każdą chwilą napływało coraz więcej. Stanęłam by ochłonąć. 

Ujrzałam drzwi wyłamane z zawiasów, a na podłodze stosy wyrwanych kartek z zeszytów. 

Miałam wrażenie, jakbym była w nieskończonym labiryncie bez wyjścia. Przemknęła mi myśl, 

aby zawrócić, ale nadzieja na ujawnienie prawdy zwyciężyła. 

    Niewiele rzeczy wiedziałam o elementach, na lekcjach pewne tematy są pomijane z 

niewiadomych przyczyn, a to była okazja do zdobycia nowej wiedzy. Weszłam do sali tak, by 

nie ruszyć leżących drzwi, gdy nagle uderzył mnie specyficzny odór. W klasie było wiele, 

bardzo wiele słoików z najprzeróżniejszymi rzeczami w środku; rośliny, zioła, odczyny aż … 

Nagle zdałam sobie sprawę z tego, co znajduje się w niektórych naczyniach. Podeszłam 

bliżej regału, w szklanych pojemnikach znajdowały się narządy zanurzone w czerwonym 

płynie, kształtem przypominały szczurze serca. Odsunęłam się parę kroków … już 

wiedziałam, co dawało taki smród. Pewnie znajdowałam się w sali biologicznej… Z ohydą 

wymalowaną na twarzy chciałam wyjść, gdy nagle usłyszałam ciężkie kroki. Rozejrzałam się 

po sali w poszukiwaniu kryjówki, po czym przykucnęłam się pod biurkiem nauczyciela.   

Powtarzałam w głowie zdanie starszej pani ,,Nie wychylaj się… Nie wychylaj się Shiryō…”, 

zasłoniłam oczy i usta, by opanować swój strach. ,,Ciekawość to pierwszy stopień do 

piekła…”  Odgłosy stawały się coraz głośniejsze i cięższe. Po dźwiękach mogłam rozpoznać 

wielkość tej osoby. Nagle, kroki ucichły i nieregularny oddech wypełnił przestrzeń. W myślach 

błagałam, by obcy odszedł jak najszybciej, ale niestety wciąż słyszałam posapywanie. Lekko 

otworzyłam  oczy. Jeżeli ktoś robił sobie żarty, to nie były one śmieszne! Czułam na plecach 

zimny pot, kątem oka coś zauważyłam, moje źrenice rozszerzały się w zdumieniu. Na środku 

pomieszczenia stał nagi stwór częściowo pokryty roślinami. Jego skóra była blada oraz 

naciągnięta na szkielet. Na grzbiecie potwora rosły świecące pręciki jak u kwiatów 

znajdujących się na terenach bagiennych i coś podobnego do kolców… Byłam 

sparaliżowana strachem, aż ugryzłam się w palec, by tylko nie krzyczeć. Dlaczego byłam 

taka głupia… To miał być zwyczajny dzień nowej uczennicy w pewnej szkole magicznej… . 

Drugą ręką kawałek spódnicy. Po dłuższym czasie dźwięki zaczęły ustępować, aż ucichły. 

Stwór odszedł, a jedyne co słyszałam to swój własny krótki oddech. Zaczęłam się uspokajać. 

Nigdy więcej nie spojrzę na tę szkołę tak jak wcześniej… Oparłam się plecami o biurko i 

złapałam za głowę. Czułam pulsujący ból, postanowiłam więc wstać i jak najszybciej pójść 



do przytulnego domu. Przy drzwiach usłyszałam kolejny odgłos kroków. Tylko… dziwnie je 

kojarzyłam. Rozejrzałam się wokół, ktoś powinien być bardzo blisko, ale nic nie widziałam. 

Osoba na pewno użyła specjalności… 

- S- Shiryō?! Co ty tu robisz?? - Nagle podbiegł do mnie Sakkaki. Wyglądał na dość 

przerażonego. Niepewnie spojrzałam w jego stronę, niestety lęk nie ustępował. 

- Uh… - zaczęłam - Chciałam zobaczyć co jest za taśmą - mruknęłam - po twojej reakcji 

sądzę, że nie był to najlepszy pomysł - dodałam niepewnie. 

- Oczywiście, że nie jest! - zirytował się - nawet nie wiesz co– - przerwał nagle i przyjrzał mi 

się dokładniej - Dlaczego tak się trzęsiesz? Coś się stało? Wyglądasz, jakby ci ktoś duszę 

zabrał - odparł delikatniej już. 

- Nie jest to sprawa warta uwagi – dałam wymijającą odpowiedź - co ty tu robisz? -. 

- Mógłbym odpowiedzieć to samo, co przed chwilą usłyszałem. Zrozumiałam, że naprawdę 

go zezłościłam, nie wiedziałam, że tak łatwo można niektóre osoby wyprowadzić z 

równowagi. 

- Wspomniałeś o czymś... - odparłam spokojnie, co jakiś czas rozglądając się po korytarzu. 

Zauważyłam ciemne ślady na podłodze, których wcześniej na pewno nie było… 

- Uh - odchrząknął - dobra, podzielę się, tylko radzę byś była ciszej - spojrzałam mu w oczy - 

w tej szkole dzieje się coś złego. Nie bez powodu zamknięto tę część budynku, gdzie są 

przetrzymywane różne mikstury oraz materiały. Znasz legendy o powstaniu świata? - spytał, 

po czym nawet nie poczekał na moją odpowiedź - Chociaż nie. Na religii opowiadają o tym 

dopiero pod koniec pierwszego roku.  

- Mogłabym dostać suche fakty? - spytałam patrząc się w głąb korytarza. Zaczęłam czuć 

wielki niepokój... 

- Dobra - odparł - musimy zamknąć wrota z otchłani, inaczej potwory zabiją wszystkich w tej 

krainie - zdziwiona spojrzałam na niego - co tak patrzysz pytająco? Chciałaś suchy fakt - 

obrócił głowę oburzony. 

- Przepraszam. Mam pytanie, które mnie nurtuje. Widzisz to? - spytałam, wskazując na 

podłogę, ignorując jego nagłe wahania nastroju. Rano wydawał się być spokojnym 

człowiekiem... 

- Co dokładnie? Widzę tylko papiery, kurz i rozlane odczyny… - podszedł do miejsca, które 

wskazałam. Nie zamierzałam zbliżać się nawet na milimetr. Na samą myśl o potworze 

dostawałam ciarek. 

- Czarne ślady odbite na brązowej wykładzinie… 

- Widziałaś je? - spytał z przerażeniem w oczach. 

- Co? Kogo? - odparłam zdezorientowana. Na szczęście ból głowy powoli ustępował i 

mogłam rozważniej myśleć. 



- Te potwory, wysokie, porośnięte glonami – zaczął, przerwałam mu szybkim 

przytaknięciem - Zatem… Widzisz ślady tych stworów? Jaką masz specjalność? 

Najpierw powiedz mi swoją - mruknęłam. Ten temat zaczęłam uważać za ryzykowny. 

Specjalności są przeróżne, jedne pomagają, inne krzywdzą. Nie wiedziałam, jakie skutki 

przyniesie moja specjalność i jak Sakkaki na to zareaguje. Wolałam zachować dyskrecję. 

- Jesteś zbyt twarda, ale niech ci będzie. Moją specjalnością jest Iluzja - odwrócił się tak, 

by schować twarz. 

- Znaczy, że..? - Niepewnie zachęciłam go do kontynuacji wypowiedzi. 

- Potrafię stworzyć przeźroczystą iluzję wszystkich rzeczy, bądź nawet ludzi i zwierząt - 

jego głos stał się cichszy - Jestem klasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi, a ty? - 

spytał. 

- Dobrze powiem, specjalność: Cień, jestem uważana za niebezpieczną, jak to wyraziłeś - 

chwilę staliśmy w ciszy. 

- Klasyfikacja ma związek z kolorem naszych mundurków prawda? - spytałam, 

przypominając sobie o jednej myśli z rana. Sakkaki przytaknął. 

Może lepiej, jeśli wrócimy, robi się ciemno. I tak już nie zdążę zrobić to, co chciałem - 

odpowiedział i poszedł w stronę wyjścia. Wróciłam za nim. 

- A dlaczego chciałeś tam pójść? - spytałam. 

- Przeczytałem niedawno, że potwory są związane z mrokiem, jaki na świat wypuścił jeden 

z bogów. Dlatego też pytałem, czy coś na temat stworzenia wiesz. Chciałabyś, bym 

wytłumaczył najważniejszą historię o początku tych potworów? - zapytał, ściszając nieco 

głos. 

- Teraz chętnie – odpowiedziałam, bo opuściliśmy już budynek i poczułam się bezpieczniej. 

- Zatem… - odchrząknął, a ja zauważyłam poprawę jego humoru - Te potwory powstały 

między innymi przez rytuał oczyszczenia boga Izanagi, który szczęśliwie czy nie uciekł ze 

świata zmarłych, złamawszy najpierw rozkaz żony. Prosiła go, by nie spoglądał w jej stronę 

podczas prośby o opuszczenie Yoni, czyli krainy zmarłych. 

Odkryłem tę bramę niecały rok temu, a po dobrych paru miesiącach dowiedziałem się, 

dlaczego tu jest. Pewien nauczyciel był zafascynowany rytuałami oczyszczenia tak bardzo, 

że wraz z  uczniami należącymi do koła, postanowił przeprowadzić eksperyment z użyciem 

odczynów. Niestety rytuał zawiódł. Otworzył wrota, z których wyszły stwory. Teraz one chcą 

zabrać ze sobą wszystkich na drugą stronę, bądź pożreć. Mam nadzieję, że 

wytłumaczyłem krótko i jasno – zakończył nagle. 

- I o to wcześniej mi chodziło – mruknęłam. Słońce było nisko nad horyzontem, co mnie 

przestraszyło. Jak wytłumaczę się rodzicom? Przecież nie mogłam powiedzieć im o 

potworach i tych wszystkich podejrzeniach! Uznaliby to za głupotę, ponieważ wierzą 

jedynie w naukowe dowodów. Uważają, że specjalności są wynikiem mutacji genów, która 



pozwala na niesamowite rzeczy zgodnie ze wszystkimi prawami… Może lepszym wyjściem 

będzie przemilczenie tematu. Kochałam rodziców, ale różniliśmy się w pewnych kwestiach.  

Nie chciałam, by emocje wzięły górę nad racjonalnym myśleniem, szczególnie w tym 

momencie. 

- Shiryō? - nagle chłopak przerwał ciszę - potrzebuję twojej pomocy - oznajmił. 

- W czym mogę pomóc? Prędzej będę przeszkadzać - mruknęłam. Wszystko zaczęło mnie 

przerastać. 

- Rozumiem, ale postawię jedno pytanie. Jak nie my, to kto powstrzyma potwory przed 

pożarciem wszystkich ludzi? - spytał poważniejszym tonem - Tak myślałem – rzekł patrząc 

na moją zmęczoną twarz. 

W takim razie… - spojrzałam na otaczające nas kwiaty, które tańczyły na wietrze w blasku 

zachodzącego słońca - co mam zrobić? Jaki jest plan? 

- Jutro po lekcjach, ja, Koru i ty wchodzimy do zakazanej części i próbujemy zamknąć 

drzwi. 

- Dlaczego Jutro?! Dlaczego Ty, dlaczego Ja?? - wyrzucała z siebie pytania pełne emocji. 

- Po pierwsze - zaczął, starając się mnie uspokoić - moja specjalność jest dość pomocna, 

dlatego tyle wiem. Po drugie, jutro ponieważ im szybciej tym lepiej, nie chcę, by ktoś 

więcej ryzykował życiem. Po trzecie, masz element cienia, prawda? 

- Tak, ale nie wiem jak tego używać! - odparłam. 

- Dowiesz się w swoim czasie, na razie lepiej jeśli wrócimy do swoich domów - oznajmił 

trochę pocieszająco. Przytaknęłam niechętnie. 

- Zastanowię się nad tym - powiedziałam twardo. Nie wierzyłam w to, co się dzisiaj stało, 

jednak… niestety to wszystko nie było jednym wielkim żartem… prawda? 

 

 Nic więcej nie powiedział. Przyspieszyliśmy kroku, Sakkaki zaoferował, że mnie 

odprowadzi. Zgodziłam się, ponieważ nie chciałam być niegrzeczna, ale przede wszystkim 

nie chciałam być sama. Pragnęłam sprawiać wrażenie stabilnej osoby, ponieważ chroniło 

mnie to w poprzedniej szkole, ale teraz nie potrafiłam. Z trudem powstrzymywałam łzy, a w 

myślach powtarzałam jedno zdanie: ,,Jeszcze chwila i będę w domu, którym nareszcie 

wypuszczę wszystkie emocje: strach, oburzenie, smutek, tęsknotę i …” Wreszcie dotarłam 

do domu, szybko się pożegnałam z chłopakiem i próbowałam zamknąć drzwi za tym, co 

przeżyłam. Zaciekawionym i zaniepokojonym rodzicom opowiadałam, jak przebiegły lekcje, 

kogo poznałam. Spontanicznie wymyśliłam wydarzenie, które miało mnie zatrzymać na 

dłużej. Bardzo zmęczona, poszłam do łóżka. Ponieważ sen nie przychodził od razu, 

rozmyślałam nad planowaną akcją zamknięcia bramy… Jak to niektórzy mówią ,,Raz kozie 

śmierć”, a jak uznał Sakkaki ,,Kto inny jak nie my?”. Odetchnęłam i zasnęłam, by 

wypocząć przed niebezpiecznym jutrem… 



Dzień był piękny i pogodny, taki radosny dla innych, ale nie dla mnie. W czasie lekcji 

siedziałam jak sparaliżowana, próbując zebrać myśli. Z niecierpliwością czekałam na ostatni 

dzwonek, a przez wszystkie przerwy było mi żal Miki… Próbowała mnie pocieszyć, jak 

umiała, ale nawet jej przyjemny charakter nie pomógł. Przynajmniej wtedy udawałam 

pocieszoną, starałam się ze wszystkich sił, by nie zrobić jej przykrości… Chciałam mieć 

spokój po przeprowadzonej akcji, chociaż nie wiedziałam, czy z niej wrócę. Moje emocje 

szalały w całym ciele, nie czułam się sobą, a strach rósł nieustannie. Gdy dzwonek  oznajmił 

koniec lekcji, natychmiast wrzuciłam swoje rzeczy do torby i poszłam na spotkanie. 

- H–Hej! Dokąd idziesz? Poczekaj na mnie! - zdziwiona spojrzałam za siebie na miejscu. To 

była Mika ledwo dysząc szła przed siebie - rany, pali się, że tak biegniesz? 

- Oh Mika, co ty tu robisz? - nagle zza rogu usłyszałam Koru. 

- Martwię się o Shiryō! Cały dzień chodzi przygnębiona – powiedziała. 

 

 Aż tak moje emocje były widoczne? Oni chwilę porozmawiali, a ja patrzyłam na swoje ręce, 

gdy nagle usłyszałam krzyk koleżanki. 

- CO!! I ty mi to dopiero teraz mówisz?! Gdzie jest Sakkaki! Niech ja go dorwę! Zachciało mu 

się zagadek i igranie z bogami, i demonami! - wrzeszczała, a Koru próbował ją uspokoić. 

- Spokojnie, ciszej bo nas usłyszą, proszę - chwilę poczekali - Sakk powinien już dawno 

być… - powiedział zmartwiony. 

- Na pewno poszedł bez nas, jak zwykle - mruknęła oburzona - idę z wami, nie zostawię 

przyjaciół! - skierowała się do zakazanej części. 

- M–Mika! czekaj, nie pochopnie. Powinniśmy trzymać się razem, Koru zna plan Sakkaki’ego 

- odparłam dołączając. 

- Masz rację - odpowiedziała i razem poszliśmy w głąb zasypanych rzeczami, tajemniczych 

korytarzy. Widok nie różnił się od tego, co widziałam wcześniej. W powietrzu pojawiła się 

dziwna materia, czarna jak smoła i szklista jak samo szkło. Kroczyłam niepewnie, jakbym 

chodziła po cienkim lodzie. Trzymałam skrawek materiału swojej torby, by choć trochę 

okiełznać strach. 

Nagle zacisnęłam dłoń mocniej. Usłyszałam krótki krzyk dobiegający z 

niższego piętra. Koru pobiegł tam, a my rzuciłyśmy się za nim. Nie mogliśmy pozwolić, by 

ktoś ucierpiał. Stanęłam jak wryta, gdy ujrzałam potwora z bliska. W pomieszczeniu czuć 

było dziwny odór. A Sakkaki po środku próbował się bronić wyrwaną deską. Nie minęła 

chwila, jak potwór zwrócił się w moją stronę, a jego oczy patrzyły się prosto w moje źrenice. 

Przestałam reagować na bodźce, czułam wiele negatywnych emocji, nie będących moimi 

tylko… tego demona. Ktoś wypowiedział niewyraźnie moje imię, a stwór rzucił się na mnie. 

Oparłam się o ścianę, zacisnęłam pięści i zakryłam się rękami. Skulona krzyknęłam tak 

przeraźliwie, że po chwili usłyszałam echo tego głosu… 



- Shiryō?! Wszystko dobrze? - Nagle poczułam, jak Mika próbuje pomóc mi wstać, czyli… 

nadal żyję. Otworzyłam oczy, a przed sobą zobaczyłam kolce wyrośnięte z ziemi w 

czarnym kolorze, podobnym do materii, którą widziałam na korytarzach. Chłopcy niepewne 

stali przyglądając się wyrośniętej z ziemi, małej strukturze. 

- Co…, co to jest?? - zapytałam przestraszona. 

- Twoja specjalność, przynajmniej jej część - odparł Sakkaki, dotykając kolców. Dopiero po 

czasie zrozumiałam, że stwór zniknął bez śladu. 

- To było niesamowite! Uratowałaś nas!! - krzyknęła Mika i przytuliła mnie tak mocno, że 

omal nie upadłyśmy. 

-To jeszcze nie koniec, zostało nam zamknięcie przeklętych drzwi… - mruknął czarnowłosy 

chłopak i wskazał na kamienne wrota. 

- Bawiłeś się w zagadki, to pewnie wiesz, jak teraz je zamkniemy, hm? - spytała Mika 

obrażonym głosem - jak śmiałeś chować taki sekret przed przyjaciółmi. Mogłeś zginąć 

durniu!! - po chwili wycedziła. 

Próbowałam złapać oddech i przyjrzałam się drzwiom, gdy reszta głośno rozmawiała. 

Zauważyłam notatki zrobione czerwonym tuszem, których niestety nie mogłam rozczytać, 

ale poczułam pokusę dotknięcia pisma. Drzwi były zimne, wyczuwało się sporo pęknięć… 

Nie wyglądały na otwarte. 

- Przecież są zamknięte Sakkaki – odpowiedziałam, obracając się do nich, zarazem 

przerywając ich rozmowę. 

- Przymknięte chciałaś powiedzieć, sam te tonowe drzwi zasuwałem, gdy nagle mnie 

napadł potwór! - powiedział obrażony - Posiadasz moc cienia, skup się i daj się ponieść tej 

mocy - wskazał pomieszczenie w którym się znajdowaliśmy. 

  

 Nie zrozumiałam nic z jego wypowiedzi. Jak miałam użyć swojego elementu? Może 

materia w powietrzu miała coś wspólnego ze mną? W końcu, to co stworzyłam, wydawało 

się identyczne z tym dziwnym pyłem w pomieszczeniu. Skupiłam się, zamykając oczy i 

mając nadzieję na sukces tej metody. Powietrze zaczęło drżeć, kierując się w stronę 

szczelin na drugi świat, niosąc ze sobą ciche szepty. Nie były dla mnie zrozumiałe, ale 

wywoływały dziwny spokój. Gdy dźwięki zanikły, spojrzałam na znajomych. 

 

- Huraaa! - krzyknęła Mika. 

  Nagle poczułam w powietrzu nagły ruch, po czym do pomieszczenia wpadł kolejny 

stwór, przyjmując jakieś nienaturalne pozy. Wszyscy stanęli jak wryci. Bezwiednie 

wykrzyknęłam imię Miki, gdy stwór niebezpiecznie zmniejszył swój dystans. Potwór 

spojrzał w moim kierunku i poczułam to samo co wcześniej… czyli cierpienie. Stałam, 

próbując zrozumieć ich emocje. Czułam to, co te stwory… Sakkaki miał rację, byłam z nimi 



związana. Ich cierpienie sprawiało, że moje serce biło coraz bardziej, a do moich uszu 

trafiały niewyraźne szepty, jakie słyszałam przy bramie. Dwumetrowy potwór nagle zaczął 

się rozpadać w drobny pył… Nikt nie wiedział dlaczego… Przetarłam oczy i zaczęłam się 

zastanawiać nad jedną rzeczą… Te stworzenia były tak naprawdę złe? Może po prostu 

przestraszone jak i my? Stałam nieruchomo przez dłuższy czas, aż podeszła do mnie 

koleżanka. 

- Shi… Nie martw się, nareszcie misja wykonana - pocieszyła mnie Mika. 

- T–tak, zrobiliśmy to - odpowiedziałam i postanowiłam zachować swoje przemyślenia dla 

siebie…  

Ruszyliśmy z powrotem do szkoły, pocieszając się nawzajem. Emocje opadały z 

każdym następnym krokiem. Szłam za innymi, myśląc nad tym, co się stało. Nie mogłam od 

tak wrócić do normalności. Zaczęłam inaczej patrzeć na świat… Jedna chwila, jeden list, a 

wszystko wywróciło się do góry nogami. Zaczęłam zastanawiać się nad swoimi 

wcześniejszymi poglądami, ale przede wszystkim nad stworzeniami, których cele były dla 

mnie zagadką. Chyba oceniłam je zbyt pochopnie… Następnym razem muszę być 

ostrożniejsza, a z nowymi znajomościami na pewno mi się uda. Jeśli spotka mnie w 

przyszłości podobna sytuacja, nie zawaham się pomóc tym biednym, błądzącym po szkole, 

cierpiącym duszom… Może przeprowadzka do tej miejscowości nie była złym pomysłem. 

Chociaż… Nie mogłam być tego taka pewna… 


