
SOLAR 
 

Działo się to w pewne wakacje. Ina wraz z grupą znajomych siedziała na placu i 

rozmyślała nad wakacjami lecz w jej umyśle ciągle trwał moment zakończenia roku szkolnego. 

Siedziała tam w tej przeklętej sali, ubrana na galowo z włosami upiętymi w ciasny kok i patrzyła 

na wręczanie nagród. Kończyła w tamtym momencie szóstą klasę ale ledwo jej się to udało. 

Nigdy nie była przesadnie dobrą uczennicą, ale zawsze dawała radę. Co chwilę wyłapywała 

krytykujące spojrzenia swoich rodziców: „Dlaczego nie uczysz się tak jak ta Oliwia? Ona ma 

same piątki, a Ty…?” albo: „Żałuję, że nie zatrudniłem dla Ciebie korepetytora?”. Czy też: 

„Zawiedliśmy się. Możesz zapomnieć o telefonie i wyjściach ze znajomymi!”. Te spojrzenia ze 

strony rodziców sprawiały, że Ina czuła się przytłoczona i winna lecz nie dawała tego po sobie 

poznać. Z kamienną, jak zwykle, twarzą siedziała więc i czekała, kiedy ten nudny koszmar się 

skończy. 

W ogóle życie Iny było nudne. Tylko szkoła, dom, znajomi i tak w kółko. Nuda 

przepełniała jej życie na wskroś, pragnęła czegoś innego, czegoś ciekawszego… Wtem 

przerwał jej rozmyślania Piotr. Piotr to jeden z najlepszych przyjaciół Iny, ma niebieskie oczy, 

blond włosy i mnóstwo piegów:   

- Ej długo zamierzacie tak siedzieć i rozmyślać, nudno mi! - krzyknął. 

- A co można robić w tej dziurze? - odpowiedział Szymon. 

     Szymon to także jeden z najlepszych przyjaciół Iny. Ma ciemne oczy, ciemne włosy i 

jest bardzo blady. Z charakteru jest strasznie ponury i zabierający radość z życia.  

- Słuchajcie! - krzyknęła Laura, tak jak zwykle, gdy chciała coś ogłosić - Czy nie uważacie, że 

nasze życie jest strasznie nudne?! 

Laura to przyjaciółka Iny. Jest niska, ma niebieskie oczy i blond włosy, z całej grupy 

jest najmłodsza. Jest bardzo energiczna, na co nie wskazywałby jej młody wiek. 

- Tak - odkrzyknęli wszyscy, ale bez emocji i większego zapału.  

- No właśnie, więc chodźmy do tej opuszczonej fabryki drzwi, jak jej tam… 

- Solar? - wtrąciła Ina. 

- Właśnie Solar, chodźmy tam, co złego może się stać? 

- No nie wiem - powiedziała Ina - co na to moi rodzice? 

- Co tam rodzice - odpowiedziała Laura z lekceważeniem w głosie. 

- No właśnie - powiedział Piotrek – Zobacz, wszyscy są chętni. 

- Nie zapytaliście Bartka - odpowiedziała Ina. 

- Ale on tylko siedzi i gra - poparł Szymon. 

- Dajcie mi się zastanowić, odpowiem wam jutro - powiedziała Ina. 

- Dobra, ale jutro masz odpowiedzieć - odpowiedziała Laura - Tylko ani słowa rodzicom! 

Po długiej dyskusji wszyscy rozeszli się do domów, mieszkali obok siebie. Dosłownie: 

Laura pod jedynką, Ina pod dwójką, Piotr pod trójką, Szymon pod czwórką i nie wiedzieć 



czemu Bartek pod szóstką - bo mieszkanie numer pięć zamieszkiwała miła staruszka, która 

miała mnóstwo kotów - Pani Podporowa. 

Ina kładąc się spać miała ogromny dylemat w głowie - z jednej strony miała okazję 

przeżyć coś szalonego i to nie byle co - natomiast z drugiej - nigdy nie sprawiała problemów 

rodzicielskich i nie pasowało to do niej. Jednak pokusa była obiecująca, a wyprawa zbyt 

ciekawa, by z niej rezygnować. Dwie strony toczące wojnę w jej głowie rozstrzygnęły ją na 

korzyść opcji drugiej. Ina już wiedziała, że weźmie udział w przygodzie. 

     Nastał dzień. Słońce świeciło wyjątkowo ślicznie, było ciepło i miło. Ina po śniadaniu i 

porannej toalecie od razu wyszła na dwór, by obmyślić plan razem z całą paczką przyjaciół. 

- Hej - powiedziała wesoło Ina. 

- Hej - odpowiedzieli wszyscy. 

- Postanowiłam iść razem z wami do tej fabryki - oświadczyła Ina. 

- To świetnie - odpowiedziała Laura. 

- Świętujemy twoją decyzję - powiedział Piotrek. 

- Dobra koniec żartów - wtrąciła się ze zniecierpliwieniem Laura - plan wygląda tak: Na 

początku czekamy do wieczora, żeby słońca nie było już tak bardzo widać. Po drugie po kolei 

wchodzimy przez bramę i chowamy się w tym domku obok. Po trzecie wchodzimy do głównej 

hali i jeśli nic do tego czasu się nie wydarzy, to zakończymy naszą wyprawę szczęśliwie. 

- Ekstra - powiedzieli wszyscy. 

- No - odpowiedziała dumna z siebie Laura - Ale podczas wyprawy każdy ma mieć na sobie 

czarną bluzę, czarne spodnie i latarkę, dobrze? 

- Nie będziemy wyglądać jak włamywacze? - zapytała zaniepokojona Ina. 

- No coś ty - odparła uspokajająco Laura. 

Przez resztę czasu grali w ,,Puchę’’ – wiejską grę polegającą na wykopywaniu piłki jak 

najdalej i chowaniu się w czasie, gdy owa pucha będzie biegła po piłkę - i graliby dalej, gdyby 

rodzice nie zaczęli ich wołać na obiad. Rozeszli się do domów przejęci i zestresowani, myśląc 

o ich niezwykłej przygodzie, która na nich czekała. 

Zaczęło się już ściemniać. Ina wyszła z domu mówiąc rodzicom z ciężkim sercem, że 

idzie na wieczorną grę w puchę i musi być ubrana na czarno, by jej nie zauważono. Wychodząc 

czuła się winna i, że robi źle. Jednak ciekawość przemogła zdrowy rozsądek. Poszła razem z 

Piotrkiem - bo akurat wychodził z domu - w umówione miejsce. Wystraszona czekała na Laurę 

i Szymona, z każdą chwilą mając coraz gorsze przeczucia. W końcu niezręczną ciszę przerwał 

Piotr. 

- Boisz się ? – zapytał. 

- No trochę.  

- Tak samo jak ja, pierwszy raz mam taką sytuację… 

- Mam to samo. 

- O idą! 



W istocie szli. Razem wyglądali jak dwójka złodziei, którzy mieli zobaczyć czy w fabryce 

nie ma złotych klamek albo jakiś innych, wartościowych przedmiotów:  

- To co idziemy? - zapytała ochoczo Laura.  

- Mhm… - odpowiedzieli wszyscy, ale z jakąś dziwną nutą powątpiewania w głosie. 

- No co wy… boicie się? - zapytała prześmiewczo Laura. 

- Nie! - odparła cała trójka nastolatków. 

- No to wchodzimy! – szepnęła, nieco jakby mniej pewnie, Laura. 

Weszli pojedynczo, ręce drżały im jak szalone i wszyscy - z wyjątkiem Laury - zdawali 

się czuć strach. Było się czego bać bowiem fabryka, chociaż od dawna opuszczona, sprawiała 

wrażenie strasznej. Była bardzo duża, w jej skład wchodziło wiele budynków, a przede 

wszystkim było w niej bardzo ciemno i cicho. Ta cisza była niepokojąca… Wręcz podejrzana. 

Zewsząd dochodziły nikłe, przeszywające dźwięki. Coś jakby tarcie stali o stal. Mąciło to ten 

niezwykły spokój i ciszę, a także wszechogarniającą ciemność.  

- Zwiedzanie zaczniemy od budynku operacyjnego - przerwała irytującą ciszę Laura. 

- Dobra - odszepnął Szymon. 

Weszli do długiego opustoszałego korytarza i stanęli u progu dawnej sali 

komputerowej. Była mała. Po dawnej świetności pozostały już tylko jakieś kable i piętrzące się 

wokół stosy zużytego sprzętu. Wszędzie leżało też rozbite szkło i niezidentyfikowane rupiecie.  

- No to wchodzę – powiedział Piotr. 

Nie zdążył nawet zrobić kroku gdy zewsząd zaczęły dochodzić przenikliwe piski, a cała 

fabryka rozświetliła się na czerwono: 

- Co się dzieje? - krzyknął Piotr. 

- Uruchomiłeś alarm - odpowiedział spokojnie Szymon. 

- I co teraz? - z przerażeniem zapytała Ina.  

- A co ma być?! Wiejemy! - zawołała przytomnie Laura. 

- Ale co zawiodło? – nie mógł zrozumieć Piotr.  

- Nie zauważyliśmy tej tabliczki - wskazała Ina – Tu jest wyraźnie napisane: „Teren prywatny, 

wstęp surowo wzbroniony!’’ 

- No nie! Wiedziałem, że coś się nie uda! - krzyknął Piotr. 

- Dość tych dyskusji! - powiedziała Ina - Schowajmy się w tym małym budynku i przeczekajmy 

ten alarm. 

- Dobra - powiedziała Laura.  

Pobiegli z powrotem długim korytarzem zmierzając ku małemu pomieszczeniu, które 

wskazała Ina. Dotarłszy na miejsce przystanęli sapiąc ze zmęczenia. Po około piętnastu 

minutach alarm ustał, ale grupka wiedziała, że jeśli alarm się kończy, niemalże natychmiast 

pojawia się leciwy strażnik. Był on byłym pracownikiem opuszczonej fabryki. Jego zadaniem 

było doglądanie terenu. Zwykle też sprawdzał skrupulatnie każdy kąt. Zrozpaczona grupa 

przyjaciół nie wiedziała co w tej sytuacji zrobić. Nagle, Ina zauważyła drzwi. Małe, ale za to, 



zdobione rzeźbami drzew i krzewów, a także kwiatów i dziwnie wyglądających owoców. 

Najbardziej jednak przyciągał uwagę jeden szczegół: drzwi były koloru złotego. 

- Cóż to za dziwne drzwi? - zapytał Piotr.  

- Nie wiem, ale może jest to nasza jedyna kryjówka przed tym starym grzybem - odparła Ina. 

Zaczęli więc pospiesznie cisnąć się, jeden po drugim, do małych drzwi. Los tak chciał, 

że Ina przeszła jako ostatnia. To co ujrzała po drugiej stronie kompletnie wyłączyło jej 

myślenie. Przed nią rozpościerała się dżungla… Wszędzie gdziekolwiek by się nie obejrzała 

widziała drzewa, pnącza, kwiaty, dziwne owoce i krzewy.  

- Gdzie my jesteśmy? - zapytał zdumiony Piotr. 

- Nie wiem, ale lepiej stąd iść - odpowiedziała Ina. Odwracając się, kątem oka, zauważyła, że 

drzwi zniknęły!  

- No świetnie - wrzasnęła Laura.  

- I co teraz? - zapytał jak zwykle bez emocji Szymon.  

- Nie wiem! - powiedziała Ina - Lecz wiem na pewno, że nie możemy tu zostać, zobaczcie!  

Rzeczywiście, usłyszeli i zobaczyli spadające drzewa, a były one tak ogromne, że 

zaparło im dech w piersiach – miały co najmniej siedemdziesiąt metrów wysokości i dziesięć 

grubości. Zanim jednak zaczęli myśleć logicznie, ruszyli biegiem przed siebie, uważając, żeby 

nie potknąć się o wystające korzenie, bądź nie zaczepić się o liany. Dysząc stanęli koło 

niewielkiej jaskini.  

- Co to jest za miejsce?! - zapytała zdyszana Laura.  

- Wygląda jak jakaś gigantyczna dżungla - odparła Ina.  

- Jak my się stąd wydostaniemy? - zapytał zmartwiony Piotr.  

- Tego nie wiemy - odpowiedziała Ina - Wiem, że najwidoczniej ktoś urządził tu sobie wycinkę 

drzew i nie zamierza się nami przejmować. 

- A co nam do tego? - powiedział Szymon. 

- Tego również nie wiemy, ale myślę, że trzeba iść tą ścieżką - odrzekła Ina.  

- No to chodźmy - stwierdziła Laura.  

Ruszyli i szli tak w nieskończoność – jak im się zdawało - w końcu nastał ranek i 

postanowili rozbić małe obozowisko. 

- Rozpalmy ognisko – stwierdziła Laura. 

- Niby z czego mądralo? - odparł Piotr, który był zły na Laurę, bo przez całą drogę marudziła i 

narzekała. 

- Ej nie spinaj się! - powiedziała Laura.  

- Dosyć! - krzyknęła Ina - Znajdźcie tu jakieś duże liście, to zrobimy z nich posłania.  

Rozeszli się by szukać liści. Piotr poszedł dalej niż reszta. Wszedł w gęstwinę 

czerwonych krzaków oplecionych wielkimi żółtymi jagodami. Pociągnął za to co wydawało mu 

się wielkim liściem. Po chwili przekonał się, że ów liść jest w istocie gigantycznym zielonym 

królikiem o bardzo długich uszach i stopach. Najdziwniejsze jednak było jego poroże jelenia 



na głowie. Piotr w pierwszej chwili chciał krzyczeć w niebogłosy lecz królik wydał mu się słodki 

i niegroźny. W myślach Piotrek przezwał go bezwiednie Tupuś. Nie było czasu na rozważania 

- potrzebowali liści na posłania. W końcu znaleźli je i ułożyli się do snu.  

W nocy, przebudzona Ina usiadła na posłaniu i spostrzegła, że otoczeni są wojskiem, 

lecz było to bardzo nietypowe wojsko. Było one złożone z dziwnych osobników: ni to delfinów, 

ni to z tygrysów. Na głowach nosili dziwne czepki podobne do francuskich beretów. 

- Kto to jest? - zapytał zaspany Piotr. 

- Nie wiem - powiedziała Ina.  

- Jesteśmy Tyrfiny.  

- Co jesteście?! - zapytał Piotr. 

- Terfiny! - odpowiedział ten, który miał największy beret na głowie.  

- I po co nas otoczyliście? - zapytała Laura.  

- Żeby przedstawić was generał Schtraus.  

- A co to za jedna? - zapytała Ina.  

Nie zdążyli jej odpowiedzieć, bo na ścieżce pojawiła się Pani generał. Była to wysoka, 

czarnowłosa kobieta o twarzy, z której bił niesamowity chłód. Kruczoczarne włosy ścięte do 

ramion, oczy przenikliwe i zimne, na głowie miała największy ze wszystkich czepek, który był 

koloru zielonego. Na chudym i wysportowanym ciele nosiła kombinezon we wzór moro:  

- Kogo schwytaliście? - zapytała generał.  

- Przybyszów zza drzwi - odpowiedział tyrfin z największym czepkiem na głowie.  

- O Boże! Czyli jednak mam szansę! - zawołała Schtarus.  

- Jaką szansę? - zapytała Ina.  

- W sumie mogę wam to wyjaśnić… - odparła generał - Jako ciekawska świata nastolatka 

również tu trafiłam i od ponad dwudziestu lat tu siedzę. Znalazłam te oto stworzenia i je 

wyszkoliłam, wycięłam i nadal wycinam drzewa, żeby rozbudować mój dom. Mogę stąd wyjść 

jedynie, gdy ktoś inny przejdzie przez te przeklęte drzwi i muszę jeszcze trafić do drzwi 

wyjściowych, wy to uczyniliście… 

- Prosimy weszliśmy tu nieumyślnie! - zawołał Piotr. 

- To mnie mało interesuje - odparła zimno Schtraus.  

Odeszła rozkazując by zamknąć gromadkę w klatce, a sama ruszyła do drzwi 

wyjściowych. Zrozpaczeni siedzieli teraz w wielkiej klatce i rozmyślali i nagle Piotra oświeciło.  

- Słuchajcie! Jak ostatnio szukaliśmy liści, to znalazłem takiego ogromnego królika i może jak 

go zawołam to przyjdzie!  

- No to wołaj - odpowiedziała cała trójka.  

Nagle na całą dżunglę rozeszło się doniosłe: Tupuś! Wtem z krzaków wychylił się 

olbrzymi królik, który spokojnie usiadł na ziemi. 

- Wow! - zawołała Laura. 



- Nie ma czasu na pytania - powiedziała Ina, która widząc wyraz twarzy Laury, wolała się 

wtrącić - Piotrek, czy ten królik mógłby nas zawieźć do tych drzwi? 

- Chyba tak - odpowiedział, patrząc ukradkiem na królika, który lekko skinął głową - Może! 

- Więc cała naprzód! - krzyknęła Laura.  

Przyjaciele wdrapawszy się na grzbiet Tupusia czuli się tak jakby weszli na puchatego 

słonia z olbrzymimi stopami i długimi uszami. Tupuś to bardzo szybki królik, dobrze znający 

dżunglę o czym nastolatkowie szybko się przekonali. Królik pędził tak, że obraz rozmazywał 

się w oczach Iny Nie minęło pół godziny i byli przy sporej wielkości drzwiach po środku 

niewielkiej polanki. 

- Dobra złazimy - powiedział Piotr.  

- Dzięki Tupusiu - odparła ciągle zauroczona króliczkiem Laura.  

- Nie ma czasu na czułości - przerwała Ina – Wchodźcie wszyscy po kolei.  

Otworzyli drzwi i najpierw weszła Laura potem Szymon potem Piotr i ni stąd ni zowąd 

drzwi zatrzasnęły się! Ina zdziwiona tym próbowała je otworzyć, ale to było na nic. 

- Co się dzieje z tymi drzwiami?! - krzyknęła Ina. 

- Nie możesz przez nie przejść - odparła generał Schtraus.  

- Dlaczego?  

- Ponieważ ja mogę teraz przez nie przejść, pamiętasz mówiłam wam, że gdy wejdą nowe 

osoby to ja mogę wyjść?, ty musisz tu zostać.  

- Błagam! Czy jest jakaś inna opcja?- zapytała zalewając się łzami Ina. 

- Tak i wyjdziesz stąd - odrzekła generał, którą urzekł widok tak smutnej dziewczyny - mogę 

odstąpić ci mojego wyjścia i czekać na kolejnych przybyszów - dodała z lekkim uśmiechem -

Pewnie wydawało ci się, że jestem nie wiadomo jak złą, ale nie jestem taka. Oddaję ci moje 

wyjście – mówiąc to, podała rękę zapłakanej Inie. 

Dziewczyna wstała i bez większego trudu otworzyła drzwi lecz za nim przez nie 

przeszła przytuliła z całych sił Panią generał i przeszła przez nie. Otworzyła oczy i zobaczyła 

Laurę Piotra i Szymona patrzących na nią z podziwem lecz ona nie miała sił odpowiadać na 

ich pytania. Wróciwszy do domu poszła do pokoju i położyła się na łóżku i zasnęła z myślą, że 

jej życie jednak nie jest takie nudne i powinna doceniać to, co los jej w życiu dał. 


