
Magia miasta 

Popatrzyła smutnymi oczami na rzekę. Kiedyś pełną życia, a teraz skutą lodem. A co 

jeśli już nigdy nie będzie jak dawniej? Co jeśli… 

-Co tu robisz?- usłyszała głos za sobą. 

Nie oglądając się, odpowiedziała. 

-Rozmyślam. 

-To niebezpieczne. 

-Myślenie? 

-Nie. Przebywanie tu samemu. 

Mrużył oczy zawsze kiedy był rozdrażniony i zaniepokojony. Westchnęła. 

-Popatrz mi w oczy i powiedz, że nie czujesz tego samego co ja, że nie tęsknisz za magią 

tego miasta, że nie chciałbyś jeszcze raz zobaczyć tej sztuczki z magicznym pyłem, że… 

-Przestań. To nic nie da. Nie cofniemy czasu. 

Wreszcie odwróciła się od rzeki, za nią we mgle widać było zarys zielonego mostu. Zacisnęła 

usta ze złości.  

-Jeśli w to nie wierzysz, to na pewno tego nie zrobimy. 

-A co zamierzasz? 

-Cofnąć czas. 

-Jesteś szalona. 

Przewróciła oczami. Słyszała to zdecydowanie za często. 

-W magię też kiedyś nie wierzyłeś.  

Przez chwilę nie wiedział co odpowiedzieć. Potem wziął głęboki oddech i powoli, spokojnie 

zaczął mówić. 

-Wiem ile dla ciebie znaczy magia. Wiem ile zrobiłaś, chroniąc ją. Każdemu zdarzają się 

błędy. Świat magii umarł i nic tego nie zmieni. Nie jesteś bogiem. Może musisz się pogodzić 

z porażką i nauczyć żyć bez magii. 

W jej oczach pojawiły się łzy. Zabrakło jej słów. 

-Jak możesz…jak śmiesz tak mówić!- odwróciła się i pobiegła przed siebie 

 Zgubiła się. Przez łzy nazwy ulic jej się zamazywała i nie umiała ich przeczytać. 

Dodatkowo przez mgłę niewiele było widać. Poczuła strach. Teraz gdy magia zniknęła 

miasto zrobiło się niebezpieczne. Za sobą usłyszała głuchy odgłos. Zaczęła biec szybciej. 

Była przerażona. Nie wiedziała gdzie jest. W oddali usłyszała dzwony. Podążyła w tamtym 

kierunku. Potknęła się. Cienie tańczyły wokół niej. Westchnęła z ulgą gdy zobaczyła budynek 

kościoła. Ciężkie drzwi zamknęły się za nią z trzaskiem. Poczuła ulgę. Usiadła na ławce. 

Powróciła w myślach do rozmowy znad rzeki. Pytanie „co zamierzasz” cały czas zajmowało 

jej myśli.  



-Powiem ci co zamierzam.- szepnęła sama do siebie- Zamierzam cofnąć czas i nie dopuścić 

do zniszczenia źródła magii. Jak to zrobię? Otóż w wieży zegarowej jednego z kościołów… 

-Jest ukryty zmieniacz czasu, którym można cofnąć czas. Nie sądzisz, że to dosyć 

lekkomyślne opisywać to wszystko w dzienniku, który może przeczytać każdy? 

Stał w otwartych drzwiach. Wiatr rozwiewał jego krótkie włosy. W ręce trzymał zeszyt w 

błękitnej okładce. 

-Ty arogancki… 

-Mnie również miło cię widzieć. Ale jestem ciekawy jak masz zamiar uchronić źródło magii. 

-Czytałeś mój dziennik! 

-Byłem bardzo zdesperowany. Przyjaciele zazwyczaj się o ciebie niepokoją się kiedy znikasz 

na dwa dni. 

-Jakie dwa dni? Nie było mnie jakichś dwóch godzin. 

-Chyba nigdy nie zrozumiem magii. 

Jego słowa zastanowiły ją. 

-Magii-powtórzyła. 

-Mam przeliterować? M… 

-Nie o to chodzi. To, to miejsce! To tu ukryty jest zmieniacz czasu! Tutaj czas płynie inaczej.  

Odwróciła się na pięcie i pognała w stronę schodów. Przeskakiwała po dwa stopnie. Minęła 

miejsce dla organisty, potykając się o dywan. 

-Gdzieś tu musi być wejście na strych, wieżę zegarową, cokolwiek…-wymamrotała 

-A tam?- wskazał palcem zdyszany chłopak  

-Nie dosięgnę  

-Ja otworzę 

Podszedł i przez chwilę siłował się z klapą. W końcu z trzaskiem ustąpiła.  

-Nie ma drabiny.  

-Podsadzę cię. 

-A ty? 

- Zaraz znajdę jakieś krzesło. 

-W porządku. 

 Po wspięciu się po kilkuset schodach znalazła się w wieży zegarowej. Widziała już 

koniec stopni kiedy usłyszała krzyk i... ktoś zamknął klapę. Była uwięziona. Ale ten 

krzyk…ten ton głosu rozpoznałaby wszędzie. Musiała teraz wybierać. Pójść dalej i uratować 

świat magii, czy wrócić i uratować przyjaciela. Bez obu rzeczy nie mogła żyć. W jej wnętrzu 

toczyła się walka.  

-Co mam robić?- szepnęła- A co ci podpowiada serce? Cokolwiek by się tam na dole nie 

działo, nic nie zdziałasz bez magii. Ale co jeśli nie zdążysz na czas? A czego on by chciał? 



Zaczęła się wspinać najszybciej jak to możliwe. Po kilkunastu sekundach była w samym 

sercu zegara. Co teraz? Zaczęła się rozglądać. Jedyne co jej przyszło na myśl to przesunąć 

wskazówki. Znalazła odpowiednią dźwignię. Musiała cofnąć czas o trzydzieści sześć godzin 

trzydzieści siedem minut i pięćdziesiąt trzy sekundy plus dwa dni. Razem osiemdziesiąt 

cztery godziny trzydzieści siedem minut i pięćdziesiąt trzy sekundy. Będzie mieć wtedy pół 

godziny żeby uratować świat magii. Zaczęła kręcić korbką odliczając godziny i minuty. Czuła 

jakby coś się zmieniało.  

-Osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt cztery. Wreszcie. 

Zejście zajęło jej dziesięć minut. Wybiegła z kościoła i pognała przed siebie. Zatrzymała się 

przed jakimś człowiekiem. 

-Przepraszam jaką mamy dziś datę? 

-Ósmy marca. 

-Dziękuję!-powiedziała prawie w biegu 

Udało się! Cofnęła się w czasie. Po chwili zaczęła się orientować gdzie jest. W oddali 

widziała wieżę Piastowską. Wystarczyło podążyć w jej kierunku a znajdzie się we właściwym 

miejscu.   

Źródło magii miasta znajdowało się na zielonym mostku, we wnętrzu jednej z kłódek. 

Nie wiedziała czemu tam. Ale tamto miejsce było magiczne. Gdy źródło magii zostało 

zniszczone dobra magia nie równoważyła już tej złej. Zła magia spowodowała, że rzeka 

zamarzła, a wszędzie była mgła.  

Powinna była temu zapobiec. Jako strażniczka. Zlekceważyła ostrzeżenie jednej z 

magicznych istot i przez to przybyła za późno. Źródło magii zostało zniszczone i nie dało się 

nic zrobić. Sprawca zbiegł niezauważony. Ale nie tym razem. Naprawi swój błąd. 

 Gdy przybyła na miejsce most był pusty. Czuła magię w powietrzu więc nic jeszcze 

się nie wydarzyło. Serce zaczęło bić jej szybciej gdy zobaczyła postać wchodzącą na most. 

Wyglądała normalnie. Dziewczyna wbiegła na most. Gdy zobaczyła brązowe oczy swojego 

przyjaciela zatrzymała się w pół kroku. 

-Ty? To ty? 

Był równie zaskoczony jej widokiem. 

-Co tu robisz?- spytała 

-Ja nic tylko…- powiedział wyraźnie przestraszony 

-Daruj sobie. Przeniosłam się w czasie, żeby uratować świat magii, który zniszczyłeś ty! 

-Nie wiem o czym ty mówisz! 

-Nigdy nie umiałeś kłamać. 

-Czyżby? Jeśli tak, to co tu robisz? 

-Dlaczego? Czemu to zrobiłeś? 

- Bo ciebie nie interesowało nic oprócz magii! Nie miałaś czasu na nic innego. 

-Dla ciebie miałam czas zawsze. 

- Jakoś tego nie zauważyłem- powiedział z żalem w głosie 



Wszystko zaczęło układać się w całość jak puzzle. Co teraz miała zrobić? Jak go 

przekonać? Nie chciała mu robić krzywdy. W jej głowie zaiskrzył pewien pomysł. 

-Zależy ci na mnie?- spytała 

Skinął głową. 

-Jako strażniczka jestem powiązana więzią ze światem magii. Jeśli magia zniknie zachoruję i 

umrę. Przeniosłam się w czasie od razu po zniszczeniu magicznego świata i nie pojawiły się 

u mnie jeszcze żadne objawy. Ale w każdym momencie może się coś wydarzyć.  

Popatrzył na nią z powątpiewaniem, ale też z niepewnością. Widać było, że toczył 

wewnętrzną walkę. Popatrzyła na zegarek. Miała dwie minuty. Musiała trochę podkolorować 

swoją wersję wydarzeń. Udała, że kręci jej się w głowie i złapała się barierki. 

-Wszystko w porządku?- spytał zdenerwowany 

-Kręci mi się w głowie.  

Nie czuła się dobrze, okłamując przyjaciela, ale była gotowa na wszystko, byle tylko 

uratować świat magii.  Powoli osunęła się po barierce na ziemię. Teraz naprawdę poczuła 

się źle. Upadł przy niej na kolana. Był przerażony. 

-Nie zrobię tego! Nie zrobię, tylko proszę nie umieraj. Proszę. Nie mogę cię stracić!  

-W porządku- wykrztusiła- Zaraz przeniosę się w czasie. W mojej rzeczywistości wszystko 

będzie w porządku…jeśli tylko nie zniszczysz źródła magii.  

Świat zamazywał jej się przed oczami.  Zaczęła zasypiać.  

 Pierwsze co poczuła,  to ciepłe promienie wiosennego słońca na twarzy, później 

zobaczyła rzekę, a w końcu pod stopami asfalt. Czuła coś jeszcze. Myślała już nigdy nie 

wyczuje w powietrzu magii. Udało się! Zmieniła bieg wydarzeń! Naprawiła swój błąd. Miała 

ochotę wykrzyczeć to całemu światu. Teraz musiała jeszcze tylko porozmawiać z jedną 

osobą. I wtedy sobie przypomniała. Krzyk, zamykającą się klapę. Próbowała odtworzyć w 

pamięci wygląd kościoła, drogę przez mgłę, cokolwiek. Nic z tego, nie pamiętała ani jednego 

szczegółu.  

-Co tu robisz?- usłyszała głos, który jeszcze parę minut temu błagał ją by nie umierała 

-Rozmyślam. 

Uświadomiła sobie, że przecież nie może mu nic powiedzieć. On nic nie pamiętał. Zmieniła 

bieg wydarzeń i to co pamiętała ona nigdy się nie wydarzyło. 

-Mogę porozmyślać z tobą? 

Skinęła głową rozkoszując się promieniami słońca i delikatnym wiaterkiem. Odgłosy miasta 

jakby przycichły, a oni pogrążyli się w rozmyślaniach. Gdzieś tam w cząstka niej cierpiała, 

okłamując przyjaciela, a inna była wściekła, że chciał zrobić coś takiego. „Czy on jest w 

ogóle moim przyjacielem? Czy aż tak bardzo się pomyliła w jego ocenie? Czy można 

wiedzieć o kimś wszystko, ale tak naprawdę go nie znać?”- myślała. 


