
                                                  "Mroczna Przygoda" 

  

 Kilka dni temu miałem okazję przenieść się sto lat w przyszłość. Przyszły świat był 

straszny, ale zarazem ciekawy. A z resztą … sami się przekonajcie. 

 Kiedy się przeniosłem w czasie, zobaczyłem, że Głuchołazy były bardzo podobne do 

dzisiejszych, lecz bardziej mroczne i zniszczone. Idąc ulicą, szukając dowodów na to, że wehikuł 

czasu przeniósł mnie w przyszłość a nie teleportował na inną ulicę, znalazłem jeden - skrawek 

gazety z tytułem oraz z datą wydania: "10.04.2121, Rosja skończyła prace nad bronią 

biologiczną." Gdy zobaczyłem ten tytuł, zacząłem się trząść ze strachu. Powoli dochodziło do 

mnie, co się stało. Poza mną na ulicy nie było nikogo. Czułem się nieswojo. Patrzyłem na 

potłuczone szyby w oknach, nadpalone budynki. Szedłem dalej, bo w końcu nie mogłem wrócić z 

pustymi rękoma do swojego czasu. Idąc tak po ulicy usłyszałem hałas. Zobaczyłem jakiegoś 

człowieka grzebiącego w śmietniku. Zawołałem go by zapytać, czy wie co się stało. On nie 

zareagował. Podszedłem bliżej i zobaczyłem jego gnijącą już skórę oraz oko wypadające            z 

oczodołu. Zamurowało mnie. Otrząsnąłem się dopiero, gdy zaczął iść w moją stronę. Uciekałem, 

ile sił w nogach. Na szczęście mnie nie dogonił, bo był dość wolny. Jednak kto wie, czy nie 

spotkam szybszego. Wspiąłem się na dach nieopodal starej masarni, którą pamiętałem  z 

dzieciństwa, był on brudny, zniszczony oraz stały na nim butelki po wodzie. Znajdował się dość 

wysoko więc nie było szansy aby ktokolwiek czy też cokolwiek na niego weszło nie używając 

schodów lub drabiny. W tym momencie coś mnie zaniepokoiło. Zaniepokoiło, ale ucieszyło za 

razem. Zobaczyłem świeży ślad po ognisku. Jeszcze ciepły. Zbliżała się noc, więc poszedłem 

spać układając w głowie plan, aby rano poszukać żywego człowieka z zamiarem zapytania go, 

czy wie, co się stało. Kiedy wstałem rano, poszedłem przeszukać kilka domów, aby znaleźć jakąś 

broń. W jednym z nich znalazłem kij do hokeja, nóż i taśmę klejącą, z których zrobiłem 

prowizoryczną włócznię. Nie miałem zamiaru zabijać żadnej istoty, jednakże jakoś bronić się 

trzeba. Wziąłem więc plecak, włócznię i ruszyłem dalej. Niestety, przed drzwiami była masa 

Zombie. Nie było wyjścia, musiałem uciekać przez okno z tyłu domu. Udało mi się. Nadal szukałem 

ludzi. Po kilku minutach usłyszałem rozmowy. I nie było to samo warczenie co wcześniej, tylko 

prawdziwe ludzkie rozmowy! Tak się ucieszyłem, że zacząłem iść w stronę tych głosów. Nagle 

dostałem czymś w tył głowy.   

 Gdy się obudziłem, było już ciemno a oni siedzieli przy ognisku. Kiedy zobaczyli, że nie 

śpię zbadali mnie i zapytali: 



-Coś ty za jeden? 

-Kostek- odpowiedziałem dalej będąc lekko zdezorientowanym. 

-Skąd przybyłeś?- pytali dalej. 

-Z przeszłości, w 2021 roku wynaleźli wehikuł czasu. 

-Chyba za mocno cię uderzyliśmy- Odpowiedział obcy i parsknął śmiechem. 

-A wy jak się nazywacie? - zapytałem. 

-Ja Kuba- odpowiedział jeden z nich. 

-A ja się nazywam Jan- wymamrotał drugi. Przesiedzieliśmy całą noc. Cieszyłem się, że mogłem 

z kimś porozmawiać. Rano zaprowadzili mnie do jakiegoś starego lekko zniszczonego baru nad 

którym widniał wielki napis, chyba z nazwą tego miejsca "Puls" a na dole mieścił się dopisek "Tu 

króluje Blues". Rzuciłem okiem, miejsce musiało być całkiem niezłe, kiedyś...   

 Było tam bardzo dużo młodych osób. Dali mi notesik z informacjami o zombie. 

Zamieszczono w nim wiele przydatnych rzeczy takich jak np.: „Osoby poniżej 18 roku życia nie 

zostaną zarażone przez promieniowanie, jedyny sposób by stać się jednym z nich, to zostać 

ugryzionym.” Albo „Aby zombie został zlikwidowany musi dostać w kark (to jego słaby punkt) w 

innym przypadku się zregeneruje.” Więc zapytałem, czy mogę to przepisać i się zgodzili. 

Przerysowałem i przepisałem notesik. Wszystkie zdjęcia notesu znajdziecie na stronie 

www.redakcja4poryroku.com.pl . Następnego dnia kilka osób poszło na ekspedycję. Zabrali 

również mnie. Szliśmy tak dobre kilka minut do pobliskiego sklepu, w którym były resztki towaru. 

Zebraliśmy do plecaków wiele butelek z wodą, jedzenia oraz ja chciałem wziąć ostrzałkę, 

ponieważ włócznia zaczęła się robić tępa. Kiedy mieliśmy zamiar wyjść, w drzwiach stanął wielki 

masywny zombiak. Szybko obgadaliśmy plan, aby czworo z nas odciągnęło go od drzwi, tak by 

odsłonił kark, wtedy miałem przeciąć go włócznią. Jak się namówiliśmy, tak zrobiliśmy. 

Schowałem się za kasą, a oni zaczęli uciekać. Jednak zombie mimo swoich rozmiarów był bardzo 

szybki. Kiedy wyskoczyłem zza kasy i uderzyłem go w kark, okazało się, że włócznia była tak 

tępa, iż jedyne, co mu zrobiła, to siniaka. On poczuł to, obrócił się i tuż przed ugryzieniem rozległo 

się kilka strzałów. To Kuba strzelił do niego parę razy. Zombie szybko zbliżał się w jego stronę, a 

ja szybko pobiegłem po nowy nóż. Chwilę przed tym jak zombie chciał go ugryźć, udało mi się 

krótkim nożykiem przeciąć kark. Zaraz po wyjściu ze sklepu zacząłem ostrzyć włócznię, ponieważ 

miałem poczucie winy, że przeze mnie prawie byśmy umarli. Wróciliśmy do baru gdzie byli inni, i 

http://www.redakcja4poryroku.com.pl/


rozdaliśmy wszystkim porcje jedzenia.   

  Wiedziałem, że trzeba już wracać, ponieważ minął ponad miesiąc od przybycia tu. 

Spakowałem się i zapytałem Jana i Kuby, czy idą mi pomóc przedrzeć się do wehikułu. Oni dalej 

twierdzili, że nie mówię prawdy, lecz mi pomogli. Będąc już na dachu mojej pierwszej miejscówki 

zobaczyliśmy, że cały wehikuł jest otoczony przez hordę zombie. Jeden był dużo większy              i 

smuklejszy od innych, trzymał wielką gałąź tak jak maczugę. Kiedy to zobaczyliśmy Jan 

zaproponował, aby zawołać jeszcze kilka osób. Stwierdziłem, że to dość dobry pomysł, skoro 

zombiaków jest aż tylu. Jan i ja poszliśmy, a Kuba został na czatach. Zebraliśmy pięć osób. 

Weszliśmy na dach i rozplanowaliśmy, co trzeba zrobić. Dwóch z nas miało odciągnąć i zająć się 

mniejszymi, a trzech, w tym ja, mieliśmy się zająć tym wielkim. Tak też zrobiliśmy. Oni poszli 

odciągać małych a ja, Jan i Kuba poszliśmy do tego dużego. Podczas gdy Jan i Kuba zajęli się 

odwróceniem jego uwagi, zacząłem wspinać się na jego plecy. Kiedy byłem już przy karku          i 

wbijałem włócznię, zombiak to zauważył, zdjął mnie ręką i rzucił o ziemię. Dalej byłem 

nieprzytomny. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem smutne twarze znajomych. Powiedzieli, że udało 

się im zabić tego wielkiego potwora, ale Kuba poległ. Ze łzami w oczach pożegnałem się ze 

wszystkimi i wszedłem do wehikułu. Kiedy wróciłem zobaczyłem, że minęły raptem trzy dni,  a tam 

ponad miesiąc.   

 Teraz stoję tu. Jedyną lekcję jaką stamtąd wyciągnąłem to, że nieważne co zrobimy, to 

świat i tak czeka zagłada. Mam jednak nadzieję, że mój notesik i doświadczenia pomogą jej 

zapobiec.   

  

  

  

 

  


