
,,Senna metamorfoza’’ 

      

      Do dzisiaj zastanawiam się, czy to co chcę Wam opowiedzieć, wydarzyło się naprawdę 

Jestem osobą dość przyjaźnie nastawioną do otaczającego mnie świata, mam też spore 

grono przyjaciół i znajomych. Mój zakres zainteresowań jest dość szeroki, chętnie pogłębiam 

wiedzę. Niechętnie przyznaję, że nie lubię chodzić do szkoły. 

       Dzisiejszy dzień był wyjątkowy, odetchnęłam z ulgą usłyszawszy ostatni przedwakacyjny 

szkolny dzwonek brzmiący wyjątkowo głośno i melodyjnie. Wychodząc ze szkolnych murów 

byłam radosna i podekscytowana. Czeka mnie dwa miesiące wyjazdów, odpoczynku i innych 

przyjemności – pomyślałam. Nie ukrywam, że ten rok nie był dla mnie łatwy. Złożyły się na 

to: przeprowadzka, nowa szkoła, znajomi i fakt, że był to ostatni rok gimnazjum. Moja nowa 

klasa przyjęła mnie ciepło, lecz i tak było ciężko. Tu w wielkim mieście,  jakim jest New York, 

nauczyciele oczekują o wiele więcej niż w małej wiosce, w której wcześniej mieszkałam. Na 

szczęście nie byłam sama, solidarnie wspierały mnie dwie najlepsze przyjaciółki: Miriam                  

i Ozi. Nie miałyśmy przed sobą tajemnic, potrafiłyśmy znaleźć wyjście z każdej opresji, 

jednym słowem udane trio. Teraz również były przy mnie, w milczeniu powolnym krokiem 

szłyśmy do przystanku autobusowego. Ciszę przerwała Miriam: 

 - Chodźmy już dziewczyny, bo spóźnimy się, a ja nie mam zamiaru  biec. 

Równocześnie zwróciłyśmy na nią wzrok i wybuchnęłyśmy śmiechem. Miała tak komiczną 

minę, że nie sposób było się powstrzymać. Miriam była świetną tancerką, miała szczupłe                

i wysportowane ciało, lecz biegi to jej pięta Achillesa.  

- Dobrze, już idziemy, ale daj nam się jednak nacieszyć tą chwilą. Czujesz to samo co my? 

To smak wolności !!! – krzyknęłam z entuzjazmem. 

         Po krótkiej chwili ruszyłyśmy w kierunku przystanku. Szłyśmy wzdłuż głównej drogi 

omawiając wakacyjne plany. 

- Ja jadę nad morze. – powiedziała Ozi. 

- Ja też-dodałam. A ty gdzie jedziesz Miriam? 

- Ja muszę zostać w mieście. Będę pomagała mojej mamie w kwiaciarni. 

- Uuu, szkoda. – odparłam. 

- Mówiąc szczerze mi to pasuje, ale dzwońcie jak wrócicie. Możemy się spotkać i pójść na 

spacer lub na lody. 

- Na pewno się zdzwonimy – dodała Ozi. 

       Od przystanku dzieliły nas już tylko światła, gdy tuż przed nami przejechał szkolny 

autobus. Popatrzyłam na dziewczyny i pomimo czerwonego światła krzyknęłam: biegnijmy !!! 

To była najgorsza decyzja w moim życiu. Miriam i Ozi bez wahania pobiegły za mną. Zza 

zakrętu wyjechała rozpędzona czarna terenówka. Ostatnie co pamiętam, to światła 



samochodu, pisk kół, krzyk Ozi i nagła cisza. Pierwsze dźwięki jakie do mnie dotarły, to 

krzyki, bieganina i mglisty głos mojej mamy: 

- Kochanie! Hope, córeczko! Proszę! Ratujcie moją córkę!  

    Potem znów zapadła cisza. Obudziłam się w szpitalnej sali. Powoli otwierałam oczy, 

próbowałam się podnieść, lecz coś jakby dusiło mnie w klatce piersiowej. Odczuwałam 

bardzo silny ból głowy. Zauważyłam jednak śpiących przy moim łóżku rodziców.  

-Mamo, tato – próbowałam wydobyć głos, ale bez rezultatu. Po kilku próbach rodzice mnie 

jednak usłyszeli. Tato zaczął budzić mamę. 

– Kochanie, spójrz… – powiedział z radością. 

- Nasza córeczko, kochanie znowu jesteś z nami – powiedziała mama ze łzami w oczach. 

- Mamo boli – wymamrotałam wskazując na piersi. 

- Już wzywamy lekarza – odparł tata i pobiegł go szukać. 

     Po kilku minutach zostałam przebadana, a lekarz oddalił się, by porozmawiać z moimi 

rodzicami. W szpitalu spędziłam jeszcze dwa miesiące. Moje przyjaciółki nie miały tyle 

szczęścia, obydwie zginęły. Byłam na siebie wściekła. Nie wiem, co mnie podkusiło, by 

wbrew rozsądkowi na czerwonych światłach przebiec przez ulicę. Obwiniałam się o śmierć 

koleżanek, mimo że wszyscy tłumaczyli, że to nie moja wina. Moje myśli wciąż krążyły wokół 

Ozi i Miriam.  

       Pewnego dnia, po roku rehabilitacji zapytałam moją mamę: 

- Dlaczego ja nie zginęłam? One nic nie zrobiły! – wrzasnęłam ze łzami w oczach.  

       Moja mama odwróciła się i powiedziała: 

- Kochanie myślę, że jesteś gotowa, by poznać prawdę. To twoja magia Cię obroniła. 

- Mamo, to nie jest śmieszne.  Ja Ci się zwierzam, a Ty mówisz o głupotach. 

- Córeczko, mówię Ci całą prawdę. Jesteś czarownicą, a twoją specjalizacją jest magia. 

     W tym momencie poczułam, że wbiło mnie w ziemię. 

- Jak to czarownicą i co to za specjalizacja? Czy to na pewno nie jest żart? 

- Nie kochanie, to szczera prawda. Twoje przyjaciółki Miariam i Ozi też nimi były, ale ich 

magia nie była na tyle potężna, by utrzymać je przy życiu. Ty zaś jesteś najsilniejszą 

czarownicą w naszej rodzinie. Bardzo rzadko rodzi się czarownica z takim talentem. A co 

dopiero z magiczną specjalizacją – odpowiedziała mama. Ja specjalizuję się w życiu. 

       Nie wierzyłam w to,co wyjawiła mi mama. Na samą myśl kręciło mi się w głowie. 

Specjalizacją Ozi też było życie – opowiadała dalej mama – a Miriam śmierć. Były 

opiekunkami twojego talentu i to dzięki twojej mocy i ich ochronie udało Ci się przeżyć. 

Obroniły Ciebie, ale siebie nie zdołały. Dokonały wyboru i wypełniły swoją misję. Ozi jako 



czarownica życia działała w ochronie twojego. Miriam zadbała, by śmierć jeszcze nie dotarła 

i nie wzięła Cię w swe objęcia. 

     Po tych słowach nie byłam w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Jedynie jedna 

mała łza spłynęła po moim policzku bezszelestnie upadając na podłogę. Następny dzień 

postanowiłam spędzić w swoim pokoju, oddając się wspomnieniom o moich nieżyjących już 

przyjaciółkach. To użalanie przerwała mama, która weszła do mnie z dwoma nieznanymi mi 

dziewczynami, mówiąc: 

- Kochanie, jesteś silną czarownica i wiem, że nigdy nikt nie zastąpi Ci Miriam I Ozi. Wielka 

magiczna rada przydzieliła Ci jednak nowych opiekunów w postaci Alex i Tamiry. Myślę, że 

bez trudu przyjmiesz je do grona Twoich znajomych, po czym z miną pełną niepokoju 

wyszła. 

         Zdziwiona w skupieniu przyjrzałam się nowym dziewczynom. Alex była śliczną 

brunetką o zielonych oczach, Tamira zaś ciemnoskórą, uroczą dziewczyną o roześmianych 

niebieskich oczach. Przedstawiły się, a ja odniosłam wrażenie, że są miłe, otwarte                               

i przyjacielskie. Z racji swoich obowiązków całymi dniami chodziły za mną. Mimo bolesnych 

wspomnień szybko zawiązała się między nami przyjaźń. Moje opiekunki uczyły mnie 

posługiwania moją magiczną mocą. Potrafiłam już latać, przenosić na odległość małe 

przedmioty i posługiwać się żywiołem wody. Do perfekcji brakowało mi jednak wiele. Kiedyś 

podczas ćwiczeń przypadkowo uszkodziłam sąsiadom rury. Koszt naprawy był dość wysoki, 

trudno się więc dziwić, że byli niezadowoleni. Nie zostałam przyłapana na gorącym uczynku, 

więc nie znali sprawcy. Źle się z tym czułam i postanowiłam nauczyć się czaru napraw po to, 

by im pomóc. Różne wydarzenia w moim życiu motywowały mnie do doskonalenia mojego 

daru. 

     Po kilku długich tygodniach potrafiłam całkiem dobrze posługiwać się magią. Nauczyłam 

się nad nią panować i używać wtedy, gdy to było wskazane i konieczne, a nie w sytuacjach 

stresujących. Dziś wybieramy się na krótką wycieczkę po mieście. W planach mamy 

zorganizowanie pikniku w parku. Jak zwykle czekamy na Alex, która notorycznie się spóźnia. 

Mija piętnaście minut, a jej wciąż nie ma. Jesteśmy zaniepokojone i dzwonimy na komórkę. 

Niestety tylko poczta głosowa, coraz bardziej się martwimy. Nagle zawyła syrena, a tuż po 

tym usłyszałyśmy krzyki ludzi, dochodzące z centrum miasta. Udałyśmy się w kierunku 

źródła hałasu i wkrótce naszym oczom ukazał się widok walącego się wieżowca. Patrzyłam 

jak z hukiem spadają kolejne piętra i nagle poczułam dziwne wibracje dochodzące z wnętrza 

budynku. Miałam wrażenie, że ktoś wysyła S.O.S prosząc o pomoc. Zbladłam, zakręciło mi 

się w głowie i przykucnęłam. 

- Co się dzieje Hope? – spytała Tamira. 

- Ktoś znajduje się w tym budynku i prosi nas o pomoc. 



      Nagle wibracje ustały i poczułam się lepiej. Popatrzyłam na Tamirę. Przekaz był prosty. 

Jednocześnie ruszyłyśmy biegiem do wnętrza walącego się budynku. Pokonawszy 

przeszkody, znalazłyśmy się na parterze, skąd wśród gruzu i pyłu torowałyśmy sobie drogę 

do schodów. Wstrząsy były coraz silniejsze, a ja znowu poczułam o wiele mocniejsze 

wibracje dochodzące znad mojej głowy. Z wielkim trudem dotarłyśmy na piętnaste piętro 

drapacza chmur. To, co zobaczyłyśmy przerosło nasze najsilniejsze oczekiwania. Ujrzałyśmy 

Alex przywiązaną pędami roślin do rury. Zza naszych pleców dobiegł szyderczy głos. 

- No proszę, proszę kto tu nas odnalazł? Młoda czarownica i jej pomagierka – powiedział                  

z uśmiechem. Podoba się Wam taka wizja miasta? Pękające domy i wieczna burza. Macie 

za słabą moc, by mi przeszkodzić.  

     Zrobił zwrot i nagle jego ciemne ciało rozbłysło, a ogromna błyskawica uderzyła w Tamirę 

i odrzuciła jej ciało kilka metrów dalej. Momentalnie stworzyłam wokół siebie pole ochronne, 

jednocześnie przyglądając się antagoniście. Był to swego rodzaju duch ubrany w czarny 

długi płaszcz. Widząc moje pole roześmiał się. 

 – Myślisz, że to Cię ochroni? Kiedyś Twoje pole osłabnie, a ja mam czas.  

     Wiedziałam już, że z tej opresji nie wyjdę cało, postanowiłam jednak uratować moje 

przyjaciółki. Stworzyłam dużą bańkę, do której przeniosłam moje nieprzytomne, lecz 

oddychające koleżanki. Następnie kazałam bańce bezpiecznie dotrzeć na ziemię. Czar ten 

mocno osłabił moje pole i siły, co natychmiast wykorzystał duch. I całą swoją mocą uderzył 

jak błyskawica, a ja zobaczyłam blask, po którym była już tylko ciemność. 

     Nagle w moją podświadomość wdarł się denerwujący dźwięk budzika. Ostrożnie 

otworzyłam oczy i okazało się, że jakimś cudem przemieściłam się i byłam w swoim pokoju. 

Natychmiast pobiegłam do kuchni, gdzie krzątała się moja mama. 

- Mamo, gdzie jest Alex i Tamira? – krzyknęłam. 

- Nie wiem o kim mówisz kochanie, pośpiesz się jednak, bo za dziesięć minut będzie Ozi                 

i Miriam. Ubierz się i spakuj do szkoły. 

       Pomału mój świat zaczął wracać, ale na pierwszej lekcji wychowawczyni wprowadziła 

dwie nowe dziewczyny, mówiąc: 

- Kochani to są Wasze nowe koleżanki. Mają na imię Alex i Tamira, proszę zaopiekujcie się 

nimi. 

       O rany gdzie ja jestem, mam mętlik w głowie – a może nadal śnię… 

Koniec, wracam do rzeczywistości, lecz wciąż dręczy mnie pytanie:  

- Czy ja to przeżyłam? A wy jak myślicie? 

 

 

 



 

 

    


