
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opowiadanie konkursowe 
 

„STARCIE” 
 
 

       Maria Czajkowska 
       Lat 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malmö 8.08.2020r.     
Wiele o swojej historii nie wiem - moja matka zmarła przy porodzie, a ojciec poległ na wojnie 

za granicą. Takim oto sposobem pojawiłem się na tym świecie ja. O związku moich rodziców 

opowiadał mi mój dziadek. Najlepszy dziadek. Pomijając oczywiście fakt, iż jedyny. I szczerze 

mówiąc mam tylko jeden żal do losu – nigdy nie poznałem swojej mamy. 

 

— Liam! LIAM!!! Ty znowu siedzisz na tym strychu?  

Brązowooki chłopak o kasztanowych włosach obudził się z zamyślenia i odłożył na 

podłogę pamiętnik. Nieprzytomnie spojrzał na uchylone drzwi. Przez szparę ujrzał Sernika, 

swojego starego kocura, który wydał z siebie nijaki dźwięk i spojrzał z pogardą na swego 

pana, zapewne domagając się ulubionej przekąski.  

— Już idę, idę! — odkrzyknął ciotce, ziewając przeciągle.  

— Ktoś do ciebie — odezwała się siwa kobieta po sześćdziesiątce, widząc młodzieńca, 

schodzącego po krętych schodach do przedpokoju. Zdumiony chłopak przetarł oczy. Przed 

sobą ujrzał wysokiego, dostojnego mężczyznę, ubranego w zadziwiająco szczupły smoking i 

dziwny kapelusz. 

— Ten pan ma dla ciebie wieści — oznajmiła siwowłosa. — Może ja was już zostawię.  

— Ekhm — odchrząknął "elegancik". — Jak wiesz, dwa miesiące temu pobieraliśmy od 

ciebie DNA, w ramach sprawdzenia, czy odnalezienie twojej mamy jest możliwe. Jak się 

okazało twoja biologiczna matka aktualnie przebywa w...  

— Mówiłem — impulsywnie zareagował Liam. — Mówiłem wam, że moja mama nie żyje 

i nie ma szans, abyście ją odnaleźli! 

— Młody człowieku, badania potwierdziły zgodność...  

— Dajcie mi święty spokój! — Wrzasnął chłopak, po czym przeleciał jak strzała przez 

drzwi frontowe. 

Zawładnęła nim nagła chęć spaceru. Przeszedł się po osiedlu, jednak w końcu zdecydował 

się wrócić, bo poczuł wstyd. Nawet jeżeli się mylą, to czy powinien tak ignorować ich 

starania?  

Oni chcą dla mnie dobrze– powtarzał sobie ten tekst w głowie jak mantrę.  

Zanim wrócił wolnym krokiem pod ich jednorodzinny dom, dawno już zrobiło się ciemno. 

Obszedł go lewą stroną i wdrapał się po drabinie na dach starej szopy, stojącej tuż przy 

ścianie, z której sypał się tynk. Następnie przelazł przez okno swojego pokoju, znajdując się 

we wnętrzu budynku. Szybkim krokiem wrócił na strych – rodzina będzie wiedziała gdzie go 

szukać.  

Szczerze mówiąc, wchodząc do pomieszczenia przeszedł go dreszcz. Wszędzie było 

ciemno, jedynie przez niewielkie okienko dachowe wpadała odrobina światła, bijącego od 

latarni, sprawiając, że cienie wszystkich pudeł wydłużały się dwukrotnie. Trochę wystraszony 

chłopak usiadł na zmiętolonym pod ścianą kocu, próbując opanować się i zasnąć. Po 

sekundzie, kiedy był już bliski odpłynięcia w krainę snu, skrzypnęła deska w podłodze. Jak 

dotąd słyszalny był tylko oddech Liam’a, jednak teraz i on umilkł. Po chwili do 

pomieszczenia weszła ciotka Poppy. 

- Dobrze się czujesz? – Zapytała z troską. 

- Chyba tak – odrzekł niechętnie. 

- Chciałam cię tylko poinformować, że już dzisiaj zaczynają prace nad nową fabryką. W… 

parku. Koło naszego domu. 

Zrozpaczony chłopak uniósł wyżej głowę. Bowiem na tym terenie codziennie spotykali się 

razem z dwoma najlepszymi przyjaciółmi. Z a w s z e  tam. Łzy napłynęły mu do oczu. 

- Cóż, już nie przeszkadzam. Przynieść ci coś do picia? 

- Nie – kobieta usłyszała niezwykle zwięzłą odpowiedź, po czym wyszła. 



Kasztanowowłosy z nadzieją na to, że opuszczą go emocje, podszedł do okienka. Jeszcze 

pół roku temu, stając na palcach ledwo mógł coś przez nie dojrzeć, jednak w ostatnim czasie 

znacznie urósł, więc nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć piękny rozciągający się horyzont, 

zatopiony w chłodnej nocy.Nagle coś przerwało głuchą ciszę. Chłopak poczuł mocny powiew 

na swojej twarzy pełnej piegów. Na chwilę zrobiło się straszliwie ciemno, a kiedy wszystko 

powróciło już do normy, ujrzał przed sobą tajemniczego mężczyznę. 

- Witaj – przemówił.  

Z wrażenia Liam stanął jak wryty i nie zdobył się nawet na najmniejszy jęk. 

- Najwyraźniej nie wywarłem na tobie pozytywnego pierwszego wrażenia. Cóż, bywa i 

tak. Nazywam się Loki. Musisz wiedzieć, że przychodzę w pokoju z pewną propozycją… 

- Co to za propozycja? Kim ty w ogóle jesteś?! – Chłopak bał się nawet spojrzeć w oczy 

istocie. Czy to możliwe, że to kosmita? Chyba każde dziecko jako maluch słyszało o 

kosmitach i wielu istotach pozaziemskich. Może w ten sposób rodzice przygotowywali je do 

poznania tak brutalnej prawdy jak ta, że istnieją oni naprawdę? Przez głowę młodzieńca 

przewijały się tysiące myśli. 

- Jestem bóstwem jakich mało – mężczyzna ukłonił się. – Mogę ci pomóc. Jak wiem, nigdy 

nie poznałeś swojej matki. Jeśli chcesz, zaprowadzę cię do niej, jednak nie będzie to proste… 

- Co masz na myśli? – Liam przetarł oczy sprawdzając, czy przypadkiem nie śni. Zapewne 

za moment obudzi się i wszystko wróci do normy. 

- W innej rzeczywistości istnieją trzy główne światy; ogólnie jest ich dziewięć -Midgard 

jest krainą zwykłych śmiertelników, takich jak ty, Asgard – krainą wszelkich bóstw, za to 

trzecim jest Helheim - podziemny świat zmarłych, w którym znajduje się twoja mama. Była 

ona boginią – kąciki ust bóstwa uniosły się delikatnie. 

- Nie wierzę ci. Moja mama zmarła przy porodzie, tutaj, w Szwecji, dlatego trafiłem do 

rodziny, z którą utrzymywała dobry kontakt.  

- W takim razie możesz przekonać się sam – wystarczy, że chwycisz mnie za rękę. 

Chłopak zastanowił się chwilę. Czy naprawdę powinien tak ryzykować, oddając się 

kosmicie? W sumie… przecież był to tylko sen. Może przynajmniej w nim pozna swoją 

mamę. Popatrzył z nadzieją na chmury okalające przyjaźnie księżyc. Zrobi to. Teraz albo 

nigdy. 

- Dobra. Tylko przysięgnij, że się nie zabijemy – rzekł żartobliwie. 

- Możesz być o to spokojny – bóstwo uśmiechnęło się jeszcze szerzej. 

Liam chwycił go za rękę i poczuł jak jego żołądek skręca się w dziwnym tańcu. Po chwili 

opanował nieco pierwszy szok i zorientował się, że stoi na czymś chłodnym. Sam. Bóstwo 

zniknęło. Zrobiło mu się niewiarygodnie zimno, a kiedy zrobił krok do przodu, przed nim 

ukazał się przepiękny, lodowy zamek. Wokół niego rozciągały się wysokie niczym drapacze 

chmur skały. Postanowił nie zastanawiać się wiele, tylko ruszyć przed siebie. 

Kiedy znalazł się przy wrotach, mało brakowało aby zamarzł na kość. Ale zdziwił się, 

czując bijące ze środka budynku ciepło. Otworzył w pośpiechu ogromne drzwi, zauważając 

olbrzymie jak stadiony jamy i jaskinie. Robiąc kilka ostrożnych kroków w głąb, ujrzał wiele 

duchów, drżących i kołyszących się  d u c h ó w. Brązowooki wytrzeszczył oczy z wrażenia i 

instynktownie uszczypnął się w rękę, przez co poczuł piekący ból.  

Czyli to jednak nie sen – pomyślał. – Muszę poszukać mamy. Jeśli to, co mówił ten 

„kosmita” to prawda, powinienem gdzieś tu ją znaleźć. 

Wszystkie „duchy” patrzyły na niego jak na cudzoziemca, któremu zazdrościły tak 

materialnego ciała. Przebiegł prędko przez pierwszą jaskinię, rozglądając się za mamą, po 

czym znalazł się na rozwidleniu dróg. Pomiędzy dwoma przejściami stał skrzat, 

przypominający tego ogrodowego z podwórka sąsiadów Liam’a. Był on o dobre pięćdziesiąt 

centymetrów niższy od chłopaka. Zapytał się w jakim celu tu przybywa i skąd się tu wziął. 

- Szukam swojej mamy, Allison Evans. Ale tam jej nie było. Z tego co mówił pan Loki… 



- Co takiego?! Loki?! I ty mu niby wierzysz? – Skrzat zapisał coś na kartce, po czym 

mruknął coś w stylu „naiwniacy”. – Z drugiej strony… Ty chyba znasz prawdę, co? 

- Jaką prawdę? Moja mama przed porodem przeprowadziła się do Szwecji, lecz nie 

zdążyłem jej poznać ze względu na to, że umarła. 

- Ah, nie zazdroszczę ci, chłopie. Twoja matka była boginią najwyższej klasy, do czasu, aż 

wyszła za zwyczajnego ziemianina. Za to została ukarana przez bóstwa  pobytem w 

Helheim’ie. Długa historia. Znajdziesz ją tam – wskazał na prawo – tylko pamiętaj, że 

wchodzisz na własne ryzyko. 

Kiedy młodzieniec dotarł do końca krętego korytarza, ujrzał jęczących ludzi, brodzących 

w wodzie. Ubrani byli w łachmany, ociekał z nich pot, a miejscami nawet krew. Liam’owi 

zmroziło krew w żyłach, przerażony stanął przed nimi. Z wody unosiły się cuchnące opary. 

- Szukam Allison Evans – oznajmił donośnie. 

W jaskini zrobiło się cicho. Wszystkie twarze zwróciły się w jego stronę, a wyglądały tak 

przerażająco, że momentalnie oblał go pot. Po chwili przedstawienie się zakończyło i ludzie 

wrócili do swej marnej roboty.  

Młodzieniec usłyszał dudnienie, dochodzące z sufitu. Tym razem twarze zwróciły się w 

górę. Stawało się ono coraz głośniejsze. Podeszła do niego pewna kobieta. 

- Liam! – Uściskała go. – Szybko. Musisz się stąd wydostać. 

- Mama? Nareszcie – Chłopak uściskał kobietę. – Ale jak to zrobić? 

- Dla zwykłego człowieka nie ma z tego miejsca drogi powrotnej. Jednak ty jesteś 

niezwykły, Liam. Jak już pewnie wiesz jestem boginią, a co za tym idzie, ty przejąłeś po mnie 

ten status. Wystarczy, że zamkniesz na chwilę oczy i wyobrazisz sobie najcudowniejszą 

chwilę ze swojego życia. Następnie w ciągu doby musisz wykonać dobry uczynek.  

- Ale mamo, co ja mam zrobić? – Zapytał zrozpaczony. 

- Nad nami znajduje się zapomniany już dawno przez wszystkich cmentarz. 

- No tak! – zawołał z nadzieją w głosie. – Mogę ich powstrzymać. Przecież ci robotnicy w 

tej chwili rozkopują teren, aby wznieść tam fabrykę, która nie dość, że zbeszcześcić pamięć o 

zmarłych, zniszczy to miejsce,ana dodatek zdewastuje zielone płuca naszego miasta. 

Wspaniale było cię poznać, mamo – rzekł wzruszony, a potem wtulił się w ramiona matki. – 

Muszę już lecieć. 

- Kocham cię, synku. 

- Ja ciebie też, mamo. 

Liam w pośpiechu zamknął oczy i odtworzył w myślach wspomnienia z ostatnich chwil, 

bo to właśnie one stanowiły dla niego największą wartość. Po ich otwarciu znalazł się 

centralnie nad miejscem, w którym stał wcześniej – na starym cmentarzu. 

Po opuszczeniu Helheim’u wszystko potoczyło się błyskawicznie. Na wieść o 

zapomnianym zabytku, robotnicy na polecenie burmistrza wstrzymali prace. Chłopak wrócił 

zmęczony do domu, usiadł w kącie na strychu i chwycił w dłoń pamiętnik. 

 
                 Malmö 9.08.2020r. 
Dzisiaj dokonałem niemożliwego. Dla kolejnych pokoleń historia ta będzie zapewne 

wyłącznie abstrakcją. Jednak ja będę o tym pamiętać – zapamiętam to jako wspaniałą 

przygodę, dzięki której wiele się nauczyłem, między innymi utwierdziłem się w przekonaniu, że 

tradycja, pamięć o zmarłych i natura są dla nas bardzo ważne. 

Wyobraźcie sobie, że pod ziemią czas leciał zupełnie inaczej – na oko byłem tam jakąś… 

godzinę? Tymczasem okazuje się, że do mojego domu wróciłem dopiero następnego dnia. 

Teraz wystarczy jeszcze wymyślić coś, aby usprawiedliwić się ciotce Poppy. Życzcie mi 

powodzenia (oj, chyba się przyda!). Lecz moim dzisiejszym największym sukcesem jest 

poznanie mojej mamy. Mojej mamy, z którą jeszcze kiedyś się spotkam, tam – w Helheim’ie,  

w którym dzisiaj okrzykują mnie bohaterem. 


