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O
 tym księdzu to prawdę gadali. – Witia wskazał na po-
rwaną sutannę, która tkwiła pomiędzy zardzewiałymi 

skrzydłami bramy. 
− Raczej tak. – Pietia pogrzebał nogą przy murze. Pochylił 

się i wyciągnął ze śniegu kołnierzyk i koloratkę. – Jak osoba 
duchowna nie poradziła... – Pokręcił głową z rezygnacją.

− Chyba trzeba przygotować się na ciężką przeprawę. 
– Wasilijewicz westchnął. Nie miał jednak zamiaru łatwo się 
poddawać. – Ale poradzimy sobie, jak zwykle...

Przyjaciele spojrzeli na bramę zagradzającą im przejście. 
Trzeba było przyznać, że ktoś nieźle się namęczył, żeby wy-
kuć ją w stali. Była misternie zdobiona niczym arcydzieło, 
tyle że nie z tego świata. Pewnie w innych okolicznościach 
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ich doznania estetyczne byłyby większe, ale teraz te wzo-
ry i ! gurki napawały ich lękiem. Diabelskie głowy i upiory 
wiły się w piekielnym ogniu. Pietia i Witia niemal słyszeli 
krzyki i wrzaski podpiekanych potępieńców i smród spalo-
nej skóry. Co więcej, od bramy biło jakimś ciepłem. Wyda-
wało się, że pulsuje energią, która przyprawiała ich o lodo-
wate ciarki na plecach.

− Wchodzimy? – Potiomkin zapytał tak, jakby miał jesz-
cze jakieś wątpliwości. Może łudził się nadzieją, że Wasili-
jewicz wymyśli sposób, żeby nie przekraczać bramy. Rzuci 
urok na odległość, odczyni czary albo dojdzie do wniosku, że 
lepiej wszystko zostawić tak jak jest i ruszyć w dalszą drogę. 
Pietia był naiwny.

− Pewnie, że wchodzimy, a co myślałeś? – Witia popatrzył 
na niego spode łba. – Jak chcesz stać na tym mrozie, to zo-
stań. W środku przynajmniej będzie cieplej, ja idę!

To mówiąc, Wasilijewicz chwycił ogromną, mosiężną 
klamkę i nacisnął ją z całej siły. Brama ani drgnęła. 

− Chyba obaj będziemy marznąć? – zakpił Pietia. Prze-
stąpił z nogi na nogę i uderzył rękawicami o siebie, próbując 
poprawić krążenie. Zaczynało się robić diabelsko zimno.

− Pomóż mi! – warknął Wasilijewicz. Nacisnął klamkę 
jeszcze raz i naparł całym ciałem na skrzydło bramy. 

Potiomkin wspomógł go, jak mógł. Zaparł się nogami 
w śniegu i pchnął przyjaciela barkiem. Coś zaskrzypiało.

− Parzy, parzy! – Witia wrzasnął i uniósł dymiące się ręka-
wice ku górze. Zakręcił się na pięcie, odepchnął Potiomkina 
i dał susa w śnieg. – Diabelskie nasienie! – ryczał.

Pietii nie zdziwiła spontaniczna reakcja Wasilijewicza. 
W  końcu zniszczenie nowiutkich rękawiczek, które kupiło 
się z rana na targu, było nie lada wyczynem. Potiomkin się 
uśmiechnął. Jakże to los potra!  się odmienić, pomyślał. Do 
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tej pory z takowego pecha słynął on sam. Nie raz oberwał za 
to od przyjaciela po głowie.

− Nic nie mów! – Witia popatrzył na niego, mrużąc oczy. 
Wiedział już, co się święci.

− Nic nie mówię. – Pietia wpakował dłonie w kieszenie 
i zagwizdał pod nosem.

− Przecież wiem, co chcesz powiedzieć. – Wasilijewicz 
wstał i otrzepał się ze śniegu. – Trzeba było iść jako pierwszy, 
to byś zobaczył.

− Ja ci się pchać nie kazałem. – Potiomkin odgarnął bu-
tem śnieg.

Witia nic nie odpowiedział. Zacisnął pięści, aż smród spa-
lonych rękawiczek rozniósł się w powietrzu.

− Patrz i ucz się. – Potiomkin podszedł do bramy.
Spojrzał na rozgrzaną do czerwoności klamkę. Na szczę-

ście nie musiał jej dotykać, bo furtka była już uchylona. Wy-
ciągnął tedy nogę. Oparł ją na jednej ze sztachetek i pchnął 
z całej siły. Coś zaskrzypiało cienkim głosikiem jak potępień-
cza dusza i skrzydło bramy się otworzyło.

− Zapraszam. – Pietia wskazał przejście. – Czasem trzeba 
sposobem, nie siłą.

− Od kiedy ty taki dowcipny się zrobiłeś? – Wasilijewicz 
poczerwieniał na twarzy. Minął Pietię i  pierwszy przekro-
czył bramę. – Przecież widziałem, że otwarta była, zanim żeś 
machnął tym butem. Ciekawe, czy sam poradziłbyś sobie 
z klamką? Jak byś ją schłodził, co?

− Nasikałbym – odpowiedział Potiomkin i ruszył za przy-
jacielem.

Znaleźli się na dziedzińcu. Opuszczony pałac stał na 
wzgórku. Otoczony był wysokim murem i  pojedynczymi, 
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ogołoconymi z  liści drzewami. Pnie wyglądały jak korpusy 
makabrycznych strażników, o setkach długich, wyciągniętych 
ku niebu ramion. Blady księżyc odbijał się w niektórych szy-
bach. Jego obraz drżał lekko, jakby cały budynek wprawiony 
był w jakąś wibrację, wstrząsającą nim aż do fundamentów. 

Pałac nie wyglądał na zniszczony upływem czasu. Mimo 
że ciemność nie pozwalała przyciołom dojrzeć wszystkich 
szczegółów, wydawało się, że wieżyczki, ściany i  dach są 
w  całkiem dobrym stanie. Pierwsze ponure wrażenie było 
jednak przytłaczające. 

Przystanęli w  połowie drogi. Wasilijewicz dopiero po 
chwili odetchnął z ulgą. Pałac wyglądał jak zwykły pałac. Nic 
szczególnego w nim nie było. W ciemnościach strach zawsze 
miał wielkie oczy, to i  fakt, że czuli się nieswojo, nie mógł 
budzić zdziwienia. W sumie te pierwsze obawy wydawały się 
przedwczesne. Witia nie miał najmniejszego zamiaru się nimi 
przejmować.

Pietia widział to zupełnie inaczej. Łowił każdy najmniej-
szy ruch i  szmer. Szeroko otwarte oczy wodziły z  jednego 
pałacowego okna do drugiego. Szum wiatru w  gałęziach 
przyprawiał go o  ciarki. Kontury rzygaczy przy rynnach 
odbijały się wyraźnie na tle rozgwieżdżonego nieba. Głowy 
wilków i bazyliszków wyglądały jak żywe. Wydawało się, że 
szczerzą kły w  stronę Wasilijewicza i Potiomkina, szykując 
się do skoku.

− Szkoda, że nie mamy latarki – zauważył Witia. Poprawił 
futrzaną czapę. Widać zmarzły mu uszy.

− Myślisz, że by nam w czymś pomogła? – Pietia podejrz-
liwie wąchał powietrze. Dałby głowę, że czuje unoszący się 
wokół zapach siarki.

− No, jakby tam elektryczności nie było, to by się przy-
dała. Pewnie żarówki rozkradli szabrownicy... – Wasilijewicz 
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wiedział, co mówił. Wiele razy spotkał się z  takimi aktami 
kradzieży i bezmyślnego wandalizmu. 

− Świeczkę mam. – Potiomkin wskazał na chlebak, który 
trzymał pod ramieniem. – A wandali pewnikiem odstraszyło 
to, co innych... – dodał.

− Może i racja. – Witia niechętnie zgodził się z przyjacie-
lem.

Z  historią tego miejsca nie omieszkali zaznajomić ich 
w wiosce. Pałac niby nic nadzwyczajnego. Los miał go spo-
tkać taki, jak inne cuda architektury, których po okolicy 
rozsianych było wiele. Odkąd stał się własnością Skarbu 
Państwa, władze wojewódzkie starały się nim zaopiekować. 
Najpierw ktoś wymyślił, żeby go na hotel dla prominentów 
odnowić, bo i okolica ładna, a i blisko źródła lecznicze były. 
Nic jednak z  tego nie wyszło. Już w  czasie gruntownego 
remontu jedna ekipa po drugiej, w  tajemniczych okolicz-
nościach, znikały i szukać ich było jako wiatru w polu. Gdy 
ten pomysł nie wypalił, postanowiono pozbyć się proble-
mu. Pałac oddano na rzecz PGR-u. Ktoś wymyślił, że biu-
ra urządzi się na pierwszym piętrze, a i kasę zamontuje na 
strychu, gdzie wypłaty będą wydawane dziesiątego każdego 
miesiąca. I tu przeliczono się z siłami. Księgowe i sekretarki, 
już w pierwszym dniu pracy, wyskoczyły z biura przez okno. 
A kasjerka w wielce tajemniczych okolicznościach zniknęła 
z wszystkimi pieniędzmi. Akurat w tym drugim przypadku 
Witia nie podejrzewał większego udziału sił nieczystych.

Zadanie przyjaciół było jasne. Mieli wypędzić zło, które 
zagnieździło się w pałacu, a sam budynek, zgodnie z decy-
zją administracyjną, miał być mianowany domem kultury. 
Determinacja sołtysa była w  tym przypadku zrozumiała. 
W  końcu każdy wiedział, że sprzeciwić się zachciankom 
żony było gorsze niż igranie z ogniem. Sołtysowa śpiewała 
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w ludowym zespole pieśni i tańca i potrzeba było jej miejsca 
na próby i koncerty. Pałac nadawał się do tego znakomicie.

− Idziemy! – zadecydował Wasilijewicz. Nie było sensu tak 
stać i wpatrywać się w budynek jak ciele w malowane wrota. 

− Jak chcesz – westchnął Pietia, niezarażony widać jakimś 
większym entuzjazmem.

Najgorsza była niepewność, z  czym mają do czynienia. 
Trzeba było ją naprędce rozwiać i przedsięwziąć odpowied-
nie kroki. Ruszyli ostrożnie. Zmrożony śnieg zaskrzypiał pod 
butami, jakby ktoś zgrzytał zębami. Zmierzali wprost do wy-
sokich, drewnianych drzwi, okolonych krzakiem dzikiej róży. 
Stanęli przy progu.

− Patrz! – Potiomkin otworzył szeroko gębę ze zdziwienia 
– To kwitnie!

Wasilijewicz zamyślił się, wzruszył ramionami w niemej 
odpowiedzi. Rzeczywiście, krzak czerwonej róży kwitł w naj-
lepsze. Wielkie kielichy, pełne drobnych płatków, wystawiały 
swoje główki w stronę księżyca. Słodki zapach owionął ich, 
przyprawiając o lekki zawrót głowy. 

− Może sztuczne? – Potiomkin głośno się zastanawiał. 
– Przecież w taki mróz to nie ma prawa tutaj rosnąć!

Zanim Witia zdążył zapobiec zamiarom Pietii, ten zdjął 
rękawiczkę. Wyciągnął dłoń przed siebie i ucapił jedną z róż.

− Auć – stęknął. – Ale zaraza! To mnie ugryzło! – Odsko-
czył jak oparzony.

− A tam ugryzło! – Witia się zdenerwował. – Łapy pchasz, 
gdzie nie trzeba. Coś ty, dziecko? Nie wiedziałeś, że róże mają 
kolce?

− Znalazł się ten, co nie pcha łap w nieodpowiednie miej-
sca! – syknął Potiomkin. W  końcu to Wasilijewicz przed 
chwilą jęczał z  bólu, gdy mu klamka dłonie przypiekła. – 
A to uważasz, że to kolce są? To się przypatrz uważniej!
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Witia postukał się palcem w czoło. Zbliżył się jednak do 
krzaczka pnącego się niczym bluszcz po ścianie i przyjrzał mu 
się uważniej. Najbliższy kielich róży jakby na to czekał. Płatki 
rozchyliły się ostrożnie. Z wnętrza wyłoniła się całkiem po-
kaźnie uzbrojona szczęka. Pęd zakołysał się i rzucił w stronę 
szyi Wasilijewicza.

− Zmoro piekielna! – wrzasnął Witia, łapiąc się za serce. 
– Co to jest?

Śmiejącego się w kułak Potiomkina nie zaszczycił nawet 
jednym spojrzeniem. Szeroko otwartymi oczyma wpatrywał 
się za to w kwiat róży, który wciąż próbował go dosięgnąć. 
Kielich ujadał przy tym i kłapał szczęką jak pies na uwięzi. 
Na szczęście wijący się pęd był zbyt krótki, by móc zrobić 
przybłędzie coś złego.

− I co? – zapytał Pietia.
− I  nic! – odpowiedział Witia. Spojrzał na przyjaciela 

uważniej. – Skaleczyłeś się?
− To znaczy? – Potiomkin przestał się uśmiechać. Pobladł.
− Czy mocno cię to ugryzło? – sprecyzował Wasilijewicz.
− Trochę. – Pietia założył szybko rękawicę. 
Witia się zasępił. Spojrzał na śnieg. Czerwone plamki 

wsiąkały w  niego szybko. Krzak róży obwąchiwał miejsce, 
w które spłynęła krew z palca Potiomkina.

− Coś mi po tym będzie? – zapytał po chwili Pietia. Czuć 
było obawę w jego głosie.

− No, chyba nic – odpowiedział posępnie Wasilijewicz. 
– Wścieklizny nie dostaniesz, a i w krzak róży się raczej nie 
przemienisz...

Witia co prawda pocieszał przyjaciela, obawiał się jednak 
czegoś innego. W sumie lepiej by było, gdyby Pietia został 
i nie wchodził z nim do pałacu. Zapach krwi działał na upio-
ry jak magnes. Mogło się to źle skończyć dla nich obu.
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− To co robimy? – Pietia wyraźnie się rozluźnił. – Pakuje-

my się do środka?

− Pakujemy się... do środka – potwierdził po dłuższym 

zastanowieniu Witia i uśmiechnął się diabelsko. – Zawsze 

to raźniej we dwóch. Najpierw jednak weźmiemy coś na 

odwagę.

Wasilijewicz sięgnął do chlebaka przewieszonego przez 

ramię i  zaczął w  nim gmerać. W  końcu wyciągnął % aszkę, 

którą wprawnym ruchem odkorkował. Pierwszy pociągnął 

długi łyk, czując, jak palący płyn z trudem przechodzi przez 

przełyk. Potem przekazał butelkę Pietii.

Potiomkin poszedł w  ślady przyjaciela. Znał ten nieza-

wodny napój, który w  takich momentach jak ten dodawał 

im odwagi. Gdy poczuł przyjemne ciepło rozchodzące się od 

żołądka, potarł rękawem usta, chwycił mosiężną kołatkę i bez 

zastanowienia uderzył nią trzy razy.

Dziwny był dźwięk, który rozległ się w  powietrzu. Re-

zonował jeszcze długą chwilę, wprawiając w  drżenie szyby 

i sprzęty rozmieszczone w wysokich pokojach pałacu. Z drze-

wa poderwała się obudzona wrona, krzak róży zadrżał praw-

dziwym dreszczem strachu. Jakby przeczuwał, że to, co może 

teraz nastąpić, zmrozi krew w żyłach nawet najodważniejsze-

mu człowiekowi na świecie.

Dźwiękowi kołatki odpowiedziało głuche echo z różnych 

stron budynku. Witia spojrzał w górę. Jego uwagę przyku-

ło coś, co dostrzegł kątem oka chwilę wcześniej. W oknie 

na drugim piętrze zamajaczył płomyk świecy. Zgasł jednak 

szybko, jakby ktoś go momentalnie zdmuchnął. Za szybą 

pojawiła się za to trupioblada twarz. Mimo że trwało to uła-

mek sekundy, oczy zjawy przeraźliwie zabłysły w poświacie 

księżyca. 
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Wasilijewicz miał właśnie coś powiedzieć. Chwycić Po-
tiomkina za kołnierz i rzucić się do ucieczki, ale wtedy drzwi 
otworzyły się, wpuszczając ich do środka. 

Potiomkin zmarnował kilkanaście zapałek, ale żadną 
z nich nie potra! ł skrzesać płomienia. Drzwi zamknęły się 
za nimi zaraz, gdy przekroczyli próg. Przez te kilkadziesiąt 
niezmiernie długich sekund stali w zupełnych ciemnościach. 
Powietrze wokół nich zgęstniało. Deski podłogi zaskrzypiały 
miarowo raz, a potem drugi, jakby coś nieubłaganie zbliżało 
się w ich stronę.

Wreszcie knot zaskwierczał. Jasny płomień wystrzelił ze 
świeczki, oświetlając obszerną salę. 

− U% f – odetchnął z ulgą Potiomkin. – A już myślałem, 
że się nie uda.

− Ale się udało – powiedział cicho Witia. 
Patrzył w górę na szerokie schody prowadzące na piętro. 

Jeszcze chwilę temu schodziła z nich drobna postać w czer-
wonym płaszczu. Zmierzała w ich stronę, sunąc jakby w po-
wietrzu. W momencie, gdy Pietia zapalił świeczkę, okręciła 
się w miejscu i zawróciła, znikając z oczu.

− Ale tutaj kiedyś musiało być pięknie. – Nieświadomy 
niebezpieczeństwa Potiomkin uniósł świeczkę wyżej, oświe-
tlając su! t i ściany.

Wasilijewicz także się rozejrzał. Mimo upływu lat prze-
pych wnętrza dalej budził podziw. U  su! tu zwisał wielki, 
kryształowy żyrandol, który teraz mienił się wszystkimi bar-
wami tęczy. Drewniany su! t pokryty był co prawda paję-
czynami, ale wciąż widać było, jak pięknie został zrobiony. 
Postaci wyrzeźbione czyjąś wprawną dłonią wyglądały nie-
mal jak żywe. 
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− Szyja mi cierpnie – szepnął nagle Pietia. 
Witia wiedział, co to oznacza. Sam miał to dziwne uczu-

cie, jakby ktoś wbijał mu malutkie szpileczki w  kark. Nie 
mogło to być nic innego jak znak, że ktoś ich obserwuje.

Rozejrzeli się wokół. Tym razem jednak uważniej. W su-
mie nic nie budziło większych podejrzeń. Schody, przy któ-
rych się zatrzymali, prowadziły do góry, rozchodząc się na 
piętrze w dwie strony. Nikt na nich nie stał. Nikt nie krył się 
za drzwiami. Wyglądało na to, że w tej chwili byli tu sami.

− A ten obraz? – Potiomkin niemal nie ruszał ustami, gdy 
to mówił. Jakby nie chciał, żeby ktoś wyczytał z ruchu jego 
warg treść przekazu. Znacząco ruszył za to brwiami, wskazu-
jąc kierunek.

Wasilijewicz spojrzał jeszcze raz do góry. Rzeczywiście, 
u  szczytu schodów, na ścianie, wisiało ogromne, oprawne 
w  złote ramy płótno. Centralne miejsce obrazu zajmował 
mężczyzna w  zielonym żabocie, z  piórkiem wetkniętym za 
przedziwny kapelusz i dubeltówką na lewym ramieniu. Po-
stać wydawała się kpiąco uśmiechać.

− Obraz jak obraz. – Wzruszył ramionami Witia. – Takie-
go cudaka jak tamten, to na świecie trudno szukać. Można 
było takiego tylko wymalować. 

Obaj popatrzyli jeszcze raz na płótno. Coś jakby się 
zmieniło. Znikł gdzieś uśmieszek z twarzy mężczyzny, a po-
jawiło się złośliwe skrzywienie ust. Dubeltówka też zmieni-
ła swoje położenie, jakimś cudem była wycelowana prosto 
w ich stronę.

Przyjaciele popatrzyli po sobie. 
− I  co żeś najlepszego narobił? – Zadrżał Potiomkin. 

– Ustrzeli nas jak kaczki!
− Tego to się nie spodziewałem – odpowiedział zgodnie 

z prawdą Wasilijewicz.
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− Cudak? Ja wam pokażę, cudaka! – Postać tymczasem 
wyskoczyła z ram. Zbiegła kilka schodków i stanęła na sze-
roko rozstawionych nogach. Nie przestawała ani na chwilę 
celować w Pietię i Witię. – Jak wam portki przedziurawię, to 
nauczycie się dobrych manier i być może nabierzecie rozumu 
do tych pustych łbów.

− Pustych łbów? – powtórzył jak papuga Potiomkin.
− Ano, pustych! Bo żeby tu przychodzić, to trzeba być 

głupim. Jak patrzę na wasze mordy, to ta możliwość wydaje 
się wielce prawdopodobna.

− I  kto tu dobrych manier chce uczyć? – pisnął Pietia. 
– Gospodarz, a obraża, zamiast przyjąć chlebem i solą...

− Gospodarz? – Mężczyzną wstrząsnął dreszcz. Obejrzał 
się na moment przez ramię. – Lepiej wam nie spotkać go-
spodarza... albo raczej gospodyni tego domu – zaśmiał się 
ponuro.

− To może z nią powinniśmy pogadać? A nie z jakimś ob-
dartusem z piórkiem za uchem? – powiedział Wasilijewicz. 
Poczuł się teraz pewniej. Zaważył przed chwilą coś, co postać 
z obrazu starała się przed nimi skrzętnie ukryć.

− No co ty? Nie drażnij go! – Potiomkin wybałuszył oczy 
i nerwowo pociągnął Witię za rękaw.

− Życie wam niemiłe? – Cudak wymierzył ponownie 
broń. Wydawało się, że lada chwila z niej wystrzeli.

− A odwróćcie się no bokiem, przyjacielu. – Witia założył 
ręce na piersi i uśmiechnął się.

− Co wy gadacie? – Mężczyzna zbladł. – Co wam po gło-
wie za głupoty...

− No, ja myślę, że wy nawet centymetra grubości nie macie 
– mówił spokojnie Wasilijewicz. – Choć to chyba zależy od 
farby... A poza tym z tej dubeltówki, to niechybnie możecie 
się pobawić w  tego, no... paintballa. Raczej krzywdy nam 
nie zrobicie.
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W korytarzu zapadła niemal całkowita cisza. Słychać było 
tylko skwierczenie świeczki i ciężki oddech Potiomkina.

− Przejrzeliście mnie... – Cudak opuścił broń i usiadł na 
schodach. Teraz dopiero widać było, jaki jest chudy i płaski. 
– Całkowicie żeście mnie przejrzeli.

− Niemal na wylot – dodał ironicznie Witia.
− Ale ja chciałem dla waszego dobra. – Mężczyzna opu-

ścił głowę i zapatrzył się w swoje buty. – Żebyście nie wpadli 
w jej ręce. Bo to klątwa nad tym pałacem zawisła – podniósł 
dramatycznie głos.

− Klątwa jak klątwa. Każdą da się zdjąć, jak się rozpozna 
przyczynę. Prawda, Pietia? – Wasilijewicz spojrzał na przy-
jaciela. 

− Pewnie tak... – odpowiedział Potiomkin. Wydawało się, 
że dopiero teraz zaczął oddychać. Odzyskał rumieńce na po-
liczkach i przestał już wytrzeszczać oczy.

− No, ponoć to prawda… – Cudak uniósł głowę. Coś 
jakby błysk nadziei pojawił się w jego oczach. – Mówi się, że 
wystarczy tutaj przenocować, w pokoju na górze, by zrzucić 
klątwę z pałacu i jego mieszkańców. Ale to jej pokój...

− Jakiej jej? – zainteresował się Witia. – Cały czas mówicie 
o kimś, a nie wymawiacie imienia.

− No, ona, dziewuszka. Straszna, lepiej omijać ją z daleka 
– sapnął mężczyzna.

− Aż strach się bać? – zakpił Pietia. – Niejednego potwora 
na tamten świat wyprawiliśmy. Nam dziewuszka niestraszna! 
Nawet jak brzydka.

− Zły czas wybraliście – cudak mówił dalej, jakby nie sły-
szał przechwałek Pietii. – Długo już była sama. Nikt tu nie 
zaglądał ze strachu. Teraz pewnie wygłodniała...

− Mężczyzn? – zainteresował się Potiomkin.
− Nie... krwi... – zajęczał cudak z obrazu.
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− A kto ty jesteś, że to wszystko wiesz? – zapytał Wasili-
jewicz. Wcześniej głośno przełknął ślinę, jakby coś kłującego 
utkwiło mu w gardle.

− Jak to kto? Gajowy! – zdziwił się. – To chyba widać i po 
stroju i po dubeltówce!

− No tak – niechętnie potwierdził Witia. – Ale skąd wy 
tyle wiecie?

− Panowie! – Gajowy wstał i złapał się poręczy. – Jam był 
pierwszy, który chciał pokonać potwora. Ale pozory mylą. 
Skąd mogłem wiedzieć, że to ona? Zresztą jak ją sami zoba-
czycie, to zrozumiecie.

− Prowadź więc do sypialni – powiedział Wasilijewicz. 
– Trzeba klątwę zdjąć. Tutaj od nowego roku będzie dom 
kultury.

− Dom kultury? – zainteresował się gajowy. – Tutaj już 
miało wiele instytucji być. Jak dotąd, żaden z  tych planów 
się nie udał.

− To się zmieni. – Witia zdecydowanie skinął głową. – 
A teraz prowadź!

− Wasza wola! – Gajowy uśmiechnął się smutno i ruszył 
schodami na górę.

Witia i Pietia podążyli za nim. U szczytu schodów skręcili 
w lewą stronę. Dębowa podłoga skrzypiała boleśnie pod ich 
gumiakami. Szli wąskim korytarzem, mijając zawieszoną na 
ścianach pokaźną kolekcję białej broni. 

− Natkniemy się tam na nią, tę dziewuchę? – zapytał 
w końcu Pietia.

− Tutaj jest ponad pięćdziesiąt komnat i pokoi. – Machnął 
ręką Gajowy. – Kto wie, gdzie ona teraz. Rzadko śpi po nocy.

− Aha – odpowiedział ni to sobie, ni to gajowemu Po-
tiomkin. Widać było, że mu nieco ulżyło. – To pewnie nie 
ma się czego bać?
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− Tego nie powiedziałem. – Gajowy zaśmiał się cicho. 
Widać ta uwaga sprawiła mu wielką przyjemność. – O, a to 
sala balowa.

Pietia i  Witia znaleźli się w  ogromnym pomieszczeniu 
pełnym wysokich luster. Światło świecy z trudem przebijało 
panujące tu ciemności. Przyjaciele mogli jednak podziwiać 
kapiące złotem su& ty i przetykane srebrem & rany osłaniające 
okna. 

− Zaraz świeczka mi się wypali – zauważył Pietia, gdy tak 
pokonywali kolejne metry sali. 

− I  tak dziw, że dotąd nie zgasła. Przeciągi tu straszne. 
Zwłaszcza tam, gdzie wiszę – powiedział gajowy. – Weźcie to. 
Przyda się. – Wskazał na pięknie zdobiony świecznik stojący 
na parapecie.

Potiomkin posłuchał. Zapalił na raz kilka świec i dopiero 
tak uzbrojony ruszył w dalszą drogę.

− Tutaj skręcimy. – Gajowy wskazał przejście zasłonięte 
jedwabną kotarą. – Zaraz będziemy na miejscu.

− A powiedzcie mi – zaczął Witia, ostrożnie przeciskając 
się przez wąski otwór – sami jesteście tutaj w  pałacu? Nie 
licząc dziewuszki oczywiście?

− Teraz tak – odpowiedział Gajowy. – Ale wcześniej było 
nas tu od cholery i ciut, ciut.

− Wcześniej? – zainteresował się Potiomkin.
− No, zanim się za nich zabrała. Rozumiecie. Pierwszych 

padło siedmiu krasnoludków... Chłopy były na schwał, ale 
wytępiła ich jednego po drugim. 

− Żartujecie. – Wasilijewicz zwątpił przez chwilę.
− Nie. – Gajowy smutno pokręcił głową. – Ani mi w gło-

wie żarty...
− Słyszycie? – Potiomkin wpił się dłonią w ramię Witii. 

– Co to jest?
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Przystanęli. Wasilijewicz wytężył słuch. Teraz i do niego 
doszły dziwne, powtarzające się miarowo odgłosy. Jakby ja-
kieś mlaśnięcia i siorbanie.

− Pożywia się. – Gajowy minę miał taką, jakby bardzo 
dobrze wiedział, o czym mówi. – Może to i dobrze, pierwszy 
głód zaspokoi, to i dla was lepiej.

− Jak to, pożywia? – Pietia z  trudem opanował drżenie 
ciała. Rzeczywiście, odgłosy rozchodzące się głuchym echem 
po pomieszczeniu mogły wzbudzić obrzydzenie nawet u naj-
bardziej odpornych. – Mówiliście przecież, że ona już wszyst-
kich... – Tu zrobił znaczący ruch dłonią przy szyi.

− No tak. Tak powiedziałem – potwierdził Gajowy.
− To czym się żywi? – zniecierpliwił się Witia.
− No wiecie, panowie… – Mężczyzna poprawił kapelusik 

z piórkiem, który opadł mu na czoło. – Jak to mówią „z braku 
laku...”. Chcieli tutaj kiedyś zrobić obwodową komisję wybor-
czą, w tej balowej sali, którą widzieliście. A że im nie pasowały 
ściany złocone i su) ty, bo to niepolityczne było, tedy nawieźli 
farby. A  były tego setki litrów. Mieli wszystko na czerwono 
przemalować. – Gajowy zrobił pauzę i uśmiechnął się na wspo-
mnienie tamtych wydarzeń. – Jak się jednak domyślacie, z pla-
nów wyszły nici. A to się dziewuszka wtedy zakręciła! Zwiewa-
li, gdzie pieprz rośnie. Komisji tedy nie było, a farba została...

− Dużo ma tego jeszcze? Co będzie, jak zabraknie? – za-
pytał Potiomkin.

− No, prawdę mówiąc, to chyba już ostatnie puszki. 
Jak to wyssie, to nie wiem, co będzie. – Gajowy się zasępił. 
– Ale nic to, jesteśmy na miejscu – dodał szybko.

Stanęli przed wysokimi, dwuskrzydłowymi drzwiami. 
Gajowy musiał wspiąć się na palcach, żeby chwycić klamkę.

− A teraz cicho – szepnął. – Sprawdzę, czy czasem jej tu 
nie ma.
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Zawiasy zaskrzypiały zdradziecko. Przewodnik zniknął za 
drzwiami na ułamek sekundy. Potem wyszedł i dał znać dło-
nią, żeby poszli za nim. Weszli do sypialni, ostrożnie stawia-
jąc kroki. Jakby bali się, że potkną się o opróżnione puszki 
po farbie.

− Nie ma jej. – Gajowy odetchnął z ulgą. – Jak będziecie 
mieli szczęście, to może do rana tutaj nie zajrzy. Chyba, że...

− Chyba, że co? – Pietia spojrzał na niego podejrzliwie.
− Chyba, że farba się skończy i zgłodnieje...
− Powiedzcie lepiej – Witia przerwał Gajowemu umyśl-

nie, bo takie gadanie nic dobrego nie przynosiło – jak to się 
stało, że ona się tą wampirzycą stała. Bo niechybnie nią jest, 
skoro krew pije.

− A, to długa historia. – Gajowy machnął ręką, jakby nie 
miał zamiaru spędzić w sypialni zbyt wiele czasu. – Opowiem 
kiedy indziej.

− Mamy kilka godzin. – Wasilijewicz uśmiechnął się dziw-
nie. – A problem trzeba najpierw poznać dogłębnie, żeby go 
potem móc rozwiązać. Więc siadajcie.

Witia wskazał gajowemu krzesło, a sam usiadł na ogrom-
nym łożu z jedwabnymi ) ranami i baldachimem. Pietia nie 
namyślając się długo, zajął miejsce obok niego.

− No, jeśli chcecie wiedzieć… – Gajowy poprawił się na 
krześle i założył nogę na nogę.

Wasilijewicz dopiero teraz zauważył, jak bardzo ich prze-
wodnik był blady. Jakby i z niego ktoś wcześniej upuścił czer-
woną farbę.

− Wszystko zaczęło się tu, pod lasem – zaczął. – Dostałem 
przydział na gajowego. Pilnowałem, żeby nikt drzew nie wy-
cinał, nie kłusował. No wiecie, zwykła robota gajowego.

− Wiemy, wiemy. – Skinął głową z namysłem Witia. – 
Nas bardziej ciekawi dziewucha.
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− No, pałac ten należał do starej hrabiny. Z dziada pra-
dziada przechodził pod władanie jednej rodziny. Przyszedł 
czas, kiedy hrabina stała się wielce chora i  w  tym łóżku – 
gajowy wskazał miejsce, na którym siedzieli Pietia i Wita – 
zaniemogła zupełnie. Nikogo tu do pomocy nie było. Służba 
zniecierpliwiona fanaberiami i sknerstwem starej, odeszła bez 
słowa pożegnania. Nie było żywego ducha, który by hrabinie 
podał wody lub lekarstw przepisanych przez lekarza.

− I co? I co się stało? – Potiomkin niepewnie przesunął się 
na skraj łóżka, jakby bał się, że pod pierzyną dalej leży właści-
cielka pałacu i tylko czyha, żeby zdusić go poduszką.

− I wtedy starej przypomniało się, że po drugiej stronie 
lasu, w miasteczku, żyje jej wnuczka. Samotna, zapomniana 
przez wszystkich, a  przygarnięta przez siostry miłosierdzia. 
Tedy po nią posłała.

− Jak posłała? Przecie nikogo w pałacu nie było? – Witia 
zmarszczył brwi.

− No... – gajowy zająknął się. – Ja zaglądałem czasem do hra-
biny. Po wypłatę przyszedłem. Bo to jej włości były. Mnie posłała.

− Opowiadajcie dalej. – Wasilijewicz skinął przynaglająco 
dłonią. Ciekawiło go zakończenie całej tej historii.

− Poszedłem więc po nią. A wielce się zdziwiłem, gdym ją 
zobaczył. Już wtedy jakaś taka dziwna była. I siostry pozbyły 
jej się jakoś tak szybko. Nawet nie pytały, gdzie ją zabieram. 
– Gajowy podrapał się w brodę. Odrobina farby spadła na 
podłogę. – Spakowała swoje rzeczy. Wzięła nawet koszyczek 
z jedzeniem dla babki. Założyła płaszczyk i poszliśmy przez 
las do pałacu. A wtedy...

− Co wtedy? – Potiomkin zacisnął pięści na prześcieradle.
− Wtedy, gdy tylko wprowadziłem ją do tego pokoju, 

dziewuszka rzuciła się na hrabinę. Zęby jej wyrosły, o takie! 
– Gajowy pokazał, jakie to wielkie zęby wyrosły dziewczynie.
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− No dobra, ale jak to, tak od razu stała się wampirem? 
Bez przyczyny? – zapytał Wasilijewicz.

− Ja myślę, że to się już wcześniej z nią porobiło. – Głos ga-
jowego zadrżał lekko. – Wszak nie bez przyczyny ją tak zwali.

− Jak ją zwali? – Potiomkin wstał z łóżka. Nie wytrzymy-
wał widać napięcia.

− Zwali ją... zwali...
W tym momencie drzwi sypialni zaskrzypiały i po chwi-

li z ogromną siłą zostały otwarte. W świetle świecy stanęła 
drobna, zakapturzona postać.

− Zwali ją... Czerwonym Kapturkiem! – dokończył gajo-
wy i wyskoczył z krzesła jak oparzony.

− Znowu bajki opowiadasz? – dziewczyna zdjęła czerwo-
ny kapturek, odsłaniając bladą, zmęczoną twarz. Z kącików 
jej ust sączyła się strużka czerwonej farby.

− Prawdę gadam! – Gajowy wycelował dubeltówkę 
w Czerwonego Kapturka, jakby wierzył, że można nią kogoś 
ustrzelić.

− A o testamencie babci gadałeś? – Dziewczynka wystawi-
ła w jego stronę oskarżycielski palec.

− Testament? – Witia spojrzał na wyraźnie zmieszanego 
gajowego. – Nic o nim nie słyszeliśmy.

− To nie wiecie, że byłam jedyną spadkobierczynią hrabi-
ny? – Czerwony Kapturek spojrzał na Pietię i Witię. – Po jej 
śmierci to wszystko miało być moje. Ale ten tutaj, szlachetny 
gajowy, przekonał babcię, żeby uczyniła go prawnym opie-
kunem moim i  pałacu. A  co więcej, w  razie gdybym jaka 
niespełna rozumu była, pałac jego miał się ostać!

− Co wy słuchacie bredzenia dziecka! – Gajowy zadrżał. 
Zbladł jeszcze bardziej.

− No, nie takie znowu dziecko. – Potiomkin spojrzał na 
dziewczynę. Miała co najmniej osiemnaście lat.
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− Dziękuję. – Po raz pierwszy na twarzy Czerwonego 
Kapturka pojawił się rumieniec. – Poszedł po mnie, a jakże! 
A gdy mnie prowadził do pałacu, to chciał zabić! Pozbyć się 
z tego świata, a wszystko zwalić na wilki! Że niby takie żar-
łoczne i przebiegłe bestie! Uciekłam jednak do babci. 

− I co dalej? – Witia próbował wyciągnąć jakieś wnioski 
z tej opowieści, ale mu nie wychodziło.

− I nic – zdziwiła się dziewczyna. – To koniec opowieści.
− Aha... – powiedział Wasilijewicz, próbując nie okazać 

większego zdziwienia. Teraz brakowało mu jeszcze więcej ele-
mentów tej układanki. – Więc to nieprawda, z  tym rzuce-
niem się na babcię, z kłami...

− Nie! – Dziewczyna wydawała się obrażona. – Wtedy 
jeszcze nic takiego się ze mną nie działo. Dopiero po śmierci 
babci...

− Klątwę na ciebie rzuciła! – krzyknął gajowy, unosząc 
dłonie w  błagalnym geście ku górze. – Za to żeś wyrodną 
wnuczką była!

− Nieprawda! – Dziewczyna strasznie wykrzywiła twarz. 
Małe, spiczaste ząbki wysunęły się z wąskiej szczeliny ust. – Na 
ciebie urok rzuciła! Masz za swoje. Za te knowania i spiski!

− Spokojnie, spokojnie! – Witia musiał interweniować. 
Lada chwila mogła polać się tutaj krew. – Powiedzcie lepiej, 
jak hrabinie zeszło się z tego świata.

− On ją zastrzelił, z  tej swojej dubeltówki! – warknęła 
dziewuszka.

− Zagryzła ją! – syknął gajowy, wymachując domniema-
nym narzędziem zbrodni.

− Kłócą się jak para kochanków – szepnął Pietia do ucha 
Wasilijewicza.

Witia spojrzał na Potiomkina uważnie. Choć mało praw-
dopodobne, podobne podejrzenie i jemu zaświtało w głowie.
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− Czyli porobiło się tak z wami dopiero po śmierci hrabi-

ny? – zapytał.
− No, tak. – Gajowy przerwał kłótnię pierwszy.
− Powiedziała mu, że z niego zawsze był chłopak malo-

wany, to i nim do końca świata będzie. – Czerwony Kaptu-
rek mówił to z wyrzutem. – Babcia podkochiwała się w nim. 
A on jej motał w głowie.

− A  tobie powiedziała przed śmiercią, żeś krwiopijca! 
Wampir w  ludzkiej skórze! I  miała rację! – odparował ga-
jowy. Widać te wszystkie lata spędzone w pałacu odbiły się 
piętnem na ich wspólnym pożyciu. 

Witia Wasilijewicz słuchał tego wszystkiego uważnie. Po-
woli wyłaniał mu się obraz całej historii. Pałac był całkiem 
sporą pokusą. To, że gajowy i Czerwony Kapturek przyczy-
nili się do śmierci hrabiny, nie ulegało wątpliwości. Właśnie 
za to spotkała ich kara. Klątwy wypowiadane na łożu śmierci 
często się urzeczywistniały, w jakiś magiczny i niepojęty spo-
sób. W tym wypadku właśnie tak było. 

Jednak nawet tak potężny urok można było zdjąć. Nale-
żało tylko dowiedzieć się jeszcze jednej rzeczy.

− A gdzie ją pochowaliście? – zapytał Wasilijewicz.
− Kogo? – niepewnie zapytał Czerwony Kapturek.
− Hrabinę! – zniecierpliwił się Potiomkin.
− My jej nie chowaliśmy. – Gajowy potrząsnął mocno 

głową.
− Chcecie, żebyśmy zdjęli klątwę? – Witia powiedział to 

głosem niewróżącym nic dobrego. – Przecież wszyscy wiemy, 
że nie wystarczy spędzić nocy w tej komnacie, by zrzucić ja-
kikolwiek urok!

− Jak to? – zainteresował się Pietia. – To po co my tu... 
– Przerwał, bo nagle zrozumiał. Z nerwów zaczął ssać zra-
niony kciuk.



—    —

PIETIA I WITIA – Dom kultury

− Dostarczasz świeżej krwi swojej ukochanej? – Wasilije-
wicz popatrzył na gajowego, uśmiechając się chytrze. – Po to 
nas tu sprowadziłeś, niby jako przyjaciel?!

− A  co myślałeś? – Zapytany potrząsnął pięścią. – Już 
dziesiątki lat żyjemy z tą klątwą. Tacy jak wy zdarzają się co-
raz rzadziej. A to nie lada rozrywka!

− I nie macie tego dość? – Witia zmienił ton. Teraz mówił 
ze współczuciem. – Nie chcecie odwrócić tego losu? Zdjąć 
klątwy?

− A wy możecie? – zapytała niepewnie dziewczyna.
− Możemy – przytaknął Wasilijewicz. – Ale pod pewnymi 

warunkami.
− Zawsze jest jakieś „ale”! – Gajowy ścisnął mocniej du-

beltówkę. – Idźcie stąd precz! Już ja wiem, co wy chcecie! Pa-
łacu się zachciewa?! Nas wyprawicie pewnie na tamten świat, 
a wszystko sami zagarniecie!

− Czy to prawda? – Dziewuszka wyraźnie pobladła. – Czy 
będziecie chcieli pałac za odczarowanie?

− Myślę, że nie jest to wysoka cena – odpowiedział po 
chwili Wasilijewicz. – Za nowe życie. Za zbrodnię, jakiej do-
puściliście się wobec hrabiny. Poza tym wciąż będziecie mieli 
siebie.

− A nie mówiłem? – wrzasnął gajowy. – Obyście pękli! Ja 
pałacu nie oddam.

− Lepiej oddać. – Potiomkin wyjął kciuk z ust. Przyjrzał 
się kropli krwi, która pojawiła się na palcu. – Po dobroci – 
dodał.

W tym momencie nozdrza Czerwonego Kapturka zaczę-
ły pracować. Policzki dziewczyny rozpaliły się do czerwono-
ści. Szybki oddech podnosił poły płaszczyka na jej piersiach. 
Oczy zaszkliły się, gdy spojrzała na Pietię. Odruchowo wy-
stawiła w jego stronę kły.
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− To teraz macie przegrane, panowie. – Gajowy widząc, co 
się dzieje, uśmiechnął się szeroko i założył ręce na piersiach. 
– Teraz to inaczej pogadamy!

Witia także zdawał sobie z  tego sprawę. Dziwił się, że 
Czerwony Kapturek wcześniej nie zareagował. Na szczęście 
Wasilijewicz był na wszystko przygotowany.

− Łap łachudrę! – Rzucił się w stronę gajowego, ciągnąc za 
sobą Potiomkina. – Trzymaj go przy ziemi!

Zaskoczenie było totalne. Gajowy nie zdążył nawet zare-
agować. Błyskawicznie został zwalony z nóg. Upadł na plecy, 
na podłogę, a Pietia wsadził mu kolano w klatkę piersiową, 
utrudniając poruszanie.

− I co wam to da? – Czerwony Kapturek zaśmiał się szpet-
nie. – Teraz macie tylko mniej czasu, żeby wybrać, od które-
go mam zacząć!

Dziewczyna wyciągnęła ręce przed siebie. Dalej śmiała się 
chrapliwie, odsuwając głowę do tyłu. Zbliżała się krok po 
kroku do Pietii i Witii.

− Lepiej stój. – Wasilijewicz mówił spokojnie. Zdążył 
sięgnąć do chlebaka przewieszonego przez ramię. Wyciągnął 
buteleczkę wypełnioną płynem i wprawnie ją odkorkował. – 
Jeśli nie chcesz, by twój chłoptaś marnie skończył!

− A co mu możecie zrobić? – Dziewczyna zawahała się.
− Możesz mi wierzyć, że zawartość tej butelki rozpuści go 

szybciej, niż myślisz. – Witia na znak, że nie żartował, zbliżył 
butelkę do twarzy leżącego.

− Działa stukrotnie silniej niż rozpuszczalnik! – dodał 
Pietia. Czuł jeszcze palenie w gardle po ostatnim toaście.

− Nie róbcie mu krzywdy! – Dziewuszka zakryła usta dłonią. 
Patrzyła z przerażeniem na dwóch napastników. – Mój ci on!

− Ano twój będzie, jeśli powiecie, gdzie pochowaliście sta-
rą. – Wasilijewicz zrobił groźną minę.
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− Po co wam to wiedzieć? – Dziewczyna była bliska płaczu. 
Głośno pociągnęła nosem. – Dalej chcecie nas odczarować?

− Tak – padła krótka odpowiedź z gardeł Pietii i Witii.
− A może to i lepiej będzie. – Czerwony Kapturek ukrył 

twarz w dłoniach. – Już dość mam tych cierpień...
− Ani mi się waż! – gajowy ryknął potężnie. – Oni tylko 

na to czekają!
− Milcz! – syknął Pietia, przygniatając go mocniej kolanem.
− Zakopaliśmy ją przy bramie! – wykrzyczała ze szlochem 

dziewczyna.

− Mocno zawiązałeś? – Witia zapytał o to Potiomkina za-
raz, gdy wyszli z pałacu.

− Raczej się nie uwolnią – odpowiedział Pietia. – Sznur 
z tej zasłony był mocny. Nie ruszą się do rana. 

Zbliżał się ranek. Mróz stał się jeszcze większy. Teraz śnieg 
skrzypiał pod gumiakami, jakby to były odłamki szkła. 

− To dobrze… – Wasilijewicz się uspokoił. – Musimy 
mieć trochę czasu i spokoju, żeby tę sprawę załatwić.

− Witia? – Potiomkin zagryzł wargę. Coś nie dawało mu 
spokoju. – Będziemy musieli ją wykopywać?

− Nie! – Wasilijewicz pokręcił głową. – Hrabiny ruszać nie 
będziemy. Myślę, że coś innego jest tutaj przyczyną wszyst-
kich problemów. 

− Myślisz, że to wina tej bramy? – Pietia przystanął. 
– Wchłonęła klątwę babki?

− Niechybnie! – Witia także się zatrzymał. Oparł się na 
łomie, który wynieśli z pałacu.

– Czasem tak bywa, że przedmioty potra1 ą przejmować 
całą złą energię z otoczenia. Potem traci się nad nimi kontrolę 
i dzieją się te wszystkie dziwy.

− No popatrz, kto by pomyślał? – zdziwił się Potiomkin.
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− Przynajmniej coś z tego będziemy mieli. – Wasilijewicz 
uśmiechnął się. – Widziałem w wiosce skup złomu. Myślę, że 
z tej bramy to będzie trochę kilogramów.

− Rękawiczki przydałoby się tobie kupić. – Pietia nabrał 
nagle odwagi. Ruszył dalej. – Może na nocleg gdzie starczy? 
Albo nowe buty? – rozmarzył się.

Przed bramą stanęli chwilę później. To pulsowanie, które 
wcześniej wyczuli, wyraźnie się wzmogło. Ciepło uderzyło 
ich w twarze, nawet śnieg wokół zaczął topnieć. Brama za-
trzęsła się raz, a  potem drugi. Coś zagrzechotało, a  potem 
doszedł do uszu Pietii i Witii dźwięk przypominający szczęk 
łańcucha. 

− Nie ma co się zastanawiać – powiedział Wasilijewicz, 
zakasując rękawy. – Trzeba się brać do roboty.

− Pewnie – zawtórował mu Pietia. – Czasu szkoda, świtać 
zaraz zacznie.

Witia podszedł bliżej. Ocenił wzrokiem solidność kon-
strukcji. A potem przyłożył z całej siły łomem w jedną z rzeźb 
zdobiących bramę. 

Zaiskrzyło. Wyładowanie niebieską łuną rozeszło się na 
boki. 

− Chyba nie będzie tak prosto – westchnął Potiomkin.
− Fortelem trzeba – uśmiechnął się Witia. – Nie bezpo-

średnio, a obejściem. Brama solidna. W przeciwieństwie do 
tego.

Wasilijewicz zbliżył się do zawiasów wbitych w mur. Tym 
razem wbił łom w zaprawę. Tynk posypał się w śnieg razem 
z kamieniami. Kilka kolejnych uderzeń wystarczyło, by mur 
skruszał, a zawiasy puściły. Brama z głuchym jękiem upadła 
na ziemię. Wielkie kałuże, które zdążyły zrobić się na ścieżce, 
zaczęły parować z głuchym sykiem.

− I co? To wszystko? – zdziwił się Potiomkin.



—    —

PIETIA I WITIA – Dom kultury

− No, a  czego się spodziewałeś? – Witia odłożył łom 
i opuścił podwinięte rękawy. – Zaraz się ostudzi i będzie ją 
można na złomowisko zanieść.

− No, popatrz. – Pietia pokręcił głową z niedowierzaniem. 
Wydawało mu się, że już nic go dzisiaj nie zaskoczy. – A co 
z tamtymi? – Wskazał palcem na pałac.

− Zaraz się przekonamy.
Przyjaciele na powrót skierowali się do budynku. Wbiegli 

po schodach na piętro, przeszli przez salę balową i w końcu 
odnaleźli sypialnię. Była pusta. Przynajmniej nie było tam 
osób, których przyjaciele spodziewali się zastać.

− Chyba nie wszystko poszło tak jak trzeba – odezwał 
się w końcu Pietia, podnosząc z podłogi czerwony płaszczyk 
z kapturkiem.

− Skąd jesteś taki pewien? – Wasilijewicz próbował zrozu-
mieć, co wydarzyło się tu podczas ich nieobecności. – Może 
ich odczarowało i teraz ze szczęścia... gdzieś poleźli?

Witia przeszedł obok Potiomkina. Podniósł z podłogi nie-
naruszone sznury, którymi związani byli Kapturek i gajowy. 
Mruknął coś pod nosem i zajrzał pod łóżko. Niczego tam nie 
znalazł, więc skierował się w stronę szafy, zapewne z zamia-
rem sprawdzenia, czy ktoś się w niej nie ukrywa. Nie zdążył. 
Poślizgnął się, wyciął hołubca i padł plecami na podłogę.

– Do pioruna! – ryknął. – Co jest?
Potiomkin zbliżył się ostrożnie do leżącego przyjaciela. 

Przykucnął i palcem dotknął kolorowej brei, którą wysma-
rowana była podłoga. Posmakował znalezisko koniuszkiem 
języka.

− Gajowy! – Splunął i wytarł rękę w kufajkę.
− Co? – Witii głos ugrzązł w gardle.
− Ta gęsta plama, to gajowy – powtórzył Pietia. – Nawet 

nie chcę myśleć, co stało się z Czerwonym Kapturkiem.
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− Czyli? – stęknął Wasilijewicz, próbując wstać.
− Czyli się odczarowało. To najważniejsze – zawyrokował 

Potiomkin. Podał dłoń przyjacielowi i postawił go na nogi.

Wyszli z pałacu, zabierając ze sobą sznury. W końcu musieli 
jakoś przetransportować bramę. Przywiązali je mocno do szta-
chetek i pociągnęli na plecach, kierując się w stronę wioski.

− A wiesz, Witia? – Pietia do tej pory zatopiony był w swo-
ich myślach. Teraz zdecydował podzielić się nimi z  przyja-
cielem. – Wiedziałem od początku, że to wszystko wina tej 
bramy. Taka diabelska była.

− Widać domyślny jesteś. – Ironia w głosie Wasilijewicza 
była ledwo wyczuwalna.

− Nie ma co. – Potiomkin nie zwrócił nawet na to uwagi. 
– Toż to istny dom wariatów był.

− Teraz za to będzie dom kultury...
− A dla mnie to żadna różnica... – Pietia machnął ręką.
− Ważne, że zadanie wykonane, pałac nie pójdzie na 

zmarnowanie. – Witia uśmiechnął się. – Może coś dobrego 
z tego wyniknie?

− Może... – Słychać było, że Potiomkin nie za bardzo w to 
wierzy.

Przyjaciele nie mogli wiedzieć, że w rzeczywistości nic do-
brego z tego nie wynikło. Już kilka dni potem powstał dom 
kultury. Dzień otwarcia zbiegł się z zabawą sylwestrową, któ-
ra nie trwała długo. Zakończyła się wielkim pożarem. Ktoś 
opuścił niedopałek na zasłony. Od nich zajęły się dębowe 
podłogi i mahoniowe sprzęty. Te dobra, które zdążono wy-
nieść, jakimś cudem rozpłynęły się w powietrzu. A samego 
pałacu odbudować nie było komu. 


