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Nazywam się Staszek Wolski. Nie wiem, czy ktoś odnajdzie ten list, 

jeśli tak, proszę przekażcie go moim rodzicom. Być może mnie i mojemu 

przyjacielowi Karolowi Majchrowi nigdy nie uda się wrócić do domu, 

a chciałbym, żeby nasi bliscy wiedzieli, dlaczego zniknęliśmy bez wieści.

To wszystko stało się przez chińską szafę. Tak przynajmniej podej-

rzewam. Chińską magiczną szafę z mojego pokoju.

Na początku wszystko wydawało się ekstra. Szafa spełniała nasze 

życzenia. Wychodziły z niej osoby, które pomagały nam w zawodach na-

ukowo-sportowych w szkole. To jednak było zbyt piękne, żeby było praw-

dziwe. Wiedziałem, że gdzieś musi tkwić haczyk. Już wtedy podejrzewa-

łem, że ta pomoc nie będzie za darmo. Uparciuch Karol, nie żebym zwalał 

na niego winę, całkowicie się tym nie przejmował. Czasem mam ochotę go 

udusić, oczywiście nie dosłownie, ale gdybyście go poznali, to zrozumieli-

byście o co chodzi.

Nieważne. Teraz mamy za swoje. Gdy wydawało się, że z szafą da-

liśmy sobie radę, na strychu znaleźliśmy kufer. One muszą być ze sobą 

w jakiś sposób powiązane. Okazało się, że kufer był pułapką. Wciągnął 

nas. Tak, tak! Dosłownie wciągnął nas jak odkurzacz. Znaleźliśmy się 

w bardzo odległym miejscu i utknęliśmy tu chyba na dobre. Nie wiem, co 

mamy robić. Jeśli ktoś nam nie pomoże… wolę o tym nie myśleć. Cała ta 

historia staje się coraz bardziej przerażająca i… 

List
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Mistrz Cien Bien San powolnym krokiem przemierzył ogród. Nie 

spieszył się. Za każdym razem, gdy stawiał stopy na płaskich kamie-

niach ułożonych na soczystej, zielonej trawie, udzielał mu się spokój 

tego miejsca. Z zadowoleniem zauważył, że pąki na drzewkach morwy 

rozwinęły się w piękne różowe kwiaty. Zapach ogrodu był lekko oszała-

miający, ale mistrz wiedział, że gdy nadejdzie czas, by zakończyć żywot, 

ten zapach zawsze będzie mu towarzyszył. 

Starzec podszedł do sadzawki. Ta'a wody była spokojna, odbijały 

się w niej chmury, krzewy i postać samego Cien Bien Sana. Mężczyzna 

z namysłem dotknął siwej brody i przejechał po niej dłonią. Gdzieś głę-

boko w jego sercu odezwało się niespokojne drżenie. Szare chmury nie-

oczekiwanie przysłoniły umysł mistrza. Cien Bien San zdał sobie spra-

wę, że to niepokój, który pojawił się w nocy.

Czy to był sen?, zapytał sam siebie. Czy to sen zakłócił mój spo-

kój? Czy sen został zesłany na mnie, by w starym sercu zagościły te nie-

przyjemne uczucia? Jeśli tak, dlaczego snu nie pamiętam? Pozostało 

tylko wrażenie, obce, odległe, a jednak… to ono powoduje ten strach?

Nie, mistrz nie odczuwał strachu. Miał zawsze szacunek do swoich 

wrogów i rzeczy, których wytłumaczyć nie potra)ł. Nie była to też trwoga. 

Może bardziej przeczucie czegoś nieuniknionego. Czegoś, co nadchodziło 

nieubłaganie, jak kolejna pora roku, jak sroga, mroźna zima.

Mistrz i smok
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Wzrok mistrza przesunął się w górę, prześliznął po czubkach 

drzew i szczytach gór, a potem jeszcze wyżej. Na błękitnym niebie poja-

wiła się chmura. Jedna jedyna. Kłębiła się niczym dym z wielkiego ogni-

ska. Wypiętrzyła się, jakby ktoś pompował ją od środka, wtłaczał w nią 

życie. Mistrz wiedział, że jeśli poczeka jeszcze chwilę, ten kształt przy-

bierze jakąś formę.

Nie mylił się. Chmura się wydłużyła, skręciła niczym w imadle. 

W jednej chwili nabrała szarej barwy, przypominającej popiół. Środek 

napęczniał najmocniej, przód wygiął się w literę S. Opary przypomina-

jące ostre igły narosły na brzegach. 

To możliwe?, pomyślał Cien Bien San. Stał nieruchomo, patrząc 

na tę pogodową anomalię. Zastanawiał się, czy to jego wyobraźnia płata 

)gle, czy może on sam nadal śni i nie zdaje sobie z tego sprawy.

Tymczasem chmura objęła już pół nieba. Przybrała przerażający 

kształt. Mistrz w jednej chwili zrozumiał, czym jest. Ogon uformował 

się jako pierwszy. Długi na kilka kilometrów, zakończony ostrym kol-

cem. Z brzucha bestii wysunęły się mocne nogi przypominające skalne 

maczugi. Skrzydła przysłoniły słońce, poruszyły się jak żywe. Wiatr 

uderzył w ziemię, przygniatając drzewa. Na końcu pojawiła się głowa. 

Wielka rozwarta paszcza wykrzywiona w złowieszczym uśmiechu. 

Smok, bo to on wyłonił się z chmury, objął już całe niebo. Wielki 

łeb przechylił się na bok. Nozdrza rozchyliły się, jakby bestia wciągnęła 

w płuca powietrze. Oczy, głęboko osadzone w czaszce, drgnęły, szukając 

czegoś lub kogoś. Powietrze przeszył pomruk, daleki narastający warkot.

 Mnie szukasz  wyszeptał mistrz Cien Bien San.  Przepowied-

nia się wypełni. Noc zapadnie nad światem… Bo ty połkniesz światło, 

które jest w nas.

Bestia znieruchomiała. Zwróciła się w stronę starca. Pomruk stał 

się mocniejszy, jakby tony kamieni spadały z wysokiej góry.

 Nie wygrasz!  Głos Cien Bien Sana uniósł się z ogromną siłą.  

Nie jesteś jednym z trzech ostatnich smoków. Jesteś tylko wizją zesłaną 

przez złego maga!
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Bestia, jakby zaskoczona jego mocą, skuliła się w sobie. Lecz już po 

chwili błysk w jej oczach powrócił. Nieboskłon wypełnił dudniący głos:

 Nie staniesz nam na drodze. Czas się wypełnił. Świat, który 

znasz, przestanie istnieć, starcze. Jesteś zbyt słaby, by stawić mi czoła 

i temu, który nadejdzie… Ja zawładnę smokami, ja zawładnę światem!

Cien Bien San wyprostował się dumnie. Wiedział, że dzień przezna-

czenia się zbliża. Starzec był na to przygotowany. Być może on sam nie miał 

dość sił, by stawić czoła temu, co miało nadejść. Jednak przepowiednia mó-

wiła, że wraz z władcą smoków nadejdzie ten, który mu się przeciwstawi.

 Po nocy przychodzi dzień, dzień jest nową nadzieją…

Smok naprężył się. Z nozdrzy buchnęły czarne obłoki pary i wte-

dy bestia skoczyła w stronę mistrza. Skłębione cielsko runęło w dół 

z ogromną prędkością. Drzewa ugięły się pod wpływem pędu. Błyska-

wice dotknęły ziemi. 

Cien Bien San się nie poruszył. Wiatr szarpnął połami jego płasz-

cza, lecz mistrz stał nieruchomo, nie mrużąc nawet powiek. 

Bestia dotknęła skrzydłami gór, łapy otarły się o ziemię. Paszcza 

rozwarła się, chcąc pochwycić starca, lecz wtedy nagle pojawił się deli-

katny podmuch. Narodził się chwilę wcześniej w drzewach morwy ota-

czających sadzawkę. Ten delikatny wietrzyk musnął najpierw brodę mi-

strza, a potem ruszył naprzeciw bestii. 

Smok z ogłuszającym warkotem po raz kolejny uderzył skrzydła-

mi i gdy już miał dosięgnąć celu, rozpłynął się w powietrzu w kłębach 

szarej pary.

Słońce rozświetliło dolinę. Mistrz przygarbił się, jakby nagle utra-

cił wszystkie siły. Oparł się o ławkę, przy której stał, a po chwili usiadł na 

niej ciężko.

 Gdzie jesteś, ty, o którym mówi przepowiednia? Twój przeciw-

nik rośnie w siłę. To mistrz iluzji, potężny mag, który zrobi wszystko, by 

zawładnąć mocą trzech ostatnich smoków. Będziesz musiał stoczyć 

z nim walkę, przejść próby, które dowiodą, że jesteś smoczym powierni-

kiem. Mam zbyt mało czasu, by pomóc ci odmienić los tego świata…
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Płatki kwitnącej morwy zawirowały w powietrzu i spadły na po-

wierzchnię wody. Mistrzowi wydało się, że wyglądały jak popiół, zabar-

wiły wodę na szaro. Nie wiedział, jak odczytać ten znak.

 Lepiej się pospiesz  szepnął i zamknął oczy, próbując zebrać 

siły na nadchodzącą walkę.
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Staszek Wolski męczył się przez cały sen. Coś gniotło go w plecy, 

ale nie potra)ł zmusić się do przewrócenia na bok. Taką bezsilność we 

śnie trudno znieść. Poza tym… cóż, tak naprawdę miał wrażenie, że  

w tym śnie w ogóle nie śni. No, może troszeczkę. Wcześniej miał odje-

chany, niewiarygodnie zakręcony majak, horror wręcz. 

Chłopak uśmiechnął się w nicości, która była niby-snem.

Sprzątał na strychu swojego domu wraz z Karolem Majchrem. 

Właściwie miał się za to sprzątanie zabrać, gdy Karol znalazł dziwny 

kufer, a potem go otworzył… i ten kufer go połknął. Choć może nie tyle 

połknął, co wciągnął. Tak, to dobre określenie, pomyślał Staszek. A po-

tem, o zgrozo!, Staszka na to senne wspomnienie przeszyły ciarki, po-

tem ten kufer wciągnął i jego.

Nie. Przecież takie rzeczy się nie zdarzają.

Staszek wiedział, że powinien teraz otworzyć oczy. Nagle jednak 

zaczął się bać tej prostej czynności. Trudno było mu określić stan, w któ-

rym się teraz znalazł. Co powinien zrobić? Uszczypnąć się? Przynaj-

mniej sprawdziłby, czy śpi.

A może należało przeanalizować ponownie sytuację? Tak, musiał 

zastanowić się nad tym, co teraz się z nim działo. Czy leżał w łóżku?

Raczej nie… Nie wyczuwał pod plecami miękkiego materaca. 

Coś wbijało mu się w kręgosłup, ale nie były to sprężyny, raczej jakiś kij,  

a może kamień? Do tego ten hałas. Gwar jak na targu.

Przebudzenie
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Staszek poczuł, że robi mu się gorąco. Uznał, że lepiej skupić się 

na otworzeniu oczu. Bał się jednak tego, co zobaczy.

Pac.

Coś uderzyło go w czoło, coś bardzo miękkiego.

Pac, pac.

Teraz w policzek i ucho.

Stach przeraził się nie na żarty. Usiadł gwałtownie i wreszcie 

uniósł powieki. 

 Eeeech…  wydał z siebie nieokreślony dźwięk. 

To, co zobaczył, sparaliżowało go całkowicie. W dole, zaledwie 

kilka metrów poniżej miejsca, w którym się znajdował, przelewała się 

żywa fala kolorowego tłumu. Setki, a może nawet tysiące głów. Krzykli-

we napisy, stragany, ludzie na rowerach, kosze pełne owoców i warzyw. 

Gwary rozmów w obcym języku, sygnały dzwonków rowerowych 

i klaksony samochodów.

 Nie… nie!

Wolski wzdrygnął się na głos rozlegający się spod sterty pognie-

cionych gazet.

 Chcę Snickersa, a nie Marsa, proszę pani. Pani nie żartuje! Tyl-

ko Snickersa!

 Karol?  Staszek na czworakach ruszył w stronę głosu.  Karol!

Przetrząśnięcie stosu papierzysk zajęło mu kilka minut. Wreszcie 

Stach wydobył na świat Karola Majchra, swojego szkolnego kolegę.

 Obudź się, Karol!  Wolski potrząsnął nim mocno.  Obudź 

się! Słyszysz!

Majcher otworzył oczy i usiadł gwałtownie. Poklepał się po spo-

rym brzuchu i po chwili ziewnął rozdzierająco. Patrzył teraz dokładnie 

w tym samym kierunku co wcześniej Staszek, na tłum przesuwający się 

wzdłuż ruchliwej arterii miasta. Wyraz twarzy Karola nie zmienił się 

nawet na ułamek sekundy. Chłopak znowu ziewnął, podrapał się po gło-

wie, a potem położył z powrotem, moszcząc się na drugim boku.

 Karol, nie śpij! Musisz się obudzić!
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Majcher spojrzał półprzytomnym wzrokiem na kolegę. Uśmiech-

nął się nawet i wymamrotał pod nosem:

 O, Stachu… ale zakręcony sen, nie? Tobie się śni to samo?

 To nie sen!  Staszek potrząsnął kolegą jeszcze mocniej.  Czło-

wieku, to wcale nie jest sen!

 Taaa…  Karol ziewnął po raz kolejny.  A ja nazywam się Luke 

Skywalker…

Majcher zamknął oczy i zachrapał głośno. Staszek opadł z sił, 

usiadł i schował twarz w dłoniach.

 To przecież niemożliwe  wyszeptał.

Pac.

Coś uderzyło go w plecy. Poderwał się i odwrócił gwałtownie.

Kilkanaście metrów od niego, nieco powyżej, na blaszanym dasz-

ku, siedziało w kucki kilku wyrostków. Szczerzyli zęby i celowali w niego 

palcami, mówiąc w dziwnym języku. Orientalne rysy twarzy, brudne 

ubrania. Nie wyglądali na przyjaźnie nastawionych.

 Karol, lepiej się obudź, mamy problem.

 I to nie wiesz jak duży, Stachu.

Staszek obrócił się do kolegi. Jak się okazało, ten zdążył już się 

obudzić. Wyglądał o dziwo na całkowicie przytomnego. Trzymał w dło-

niach jedną z gazet i wpatrywał się w nią z napięciem.

 Obstawiam, że jesteśmy w Chinach…, a jeśli te cyferki na 

pierwszej stronie nie są wyciągiem z czyjegoś konta, to mamy lata sie-

demdziesiąte…

Staszek miał zbesztać Karola, że ten mógł przecież znaleźć jakąś 

starą gazetę, ale w tym właśnie momencie miejscowe wyrostki zesko-

czyły z daszku i ruszyły w ich stronę.


