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Srebrny Wojownik 

 Cześć, jestem Marek. Mam 15 lat i zapytam was czy wierzycie w magię? Jeśli 
tak, to z łatwością zrozumiecie mój przypadek rosyjski, jeśli nie, to trudno. Najwyżej 
nic nie zrozumiecie. Więc ostatnio wypuściłem krasnala, który spełniał moje 
życzenia. Próbowałem znaleźć innego albo wróżkę chociaż. Jednak po konkursie w 
Nowym Jorku wysłali mnie na wymianę do Rosji i nic nie znalazłem. A w Moskwie 
wszystko spoko, piękne, zaskakujące miasto, tylko korki na 17-pasmowej 
autostradzie są niewymownie irytujące i może ci w czarnych kurtkach, tacy ruscy  
mafioso, czy jak im tam, straszni nieco. 
 Mniejsza z tym. Pewnego dnia w moskiewskim, genialnym metrze, 
zobaczyłem kogoś, kto miał niemały problem. Chłopak psikał, kichał i prychał tak z 
pięć przystanków, aż wysiadł. Z bliżej niewyjaśnionych powodów poszedłem za nim. 
Śledzenie go było łatwe. Wystarczyło iść za psikaniem. Ale, kiedy skręciłem w 
ciemny zaułek, idąc za nim, okazało się, że ma talent do mnożenia się                        
i natychmiastowego rośnięcia. Oprócz znajomego z metra (a raczej jego wszystkich 
postaci) byli tam dwaj mafiosi i zdecydowanie szukali kogoś. Postanowiłem im nie 
przeszkadzać i wycofać się cichutko. Niestety za mną był wilk. Nie, nie pomyliłem go 
z psem, bo psy mają radość w oczach. Czasem głęboko, ale mają. A poza tym nie są 
wielkie jak kontener i nie mają tak czerwonych ślepi. Mafiosi odwrócili się i szczęka 
mi opadła. Mieli kamizelki kuloodporne, kałachy i srebrne krzyżyki. Po co takim 
Rosjanom krzyże i to srebrne? Wilk, patrząc na nich, jednak się przeraził i wtedy taka 
głupia myśl wpadła mi do głowy. Ten wilk to wilkołak, a mafioso chcą się na nim 
zemścić. A ja stałem pomiędzy nimi. Cóż za szczęście, znowu byłem między młotem 
a kowadłem. Mówiłem już, że mam wielkiego pecha. Co mogłem zrobić? Paść           
i udawać martwego albo pobiec z krzykiem do mafii (tak chyba będzie bezpieczniej). 
Wybrałem coś, czego nie wybrałby nikt. Podbiegłem do wilkołaka. Teraz dla odmiany 
miny mafiosów warte były uwiecznienia.  

Nagle zrobiło się ciemno i dziewięć cieni zmaterializowało się do postaci 
ludzkiej. Czarne płaszcze, glany, blade twarze, zero radości innymi słowy… wampiry. 
Mafiosi podjęli jedyną słuszną decyzję - rzucili to, co im przeszkadzało i uciekali, aż 
się kurzyło. Osiem wampirów pobiegło za nimi, a ostatni podszedł do nas. W między 
czasie wilkołak zmienił się w chłopaka z metra. Teraz mogłem mu się chwilę 
przyjrzeć, był  trochę niższy ode mnie, nie był chyba rok u fryzjera i od dawna już nie 
spał. Ma też bliznę pod prawym okiem. Chłopak psikał co chwilę, więc ciężko było się 
dokładnie przyjrzeć. Wampira łatwiej opisać. Blady, szczupły, o dziwo z krostami 
(wieloma) i niski był jakiś. Ciemne, krótkie włosy chyba miały własne plany tworzenia 
fryzury, nie zamierzały leżeć na jego głowie, tylko sprawiały wrażenie, jakby chciały 
gdzieś  uciec. Posturę też miał dziwną, jak na wampira. Garbił się i miał mizerne 
umięśnienie. Zupełnie jakby był chory.  Wampiry są podobno przystojne i takie tam, 
ale ten był przeciwieństwem klasycznego krwiopijcy. Opis za krótki? Nieważne! No 
dobra, miał lekko skośne oczy, podłużną sprytną twarz i zrośnięte brwi. Mogę dodać, 
że co chwila sprawiał wrażenie, że odpływa, czyli klasycznie: tajemnicze spojrzenie w 
dal i brak reakcji na otoczenie. Jednak on pierwszy się odezwał: 
-Kim jesteś?- zapytał oczywiście po rosyjsku. 
-Marek, a wy jesteście… 
-Nie twój interes.- przerwał mi krwiopijca 
-Co tu ro…a psik.- spróbował powiedzieć wilkołak. 
-Co tu robisz?- wyręczył go wampir. 



2 
 

-Jestem na wymianie z Polski. 
-Nie pytam ciebie. Musiałeś mu się ujawnić? – zdenerwował się wampir. 
-A ty?- psiknął wilkołak. 
-To ja może wrócę jutro, jak sobie pogadacie przy kawie?.- zasugerowałem. 
Spojrzeli na mnie wzrokiem zabójców z krwi i kości. Aż mi ciary poszły po plecach       
i miałem ochotę zakopać się pod ziemię,albo co najmniej być już duchem.  
-Może byś psik, nas przedstawił- zaproponował wilkołak. 
-Michaił jestem, a to Pietrow.- przedstawił wampir. 
-A czemu on tak psika? 
-Bo mam a psik. – usiłował powiedzieć Pietrow 
-Alergię ma, chciał powiedzieć.- uzupełnił Michaił z uśmiechem. 
-Na co, na tlen? 
-Nie, na… a psik.- spróbował odpowiedzieć 
-Na sierść.- ironicznie uzupełnił wampir. 
-Zaraz, nie, stop. Wilkołak z alergią na sierść. – nawet w Moskwie nie mogłem w to 
uwierzyć 
-A on ma alergię na a psik… na krew, więc ma gorzej, no nie?.- usprawiedliwił się 
Pietrow 
-Mniejsza z tym. Mimo wszystko ma talent do wyszukiwania potencjału magicznego. 
Przeklęty magiczny nos z alergią. Do czego zmierzam? Jesteś … jak to było? 
-Czarodziejem - z pogardą dokończył Pietrow. 
-No właśnie tak chciałem. 
-Jaki ze mnie czarodziej?- zdziwiłem się -  Przecież ja tylko umiem znaleźć krasnala. 
-Jesteś wielkim czarodziejem, tylko musisz się podszkolić - wyjaśnił wilkołak –A teraz 
musimy iść zanim inkwizycja nas znajdzie. 

I poszliśmy przez Arbat. Arbat to chyba najbardziej znana ulica Moskwy, 
teoretycznie piękna, pełna turystów i artystów, a naprawdę to jest wielka ulica babć 
klozetowych i matrioszek. Poczułem nagle, że niestety moje szczęście się obudziło. 
Moi nowi koledzy stanęli jak wryci. Z dachów zeskoczyły kamienne gargulce. Każdy, 
kto myśli o kamiennych potworach stojących na dachach, ma rację. Tylko, że nie są 
dwumetrowymi żywymi kamieniami. Było ich pięciu. Sądząc po twarzach Michaiła i 
Pietrowa, nie mieliśmy szans, pewnie to jest inkwizycja… 
-Co to ma znaczyć – zaczął jeden z gargulców. 
-Tylko odprowadzamy kolegę - odpowiedział wampir. 
-To widzimy, ale…-  nie zdążył 
-Jakim cudem widzicie, skoro macie kamień w oczach?- wtrącił się Pietrow. 
-Zabawne Pietrow – grobowym głosem skończył następny kamienny. 
-Ciekawe, czemu nie umiecie latać? – nabijał się dalej wampir. 
-Bo zanim, gdzieś odlecisz, my cię zabijemy czarami - wtrącił się najmniejszy. 
-Ty nic nie mów, bo ci tynk odleci - i dodał szeptem Michaił –Chociaż coś. 
-Jeszcze się nie uzupełniam tynkiem. 
-A chcesz zacząć? 
-SPOKÓJ!!! –ryknął największy gargulec. 

Tak się wystraszyłem, że miałem płomienie na dłoniach. Dosłownie, 
próbowałem strzepnąć płomienie, ale trafiłem w gargulca. Był kamienny, ale i tak 
stopił się jak papier. Reszta gapiła się na to. Nagle ni stąd, ni zowąd został tylko 
jeden. Reszta zapadła się pod ziemię. Dla odmiany do niego popłynęła cała woda z 
ulicy i wpłynęła prosto na mnie. Przeleciałem kilka …no może kilkanaście metrów       
i widziałem tylko jak Pietrow rzucił się na gargulca, a ten nim rzucił. I niestety mimo, 
że to nie wypada, zemdlałem. Obudziłem się w ciemnym pokoju. Nieznajomy siedział 
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do mnie tyłem. Na pewno coś robił, ale albo oślepłem, albo ja tego nie widziałem. 
Było ciemno. Nie widziałem, czy jest gargulcem. Postanowiłem uciec. Okazało się to 
trudniejsze niż myślałem. Musiałem mieć złamane żebro. 
-To tylko czar unieruchamiający. 
Pierwsza myśl: gargulce mnie złapały. 
-Nie jestem gargulcem, a ty masz zakaz wstawania. 
-Czytasz w moich myślach? I jak to zakaz? 
-To prosta magia w obu przypadkach. Ta ich znachorka cię unieruchomiła, a ja 
nauczę cię czytać w myślach… kiedyś. 
-Kim ty właściwie jesteś? 
-Różnie mnie nazywają. Mów mi Nikołaj. 
-Widzę, że już poznałeś twojego nowego trenera –zjawił się Michaił. 
-CO? –zdziwił się Nikołaj, chyba nawet bardziej ode mnie. 
-Słyszałeś. Dziś macie pierwszy trening. A i zapomniałbym - wtedy machnął jakoś 
ręką i spadłem z łóżka  - Chyba za mocno. Sorka. 
-Nic się nie stało i tak idziemy do magicznego lasu, więc niech szykuje się na ból. 
-Nie puszczaj go na śmierć – martwił się Michaił 
-Dobry trening na początek nie jest zły. 
-Ale śmierć na dzień dobry jest – podsumował wampir 
-Szczegóły – uciął dyskusję Nikołaj. 
-Żebym nie pożałował ratowania ciebie. 
I wyszliśmy z… to był chyba teatr i to nie byle jaki. To był teatr Bolszoj założony w 
1776 przez księcia Piotra Urussowa oraz Michaiła Jegorowicza Maddoxa. 
-Ale to tylko zbieg okoliczności - imię założyciela i mieszkańca? - zapytałem z 
nadzieją 
-Taa… jasne. –odpowiedział 
Już nawet nie pytałem, skąd się wzięło popularne tutaj powiedzenie „Lenin, wiecznie 
żywy”. Kiedy skończyły się oznaki cywilizacji, zobaczyłem wielki las. Stare klony w 
cieniu wyglądały jak te z horrorów. Do środka prowadziła ścieżka wydeptana pewnie 
przez pijaków, podejrzane panienki i inne takie. Zatrzymaliśmy się przed nim na łące. 
-Myślałem, że idziemy do lasu –zdziwiłem się co nieco. 
-Starego można postraszyć, ale ja głupi nie jestem, tutaj wystarczy. 
-Co będziemy robić? 
-Spróbuj strącić puszkę z pieńka. Tylko bez podchodzenia – rozkazał Nikołaj 
-Jaką puszkę?- wtedy znikąd pojawił się pieniek z puszką. Czułem, że będzie 
zabawnie. Powiedziałem jedyn co przyszło mi do głowy: „hocus pocus”, potem „abra 
kadabra” i na konie widząc uśmiech Nikołaj spróbowałem „AVADA KEDAVRA”             
i puszka pękła. Zdziwienie na twarzy Nikołaja było piękne. 
-UCIEKAJ! – krzyknął. 

Było za późno. Wielki głaz zmiótł go z powierzchni ziemi. Odwróciłem się         
i spojrzałem Leninowi prosto w twarz. Cóż za ironia losu, przed chwilą zastanawiałem 
się czy on jest faktycznie wiecznie żywy. A mówiłem już w mauzoleum, że jest 
wampirem. A teraz czegoś chce ode mnie. 
-Chodźmy szybko, bo się fajrant skończy  – powiedział któryś z wampirów. 
-Dobrze. To ma być ten - i tu wyjątkowo ironicznym głosem - „wybraniec”? 

Lenin się odwrócił, a dwóch wyjątkowo dużych wampirów chwyciło mnie (jego 
obstawa czy co?). Powiem wam tak. Strzał było mnóstwo, wszystkie trafiały, a żadna 
we mnie. Jednak nie mam pecha. Wampiry były zdezorientowane i to wykorzystał, 
nie kto inny, jak Nikołaj. Rzucił tym głazem, którym oberwał. Lenin i kilka innych 
wampirów zniknęło pod nim. Dwa dryblasy puściły mnie naszpikowane strzałami        



4 
 

i zaatakowały go. Nimi też rzucił, ale trochę… wredniej. Przy okazji urywał im głowy. 
Cieszyłem się, że nic nie jadłem. Chyba jednak jadłem. Ups… w tym momencie 
zwróciłem coś, czego nazwy nawet nie chcę znać. Spojrzałem, więc w kierunku lasu, 
z którego wyszły elfy. Dwie zielone bombki poleciały w moim kierunku. I… zrobiło się 
ciemno. Obudziłem się przy ognisku. Bębny same grały jakiś rytm, elfy tańczyły, a 
ja…Ja byłem nie przy ognisku, a nad ogniskiem!!! Ja i Nikołaj byliśmy związani jak 
prosiaki i smażeni. Po prostu świetnie. 
-Chyba nie chcą nas zjeść? –zapytałem z nadzieją Nikołaja. 
-Nie. Smażą nas dla zabawy – sarkastycznie odpowiedział. 
-I co zrobimy? 
-Niech zgadnę. Albo spróbujemy wynegocjować, żeby nas od razu zabili. Albo się 
zamkniesz i dasz mi popracować nad węzłami – trochę się wkurzył 
-Spokojnie. Tak właściwie, to o co chodziło Michaiłowi z tym ratowaniem ciebie? 
-Czy to jest spowiedź? 
-Nie, ale miło by było, gdybym wiedział. 
-Jak musisz. Kilka lat temu byłem w tej samej sytuacji co teraz. Elfy sprawdzają tak 
wybrańców. 
-Jakich wybrańców? – przerwałem. 
-Takich, którzy pokonają Lenina. Uwierz mi, to nie takie proste. Największym 
wrogiem magii jest czarny płomień - odpowiedział na moje następne pytanie, zanim 
je zadałem (Ja też tak chcę! Czytanie w myślach jest super!) - jeśli to przeżyjesz, 
zostajesz ich wybrańcem. Wracając do opowiastki. Tu jest plemię tych wrednych 
elfów, co to uważają się za bóstwa. Jest jeszcze plemię miłych elfików. Ostatnio 
postanowiły zaatakować i wybuchła wojna. W trakcie bitwy Michaił mnie rozwiązał      
i rozpoczęliśmy ucieczkę. Trafiliśmy akurat na wracający patrol. Wtedy Pietrow nam 
pomógł. Pokonał elfy i poszedł z nami. I tak mniej więcej muszę z nimi wytrzymać. 
Nienawidzę ich, ale tacy są przyjaciele. Często wkurzają, irytują, smucą, ale bez nich 
jest jeszcze gorzej… Oni też muszą mieć niezłą cierpliwość. Potrafię bardzo 
wkurzać. –na chwilę ucichł –Teraz zamknij oczy. 
-Co znowu? 
-Lepiej nie patrzeć –zasugerował. 

Posłuchałem i zamknąłem oczy, ale chwilę później i tak słyszałem: krzyki 
elfów, świst strzał i głos Nikołaja. Pociągnął mnie za sobą. Słyszałem pluski, mimo że 
nie padało. Widok musiał być okropny. Szliśmy szybko, przez co ja, co chwilę się 
potykałem. 
-Już wyszliśmy, można otworzyć oczy - powiedział zadyszany. 
Znowu posłuchałem i zauważyłem czyjąś krew na butach. 
-Co się stało? –zapytałem. 
-Lenin tak się mści. Był tu nawet najlepszy egzorcysta na świecie, ale komuniści go 
wkurzyli i zrezygnował. Od tego czasu coraz częściej ten niewymowny komunista 
walczy. Michaiłowi nie spodobała się ta odmiana i porzucił go – chciał coś jeszcze 
powiedzieć, ale ktoś zadął w róg - Musimy się pospieszyć – wtedy rogi jakby na złość 
zagrały wszędzie dookoła nas – Zmiana planów. Kryj się! I pamiętaj, że czaruje się 
rękoma i myślami, a tylko najprostsze słowami. 

Wtedy wskazał dół pod wielką Wierzbą. Sam wspiął się na to drzewo. Chwilę 
później przyjechały na koniach elfy. Na szczęście to były elfiki. To nie było czego się 
bać. Chyba. Było ich siedem. Wyglądały na młodsze ode mnie. Wszystkie miały łuki   
i ubrania zrobione żywcem z lasu. Jedna z nich patrzyła prosto na naszą wierzbę. 
Miała blond włosy i niebieskie oczy. Była mniejsza od swoich towarzyszek i było        
u niej widać radość w oczach. Na chwilę spojrzałem za mnie, a jak się odwróciłem 
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byłem jej celem. Na szczęście Nikołaj nie spał. Zeskoczył z wierzby prosto na jej łuk. 
Zdążyła jednak wypuścić strzałę. Teraz wszyscy liczą, że mnie zabije i skończy się ta 
katorga. Niestety, rada mego kolegi spisała się na medal. Wystawiłem dłoń przed 
siebie i pomyślałem o tarczy. Strzała odbiła się od mojej dłoni i wbiła w korzeń. 
Wyjrzałem z mojej jamy. Reszta elfików miała na celu Nikołaja, a ten stał tak sam w 
środku. Postanowiłem mu pomóc. Możliwe, że popełniłem największy błąd w życiu, 
ale nie mogłem go tak zostawić. 
-To co, ty bierzesz te siedem z lewej, a ja resztę? –powiedział z uśmiechem. 
-Ja bym poszedł na żywioł, ale nie jestem nieśmiertelny. 
-To się odsuń –zaproponował. 
-Znowu oziębły i wredny –zirytowałem się. No ile można? 
-Popilnuj mnie, jak skończę – chyba się załamał 
-Jak co skończysz?  

Niestety nie zdążyłem. Zaczął się zmieniać. Z jego buzi wylewało się srebro. 
Urósł gdzieś tak do dwóch i pół metra, i był cały ze srebra. Miał głowę wilka, skrzydła, 
ogon i miał coś typu łuski na ciele. Stał na dwóch nogach, dzięki czemu mógł trzymać 
miecz i tarczę. Miecz był ogromny w kształcie trapezu. Z tego miecza można by 
zrobić sto normalnych mieczy. Tarcza była okrągła i miała szpikulce, jak sztylety.       
I znowu komentarze: A teraz to opisałeś ładnie. Od razu odpowiem: MAM 
NAJWYRAŹNIEJ INNE PRIORYTETY!!! Na czym skończyłem? A teraz - co zrobiły 
elfiki. Najmądrzejszą czynność na świecie. Po sprawdzeniu, jak reaguje na strzały 
(zrobił uśmiech psychicznego mordercy), uciekły dalej niż pieprz rośnie. Została tylko 
bezbronna blondynka. Gapiła się na Nikołaja z miną „zdziwienie/szok”. Srebrny 
Wojownik poszedł w kierunku światła, ja poszedłem za nim, a ona za mną. 
Najdziwniejszy skład do chodzenia gęsiego. Nikołaj szedł chyba w kierunku Placu 
Czerwonego. Elfik podbiegła do mnie i powiedziała cudownym głosem:  
-Ale masz jakiś plan ukrycia go? 
-Że co, proszę? –zdziwiłem się. 
-Ludzie nie mogą zobaczyć wielkiego kolesia walczącego z Leninem -wyjaśniła mi. 
-A skąd wiesz, że on idzie walczyć? –zaciekawiłem się. 
-Bo tak było ostatnio. 
-Lenin jakoś żyje i ma się dobrze –zdenerwowałem się. 
-Ale ostatnio walczył ze Stalinem –usprawiedliwiła się. 
-Tak właściwie to czemu on tak robi? 
-Rzucono na niego klątwę – powiedziała z pogardą 
-Tak właściwie to jak masz na imię? - zapytałem – Ja jestem Marek. 
-Czyli masz to samo imię co rzymski bóg wojny. 
-Najwyraźniej. –chciałem się popisać 
-Elfiki nie lubią wojny – obraziła się. 

Na tym postanowiłem skończyć rozmowę z elfikiem. Tak właściwie trzeba się 
popisać trochę inaczej. Wymyśliłem jak ukryć Nikołaja. Miałem szczęście, bo był 
festyn przed Kremlem. Mój balon był duży i był w kształcie orki. To chyba ta słynna 
orka. Srebrniak (tak przezwałem Srebrnego Wojownika) miał sporo miejsca w 
środku. Elfik co jakiś czas było widać łysinę, ale to nie był on. Nagle orka 
zanurkowała prosto w tłum ludzi. Rozbiła się i uciekało z niej powietrze. Byłem trochę 
zły na siebie, że myślałem o elfiku, a nie o Nikołaju. On miał gorzej. Całe tłumy 
zaczęły uciekać. Nagle w moim kierunku poleciał jakiś wampir. Nie miał głowy. 
Biegłem w kierunku, z którego przyleciał. Na miejscu było widać tylko martwe 
wampiry (ze strzałami w sercach, albo bez głów). No i znowu cała impreza mnie 
omija. Pobiegłem dalej śladami trupów. Było ich więcej niż umiałem to sobie 



6 
 

usprawiedliwić. Drzwi do Kremla były wyrwane. Im dalej biegłem tym mniej było 
śladów. Na końcu ujrzałem Lenina pod magiczną kopułą, Nikołaja walącego w to 
mieczem i elfika szukającego słabego punktu. Znowu wybór. No co z wami. Nic nie 
umiecie zrobić porządnie bez mojej pomocy. Strzeliłem magią w tą tarczę nic się nie 
stało. Lenin pił sobie z filiżanki herbatę i się śmiał. Nagle przez okna wskoczyli 
Michaił i Pietrow. Obaj strzelili w tarczę. Nic się nie stało. Miałem głupi pomysł. 
Spróbowałem włamać się do myśli Nikołaja. Rozkazałem mu podejść do nas.  

Najmocniejsza magia to podobno magia wspólna. Ustawiliśmy się w okrąg, 
elfik pilnowała Lenina. Srebrniak stworzył strzałę, Pietrow rzucił na nią klątwę cieni, 
Michaił ją podpalił, a ja? Co mogłem zrobić? Już wiem. Najgorsza magia to czarny 
płomień, czyli nafta. Polałem płomień wampira i podałem elfikowi. Przebiła tarczę       
i trafiła prosto w serce Lenina.  

Po prostu przyjaźń zwycięży wszystko. 
 

 
Autor: Mikołaj Kortus  lat 15 (klasa II) 
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