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W lutym znów wita Was Iwanka! 

Czeka Was dzisiaj niespodzianka – 

całkiem nowiutka i niebanalna 

opowieść prawie kryminalna. 

 

Bierzcie się, Panowie, Panie 

za uważne czytanie, 

tylko zważajcie na porę 

i nie czytajcie wieczorem. 

 

Opowieść będzie z dreszczykiem, 

w nocy zerwiecie się z krzykiem, 

możecie niechcący zmoczyć piżamy 

i uciec szybko z płaczem do mamy. 

 

Ten, kto ma stalowe nerwy, 

może te treści czytać bez przerwy, 

lecz jeśli ktoś ma serce zajęcze, 

to niechaj nigdy nie zagląda tu więcej! 

 

Dla koneserów mamy deserek. 

Proszę, zasiądźcie, włóżcie sweterek, 

bo kiedy ze strachu krew zmieni się w lód, 

przyda się taki wełniany cud. 
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BARDZO STRASZNA OPOWIEŚĆ 

 

 

- Tyy – powiedział Kufel. – Zróbmy naszym staruszkom niespodziankę 

i przejedźmy się do Grajdołka na kolacyjkę. Jutro sobota, wyśpimy się. 

Iwanka zachichotała. 

- Dobra. Ty organizujesz coś do picia, a ja zabezpieczam wałówkę. Spotykamy 

się o siedemnastej u mnie pod śmietnikiem! – zakomenderowała. 

- Okej – odrzekł Kufel i już go nie było. 

Kolacyjka w Grajdole oznaczała wieczorny wyskok w Bieszczady, do dzikiej 

głuszy, w której rodzice Iwanki, przyjaźniący się z rodzicami Kufla, spędzali 

weekendy i urlopy wraz ze sprawdzoną ekipą jeszcze innych przyjaciół. 

Późnym popołudniem Iwanka warowała na parkingu pod blokiem, tuż obok 

śmietnika, objuczona reklamówkami zawierającymi niemal hurtowe ilości nader 

urozmaiconych wiktuałów. Kufel zajechał spóźniony, ale za to z fasonem. W lekko 

mętniejącym powietrzu pojawił się zapach mgły i jesieni. 

 

* * * 

 

Mrok gęstniał i przechodził z wolna w atramentową czerń. Znajdowali się na 

kompletnym odludziu. Poza kręgiem świateł samochodu nie było widać nic. Na 

bocznej, podrzędnej drodze pojawiła się lejkowata zatoczka. Poznali po niej miejsce, 

w którym należało skręcić. 

Kufel śmiało wjechał w wyboistą dróżkę dojazdową, starannie zamaskowaną 

rosnącymi po obu chaszczami barszczu Sosnowskiego. Poprowadziła ich prosto do 

Grajdołka. Zwolnili do minimum, żeby nie uszkodzić kołyszącego się i 

podskakującego na wybojach samochodu. Minęli puste o tej porze pastwisko 

pogrążonej w uśpieniu stadniny i ostatnie metry wądołów skręcających pod dom 

przebyli w absolutnych ciemnościach. 

Kufel zaparkował dokładnie vis-à-vis głównego wejścia. Przez chwilę siedzieli 

w bezruchu, napawając się doskonałą ciszą i wpadającym przez uchylone okna, 

pachnącym świerkami powietrzem. 

- Ty… – powiedział nagle nieswoim głosem. – Patrz! 

Iwanka odruchowo przeniosła wzrok na jedyne oświetlone miejsce. Po lewej 

stronie od drzwi wejściowych jaśniało samotnie okno od kuchni. Reszta domu 

wyglądała od tej strony jak pogrążona w głębokim śnie. 

Skąpe firaneczki zawieszone przez panią Beatkę, matkę Kufla, nie zasłaniały 

całej szyby. W lewym dolnym rogu mignęła głowa pana Janka, ojca Kufla. Nad nią, 

po prawej, rodzony ojciec Iwanki brał właśnie zamach. W ręce trzymał potwornej 
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wielkości młotek. 

- Idealne warunki do popełnienia zbrodni – wyszeptał złowieszczo Kufel. 

W jego głosie dała się wyczuć jakaś niezdrowa fascynacja. Iwanka poczuła, jak 

wstrząsa nią gwałtowny dreszcz. Na całkowitym odludziu, w nieprzeniknionych 

ciemnościach można było popełnić dowolną liczbę morderstw. 

W następnej chwili ręka ojca Iwanki spadła. Zamknęła oczy. Kufel powoli 

otwierał drzwi. 

- Wysiadaj! – syknął. 

Otworzyła oczy. Z wysokiego czoła pana Janka wciąż widocznego w oknie 

ściekała krew. Przez głowę Iwanki przebiegła setka panicznych myśli. Dlaczego 

akurat jej ojciec?! Dlaczego pana Janka?! I gdzie są pozostali?! 

Poczuła, jak od stóp do głów spowija ją lodowaty chłód, podpełzając z wolna 

ku górze. Zdrętwiałe ciało nie chciało słuchać. Wygramoliła się niezdarnie z pojazdu, 

bojąc się ponownie spojrzeć w rozświetlone okno. Czuła, że odmawiające 

posłuszeństwa nogi niosą ją w kierunku upiornego miejsca zbrodni wbrew jej woli. 

Obok szedł syn ofiary. 

- Chodźmy do ogrodu – powiedział z zimną krwią. – Z tej strony i tak 

zamykają na noc. Wejdziemy przez taras i salon. 

Mijając róg domu z lewej strony przemogła się i raz jeszcze spojrzała w 

kierunku okna. W kuchni wciąż paliło się światło, ale sprawiała wrażenie pustej. Nie 

widać było ani zbrodniarza, ani zwłok. Przelotnie pomyślała o piwniczce, do której 

wchodziło się prosto z kuchni i z lekka ją zemdliło. Prawa strona domu, zupełnie 

zaciemniona, wciąż wydawała się dokumentnie wymarła. 

Z drzwi od strony ogrodu buchnęła na nich muzyka i beztroskie śmiechy. 

Skonfundowani, weszli po trzech stopniach na otwarty taras i zatrzymali się w progu 

salonu. Wujek Kacper obracał właśnie w szalonym tańcu panią Grażynę, a pani Beata 

niefrasobliwie chichotała z matką Iwanki, nakładają sobie na talerz apetycznie 

wyglądającą sałatkę. 

- O, dzieci przyjechały na kolację! – zaśmiały się radośnie. 

- Iwanka! – wykrzyknął wujek Kacper i, porzuciwszy panią Grażynę, rzucił się 

do całowania nowo przybyłej po rękach. Poczuła, że coś jest przeraźliwie nie tak. Oni 

tutaj tak wesoło, przy muzyce, a tam, za ścianą krew… trup… 

Nie dokończyła myśli. W przejściu prowadzącym do kuchni stanęła ofiara 

wstrząsającego mordu. Żywa, zdrowa i prawie cała. Na czole pana Janka widniała 

jednak rozległa plama niezakrzepłej jeszcze krwi. 

- Dobry wieczór – powiedział jak zwykle flegmatycznie i pogodnie. - Widzę, 

że zapowiada się niezła kolacyjka. 

Nie zdołali wykrztusić ani słowa. Zza pleców pana Janka wyłonił się morderca. 

- Tato, na litość boską! Dlaczego waliłeś pana Janka młotkiem po głowie?! – 
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ryknęła straszliwie Iwanka. – Co tu się w ogóle dzieje?! 

- Jaa? Waliłem młotkiem? – zdziwił się jej ojciec. – Sam się walnął, niezdara. 

Patrz, jaki ma czerep rozpruty. 

- Tato, widzieliśmy z Kuflem wszystko! Walnąłeś pana Janka tym potwornym 

młotem w sam środek czoła! 

Pan Janek, poszukujący czegoś na stoliku nieopodal kominka, zachichotał 

nagle i odwrócił się w ich stronę rozbawiony. 

- Składaliśmy z twoim ojcem meble kuchenne. – On wieszał półkę nad 

zlewozmywakiem, a ja zbijałem komódkę. Akurat na dole, tuż obok niego. Tam jest 

najwięcej miejsca, sama wiesz. 

- Ale walnął młotkiem! – jęknęła beznadziejnie. 

- No a jak? – obruszył się jej ojciec. – Musiałem to przecież przybić! 

- Ale w głowę pana Janka! 

Kufel milczał oskarżycielsko. 

- Pan Janek sam sobie rozorał czoło, bo to niezdara jest kompletna – wyjaśnił 

ojciec Iwanki. – Wyprostował się, gwałtownie i huknął w róg półki aż echo poszło po 

Bieszczadach. 

Pan Janek, wyraźnie rozbawiony, kiwał głową, usiłując jednocześnie przykleić 

sobie na czole plaster z opatrunkiem. 

- Daj – powiedziała Pani Beata – to ci przykleję. 

- Łapami z majonezem?! 

- Najpierw obliż – doradziła pani Grażyna. – Dobry majonezik. 

Z czosneczkiem. 

- Aaa... – powiedziała mama Iwanki znad salaterki. – Czosneczek jest 

bakteriobójczy. Można by przyłożyć panu Jankowi zamiast plastra. 

- Z majonezem...? – zainteresował się gwałtownie wujek Kacper. 

- Cebula! – wykrzyknął ojciec Iwanki, klepnął się w czoło otwartą dłonią 

i uciekł do kuchni. 

- Nieee! – odkrzyknął pan Janek i pobiegł za niedoszłym własnym mordercą. 

Z kuchni dał się słyszeć rumor. 

- Oho, przypalił – odezwała się lakonicznie pani Grażyna. 

- Nie patelnią! – zawył ojciec Iwanki. 

Kuflowi i Iwance puściły nerwy. Gotowi na wszystko, równocześnie 

zatrzymali się na progu kuchni. Pan Janek, dziarsko wywijając teflonowym 

naczyniem, z którego na wszystkie strony pryskał olej z resztkami smażonej cebuli, 

usiłował wygonić z domu cztery ogromne ćmy. Wycofali się chyłkiem i w milczeniu. 

Kufel ukradkiem odetchnął. 

- Czyli wszystko w normie – zawyrokował po cichu. – Regularny dom 

wariatów. 



6 

 

- Dzieci! – zawołały wdzięcznie od stołu matka Iwanki z panią Grażyną. – Co 

dobrego przywieźliście? No, rozpakowujcie się! Kufel, macie coś dobrego...? 

 


