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1. GOŚĆ

— Wiesz, kim jestem?
— Nie.
Zdumiony pokręcił głową, jeszcze bardziej się wy-

prostował, mimo że stał już sztywno, jakby połknął kij, 
mocno wciągnął powietrze i  popatrzył w  przestrzeń, 
gdzieś na wprost.

— A teraz? 
Przecząco pokręciłem głową, ale zorientowałem się, 

że na mnie nie patrzy, więc powtórzyłem.
— Nie.
Ze świstem wypuścił powietrze.
— To niemożliwe — powiedział do siebie. — To nie-

możliwe! — spojrzał na mnie. 
Był ewidentnie zły. 
Tę scenę już powtarzaliśmy. On zadawał to samo 

pytanie, tylko nadymał się coraz bardziej, a  ja, osłu-
piały jego obecnością, bo przecież nie codziennie ktoś 
wychodzi z  szafy, poddawałem się dziwnej sytuacji. 
Nie miałem najmniejszego pojęcia, kim on jest i jak się 
u mnie znalazł. Powinienem zareagować, zapytać, jak
ma na imię i czego ode mnie chce, albo raczej powie-
dzieć mu, żeby wrócił tam, skąd przyszedł, bo z obcymi
się nie bawię, ale nie mogłem się zdecydować.
Mieszkam tylko z  rodzicami, moja siostra jest dorosła,
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studiuje w innym mieście i z tego 
powodu czasem czuję się samotny. 
Wtedy gram na kompie, a  ponie-
waż mama uważa, że się wkurzam, 
jak przegrywam, to mi go zabie-

ra i  w  takim przypadku pozostaje 
czytanie (nie jest takie złe, jak się ma 

„Tytusa, Romka i  A’Tomka”) albo bu-
dowanie robotów z Lego, albo rysowa-

nie super extra pojazdów kosmicznych. 
Właśnie leżałem na podłodze i  myślałem 

nad napędem rakietowym, który daje zielo-
ny płomień, bo taki mi się narysował, kiedy on wyszedł 
z mojej szafy.

Serce mi zamarło, po plecach przeszedł zimny 
dreszcz. Gość przestraszył mnie prawie na śmierć. 
Do  tego ubrany był w  prześcieradło i  wyglądał jak 
duch. Chciałem krzyknąć, zawołać na pomoc mamę, 
ale ze strachu głos uwiązł mi w  gardle i  nie mogłem 
wykrztusić ani słowa. A  potem zobaczyłem, że za-
miast bladego upiora z  krainy wiecznej ciemności 
mam przed sobą chłopca, który patrzy na mnie z takim 
samym zdumieniem, jak ja na niego. Uznałem więc, 
że on nie może być duchem. Prawdziwe duchy straszą 
w  starych zamczyskach, gdzie w  środku nocy zawo-
dzą smętnie i grzechoczą łańcuchami, i nie ma mowy, 
żeby to robiły za dnia, w  cudzej szafie. Przez chwilę 
pomyślałem nawet, że szafy to dziwne obiekty, skoro 
znane są historie o  osobach, które niezapowiedzianie 
się z  nich wyłaniają lub do nich wchodzą, jak choćby 
mała Łucja, która właśnie przez szafę odkryła przej-
ście do Narni i  przeżyła tam niesamowite przygody.  
Może więc mój gość taki wyjątkowy znowu nie był? 



– 7 –

Może gdzieś tam również poczuł się samotnie i  przy-
szedł się ze mną pobawić?

Ale to jego „Niemożliwe!” zaczynało mnie złościć. 
Co on sobie myśli? Tymczasem on odwrócił się, pogrze-
bał w szafie i wyjął z niej miecz. Tak po prostu. Zatkało 
mnie, zaraz jednak chciałem podejść, zobaczyć z bliska, 
czy to aby nie jakaś podróbka, ale gość zaczął nim kręcić 
młynki i  ciął powietrze ze świstem, jakby miał w  ręku 
nie miecz, a śmigło helikoptera. Byłem pod wrażeniem. 
Po dłuższej chwili stracił jednak rytm i miecz o mało nie 
wyślizgnął mu się z  dłoni. Skrzywił się z  niezadowole-
niem i szybko, jakby chciał nadrobić błąd, wyciągnął go 
przed siebie i krzyknął.

— Niech moją armią będą drzewa, skały i  ptaki na 
niebie! — znowu spojrzał na mnie i zapytał z nadzieją — 
A teraz? — głowę przy tym przechylił na bok, jakby chciał 
lepiej usłyszeć, co mu odpowiem.

Zaprzeczyłem, chociaż teraz było mi naprawdę głupio. 
Widziałem, że bardzo się stara i musiałem zadać to pod-
stawowe pytanie.

— Kim jesteś?
— Μέγας Αλέξανδρος1  — powiedział z  ulgą. Tylko co 

z tego, skoro go nie zrozumiałem? Musiałem mieć głu-
pawą minę, bo zaraz się poprawił. — Aleksander Wielki.

Jego imię i nazwisko nic mi nie mówiły. Znam jed-
nego Aleksandra, właściwie Olka. Chodzi do świetlicy 
i często z byle powodu płacze, na przykład kiedy poka-
załem mu pająka, który chodził po jego plecaku, więc 
nie bardzo się lubimy. A nazwisko Wielki jest dziwne, ale 
skoro są tacy ludzie jak Czarek, który nazywa się Ogórek, 
to Wielki chyba też może być. Zresztą, tak uczciwie, nie 
bardzo mnie obchodziło, kim on jest, ponieważ ważny 

1 Czytaj: Megas Aleksandros.
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był miecz, który nadal trzymał wzniesiony. Wyglądał 
z  nim prawie jak posąg bohatera, prawie, bo z  wysiłku 
ręka mu drżała. Wstałem, zrobiłem w jego kierunku kilka 
kroków i  dopiero zauważyłem, że gość jest lekko prze-
zroczysty i otacza go delikatna mgiełka złotego światła.

— Jesteś elektryczny? — zapytałem.
— Co? — wykrztusił zaskoczony.
— Jak cię dotknę, to mnie porazisz?
Teraz on miał głupawą minę, nie wiem, czy mnie 

zrozumiał.
— Chodzisz do szkoły? — chciałem się upewnić.
— Szkołę mam w domu — odpowiedział. 
— Poważnie? — zdziwiłem się. — To masz super.
— Czy ja wiem? — zastanowił się. — Nawet jak jestem 

chory, to nauczyciel przychodzi.
— Racja. O tym nie pomyślałem. To jednak masz prze-

chlapane — w tym punkcie go rozumiałem. — Ale czekaj, 
jeśli szkołę masz w domu, to pewnie jesteś bogaty?

Przytaknął, a ja postanowiłem wykorzystać sytuację.
— To musisz mieć super zabawki. Przyniesiesz jakieś? 

Pobawimy się.
Zmarszczył czoło.
— Zabawki są dla dziewczyn  — odparł z  pogardą.  — 

Lalki z gliny, koniki, fuj! — Znowu uniósł miecz. — To jest 
moja zabawka!

I miał rację. Wszelkie zabawki świata mogły się schować.
— Pokażesz mi? — spytałem z nadzieją. 
Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że gość jest przynaj-

mniej o głowę niższy ode mnie.
— Jesteś mały, a nie wielki — powiedziałem z lekkim 

przekąsem. — Ile masz lat?
— Siedem! — jeszcze mocniej wypiął pierś. — I jestem 

skazany na sukces! — prawie wykrzyknął. 
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— Tego się uczysz w  twojej szkole?  — zapytałem 
z powątpiewaniem.

— Nie, tak mówi mój tata.
— No co ty? — zdumiałem się. — Mój najczęściej mówi 

„Jak chcesz coś w życiu osiągnąć, to się ucz, bądź cierp-
liwy i uprzejmy”.

Roześmiał się.
— Niemożliwe. Mój właśnie mówi, że trzeba być wście-

kłym jak byk, upartym jak baran i  ryczeć jak lew. Wtedy 
ludzie będą ciebie szanować — i zaryczał przeraźliwie.

— Cicho! — zasyczałem, pomimo że spodobało mi się 
to, co powiedział. — Moja mama jest w domu. Jeszcze nas 
usłyszy. Kim jest twój tata? Policjantem? — zastanowiłem 
się. — Nie. Nie byłbyś taki bogaty. Może bankierem?

— Ty nie wiesz?  — spojrzał na mnie głęboko zdzi-
wiony. — Królem oczywiście.

— Witek! — dobiegł nas głos mamy — Co to za hałasy? 
Znowu się denerwujesz? Czy mam zabrać komputer?

Spojrzałem na biurko przerażony. Co prawda kompu-
ter leżał tam niewłączony i bezpieczny, ale nie mogłem 
pozwolić, żeby mama weszła do pokoju i  zobaczyła 
Aleksandra. 

— Nie gram na kompie! Uczę się wiersza o lwach! — 
wymyśliłem naprędce i  krzyknąłem do niej, w  stronę 
drzwi.

— Okej! Potem mi powiesz! — odpowiedział mi jej głos.
„Potem mi powiesz” nie wróżyło nic dobrego, bo będę 

musiał nauczyć się jakiegoś wiersza o lwach. Na szczęś-
cie to była sprawa przyszłości i  póki co nie musiałem 
się tym martwić. Teraz istotne było to, że stałem obok 
dziwnego gościa ubranego jedynie w  prześcieradło, 
z  którym rozmowa traciła sens. Ojciec królem! Dobre 
sobie! Pewnie zmyśla, bo jest mały, a chce być wielkim 
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ważniakiem. Powinienem mu powiedzieć, że nie dam 
się nabrać na bajeczki o królu, ale pomyślałem, że wtedy 
się obrazi i nie pożyczy mi miecza, a tego bym żałował. 
Uznałem więc, że kiedyś ktoś inny mu powie, żeby nie 
mówił takich bzdur i  poprosiłem go o  miecz. Z  ocią-
ganiem i  pod przyrzeczeniem, że oddam, jak własną 
mamę kocham, w końcu mi go dał.

— Au!  — prawie bym miecz upuścił, bo kiedy sięg-
nąłem po rękojeść, iskra przeskoczyła między nami.  — 
Jednak jesteś elektryczny  — powiedziałem z  wyrzu-
tem. — Mogłeś uprzedzić. 

Miecz był ciężki, zimny i doskonale piękny. Jego ręko- 
jeść zakończona była złotą główką lwa, która patrzyła na 
mnie groźnie i szczerzyła drapieżne zęby, jakby chciała 
sprawdzić, czy jestem godny taki skarb trzymać. W na-
bożnym uniesieniu czułem, że jestem, że ten miecz 
mogę trzymać do końca życia. Po  dłuższej chwili deli-
katnie dotknąłem ostrza.

— On jest tępy — lekko rozczarowałem się. — Skąd go 
masz?

— Jest mój  — Aleksander powiedział to tak, jakby to 
była najbardziej oczywista rzecz na świecie.

Wyszedłem na środek pokoju, uniosłem miecz wysoko 
i  poczułem jego magię. Byłem prawdziwym rycerzem, 
nie Supermanem czy Iron Manem. Wiadomo, że rakie-
towe dopalacze, samonaprowadzające pociski, pancer-
ne samochody i inne nowoczesne wynalazki są świetne 
i każdy chciałby takie mieć, ale ja byłem teraz rycerzem 
z krwi i kości, który musi liczyć na własne umiejętności. 
Niepewnie zamachnąłem się raz i  drugi, potem poszło 
mi znacznie lepiej. Miecz idealnie pasował do dłoni, 
jakby w nią wrósł i stał się nową częścią mnie. Mogłem 
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robić z nim, co tylko chciałem i kreśliłem nim w powie-
trzu piękne ósemki. 

— Rachu ciachu!  — zawołałem uradowany.  — Niech 
padają wstrętni Krzyżacy! Król Jagiełło, choć w niebez-
pieczeństwie, wygra pod Grunwaldem! Jestem Zawiszą 
Czarnym i ja króla obronię! 

— Machajra — usłyszałem nagle.
— Co? — spytałem zaskoczony.
— Ten miecz nazywa się machajra.
Fakt, wyglądał inaczej niż miecze, które widziałem 

w  Muzeum Wojska w  Warszawie albo w  filmach. Miał 
lekko zakrzywione ostrze i bardziej przypominał wielki, 
kuchenny nóż. Trochę szkoda, bo ładniejszy byłby z rę-
kojeścią w  kształcie krzyża, ale co tam! Miecz to miecz 
i nie ma co wybrzydzać. 

— Ciach, ciach, machajra! — ponownie zamachnąłem 
się. — Krzyżacy leżą pokotem! 

Chociaż nie, przerwałem, prawdziwa zabawa jest 
wtedy, kiedy wróg stoi u bram.

— Znasz Zawiszę Czarnego?  — zapytałem mojego 
gościa.  — Niezwyciężonego rycerza, który przed bitwą 
zjadał jajecznicę z trzydziestu jajek?

Aleksander chwilę myślał.
— Nie wydaje mi się — wreszcie odpowiedział.
— Z  trzydziestu jaj!  — kontynuowałem.  — Wyobra-

żasz sobie, jaki on musiał być wielki i silny? Jaką zbroję 
nosił? — Aleksander znowu pokręcił głową — No dobra — 
zmieniłem taktykę rozmowy. — Ale możesz być wielkim 
mistrzem Zakonu Krzyżackiego i  moim wrogiem? Tak 
na niby.

— Mogę — odpowiedział z lekkim wahaniem. — Tylko 
muszę czymś walczyć.
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Skoczyłem po cichu do spiżarki i przyniosłem odkrę-
cony szybko kij od miotły. Dla Aleksandra był za długi 
i mój gość nie był z niego zadowolony, ale uprzejmie się 
zgodził. Stanęliśmy naprzeciw i się zaczęło. Byłem ab-
solutnie pewien swojej wygranej. To ja miałem miecz, 
poza tym Aleksander był niższy ode mnie, chudszy 
i każdy specjalista od sztuk walki nie dałby mu żadnych 
szans. Tymczasem, ku mojemu zdumieniu, opero-
wał kijem bardzo sprawnie, był szybki i tak dobrze znał 
jakieś tajemnicze kroki i  techniki, że obrońca Jagieł-
ły, ten wspaniały Zawisza Czarny, czyli ja, dostawałem  
autentyczne bęcki. Kilka razy prawie krzyknąłem, kiedy 
kijem trafił mnie w  udo. Ale rycerze nie płaczą z  bólu 
podczas bitwy, więc i ja tylko mocniej zaciskałem zęby 
i walczyłem dalej. Niestety, pomimo wysiłków czułem, 
że jestem bliski przegranej.

— Witek! Co ty tam robisz?
To znowu była mama. Słyszałem, jak zbliża się do 

pokoju. Zanim weszła, Mały zdążył schować się pod 
biurkiem i zabrać miecz, a ja zobaczyłem obraz zgliszcz 
w  porozrzucanych poduszkach, rozwalonych wszędzie 
klockach i fruwających zeszytach.

— Jaki tu bałagan! Co ty wyprawiasz?  — mama była 
zszokowana tym widokiem.

— Ćwiczę sobie.
I na dowód zrobiłem dwa przysiady. Mama popatrzy-

ła na mnie przeciągle, ale nie wiem, czy mi uwierzyła. 
— Teraz mam pracę. Wszystko posprzątaj  — powie-

działa sucho i wyszła. 
Uf!, westchnąłem z ulgą, a Mały wylazł spod biurka. 

Na  znak zwycięstwa uśmiechał się półgębkiem, a  ja 
masowałem bolące udo.
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— A może znasz chociaż Juranda ze Spychowa? — nie 
poddawałem się w dalszym sondowaniu jego wiedzy.

Zaprzeczył.
— No nie! Ty nic o świecie nie wiesz! — krytycznie go 

podsumowałem, rozeźlony tym, że zwykłym kijem od 
miotły tak łatwo dał mi wciry. — Skąd ty w ogóle tu się 
wziąłeś?

— Jak to skąd? — wzruszył ramionami. — Z Macedonii.
Nie miałem najmniejszego pojęcia, gdzie jest Mace-

donia. Czy to kraj, czy miasto, a może jakaś tajemnicza 
wyspa, którą władają piraci i Aleksander właśnie uciekł 
z ich niewoli. A może sam jest synem pirackiego króla? 
To tłumaczyłoby jego wojenne umiejętności i to, co po-
wiedział o swoim tacie. Tak czy siak, jedno wiedziałem 
z  pewnością, pomimo tego, że był mały i  chudy, nie 
chciałbym go mieć za przeciwnika. I zaraz przyszło mi 
do głowy kolejne pytanie. Skoro w Macedonii tak dobrze 
walczą dzieci, to jak walczą dorośli? Chyba najlepiej na 
świecie! Koniecznie więc musiałem wiedzieć, gdzie to 
jest, żeby w niedalekiej przyszłości tam się udać, nauczyć 
się walczyć i  zostać prawdziwym rycerzem. Sięgnąłem 
po globus, który zakurzony stał na parapecie.

— Pokażesz mi?
Niepewnie, jakby widział coś takiego pierwszy raz 

w życiu, zapytał. 
— Co to jest? 
No, pomyślałem, szkołę to może i w domu ma, ale na-

uczyciele zbyt pracowici nie są. Pewnie też piraci.
— To globus — wyjaśniłem. — Pokazuje kulę ziemską. 
Jego oczy zrobiły się wielkie jak spodki. 
— Tu masz Europę — zdmuchnąłem kurz i pokazałem 

palcem dużą, zielono-żółtą plamę.  — Tu jest Polska  — 
lekko pokręciłem globusem — tu jest Azja, a  tu — dalej 
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przesunąłem palec — tutaj są Chiny. Ale nie wiem, gdzie 
jest twoja Macedonia.

Patrzył oniemiały, potem wziął ode mnie globus 
i wolno kręcił nim w prawo i w lewo.

— Ja też nie wiem — wyszeptał. 
Spojrzał na mnie z  powagą. W  jego oczach czaił się 

jakiś pomysł i wreszcie zaproponował.
— Jak chcesz, to ci pokażę. 
Wstawił nogę do szafy i  dał mi znać, że mam iść za 

nim. Głupio się poczułem, że mam wejść do środka włas-
nego mebla. Moja ciekawość była jednak silniejsza niż 
poczucie zakłopotania. Z niepewną miną wcisnąłem się 
między koszule i spodnie wiszące na wieszakach. 

— Złap mnie za rękę — rozkazał.
Posłusznie złapałem i w tym momencie zakręciło mi 

się w głowie i otoczyła mnie ciemność.
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ACHAJOWIE to nazwa jednego ze starożytnych plemion 

greckich. U → Homera, piewcy → wojny trojańskiej, określa 

wszystkich Greków walczących pod Troją.

ACHILLES to najsłynniejszy bohater →  wojny trojań-

skiej. Był synem bogini Tetydy i króla Ftyji w greckiej kra-

inie Tesalii. Według jednej wersji mitu jego matka, chcąc 

zapewnić mu nieśmiertelność, hartowała go w  ogniu. 

Na szczęście w porę ocalił go ojciec. Ogień zdążył spalić 

małemu Achillesowi kostkę w nodze, ale została ona zastą-

piona wyjętą z  grobu kostką giganta, słynnego biegacza. 

Dzięki temu Achilles biegał najszybciej ze wszystkich gre-

ckich bohaterów. Ponieważ ta wersja mitu jest dość okrut-

na, w książce została zaprezentowana inna, o zanurzeniu 

małego Achillesa w Styksie, rzece Podziemia, która miała 

moc uodparniania na wszelkie ciosy. Jedynym miej-

scem, które nie uzyskało cudownych właściwości była 

pięta, za którą Tetyda trzymała malca. Matka chciała go 

również uchronić od udziału w wojnie trojańskiej, ponie-

waż wiedziała, że jej syn tam zginie. Kazała więc mu cho-

dzić w przebraniu kobiety, żeby nikt nie mógł rozpoznać  
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