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„Dawno temu  w Izerach” 

  

 Bezgwiezdna noc zdawała się nie mieć końca. Stałyśmy na zboczu góry, a porywisty wiatr 

targał nam włosy. Wszystkie wiedźmy z naszego sabatu były usadowione na miotłach i gotowe  

do lotu. Wtedy matrona dała nam znak i wzniosłyśmy się w niebo. W tamtym momencie dotarło  

do mnie, jak bardzo tęskniłam za lataniem, jak bardzo brakowało mi tego uczucia, kiedy się 

lewituje na miotle i nie myśli o niczym. 

 Z tamtej perspektywy można było dostrzec wzrokiem całe wsie i miasteczka. Luna, 

najmłodsza z nas, zdawała się być tak zafascynowana widokiem łąk i jeziorek, że aż spadła z miotły. 

– Poczekajcie – poleciła nam matrona, jak zwykle nie okazując uczuć, i poleciała w dół  

za wiedźmą. 

Po kilku minutach wróciła z Luną na miotle. Po młodej czarownicy widać było, że nie otrząsnęła 

się z szoku po upadku. 

 W ciągu paru godzin leciałyśmy w milczeniu. Każda z nas wiedziała, że jak tylko by się 

odezwała, matrona wybuchłaby gniewem. Było już późno i mogłyśmy nie zdążyć na Moment 

Cofnięcia Czasu. Gdyby się nie udało... Oj, wolałam o tym nie myśleć. Jak wylądowałyśmy  

na obrzeżach Wioski Widmo, las nie był tak spokojny, jak miał być. Sowy huczały i było słychać 

szelest gałęzi drzew. Gdzieś w oddali przebiegło zwierzę. Wtedy dotarło do nas, że nie zdążyłyśmy 

na czas. 

 Poleciałyśmy do wioski. Miejsce to nie było zwyczajne. Śmiertelnicy nie mogli go 

odwiedzać, było dostępne tylko dla wiecznych, magicznych istot. Ludziom było znane tylko  

z legend. Wbrew pozorom stare, drewniano-murowane budownictwo miało w sobie coś 

nadzwyczajnego, coś, co nie pozwalało oderwać wzroku od kamienic i chatek. A kaplica  

z barwnymi witrażami wyglądała cudnie nawet nocą. 

 Po długiej podróży poczułyśmy silny głód i prędko odnalazłyśmy gospodę. Podano nam 

specjał tego miejsca, czyli biszkoptowe naleśniki z gorącymi jagodami oraz napar z pokrzyw. 

Naleśnikowe ciasto było puszyste i słodkie, a mus owocowy rozpływał się w ustach. Gorący napój 

miał lekko cierpki smak, ale dobrze rozgrzewał. Mimo napiętej atmosfery, spowodowanej 

niedotarciem na czas na obrzeża, potrawy smakowały wybornie. Tego było nam wtedy trzeba. 

 Tamtej nocy nie mogłam spać. Cały czas rozmyślałam o podróży w czasie i o tym,  

co byłoby później. Istniał bowiem talizman, który umożliwiał ukazanie istotom śmiertelnym tego, 

co  znajduje się po stronie magicznej. Jeżeli odnalazłybyśmy go w przeszłości, mogłybyśmy 

sprawić, że Wioska Widmo była widoczna także dla śmiertelników. Jeżeli jednak nam by się  



nie udało, szansa na ukazanie wioski istotom niemagicznym przepadłaby na kolejne milenium. 

 Kolejnego wieczoru nasz sabat wzbił się w powietrze. Znów wylądowałyśmy w lesie  

na obrzeżach wioski. Jednak tym razem powietrze zdawało się stać. Nie było słychać zupełnie nic. 

Wydawało nam się, że zakłócałyśmy bardzo ważną ciszę, robiąc kolejny krok w środek lasu. 

Skupiałam się na cichym stąpaniu po ścieżce oraz na równym oddechu. Obserwowałam obłoczki 

pary z ust, które układały się w różne, ciekawe kształty. Miałam wrażenie, że nie tylko ja byłam tak 

bardzo przerażona ciszą. Luna aż zgrzytała zębami ze strachu. 

 Po pewnym czasie chłodna szarówka zamieniła się w ciepły poranek. Promienie 

wschodzącego słońca ogrzewały nasze twarze. Nie posiadałam się z radości, że się udało. Wtedy 

matrona oznajmiła: 

- Moje drogie, właśnie cofnęłyśmy się w czasie. Od tej pory musicie wypatrywać drzewa  

bez igieł, na którym najprawdopodobniej wisi talizman. 

 Spacerowałyśmy w równym rzędzie, gdy nagle Angela zaczerpnęła głośno powietrze,  

aby coś powiedzieć, ale rozmyśliła się. 

– Jednak jest, spójrzcie! - krzyknęła niespodziewanie. 

– Gdzie? - spytałyśmy chórem. 

– Na czubku tego ogromnego drzewa. 

 Las był gęsty  i nie mogłyśmy podlecieć na miotle do szczytu drzewa, więc naczelna 

wiedźma wyznaczyła mnie do wspięcia się na drzewo. Sięgnęłam talizman bez trudu,  

bo wspinaczka od zawsze przychodziła mi z łatwością. Zeszłam zwinnie na ziemię i podarowałam 

go matronie. Od wiedźm było słuchać pomruki podziękowań i wdzięczności. Gdy  naczelniczka 

sabatu pochwyciła w dłonie amulet, rozbłysło fioletowe światło, a chwilę później znów nastał 

wieczór. 

 Powróciłyśmy do Wioski Widmo i wylądowałyśmy w centrum, przy fontannie. Na jej 

trzonie znajdował się otwór idealnie pasujący kształtem do talizmanu. Matrona stanęła  

przed fontanną, uniosła wyprostowane ręce z amuletem w dłoniach oraz używając całych swoich 

niezwykłych zdolności, pchnęła weń magię i połączyła go z fontanną. 

 W tamtej chwili zniknęła cała wioska, a naczelna wiedźma osunęła się na ziemię. Szybko 

przetransportowałyśmy się do śmiertelnej krainy, bo sądziłyśmy, że matrona ma się tam dobrze.  

Bardzo się pomyliłyśmy. Naczelniczka była na granicy śmierci. Niestety, nie zdołałyśmy jej pomóc 

i obróciła się w pył. A po Wiosce Widmo pozostał tylko murowany budynek na obszernej łące, 

zwany przez ludzi Chatką Górzystów. 

 


