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Rocznik 1992, studiuje filologię polską na UAM w Poznaniu. Publiko-
wał artykuły o rapie na portalu Popkiller oraz w czasopiśmie studenc-
kim Pro Arte. Sporadycznie prowadzi blog „Subiektywnie o rapie”. Lubi 
smutne książki, smutną muzykę i smutne zwierzęta.

Jacek  Adamiec
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Apteka dyżurna

Początek dyżuru.
Dzwonek. 
Złota młodzież. Groźne miny, suchy kaszel.
– Cukierek albo psikus? Łykaliście to, dzieciaki, jak cu-

kierki, psikusa zrobiliście starym. Bierzcie, teraz  większe 
opakowania.

Po nich znajoma pacjentka.
– Pani Aspirynka! Oczywiście, że pamiętam, niezwy-

kły przypadek! To co zawsze?
Wężowym zygzakiem nadchodzi wcięty wesołek.
– Wesołych, Panie Stefanie! Mówiłem: popijamy 

WODĄ! Przez „o”. Rozumiem, raz się żyje. Proszę, to na 
rano.

Następnej nie kojarzę. Milczy, podaje karteczkę.
–  Cóż to za bazgroły? Uczulenie? Zaciśnięta tchawica? 

Kochana, trzeba czytać ulotki! A niżej? Dziękuję, nawza-
jem!

Rankiem, nim otworzą, zasnę w poświacie zniczy 
ciężkim, chemicznym snem. Powrócę za rok. Nadal ko-
cham tę robotę. Pacjenci kochają mnie.
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Noc dziadów

Przy stole siedzieli starcy. Jeden pożółkły i tęgawy, 
drugi wysuszony i blady, trzeci nijaki. Wszyscy martwi.

Eleganccy, uczesani, spokojni. Opadały im szczęki, jak-
by –  wzorem domowych zwierzątek w Wigilię –  chcie-
li coś zakomunikować. Bezrozumne spojrzenia wbijali 
w blat.

Dochodziła trzecia, czułem lęk. Przychodził co roku.
Nagle w rozświetlonym świecami pomieszczeniu 

pojawiła się znajoma postać. Rosły, odziany w srebrzy-
stą zbroję. Niegdyś piękny, teraz już tylko bezgranicznie 
smutny.

Zlustrował dary, spojrzał na mnie i skinął głową 
z aprobatą. Zasiadł przy stole.

Trzy wykradzione ciała, by dusze, tak jak on, nie za-
znały zbawienia. Wieczność w samotni. 

W zamian przysięga dać rok wytchnienia mojej zmar-
łej dziewczynie.
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Po tamtej stronie

Lato było duszne, męczące. Sączyło się ciepłym piwem 
w bramach. Bezsens. Wszystko zmieniła ona. Jasna jak 
marmur i tak przenikliwie lodowata. Oczy – staw skuty 
lodem, sylwetka smukła jak alpejskie turnie. Przynosiła 
wytchnienie od skwaru sierpnia. Podążyłem jej śladem.

Wkrótce nastała apatyczna szaruga, ogołocone gałę-
zie przyciągały sznury desperatów. Świat gnił.

Nieznajoma gasła z każdym dniem. Im bardziej była 
nieobecna, tym bardziej obca. Tajemnica kusiła.

Wyczekiwałem wyjątkowej nocy, by usłyszeć prawdę.
Brnęliśmy w mroku miastem kiczu, topornych budyn-

ków, świecących dyń i dzieci w paskudnych kostiumach. 
Czas naglił, moja pani znikała. Stanęliśmy przed cmentar-
ną bramą.

–  Tam nie ma niczego –  wyszeptała.
Dalej poszedłem sam.
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Urodzona w 1981 r., z wykształcenia kulturoznawca i dziennikarz. 
Z wyboru wrocławianka, wielka miłośniczka rzeki Odry. Pracuje jako 
redaktorka i korektorka w prasie drukowanej o przeróżnym zasięgu, te-
matyce i mocy rażenia. Członek redakcji Magazynu Histeria. Jej opowia-
dania można znaleźć w Histerii, Szortalu, antologiach: Teorie spisków, 
Fantazje zielonogórskie IV, Elgacon II, Horror na Roztoczu: Insomnia, 
I odpuść nam nasze winy, Krwawniku 2, Krew Zapomnianych Bogów, 
zbiorze opowiadań Uniwersum Metro 2033 Echo zgasłego świata oraz 
– już niebawem – antologii Na nocnej zmianie. Beznadziejnie zakocha-
na w Stefanie Grabińskim.

Profil autorski ‒ https://www.facebook.com/DagmaraAdwentowska/ 

Dagmara  Adwentowska
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Za dużo gałki muszkatołowej

Catherine z tradycją była na bakier. Z dyni zamiast la-
tarni wolała zrobić ciasto. Dzieciarnię proszącą o cukier-
ki traktowała jak natrętnych żebraków – zatrzaskując 
drzwi. Plastykowe kościotrupy uważała za szczyt bezgu-
ścia, pająków zwyczajnie się bała, nawet tych gumowych. 
I nie cierpiała horrorów, a telewizja w Halloween nie 
nadawała nic innego.

Do czasu. Dzisiaj dyniami udekorowała całą werandę. 
Kochanym dzieciaczkom wystawiła miski słodyczy. Jej 
plastykowy szkielet był największy w dzielnicy, a pająki 
najohydniejsze. Do maratonu horrorów zasiadła z kie-
liszkiem ponczu w dłoni. Pierwszą rocznicę śmierci męża 
uznała za równie satysfakcjonującą jak jego zgon. 
Drań zadławił się tradycyjnym gorzkim soul cake upie-
czonym przez kochankę.
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Tajemniczy Autor/Autorka, skrywający się pod pseudonimem...

Alex

?
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Laleczka

Dawno, dawno temu… tak zaczynała się ta historia? 
Charles Lee Ray powłóczył nogami, osuwając się z czer-
wonej sofy. Nie, jeszcze nie teraz ‒ pomyślał. Może nie 
jest za późno? Zawsze był łakomy i chciwy. Lewą ręką, 
bowiem prawa drętwiała coraz bardziej, próbował się-
gnąć po kolejnego ulubionego karmelowego cukierka. 
Niestety, dziwna sztywność ramienia utrudniała jej ru-
chy. Głowa była dziwnie ociężała a oczy stawały się coraz 
bardziej szkliste… Ach, gdyby tylko mógł zawołać o po-
moc, może nie byłoby wtedy za późno? Noce z 31‒szego 
października na 1‒szego listopada z reguły bywały cie-
płe. Tym razem zapowiadała się ona na długą i mroźną...
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Urodziłam się w 1994 roku w Warszawie, gdzie się wychowałam 
i mieszkam. Studiuję Pedagogikę Ogólną w Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się głownie 
poezją egzystencjonalną oraz różnego gatunku opowiadaniami. Swoje 
inspiracje czerpie z relacji między ludzkich i zachowań. Bardzo często 
moją inspiracją jest również słowo lub sytuacja, w której się znajduję. 
Moje wiersze można przeczytać pod adresem: sedymentacja.blogspot.
com

Julia „Yux” Badowska
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Brat

Umarłem, nie żyję. Jednak nadal tu jestem na tym 
ziemskim padole. Kiepski dzień wybrałem sobie na 
śmierć, ale cóż to Bóg wybiera. Umarłem w Halloween. 
Brat zabił mnie siekierą. Myślał, że jest plastikowa, a tu 
psikus, była prawdziwa. Skąd wiem? Patrzę właśnie jak 
gorączkowo próbuje zatrzeć ślady i schować moje ciało 
przed rodziną. Zrobiło mi się go żal. Myślałem nad tym 
żeby mu pomóc, ale byłem ciekaw, co sam wykombinuje. 
Najgorsze było to, że nadal odczuwałem ból, kiedy gme-
rał przy moim ciele. Myślałem, że jest mądrzejszy, a on 
klasycznie poćwiartował moje ciało i zrobił gulasz. Boże, 
co za kretyn. 
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Dom

Tak od 200 lat przemierzam samotnie świat. Latam 
nad krainami, których nie znam, poznać nie chcę. Bo do 
mojej Ojczyzny wrócić nie mogę. Mój kraj drzwi zamknął 
podle. Och, Rumunio moja, dlaczego jest nam tak ciężko? 
Pozwól wreszcie, twojej świeżej krwi spróbować, wspo-
mnień młodości posmakować. Jest jeden dzień w roku, 
kiedy odwiedzić Cię mogę. To Halloween. Przekraczam 
wtedy Twoją granice i ucztuję, aż czerwone są moje bla-
de lica. Zapach świeżości, młoda skóra, krew potomków 
mych wrogów. Nic tak serca nie raduje jak ta chwila. 
Szkoda, że tak krótka, szkoda, że to moment. Ale za rok 
znów wrócę, życia posmakuję. 
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Głowa

To się doigrałem. Płynę sam wpław przez środek mo-
rza. Trzeba było jednak nie ruszać tego pudła. Tak, mimo 
zakazu otworzyłem. Przez to musiałem uciekać. Skąd 
mogłem wiedzieć, że będzie tam czyjaś głowa. Cóż tak 
bywa, takie życie. Wtem zauważyłem łódź samotnie pły-
nącą w moim kierunku. To jest moja szansa. Jaki ja jednak 
jestem głupi. Była dziurawa. Jakbym do niej wlazł to i tak 
by zatonęła. Jednak w środku był wyryty napis: „ Usiądź 
we mnie a się przekonasz”. Wsiadłem. Woda dookoła 
wzburzyła się, a dziura zaczęła mnie pochłaniać. Nagle 
cisza i ciemność. Otworzyło się wieko, zobaczyłem siebie 
nad skrzynią. 
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Halloween Prank

Wszedłem do mieszkania. Zobaczyłem krew na pod-
łodze, serce zaczęło mi galopować.  Poszedłem do salonu, 
Seth leżał rozbebeszony na kanapie, miał zaszyte usta. 
Przerażony uderzyłem o ścianę, aż z półki spadły figur-
ki. Truchło wstało wtedy gwałtownie i spojrzało pusty-
mi oczami, białymi i świdrującymi. Podeszło do m nie 
szybkim krokiem. Wydawało jakieś dźwięki.  Myślałem, 
że umrę. Zacząłem krzyczeć i próbowałem go odepchnąć. 
Kiedy już się udało, gorączkowo zacząłem wstawać. Po-
wbijałem sobie szkło w dłonie. On w tym czasie przetarł 
usta. 
– Żyjesz?! – zawołał – Żartowałem!
– Bardzo śmieszne! – krzyknąłem wkurzony.
– Jedźmy do lekarz – spojrzał przepraszająco.
– Wiesz, mogłeś mnie zabić przez to głupie Halloween. 
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Las

Po wyjściu z klubu udaliśmy się nie wiedzieć czemu 
do lasu. Było ciemno, mokro i creepy. Strasznie źle się 
czułem, bolała mnie głowa i chyba wszystkie mięśnie. 
Nagle straciłem przytomność. Obudziłem się przywiąza-
ny do drzewa, cały mokry. Spojrzałem przed siebie. Jacyś 
ludzie w maskach tańczyli dookoła ogniska i wydawa-
li z siebie dziwne dźwięki. Spojrzałem na siebie, byłem 
nagi i cały we krwi. Kapała mi ona nawet z włosów. By-
łem przerażony, nie wiedziałem, co robić. Zacząłem się 
miotać. Oni zauważyli to i zaczęli się zbliżać. Nie mogłem 
wydobyć żadnych dźwięków. Nagle zacząłem się palić, 
czułem tylko przeraźliwy ból i umarłem. 



20

Pechowa Noc

Krew rozbryzgana była po cały pomieszczeniu. Moje 
białe trampki już dawno zatraciły kolor. Siedziałem tu 
już czwarta godzinę. Nikt nie słyszał mojego wołania. 
Jego ciało leżało obok mnie, a puste oczy świdrowały mój 
mózg. Mój oprawca można powiedzieć: stracił dla mnie 
głowę. Siekiera leżała w kącie pokoju. Nagle wszystko za-
częło się poruszać. Pomieszczenie ruszyło. Narastał we 
mnie strach. Wziąłem siekierę ponownie do rąk. Zaczą-
łem uderzać nią w drzwi. Były metalowe, więc musiałem 
się bardzo wysilić. Po chwili otworzyły się, zobaczyłem 
światło, a zaraz potem kamieniste urwisko. Nie wiedzia-
łem, co robić, nie tak miało się skończyć to Halloween. 
Skoczyłem. 
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Przewidywanie

Siedziałem w mieszkaniu, czekałem aż Marcus wróci. 
Bałem się, bo jego mieszkanie zawsze wydawało się takie 
dziwne. Może przez to, że jest takie stare, albo przez to, 
że on sam w sobie mnie przeraża. Ta blada skóra, trupio 
białe oczy. Z kim ja się związałem? Czasami boję się, że 
mnie ugryzie jak jakiś wampir. Przyszedł, bo oczywiście 
włóczył się po nocy. Miał całe czerwone usta i poparzone 
dłonie. Spojrzał na mnie tymi swoimi ślepiami i rzucił się 
w moim kierunku. Ugryzł mnie w szyję. Straciłem przy-
tomność. Gdy się obudziłem, stał nade mną z miną zbite-
go psa. A nie mówiłem. 
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Urodzony 18 grudnia 1994 roku w Kole, mieszkaniec wsi w małej gmi-
nie Przedecz. Licencjat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, obecnie 
student  II stopnia w UAM Poznań. Pasjonat sportu, zawodnik miejsco-
wej drużyny piłkarskiej Baszta Przedecz. Zamiłowanie do literatury 
zaszczepione w nim zostało w szkole gimnazjalnej. Najchętniej poznaje 
świat książki od strony horroru i fantasy. Ulubionym autorem jest Ste-
phen King, choć silną konkurencję dla Króla horroru stanowi jego syn 
– Joe Hill.

Patryk  Barański
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Centrum uwagi

Od pewnego czasu czuł się jakby był na uboczu. Za-
wsze omijały go imprezy u dobrych kolegów i koleża-
nek, których niegdyś mógłby nazwać bliskimi, a nawet 
przyjaciółmi. Tego Halloween będzie w centrum wy-
darzeń, o tak… Maskę klowna i cały strój przygotował 
sobie już wcześniej, będzie wyglądał pierwszorzędnie. 
Może nawet dadzą mu nagrodę za najlepszą kreację  
na zabawie – zaśmiał się na samą myśl. W końcu o nim 
nie zapomną. „Ale czy wpuszczą mnie bez zaproszenia?” 
– pomyślał z drwiącym uśmieszkiem. Był gotowy do wyj-
ścia, poprawił tylko niektóre elementy upiornego kostiu-
mu. 

„Ach no tak, zapomniałbym..” podniósł z biurka rzeź-
nicki nóż, przeglądając się w nim.
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Urodziłam się i wciąż żyję, co jest nie lada osiągnięciem po ryzykownym 
dzieciństwie w czasach PRL‒u. Odkąd pamiętam fascynowały mnie 
horrory, chociaż do dziś oglądam je przez szparę między palcami ręki, 
którą zasłaniam oczy i płacząc. Posiadam nałogi, jak każdy szanujący 
się pisarz. Jestem uzależniona od wody z cytryną i cytryny, audiobo-
oków i książek. Jako autor, nadal mam pod górkę, ale nie narzekam, bo 
wiem, że zmierzam na szczyt (to nie moje motto, ale zgodne z prawdą, 
więc pożyczam).

Agnieszka  Bednarska
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Wybryczki
 
Do klatki wrzuciła wiaderko martwych ptaków, a kie-

dy dzieci się posiliły, otworzyła ją. Rzężąc radośnie, za-
klaskały zdeformowanymi rączkami. Połamane pióra wy-
stawały im spomiędzy szkarłatnych zębów.

W tą noc, gdy inni zakładali maski, by straszyć, Wy-
bryczki je zdejmowały. Dobrze było raz w roku poczuć się 
jak inni.

Słodycze szeleściły niby konfetti, usypiając czujność 
przebierańców. Zmysły Wybryczków wyostrzyły się, 
czarne źrenice rozlały. Otoczyły wybrańca, zawsze naj-
bardziej rozkoszną pociechę i w ferworze pozorowanej 
zabawy przepadły z nim w zaułku, zanim ktokolwiek się 
zorientował. 

Wróciły do klatki, tam bawiły się brzdącem, jak koty 
upolowaną myszką.

Dzień, tydzień… a szczęśliwa matka karmiła je mar-
twymi ptakami.
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Żart

W podziemiach szpitala trzech pracowników nocnej 
zmiany paliło skręta, dopracowując plan Halloweenowe-
go żartu wszechczasów.

Obok, w trumnie pod derką leżały zwłoki, przewozili 
je do kostnicy, zboczyli tylko na kilka machów.

Wywlekli nieboszczyka na podłogę. Kobieta z chmurą 
siwych włosów i obnażonymi brązowymi zębami jeszcze 
nie zesztywniała.

Na jej miejscu ułożył się Tom, nakryli go i ruszyli labi-
ryntem korytarzy. Na umówiony znak miał wstać, przy-
prawiając o zawał kolesi z kostnicy.

W trumnie było ciasno i śmierdziało. Wózek sta-
nął, zaległa cisza. Tom zrozumiał, że coś poszło nie tak. 
Ostrożnie odchylił derkę. Staruszka szczerzyła zęby nad 
jego twarzą. Śmierdziała rozkładem. 

On się zmoczył.
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Urodziła się w 1979 r. w Gdyni – z zawodu tłumaczka, z zamiłowania 
autorka zróżnicowanych gatunkowo opowiadań i miniatur literackich, 
które można przeczytać na takich portalach internetowych jak Szortal, 
Niedobre literki i Herbatka u Heleny, w magazynach Horror Masakra 
i Brama oraz w antologiach „Szortal Fiction”, „Szortal Fiction 2” i „Za-
pomniane historie”. 

Aleksandra  Brożek ‒ Sala
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Matematyka

–  Mamo, ale po co mam robić te głupie działania?
–  Żebyś umiał liczyć.
–  Ale po coooo mam to umieć? Mam kalkulator w kom-
puterze, w komórce...
–  Synku, żeby powstały komputery, najpierw ludzie mu-
sieli nauczyć się liczyć. Pomyśl tylko;  a gdyby nie było 
komputerów, telefonów, elektryczności?

Tomek westchnął i pochylił się nad zeszytem. Kiedy 
tylko mama wyszła z pokoju, wcisnął przycisk zasilania 
komputera.

Nagle w całym domu zgasły światła. Za oknem zapa-
nowała całkowita ciemność. Nie paliły się nawet lampy 
uliczne.

Jedynym źródłem światła, które widział teraz Tomek, 
był monitor – działającego, o dziwo – komputera.
Na ekranie pojawił się napis: „Cukierek albo psikus”.
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Rocznik 1989. Nauczyciel języka angielskiego z wykształcenia, trybi-
czek obsługujący klientów na pół etatu z konieczności. Laureat kon-
kursu „Fantastyczne Światy” w ramach Polconu 2016, gdzie debiutował 
opowiadaniem „Ostatni karton”. Miłośnik kotów, fantastyki i sushi. Po 
wysłuchaniu piosenki „Walk Away” Bad Religion zdecydował złożyć 
wymówienie i zająć się pisaniem na poważniej.

Jarek  Charczuk
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I 

Jedna noc, kiedy drzwi do świata potworów stają otwo-
rem. Makabra i brzydota wysącza się na ulice.Przygry-
wa im orkiestra śmiechu, udawanych jęków i szelestu 
sreberek. Jedna czarna noc.Moja własna, idealna. Tylko 
wtedy czuję przynależność.Na fioletowej wykrzywionej 
ogniem twarzy pojawia się uśmiech. Odrzucenie staje się 
akceptacją. Głów nie odwraca odraza,spojrzenia rodzą 
zaciekawienie. Wszyscy w wymyślnych przebraniach, 
ja swoje nareszcie ściągam. Niech widzą, niech choćby 
dziś się ekscytują tym, co zwykle ich odrzuca. A w ciem-
nych uliczkach, ujrzą ją wyraźnie. Moją straszliwą twarz 
o kształcie płomieni. Niech patrzą w blasku ognia wła-
snych palonych ciał, które oblałem benzyną i podpaliłem. 
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II 

Pomiędzy duchami, trupami i wampirami. Idę pomiędzy 
przebranymi, nareszcie odsłonięty. Odrzucam odrzuce-
nie. Oddycham drażniącym zapachem własnej skóry. Staje 
się częścią pochodu akceptacji strachu i brzydoty. W koń-
cu jestem pełny, w końcu we właściwym miejscu. Szelest 
cukierków, dziecięcy głosik utartej już frazy. A ja pośród 
nich. Ogromny psikus losu. Dusza płonąca samotnością. 
W ciemności wygasłych latarni chlupocze zawartość ka-
nistra. Uliczka rozjaśniona blaskiem ognia, płomieniem 
zapałki, podmuchem jaśniejącej benzyny. Wtedy dziec-
ko widzi mnie wyraźnie. Rozszerza zdziwione oczy. 
Zdaje sobie sprawę, że to nie maska. To ja. Nareszcie 
widzi wyraźnie, swoją odrazę, swoje przewiny. Dostrze-
ga je w blasku własnego ciała. Płonącego moją zemstą. 
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III 

Ostre noże o drewnianych rączkach. Twarze wykręcane 
w morderczych uśmiechach. Zaczynają kolistym cięciem 
u czubka. Silne pchnięcie, aby przebić się przez twardą 
skorupę. Okrągły fragment odrzucony na bok. Później 
drążą. Palce wybierają całą esencję, łyżki drenują co tylko 
się da, aż do samego końca. Bebechy odrzucane do śmieci 
albo do garnków. Potencjał życia do wyschnięcia, aby go 
później pożreć. Później tną dalej, rozcinają nas na swój 
wzór. Dla uciechy, dla tradycji i tanich strachów. A kiedy 
przybierzemy złowieszcze oblicza, rozpalają nas od środ-
ka świecami własnego okrucieństwa. I gnijemy w milcze-
niu przed domami, na stołkach i półkach. Najstraszliwszy 
los bezbronnych dyń.
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IV 

Przychodzą tłumnie, drobne rączki odbijają się od 
drzwi. W przebraniach różnych, śmiesznie strasznych. 
Starszy pan, z uśmiechem, wypełnia torby łakociami. 
A kiedy nastaje noc, kiedy pojawia się ostatnie już tego 
dnia, samotne, opuszczone, wybiera swój smakołyk. 
Taki cichutki, taki niepewny, ten bezbronny. Najbar-
dziej chętny na ciasteczka i mleko. Drzwi domykają się 
z krótkim piskiem. A później, w piwnicy, ostatni krzyk 
małego głosiku odbija się od ścian. I praca. Do rana. So-
czyste fragmenty do chłodu, na później. Na zimowe dni 
smutku. I nareszcie, na obiad, smakowitość prawdziwa, 
mięso tak cudowne, tak słodkie, niewinne. Doroczny psi-
kus, cierpliwy i przygarbiony. Kurzem głodu naleciały. 



35

V 

Założyli się. W noc strachów, w przebraniach kolorowych. 
Dłoń Marysi przecięła zakład, zmarznięta ręka Antka 
pchnęła bramę. Bartuś zrobił wielkie oczy, widząc jak ko-
lega zanika we mgle. Liście zaszeleściły mu pod butami. 
I zniknął. A oni ruszyli. Dookoła cmentarza, do wejścia 
po drugiej stronie. Czekali pół godziny i jeszcze następne 
pół. Mały Antoś drżał pomiędzy nagrobkami, na głównej 
alejce, otoczony strachem przed ciemnością. Nagle ujrzał 
postać. Czarną, przygarbioną. Nogi go poniosły same. 
Pomiędzy zmarłych. Jedno potknięcie, jeden upadek. 
I runął w prostokątną przestrzeń, kark skręcony wśród 
sczerwieniałych liści. Przyszłość zdmuchnięta jak świe-
ca. A jej dym, pomiędzy zakładem o dziesięć czekolad. 
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VI 

Zaciągnął chłopca na górę, kiedy zaczął się rozklejać. 
Potrząsnął nim, nakazał spojrzeć sobie w oczy. Zapytał, 
czy chce cały czas udawać. Nie chciał. Zapytał, czy chce 
żyć w kłamstwie. Powiedział, że nie chce. Przestań się 
mazgaić, powiedział i pchnął go znów do piwnicznych 
drzwi. Chłopiec, wciąż w przebraniu potwora, zeszedł 
na dół. Ojciec za nim. Goła żarówka pochylała się nieco, 
rozświetlając dwoje dzieci przywiązanych do krzeseł. Pa-
trzyły na nich przerażone, stłumiony krzyk przez knebel. 
Syn spojrzał na nóż. Weź go, nakazał ojciec. Zrób to, jeśli 
chcesz być prawdziwym potworem. Chłopiec wziął go 
i podszedł do dziewczynki. Niepewne pchnięcie. Ponow-
ne narodziny.
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VII 

Wykręcony pentagram, wyrysowany naprędce kawał-
kiem węgla. W opustoszałym podziemiu architektonicz-
nego szkieletu. Trójka chłopców wkoło, złączona dłońmi. 
Tajemna księga i skradziony znicz pomiędzy nimi. Oczy 
prowodyra przechodzą po zaklęciu, usta tuż za nimi. Ot, 
dziecięca zabawa. Przywołać samobójcę z zaświatów. 
Ostatnie słowo długiej formuły odbija się echem od ścian. 
I cisza. Piasek w ustach, łomot serc. Prowodyr nabiera 
powietrza, żeby się zaśmiać. Nad ich głowami rozbrzmie-
wa dzwon. Rzucają się do ucieczki. Cała trójka upchana 
w małym okienku. Później w domach, poparzenia na ple-
cach jednego, zadrapania na nogach drugiego, a trzeci już 
nie wraca. Ukarał go duch, bo z nim nie został.
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Tajemniczy Autor, który na razie się nie chce ujawniać...

Damian Cieślik

?
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Swego nie znacie

Pękła z głośnym trzaskiem, a z jej trzewi rzygnął stru-
mień pestek. Zmieszane z krwią girlandy miąższu wypły-
wały przez wyrwaną dziurę. W wyciętych oczodołach za-
trzymał się wyraz przerażającego niezrozumienia.

Tęga kobieta odłożyła młotek na stół i otarła pot zbie-
rający się na czole. Srebrny krzyżyk obijał się o jej wielkie 
piersi, przez co czuła się jakoś spokojniej. 

– Teraz rozumiesz, o co mi chodzi? – Zagadnęła tonem 
przyjacielskiej rozmowy. – Żyjemy w Polsce i mamy naszą 
własną, piękną historię. Czemu naśladujecie te okropne, 
pogańskie zwyczaje?

Przerażona dziewczyna widząc nabrzmiałą dynię na 
głowie martwego chłopaka próbowała krzyczeć, ale za-
klejone taśmą usta więziły dźwięki w jej gardle. 
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Tajemniczy Autor/Autorka, skrywający się pod pseudonimem...

Zofia Furman

?
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Kołysanka

W ten jeden, szczególny dzień Joanna nuciła kołysan-
kę. 31 października, w święto Halloween czuła, że kierują 
nią inne, tajemnicze siły, pomruki niezgłębione i mrocz-
ne. Na co dzień litościwy świat na tyle ją absorbował, że 
to coś, pokręcone coś, nie wychodziło ze swej nory. Może 
faktycznie w ten wieczór bramy między światami były 
uchylone? Trzeba nadal składać ofiary? To nie tylko za-
bawa? Stała, spokojnie wpatrując się w ciemność, a już 
prawie nierozpoznawalne rączki słały jej nieodebrane 
uściski. Usta przesyłały całusy. Wiele pokoleń wodnych 
stworzeń wychowały się na jego ciele. Obieg materii 
trwa. Toń jeziora kolejny raz przyjęła Jej głos. Lili, lili, laj!



42

Rocznik 90. Pisarz i poeta grozy. Dotychczas jego twórczość ujrzała 
światło dzienne nie tylko w kraju nad Wisłą, ale także w Stanach Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Kenii. W Polsce 
jego opowiadania opublikowano m.in.: w magazynach: Krypta, Horror 
Masakra, Widok z Wysokiego Zamku, w antologiach: Gospoda pod Cho-
inką, Wydarzyło się w Malowniczem, Zaczarowani Słowami, w Interne-
cie: Niedobre Literki, Qfant, Histeria, Tchnienie Grozy, Misterium Grozy, 
Drabble na Niedzielę, Radio Pasta. Współautor zbioru opowiadań „Czte-
ry echa grozy” napisanego wspólnie z Tomaszem Siwcem. 

Za granicą jego opowiadania i wiersze ukazały się m.in.: w brytyjskich 
antologiach „Detectives of the Fantastic”, „October’s End”, „Fall of the 
Great Empire”, irlandzkiej antologii „Midir agus Etain”, w antologii 
„Language” kenijskiego kolektywu pisarskiego „Jalada Africa”, a także 
w amerykańskich antologiach: „My Cruel Invention”, „Bad Neighborho-
od”, Lovecraft After Dark”, „Wolfwatcher”, Coming Together in Verse”, 
„Hidden in Plain Sight” oraz w magazynie grozy „The Horror‒Zine.

Norbert Góra
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Wybrał psikus

Czyli tak miała wyglądać śmierć. Rozpłatanie przez 
barczystego faceta z dorodną dynią na głowie.

– Powiedziałem tylko „cukierki albo psikus”! To źle? – 
jęknąłem, próbując się oswobodzić. Dyniogłowy docisnął 
butem moją głowę do słoja wyciętej sosny.

– Skądże – odparł i chwycił za trzon dużego kilofa. – Ja 
po prostu wybrałem psikus zamiast cukierków. – Powie-
dziawszy to, osiłek dźwignął narzędzie do góry i błyska-
wicznie runął na ziemię. Powietrze przeszyła fala bole-
snego ryknięcia. Po chwili zrozumiałem, co się stało. Ten 
baran zamachnął się zbyt mocno. Przebił kilofem dynię 
i wbił sobie ostrze w oko. 

– Cholera, to ci dopiero numer – mruknąłem, wpa-
trzony w jego cierpienie. Faktycznie wybrał psikus.  
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Rocznik 1987. Urodzony w Warszawie, zamieszkały w Płońsku.  Magi-
ster zarządzania pracujący w branży motoryzacyjnej. Do tej pory kil-
kanaście Jego tekstów ukazało się w Szortalu na Wynos i wydaniach 
specjalnych Szortala, kilka stusłówek opublikowano również w nieist-
niejącym już Drabble na niedzielę. Udziela się również w portalu fanta-
styka.pl pod nickiem belhaj.

Artur  Grzelak
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Cukierek albo psikus

Rozległ się dzwonek do drzwi. To znowu oni, pomy-
ślał Malcolm. Przeklęte bachory poprzebierały się za 
wiedźmy, wampiry, wilkołaki i inne paskudztwa i znowu 
przyszły psocić. Dwa lata temu kiedy nie dał im cukier-
ków jeden z nich wybił mu szybę w kuchni. W zeszłym 
roku nasrali mu na wycieraczkę i obwiązali papierem 
toaletowym samochód. Tym razem będę sprytniejszy, 
mężczyzna sięgnął po przygotowaną wcześniej paczkę ze 
słodyczami i z szerokim uśmiechem otworzył drzwi.

– Cukierek albo psikus! – ryknęły dzieciaki. Trzeba 
przyznać, że przygotowali jeszcze wymyślniejsze stroje.

Malcolm wręczył torebkę i z zadowoleniem zamknął 
drzwi. W te Halloween to ja zrobiłem psikusa. Zatrułem 
cukierki.
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Impreza na Elm Street

Zawsze świętowaliśmy u kogoś innego. Czasem 
u Freddiego, innym razem u Jasona. Byliśmy z całą feraj-
ną nawet u Leatherface’a w Teksasie. Dziś po raz pierw-
szy Halloweenowa impreza miała się odbyć w moim 
domu. Ja, Michael Myers, będę gospodarzem i chciałem 
sprawić, żeby był to niesamowity wieczór. Party, o któ-
rym będą pamiętać przez cały następny rok. Od dwóch 
dni wszystko przygotowywałem. Wystrój, jedzenie, prze-
kąski, alkohol, napoje. W piwnicy przetrzymywałem gru-
pę  nastoletnich blondynek, w razie gdyby chłopcy chcieli 
się rozerwać.

Przed przyjściem gości musiałem jeszcze dokończyć 
jedną rzecz, która okazała się trudniejsza niż przypusz-
czałem. Jednak łatwiej wycinać w dyni niż ludzkiej czasz-
ce.
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Jestem wieczną buntowniczką, która w życiu imała się mnóstwa zajęć. 
Sprzedawałam marzenia i rzeczy bardziej materialne, jako menadżer 
literackiej kawiarni podnosiłam czołgi z kawowej pianki do poziomu 
sztuki, miałam uczyć dzieci angielskiego i niemieckiego, ale po drodze 
uznałam, że pisany mi jest inny los. Od dziecka słyszałam, że będę bar-
dzo poważnym tłumaczem bardzo poważnych tekstów – takim z szyl-
dem na domu, co kłóciło się z moją miłością do komiksów i fantastyki.
Nałogowo słucham folk metalu i szant, pochłaniam hektolitry kawy, 
oglądam żaby w internecie, dla relaksu wertuję podręcznik z krymina-
listyki i czytam grozę. Czasem, gdy w porę nie zamknę kudłatych be-
stii, po klawiaturze biegają mi trzy szczury. Nie, nie to. Rysuję w stylu 
manga, piszę, czasem robię w przecinkach, odhaczam kolejne osiągnię-
te cele. Współpracuję z portalami: ekulturalni.pl, gildia.pl (dział Mangi 
i Anime), Szortal (dział zagraniczny). Debiutowałam opowiadaniem 
„Cicha przystań” opublikowanym przez wydawnictwo Pearlic w anto-
logii „Magia słów I: Fantastyczne światy”. 

Małgorzata  Gwara
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Matczyna miłość

Mówili, że nawet jeśli największy skarb ma przynieść 
mi zgubę, powinnam się poświęcić. Nie pamiętałam imie-
nia twojego ojca. Miałam urodzić i już, tak powtarzała 
matka, babka i wtajemniczone sąsiadki. 

Zatem za namową środowiska nie udałam się do starej 
zielarki, by cię spędziła. Łudziłam się, że lekarz kłamie, że 
urodzisz się zdrowy i ukołyszę cię w swych ramionach.

Jednak wszystko wskazywało na to, że umrzesz chwi-
lę po narodzinach. I pociągniesz mnie na tamtą stronę.

Nie czekałam. Dlaczego miałeś być pierwszy?
Sucha gałąź zatrzeszczała pod naszym ciężarem.
A potem wypadłeś z mego łona do zimnej, dębowej 

skrzyni. 
„Urodziłeś się” trzydziestego pierwszego października.
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Mój chłop to zwierze

Wśród chętnych suk panuje przekonanie, że zdobycie 
wolnego faceta jest passe, lepiej bolca odbić innej babie. 
Bo jeśli pałęta się po świecie samotny, to z pewnością ma 
jakiś defekt i nie warto się nim interesować, tłumaczyła 
przyjaciółka. 

I właśnie jedna lasia pindrzy się do mojego męża.
Powinnam płakać, włosy rwać, może i sukę najść raz 

na czas, by zrobić jej scenę na wycieraczce. 
Ale nie. Niech mój mąż do niej pójdzie. Zezwalam.
Idiotka szybko się przekona, że w Halloweenową peł-

nię z pokornego i cichego mężczyzny wychodzi prawdzi-
wa bestia.

Tylko że niedoszła kochanka raczej nie zdąży wycią-
gnąć z tej lekcji wniosków.
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Zamilknij

Gadasz. Za dużo gadasz. Terkoczesz dla samego ter-
kotania, bo pewnie już nie wiesz, czy ten bełkot ma sens.

Gdyby nie to, że przejawiasz namiastkę piękna, nie 
podbiłbym do ciebie na halloweenowej imprezie i nie 
oderwał od głupawo rechoczącej i pijanej przyjaciółecz-
ki, która zamknęła się tylko dlatego, że dałem jej piwo. 
Pomachała nam przyzwalająco.

Teraz już jesteś piękna. Wytrzeszczasz ze strachu 
oczy, coś tam kwilisz zza paska srebrnej taśmy. Piszczysz, 
szarpiesz, próbujesz się wyswobodzić z kaftana.

Spokojnie, nic ci się nie stanie. Sprawię, że zawsze bę-
dziesz piękna. Poboli chwilę, jak u dentysty.

Domagałaś się atencji. Dostaniesz. Do śmierci będę 
cię wielbił.
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You trap, you kill, you eat... 

W to Halloween porcjuję mięso w piwnicy. Nie słyszę 
dzwonka do drzwi, nie częstuję nachalnych dzieci cukier-
kami, po prostu pracuję przy mdłym świetle żarówki.

Huk. Trafiam toporem w staw, oddzielam mięso od 
kości. Łopatka, nóżka, szynka, pierś, żeberka. Same kąski.

Nieruchome oczy patrzą na mnie z wyrzutem, jakbyś 
wciąż miała pretensję o to, co wyrabiam z twoim ciałem. 
Fakt, poznałaś mnie dopiero wczoraj i nie ujrzałaś jesz-
cze mego kunsztu. Pozostawiłem tu głowę właśnie dlate-
go, byś mogła popatrzeć. Doceń.

Zaciąłem się w palec, ale wciąż cieszę się jak dziecko.
‒ Oj kochanie. Mówiłem ci przecież, że nie zaproszę 

cię na wegetariańską kolację.
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Z okazji urodzin

‒ Pamiętaj Pepito, jeśli zjesz wszystkie cukierki, które 
zbierałeś z bratem, spęczniejesz jak dynia z ogródka!

Ale jedenastolatek miał słowa mamy za nic. Jeszcze 
w kostiumie wampira, z buzią umazaną czekoladą, wsu-
nął się pod kołdrę.

Myślał już o pełnej słodyczy piniacie, którą  jutro do-
stanie z okazji urodzin. Cmokając z zadowolenia zasnął. 
Usłyszał śpiew.

Feliz cumpleaños a ti

Obudził się. Zwisał z sufitu, podejrzanie blisko podło-
gi. Szarpnął. Nic z tego. Blokował go gruby sznur. Odpa-
dło trochę bibuły.

Młodszy brat zbliżał się z pałką. Gdzieś za nim stała 
mama i uśmiechała się upiornie.

‒ Walnij go, Carlito. Niech odda co twoje.

Feliz cumpleaños a...
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Rok urodzenia 1974. W latach 2000‒2005 publikował w magazynach li-
terackich opowiadania z gatunku fantastyki (Science Fiction, Arszenik). 
W latach 2005‒2006 współpracował z Creatio Fantastica (seria kroniki 
PRL, opowiadanie „Jezioro śmierci” w pierwszym numerze pisma). Od 
marca 2010 do marca 2011 był redaktorem tematycznym, a później 
zastępcą redaktora naczelnego w Doza Magazyn Literacko‒Kulturalny. 
W latach 2011‒2013 – redaktor naczelny w wydawnictwie RCSolu-
tions (w tym m.in. kwartalnik i portal Kontury). W czerwcu 2013 został 
sekretarzem redakcji portalu wylecz.to, a od września 2014 to samo 
stanowisko piastuje w kwartalniku naukowym Fizjoterapia Polska. Jest 
też rzecznikiem prasowym wydawcy pisma ‒ Polskiego Towarzystwa 
Fizjoterapii. W czerwcu 2017 roku opowiadanie „Uzdrowicielka” ukaże 
się w antologii „Kochankowie niedoskonali”.

Darusz  Jasiński
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Cukierek

‒ Cukierek albo psikus ‒ usłyszałem po otwarciu 
drzwi. 

Ech... Zapomniałemo Halloween.
‒ Nie mam cukierków ‒ odparłem.
‒ Czyli psikus... ‒ stwierdził zawiedziony dzieciak, a ja 

zamknąłem drzwi.
Po chwili znów usłyszałem pukanie. Otworzyłem i za-

marłem, osiedle zniknęło. Przede mną stały trzy kosz-
marne istoty z wielkimi kłami ociekającymi krwią, obok 
leżał rozszarpany człowiek.

Zatrzasnąłem za sobą drzwi. Gdy bestie je rozwala-
ły wrzeszczałem: „Kupię ci te cholerne cukierki!!!”. Nie 
przestawałem nawet wtedy gdy wdarły się do środka, 
pierwszy oderwał mi rękę, a drugi...

‒ Zwariowałeś? ‒ spytała żona, gdy wciąż wrzeszcza-
łem leżąc w przedpokoju. Zamilkłem. Serce waliło jak 
oszalałe. W ręku trzymałem ulotkę sklepu ze słodyczami.
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Tajemniczy Autor/Autorka, skrywający się pod pseudonimem...

Krzysztof  Jot

?
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Nigdy nie przypuszczałam, że tak skończę.
Przecież byłam stworzona do rzeczy wzniosłych, nieba-
nalnych.
Rosłam w poczuciu misji.
Miałam wzbudzać strach i przerażenie.
Mój wzrok, rozświetlony niepokojącym blaskiem miał 
mrozić krew w żyłach.
Podporządkowałam temu całe życie.
Nigdy nie zboczyłam ze ścieżki prowadzącej do celu.
Szłam po trupach.
Kradłam, by jeść.
I rosłam...rosłam.
Byłam wielka i piękna.
Byłam gotowa.
A teraz?
Teraz pyrgolę w rondlu.
Upokorzona i odarta z godności przywieram do dna.
Nawet cukier nie słodzi mojego cierpienia.
I zamiast siać grozę wśród rozwydrzonych bachorów, 
skończę jako smarowidło na rogalu znikające w ich 
spróchniałych jaskiniach.
Konfitura z dyni...
Żałosne.
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Urodziła się w Krakowie, gdzie nadal mieszka i pracuje. W wolnych 
chwilach sporo czyta i trochę pisze. Czyta wszystkie książki, oprócz 
nudnych, a pisze wiersze i opowiadania. Niektóre udało jej się opubli-
kować.

Ewa  Kajtoch
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Dzień, jak co dzień

Na osiedlu było głośno i straszno.
Diabły, czarownice, wampiry i inne przedziwne istoty 

uganiały się jedna za drugą. Sądząc po odgłosach, zabawa 
była ostra. 

Młody diabeł przeciągnął się, zadowolony. Kolejny 
wolny dzień! Po pierwsze: potwory na ulicach! Po drugie: 
nikt nie umie sobie z nimi poradzić! Po trzecie: wszędzie 
pełno wystraszonych  ludzi, gotowych na wszystko! 

Czyli diabeł znowu się nie napracuje.
Jedna z istot za oknem głośno zaryczała. Telefon dia-

bła zadzwonił.
‒ Tak, słucham? Szefie?
‒ … !
‒ Co? Przecież to nie zabawa!
‒ … .
Diabeł zaklął i wstał. Szef nie rozumiał współczesne-

go świata, ale pan każe...   
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Samotny wieczór.

Na parterze i na piętrze panuje mrok.
Początkowo, jakby na próbę, cicho skrzypiały schody. 

Kilkakrotnie trzasnęły drzwi.  Mroczniejsze od ciemności 
cienie przemykały przez pokoje na parterze, nie zatrzy-
mując się w żadnym pomieszczeniu. 

 Białe twarze pojawiały się i znikały w oknach na gó-
rze. Nigdzie nie zapaliły się lampy.

Ulicą wędrują dorośli i dzieci: blondynka z King‒Kon-
giem, gromadka czarownic i para roześmianych diabli-
ków. Chłopcy w kostiumach wampirów gonią się z krzy-
kiem i śmiechem.

Każdy wędrowiec zdąża w kierunku zabawy i światła.
Do jednego domu w okolicy na pewno nikt nie zapuka.
Nawiedzony dom  zapada w drzemkę. Dzisiaj nikt nie 

przejdzie przez próg.  
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Mieszkam i pracuję we Wrocławiu. Lubię czytać głównie literaturę spod 
znaku horroru i science fiction. Moi ulubieni autorzy to Stephen King 
i Philip Kindred Dick.Od czasu do czasu sam też próbuje coś pisać. 

Tomasz  Kempski
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Maska

Znalazłem ją pod drzwiami w Halloween. W pierwszej 
chwili pomyślałem, że to prezent i pomimo przerażenia 
jakie we mnie wzbudzała wieczorem zdecydowałem się 
ją ubrać. Z początku nic się nie wydarzyło, ale kiedy wy-
szedłem w niej na dwór w mojej głowie pojawił się obraz 
starszego mężczyzny. Musiałem go zabić. Zamiast udać 
się na zaplanowaną imprezę, poszedłem tam gdzie miało 
się To wydarzyć. Gdy już było po wszystkim wróciłem do 
domu, po czym schowałam ją w najniższej szufladzie ko-
mody w przedpokoju. 

Za rok ją wyciągnę i zaniosę pod drzwi dziewczyny, 
która dziś w nocy miała stać się następną ofiarą wielo-
krotnego mordercy.
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Rocznik ’88, zodiakalny Koziorożec, geograf z wykształcenia. Świdwi-
nianin mieszkający od kilku lat w Warszawie. Fan dobrego kina i książki 
(od horrorów przez noir, a na fantastyce kończąc). Uwielbia komiksy 
(z Deadpoolem i Lobo na czele). Energii dodają mu cięższe brzmienia 
i muzyka elektroniczna. Pisze recenzje dla nietylkogry.pl oraz wspoma-
ga swoimi tekstami mniejsze przedsiębiorstwa. Prywatnie zagorzały 
wędkarz i kibic Interu Mediolan. 

Lukasz  Krzeszowiec
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 Mały Jimmie 

Co roku, podczas Halloween dołączał do mnie chło-
piec. Miał maskę klauna, której nigdy nie ściągał i był 
niemową. Dziwiło mnie to, że nie rósł. Dorośli wrzuca-
li mu do worka puste papierki po cukierkach i olewali 
moje uwagi odnośnie całej sytuacji. Chcąc oddać mu coś 
ze swoich łupów, warczał na mnie i biegł do następnego 
domu. Raz gdy go śledziłem by zobaczyć gdzie mieszka, 
znikał... Właśnie skończyłem 12 lat. Mama powiedzia-
ła mi, że ten chłopiec to Mały Jimmie, mój starszy brat, 
który zginął kiedyś w pożarze podczas Święta Duchów. 
Przychodzi co roku by zbierać papierki… W końcu po co 
zmarłym słodycze…
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 Po siódme… 

‒ Pani prokurator. Jak mój 6‒letni syn mógł gołymi 
rękoma otworzyć czyjś tors?! Do tego trzeba narzędzi 
i odpowiedniej siły?! 

‒ Panie Doolb. Choć to dla mnie niepojęte, pańskie 
dziecko jest na razie jedynym podejrzanym. Nie wyklu-
czam udziału osób trzecich. Staraliśmy się z nim poroz-
mawiać, ale gdy go znaleźliśmy milczy jak zaklęty. Może 
Panu jako ojcu, uda się z nim pomówić. 

Mały chłopiec w stroju Batmana w eskorcie policjan-
tów podchodzi do ojca. 

‒ Synku, syneczku! Powiedz mi proszę! Co się tam sta-
ło?! 

‒ Najpierw Filip zjadł moje słodycze… 
‒ I co? No mów proszę! 
‒ A ja je sobie odebrałem…
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 Słodycze 

Dom oplatała winorośl, a przez brudne okna przebija-
ło się światło lampy zdradzając czyjąś obecność. Piotrek 
i Hubert stali przy wejściu licząc na halloweenowe fanty. 
Gdy zapukali, drzwi otwarły się zapraszając do środka. 
Weszli niepewnie rozglądając się po korytarzu. Nagle 
drzwi zamknęły się z hukiem. W powietrzu czuć było za-
pach czekolady, a przed chłopcami zmaterializowała się 
mała dziewczynka z dynią na głowie. Palcem wskazała 
górkę słodyczy po drugiej stronie holu. Chłopcy szyb-
ko ruszyli w jej kierunku, gdy ze ścian niczym harpuny 
wystrzeliły dziecięce rączki, łapiąc i ciągnąc ich w swo-
ją stronę. Tym samym struktura domu wzbogaciła się 
o dwie, nowe cegły.
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 Skąd się biorą… 

Podczas ubiegłego Halloween z kuzynką zebrałyśmy 
cały worek słodkości. Rozdzieliłyśmy je po równo i zro-
biłyśmy konkurs, która z nas szybciej zje swoją porcję. 
Mama mówiła, że jak się szybko je słodycze, to może się 
coś wydarzyć, ale mama już nie żyje, więc… Gdy tak jadły-
śmy nagle urosły nam brzuszki i poczułyśmy ból. Wujek 
wezwał pogotowie… W drodze do szpitala z naszych pi-
pek zaczęło coś wyciekać i zrobiono nam zastrzyk… Gdy 
się obudziłam, na brzuszku miałam ogromną bliznę. Wu-
jek powiedział, że ja i kuzynka urodziłyśmy pomarańczo-
we głowy i musimy je zanieść do domu. Teraz już wiem, 
skąd się biorą halloweenowe dynie.
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 Rytuał 

Już niebawem Święto Duchów. Dla większości to 
gówniane święto, kiedy bachory będą łazić w tych swo-
ich kolorowych szmatach, żebrać o cukierki albo robić 
durne psikusy. Mam jednak inne zdanie na ten temat. 
Halloween to święto, które mnie oczyszcza. Lubię kiedy 
dzieciak puka do moich drzwi. Mogę go wtedy zaprosić 
bez użycia chloroformu czy innych wyszukanych metod. 
Patrzyć jak się męczy przywiązany do krzesła, gdy rozża-
rzonym żelazkiem przypiekam mu stopy. Nie ma nic bar-
dziej oczyszczającego, jak głuchy krzyk tłumiony moją 
ulubioną taśmą izolacyjną i zapach krwi wydobywający 
się z rozciętych tętnic. I jeszcze te trofea… Cała ściana 
ozdobiona kciukami. Kocham to.
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Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z chorym ma-
rzeniem zostania nauczycielką. Piszę i czytam dla przyjemności w pra-
wie każdej wolnej chwili. Swoją pasję staram się zaszczepiać innym, 
obecnie na celowniku mam córkę, która pożera książki tylko trochę 
inaczej niż ja.

Iwona  Matacz

?
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 Czas płynie stukiem obcasów w alejkach. Odwiedzający krążą z duszami na ramieniu między 

ich domami. Ognie płoną, kwiaty pachną – wszystko takie żywe. A to przecież święto zmarłych. 

Ale nawet dziś w końcu zamykają cmentarz. Wszyscy się żegnają i odchodzą. Tylko rower został.

Ona 
Pojawiła się znikąd. Pewnego dnia wyszłam 

na zakupy, a gdy wracałam już tam była. Miała na 
sobie tylko cienki, czarny worek. W krótkie kręco-
ne blond włosy miała wpiętą czerwoną kokardę. 
Poza nią i workiem nie miała na sobie nic. Jej nie-
ruchome oczy patrzyły pusto przed siebie. Stała 
sobie tak po prostu, oparta o ścianę. Lalka. 

Druga 
Patrzyłam na nią codziennie, wychodząc i wra-

cając. Trzy dni mijałam ją spokojnie, aż spotkałam 
kolejną. Miała brązowe włosy, czerwony sznurek 
na szyi, na głowie niebieski worek zasłaniający 
twarz. Siedziała przy śmietniku, za rogiem. Za-
skoczyła mnie, kiedy zamknęłam kratę i chciałam 
odejść. 

One 
Zniknęły.
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Absolwentka pedagogiki UAM. Pracuje zawodowo, jednak to rodzinę 
stawia na pierwszym miejscu – jest szczęśliwą matką i żoną. W wol-
nych chwilach grywa w szachy, nawiedza zamki, rysuje, gdzie popadnie 
i co popadnie, słucha zazwyczaj heavy metalu i rocka, czyta głównie 
fantasy. Debiutowała w marcu 2016 roku na łamach portalu Kostnica.
pl. Jej opowiadania zostały opublikowane m.in. w magazynach „Histe-
ria” i „Czerwony Karzeł”. Nagrodzona za drabble „Kain” i opowiadanie 
„Pierworodny”. Współpracowała jako korektor przy tworzeniu antolo-
gii „Krew Zapomnianych Bogów”, od niedawna została zaangażowana  
w działania wydawnictwa „Dom Horroru”.

Anna  Musiałowicz
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Dynia

Odłożył nóż, starł ręką rozchlapany miąższ. Dynia 
uśmiechała się złowieszczo, migocąc blaskiem ukrytej 
wewnątrz świeczki. 

Był zadowolony ze swojego dzieła. Wypił kilka piw 
i poszedł spać.

W nocy miał sen. Ktoś grzebał w jego głowie, wydłu-
bywał łyżką mózg, wykłuwał nożem oczy. Koszmar.

Rano obudził się na potwornym kacu. Nie mógł się ru-
szać. Prawie nic nie widział. Przed oczami migotały mu 
plamy, jakby za długo patrzył w ogień. Czuł, że głowa mu 
płonie.

Nagle czyjeś ręce objęły go i uniosły. Orzeźwiło go 
świeże powietrze. Wtedy zobaczył...

Ujrzał, jak jego własne ciało odchodzi w głąb domu. 
Rozpalił go gniew i zajaśniał mocniej.
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Halloween

Ledwo zdążyła zamknąć drzwi, dzwonek znów zaczął 
uporczywie terkotać. Otwarła je chyba setny raz tego 
dnia.

‒ Cukierek albo psikus! ‒ mały duszek wyciągnął ku 
niej swoje drobne rączki dzierżące koszyk. Za dzieckiem 
dostrzegła cień. Pewnie rodzic.

‒  A ty taki samotny przychodzisz do mnie, duszku?
‒ Spóźniłem się na zbiórkę. Zresztą jest Halloween. 

A jeśli człowiek ma umrzeć, to śmierć przeprowadza na 
tamtą stronę zawsze pojedynczo.

Zaskoczyła ją dojrzała wypowiedź dziecka. Sięgnę-
ła po cukierki, już miała podać je dziecku, gdy nagły ból 
uścisnął jej serce.

Dziecko znikło we mgle. Postać wyłoniła się z cienia. 
W jej dłoniach błyszczała kosa.
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Badacz stanu techniki, prawnik i tłumacz. Doktorant INP PAN. Jego 
głównymi obszarami działalności jest prawo kosmiczne, prawo nowych 
technologii oraz transhumanizm.

Kamil  Muzyka
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Homme Fatale 

Całuję twój kark. Gryzę twój obojczyk.
Milczysz
Dotykam twego uszka koniuszkiem języka. 
Wiem że tylko tak udajesz. Dobrze wiem jak to lubisz.
Dłońmi dotykam twoich piersi, palcami obracam twoje 
sutki.
Kochanie…
Nie dąsaj się znowu. Przecież wczoraj kochaliśmy się na-
miętnie.
Wodzę ustami i językiem po twej szyi, dotykam twych 
ust.
Lubisz tak. 
Twoje oczy rozmarzone, usta otwarte. Kocham cię.
Twoje piersi są piękne, choć sine.
Nie chcę widzieć twej rany. Nie chciałem cię uderzyć.
Przepraszałem cię, to był wypadek kochanie. Nie powi-
nienem wtedy się tak rozgniewać.
Wiem że mi wybaczyłaś kochanie.
Zrobię ci twoją ulubioną minetkę, co skarbie? 
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Ona

Wdech wydech. Ból.
Ból i przeszywający chłód.
Uciekła w ciemność lasu, udało jej się.
Wdechwydech, wdechwydech, wdechwydech, przed sie-
bie, wdechwydech, wdechwydech.
Ból, boli, byle najdalej, wdechwydech, niekrzyczeć. Sto-
py kaleczone kamieniami na ścieżce, w dłonach drzazgi 
z wyłamanych drzwi. Nie zwalnia.
Wzrok mętnieje, nie może mrużyć oczu. Chłód ból, 
wdechwydech, wdechwydech.
Kroki za nią, obute nogi, podeszwy stykające się z grun-
tem. Ona boso, nie ma sił.
Potyka się
Hyh‒hyh‒hyh‒hyh, nieeee!!! 
Padła na ziemię, ziemia dostała się do oczu, wbija się…
Szarpnięcie ostre, leży teraz na plecach. Widzi ją.
Ma nóż, TEN NÓŻ.
Hyh‒hyh‒hyh i jej hyh‒hyh twarz. 
Hyh‒hyh‒hyh uśmiecha się Jej Ustami! 
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Ręka

Obudziła mnie mdłość. Podniosłem się ciężko.
Swędzenie w palcach lewej dłoni przypomniało mi, że 

do snu zdemontowałem moją biorękę. Już sięgałem pra-
wą ręką do stolika. Nie ma jej.

Stała na łóżku. 
Zgięta w łokciu, stała. Palce lekko rozchylone. Skiero-

wane ku mnie, niczym czułki. Dłoń obracała się niczym 
głowa. Jakby sensory próbowały czegoś wyczuć. 

‒ Co się… 
Nagle cofnęła się, palce wskazujący i mały jakby bar-

dziej na zewnątrz, drgając lekko. Kciuk ruszał się. Jakby 
próbowała mnie udawać. Moją uwagę przykuły otwarte 
drzwi. Przecież pamiętam że je zamykałem… i nagle spoj-
rzałem w dół, na rosnącą plamę czerwieni.

I wystający z niej nóż.
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Małgorzata Pawlak. Rocznik 1990. Niedoszła dziennikarka. Wielbiciel-
ka Deana Koontza i Charlesa Dickensa.

Małgorzata  Pawlak
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Niespodzianka

Przebrany za potwora siedmioletni Bruno niechętnie 
podążał za swoimi dwiema kuzynkami, które uparły się, 
by odwiedzić dom owdowiałej pani Madejskiej ‒ religij-
nej fanatyczki nienawidzącej Halloween. 

Drzwi otworzył nastoletni Tobiasz. Nie znosił widoku 
przebierańców ‒ głównie dlatego, że ze względu na mat-
kę nie mógł do nich dołączyć. 

Tego wieczora wydawał się jednak zadowolony. 
‒ Mamy nie ma ‒ powiedział z nieodgadnionym 

uśmiechem. ‒ Ale zaczekajcie, coś dla was zostawiła.
‒ Wesołego Halloween ‒ rzucił chwilę później, wrę-

czając dziewięcioletniej Almie torebkę z logo jakiejś ap-
teki. 

Powoli zamknął drzwi.   
Dzieci skupiły się wokół tajemniczej torebki.      
‒ Co dał? ‒ zapytał Bruno.
Alma sięgnęła do środka i wyjęła jeden z dziesięciu 

odciętych palców. 
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Wyjątkowa dekoracja

      Choć od kilku tygodni, to jest od czasu, gdy jej mąż 
uciekł z kochanką, Maryla wykazywała symptomy postę-
pującego szaleństwa, nie zrezygnowała ze świętowania 
Halloween. 
      Rozkładała na podwórku zapalone znicze, przygoto-
wane z wydrążonych dyń, gdy przed jej domem przysta-
nął patrol policji. 
      ‒ Tamta nie świeci ‒ kierowca wskazał największą 
dynię, stojącą na parapecie wewnątrz domu.
      ‒ Będzie mandat za brak światła ‒ zażartował jego 
towarzysz. 
      Maryla poczęstowała policjantów obłąkanym spojrze-
niem i widokiem swojego języka.
      Odjechali rozbawieni wojowniczą miną nieszkodliwej 
wariatki. 
      Nie mogli zauważyć białego robaka, który wypełzł 
z dyniowego oczodołu, oderwawszy się na moment od 
gnijącej masy, która jeszcze przed kilkoma tygodniami 
była głową rodziny. 
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Gdańszczanka mająca ambiwalentny stosunek do otaczającego ją świa-
ta. Do trzaskania w klawiaturę także. Kocha pisać. Nienawidzi pisać 
o sobie. Dlatego  tę „biografię” tworzy w trzeciej osobie, udając, że treść 
dotyczy kogoś innego. Oczekiwanie na śmierć (potocznie zwane: „ży-
ciem”) marnuje oglądając seriale, czytając, grając w planszówki, biega-
jąc i robiąc mnóstwo dziwnych rzeczy, o których chętnie pisze w swo-
im internetowym kącie: agapilecka.pl [koniec reklamy]. Tam też stara 
się umieszczać informacje o swoich publikacjach, choć nie zawsze się 
to udaje, bo jest niesystematycznym leniem. Nie lubi szufladkowania, 
szczególnie gatunkowego, ale najbliższe jest jej gore i bizarro. Uwielbia 
wyzwania, dlatego uczyniła tę notkę drabblem.

Agnieszka  Pilecka
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Lany Halloweenek

‒ Cukierek albo psikus!
‒ Śmigus dyngus?
‒ Psikus! ‒ krzyknęły dzieciaki. 
‒ Proszę nie psikać! Dyngus dopiero w kwietniu. ‒ 

dziadek zaniepokoił się.
‒ Nie dyngus! Psikus! Nie chodzi nam o lany ponie-

działek! ‒ tłumaczyli.
‒ Już poniedziałek? Myślałem, że dopiero piątek. ‒ do-

pytywał mężczyzna. ‒ Ale ten czas leci... 
‒ Chodźcie, to nie ma sensu. Dziad nie kuma, że dziś 

Halloween. ‒ powiedział jeden z nich.
Poszli do kolejnego domu. Dziadek sięgnął po coś sto-

jącego przy drzwiach i pobiegł za dzieciakami. Chlusnął 
na nich z wiadra pełnego czerwonej cieczy.

‒ Żartowałem, głupie smarkacze! Przecież wiem, ja-
kie dziś święto!
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Nagłe rozstanie

‒ Skarbie, kupisz mi tego misiaczka? ‒ zapytała blon-
dynka.

Krzysiek spojrzał na swą ukochaną i zaczął się zasta-
nawiać o co jej chodzi. 

‒ Po co ci ten pluszak? ‒ odpowiedział. Według niej 
zrobił to jakby za ostro. 

‒ Nie krzycz na mnie! ‒ wybuchła, a on przyglądał 
się, nie rozumiejąc co się dzieje. ‒ Przecież chciałeś dziś 
świętować!

Owszem, chciał. Ale dziś jest Halloween. Planował 
mroczną imprezę, może wypad do kina na horror. Nie 
myślał, że jego dziewczyna będzie chciała maskotkę,  ró-
żowego misiaka. Nie myślał też, że to święto sprawi, że 
znów będzie samotny. Nie wytrzymał, wepchnął ją pod 
samochód.
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Rasistowski przesąd

Buty głośno uderzały o chodnik. Stawiał nogę za nogą 
co raz szybciej. 

‒ Siemka stary, nie wiedziałem, że biegasz... ‒ Stachu 
wyminął kumpla stojącego na przystanku. Komentarz 
zbył machnięciem ręki. Gnał jak nigdy dotąd, klnąc przy 
tym co kilka przecznic. Skręcił gwałtownie na ulicę. Roz-
legł się pisk hamowania. Kolejny kierowca nie miał takie-
go refleksu i samochody pocałowały się zderzakami. Sta-
siek miał to gdzieś. Pędził dalej. W alejce za śmietnikami 
rzucił się i dopadł drania. 

‒ Ty czarny gnoju! ‒ krzyknął. ‒ Nie zrobisz mi tego!
Wyciągnął z kieszeni korektor z pędzlem. Zaczął ma-

lować nim kota, w celu przepędzenia pechowych mocy.
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Wolę starszych

‒ Masz?
‒ Co mam? 
‒ No te...
‒ Co te?! ‒ zirytowała się. 
‒ Czy masz... ‒ chłopak niepewnie wskazał swoje kro-

cze.
‒ Nie, ale zaraz będę mieć... ‒ szarpnęła go za bokser-

ki. Przyciągnęła do siebie. 
‒ Poczekaj! ‒ krzyknął. ‒ Czy masz gumki?!
‒ O to chodzi... Biorę tabletki.
‒ Muszą być gumki!
Wybiegł z mieszkania. Zaniepokojona i zniesmaczo-

na, ubrała się. Po chwili wrócił wołając: „Wesołego Hallo-
ween!” Wszedł do pokoju. Ujrzała penisa przywdzianego 
w prezerwatywę. Wymachiwał nim we wszystkie strony 
krzycząc: „Jestem duchem, Jestem duchem!”. Wtedy uzna-
ła, że po raz ostatni umówiła się z młodszym od siebie 
facetem. 
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Współczesna czarownica

‒ Zosiu, kim chcesz zostać jak dorośniesz?
Ośmiolatka zrobiła minę pt.: „Myślę bardzo intensyw-

nie!”
‒ Chcę zostać czarownicą! ‒ odpowiedziała po chwili. 
‒ Pytam kim chcesz zostać, Zosieńko, a nie za kogo 

chcesz się przebrać na Halloween. 
‒ Przecież mówię, chcę być czarownicą! Jak mamusia! 
‒ Jak mamusia? ‒ Babcia zaniepokoiła się. ‒ Mamusia 

nie jest czarownicą, skarbie.
‒ Jak to nie? ‒ dziewczynka była zaskoczona. ‒ Prze-

cież nosi wysokie buty. Ubiera wielkie kapelusze. Ma 
mnóstwo sukienek, takich, że jej zimno... Wszyscy wujko-
wie mówią, że czaruje i jest czarująca!

‒ Kochanie, twoja mamusia nie jest czarownicą. Ona 
jest zwykłą kurwą. 
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Świąteczna miłość

‒ Och tak, w końcu... Moja ukochana... ‒ Damian roz-
marzył się, gładząc jej piękną twarz. Głaskał ją po głowie, 
szepcząc czułe słówka. 

‒ Cały rok na ciebie czekałem, skarbie. Nawet sobie 
nie wyobrażasz jak ten czas się dłużył. 

Na samo wspomnienie, niewielka łza spłynęła mu po 
policzku. 

‒ Próbowałem o tobie zapomnieć, wiesz? Chciałem 
wymazać cię z pamięci, ale nie umiałem. Kocham cię, dla-
tego tak bardzo tęskniłem, cierpiałem. Ale już jesteś!

Mówiąc to, rozpiął rozporek, przekrzywił głowę swej 
wybranki i nakierował penisa w jej stronę. Włożył go 
energicznie w oczodół. Milczała. Szyderczy uśmiech na-
wet nie drgnął na jej dyniowej twarzyczce.
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Świąteczne porządki

‒ Cukierek albo psikus!
‒ Nie mów tak ‒ skarcił ją.
‒ Wszyscy tak mówią! ‒ tłumaczyła.
Przeszedł na drugą stronę ulicy. 
‒ Dokąd idziesz? ‒ zaniepokoiła się.
Nie odpowiedział. Spojrzał na nią w taki sposób, że 

spod maski „wystawała”  wściekłość. Jej seksowny strój 
przestał działać, nie łagodził nerwów. 

‒ Milcz! ‒ Zarządził gdy podeszli do kolejnego domu. 
‒ Ale tak nakazuje tradycja... 
‒ Nic nie rozumiesz... ‒ zapukał do drzwi. Gdy się 

otworzyły, strzelił mężczyźnie w głowę. 
‒ Tak to się robi. ‒ wytłumaczył. ‒ Nie było groźby, nie 

ma dowodu, że to my.
Odszedł spokojnie do kolejnego domu.
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Rocznik 89, Łodzianin. Przede wszystkim fan horroru (głównie moc-
nego) dobrej whisky oraz piwa kraftowego. Pisze od 2014 roku. De-
biutował na łamach portalu HorrorOnline opowiadaniem „Skórzane 
piękno”. Publikował również w „Horror Masakrze”, Czeskim magazynie 
„Howard” oraz w antologiach takich jak „Krew zapomnianych bogów” 
czy „Gorefikacje 2.2”. 

Marcin  Piotrowski
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Ozdoby

Zbliża się moje ulubione święto. Halloween. Więc mu-
szę udekorować dom. Na moim stole leży nieprzytomna 
Grażyna. Waży chyba z dwieście kilo. Bez trudu udeko-
ruje nią cały dom! Biorę nóż i tasak, podchodzę do mojej 
sąsiadki.                                                                                                           

Skończyłem.                                                                                                                                                                    
Jelitami obwiązałem szafki niczym choinkę łańcu-

chem. Skórę pociąłem na kilka większych kawałków 
i przybiłem do ścian. Kości porozrzucałem po całym 
mieszkaniu. Lewe ramię leży na stole obok miski z pon-
czem, w której pływają jej oczy. Mięso zamarynowałem 
i wsadziłem do lodówki, później coś z niego przyrządzę. 
Głowę i mózg postawiłem obok telewizora, dodadzą kli-
matu przy oglądaniu horrorów.                                                                                 

Teraz pozostało mi tylko czekać na gości.
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Absolwentka zarządzania. Kocha zwierzęta. Uwielbia czytać i wyszy-
wać. Niepoprawna optymistka.

Izabela  Raszka
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Była noc…

Wietrzna, lecz wyjątkowo ciepła…

Dookoła panuje mrok…

Brak prądu…

Choć raz wiedzieli kiedy go wyłączyć…

Wprost idealne warunki do świętowania jej ulubionego święta.

Święta Duchów ‒ Halloween.

Czekała na ten dzień cały rok!

Mieli się spotkać o dwudziestej u niego.

Zrobi mu niespodziankę.

Przyjdzie wcześniej.

Nagle ktoś zapukał. 

Pomyślała ‒ to on.

Pobiegła otworzyć.

Rozejrzała się.

Za drzwiami nikogo nie było.

Mimo ciemności dostrzegła na wycieraczce małą paczuszkę.

Wzięła latarkę i otworzyła ją…

A w środku…

Jego, Adama głowa, ogolona, z napisem z krwi ‒ „To za Tom-
ka szmato”…
Świat zawirował…
Upadając na podłogę wydała swoje ostatnie tchnienie…
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Halloween… 
Od lat nie cierpiałem tego „święta”… 
Od tego cholernego wypadku… 
To ja powinienem był zginąć… 
To ja dałem jej te prochy… 
 
W tym roku będzie inaczej… 
W tym roku to ja „wygram”… 
Torebeczka i butelka już czeka… 
Po chwili są puste… 
 
Czas mija… 
Dlaczego to do cholery nie działa? 
 
Ktoś puka do drzwi… 
Otwieram.  
Nie wierzę własnym oczom…  
To ona… 
Moja piękna Kaja… 
 
Weszła, ale zaraz…  
Gdzie jej prawa ręka? 
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Gdzie jej oczy, te błękitne oczy? 
Gdzie jej język?  
Gdzie jej zęby? 
Gdzie jej lewa noga? 
Gdzie jej kruczoczarne włosy? 
Gdzie jej skóra? 
 
Podchodzi… 
Dusi mnie… 
Odejdź demonie! 
 
Umieram…
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Urodzony w roku 1973, aktualnie mieszkaniec Słupcy. Autor e‒booków 
„Isabelle” oraz „Ab Ovo”, jego opowiadania ukazały się m.in. w antolo-
giach:  „Księga Wampirów”, „Po100słowie”, „31.10 Księga cieni. Hallo-
ween po polsku” oraz „Zombiefilia”. Współpracownik lokalnej „Gazety 
Słupeckiej” oraz recenzent w akcji „Polacy nie gęsi”, z zamiłowania 
fotograf‒amator, publikujący swe zdjęcia na facebookowych profilach 
„Centauros Photography” oraz „Grobla, Koszuty, Róża – moje miejsce 
na ziemi”.

Robert  Rusik
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Cukierek albo psikus

To głupie, pogańskie święto wkurzało go zawsze, po-
dobnie, jak  te cholerne bachory. Wyczuwały to, a jednak 
ciągle przychodziły pod jego chatę, krzycząc to swoje: 
„Cukierek albo psikus!”. Nieważne, czy nie otwierał wcale 
drzwi, czy przeciwnie, wypadał z miotłą, czy co tam miał 
pod ręką, przeganiając je na cztery wiatry. Uciekały, śmie-
jąc się, a on wracał do domu, podwójnie zirytowany.

Tym razem był wyjątkowo spokojny, otwierając drzwi 
i widząc przebierańców.

– Moje drogie dzieci, tym razem ja pozwolę wam wy-
brać, cukierek albo psikus. Obejrzyjcie się. Ten po lewej 
to Cukierek, rottweiler. Po prawej Psikus, pitbull. Bardzo 
lubią dzieci. Zatem Cukierek czy Psikus?
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Przybysz

Pospiesznie otwierał każdą kolejną szafkę, kolejne 
pudełko. Czas uciekał nieubłaganie, a on nic nie znalazł. 
Przeszukał prawie całą kuchnię, zajrzał nawet do lodów-
ki. Nic. 

Może tu? Wysypał wszystko z wiklinowego koszyka, 
ale poza bezużytecznymi śmieciami nie było tam niczego. 
Za koszykiem stała mała, metalowa puszka wymalowana 
w truskawki. Przez chwilę uwierzył, że trafił, jednak tym, 
co w niej zagrzechotało, była tylko garść drobniaków. Na 
oko kilkanaście złotych.

Powoli zszedł na dół. Spojrzał na przybysza i z rozpa-
czą krzyknął:

– Nie mam! Nie mam, kurwa, żadnego cukierka!
– A więc psikuuuus!!! – krzyknął mężczyzna i zare-

chotał, kierując lufę miotacza ognia na sam środek po-
mieszczenia.
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Wiedźma

„Wiedźma”! „Czarownica”! „Spłoń w piekle”!
Bolało, bardzo bolało. Zwłaszcza, że krzyczały tak do 

niej tylko dzieci. Dorosłym już przeszło, choć nadal wszy-
scy ją ignorowali. Fakt, przekroczyła już osiemdziesiątkę, 
w dodatku haczykowaty nos i wygięta broda rzeczywi-
ście nie sprawiały najlepszego wrażenia, ale z drugiej 
strony, nic złego przecież tym ludziom nie zrobiła!

„Dzieci, dzieci są najgorsze” – pomyślała. A jeszcze to 
całe Halloween. Bachory obchodziły całą wioskę, skrzęt-
nie omijając jej dom.

„Zmienimy zatem zasady”. – Założyła spiczastą czapkę 
i powłóczysty płaszcz. –  „Wy nie przychodzicie do mnie, to 
ja wyjdę z koszem cukierków do was.”

A to, że nadzieniem jest kwas solny, spotęguje efekt… 
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Śpiąca Królewna

Śmierć weszła do samotnego domu na wzgórzu. Za-
łożyła czarny kaptur, poprawiła kosę zawieszoną na pa-
sku, przerzuconym przez pierś. Biała czaszka skryła się 
w ciemnościach. Z zadumą spoglądała na łoże. Samotna 
matka tkwiła przy leżącej córce, delikatnie ocierając jej 
twarz. Spoglądała na dziewczynkę, wciąż milczącą, wciąż 
śpiącą przez siedem długich lat. Kobieta podniosła wzrok 
i ujrzała Śmierć. Zrozumiała natychmiast.

Śmierć widziała w oczach tych, których zabierała, 
strach albo rezygnację. Jednak w spojrzeniu matki było 
coś… coś…

– Halloween! Przepraszam, pomyliłam domy! – rze-
kła, odchodząc.

Wszyscy wiedzą, że Pani Śmierć przychodzi, by kogoś 
zabrać. Niewielu – że może coś dać. 

***
– Mamo… – szepnęła dziewczynka, otwierając oczy.
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Pisze zupełnie hobbistycznie, dla własnej przyjemności. Brałem już udział w kilku 
konkursach na opowiadanie grozy, ale za każdym razem bezskutecznie. Zresztą, 
czytając teraz te opowiadania, zupełnie zrozumiale. Konkursy traktuję jednak 
przede wszystkim jako ciekawe ćwiczenia i bodziec do pisania, na które czasa-
mi zwyczajnie brakuje mi czasu. Moje zainteresowania jeśli chodzi o horror, to 
głównie klasyka: Lovecraft, Poe, Grabiński, Hoffman, King. Uwielbiam też inne XIX 
wieczne i te z początku XX w. opowiadania. Jedną z moich ulubionych książek jest 
Czarny pająk ‒ zbiór opowiadań grozy niemieckich autorów. Interesuję się też 
fantastyką naukową (Lem, Wells) i fantastyką w ogóle (Tolkien, Dunsany, Howard, 
Wagner). Poza tym staram się nie ograniczać do literatury fantastycznej, często 
sięgając po klasykę literatury pięknej. Jestem też wielkim fanem horroru i filmów 
fantastycznych. O filmach mam pewnie większą wiedzę, niż o książkach... Jednymi 
z moich ulubionych są: Karnawał dusz, Gabinet doktora Caligari, czy Candymen. 
Uwielbiam też seriale typu Strefy Zmroku. Choć z żalem przyznaję, że nie udało 
mi się obejrzeć zbyt wielu ich odcinków. Poza horrorem i fantastyką interesuję 
się również wieloma innymi rzeczami: polityką, historią (zwłaszcza starożytną), 
filozofią, etc., co jest po części związane z tym, że skończyłem nauki polityczne. 

Dariusz  Skrobarczyk
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 Zapowiedź 

„Przyjdę do ciebie” – te słowa odbijały mu się głowie, 
choć tak naprawdę nikt ich nie wypowiedział. A jednak 
miał wrażenie, że myśl, która je przyniosła nie była jego. 
Usłyszał je nad grobem kolegi, gdy udali się z resztą 
paczki na jego grób przed wszystkimi świętymi i od tego 
czasu wciąż o nich myślał, również teraz, w środku nocy, 
leżąc w pogrążonym w ciszy pokoju. Wtem coś odwróciło 
jego uwagę od natrętnej myśli. Wejściowe drzwi skrzyp-
nęły delikatnie, a potem zdawało mu się, że coś powoli 
wspina się po schodach nieregularnym krokiem. Usłyszał 
szuranie po dywanie korytarza i już wiedział – przyszedł.
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 W ciemnym pokoju 

Drżącymi dłońmi przekręcił klucz w drzwiach, które 
przed chwilą zatrzasnął za sobą, po czym osunął się na 
nie plecami ze zmęczenia i przerażenia. Nigdy jeszcze 
niczego tak nie żałował, jak pomysłu, żeby wybrać się 
z kolegami na Halloween do tego opuszczonego domu. 
Wszyscy rozbiegli się po całym domu w panicznej uciecz-
ce, kiedy Coś rzuciło się na nich z dziką furią. On wpadł 
do tego pogrążonego w ciemnościach pokoju, starając się 
opanować rozszalały oddech. Wciąż jednak słyszał ten 
nosowy świst. Ściskając pulsującą ze zmęczenia głowę, 
w końcu zrozumiał, że to nie on dyszy, ale że To jest w po-
koju.
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 Trofeum 

Cicho przeskoczyli płot, wymieniając się przyniesio-
nymi kijami bejsbolowymi. Było ich trzech i postawili 
sobie za zadanie zniszczenie wszystkich halloweeno-
wych dekoracji na ulicy. Ten dom zostawili na koniec, bo 
był szczególnie bogato przyozdobiony i ktoś widocznie 
włożył w to dużo wysiłku. Zniszczenie dyń i potworów 
z papier‒mâché zajęło im chwilę. Z łatwością rozbili też, 
dziwnie trzeszczące, kościotrupy. Została im tylko kukła 
zamordowanego dzieciaka rozciągnięta na froncie domu. 
Nie mogąc jej po cichu stłuc, postanowili ją zdjąć i zabrać. 
Gdy tylko jednak dotknęli swojej zdobyczy, z przeraże-
niem zrozumieli, że powinni uciekać, żeby samemu nie 
stać się czyimś kolejnym makabrycznym trofeum.
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 Skrawek papieru złapany w locie 

Samotny Przechodniu! 
Ostatni ciepły powiew jesiennego wiatru wstrząsnął 

gałęziami, porywając ze sobą chmarę obumarłych liści. 
Nie przypadek sprawił jednak, że zamiast nich, w twych 
rękach wylądował ten pożółkły kawałek papieru. Poma-
rańczowe światła odległych latarni dają zaledwie tyle 
światła, byś mógł go przeczytać, ale i tak wiesz, że są to 
słowa bez znaczenia, gdyż jest to tylko znak. Z rosnącym 
napięciem biegniesz oczami w dół, by dojść do końca 
tego zaproszenia, i już wiesz, że stoję za tobą, by zabrać 
cię z tego świata, do miejsc, których niezwykłości nikt nie 
zna, a co najwyżej domyślają się szydercze twarze wycię-
te w dyniach.
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 Nieoczekiwani goście 

Starzec zamknął za sobą drzwi, zawiedziony kolej-
nym niepowodzeniem w zwabieniu do środka któregoś 
ze zbierających cukierki dzieci. Nie zdążył jednak zdjąć 
dłoni z klamki, gdy dzwonek u drzwi znów się odezwał. 
Jego natura drapieżcy zawyła, gdy zobaczył samotnego 
chłopczyka w prześcieradle. Dziecko nie potrzebowało 
wiele zachęty by skorzystać z jego zaproszenia. Jednak-
że szalona radość z ujęcia ofiary zmieszała się w nim 
ze zdziwieniem, gdy zobaczył, że w domu jest nie jeden 
przebrany za ducha chłopak, lecz kilku, stojących wkoło 
niego. Szukając odpowiedzi spojrzał w dziwnie znajome 
oczy chłopaka, którego wpuścił, lecz w ich trupiej bezna-
miętności zobaczył tylko śmierć.
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 Kawalarz 

Milczący cmentarz tonął w łunie jaśniejących przy-
ćmionym światłem zniczy. Dostojność miejsca i chwili za-
kłócał jedynie stłumiony chichot jakiegoś kawalarza, któ-
ry przebrany za nieboszczyka, nie mógł się powstrzymać 
na myśl o figlu, jaki sprawi pierwszej napotkanej osobie. 
Po chwili też taka ofiara się ukazała. Jakiś starzec zda-
wał się porządkować czyjś grób. Przebieraniec powlókł 
się krokiem żywego trupa w jego stronę. Zamiast jednak 
zanosić się śmiechem na widok przerażenia starca, sam 
wypełnił nekropolię swoim krzykiem, gdy ten ukazał 
mu swoją toczoną rozkładem twarz. Uciekając z niearty-
kułowanym, wrzaskliwym bełkotem na ustach, nie mógł 
słyszeć rzężenia przypominającego śmiech, jakie wydo-
bywało się z trupiego gardła.
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 Godzina wilka 

Gdy wydawało się, że nic już nie zakłóci spokoju 
uśpionej po gwarnych obchodach Halloween ulicy, coś 
wypełzło z okna jednego z okolicznych domów. Włocha-
te cielsko zsunęło się zręcznie po ścianie i węsząc wkoło 
zaczęło buszować po podwórkach, wywracając przy tym 
kubły na śmieci. Niczego nie świadoma, mocno wstawio-
na dziewczyna, która wracała tamtędy z imprezy, począt-
kowo nie zwróciła uwagi na dyszenie, jakie dochodziło 
z ciemnego zaułka, który minęła. Gdy jednak posłyszała 
pospieszne człapanie pazurzastych łap za sobą, rzuciła 
się do ucieczki. Nim zatrzasnęła drzwi swojego domu, 
była przekonana, że w cieniu drzewa dostrzegła krwiste 
ślepia na tle dziwnie ludzkiej sylwetki.
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Urodzony w 1979 ‒ autor książki poetyckiej „Ujścia” (wydanej jako 1 
Nagroda w 2 Ogólnopolskim Konkursie na Tomik Wierszy Duży Format 
w 2014 r. w kategorii: debiut). Zajął I miejsce w konkursie poetyckim 
„O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta oraz III miejsce w konkursie 
im. Zygmunta Krukowskiego. Zdobył też kilka wyróżnień. Jego wiersze 
były publikowane w czasopismach, m. in.: „Cegła”, „Czas Kultury”, „Ak-
cent”, „Tygiel Kultury” oraz w „Antologii debiutów poetyckich 2014”. 

Pisze też prozę. Z wykształcenia etnolog. Mieszka w Kłodzku.

Tomasz  Smogór
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On

Tego dnia Marek miał obchód. Targały nim niespo-
kojne myśli. Na podłodze znalazł halloweenową maskę 
w kształcie dyni. Musiała wypaść jakiemuś dziecku pod-
czas odwiedzin. Pomyślał. W końcu zbliżały się święta.

Sale okazały się puste. Pacjenci stali stłoczeni przy 
bramie, jakby w szpitalu wybuchła epidemia. Nagle zdał 
sobie sprawę, że w rękach nie trzyma maski, a martwy 
płód. Na ziemi utworzyła się kałuża krwi, do której cią-
gnął rój much. Na ścianie zobaczył krwawe zmazy ukła-
dające się w nieczytelne słowa. Gdy podszedł do okna, 
zauważył ożywienie pacjentów. Poczuł, że w dziecko, 
które trzyma wstępuje życie. Wszyscy skierowali wzrok 
ku oknu, by przywitać nowonarodzonego.
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Seans

– Wynośmy się stąd! – dobiegały krzyki z ekranu ki-
nowego, gdzie nad dwójką parapsychologów, załamywa-
ły się ciemności – oświetlając podekscytowane twarze 
gimnazjalistów.

Halloweenowy wystrój sali kinowej pokrywał się po-
woli mgłą wydobywającą się spod siedzeń.

Kiedy film skończył się ludzie ruszyli do wyjścia, 
drzwi były zablokowane, jakby trzymała je jakaś nad-
przyrodzona siła. 

Po kwadransie panika ucichła i opuścili widownię. 
Karolina rozstała się z Pawłem pod blokiem, mówiąc, 

że czuje się źle.
Nazajutrz w jej domu znaleziono martwych rodzi-

ców. Policjanci nigdy nie widzieli tak makabrycznej sce-
ny. Sąsiadka powstrzymała się od zeznań o tajemniczym 
zwierzęciu hałasującym na gzymsie, który przypominał 
gargulca.

Dziewczyny nie znaleziono do dziś.
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Stamtąd

– Nikt się nie dowie – usłyszał szept zza pleców.
– Ale o czym miałby się dowiedzieć? – pomyślał – i czyj 

to u licha był głos? – serce podeszło mu do gardła. Gdy się 
obejrzał nikogo za nim nie było. Siedział sam w warszta-
cie samochodowym.

– Zeznawałeś przeciwko niej. Choć wiedziałeś, że to 
ty…  – szept się zawiesił, czując przyspieszone tento męż-
czyzny, jakby ten znał odpowiedź. 

– Wiem… Czego chcesz…? – szept przerodził się 
w śmiech, widząc wymalowane na twarzy mężczyzny 
poczucie winy. – Od teraz każdego ostatniego dnia paź-
dziernika będziesz dostarczał mi ofiarę, bym mógł się od-
rodzić – na potwierdzenie tych słów otworzyły się drzwi 
samochodu, zapraszając do nocnej przejażdżki.
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Pisarka, poetka, tłumaczka, kompozytorka i autorka tekstów, od ponad 
20 lat kreuje własne post‒gotyckie uniwersum w powieściach grozy 
inspirowanych twórczością Anne Rice. Debiutowała powieścią „Woła 
mnie ciemność” ‒ pierwszym tomem pięcioksięgu, który wkrótce ma 
ukazać się w całości w Stanach Zjednoczonych. Jest autorką poczytnego 
bloga agatasuchocka.blogspot.com, na którym publikuje premierowe 
krótsze formy ocierające się o turpistyczną literaturę obyczajową. Jej 
bohaterowie to zawsze jednostki wybitne, ale również wybitnie aspo-
łeczne, sprzeciwiające się miernocie otaczającego świata, nawet jeśli 
sprzeciw ten miałby wyrazić się w arogancji, szaleństwie, zbrodni...

Agata  Suchocka
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Profesjonalistka

No i znowu…!
Człowiek się stara, żeby jakoś wyglądać w pracy, pil-

nuje cholernego dress code’u, żeby klient poczuł się do-
ceniony, żeby zachował w pamięci – fakt, że na krótko 
– obraz profesjonalistki, która to z wdziękiem, bez zawa-
hania, wykonuje swoją niewdzięczną robotę. 

A ten patałach musiał chwycić ją akurat za koszulę na 
piersi, bezczelnie przy okazji macając jej biust! Krwawe 
pręgi po palcach i rozerwany materiał doszczętnie zepsu-
ły jej humor. Trzeba będzie uzupełnić garderobę.

Wyszarpnęła zębate ostrze z rany, nie przejmując się 
już tym, że posoka tryska perlistą fontanną na jej staran-
nie wyprasowaną kreację. 

Porzuciła charczącego trupa, odeszła, stukając szpil-
kami na bruku.
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tête–à–tête

– Mówiłam ci, że wytrawne to nie mój smak…!
Spojrzał na nią jednocześnie pobłażliwie i krytycznie, 

jak na dziecko, które nie chce uznać wyższości racji do-
rosłego.

– Spróbuj, w końcu ileż można pić słodkie sikacze, ob-
lepione kolorowymi etykietkami?

Uniosła się z szezlonga, podpłynęła do stolika, gdzie 
trunek już czekał, wybrany specjalnie na tę okazję.

– No dalej… – zachęcił, obracając w palcach narzędzie, 
mające uwolnić rubinowy płyn. – Dziś Halloween, nasze 
święto, wypijmy za wieczność!

Zagłębił ostrze sztyletu w szyi nieprzytomnej, ele-
ganckiej damy, odzianej w czerń. 

Jego ukochana nachyliła się, chwytając ustami tryska-
jący strumień krwi.

–  Faktycznie, wyborne…! – westchnęła, wypuszczając 
z objęć ciało.

– Za nieśmiertelność, najdroższa!
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Rocznik 1978. Kolejarz. Miłośnik książek i grozy. Opowiadania publi-
kował w Polsce (Drabble na niedzielę, antologia Gorefikacje 2.2) i Re-
publice Słowackiej (Na hroby, Zombie apokalypsa, Fantázia 2016). Jego 
opowiadania ukazały się w antologiach: Antologie českého hororu, 3. 
Český thriller, Poslední polibek, Třináctá hodina itp. Wydał dwa zbio-
ry opowiadań: Z druhé strany (2013) i Útočiště (2014). Napodstawie 
Jego opowiadań powstały 3 filmy amatorskie: Šestatřicáté narozeniny 
(2013), Holčička, která psala srdcem (2015) i Parazit (2015). Według 
jego scenariuszy powstało 8 krótkich komiksów z gatunku horroru. 
Edytor antologii horrorowych i wydawca elektronicznego pisma hor-
rorowego Howard.

Honza Vojtíšek
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Przebłyski

Już jako dziecko odkryłem w sobie niezwykły talent 
– miewałem sporadyczne przebłyski własnej przyszłości. 
Dlatego dziesięć dni temu śmiałem się z tego faceta.

‒ Nie możesz mnie zabić, wiem to ‒ powiedziałem mu, 
dumnie spoglądając w lufę jego pistoletu. Już nie mogę 
sobie przypomnieć, dlaczego chciał mnie zabić. Ostatnio 
jakoś miewam zaniki pamięci.

I tak naprawdę wiedziałem. W ostatnim przebłysku 
widziałem siebie, spacerującego wokół dzieci w maskach 
halloweenowych. Halloween dopiero za dwa tygodnie.

Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętałem u faceta, to jego 
złośliwy uśmieszek.

Potem rozległ się strzał i wszystko pociemniało.
Zajęło mi to trzy dni, zanim wykopałem się z grobu.
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Urodzony w 1984 roku w Kielcach, wieloletni mieszkaniec Krakowa. 
Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Miłośnik 
horroru, fantastyki, groteski i absurdu pod każdą postacią. Publikował 
na takich portalach jak Szortal, Niedobre Literki, Drabble na Niedzielę, 
Herbatka u Heleny, Horror Online i Kostnica. Do prób drabblotwórczych 
zainspirowała go książka „Krótkie dni i noce” autorstwa Rafała Kulety.

Jacek  Wilkos
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Cukierek albo psikus

Dźwięk dzwonka rozniósł się po domu złowrogim 
echem. Dzieci instynktownie przytuliły się do matki. Oj-
ciec ruszył do przedpokoju.

– Nie otwieraj! – krzyknęła kobieta.
– Muszę, inaczej nie dadzą nam spokoju.
Przed drzwiami stała gromadka dzieciaków. Mimo 

różnych przebrań i wieku wszystkie łączyły białe włosy 
i puste oczy.

– Cukierek albo psikus.
– Czego chcecie?– Wrzasnął mężczyzna.
– Aby twoje cukiereczki dołączyły do nas.
– Nie oddam wam dzieci!
– No to będzie psikus.– Jedna z dziewczynek wysunę-

ła przed siebie rękę, w której trzymała głowę demona. 
Usta i oczodoły płonęły ogniem piekielnym.

Przebierańcy pobiegli do następnego domu, zosta-
wiając na ganku stojące nieruchomo ciało, spoglądające 
w dal nieobecnym spojrzeniem.
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Jack

Mały Bobby biegł na spotkanie z kolegą. Było Hallo-
ween, razem mieli chodzić po domach i zbierać cukierki.

W parkuna ławce spotkał starszego mężczyznę.
– Czemu siedzi pan tu sam?
– Zmęczyła mnie ciągła wędrówka. Jak masz na imię?
– Bobby.
– Mnie zwą Stingy Jack.
– Dlaczego nie ma pan latarni zrobionej z dyni?
– Kiedyś robiło się je z rzepy lub brukwi. Chcesz po-

znać tajemnicę? – dłonią wskazał wolne miejsce na ław-
ce. Bobby usiadł.

– To pierwsza taka latarnia.
– To dlatego tak słabo świeci?
– Tak. – Mężczyzna podsunął latarnię pod twarz 

chłopca. – I dlatego czekałem na ciebie.
–Na mnie?
– Ogień trzeba podsycać duszami. A najjaśniej płoną 

dziecięce.
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Urodzony w  1982 roku w  Gorlicach, obecnie mieszka na  stałe w  Krakowie.  
Recenzent na  blogu  Co przeczytać? – subiektywny blog literacki  (coprzeczy-
tac.blogspot.com). Pisze regularnie dla  Grabarza Polskiego  (od  momentu jego 
powstania),  Działu Literatura w  serwisie Paradoks, oraz portalu RzeczGustu. 
Regularnie pisze felietony dla magazynu Okolica Strachu. Recenzent, publicy-
sta, promotor literatury i  komiksu. Przede wszystkim fan szeroko rozumianej 
grozy i  fantastyki we  wszelkich jej artystycznych przejawach. Twórca pro-
jektu  Oficyna Wydawnicza Literat, mającego na  celu promowanie młodych – 
zdolnych. I  nie tylko młodych, ale  zdolnych. Promuje głównie grozę, ale  i  nie 
stroni od  fantastyki. Mocno wspiera polską scenę literacką, bowiem uważa, że  
jesteśmy dużo lepsi od  zachodu i  to my powinnismy wyznaczac standardy. 
Kolekcjoner książek, którymi lubi się chwalić, bo jest z  nich dumny. Posiadacz 
dwóch kotów, które dobrze tolerują jego obecność i  pozwalaja mu ze  soba 
mieszkać (dopóki karmi). Czasem także pisarz i  poeta, choć tu nie tylko groza, 
ale  też historie obyczajowe. Pod  wielkim wpływem pisarstwa Marka Hłaski – 
zawsze niedoścignionego mistrza.  Nakładem OW Literat w  2014 roku ukaza-
ła się „Kronika relacji intymnych”. Drukarska próba zaowocowała skromnym 
zbiorkiem opowiadań o  relacjach damsko‒męskich i  pozwoliła rozwijać po-
mysł projektu OW Literat.  W planach zbiór opowiadań , inspirowanych albu-
mem Murder Ballads Nicka Cave’a ‒ Ballady morderców ‒  i  kolejna książka 
obyczajowa (W  poszukiwaniu utraconego raju). Publikował opowiadania 
w BRAMIE, GRABARZU POLSKIM, HISTERII oraz OKOLICY STRACHU.

Mariusz „Orzeł”  Wojteczek
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Mali chłopcy lubią klaunów

Jeszcze jedno pociągnięcie. Biały puder na skórze. 
I czerwony nos. Koniecznie. Niech ich oczy się śmieją.

Zapach kurzu w przyczepie, przepocony kostium. Tik 
tak, tik tak. Czas płynie, czas na przedstawienie. Później 
zabawa.

Policzki chłopca są gładkie, kiedy on chwyta go za 
twarz. Malec próbuje gryźć, zęby ześlizgują się po dłoni. 
Kopie. Szarpie się. Jest taki słodki, kiedy się broni.

Nie bój się. Nazywam się Jack Harley. I dam ci 
mnóóóóóstwo radości.

Dłonie na szyi. Mocniej, by pozbawić tchu. Łagodnieje 
w jego objęciach. Członek spęczniał, wyrywa się z kostiu-
mu. Kajdanki pachną oliwą. 

To będzie słodka noc dla Johna Gacy.
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Zimny dom

To jest tak, kiedy nocą żona woła cię z kuchni. 
W ciemnym, wyziębionym domu, na uboczu. Starym 

dworku z wieżyczką i iglicami. I wielką biblioteką z dębo-
wymi regałami, jaką zawsze chciałeś.

Dzieci już nie ma, wyrosły, wyleciały z gniazda.
Za to podkradły się na próg prostata i problemy z krę-

gosłupem.
Ona pyta, czy zażyłeś leki. Te na sikanie, których nie-

nawidzisz, o których nie chcesz pamiętać.
Jej głos jest ciepły, dźwięczny, jak zawsze. 
Pyta, czy nie chcesz mleka przed snem.
A ty  już masz odpowiedzieć, ale przypominasz sobie, 

że ona od trzech lat nie żyje.
Dom robi się nagle jeszcze zimniejszy.
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Rocznik 1995. Studentka psychologii, miłośniczka kotów.

 W wolnym czasie chłonie grozę i fantastykę w każdej możliwej po-
staci. Uwielbia surrealizm, czarny humor i groteskę. Melomanka, któ-
ra upodobała sobie zwłaszcza ciężkie, niepokojące i psychodeliczne 
brzmienia – od rocka gotyckiego po black metal. Tworzy od czasu kon-
kursu „Horror na debiut” zorganizowanego przez Okiem na Horror, 
dzięki któremu na portalu Niedobre Literki pojawiło się jej pierwsze 
opowiadanie. Publikowała na portalach: Horror Online, Kostnica, Szor-
tal, w antologiach: „Szlakiem odmieńców”, „Lustra zbrodni”, „Krew Za-
pomnianych Bogów”, „Krwawnik 2” oraz w magazynach internetowych 
„Drabble na Niedzielę” i „Szortal Na Wynos”. 
Prowadzi bloga recenzenckiego „Książkowe wymiary” (http://florare-
adsbooks.blogspot.com), recenzuje także dla portali Kostnica, Bestia-
riusz, Game Exe i Laboratorium Muzycznych Fuzji.

Flora Woźnica
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Perfekcyjna gospodyni

Umyłam podłogę i postanowiłam zrobić ciasto dynio-
we. Pokój lśnił czystością. Dzieci spały, a mąż nie wrócił 
jeszcze z pracy, więc mogłam zabrać się za halloweenowe 
pyszności. Wszystko wokół pachniało cynamonem. Sta-
rannie wykrojone pierniczki w kształcie nietoperzy wła-
śnie się upiekły. Skończyłam przygotowywać jedzenie 
i posprzątałam. Zbliżał się ten dzień w roku, kiedy mąż 
zapraszał pół wsi na wielką imprezę. Nie chciałam, nie 
mogłam go zawieść. Nagle dobiegł mnie odgłos otwiera-
nych drzwi. Chciałam jakoś zamaskować fioletowe sińce 
na mojej twarzy, ale nie zdążyłam. Zamachnął się więc, 
zwyzywał mnie i uderzył. Chciał sięgnąć po nóż, ale by-
łam szybsza. Teraz pora pozbyć się śmieci. 
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Priorytety

W Halloween rodzice sześcioletniego Adasia byli bar-
dzo zapracowani. Prowadzili własną firmę i praktycznie 
nieustannie siedzieli przed komputerami. Nie mieli cza-
su na zabawę w przebieranki, którą tak bardzo uwielbiał 
ich syn. Nie zabraniali mu jednak tego, więc każdego 31‒
ego października przebrany za Batmana chłopiec czekał 
przed drzwiami do domu z cukierkami i obdarowywał 
nimi przybyłych kolegów. Nagle małżonków dobiegł 
krzyk, ale w ogóle się tym nie przejęli. Dzieciak nieraz 
próbował przestraszyć ich w ten sposób, więc tylko za-
śmiali się pod nosem i postanowili, że nawet nie zejdą 
sprawdzić, co się dzieje. Adam leżał w kałuży krwi pod 
oknem. Nie umiał latać. 
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Rodzinne dziedzictwo

Marek dobrze opiekował się swoim braciszkiem. Gdy 
skończył dziewiętnaście lat, ich rodzice ciężko zacho-
rowali, więc sam postanowił się nim zająć. Piotruś był 
wyjątkowo miłym chłopcem. W każde Halloween wydrą-
żał dla niego dynię i urządzał przyjęcie. Podobnie było 
i tym razem. Kiedy wszystko już zostało przygotowane, 
przybyli pierwsi goście. Duchy, upiory i inne zmory plą-
sały w rytm modnej muzyki, co jakiś czas wychwalając 
świetne dekoracje. Dużą uwagę przyciągnęły zwłaszcza 
lampiony i rzeźby w kształcie ludzkich twarzy. Tylko jed-
na osoba naprawdę się przestraszyła. Zszokowana, za-
dzwoniła na policję. Wkrótce Marek spotkał się ze swo-
im ojcem. Schizofrenia sprawiła, że pomylił głowę brata 
z dynią.


