
Kamienny Grot – Strażnik – Ostatnia  Rozgrywka. 

Mogłem zostawić swojego dublera – cień , a samemu uciec do przodu.

I tak Kamienny  Grot i ja znaleźliśmy się w zamku w Krzepicach, a rok był A.D. 1616.  Jak wieszczył 
Michał były to niespokojne czasy. Komnata do której zostaliśmy przeniesieni była zimna,  mimo 
ogromnego kominka. Na  ścianach migotały cienie płomieni,  co powodowało realny niepokój. Nagle 
pojawił się starszy Pan z siwą brodą i ujmującym uśmiechem. Jego strój był poprzepalany.

-Witam  waćpana  Artura  -  jego  głos  był  spokojny,  tylko  oczy  pokazywały  lata  przebyte.  -  Moje
pojawienie  się  to  nie  żadna  sztuczka,  ta  komnata  ma  ukryte  drzwi.  Jestem  Michał  Sędziwój
-dokończył.

-Czytałem o panu w Internecie - krótko stwierdził  Artur.

-To tym bardziej jestem wiarygodny Panie Arturze. A teraz po tej podróży osuszy Pan kufel polskiego
piwa?

-Chętnie. Ale oczekuję  odpowiedzi na pytanie: po co zostałem tutaj sprowadzony?

-Panie Arturze, Kamienny Grot wykonał moje polecenie i przeniósł Pana do mnie abym wytłumaczył
Panu rolę strażnika, którą teraz pan pełni. 

-Jakiego strażnika? - wyrwało mi się.

Jedno spojrzenie gospodarza i reszta pytania zamarła mi w gardle.

-Sytuacja  jest  taka  –  bardzo spokojnie  kontynuował  Sędziwój.  -  Poznasz historię  strażników oraz
czekające  Cię  zadania,  przejdziesz  przeszkolenie.  Acha!  I  nie  przyjmuję  odpowiedzi  odmownej.
Zostałeś wybrany po śmierci twojego poprzednika, też strażnika.

„Fajnie” pomyślałem, bo nie do końca do mnie dotarło, co powiedział gospodarz. ”Prawie Matrix”
skończyłem swoją myśl. 

Tajemne drzwi uchyliły się i pojawiło się smakowite jedzenie.

-Proszę  częstuj się, dyskusję kontynuować będziemy po kolacji.

Po sprzątnięciu jedzenia i napoczęciu prawdziwego staropolskiego piwa, popadłem w błogość. 

-A teraz słuchaj ze zrozumieniem, Arturze. Rozpoczęło się to około 12 tysięcy lat temu. Wyrzucana w
kierunku ziemi  przez  słońce plazma spowodowała  zmianę biegunów magnetycznych oraz  zmianę
wytwarzanego przez jądro ziemi rytmu fal. Wykorzystało to dwóch królów Atlantydy do zbudowania
Kamiennego Człowieka, w celu uzyskania władzy w tym idealnym państwie i stworzenia  przewagi
nad  7  pozostałymi  królami.  Kamienny  Człowiek  doprowadził  do  spustoszenia  Atlantydy,  a  w
konsekwencji do jej zniknięcia. Kamienny Grot, który jest teraz w Twoim posiadaniu, przekazywany
zostaje  wybranym  do  pełnienia  funkcji  strażnika.  Jest  on  wykonany  z  kamienia  uważanego  za
otoczony boską aurą, gdyż pochodzi z nieba. Wiem, że ta historia brzmi nieprawdopodobnie, ale z
faktami  się  nie  dyskutuje.  Dlatego  Twoim  zadaniem  będzie  zniszczenie  Kamiennego  Człowieka  i
przywrócenie równowagi. Kamienie doskonale wiedzą co posiadasz i dlatego chciały Ciebie zniszczyć,



bo  to  co  posiadasz  pozwoli  im  wrócić  do  władzy.  Musisz  się  nauczyć  walczyć  z  Kamiennym
Człowiekiem. Dlatego przejdziesz  przeszkolenie.

- Będę mistrzem sztuki walki ? A co z moim pobytem tutaj? Domownicy będą się martwić z powodu
mego zniknięcia. 

-Odpowiem Tobie: będziesz się uczył w świecie równoległym, tam nie ma określenia czasu, rok w
świecie gdzie teraz będziesz to 1 minuta czasu ziemskiego. A mistrzostwo w sztukach walki jest Tobie
niepotrzebne, chyba że lubisz kopać kamienie, a to boli. A teraz pora do spania. Butrym zaprowadzi
cię do komnaty gdzie będziesz nocował.

Sekretne drzwi się otworzyły i wszedł człowiek o niezbyt przyjemnej posturze, który tylko pokiwał
głową  w moim kierunku. W ręku trzymał  niezapaloną pochodnię. 

-Idź za nim. Dobranoc - powiedział Sędziwój.

-Dobranoc. 

Gdy wyszliśmy na ciemny korytarz Butrym potarł dwa kamienie, zapalił pochodnię i ruszył do przodu.
Ogień z  pochodni  tworzył  na  ścianach tajemnicze  cienie,  do których  moja  wyobraźnia  dokładała
swoje. I jeszcze dookoła te kamienne ściany. Wszystko to tworzyło wizję, która powoli ogarniała mój
umysł. Schodziliśmy coraz niżej. Krople wody spadały na mnie z sufitu. W końcu Butrym otworzył
drzwi od pomieszczenia, w który miałem spędzić noc. Wymiary jego były 3x3 m z rzuconym  pod
ścianą wiązką słomy.

Czemu nie zabrałem swojego jaśka pod głowę? Będę miał problem z zaśnięciem  - powoli ogarniał
mnie czarny humor.

Butrym niespiesznie umocował pochodnię w metalowym oczku przymocowanym do ściany, 
pogrzebał w swojej sukmanie, pokazał mi kamień i rzucił go na środek pomieszczenia. Ale kamień nie 
odbił się od podłogi, tylko usłyszałem uderzenie kamienia o wodę. 

-Butrym, dlaczego to robisz? - zapytałem lekko roztrzęsionym głosem.

W odpowiedzi otworzył usta i pokazał mi palcem wnętrze swojego gardła. Nie miał języka. Nim 
oprzytomniałem jego już nie było.

Powoli usiadłem na słomie. Czułem się jak kukiełka, którą niewidzialna siła pociąga za sznurki, bo nie 
mam na nic wpływu. Pochodnia powoli przygasała i pomieszczenie ogarniała ciemność. Wolno, 
czołgając się z wysunięta ręką,  by nie trafić na  studnię, doczołgałem się do drzwi. Były zamknięte. 
Pochodnia już całkiem dogasała, wyrzucając z siebie ostatnie iskry.

„Co ja tu robię?” – coraz bardziej dręczyło mnie to pytanie. „Masz dla kogo walczyć.” I ta odpowiedź 
dała mi iskierkę nadziei na przetrwanie. Otaczające mnie ściany pulsowały kolorem zielonym. I ten 
głos odbijający się echem „teraz nam nie uciekniesz,  jedyna droga ucieczki jest przez…”  i nigdy to 
zdanie nie zostało dokończone. Wyczuwałem wibracje kamieni w ścianach i jakby powolne ich 
przesuwanie się w moim kierunku. To chyba jest tylko moje wyobrażenie. Ale sprawdzę.   Przez 
przypadek posiadałem zapałki w kieszeni , zapaliłem jedną  i końcówką  buta nakreśliłem linię na 
podłożu. Zapałka zgasła ale już jej nie potrzebowałem,  zielone  światło było na tyle intensywne, że 



widziałem jak ściany powoli zmniejszają  powierzchnię pomieszczenia powoli pchając mnie w stronę 
studni .Mówienie: ”jestem po jasnej stronie” nic nie dawało, proces przesuwania mnie w  stronę 
studni trwał. ”Walcz! Walcz!” - krzyczałem aby wyzwolić z siebie pokłady energii. Kamienny grot 
(miałem taką nadzieję) przekazał mi część swojej energii. Balansowałem na krawędzi studni. A 
kamienie w ścianach oznajmiały swój sukces: otrzymamy to czego potrzebujemy.

„Nic nie dostaniecie!” to był energetyczny okrzyk z trzewi mojego ciała. Wokół moich palców pojawiły
się  białe  świetliki  ,  była  to  energia  w  czystej  postaci.  Pojawiało  się  ich  coraz  więcej,  wirowały  ,
tańczyły tworząc koło mnie pancerz ochronny. Ściany powoli  rozsuwały się,  zwolna tracąc kolor i
podpowiadając mi  „kamienny człowiek uzyska to co nam się nie udało”. Wolno wszystko wracało do
normy  –  powiedzmy.  Drzwi  od  mojego  pomieszczenia  otwarły  się  gwałtownie,  a  na  progu  stał
Sędziwój1 . 

-Gratuluję, tak wysokiej energii nie widziałem dawno. Idziemy, coś tobie pokażę. Na wyjaśnienia 
przyjdzie czas. Po przebyciu paru zakrętów naszym oczom ukazały się rozwleczone części człowieka - 
jego jelita. Mózg leżał pomiędzy dwoma kamieniami, które spełniły rolę żaren. Tak samo wyglądało 
serce. To jest Butrym. Tak działają kamienie. A teraz kieliszek siwuchy i śpisz pod strażą. 

1  


