
Kamienny  Grot – Strażnik

Megafium – płyn który mogą dotykać tylko dzieci. Moja wnuczka Martynka – 5 lat

Z pytaniami, na które nie miałem odpowiedzi, przemierzałem chodniki  zbliżając się  do Instytutu 
badania skał i kamieni, w którym Radek był specjalistą od geologii. Coś wirowało w powietrzu, 
podnosząc kurz, suche liście i ptasie pióra. Bardzo ciekawy jest sposób obróbki kamienia – 
pomyślałem. 

-O, idzie burza - powiedziałem do siebie. Ale to nie były słowa, to przypominało gadzi skrzek.  Słońce 
świeciło ostro, czułem to przez koszulę. Instynktownie spojrzałem pod nogi. I poczułem się  jak 
zamrożony. Na chodniku nie było mojego cienia. Co się dzieje?... Strach przygotowywał mnie do 
ucieczki, tylko te sparaliżowane nogi które stały na kamieniach nazwanych kocimi łbami nie potrafiły 
zrobić kroku.  W mojej głowie wibrował głos przypominający odbijane echo w studni:  boisz się?  
Czyżby zbliżał się mój koniec?... 

-Artur co się dzieje? Zobaczyłeś  kamiennego ducha?

Ten głos był liną ratunkową. Powoli wciągałem się na niej do rzeczywistości.

Jestem już, powoli dochodzę do siebie. Pierwszy sukces – czuję, że odzyskałem zdolność mówienia.
Spojrzałem pod nogi. Znajdowałem się na alejce w pobliżu instytutu. Nie było żadnych kamieni.

Znowu się to powtórzyło, a pewnie to tylko moja wyobraźnia - zbagatelizowałem sprawę, mimo że
cały organizm przygotował się już do walki. Powoli wracałem do siebie.

-Wiesz Artur, dobra kawa z kropelką koniaku potrafi dokonać cuda. Zapraszam. 

Naprawdę, kawa podziałała.

-Przepraszam ciebie Artur, ja wezmę kamienny grot i pójdę zrobić badania, a mój asystent Michał
opowie tobie, na czym one polegają.

-Bardzo dziękuję, dodatkowa wiedza jest zawsze mile widziana - stwierdziłem.

-O! Jest mój asystent. Panie Michale proszę zapoznać naszego gościa z informacjami na temat badań
jakie teraz wykonamy.

-Oczywiście – chętnie zgodził się pan Michał.

-Poproszę o kamienny grot Arturze – Radek z uśmiechem wyraził nadzieję nadzieję, że w jego rękach
będzie spokojny.

Podałem mu ów przedmiot. Był zimny. Radek spokojnie włożył go do pojemnika i wyszedł.

-Panie Arturze, grot będziemy badali metodą datowań bezwzględnych.

-Na czym ta metoda polega - dociekałem. - Może mi pan wyjaśnić?

-Żeby Pana nie zanudzać - spokojnie zaczął Michał - metoda magnetometryczna wykorzystuje cechy
magnetyczne  skał,  nabyte  w  różnych  epokach  geologicznych  w  ówczesnym  ziemskim  polu



magnetycznym. Badania cech magnetycznych skał kontynentów pozwoliły na wyznaczenie krzywej
względnej  ruchu  bieguna  magnetycznego  w  przeszłości  geologicznej  i  wyskalowanie  jej  w
jednostkach czasu. To tak skrótowo.

-Mam nadzieję że Michał nie zanudził Ciebie - rozległ się tubalny głos Radka. - Nie wiem czy zdradził
ci, że jest szanowanym poetą. 

-Gratuluje Panie Michale. Przyznaję, że poezja dla mnie jest magiczna i bardzo szanuję jej twórców.

-A teraz pozwoli pan, że  poproszę  Radka o poinformowanie co  odkrył  w kamiennym grocie, który
mu przekazałem.

-Po pierwsze,  zwracam grot. Jest bardzo interesujący. Skała, z której został wykonany, liczy  około 
170 milionów  lat i pochodzi z kosmosu. To rzadki okaz meteorytu. Bardzo ciekawy jest sposób 
obróbki kamienia. Grot został wykonany z meteorytu prawdopodobnie w epoce kamienia gładzonego
około 4,5 tysiąca lat temu. Ale najwięcej zastanawiałem się nad tym,  że w grocie coś widać pod 
mikroskopem elektronicznym. Zaobserwowałem, że brakuje 7 łupinek skalnych. Zostały one usunięte,
ale nie wiem jaką metodą. Odbyło się to bez naruszenia struktury skały - wyjaśnił Radek.

Bardzo dziękuję. Pozwolicie, że wszystko na spokojnie przemyślę w domu – stwierdziłem i powolnym
krokiem opuściłem Instytut. Nic się nie działo po drodze. Na dzisiaj dość wrażeń - stwierdziłem. I tu
się myliłem…

Spokojnie usiadłem do moich ulubionych zajęć - palenia fajki i picia kawy. Grot leżał przed moimi
oczami, a ja zastanawiałem się, co to wszystko znaczy. 

I nagle usłyszałem głos w mojej głowie - Przygotuj się do podróży. 

-Ja się nigdzie nie wybieram – stwierdziłem półgłosem. 

-Michał Sędziwój na ciebie czeka. Nie zabieraj bagaży, są niepotrzebne. 

-A jak się tam dostaniemy? – moja naiwność nie znała granic. 

Grot powoli obrócił się dookoła  swojej osi.

-Teleportacja, czyli przemieszczanie się w czasie i przestrzeni. Dużo musisz się nauczyć, strażniku -
powiedział głos w mojej głowie. Chyba mam schizofrenie skoro słyszę glosy – przyszło mi na myśl. 

-A jak się mam z tobą kontaktować – ja kamienny grot? Widziałeś kiedyś gadający kamień? Takie
rzeczy to w bajkach. Wolę przekazywać myśli w sposób, który mi odpowiada - dokończył grot.

-Ok. 

-A teraz wybieramy się  do Towarzystwa Nieznanych Filozofów na zamek w Krzepicach.  Tam jest
słynny Alchemik  Michał Sędziwój. I tam wszystkiego prawdopodobnie się dowiesz. A teraz chwyć
mnie w rękę.

Czas migotał mi przed oczami i przesuwał się do tyłu. I zatrzymaliśmy się w roku 1616.

Cdn. Wędrowiec


