
Kwietniowy jeźdźca 

 

Od dawien dawna, duchy nawiedzały Grzechowo. 

Miały nikczemne cele. 

Miasto cierpiało i omal nie upadło, gdyby nie on… 

tajemniczy jeździec, który ocalił miasteczko. 

Zapieczętował ich w tajemnym miejscu. 

Ale duchy się nie poddały. 

Zdołały zniszczyć pieczęć, ale częściowo. 

Od tej pory mogły pojawiać się tylko w kwietniu, 

bo ten miesiąc dostarczał im energię wystarczającą do bycia w świecie śmiertelników. 

Jeździec, znając ich zamiary, 

pojawiał się też w tym miesiącu. 

I tak rozpoczęła się sekretna wojna między nimi. 

Wojna, której zakończenie do dziś nie ujrzała światła dziennego… 

- Przeczytałeś mi tę fikcję? – spytał z niedowierzaniem Cezary. Spojrzałem na niego znad 

otwartej książki. 

- To jest bardzo znana historia w Grzechowie, jak mogę o niej nie wspominać? 

- Ale duchy nie są prawdziwe. To by znaczyło, że kwietniowy jeździec również jest fałszywy. 

– odparł Cezary. 

 Cezary jest człowiekiem nauki i nie wierzy w rzeczy nadprzyrodzone. Dotyczy to też religii 

jak i książek fantasy. 

- Rozmawiacie o kwietniowym jeźdźcy? – rozległ się nowy głos.  

- Nie, nope, nein. – natychmiastowo odparł Cezary. 

Do pokoju wszedł Daniel, który w przeciwieństwie do Cezarego uwielbia fantastykę. Z 

zapartym tchem czyta każde mity, legendy, a nawet książki fantasy typu Harry’ego Pottera 



czy Wiedźmina. Po Danielu przybył Bartosz. To ostatni z naszej grupy i jedyny, który jest 

niepełnosprawny. Stracił czucie w nogach z powodu wypadku i jeździ teraz na wózku 

inwalidzkim.  

- Ale on jest czadowy! I popularny! Jak można o nim nie wspominać?! – krzyknął Daniel. 

Bartosz podjechał do mnie i wyszeptał „znowu zaczyna”. Kiwnąłem głową. 

- No dobrze! – Cezary wstał z fotela. – Zróbmy tak! Ja i Daniel poszukamy dowodów na 

istnienie duchów lub tego fikcyjnego jeźdźcy! Zobaczymy, kto wygra. Przegrany wykrzyczy 

na długiej przerwie w szkole „jestem niedowiarek”! 

- Zgoda! 

Ale ich zakłady są dość… 

Staliśmy i gapiliśmy się w milczeniu, jak dwójka geniuszy nauki i fantastyki przewróciła do 

góry nogami wnętrze lokalnego muzeum. 

- Oto mój dowód! – Daniel podniósł zwój. Na nim było widać rysunek osoby od stóp do 

głowy pokrytej czymś, co zdecydowanie przypominało zbroję, ale nim nie była. 

- To zapewne któryś wariat narysował! – sprzeciwił się Cezary. Szukał dziury w całym. 

…intensywne. 

- Za chwilę zostaniemy aresztowani za zniszczenia. – jęknął Bartosz. 

- Jest noc. Prędzej coś gorszego nam się stanie niż areszt. – odpowiedziałem. „Oby nie” 

pomyślałem. Od momentu zawarcia zakładu miałem złe przeczucia. 

- Mam to! – krzyknął triumfalnie Cezary. – Chodźcie! 

Podeszliśmy (Bartosz podjechał). 

- To…? - odezwałem się zdziwiony. 

Cezary kiwnął głową z uśmiechem na twarzy. 

- Tak, to list. 

- A co ma list wspólnego z naszym zakładem? – spytał sceptycznie Daniel. 

- Zobaczcie. Tu pisze – geniusz nauki wskazał na ledwo widoczny, żółtawy fragment. – że 

kwietniowy jeździec jest tylko fikcją wymyśloną przez ludzi. Postać ta służyła dawnym 



mieszkańcom Grzechowa jako bóstwo. Nie jest to dowód o jego rzeczywistym bycie. Daniel, 

przegrałeś zakład. 

- Nie…! – sprzeciwił się Daniel. 

- Nie bądź naiwny, to wszystko kłamstwa. – odparł Cezary. 

- To nieprawda! – Daniel potrząsnął głową, odwrócił się i uciekł. 

Zrobiło się cicho. 

- To nie było miłe. – powiedział Bartosz. Cezary głęboko westchnął. 

- Wiem. 

- No cóż, najpierw posprzątajmy tu. 

Nagle światła zgasły. Było czuć powiew wiatru. Bartosz włączył latarkę. 

To, co ujrzeliśmy, było straszne. Bardzo…nienaturalne. 

Daniel stał zgarbiony. Miał oczy zamglone i patrzył nie rozpoznając nas. 

Coś mi mówiło, żeby uciekać. I to już. 

- Bartosz, Cezary, zmiatamy! 

Ruszyliśmy w stronę głównych drzwi, ale nie mogliśmy je otworzyć. 

Kątem oka widziałem, jak „Daniel” szedł wolnym krokiem za nami. 

„Cholera, umrzemy na miejscu…!” pomyślałem desperacko. 

„Co zrobić, co zrobić…?!” 

Bartosz przybliżył się do mnie i ścisnął moje ramię. 

-Jeśli to, co opętało Daniela jest prawdziwe, to może…! 

- Oby tak było…- szepnął przerażony Cezary. Trzymał się nas tak blisko jak to możliwe. 

- Duuuuuszeeee – powiedział „Daniel” podnosząc rękę. - Jeeeeeeeśśśćććć 

- Umrzemy, umrzemy!!!! 

Nie było innego miejsca, gdzie moglibyśmy uciec, dlatego staliśmy i bezradnie patrzeliśmy, 

jak ręka opętanego „zbliża się” do Bartosza. 



Wtedy nagle latarka przestała działać. 

Rozległ się głośny huk. 

Zapaliły się światła. 

Jedyne, co widzieliśmy, to nieprzytomnego Daniela na podłodze. 

- C-co…to było? 

- A bo ja wiem…? 

Daniel obudził się i złapał za głowę. 

- Ugh, czemu czuję, jakbym w coś mocno uderzył? 

-Danielu!!! Wróciłeś!!! - Cezary i Bartosz migiem przytulili geniusza fantastyki. 

Cieszę się, że jakoś to przeżyliśmy. 

Bez problemu otworzyłem drzwi. 

Wyszedłem na zewnątrz i ujrzałem coś dziwnego. 

Szybko schowałem się za drzewem. 

Grzechowo jest jedynym miastem w Polsce, które ma specjalne drzewo wiśni. Jej unikalną 

cechą jest to, że jej kwiaty zawsze świecą w kwietniową noc. 

Przy tym drzewie stała osoba, która wygląda identycznie do tej ze zwoju. Była cała niebieska. 

Zdobiły ją złote pasy na twarzy i rękach. Miała na szyi zawiązany długi, szary szalik. 

Spojrzała na mnie, a potem na kwiaty wiśni. 

Nagle zniknęła. 

- Feliiiks!!! – zawołali moi przyjaciele. 

- Dlaczego wyszedłeś sam?! Widziałeś, co się stało Danielowi. To samo mogło się zdarzyć 

tobie! 

- Wiem, ale wydaje mi się, że widziałem kwietniowego jeźdźca… 

Trójka spojrzała na siebie, a potem na mnie. 

- Za dużo wrażeń na dzisiaj… Wracajmy. – powiedział Daniel. 



Nikt się nie sprzeciwił. 

Ta noc to było za dużo dla nas.  

W szkole na dwudziestominutowej przerwie, przygnębieni spotkaliśmy się w blibliotece. 

Podeszła do nas Żaneta. 

- Wyglądacie blado. Coście zrobili? – spytała. 

- No wiesz… - Daniel próbował jakoś to wyjaśnić, ale nie mógł. 

- To tylko coś, co nas wystraszyło. – powiedział Cezary. 

- Ale co was wystraszyło? Co tak dukacie? – Żaneta podniosła brwi. 

- Nic takiego się nie stało. Nie warto o tym mówić. – odparł Bartosz. 

- Jak nie chcecie powiedzieć, to trudno. Trzymajcie się, chłopaki. 

I odeszła. 

Spojrzeliśmy na siebie. 

-Zapomnimy o tym wszystkim? 

- Zdecydowanie. 

- A, zapomniałbym. Cezary, wygrałem zakład. – rzekł Daniel. – Czekam na twój popis. 

 

 


