Opowiadania z ziemią w tle
W POCIĄGU
Pociąg odjeŜdŜał o 9.40, a ja jeszcze nie miałam biletu! Kiedy pani w kasie powiedziała,
Ŝe juŜ nie ma wolnych miejsc, czułam, Ŝe tracę grunt pod nogami. Mając jednakŜe nadzieję,
Ŝe kontrola biletów mnie ominie, wsiadłam do pociągu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi
wskazywały, ze mój plan się powiedzie! Dwie panie, które siedziały obok mnie, opowiadały sobie
jakieś historie nie z tej ziemi. Nagle, jak spod ziemi, w przedziale pojawił się konduktor. Czułam,
Ŝe ziemia pali mi się pod nogami.
- Poproszę bilecik do kontroli!
Chciałam zapaść się pod ziemię! Zaczęłam udawać, Ŝe szukam biletu.
- Rozstąp się ziemio! Nigdzie go nie ma! – krzyknęłam z nadzieją, Ŝe uda mi się uniknąć
wysokiej kary. Jednak chrypliwy głos konduktora ściągnął mnie z obłoków na ziemię.
- Proszę o bilet!
Niespodziewanie w przedziale zjawił się
pies. Był brudny jak święta ziemia! Wściekły
konduktor próbował go złapać i - zapominając
o mnie - wybiegł z przedziału.
Bez problemu dojechałam na miejsce.
Z dworca odebrała mnie babcia, która jak
zwykle przedstawiała swoje miasto jako krainę
mlekiem i miodem płynącą. Twierdziła, Ŝe
poruszyła niebo i ziemię, Ŝeby zdąŜyć na stację. Kiedy byłyśmy juŜ przy samochodzie, podszedł
do nas konduktor, a ja miałam ochotę schować głowę w piasek…
Karolina Cyburt, kl. II g
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W GÓRACH
Nastał trzeci dzień klasowej wycieczki. Przebywaliśmy w jakiejś małej, górskiej osadzie.
Rano pani zarządziła, Ŝe wyruszamy w plener, aby zwiedzić miejscowe domy zdrojowe. Wszystkie
znaki na niebie i ziemi wskazywały, iŜ powinna nam towarzyszyć piękna i słoneczna pogoda.
Wycieczka okazała się doprawdy cudowna. Nowe, nieznane do tej pory miejsca wydawały
się być nie z tej ziemi. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie to, Ŝe w pewnym momencie
zorientowaliśmy się, Ŝe brakuje jednego z uczniów. Nauczycielka nie ukrywała zdenerwowania,
poniewaŜ chłopak nie znał okolicy. Jak najszybciej zaczęliśmy poszukiwania, ale, niestety, rozstąp
się ziemio, nigdzie nie mogliśmy odnaleźć kolegi. Podzieliliśmy się na trzy grupy, ale kaŜda
penetrowała miejscowość bez rezultatu. Widzieliśmy nawet kilku chłopców zadziwiająco
podobnych do zaginionego, ale Ŝaden z nich nic nie
wiedział na jego temat.
Po godzinie bezowocnych poszukiwań ktoś
krzyknął:
- O jest! Znalazł się wreszcie!
Cała klasa ujrzała zaginionego kolegę, który
zjawił się jak spod ziemi. Był brudny jak święta
ziemia i z trudem ukrywał strach. W końcu
odnalazł się sam, bez naszej pomocy, mimo Ŝe
wcześniej poruszyliśmy niebo i ziemię w celu jego odnalezienia. Nasza wychowawczyni stanęła
jak wryta w ziemię. Była zła na chłopca, Ŝe nie uwaŜał i odłączył się od grupy, a z drugiej strony
odetchnęła z ulgą, bo cała przygoda szczęśliwie się zakończyła. Szybko ściągnęła swego ucznia z
obłoków na ziemię i pouczyła, aby juŜ nigdy tak nie przepadał.
Wkrótce w pełnym składzie wróciliśmy do naszego schroniska.

Ewa Łapa, kl. II g
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W PARKU

Pewnego dnia, idąc przez uroczą alejkę w parku, bujałem w obłokach, gdy nagle usłyszałem
znajomy głos. To Stefan sprowadził mnie na ziemię swoim zawołaniem. Zjawił się jak spod
ziemi, co początkowo zaskoczyło mnie do tego stopnia, Ŝe chciałem schować głowę w piasek.
„Wymiatając” triki nie z tej ziemi, podjechał na deskorolce, lecz nagle stanął jak wryty. Spojrzałem
za siebie i nogi jakby wrosły mi w ziemię. Na swojej trajektorii spostrzegłem furiata pędzącego
na rowerze, który nie miał zamiaru mnie ominąć. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały,
Ŝe zostanę wbity w ziemię albo nawet z nią zrównany. Stefan poruszył niebo i ziemię,
aby powstrzymać amatora kolarstwa, lecz ten bezlitośnie przejechał po moim tułowiu. Brudny jak
święta ziemia oprzytomniałem i pod eskortą Stefana udałem się do domu.

Dariusz Halecki, kl. II g
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SPOTKANIE Z UFO

Stałam jak wryta. Nie mogłam się ruszyć. Wydawało mi się, Ŝe nogi wrosły mi
w ziemię. Nie chciałam chować głowy w piasek, ale wszystko było jak nie z tej ziemi.
A zaczęło się tak niewinnie.
Bawiliśmy się w chowanego i kiedy zapadł zmrok, nie mogliśmy odnaleźć Mariusza.
Po prostu zapadł się pod ziemię! Nie wiedzieliśmy co robić. Ziemia usunęła mi się spod
nóg. Chyba nie tylko mnie, poniewaŜ gdy się rozejrzałam, zobaczyłam, Ŝe wszyscy mieli
blade jak ściana twarze. Tylko Magda odzyskała głos:
- Wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią mi, Ŝe on po prostu zasnął gdzieś pod
drzewem! To przecieŜ taki śpioch!
Wszyscy przytaknęli. Gdy szłam ciemną, wąską ścieŜką leśną, chciał krzyczeć:
„Rozstąp się ziemio!”. Gdzie on moŜe być? Nagle zauwaŜyłam jasne, zielone światło
prześwitujące między drzewami jak przez sito. Gdy tak patrzyłam i zastanawiałam się, co to
moŜe być, obok mnie zjawił się jak spod ziemi Mariusz. Byłam w siódmym niebie, ale on
nie wydawał się zadowolony. Ziemia zaczęła palić mi się pod nogami. „ Co się stało?!”
Wziął mnie za rękę i zaprowadził w stronę światła. Na środku polany stało UFO!
Przychodziły mi do głowy róŜne niezwykłe myśli. Mariusz zaczął mnie wciągać
do dziwnego pojazdu. Krzyczałam i szarpałam się. Mówił, Ŝe polecimy do krainy mlekiem
i miodem płynącej, Ŝe to ONI są solą ziemi! Chciałam poruszyć niebo i ziemię, by móc go
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odczarować. Był brudny jak święta ziemia i miał podkrąŜone oczy. Wszystko było takie
dziwne jak sen.
Bo to był sen. Okazało się, Ŝe zasnęłam w mojej kryjówce między trzema drzewami.
Krzyczałam przez sen! Gdy się obudziłam, moi koledzy śmiali się ze mnie. Chciałam
zapaść się pod ziemię, zrównać ich wszystkich z ziemią. Byłam wściekła, ale teraz wiem,
Ŝe trzeba mocno stąpać po ziemi.
Aleksandra Kogut, kl. II g
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PAN MARCIN I ZEGAREK

Tego dnia wszystkie znaki na niebie i na ziemi zapowiadały piękną pogodę. Starszy pan
o imieniu Marcin szedł właśnie aleją, patrzył w niebo i marzył. Nigdy nie stąpał mocno po ziemi.
Nikt teŜ jeszcze nie zdołał ściągnąć go z obłoków na ziemię. Po chwili pogrąŜył się
we wspomnieniach. Rozmyślał o tym, jak to pewnego deszczowego dnia zgubił swój złoty zegarek.
Była to dla niego bardzo waŜna pamiątka, zegarek dostał od ojca, gdy miał zaledwie
kilkanaście lat. Poruszył niebo i ziemię, aby zgubę znaleźć. Nigdzie jej jednak nie było. Wtedy
przypomniał sobie, Ŝe jego pies lubi zakopywać w ogródku róŜne przedmioty. Bez wahania pobiegł
pan Marcin na podwórze, chwycił za łopatę i zaczął kopać pośród rabatek. Krzyczał przy tym:
„Rozstąp się ziemio!” Na próŜno. Po dziesięciu minutach znalazł wreszcie cenną pamiątkę. Miał
wraŜenie, Ŝe wytrząsnął ją go spod ziemi. Dokładnie w tym momencie zjawiła się sąsiadka.
Gdy pana Marcina ujrzała, stanęła jak wryta w ziemię. Nie spodziewała się bowiem ujrzeć
podobnego widoku: starszy pan był brudny jak święta ziemia. Zaskoczony staruszek ze wstydu
chciał zapaść się pod ziemię albo co najmniej schować głowę w piasek, lecz nie mógł się ruszyć.
Same nogi jakby wrosły mu w ziemię. Wyglądał jak ktoś nie z tej ziemi. Pani Mariola zapytała:
,,Co tu się stało, czyŜby nastąpiło trzęsienie ziemi...?”

Patrycja Sworst, kl. II g
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GDZIE JEST KLUCZ?

Obudziłem się o siódmej rano. Ledwie otworzyłem oczy, przystąpiłem
do zwykłych porannych czynności. W pewnej chwili stanąłem jak wryty w ziemię.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, Ŝe zgubiłem klucze
do swojego mieszkania.
Nie wiedziałem, co zrobić. Miałem niedługo iść do szkoły. Nie mogłem jednak
wydostać się z domu. Zdezorientowany krzyknąłem: „Rozstąp się ziemio!”. Moja
prośba okazała się nadaremna, kluczy dalej nie było.
Nie wiedziałem, co robić. Zadzwoniłem do mamy po radę, a ona powiedziała
mi tylko, Ŝebym dalej szukał. Szukałam, szukałem, ale dalej bezskutecznie. Nagle…
popatrzyłem na drzwi i dostrzegłem w nich moją zgubę. Klucz pojawił się jak spod
ziemi. Nogi wrosły mi w ziemię, z wraŜenia nie mogłem się ruszyć. Byłem
zadowolony, bo znalazłem klucze, lecz to oznaczało, iŜ muszę iść do szkoły.
To była interesująca, aczkolwiek niemiła przygoda. Myślę, Ŝe nie chciałbym jej
juŜ powtórzyć.

Kacper Woźniak, kl. II g
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JAK JEREMIASZ OCALIŁ WIOSKĘ
Dawno temu w pewnej krainie, gdzie panował niezwykły spokój, a Ŝycie upływało
beztrosko wszystkim jego mieszkańcom i nigdy nikt nie zmącił ich spokoju, któregoś wieczora
nastąpiło trzęsienie ziemi. PrzeraŜeni ludzie wybiegli ze swoich domostw, aby zobaczyć,
czy nikomu nic się nie stało.
Najbardziej martwił się o wszystkich Bogumił, gospodarz wioski. Chodził od domu
do domu, wypytując swoich pobratymców, czy nic nikomu się nie stało i czy nikt nie potrzebuje
pomocy. Gdy dotarł do ostatniej chaty za lasem, stanął jak wryty w ziemię. Jego oczom ukazało
się potęŜne zamczysko wznoszące się na najwyŜszej górze. Budowla była osnuta czarnymi
burzowymi chmurami, z których trzaskały pioruny.
Bogumił był juŜ sędziwym człowiekiem i niejedno przeŜył. W lot zrozumiał, Ŝe trzęsienie
ziemi spowodowała zła wiedźma mieszkająca w zamku. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi
wskazywały, Ŝe ktoś ją rozgniewał. A skoro jędza wpadła w zły humor, konsekwencje
dla wszystkich mieszkańców osady będą powaŜne.
Wkrótce w spokojnej dotychczas wiosce ludzie zaczęli się kłócić, w kaŜdym domostwie
zapanowała bieda. Piękna kraina przestała być ziemią miodem i mlekiem płynącą. Jako naczelnik
osady Bogumił czuł się odpowiedzialny za swą małą ojczyznę i jej obywateli. Czuł, Ŝe musi coś
zrobić, aby przywrócić dawny ład i porządek.
To, Ŝe we wiosce wszystko się zmieniło, spowodowane było klątwą rzuconą przez
czarownicę. Był tylko jeden sposób, aby odwrócić zaklęcie. NaleŜało znaleźć ukryty gdzieś
w jaskini miecz, który następnie trzeba było wbić w serce wiedźmy. Staruszek wiedział, Ŝe dokonać
tego moŜe tylko jeden człowiek, młody myśliwy Jeremiasz.
Bogumił wyruszył do lasu, aby go odnaleźć. Długo błądził, szukając młodzieńca, ale ten
jakby zapadł się pod ziemię. Dopiero późnym wieczorem zobaczył na drzewie ulubioną sowę
Jeremiasza. Gdy ptak poderwał się do lotu, ruszył za nią. Przeszedł zaledwie kilkanaście metrów,
gdy jak spod ziemi zjawił się myśliwy. Starzec opowiedział mu o wszystkim i poprosił o pomoc.
Ten bez wahania powiedział, Ŝe poruszy niebo i ziemię, aby uratować wieśniaków. Byli mu bardzo
bliscy, poniewaŜ zawsze, ilekroć potrzebował schronienia i poŜywienia, pomagali mu.
Młodzieniec bezzwłocznie ruszył do jaskini w poszukiwaniu miecza. Bez trudu odnalazł
grotę i miecz, gdyŜ doskonale znał okoliczne góry. Mając juŜ broń, podąŜył w kierunku zamku.
Droga była długa i cięŜka, ale młodzieniec nie poddawał się, wytrwale dąŜył do ponurego zamku,
który miał zamiar zrównać z ziemią. Gdy stanął przed ogromną bramą prowadzącą do twierdzy,
poczuł, Ŝe ziemia pali mu się pod nogami, jednak dzielnie poszedł dalej. Na dziedzińcu jego oczy
ujrzały stwór nie z tej ziemi: czarownicę o kształtach potwora. Najwidoczniej chciała przestraszyć
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młodzieńca i zmusić go do rezygnacji z podjętych działań. Jednak on nie lękając się, wyciągnął
miecz i wbił go w serce wiedźmy, która z przeraŜającym krzykiem upadła na ziemię i zmieniła się
w pył. Natychmiast zamek przepadł bez śladu, a wioska wróciła do dawnego Ŝycia.

Jeremiasz powrócił do Bogumiła i innych mieszkańców, którzy wiwatowali na jego cześć.
Od tej pory nikt więcej nie zmącił spokoju mieszkańców małej wioski i przez długie, długie lata
wszyscy Ŝyli szczęśliwie.

Agata Skrzypczak, II b
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OKO W OKO Z BESTIĄ

Pewnego kwietniowego popołudnia wiosenna pogoda skłoniła mnie do wyjścia na spacer.
Chodziłam po pobliskim parku, rozmyślając o róŜnych sprawach.
Nagle z obłoków na ziemię ściągnął mnie dziwny odgłos, który dobiegał zza drzew.
Zaciekawiona postanowiłam zobaczyć, co się tam dzieje. Nie namyślałam się długo. Odgarnęłam
gałęzie wysokiej wierzby i stanęłam jak wryta w ziemię. Na środku nieduŜej polany ujrzałam
stworzenie, które mogłabym określić mianem nie z tej ziemi. Miało ono podłuŜną głowę, która
opierała się na wielkich łapach zakończonych ostrymi pazurami. Na ich widok nogi jakby wrosły
mi w grunt. Nie mogłam się ruszyć. Potwór patrzył na mnie swoimi prostokątnymi oczami
w kolorze krwistoczerwonym i wystawił, jakby w uśmiechu, kły. Odznaczały się wyraźnie
na tle jego czarnej sierści. Wyglądał strasznie – cały był brudny jak święta ziemia.
Nie ukrywam, Ŝe czułam się przeraŜona. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały
przecieŜ na to, Ŝe bestia chce mnie zaatakować. Nie mogłam zrobić Ŝadnego ruchu, chociaŜ miałam
świadomość, iŜ ziemia zaczyna pali mi się pod nogami. Najchętniej zapadłabym się pod nią, ale
gdy dotarło do mnie, Ŝe to jest niemoŜliwe, zaczęłam uciekać. Biegłam czym prędzej, co chwilę
oglądając się, czy potwór mnie nie goni. Na szczęście udało mi się bez problemów dotrzeć do
domu.
Mimo Ŝe od opisanego wydarzenia upłynął juŜ prawie rok, nadal nie potrafię ochłonąć po
tamtym niecodziennym spotkaniu. Czasem Ŝałuję, Ŝe wtedy schowałam głowę w piasek
i uciekłam, bo przecieŜ to była okazja, aby się czegoś o niezwykłym stworze dowiedzieć. MoŜe
pochodził on z ziemi mlekiem i miodem płynącej? Nigdy się tego nie dowiem...
Trudno mi uwierzyć w to, co mi się przydarzyło. Wszystko było niezwykłe. Mimo Ŝe nie
stąpam mocno po ziemi, z natury jestem marzycielką, czegoś podobnego nie umiałabym sobie
wyobrazić.
Alicja Nowak, II c
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