
 

Alojzy i historia z dreszczykiem 

Pewnego pochmurnego dnia, chłopiec poszedł do biblioteki, otworzył 

drzwi i zauważył, że nie ma pani Diany, jego ulubionej bibliotekarki, troszkę się 

zasmucił ale wszedł do środka. 

 Po chwili jak oddalił się o około 5 metrów od biurka, które stało przy 

wejściu, zgasły światła….. Alojzy - bo tak miał na imię bohater, z przerażenia 

upadł na ziemię. Odwrócił się szybko za siebie, ale… nikogo tam nie zobaczył, 

więc spuścił głowę i przerażony uświadomił sobie, że zostanie tu już na zawsze. 

Kilka sekund później popatrzył się przed siebie i dostrzegł zarys, była to wysoka, 

czarna postać, która zaczęła przysuwać się ku niemu, wiec chłopiec wstał i zaczął 

się cofać krok po kroku. Wtem postać przyśpieszyła i chłopiec odwrócił się, chciał 

zacząć biec, ale… uderzył w coś, w sekundę poczuł mocne parzenie, jakby ktoś 

na jego twarzy zrobił grilla! Alojzy ze strachu stracił przytomność… 

Czas mijał a chłopiec nadal się nie budził. W pewnej chwili Alojzy 

odzyskał przytomność, podniósł głowę i dostrzegł cztery postaci, pierwsza 

wyglądała jakby przed chwilą kogoś zabiła! Cała była we krwi czyli w ketchupie1, 

druga zaś, hmmm Alojzy nie mógł jej nawet określić, jej strój był odrażający,  

ta postać wyglądała jak śmierć, istna Śmierć. Trzecia? Jak lawa, jak słońce, 

żarzyła w oczy właśnie… Tak! To była ona, w nią przecież wpadłem - pomyślał 

chłopiec. I teraz mam całą twarz czerwoną i tak boooliiii. Czwarta postać? O 

pamiętam, to ta, która do mnie biegła, ten zarys… pamiętam ją. Po utracie 

przytomności chłopiec miał lekkie problemy ze słyszeniem i był związany liną, 

dlatego tylko patrzył na nich a oni rozmawiali pomiędzy sobą. Usłyszał ich 

imiona, pierwszy ten, który wyglądał jakby kogoś zabił nazywał się Sanguis, 

drugi Mors, trzeci Infernum, czwarty Tenebris. Alojzy usłyszawszy te imiona 

zląkł się i przeszły po nim dreszcze. Przypomniał coś sobie… to nie były zwykłe 

imiona… Nie mógł teraz sobie nic przypomnieć więc musiał zapamiętać te cztery 

nazwy ale to nie było problematyczne. Po kilkunastu minutach postaci zaczęły po 

kolei brać pozostałe osoby z biblioteki do siebie, widać było, że chcą z nimi zrobić 

coś strasznego ale… nie mogły, tylko prowadziły je na szczyt wysokiej, stromej 

góry i tam Alojzy dostrzegł… PANIĄ DIANĘ. Była w całości opleciona przez 

węże, ale jak się później okazało były to jej pupilki, ale właśnie to jej zwierzaczki 

wpychały ludzi do głębokiej dziury…… W końcu przyszedł czas na Alojzego, 

nie chciał tam iść ale oni byli silniejsi.  

  

 
1 Ketchupe - (czy. keczup) 



Bał się, miał drgawki, ale chociaż nie bolała już go oparzona twarz. Nagle 

przypomniał sobie, że przecież Sanguis to oznacza krew, Mors - śmierć, Infernum 

- piekło a Tenebris znaczy mrok! Wtedy wykrzyczał te słowa i… pani Diana 

powiedziała do niego… Dobrze!!! Zdałeś!!!! Masz to we krwi….. Jak się okazało 

to był test dla Alojzego, dlatego że musiał zdać egzamin z łaciny i wszystko 

powiedział dobrze, brakowało właśnie tylko tych czterech słów by osiągnąć 100% 

na teście.  

Kiedy zaświeciło się światło w bibliotece to ukazały się prawdziwe postaci - to 

tak naprawdę uczniowie, a dziura do której spadali wszyscy ludzie, to 

pomieszczenie, gdzie była trampolina, więc nic się im nie stało i krótko ująć to 

było wszystko ustawione tylko po to, by Alojzy w najważniejszym momencie 

mógł sobie przypomnieć słowa do egzaminu. 

 Pani i jej pomocnicy wytłumaczyli mu, że dostał się do najlepszej szkoły… 

właśnie do tej o której marzył. Bardzo się ucieszył, chociaż był troszkę 

zaszokowany tym obrotem sprawy, ale miał nauczkę że należy uczyć się 

systematyczne by zdać wszystkie egzaminy najlepiej jak się da, oznacza to, że 

nauka popłaca. 


