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B³ysk geniuszu
Wisz¹ca na jednym kablu lampa 

buja siê przeci¹gle poskrzypuj¹c. 
DŸwiêk wype³nia ca³e pomieszczenie, 
odbija siê od i wraca, odbija i wraca, a¿ 
rozp³ynie siê w nicoœci. Œwiat³o raz po-
jawia siê raz znika, zale¿nie od huœta-
j¹cej siê lampy. Niedopa³ki papierosów, 
papiery, zimna kawa, z³amane o³ówki. 
Szaleñstwo. Maksymalna kondensacja 
myœli, mo¿liwa w jednym pomieszcze-
niu. W okó³ unosi siê taka logika ¿e 
iskierka g³upoty mog³a by wywo³aæ 
po¿ar. Mê¿czyzna w bia³ym fartuchu. 

Szare w³osy. Trwa³a? Nie, to brak kon-
taktu z grzebieniem. Nagle krzyk -
JEST! MAM TO! Trzask drzwi. Lampa 
mruga i gaœnie. Cisza. Jak daleko jest 
geniusz od szaleñstwa?

Na pocz¹tku lipca 2008 roku roz-
poczê³a siê renowacja sierpeckich 
jeziórek. Akwen ko³o domu kultury by³ 
bardzo bliski sercom sierpczaków. 
Domek dla ptaków sta³ siê kultowy, a 

samo jezioro integraln¹ czêœci¹ miej-
scowoœci, godn¹ nawet jej herbu. 
Wiadomoœæ o tym, ¿e ptaki nie mog¹ 
wiêcej zamieszkiwaæ jeziora wstrz¹s-
ne³a Sierpcem. Rozgorza³a dyskusja 
na temat tego co ma stan¹æ na œrodku 
jeziora zamiast domku, a¿ sta³ siê prze-
³om. Rok 2008, chiñski rok szczura, 
miêdzynarodowy rok ziemi, europejski 
rok dialogu miêdzykulturowego, to 
wszystko jest nie wa¿ne. To w³aœnie w 
tym roku, w tej fazie ksiê¿yca ktoœ 
wpad³ na ten pomys³. Matka ziemia w 
ca³ej swojej historii nie wymyœli³a ni-
czego piêkniejszego. Idealne 90-60-90 
w architekturze. Istnieje wiele niezbi-

tych dowodów na boskoœæ projektu na 
sierpeckich jeziórkach.

Mariusz lat 35, pilot helikoptera
„Wiele lat ju¿ latam. Widzia³em ju¿ 

atakuj¹ce gêsi i statki kosmiczne. Nie 
raz zd¹¿y³o mi siê przelatywaæ nad 
Sierpcem. Tego dnia lecia³em z moim 
przyjacielem Krzysztofem. Gdy przela-
tywaliœmy nad wasz¹ miejscowoœci¹, 
pókn¹³ mnie w ramie i bez s³owa poka-

za³ na ziemie. Spojrza³em, a na wa-
szym jeziorze wyraŸnie odznacza³a siê 
twarz Presleya i Marilyn Monroe. Coœ 
niesamowitego nigdy w zyciu nie wi-
dzia³em nic podobnego. Nie da³o siê 
pomyliæ tego kszta³tu z niczym innym. 
To napewno by³y te twarze. Od tego 
czasu przesta³em oszukiwaæ na 
paliwie”.

Archeolodzy mówi¹ tu o Polskim 
stonehenge. Kompletnie niezamierze-
nie wyspa bardzo wpasowuje siê 
kszta³tem w okrêgi kamienne z po³ud-
niowej Anglii. Jest jej dope³nieniem. 
Proszê spojrzeæ na rysunek wykonany i 
zatwierdzony przez cz³owieka maj¹ce-
go powi¹zania z projektantem wyspy. 
WyraŸnie widaæ na nim ¿e okrêgi sto-
nehenge wpasowujê siê idealnie do 
kszta³tu wyspy. Na rysunku zosta³y zaz-
naczone zielonym kolorem trójk¹ty 
jakie tworzy po³¹czenie tych dwóch epi-
ckich konstrukcji. Podsumowuj¹c na 
projekcie widzimy kwadrat z zaznaczo-
nym w œrodku okrêgiem tworz¹cy trój-
k¹ty. Czy ju¿ wam coœ œwita? Okr¹g i 
trójk¹t, idealne po³¹czenie. Symbol ¿y-
cia. Kobieta i mê¿czyzna, odwiecznie 
wymagany zestaw do przed³u¿ania ga-
tunku ludzkiego. Prawda, ¿e niesa-
mowite? Nie rozumiem buntu i nega-
tywnych komentarzy na temat projektu. 
Od czasu pobudowania wyspy prze-
stêpczoœæ zmala³a o 55%. W³adze mia-
sta dostaj¹ regularne listy od Nessie z 
proœb¹ o azyl. Osiedla sierpeckie siê 
godz¹. Czego mo¿na chcieæ wiêcej? 
Spidermana w mieœcie?

Wasz J.W.

zdjêcie jeziórek

Zdjêcie wykonane w maju, powierzchnia Jeziórek pokryta grub¹ warstw¹
wodorostów, nad któr¹ góruje kamienny bastion. Wody prawie nie widaæ.

Mroczn¹ jaskiniê rozœwietla³o jedynie kilka pochod-
ni zawieszonych na œcianach. Poœrodku groty sta³ kok-
sownik, ale i on nie potrafi³ przepêdziæ ciemnoœci z tego 
miejsca. W cieniach jaskini ukrywa³y siê dwie postacie. 
Tañcz¹ce p³omienie ³uczyw i koksownika nie mog³y ich 
dosiêgn¹æ i oœwietliæ, odbija³y siê jedynie w ich oczach. 
Jedna z postaci mia³a szmaragdowe têczówki, druga zaœ 
krwistoczerwone. Obie czeka³y na coœ w napiêciu.  
Nagle grotê rozœwietli³ jasnob³êkitny blask w kszta³cie 
bramy, z której wysz³a trzecia postaæ. Po chwili zaklêcie 
teleportacyjne rozproszy³o siê, a przybysz powiedzia³:

-Jestem. Dwójka sk³oni³a siê przed nim. Zapad³o 
przyt³aczaj¹ce milczenie, które trwa³o kilka minut. 
Przerwa³a je czerwonooka osoba niecierpliwym 
g³osem:

- Czemu nas tu wezwa³eœ - Mam dla was zadanie – 
odpar³ nowoprzyby³y, niesamowitym, g³êbokim 
g³osem. – Pozosta³a siódemka ma ju¿ przydzielone 

obowi¹zki. Zostaliœcie tylko wy.
 - Ech... – Westchn¹³ czerwonooki . - A ju¿ myœla³em, 

¿e bêdziemy mieli chwilê spokoju.
- O co chodzi? – Odezwa³ siê osobnik o zielonych 

oczach.  - Potrzebujê pewnego artefaktu. Bêdzie on nam 
bardzo przydatny w najbli¿szym czasie. Jako, ¿e mam 
obecnie inne sprawy na g³owie, a wy siedzicie bezczyn-
nie, postanowi³em zleciæ wam odszukanie i dostarcze-
nie mi go - Us³ysza³ w odpowiedzi.

- O jaki artefakt chodzi? - Spyta³a osoba o p³o-
miennych oczach.

- Macie zdobyæ Aurê Savraheta. Jest w grobowcu 
Salawona Zaklinacza, pochowana razem z jej twórc¹. 
Przynieœcie mi j¹. Ruszajcie na poszukiwania 
natychmiast.

Przybysz ponownie rzuci³ zaklêcie teleportacji i 
znikn¹³. Dwie postaci trwa³y jeszcze przez moment w 
milczeniu, po czym...                c.d.n.
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