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Obudziłem się, a wokół mnie nie było nic. Otaczała mnie ciemność. W promieniu wzroku nie 
było ani jednej żywej duszy. Zacząłem iść przed siebie w poszukiwaniu kogoś, kto mógłby 
wyjaśnić mi, gdzie jestem. Mijały godziny, dnie, może nawet tygodnie. Nie odczuwałem głodu 
ani zmęczenia, jednak towarzyszyło mi uczucie samotności i przytłaczająca pustka. Padłem na 
ziemię. Nie było już sensu przeć przed siebie. Leżałem zrezygnowany, gdy nagle usłyszałem 
ciche, powolne kroki. Zbliżały się do mnie, jednak ja nie mogłem rozpoznać, z której strony. 
Wydawało mi się, że słyszałem je całym ciałem, jakby dochodziły zewsząd dookoła.  

-Kto tu jest?!- wykrzyczałem, ale brak było jakiegokolwiek odzewu- Gdzie ja jestem?! 

Kroki były coraz głośniejsze. Nagle poczułem czyjąś obecność. Za mną stał wysoki mężczyzna w
długim czarnym płaszczu z kapturem, maską na twarzy i kosą w ręce. Wtedy właśnie go 
poznałem, mojego jedynego towarzysza- śmierć. Zacząłem krzyczeć, jednak on nie był mną 
zainteresowany. Szedł dalej przed siebie, nie zwracając na mnie uwagi. 

-Dlaczego tutaj jestem? – nie odpowiedział mi- Kim ty jesteś? - znowu brak odpowiedzi- Czy 
możesz do diabła coś powiedzieć?! 

Zatrzymał się i powoli obrócił w moją stronę głowę. 

-Wiesz już, dlaczego tu jesteś, zdałeś sobie sprawę, kim ja jestem i co to może być za miejsce. - 
jego głos był nad wyraz kojący. 

-Czyli to prawda…- popatrzyłem w podłogę- ja już nie żyję, a to są zaświaty? 

-W rzeczy samej- powiedział chłodno. 

Mimo iż miałem świadomość, że to może być prawda, przez cały czas spędzony w zaświatach 
nie dawałem temu wiary. Wcześniej zastanawiałem się- „Kim ja jestem? Gdzie ja jestem? 
Dlaczego nic nie pamiętam?” Jednak w mojej głowie brak było jakichkolwiek informacji, a teraz 
wszystko zaczynało nabierać sensu. Po co trupowi byłyby wspomnienia? Wieczne 



rozpamiętywanie swojego, nie do końca szczęśliwego życia i chwili śmierci musiałoby być 
szczególnie smutne. Postanowiłem iść za nim. 

-Skoro nie żyję… Dlaczego nie ma tu nikogo innego? W zaświatach powinno być przecież pełno 
ludzi. 

Nie odpowiedział mi, więc stanąłem na jego drodze i zasłoniłem mu przejście. 

-Odpowiedz mi w końcu. 

-Jesteś samolubny człowieku. –przeszedł obok mnie. 

Nie wiedziałem wtedy o co mu chodziło. Jak mogłem być samolubny? Pragnąłem znać jedynie 
podstawowe informacje o swojej sytuacji, natomiast on nie chciał nawet ze mną rozmawiać. Nie 
miałem jednak nic innego, czym mógłbym się zająć, a nie wiadomo czy kiedykolwiek miałbym 
szansę spotkać innego człowieka. Tak więc mimo jego niechęci do mnie postanowiłem iść za 
nim. 

-Dokąd tak właściwie idziesz? Tutaj nie ma nikogo do zabicia. -uśmiechnąłem się szyderczo. 

-Dlaczego los jest tak łaskawy dla ignorantów? - powiedział sam do siebie. 

Nic już do niego nie mówiłem, ponieważ ewidentnie nie chciał ze mną rozmawiać. 
Kontynuowałem swój niemy marsz za kostuchą. Nie wiem, ile czasu wędrowaliśmy, jednak na 
horyzoncie zaczęło widnieć światło. Wtedy myślałem, że to coś dobrego. Wydawało mi się, że to
może być dosłownie mój promyk nadziei na spotkanie kogoś normalnego. Wybiegłem w stronę 
jasności. 

-Czekaj głupcze! Nie powinieneś…- krzyczał mój towarzysz. 

Ja jednak go nie słuchałem. Perspektywa spotkania kogoś normalnego była dla mnie czymś tak 
ekscytującym, że nie mogłem się powstrzymać. Gdy już dobiegłem do owego źródła światła, 



miałem wrażenie, jakbym wybiegał z jaskini. Ku mojemu zdziwieniu w miejscu, które wydawało
mi się tak wyraziście emanować radością, jednocześnie opływało w rozpacz. Moim oczom 
ukazał się Cyrk Osobliwości Wertucciego. Wszedłem do środka. Na trybunach siedzieli śmiejący
się ludzie. Były to rodziny z dziećmi. Później jednak zwróciłem uwagę na scenę. Stał na niej 
mały chłopiec z poparzoną twarzą, który żonglował piłeczkami. Mimo iż na jego twarzy gościł 
sztuczny uśmiech, ja mogłem dojrzeć to, co miał w sercu. Przepełniał go strach, niechęć do 
oglądających go ludzi. W pewnym momencie piłeczki, którymi żonglował wyleciały mu z rąk. 
Tłum zaczął na niego buczeć i obrzucać go pomidorami. Chłopiec uronił łzę i zszedł ze sceny. 

W tej chwili dogonił mnie mój kompan. Ja zszokowany tym, co widziałem, stałem z szeroko 
otwartymi oczami i niepokojem wymalowanym na twarzy. 

-Co tu się dzieje… Dlaczego ja widzę emocje i myśli tych wszystkich ludzi… Czemu oni nie 
widzą mnie? - pytałem się spoglądając na scenę w bezruchu.  

-Chodź za mną i patrz uważnie. - powiedział zimnym głosem i powolnym krokiem ruszył za 
kurtynę. 

Tam moim oczom ukazał się jeszcze gorszy widok. Chłopczyk, który jeszcze przed chwilką stał 
na scenie, teraz dostawał batem od właściciela cyrku. Chciałem coś zrobić, krzyczałem, żeby 
przestał, jednak nic nie mogłem zrobić. Próbowałem go zatrzymać, jednak śmierć zagrodziła mi 
drogę swoją kosą. 

-Świat jest okrutny, mój uczniu. Jednak my zmarli już nic na to nie poradzimy. Możemy tylko 
ulżyć uciskanym w cierpieniu i odesłać ich do zaświatów. 

-Nie zgadzam się… Zaraz… Patrz- spojrzałem na żniwiarza rozpaczliwie- możesz przecież 
zabrać właściciela cyrku, nie? Słyszysz mnie? 

-To niemożliwe- odparł chłodno. 

-Dlaczego? - patrzyłem się na niego zrozpaczony. 

-Zostaliśmy tu wysłani po duszę tego dziecka.  



-Co to ma znaczyć?! 

-Przyjrzyj się im uważnie. 

Na ramieniu każdego z nich znajdowała się klepsydra, odmierzająca pozostały czas życia. 
Czasomierz właściciela był mniej więcej w połowie, natomiast ten dziecka… kończył się. 

-Żartujesz sobie? Popatrz na mnie. Żartujesz sobie prawda? - szarpałem go za rękaw. 

-Jesteś samolubny Natanielu. –powiedział. 

W tej chwili wszystko zrozumiałem. Gdy szliśmy do tego cyrku także powiedział o mnie w ten 
sposób, w momencie, gdy próbowałem zagrodzić mu drogę. Śmierć nie jest istotą bezduszną. On 
także odczuwa współczucie, więc kiedy próbowałem go spowolnić, a on miał świadomość, iż 
tym razem jego praca niesie duszy ludzkiej ukojenie, nazwał mnie samolubnym. Zrozumiałem, iż
gdybym go spowolnił za bardzo, klepsydra dziecka mogłaby się przesypać całkowicie. Co to 
znaczy? Nie byłem pewien, jednak wydawało mi się to czymś złym, bo koniec piasku życia w 
klepsydrze, oznaczałby tylko i wyłącznie śmierć. Kostucha nie byłaby potrzebne . Zszedłem jej z 
drogi. Ona wzięła zamach kosą nad dzieckiem. 

-Biedna duszo, przynoszę kres twojemu cierpieniu. Bądź spokojna, po tej stronie czeka cię 
ukojenie. - powiedziała, po czym zatopiła czubek swej kosy w ciele chłopca. 

Ku mojemu zdziwieniu nie powstała rana, lecz kosa weszła w ciało tylko w sposób duchowy. W 
momencie, gdy mój towarzysz wyciągnął swoje narzędzie, na jego końcu zawieszona była mała 
kulka bijąca blaskiem. Była to właśnie dusza chłopca. Śmierć wzięła ją na dłoń, a następnie 
wypuściła, jednak ta zamiast spaść w dół, poleciała do góry. 

Tego dnia już o nic nie pytałem. Powróciliśmy do zaświatów i w ciszy maszerowaliśmy w 
nowym kierunku. Nie potrafię określić, ile to trwało. W otchłani nicości czas biegnie inaczej. 
Niespodziewanie on przerwał nasz niemy marsz. 



-Dobrze się spisałeś, Natanielu. 

-Nie wiem, czy dobrze się spisałem, ponieważ nie wiem, kim jestem. Nie licząc faktu, iż 
nazywasz mnie Natanielem, więc to pewnie moje imię. 

-Jesteś teraz moim uczniem. Jak się pewnie domyślasz jestem duchem śmierci, a właściwie 
jednym z duchów śmierci. 

- Czy to znaczy, że ja też nim jestem? 

-Miałem co do tego pewne wątpliwości… Widzisz nie masz wspomnień, co do tego, kim byłeś za
życia, jednak twoje emocje są zbyt żywe. Do tego znalazłem cię pośrodku nicości. 

-Dlaczego nazywasz mnie Natanielem, skoro nic o mnie nie wiesz? - zapytałem. 

-To imię… Należało kiedyś do bardzo bliskiej mi osoby. - odparł. 

-A możesz mi zdradzić swoje imię? 

-Nazywają mnie różnie, jednak mam na imię Deren. 

Byłem z jednej strony zaciekawiony tym, kim jest mój kompan, jednak z drugiej cały czas 
miałem przed oczami scenę, którą zastaliśmy w cyrku. Czy tak wygląda codzienność Duchów 
Śmierci? Pogrążyłem się w rozmyślaniach. Było to dla mnie ważne, ponieważ skoro byłem jego 
uczniem, to znaczyło, iż podobna przyszłość czeka i mnie. Nie odzywałem się już więcej aż do 
momentu, gdy dotarliśmy do nowego miejsca. 

Tym razem wyszedłem bez entuzjazmu. Aura tego miejsca, już z daleka, widocznie różniła się od
tej, którą zastaliśmy w cyrku. Tam, mimo iż cierpiało dziecko, można było wyczuć radość tłumu,
tutaj jednak nie dało się zauważyć ani śladu pozytywnych emocji. Wszędzie widać było tylko i 
wyłącznie strach, nienawiść, żądzę krwi i mordercze zamiary. To było jasne- miejsce, do którego 
teraz przybyliśmy, było polem bitwy między dwoma krajami. To była wojna. 



Deren pokazał mi, jak mogę odciąć się od dźwięków walki i krzyków rannych. Dzięki temu, 
mimo iż dookoła było wielu krzyczących ludzi, my szliśmy w zupełnej ciszy. Widoki były 
straszne. Żywi strzelali do siebie nawzajem, chcąc się pozabijać. Natomiast do martwych 
przylatywały różne ptaki. Czułem, iż nie były zwyczajne. 

-Mistrzu… Czym są te ptaki? - zapytałem cicho. 

-To są inne Duchy Śmierci mój uczniu. My widzimy ich pod tymi postaciami, tak samo oni nas 
postrzegają jako ptaki. - wyjaśnił mi. 

-Dlaczego się tak dzieje? - pytałem zaciekawiony. 

-Wraz z rozwojem ludzkości zwiększyła się też liczba zgonów. Wynaleziono także pojęcie 
wojny. Jak możesz się domyślić, podczas starć zbrojnych umiera duża liczba śmiertelników w 
krótkim czasie, więc by zniwelować zagrożenie, że jeden duch omyłkowo lub specjalnie trafi 
duchową formę drugiego, tym samym jakby zabijając śmierć, wprowadzono zasadę, przepis w 
świecie głoszący, iż nie może dojść do sytuacji, gdy dwa Duchy Śmierci spotkają się w świecie 
ludzi. 

-Rozumiem… 

W tym momencie dotarliśmy do przeznaczonego nam człowieka. Był to starszy już mężczyzna, 
któremu odłamki, po jakimś wybuchu, rozcięły tętnicę udową. Niespodziewanie Deren dał mi 
swoją kosę i powiedział, bym to ja spróbował uwolnić jego duszę. Bałem się. Nie wiedziałem, co
mam czuć, jednak wziąłem ostrze, uniosłem je nad głowę żołnierza i rozpocząłem sentencję. 

- Biedna duszo, przynoszę kres twojemu cierpieniu. Bądź spokojna, po tej stronie czeka cię 
uko…- w momencie, gdy miałem zakończyć formułę i wbić czubek kosy w ciało, nauczyciel 
zatrzymał oręż. 

-W momencie, gdy nie masz pewności czy sumienie danego człowieka jest czyste, nie możesz 
obiecać mu ukojenia. To jeszcze nie twój czas. -wziął ode mnie kosę i zaczął własną mowę- 
Biedna duszo, przynoszę kres twojemu cierpieniu. Tymczasem posyłam cię na sąd, obyśmy 



spotkali się kiedyś w nirwanie. - uwolnił duszę, wziął ją na rękę, jednak ta zamiast polecieć do 
góry błysnęła, a następnie zniknęła. 

-Co się z nią stało Derenie? - zapytałem. 

-Przeszła na swój sąd osobisty, tyle wiem, jednak nie mam już wglądu, co się z nią dzieje. - 
odparł. - Wracajmy, czeka na nas kolejne zlecenie. 

Wróciliśmy więc do nicości. Zacząłem się z nią oswajać. Teraz już nie wydawała mi się taka 
straszna, jak za pierwszym razem, gdy tutaj trafiłem. Może to dlatego, że czułem, iż nie jestem 
sam. Miałem przy sobie przewodnika, a mojej wędrówce przyświecał jakiś jasno określonych cel.
Jedyne, co mnie odrzucało od tego miejsca, to wszechobecnie panująca ciemność. Świat ludzi, 
mimo iż nie zawsze pełen pozytywów, miał dostęp do światła. Promyki słońca dawały 
śmiertelnikom nadzieję na poprawę ich losu, natomiast tutaj był tylko mrok. 

-Natanielu, nasze następne zadanie jest wyjątkowo… trudne- powiedział powoli i z 
zastanowieniem mój mistrz. 

-Dlaczego nauczycielu? - zapytałem ciekawy. 

-To jedna z sytuacji, która definiuje to, czy nadajesz się do tej funkcji. 

 Docieraliśmy już na miejsce. Aura tego miejsca była bardzo negatywna, jednak po widoku pola 
bitwy nie robiło to już takiego wrażenia. Zastanawiałem się, co miał na myśli Deren, mówiąc 
trudne zadanie. Wyobrażałem sobie wizję, w której mamy znowu do czynienia ze śmiercią 
dziecka lub nie możemy zobaczyć, po kogo tak właściwie zostaliśmy wysłani. Po przejściu przez 
portal ukazał nam się stary wiejski dom. Ze środka dobiegały nas odgłosy awantury. Pijany 
ojciec kłócił się o coś z synem. W pewnym momencie doszło do rękoczynów i rodzic bił własne 
dziecko w przypływie agresji. Był to paskudny widok. 

-Przypatrz się uważnie, mój uczniu- powiedział niespodziewanie Deren- po kogo przyszliśmy? 

-To nie może być…- zorientowałem się, iż czas obu mężczyzn dobiegał do końca- jak to? 



-Obserwuj uważnie. 

Chłopak był już ledwo przytomny, jednak chwycił pręt służący do przewracania drewna 
opałowego w kominku i dźgnął nim dotkliwie ojca. Jednocześnie jeden z żarzących się węgli 
wypadł na drewnianą podłogę i rozniecił pożar. Ani syn, ani ojciec nie mogli się ruszać. Chłopiec
miał złamaną kość udową, natomiast pijany rodzic był przybity owym prętem przez stopę do 
podłogi. 

-Przeklinam dzień, w którym się urodziłeś! - wykrzykiwał ojciec. 

-A ja ci przebaczam. - odpowiedział szeptem syn. 

Młody był pogodzony z wizją śmierci, natomiast stary traktował to jako coś niesprawiedliwego. 
Nauczyło mnie to, że nie każdy jest wystarczająco dojrzały, by przyjąć i zaakceptować swój los. 
W tym momencie mój mistrz przystąpił do pacyfikacji, jednak ku mojemu zdziwieniu i w 
stosunku do ojca i do syna wyrok był taki sam: ich dusze miały zstąpić na sąd osobisty. Nie 
rozumiałem, dlaczego, jednak Deren wyjaśnił mi, iż nie wiedział, jak inaczej mógłby 
rozstrzygnąć ich losy. Przeznaczenie dziecka zostało przeklęte przez ojca, natomiast pobicie, 
które ostatecznie doprowadziło do zgonu młodzieńca, jak i wszystkie krzywdy wyrządzone mu 
przez rodzica zostały wybaczone na łożu śmierci. Czasami, gdy nie jesteśmy stuprocentowo 
pewni swoich decyzji lepiej jest postanowić decydować mądrzejszym od siebie. 

Następne zadanie miało się dla mnie okazać kluczowe. Był to dzień mojego ostatecznego testu. 
Przybyliśmy do spokojnych przedmieści. W małym jednorodzinnym domu mieszkała starsza 
kobieta. Była samotna, jej dzieci były już dorosłe, założyły swoje własne rodziny i wyprowadziły
się z rodzinnego gniazdka. Kobieta leżała na tapczanie. Była już w sędziwym wieku. Była to 
śmierć z przyczyn naturalnych. Niespodziewanie, gdy pojawiliśmy się w jej domu, staruszka 
przemówiła do nas. 

-Więc już przybyliście panowie? - spojrzała w naszą stronę. 

-Tak Pani Jones. - odpowiedział spokojnie bez żadnego zdziwienia Deren. 



-Jak to możliwe? Pani nas widzi? - zapytałem będąc w szoku. 

-A i owszem, chłopcze.- babcia życzliwie się uśmiechnęła. 

-Pani wybaczy to mój uczeń. Dopiero się uczy. -ukłonił się mój mistrz- widzisz Natanielu, gdy 
mamy do czynienia z odejściem z przyczyn naturalnych, z powodu sędziwego wieku osoba, po 
którą przybyliśmy może nas dostrzec. Nie zawsze się to dzieje, jednak musisz być na następny 
raz przygotowany na taką możliwość. - odpowiedział mi spokojnie. 

-Młodzieńcze, musisz się wiele nauczyć prawda? Ciężką macie pracę panowie, jednak jestem 
wam wdzięczna. Przeżyłam na tym świecie już wszystko, co było mi przeznaczone. Dzieci 
odchowałam, męża pogrzebałam, wielu moich przyjaciół także zdążyło już odejść z tego świata, 
więc i ja pragnę do nich dołączyć. - zaśmiała się kobieta. 

-Jeżeli pani nie ma nic przeciwko, to chciałbym, aby to mój uczeń pomógł się pani przeprawić na
drugą stronę. - powiedział spokojnie nauczyciel. 

-Jesteś pewien, że jestem gotów? - spojrzałem na niego. 

-Pani wybaczy, jeszcze nie wie, że kobiecie nie można pozwolić czekać. - pierwszy raz 
zobaczyłem jak Deren się śmieje. 

-Nic nie szkodzi. Podejdź tu, mój chłopcze. Starsza pani potrzebuje dzisiaj twojej pomocy. Nie 
możesz przecież odmówić prawda? - powiedziała z uśmiechem. 

Wziąłem kosę mojego mistrza i podszedłem do jej łóżka. 

-Dziękuję ci chłopcze, że spełniasz moją prośbę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy 
po drugiej stronie. 

Nie wiedziałem wtedy, co powiedzieć. Mimo iż sądziłem, że jestem już w stanie tłumić ludzkie 
emocje, po moim policzku popłynęły łzy. Uniosłem kosę nad starszą panią. 



-Biedna duszo, przynoszę kres twojemu cierpieniu. Bądź spokojna, po tej stronie czeka cię 
ukojenie – uwolniłem jej duszę z ciała- obyś w zaświatach spotkała swoich bliskich. 

Po wypowiedzeniu sentencji dusza staruszki wzleciała ku niebu. Deren podszedł do mnie, 
położył mi rękę na ramieniu i powiedział, że zdałem swój egzamin i oświadczył, że jest ze mnie 
dumny. 

Po powrocie do zaświatów dostałem swoją własną kosę i strój Ducha Śmierci, taki sam jak nosił 
mój mistrz. Mogłem od tej pory sam wyruszać na misje, jednak oznaczało to, że jeżeli opuszczę 
mojego nauczyciela to możliwe, iż się już więcej nie spotkamy. Postanowiłem więc zostać z nim 
jeszcze przez kilka następnych misji, by zdobyć doświadczenie. Uczyłem się, kiedy mogę podjąć 
decyzję o losie danej duszy, co oznacza potępienie, sąd czy też spokój. Sytuacje, których byłem 
świadkiem, sprawiły, iż z każdym naszym wyjściem stawałem się moim zdaniem bardziej 
dojrzały emocjonalnie. Nauczyłem się jak w przypadku silnych emocji na chłodno przemyśleć 
daną sytuację czy też w końcu opanowałem ludzkie odruchy, takie jak chęć pomocy. Z biegiem 
czasu utwierdzałem się, iż los wybrał mnie do pełnienia tej funkcji nie bez powodu. Dzień, w 
którym obudziłem się w pustce, jak i ten, gdy znalazł mnie Deren stawały się coraz odleglejszą 
przeszłością. 

 Dzisiaj nie jestem już w stanie określić od jak dawna pełnię rolę kostuchy. Opuściłem swojego 
mistrza, gdy podczas jednej z naszych wędrówek spotkałem zagubioną w zaświatach 
dziewczynę. Jej sytuacja przypomniała mi jak dawniej spotkałem swojego nauczyciela i zostałem
jego uczniem. Zacząłem się zastanawiać, czy tak właśnie rodzą się nowe Duchy Śmierci. Nie 
zastanawiałem się długo. Postanowiłem wziąć napotkaną niewiastę na swoją uczennicę. Ta 
jednak postanowiła zagrodzić mi drogę i nie przepuszczać. Nazwałem ją więc samolubną.  

Niezbadane są losy przeznaczenia. Świat sam wybiera dla nas nasze losy. Gdy obudziłem się w 
nicości, nie śmiałbym nawet przypuszczać, jakim żywotem to zaowocuje. Gdyby napotkany 
przeze mnie kiedyś wędrowiec powiedział mi, że zostanę jego uczniem, a potem nauczycielem 
własnej uczennicy, nie dałbym mu wiary. Czasami zastanawiam się, czy Deren sobie jakoś radzi, 
czy może wziął na przeszkolenie kogoś nowego, ale jestem pewien, iż idzie mu doskonale, w 
końcu to mój mistrz i przyjaciel.  

Nazywam się Nataniel- Duch Śmierci, a to moja historia. 

Zaiimi


