
Kombinat spłonął na rok przed moim urodzeniem. To było wielkie wydarzenie, 

podobno pokazywali relację w telewizji. Budynki paliły się przez trzy dni, strażacy nic 

nie mogli zrobić. Wszyscy mieszkańcy Młynów oglądali ten pożar i bali się, czy ogień 

nie przeniesie się do wsi. Po trzech dniach spadł deszcz i ugasił płomienie. Prawie 

wszystkie zabudowania spółdzielni się spaliły. Został tylko ogromny, betonowy młyn. 

Ogień osmalił go tak, że stał się jednolicie czarny. Pięć szerokich, żelaznych ramion 

wiatraka poskręcało się od gorąca i sterczy na wszystkie strony, niczym wielkie 

korkociągi. Przedtem tych skrzydeł było sześć, ale jedno ułamało się podczas pożaru 

i odpadło.  

Kombinat został zabezpieczony i ogrodzony. Najpierw mówiło się o jego 

odbudowie lub rozbiórce, ale po jakimś czasie wszyscy o tym zapomnieli. Czarny 

Młyn stoi, jak stał, i ani deszcz, ani śnieg, ani wiatr nie są w stanie usunąć smolistej 

sadzy, która wżarła się w jego ściany. Nikt się tam nie zapuszcza. Po pierwsze 

dlatego, że to niebezpieczne miejsce, bo ruiny ledwo stoją, a po drugie… W Czarnym 

Młynie jest coś złego. Nikt nigdy głośno tego nie powiedział, ale wszyscy to czują, a 

na pewno czujemy to my, dzieci. Kilka razy wybraliśmy się pod ogrodzenie, żeby 

obejrzeć zgliszcza. Piotrek przechwalał się, że gdyby chciał, mógłby tam wejść, ale 

nikt z nas nie podjął tematu, zresztą nawet on sam swoje przechwałki wygłaszał 

niezbyt pewnym głosem. Czarny Młyn jest niedobrym miejscem, od którego cierpnie 

skóra na grzbiecie, i kropka, a w dodatku okropnie brzydkim. Wszyscy najchętniej 

omijaliby je szerokim łukiem, gdyby nie to, że jedyna droga do Siej prowadzi obok 

niego. […] 

 

– Nakarmiłeś Melę? – pyta mama. 

– Pewnie. 

– A co dziś robiliście? 

– Nic, byliśmy na łąkach przy autostradzie.  

Zastanawiam się, czy opowiedzieć jej o dziwnym dźwięku, który słyszeliśmy, i o 

tym, co powiedziała Mela, ale mama jest tak zmęczona, że nie chcę jej denerwować. 

Pytam więc:  

– A jak było w pracy? 

– Dużo klientów – wzdycha mama. – Chyba ze cztery wycieczki autokarowe. 

Potem sprzątamy ze stołu i idę umyć zęby.  

– Tylko nie czytaj za długo – upomina mnie mama. – Już późno. 



– Dobrze – odpowiadam niechętnie, bo mam bardzo ważną książkę. 

[…] 

– Dobranoc – mama zagląda przez drzwi. 

– Dobranoc – odpowiadam. 

Mama stoi przez chwilę w progu, przyglądając mi się z zastanowieniem. 

– Widziałam coś dziwnego – odzywa się wreszcie. – W drodze powrotnej. 

– Co? – spoglądam na nią czujnie. 

– Ten wielki wiatrak w kombinacie… Wiesz, ten spalony… 

– Wiem, Czarny Młyn. Co z nim? 

Mama przygląda mi się bez słowa i nad czymś myśli. Najwyraźniej wolałaby mi 

nie mówić, co widziała, ale wie, że jeśli tego nie zrobi, już jutro skoro świt tam 

popędzę, żeby się dowiedzieć. Po chwili potrząsa lekko głową i mówi niechętnie: 

– Obraca się. 

– Co się obraca? 

– No, wiatrak, jego ramiona. Zaczęły się obracać. 

Przez dłuższą chwilę nie bardzo rozumiem, co mama do mnie mówi. 

– Jak to obracać? – pytam ze zdumieniem. 

– Tak jakby młyn pracował. Wiesz, jakby wiatr poruszał ramionami. 

Nic nie mówię, tylko wpatruję się w mamę szeroko otwartymi oczami.  

– Przecież wiatrak jest spalony – mówię wreszcie. – A ramiona ma całkiem 

pogięte. 

– Wiem – mama ze zniecierpliwieniem wzrusza ramionami. – Specjalnie 

zatrzymałam auto i wysiadłam, żeby się przyjrzeć. Skrzydła wiatraka się obracały. 

Chociaż nie było wiatru. Wcale. Nie podoba mi się to. Dlatego chciałam cię o coś 

prosić. 

– O co? – pytam. 

– Obiecaj mi, że nie będziecie się tam bawić. To może być bardzo 

niebezpieczne. 

– Nie bawimy się tam. 

– Ale kiedyś tam chodziliście. 

To prawda, kilka razy wybraliśmy się z resztą dzieciaków pod kombinat, ale nie 

przechodziliśmy przez ogrodzenie, tylko przyglądaliśmy się przez siatkę. Chyba 

zresztą nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby wejść do środka – cały teren 



pełen był pogiętego żelastwa i gruzu, a Czarny Młyn wyglądał, jakby tylko cudem 

trzymał się w jednym kawałku. 

– Nie będziemy się tam bawić – powtarzam. 

Ale jutro tam pojedziemy, myślę sobie po cichu. Nie po to, żeby się bawić. 

Pojedziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Przyjrzymy się tylko zza płotu i wrócimy. 

 


