 Czasem zastanawiam się, co by było gdybym została sama na świecie, gdyby wszyscy ludzie znikneli. Czy wtedy moje problemy ulotniłyby się i odeszły w niepamięć? Lecz, czy po pewnym czasie nie oszalałabym? Przecież człowiek potrzebuje innego człowieka by przeżyć…
 -Ej! Czy ty w ogóle słuchasz, co do Ciebie mówię?! – Krzyknęła mi prosto do ucha. Robiła wszystko, aby każdy mój dzień w szkole był koszmarem. Dlaczego uwzięła się akurat na mnie? Co jej takiego zrobiłam?! 
 Ach…no tak… to było wtedy, gdy na korytarzu potknęła się i upadła. Ubzdurała sobie, że podstawiłam jej nogę, a przecież to nie byłam ja. Od razu zaczęła wrzeszczeć i wyzywać mnie. Odpowiedziałam jej chyba coś niezbyt grzecznego, nie wiem, nie pamiętam.  Może, gdybym po prostu ją zignorowała to miałabym spokój?
 Hehe…na pewno nie. Ta „księżniczka” nie przepuściłaby nikomu, kto nie pasuje do jej wyidealizowanego świata. 
 -Ty! Wieśniaro! Głucha jesteś czy co?! – Z zamyślenia wyrwał mnie jej głos.
 -Nie jestem głucha… - mruknęłam, powoli zaciskając pięści.
 -Naprawdę? Oho, ktoś tu chyba się wściekł! - Powiedziała z udawanym strachem. – Eeej, ona chyba chce mi coś zrobić! Boje się!
 Powiedziawszy to uśmiechnęła się złośliwie, a głowę przechyliła lekko w lewo. Znałam ten gest...w tej chwili jej goryle zaczęli się ze mną szarpać, a potem pchnęli mnie w krzaki. 
 -To do zobaczenia jutro, ty kupo gówna! – Krzyknęła w moją stronę i odeszła razem ze swoją obstawą, śmiejąc się przy tym.
 Poczułam ogromną wściekłość i chęć zemsty.
 Powoli wstałam i zaczęłam chować rzeczy do tornistra. Z lekkim niepokojem wróciłam do domu. Dzisiaj miała być wywiadówka.
 Gdy tylko weszłam do mieszkania zamknęłam się w pokoju. Rzuciłam swoje rzeczy w kąt i położyłam na łóżku. Rozmyślałam…w sumie o wszystkim i o niczym.
 -Katherina!!
Usłyszałam krzyk taty, wrócił już z wywiadówki…jest wściekły. Poczułam jak strach ściska mi gardło, a serce zaczęło bić coraz szybciej. Przezwyciężając swoje przerażenie wyszłam z pokoju i właśnie wtedy rozpoczęło się moje "małe piekło"…
***
 Tylko blask zachodzącego słońca rozświetlał mój pokój. Powoli zaczęłam dochodzić do siebie po tym jak ojciec wyładował na mnie swoją złość. Bolało mnie całe ciało. Próbowałam jakoś uspokoić moje szybko bijące serce i wciąż trzęsące się dłonie. Bezskutecznie. Leżąc na łóżku bezsensownie wpatrywałam się w sufit. Jak długo już tak leżałam? Nieważne…
 -Rany, ale patola… - wyszeptałam. – Dlaczego akurat mnie spotkał taki los? Co ja takiego zrobiłam? Gdybym tylko mogła coś z tym zrobić…
~Nikt nie powiedział, że nie możesz.
 -Kto tu jest?! – Nerwowo zaczęłam rozglądać się po pokoju.
~To ja!
 Na brzeg mojego łóżka wskoczyło jakieś koto-podobne stworzenie. Było cale białe, miało długi puchaty ogon, a z uszu…wyrastały mu…właściwie, co to było? Jakieś kitki? Mniejsza o to. W każdym razie końcówki tych „kiteczek” były lekko różowawe, a wokół nich wisiały dwa złote pierścienie.
 ~Dzień dobry, Cairo Katherina. 
 -H-hej…skąd wiesz, kim jestem? I kim ty w ogóle jesteś?
 ~Jestem Kyubey. A Ciebie znam, ponieważ obserwuje Cię już od dawna.
 -Kyubey… - wyszeptałam. Spojrzałam w jego stronę i zauważyłam parę różowych ślepi wpatrujących się we mnie z wyczekiwaniem. Poczułam dreszcz przebiegający mi po plecach. –Dlaczego mnie obserwowałeś? 
 ~Katherina... Jeżeli zawrzesz ze mną kontrakt i staniesz się czarodziejką, spełnię Twoje życzenie.
-Czarodziejką? Nie wygaduj bzdur! Poza tym…życzenie? Jakie życzenie? – Spytałam, ale nie doczekałam się odpowiedzi. Usłyszałam głośne kroki zmierzające w kierunku mojego pokoju. – O nie! To pewnie tata…Znów sobie coś wypił i mu odbija. – Ponownie zaczęłam się trząść. Zaraz zacznie się kolejne „piekło”. – Kyubey szybko ukryj się! Jeśli mój ojciec Cię zobaczy to…
 ~Nie martw się. Nie jestem widoczny dla ludzi.
Nagle do pomieszczenia wszedł wysoki, chwiejący się na boki mężczyzna. Nie zdążyłam się nawet odezwać, a on jednym uderzeniem zrzucił mnie z łóżka na podłogę. Dopiero tam zaczął mnie bić i kopać. Kątem oka dostrzegłam mamę stojącą w drzwiach. Usta zakryła dłońmi. Już dawno przestała protestować, gdy ten człowiek mnie bił. Po prostu wiedziała, że to nic nie da. Kyubey wciąż siedział na moim łóżku i wpatrywał się we mnie swoim pustym wzrokiem.
***
 Gdy wreszcie drzwi mojego pokoju zamknęły się, zaczęłam powoli podnosić się z podłogi.
Mam dość, pomyślałam, już dosyć!
 -K…Kyubey… - Wyszeptałam.
 ~Hmm?
 -Mówiłeś, że spełnisz moje życzenie. Jakiekolwiek by ono nie było, spełnisz je?
 -Tak.
 -W takim razie…moim życzeniem jest… - Zaczęłam. – Życzę sobie, aby…aby ci ludzie…oni wszyscy dali mi już święty spokój! Żeby w końcu przestali mnie dręczyć i poniżać. Niech przestaną mnie zauważać!
 ~Jesteś gotowa, aby ryzykować życie dla tego życzenia?
 -TAK!!
 Dopiero po wypowiedzeniu tego słowa dotarło do mnie, o co zostałam spytana. Ryzykować życie? Dlaczego? O co mu chodzi? Przecież miałam tylko zostać czarodziejką.
 Nagle poczułam jakby jakaś część mnie właśnie opuściła moje ciało. Nie wiem, czemu, ale nagle zaczęło brakować mi tchu. W tym momencie oślepiło mnie śnieżnobiałe światło. 
***
 Obudził mnie dźwięk mojego upiornego budzika. Ech…dobrze, że dziś jest piątek. Ledwie przytomna zaczęłam wstawać. Chwiejąc się dotarłam do łazienki. Ależ mnie wszystko boli! Opłukałam twarz chłodną wodą na pobudzenie, a następnie zaczęłam szczotkować zęby, po czym poszłam do pokoju ubrać się. 
 Zdjęłam z wieszaka szkolny mundurek i podeszłam do szuflady z bielizną biorąc do ręki resztę potrzebnych rzeczy. Rzuciłam wszystko na łóżko i zaczęłam ściągać z siebie piżamę. 
 Moim oczom ukazał się okropny widok. Całe ciało było posiniaczone, jedynie niewielkie skrawki mojej skóry miały normalny kolor. Myślałam, że zemdleję na ten widok.
 Trzęsącymi się rękoma zaczęłam się ubierać jednocześnie próbując pościelić łóżko. Następnie wzięłam do ręki szczotkę i podeszłam do lustra. Miałam bladą, zmęczoną twarz o ciemnych oczach, na które opadała ścięta na ukos grzywka. Wyglądam strasznie, pomyślałam. Zaczęłam czesać włosy i wtedy zauważyłam na palcu u prawej ręki pierścień z białym kryształkiem pośrodku. Skąd on się u mnie wziął? 
 Gdy w końcu rozczesałam włosy, związałam je w koński ogon. Były one czarne, ale im bliżej końcówek tym robiły się jaśniejsze, aż wreszcie na samym końcu stały się białe. Jak to było możliwe? To wciąż pozostawało dla mnie zagadką.
 Pora na jakieś śniadanko, przemknęło mi przez myśl po tym, gdy zaburczało mi w brzuchu. Poszłam do kuchni, zastałam w niej jedynie mamę, siedziała i popijała kawę. Taty nie było, poszedł do pracy. 
 -Hej mamo. - Przywitałam się. Nie odpowiedziała. Może nie dosłyszała?
 -Hej mamo!! - Powtórzyłam. Wciąż nic. - Nieważne. - Mruknęłam.
 Wyciągnęłam z lodówki jedzenie i zaczęłam robić sobie kanapki. Po chwili zorientowałam się, że nie ma ketchupu. 
 -Mamo, jak będziesz robić dziś zakupy to kup ketchup, ok?
 Zero reakcji. Teraz zaczęło mnie to denerwować. Podeszłam do niej i dźgnęłam ją w ramię. Uniosła głowę. No w końcu, pomyślałam. Przez chwilę wpatrywała się we mnie jakby czegoś szukała.
 -Musiało mi się wydawać. - Powiedziała wstając z krzesła i kierując się do salonu. 
 O co jej chodzi? Wzruszyłam ramionami i zabrałam się za jedzenie kanapek. Po jakichś dziesięciu minutach wstałam od stołu i posprzątałam po sobie, po czym poszłam do pokoju po szkolną torbę i ruszyłam w kierunku drzwi.
 -To pa! - Rzuciłam na odchodne. Znów nie usłyszałam odpowiedzi.
 W szkole było to samo. Nauczyciele wstawiali mi nieobecności do dziennika, mimo iż patrzyli prosto na mnie, a ja, co chwile krzyczałam, że przecież jestem. Znajomi z klasy nie reagowali, gdy do nich podchodziłam. Nawet po skończonych zajęciach moi prześladowcy nie podeszli do mnie i mnie nie dręczyli. 
 Co się stało? Czemu wszyscy mnie...Ignorują? Dopiero teraz dotarło do mnie, że to może mieć związek z moim życzeniem. Przecież zażyczyłam sobie, żeby ludzie przestali mnie zauważać. Jakie będą skutki tego życzenia? Po moich plecach przebiegł dreszcz. Zaczęłam się naprawdę niepokoić. Wtedy nie zadawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo tragiczny okazał się mój wybór.
***
 ~Hej, Katherino. Co u Ciebie?
 Podniosłam wzrok znad książki. Przede mną, na łóżku siedział Kyubey i wpatrywał się we mnie. Zamknęłam i odłożyłam czytadełko na stolik.
 -Czytałam. - Odpowiedziałam mu. - A tak, mam do Ciebie prośbę.
 ~Jaką?
 -Mógłbyś nie nazywać mnie "Katheriną"? To brzmi tak poważnie. - Uśmiechnęłam się lekko. - Możesz na mnie mówić "Katie" albo "Kei".
 ~Dziwna jesteś, Kei.
 -Dziwna? Niby czemu? - Spytałam. Chociaż może on ma rację? W szkole nie jestem zbyt lubiana, mało tego, dręczą mnie tam. Poza tym, jaka normalna osoba zawarłaby kontrakt z kimś kogo nie zna, a do tego niewiadomo, co miałaby robić jako czarodziejka, która niby ma ryzykować życie... Jestem....Taka...Żałosna. - Zresztą, nieważne. Kyubey? O co ci wtedy chodziło? Z tym, czy jestem gotowa ryzykować życie dla tego życzenia? Co to miało znaczyć?
 ~Ach, to. Więc, posłuchaj. Gdy spełniłem Twoje życzenie, zawarłaś ze mną kontrakt i stałaś się czarodziejką. Teraz Twoim zadaniem jest walczyć z wiedźmami.
 -Wiedźmami? Takimi jak w tych różnych bajkach, które teraz puszczają w telewizji? I jak niby mam je pokonać? Może za pomocą czarów? Hokus pokus, czary mary. - Dodałam z kpiącym uśmieszkiem.
 ~Nie, to nie o takie wiedźmy chodzi. - Odpowiedział, trochę zniecierpliwiony. - Wiedźmy, z którymi masz walczyć rodzą się z przekleństw. Budzą w ludziach takie uczucia jak nienawiść, gniew i podejrzenie. Pożerają ich od środka.
 -Mam walczyć z... Z czymś takim? Ale...Jak miałabym znaleźć taką wiedźmę? A co ważniejsze, jak z nią walczyć?
 ~Wiedźmy ukrywają się pod magiczną barierą, dlatego nie są widoczne dla zwyczajnych ludzi. Natomiast Ty możesz ją wykryć za pomocą swojego klejnotu duszy.
 Powiedziawszy to podszedł do mnie i dotknął swoją małą łapką pierścienia na moim palcu. W tym momencie kamyk rozbłysnął oślepiającą bielą i zniknął. Za to na mojej dłoni pojawił się biały klejnot osadzony w złotej oprawie.
 -Jaki piękny! To mój klejnot duszy?
 ~Tak. Dzięki niemu łatwo odnajdziesz wiedźmę. Gdy będziesz się zbliżać do miejsca jej pobytu klejnot będzie świecił coraz jaśniej. Jednak nie zawsze będzie taki jasny. Po pokonaniu wiedźmy pojawia się w jego wnętrzu brud, który sprawia, że klejnot nie świeci tak jaskrawo, ale także jesteś słabsza. Jeżeli cały zapełni się brudem staniesz się wiedźmą. Aby temu zapobiec musisz go regularnie oczyszczać za pomocą Nasiona Żalu, które pozostawia po sobie wiedźma. Gdy masz szczęście otrzymasz po walce Nasiono, lecz nie zawsze tak jest.
 Kiwnęłam głową, aby kontynuował. Wciąż wydaje mi się to takie niezwykłe. Czarodziejki, wiedźmy, magia...Normalnie jak we śnie.
 ~A co do tego, jak miałabyś walczyć z wiedźmą...Cóż, jesteś czarodziejką możesz użyć magii. Chcesz dziś wyruszyć na poszukiwanie wiedźm?
 -T-tak. - Powiedziałam. Serce waliło mi w piersi. Boję się, bardzo się boję, ale kto wie? Może to nie będzie aż takie straszne? Nie przekonam się dopóki nie spróbuję. Po chwili dotarło do mnie, jaka jestem głupia. Idę szukać wiedźmy, właściwie z zerowym doświadczeniem. Zginę już w pierwszej walce, chociaż mówi się, że głupi mają szczęście. Westchnęłam, po czym podniosłam się z łóżka i ruszyłam w stronę drzwi. Już nie mówiłam do rodziców, że wychodzę albo, że przybyłam. Nie było sensu. I tak mnie zignorują.
***
 -To…gdzie mam ich szukać? – Spytałam nieco zmieszana stojąc przed wejściem do domu.
 ~Najlepiej będzie, jeżeli zaczniemy przeszukiwać miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków, potem moglibyśmy sprawdzić opuszczone budynki takie, które nadawałyby się do popełnienia samobójstwa. – Powiedział, tymczasem wskakując mi na ramie. 
 -O-ok.
  Ruszyliśmy. Szłam wzdłuż ruchliwych ulic, a także przechodząc obok mostów. W pewnej chwili mój klejnot duszy zaczął świecić coraz intensywniej. Stałam wtedy na pomoście. Nagle otoczenie zaczęło się zmieniać. Zamiast jeziora, zachodzącego słońca i lekko falujących na wietrze drzew zobaczyłam kolorową scenerię. Podłoże zaczęło mienić się we wszystkich kolorach tęczy, a w powietrzu migały sceny z mojego życia. Gdzieniegdzie toczyły się kolorowe kulki z szaleńczym uśmiechem na twarzy.
 -Co? Co się stało? To tutaj znajduje się wiedźma? - Spytałam przerażona.
 ~Tak. Teraz musisz ją odnaleźć i pokonać.
Kiwnęłam głową. Skoro mam ją pokonać to chyba powinnam jakoś zamienić się w czarodziejkę czy coś... Ale jak?
 Nagle mój klejnot zaczął świeć coraz bardziej. Jakimś cudem mój granatowy mundurek i szkolne trampki zniknęły, a na ich miejsce pojawiły się czarne buty na obcasie, zwiewna czarna sukienka na ramiączkach sięgająca do połowy ud, białe, krótkie rękawiczki i równie biała narzutka z przodu zawiązywana sznurkami z ponponkami na końcach. Moje włosy, zwykle rozpuszczone, zostały związane białą wstążką w luźną kitkę lekko opadającą na lewe ramie.
 Wow! A więc to była ta przemiana w czarodziejkę? Hehe fajny strój, nie powiem, że nie. Tylko, czym mam walczyć?
 Jakby na zawołanie w mojej ręce pojawił się topór. Nie mogłam w to wszystko uwierzyć. To nie może się dziać naprawdę. 
 Niepewnie ruszyłam dalej, a nie było to łatwe, gdyż nigdy nie chodziłam w obcasach. Boję się, tak bardzo się boję! W co ja się wpakowałam? 
 Szłam i szłam przez ten dziwny świat, aż w końcu dotarłam do dziwnych drzwi. Niby takie zwyczajne, a jednak jakieś...Inne. Nad nimi wisiała tabliczka z jakimś niezrozumiałym napisem. Ech, nieważne.
 -To tu znajduje się wiedźma? Za tymi drzwiami? - Spytałam jednocześnie próbując opanować drżenie głosu.
 Kyubey kiwnął tylko głową i zeskoczył z mojego ramienia. Trzęsącą się ręką powoli otworzyłam drzwi. Moim oczom ukazało się gigantyczne pomieszczenie o owalnym kształcie. Na każdej ścianie widać było obracające się zębate koła. Na samym środku pokoju znajdowała się wiedźma, wyglądała jak... Latający kaloryfer? Chcąc nie chcąc lekko się uśmiechnęłam. Latający grzejnik unosił się na powiększonej wersji skrzydeł ważek. Co za cyrk, przeszło mi przez myśl. 
 Mocniej ścisnęłam trzymany w ręce topór i powoli zaczęłam podchodzić do tego cuda. Kiedy zbliżyłam się na odległość kilkudziesięciu kroków wiedźma nagle odwróciła się w moją stronę ukazując swoją "twarz". 
 Nagle z jej pleców wyrosły długie kable i jeden z nich trafił mnie tak mocno, że aż uderzyłam o ścianę po mojej prawej stronie. Bolało jak diabli. Boję się, boję się, boję się, BOJĘ SIĘ! Ja tu umrę! 
 Powoli zaczęłam wstawać, ale wiedźma tylko na to czekała i od razu wysłała w moją stronę jeden ze swoich kabli. W tej chwili przypomniałam sobie o mojej broni. W ostatnim momencie zamachnęłam się toporem i odcięłam przewód. Kaloryfer wydał z siebie przerażający pisk. Korzystając z chwilowej pewności siebie biegiem ruszyłam w stronę przeciwnika, co rusz odcinając nadlatujące kable. Kiedy już miałam przeciąć wiedźmę na pół, ostatni z nich uderzył mnie prosto w brzuch, przez co ponownie uderzyłam o ścianę i spadłam, ciężko uderzając o podłoże. Poczułam, że zbiera mi się na wymioty, jednak zamiast wymiocin wyplułam krew. Gdy podniosłam wzrok spostrzegłam naelektryzowany przewód zmierzający prosto w moją stronę. Zacisnęłam mocno powieki. Więc to tak umrę? O Boże, gdybym mogła jakoś stać się jakaś przeźroczysta czy coś, niech ta magia się na coś przyda! 
 Właśnie w momencie, w którym miałam zginąć kabel przeszył mnie na wylot wbijając się w ścianę, a mnie nic się przy tym nie stało. Byłam cała przeźroczysta. Wiedźma nie mogła mi nic zrobić, ale ja również nie mogłam jej uderzyć. Może jednak mam szansę wygrać? Jeżeli będę wystarczająco długo prześwitująca to może uda mi się podejść do wiedźmy na tyle, że gdy w końcu będę "normalna" uda mi się ją pokonać zanim ten kabel znów mnie trafi. Uśmiechnęłam się do siebie, po czym szybko pobiegłam w stronę grzejnika. Wiedźma desperacko próbowała mnie uderzyć, lecz za każdym razem jej ciosy przelatywały przeze mnie. Gdy znalazłam się już blisko przeciwnika spojrzałam na swoje ciało, znów byłam normalna. Muszę się pospieszyć. Szybko podbiegłam do unoszącego się kaloryfera i mocno odbiłam się od podłogi zadając wiedźmie ostateczny, śmiertelny cios.
 Już po wszystkim…Wygrałam!!!! Poczułam napływającą euforię. Otoczenie znowu było normalne. Znów stałam na pomoście nad jeziorem. Nie miałam już na sobie stroju czarodziejki tylko zwyczajny szkolny mundurek. Odetchnęłam z ulgą, jak dobrze, przeżyłam. 
 Najwyraźniej wykorzystałam dziś swój limit szczęścia. Wróciłam do domu bez Nasiona Żalu.
***
 Polubiłam walczenie z wiedźmami. Z każdą kolejną szło mi coraz lepiej. Przy okazji odkryłam, że moja wstążka do włosów potrafi zamieniać się w piłę łańcuchową. Po prostu cudownie! Czułam się naprawdę wspaniale. Nie przeszkadzało mi nawet to, że nikt mnie nie zauważał. Niestety Nasiono Żalu udawało mi się zdobyć średnio, co dwie, trzy pokonane wiedźmy, toteż mój klejnot duszy był już w połowie przepełniony brudem. Było naprawdę cudownie, do czasu...
 Samotność i ignorancja innych ludzi zaczęła mnie dobijać. Kyubey przychodził do mnie coraz rzadziej. Pewnie szukał kolejnej kandydatki na czarodziejkę. Mimo iż wciąż wygrywałam pojedynki, nie czułam już tej satysfakcji. Stałam się prawdziwym wrakiem człowieka. Doskwierająca samotność zaczęła przeradzać się w szaleństwo, przez co zaczęłam rozmawiać z wiedźmami jakby mogły cokolwiek zrozumieć. Po każdej walce udawało mi się tylko wyszeptać "przepraszam". Mam już dosyć, dosyć takiego życia! Co ja narobiłam! Przez swoją lekkomyślność i zbyt pochopne podejmowanie decyzji doprowadziłam się do takiego stanu! Gdybym mogła cofnąć czas. Jestem taka głupia i żałosna! Poczułam napływające do oczu łzy. Spojrzałam na swój klejnot duszy, był cały czarny, nie licząc małych skrawków bieli. Już czas, pomyślałam i uśmiechnęłam się.
 Ruszyłam w stronę jednej z opuszczonych dzielnic miasta. Po dotarciu na miejsce wygodnie usiadłam na chodniku. Jeszcze raz zerknęłam na klejnot. To już koniec. Stanę się wiedźmą. W sumie to nawet dobrze. Nie będę już ignorowana, ba! Nawet będą się za mną uganiać!...Będę wiedźmą, jak dobrze...
 W tej chwili klejnot zaczął pękać, aż w końcu rozbił się na małe kawałeczki. Zdążyłam tylko uśmiechnąć się zanim stałam się potworem...Potworem, którego nikt już nie mógł zignorować.

