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Dinozaury od zawsze fascynowały i inspirowały, zarówno młodych jak
i starych. Najlepszym tego przykładem niech będą pisarze Juliusz Verne, Artur
Conan Doyle i wreszcie Michael Crichton. Oni z kolei rozpalili wyobraźnię wielu
filmowców, w tym znamienitego Stevena Spielberga, a ostatnio Colina Trevor
rowa. To tym ludziom zawdzięczamy ożywienie prehistorycznych gadów, choć
tylko na kartach powieści oraz na wielkim ekranie.
Uwielbiamy dinozaury, dlatego jest nam niezmiernie miło, że wybrany przez
nas temat cieszy się taką popularnością. Otrzymaliśmy wartościowe artykuły
i ciekawe opowiadania, za które jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Sami również
przygotowaliśmy garść ciekawych tekstów, między innymi wywiad z paleonto
logiem Łukaszem Czepińskim (Dinozaury.com) oraz nostalgiczną pogadankę na
temat filmowego uniwersum Jurassic Park.
Skoro już mowa o Jurassic Park, to muszę zaznaczyć, że udany powrót
serii na wielki ekran nie był jedynym powodem, dla którego wybraliśmy
prehistoryczną tematykę. Aby nie było, numer oczywiście nie mógł się obyć bez
recenzji Jurassic World: Fallen Kingdom, autorstwa Daniela Wójcika, wielkiego
fana filmowego uniwersum Spielberga. Daniel przygotował również artykuł
o serii Walking with…, która wydana w 1999 przez BBC wprowadziła nowy
standard w branży filmów dokumentalnych.
Przede wszystkim jednak zachęcam do zapoznania się z tekstem Wiktorii Król
o początkach dinomanii oraz jej tragicznym wątku. Kolejną ciekawostką niech
będzie fakt, że prehistoria może inspirować nie tylko pisarzy i filmowców, ale
także muzyków, o czym postanowiła podzielić się z nami Małgorzata Gwara
w swym tekście Paleowolf. W naszej stałej serii zaś, czyli Jesteśmy tym co pisze
my, Angela Kudenko opowie nam o słowie „rutyniarz” i wyjaśni co wspólnego
może mieć ono z dinozaurami.
W drugiej połowie naszego numeru naturalnie czeka na Was osiem
wspaniałych opowiadań, które zachwycą Was niczym brachiozaur doktora
Alana Granta. Jestem pewien, że uprzyjemnią Wam ciepłe, letnie wieczory.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z Łukaszem Czepińskim
(Dinozaury.com)
Daniel Wójcik: Kiedy zacząłeś
interesować
się
dinozaurami
i jak wyglądała twoja droga do za
wodu paleontologa?
Łukasz Czepiński: Pamiętam
nawet dokładną datę – dzień moich
drugich urodzin. Jestem z pokolenia
Jurassic Park, dzięki któremu w 1993
właśnie na nowo rozgorzała w Pols
ce dinomania. Wcześniej miała ona
miejsce w latach 70-tych za sprawą
prof. Zofii Kielan-Jaworowskiej i jej
wypraw mongolskich, co ujawniło
się choćby w otworzonej w Chorzo
wie Kotlinie Dinozaurów. Popularne
były gumowe zabawki dinozaurów,
masowej produkcji azjatyckiej, które
dostałem na swoje drugie urodziny,
a które to tak przypadły młodemu
mnie do gustu, że nie odstawiałem ich
na krok. Czytać uczyłem się na popu
larnonaukowych książkach o dino
zaurach, czy popularnych wówc
zas czasopismach z wydawnictwa
De Agostini. W szkole podstawowej
wiedziałem już, że chcę zostać pale
ontologiem i badać prehistoryczne

stwory. Od tamtej pory nie wpadłem
na lepszy pomysł na życie, więc: oto
jestem, a raczej staram się być pale
ontologiem. Uzyskawszy tytuł zawo
dowy magistra z biologii, nie wiem,
czy już powinienem się nazywać
zawodowym paleontologiem/biolo
giem, zwłaszcza w dobie dzisiejszej
dewaluacji dyplomów i samego szkol
nictwa wyższego. Myślę, że dopiero
w momencie, gdy będę zatrudniony
jako pracownik naukowy (obec
nie jestem doktorantem) będę mógł
spokojnie nazwać się zawodowcem.
D.W.: Jak oceniasz wkład Po
laków w tę dziedzinę nauki? Mnie
od razu przychodzą na myśl takie
osobistości jak nieżyjący już prof.
Zofia Kielan-Jaworowska oraz mgr
Karol Sabath.
Ł.C.: Oczywiście, najsłynniejsi
polscy paleontolodzy to nie bez przy
czyny również osoby zaangażowane
w popularyzowanie nauki. Karol Sa
bath był chyba jednym z najaktyw
niejszych popularyzatorów ewolucjo
nizmu i paleontologii w ostatnich
3

W szkole podstawowej
wiedziałem już, że chcę
zostać paleontologiem
i badać prehistoryczne
stwory. Od tamtej pory
nie wpadłem na lepszy
pomysł na życie

Maroko, Sahara, dewońskie kopce mułowe Kess-Kess

latach, doskonale posługiwał się
nowymi kanałami komunikacyjny
mi, jakie na początku XXI wieku
stworzył Internet. Sam wychowałem
się na książkach i filmach doku
mentalnych,
które
były
przez
niego konsultowane. Prof. KielanJaworowska
również
napisała
kilka bardzo popularnych książek
popularnonaukowo-podróżniczych,

zwłaszcza z czasów ekspedycji pol
sko-mongolskich. Prowadziła przy
tym bardzo intensywną pracę
naukową, podobnie jak prof. Halszka
Osmólska, która dzięki badaniom
dinozaurów z Pustyni Gobi stała się
szybko międzynarodowym auto
rytetem. Również ikony polskie
go ewolucjonizmu i paleontologii,
prof.
Roman
Kozłowski,
prof.
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Adam Urbanek, obaj pracowali nad
bardzo ciekawą grupą wymarłych
półstrunowców, graptolitami, mieli
ogromny wkład w międzynarodowy
rozwój dziedziny. Jest również
prof. Jerzy Dzik, który zajmuje się
szerokim spektrum zagadnień, od
bezkręgowców, przez konodonty
aż po triasowe kręgowce lądowe.
Z nieco „młodszego” pokolenia bada
czy wpływ międzynarodowy mają
na pewno dr Grzegorz Niedźwiedzki,
obecnie pracujący w Szwecji czy dr
Gerard Gierliński, specjaliści od, m.in.
skamieniałych śladów.
D.W.: Skoro już mowa o kon
kretnych nazwiskach, to czy jest
ktoś, kogo mógłbyś nazwać swo
im autorytetem?
Ł.C.: Podziwiam wielu ludzi
o ogromnej wiedzy, przenikliwości
obserwacji i łatwości dedukcji, zarów
no profesorów, jak i rówieśników.
Szanuję ich. Nie wiem jednak, czy
byłbym w stanie wskazać kogoś, kto
byłby moim autorytetem. Albo: czym
tak naprawdę dla mnie jest autorytet?
Zwłaszcza że w nauce chodzi przede
wszystkim o ich podważanie.
D.W.: Co możesz nam powiedzieć
o wyprawach paleontologicznych,
np. na pustynię Gobi? Jak wygląda
ich organizacja już na miejscu?
Zawsze mnie zastanawiało w jaki
sposób wybierane są stanowiska do
wykopalisk, skąd w ogóle wiadomo,
gdzie warto kopać.
Ł.C.: Nie miałem okazji orga
nizować większych wypraw pale
ontologicznych. Byłem na Pustyni

Gobi jesienią 2016 roku, jednak był
to wyjazd organizowany w ramach
międzynarodowej konferencji pale
ontologicznej odbywającej się w Ułan
Bator. Szczegółowy opis jak wyglądały
przygotowania do ekspedycji mon
golskich znajduje się w książkach
polskich naukowców z lat 70. Polo
wanie na dinozaury oraz Przygody
w skamieniałym świecie prof. KielanJaworowskiej, czy Zwrotnik dinozau
ra Macieja Kuczyńskiego. W skrócie
mogę powiedzieć, że potrzeba dużo
uporu, pieniędzy i chęci współpracy
po obu stronach. Ale efekty mogą być
niesamowite. Samemu miałem okazję
współorganizować krótki wyjazd
na poszukiwania bezkręgowców
w dewońskich kopcach mułowych
Maroko w 2017, czy coroczne stu
denckie
obozy
wykopaliskowe
na Górnym Śląsku, gdzie poszukuje
my triasowych kręgowców. Technika
kopania jest różna, w zależności od
miejsca. Na Śląsku kopiemy techniką
niemal archeologiczną – z podziałem
na sektory, skopujemy kilofami
interesujące nas warstwy aż do gle
by kopalnej, czasami korzystamy
z pomocy koparki, odsłaniającej spod
świeższych osadów te prehistoryczne.
W momencie znalezienia szczątków
kilofy ustępują miejsca dłutkom
i młotkom. Wynika to z bogactwa
szczątków na względnie małym te
renie. O tym, gdzie szukać, wiemy
z badań rekonesansowych, jeżdżąc
po dawnych wyrobiskach, cegiel
niach w regionie, w którym, na pod
stawie wcześniejszych opracowań
5

Wywiad z Łukaszem Czepińskim (Dinozaury.com)
skamieniałości
i
usprawniłoby
komunikację. Innym problemem,
z którym zderzają się paleontolodzy
na całym świecie, są kłusownicy,
którzy rozkradają bezcenne szczątki,
aby potem sprzedać je prywatnym
kolekcjonerom. A nauka, region i całe
społeczeństwo, do którego osiągnięcia
nauki przecież należą, na tym cierpi.
D.W.: Jakie są twoje ulubione ga
tunki? Co fascynuje cię w nich na
jbardziej?
Ł.C.: Głównie te, którymi się zaj
muje naukowo. Obecnie są to prymi
tywne azjatyckie dinozaury rogate
z grupy protoceratopsydów: Bagace
ratops i Protoceratops z późnej kredy
Pustyni Gobi. Bogactwo ich okazów
umożliwia badania tych kopalnych
zwierząt niemal na poziomie popu
lacyjnym, co dla osób zajmujących
się prehistorycznymi kręgowcami
lądowymi nie jest sytuacją zbyt
częstą. Interesuje mnie możliwość
prześledzenia ewolucji w obrębie
tej grupy, która to wydaje się być
wyjątkowo dobrze udokumentowa
na, chociaż wymaga dokładniejszych
analiz na dużej próbie okazów. Dla
tego też w ciągu ostatnich dwóch
lat zwiedziłem niemal wszystkie
kolekcje skamieniałości zebranych
z Pustyni Gobi, a znajdujących się
w Azji (Mongolia, Chiny), Europie
(Rosja, Belgia, Wielka Brytania) czy
Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo
więc zaspokajałem swoją ciekawość
świata i zapędy podróżnicze.
D.W.: No dobrze, a jak prezen
tuje się mezozoiczna fauna Polski?

geologicznych wiemy, że odsłaniać
się mogą interesujące nas warstwy.
Czasami z pomocą przychodzą pra
cownicy przy budowie autostrad
czy osoby prywatne. Stąd populary
zacja paleontologii i ogłaszanie sen
sacyjnych odkryć prehistorycznych
zwierząt z terenu Polski jest takie
istotne – żeby zwiększyć świadomość
mieszkańców regionu o tym, co
działo się w tym miejscu miliony lat
wcześniej. Na Pustyni Gobi z kolei,
gdzie najbliższa cywilizacja zna
jduje się dzień drogi samochodem
(jeśli chodzi o Kotlinę Nemegt w aj
maku południowogobijskim), prace
wyglądają zgoła inaczej. Obszar jest
rozległy, więc głównie przeczesuje się
pustynię w miejscach odsłaniających
się warstw (na piechotę) w nadziei,
że wiatr i piasek ujawniły jakieś
fragmenty kostne na powierzch
ni czy w ścianach skał. Gdy już
na coś się natrafi, robi się niewiel
ki odkop w tym miejscu, próbując
znaleźć jak najwięcej stowarzyszo
nych
elementów
szkieletowych.
Szczęśliwcy, którzy jako pierwsi
odnajdują nowe stanowisko z warst
wami kościonośnymi, gdzie szczątki
wietrzały przez tysiące lat, mają
przed sobą bogactwo znalezisk. Gdy
przyjeżdżają tam co roku, niewiele
nowych kości zdąży się odsłonić
A kopanie na ślepo przy ogranic
zonym budżecie i czasie jest ry
zykowne.
Najlepszym
wyjściem
byłaby budowa bazy naukowej
bezpośrednio na samej Pustyni Gobi,
znacząco ułatwiłoby to transport
6
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Polska, Miedary, wydobywanie kręgów szyjnych tajemniczego tanystrofeusa ze środkowego triasu

Większość naszych dzisiejszych te
renów przez długi czas znajdowała
się pod wodą, trudno więc chyba
o jakieś okazałe gatunki, prawda?
Ł.C.: Mamy bardzo bogaty zapis
tropów dinozaurów w Górach
Świętokrzyskich, czasem znajduje
się również pojedyncze kości. Mamy
oczywiście również obfite znaleziska
zwierząt wodnych. Bardzo obiecujące
triasowe (“świt ery dinozaurów”)
osady z Górnego Śląska są miejscem
badań polskich paleontologów od
kilkudziesięciu lat. Ciągle znajdujemy

nowe stanowiska ze zróżnicowanymi
zespołami kręgowców. Mamy dino
zauromorfy (“pradinozaury” jak Sile
saurus) duże drapieżniki (z gatunku
nazwanego oficjalną łacińską nazwą
Smok wawelski, drapieżnik być może
będący dinozaurem) czy roślino
żerne, ogromne gady ssakokształtne
(dicynodonty). Jedne z najnowszych
stanowisk przynosi liczne znaleziska
tajemniczego, długoszyjego gada
tanystrofa o enigmatycznym trybie
życia. Poza tym – żółwie, duże płazy
i krewniacy krokodyli.
7
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D.W.: Mógłbyś nam opowiedzieć
o portalu Dinozaury.com? Jak
powstał? Czy jest to źródło wiedzy
oraz miejsce dyskusji również dla
laików, czy dedykowane raczej
znawcom paleontologii?
Ł.C.: Dinozaury.com powstały
w 2005 roku i były początkowo
moją prywatną, młodzieńczą stroną,
na której chciałem gromadzić infor
macje o dinozaurach, wtedy jeszcze
słabo dostępne w języku polskim.
Od początku upatrzyłem sobie
za cel opisanie wszystkich rodza
jów dinozaurów, stąd powstała
nieustannie aktualizowana encyklo
pedia. W ciągu roku zgromadziła
się przy stronie pewna społeczność,
powstało forum dyskusyjne, redak
torzy, którzy współtworzą serwis do
tej pory. Wszystko przeżywało swój
największy rozkwit w okolicach
2010 roku. Teraz, niestety, coraz mniej
czasu mogę poświęcać na populary
zowanie nauki, większość uwagi zaj
muje obecnie moja praca naukowa,
podobnie i inni redaktorzy. Środki
przekazu również uległy zmianie,
w dobie mediów społecznościowych
fora dyskusyjne mają coraz mniej
sze racje bytu. Polska Wikipedia
rozwinęła się wspaniale w tematach
paleontologicznych, gdy za dawnych
czasów trudno było uzyskać jakie
kolwiek rzetelne dane. Również
i w naszej redakcji wielokrotnie
zastanawialiśmy się, czy powinniśmy
robić specjalistyczne artykuły, skoro
profesjonaliści mogą z łatwością
znaleźć te same dane oryginalnie

w j. angielskim, czy takie dla lai
ków, a jeśli tak, to na jakim poziomie
uproszczenia treści powinniśmy
pozostać. Sporo zainwestowaliśmy
w to czasu i wysiłku. Jedno jest
pewne, na Dinozaury.com mamy
zarówno zaangażowanych ama
torów jak i osoby z wykształceniem
w paleontologii (patrząc wstecz,
lwia część redaktorów portalu ma
teraz tytuły doktora nauk przyrod
niczych czy doktorat na ukończeniu)
i każda osoba, która chciałaby się
czegoś dowiedzieć, nauczyć, natrafi
tu na uczciwą i racjonalną dyskusję.
D.W.: Jaka z perspektywy
czasu jest Twoja opinia o takich
filmach jak Park Jurajski czy seria
Wędrówki z Dinozaurami? Tutaj
muszę przyznać, że to film Spiel
berga obudził moją miłość do
tych gadów, a serial BBC bardzo ją
pogłębił.
Ł.C.: Jak wspominałem, jestem
z generacji JP. Chociaż nie jestem
wielkim fanem całej serii, nie sposób
mi nie docenić wpływu jaki miała
na kształtowanie się wizerunku
paleontologii w kulturze popularnej.
Tego typu filmy są jak najbardziej
potrzebne, trzeba sprawić, by nau
ka była pociągająca dla młodych
ludzi, dla sponsorów, którzy chętniej
wspierać będą prace wykopaliskowe.
A im więcej osób zainteresuje się
naukami przyrodniczymi (nieko
niecznie od razu paleontologią)
przez tego typu produkcje tym
lepiej, również dla nauki jak i dla
środowiska, a w konsekwencji i dla
8
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społeczeństwa. Podobnie z bardzo
popularnymi w Polsce parkami di
nozaurów, powstającymi na pęczki.
Polska przoduje w liczbie takich
parków w Europie, chociaż, paradok
salnie, liczba gatunków dinozaurów
opisanych z terenów naszego kraju
jest znacząco niższa od reszty kon
tynentu (mamy być może jeden lub
dwa gatunki). Tego typu populary
zacja pokazuje ludziom „świeckim”
co robią naukowcy, ale również uczy
pokory względem świata i jego (pre)
historii, pokazując, że bez spoglądania
w przeszłość ewolucyjną, skupiamy
się na niewyobrażalnie krótkim tylko
wycinku dziejów planety.
D.W.: Wspomniane wcześniej
tytuły są pełne błędów. O ile nie
prawidłowości w Parku Jurajskim
można wyjaśnić tym, że luki w DNA
dinozaurów były wypełniane ko
dem genetycznym innych zwierząt
(np. Tyranozaur reagujący na ruch
jak żaba), o tyle Wędrówki z Dinozaurami nie mają żadnej linii obro
ny. Czy według ciebie tego typu
niedociągnięcia
zbyt
negatyw
nie wpływają na ogólną wiedzę
(głównie laików) na temat dino
zaurów?
Ł.C.: O ile jeszcze Wędrówki
z dinozaurami i wcześniejsze pro
gramy dokumentalne (lub quasidokumenty) były szeroko konsul
towane z naukowcami (przy polskiej
wersji językowej z m.in. Karolem

Sabathem), o tyle temat stał się
tak bardzo popularny, że powstało
wiele pseudo-dokumentów, które

z science mają niewiele wspólne
go. Oczywiście, Wędrówki… były
nowatorską próbą podsumowania
ówczesnego dorobku wiedzy pale
ontologicznej w atrakcyjnej formie,
wiedza ta jednak zdezaktualizowała
się. Większość filmów naśladujących
Wędrówki… służyła już tylko czystej
rozrywce. Myślę, że nie widziałem
już żadnej produkcji tego typu
po 2005 roku. Osobiście uznałem
wysyp takich filmów za przesyt.
Z większą nostalgią spoglądam
na starsze produkcje (lata 90.), bez
wyrafinowanych wizualizacji, za to
z wywiadami z naukowcami, relacja
mi z prawdziwych prac wykopalisko
wych, etc. Jurassic Park z kolei nigdy
nie miał być środkiem popularyzacji
paleontologii jako nauki w większym
stopniu niż Indiana Jones dla arche
ologii, wraz z jego magiczną otoczką
starożytnych artefaktów. Zresztą
przekłamania w Parku Jurajskim
znajdują się już od, zdaje się, dru
giej sceny, gdy naukowcy wykopują
kompletny szkielet welociraptora
w skałach na terenie stanu Montana.
Mniejsza już o to, że welociraptory
występowały na Pustyni Gobi, a więc
w Azji, były też mniejsze; sama forma
wydobywania perfekcyjnie zacho
wanego, oczywiście kompletnego
szkieletu (oczyszczanie pędzelkami
z sypkiego piasku, niczym we
współczesnej piaskownicy) nie ma
wiele wspólnego z rzeczywistą, dosyć
żmudną pracą paleontologa: intensy
wnym użytkowaniem kilofów, dłut
i młotków, owocującym znaleziskiem
9

Wywiad z Łukaszem Czepińskim (Dinozaury.com)
pełni tę rolę przy produkcji trylogii
Jurassic World (miał zresztą cam
eo w pierwszej części).
Ł.C.: Sklonować nie. DNA nie za
chowuje się w żadnych rozsądnych
ilościach w materiale kopalnym.
Dr Horner mówił bardziej o Chickeno
saurus Project, czyli o manipulo
waniem
genomem
dzisiejszych
ptaków w taki sposób, by ujawnić
w nich cechy utracone w historii
ewolucyjnej. Nad sensownością takie
go projektu można się zastanawiać,
ciekawszy jest chyba z perspektywy
biologii molekularnej i genetyki, niż
badań ewolucyjnych czy paleontolo
gicznych, a to i tak tylko na poziomie
metodologicznym. Na pewno jednak
znajdzie (już znalazł) rozgłos wśród
sponsorów i w mediach. Cóż, nie
zawsze uwaga mediów jest wprost
proporcjonalna do wagi odkrycia.

kawałka rozsypanej kości. Żar
się zgadza. Radość ze znalezisk
również. Sam Jurassic Park, a szcze
gólnie pierwszą część (a zwłaszcza
w formie książkowej Michaela
Chrichtona) doceniam za oryginalny
pomysł (dzisiaj już przeorany przez
popkulturę) i świetny klimat techno
thrillera.
Począwszy od trzeciej
części seria jest już niestety typowym,
niezobowiązującym monster movie,
całkowicie rozrzedzając wszystkie
interesujące kwestie filozoficzne,
które stanowiły siłę oryginału.
D.W.: Na koniec najciekaw
sze
moim
zdaniem
pytanie.
Czy kiedykolwiek uda nam się
sklonować dinozaury? Paleontolog
Jack Horner zdaje się wierzyć, że to
kwestia czasu. Warto tutaj dodać,
że był konsultantem przy pracach
nad serią Jurassic Park, a teraz

Mongolia, Pustynia Gobi, Nemegt, przy żebrach późnokredowego dinozaura kaczodziobego Saurolophus angustrostris
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To nie będzie tekst o sklono
wanych dinozaurach, wielkich tyra
nozaurach, oswojonych raptorach,
albo
post-apokaliptyczno-mecha
nicznych potworach. To będzie tekst
o tym, jak narodziła się dinomania
i dlaczego iguanodon w najstar
szym na świecie parku dinozaurów
wygląda jak przerośnięty pies.

bécasse sur canapé, choux de mer,
agneau rôti. Pewnie dlatego zimą
1807 roku trzynastu dystyngo
wanych miłośników skał postanowiło
utworzyć tam elitarny klub, które
mu nadali nazwę Towarzystwo
Geologiczne, w skrócie GeolSoc1.
Dżentelmeni
spotykali
się
raz
w miesiącu na bardzo drogich obia
dach za 15 szylingów2 i dyskusjach
o geologii. Geologia była modna,
a geolog znaczyło tyle, co dżentelmen.

Skały i szkielety
Tawerna Freemansons’ na Great
Queen Street, zaraz przy Drury
Lane w centrum Londynu słynęła
z wyśmienitego jedzenia. Już same
nazwy dań brzmiały wykwintnie:
11

1

Wymawiane jako Jollsoc (jolly – radosny,
wesoły), co sugerowało dobrą zabawę

2

W dzisiejszych czasach około 60 funtów

Dinosauria
Klub rozrósł się tak bardzo3,
że potrzebna była przeprowadzka
na Bedford Street, zaraz przy mod
nej ulicy Strand. To właśnie w nowej
siedzibie 20 lutego 1824 roku wie
lebny William Conybeare zamierzał
omówić niemal kompletny szkielet
ogromnego morskiego gada, którego
w grudniu w Devon odkopała Mary
Anning4. Plezjozaur czy też „prawie
gad”
był
połączeniem
między
ichtiozaurem
(„rybo-jaszczurka”),
a krokodylem.
Wszystkie odkryte skamieniałe
istoty wielebny Coneybeare oraz
jego kompan z Towarzystwa Geolo
gicznego, William Buckland uważali
za ogniowo, ale nie w łańcuchu
ewolucji, lecz w wielkim planie Boga,
który projektował każde stworzenie
na szczególnym miejscu w czasie.
Jednakże problemem był proces bos
kiego stworzenia. Czy występowała
jakaś
seria
stworzeń,
dlatego
zwierzęta kopalne różniły się od
tych żyjących? Albo jak sugerowali
ewolucjoniści, czy sama natura może
tworzyć nowe gatunki bez Boga?
Buckland szydził z pomysłu, że ssaki
mogły rozwinąć się od prymitywnych
jaszczurek i krokodyli. Dla niego ol
brzymie gady były brakującym ogni
wem w cudzie stworzenia.

3

Około 1830 roku Towarzystwo miało
ponad 700 członków

4

Mary Anning wykopywała skamieliny od
czasów, gdy była małą dziewczynką i była
inspiracją łamańca językowego: She sells
sea-shells on the sea-shore.

Sir Richard Owen, fotografia: Maull & Polyblank

W tym czasie młody Richard
Owen, główny bohater tej opowieści,
zamierzał
studiować
medycynę
w Edynburgu i uznał, że anato
mia nie była jedynie praktycznym
narzędziem chirurga do zrozumie
nia funkcjonowania ludzkiego ciała
oraz przyczyn jego śmierci. Anatomia
mogła również pomóc w rozwikłaniu
zagadki pochodzenia i wymierania
gatunków, zagadki stworzenia.
Owen jako dziecko był leniwy
i bezczelny, a nauczyciele wróżyli mu,
że źle skończy. Jednak od wykonania
pierwszej sekcję zwłok, gdy był prak
tykantem w więziennej izbie chorych
w Lancaster, jego podejście uległo
zmianie i stał się pilnym uczniem.
To sprawiło, że otrzymał od nau
czyciela list polecający, aby rozwijał
karierę jako chirurg w Londynie.
W stolicy został asystentem Johna
12
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Iguanodon

Abernathy’ego, wybitnego prezesa
Królewskiej Akademii Medycznej
w szpitalu Św. Bartłomieja.
Ten oddelegował go do pomocy
w przygotowaniu kolekcji Johna Hun
tera5 do publicznej wystawy, co było
ważne z kilku powodów. Po pierwsze,
dwadzieścia pięć lat wcześniej rząd
Wielkiej Brytanii zapłacił za nią
15 tysięcy funtów i to właśnie pra
cownicy Akademii byli odpowie
dzialni za przygotowanie wystawy
i obszernych katalogów. Praca nie
została skończona, a Abernathy
był pod ostrzałem prasy. Po drugie,
William Clift, kurator Muzeum Hun
tera odkrył, że prawie wszystkie do
kumenty ukradł Sir Everard Home,
używając ich jako papier toaletowy.
Rok później Owen otrzymał dy
plom ukończenia Królewskiej Aka
demii Medycznej, został miano
wany asystentem6 Clifta w muzeum
i zaręczył się z jego córką.

5

Muzeum Huntera przy Lincoln’s Inn
Fields posiada ogromną kolekcję szkie
letów i zakonserwowanych okazów
zebranych przez wybitnego chirurga
Johna Huntera.

6

Richard Owen nie mógł liczyć na
posadę kuratora Muzeum, gdyż miał ją
odziedziczyć syn Clifta. Jednak w 1832
roku William Junior wypadł z powozu
i został przewieziony do szpitala, gdzie
zajął się nim Owen. Jednaj uszkodzenia
mózgu były tak duże, że William Junior
nie przeżył, a Richard odziedziczył
pozycję w Muzeum po Williamie Seniorze

Richard bez żadnych wysiłków
wszedł do elity medycznej i piął się
po szczeblach kariery, usuwając
wszystkich, którzy mu przeszkadzali.
A najbardziej chciał pozbyć się Gideo
na Mantella.
Mantell był wiejskim lekarzem
w Sussex, ale interesował się skamie
linami. Podobno w 1822 jego żona
spacerując
wśród
rozrzuconego
na drodze gruzu dojrzała okrągły,
brązowy kamień i przyniosła mę
żowi prezent. Lekarz doszedł do
wniosku, że jest to skamieniały
ząb roślinożernego gada o ogrom
nych rozmiarach. W czasie wizyty
w Muzeum Huntera spotkał badacza
iguan, który stwierdził, że ząb do nich
pasuje. Zwierzę Mantella zostało na
zwane iguanodonem.
W 1827 Mantell opublikował
Illustrations of the Geology of Sus
sex, najstarszą książkę traktującą
o pozostałościach gadów kopalnych,
gdzie
podkreślał
ich
rozmiar.
Trzy lata później odkrył hileozaura
(„leśny gad”) i podczas prezentacji
w
Towarzystwie
Geologicznym
opowiadał o swojej bogatej kolekcji,
którą nazwał Sussex Scientific Muse
um and Mantellian Museum. Wszyst
kiemu przysłuchiwał się Richard
Owen, który pragnął zdobyć takie
skarby dla muzeum w Akademii.
Mantell próbował pomóc młod
szemu koledze zbierać materiały do
raportu na temat gadów kopalnych
w Wielkiej Brytanii. W listopadzie
13
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1840 roku stosunki między nimi były
tak serdeczne, że Owen zaprosił go
na obiad z Williamem Bucklandem.
Wieczorem
gospodarz
pokazał
gościom swój nowy mikroskop.
Oglądali własną krew, kiedy nadeszła
wiadomość, że królowa urodziła
córeczkę. Naukowe dyskusje zostały
wstrzymane i wszyscy pili zdrowie
Jej Wysokości. Wtedy Mantell nie
wiedział, że Owen zabierze mu
wszystko, czego w życiu dokonał.
Richard Owen miał nadzieję,
że swoją pracą anatoma zyska
przychylność swojego idola, Georgesa
Cuviera7 i zostanie jego następcą.
Niestety, czasopismo medyczne Lan
cet ogłosiło, że następcą francuskiego
anatoma będzie Robert Grant, który
popierał ewolucyjne myślenie Fran
cuzów. Twierdził, że gdy prymitywna
Ziemia powoli się ochładzała, zmiany
klimatu doprowadziły do stworze
nia nowych typów środowisk, dzięki
którym życie mogło się rozwinąć
w wielu żywych formach. Począwszy
od idei ewolucji prostych gąbek
morskich do heretyckiego pojęcia,
że człowiek mógł „rozwijać się”
w jakiś sposób od szympansów.
Owen musiał usunąć ze swo
jej drogi do kariery Granta, rywala
z Towarzystwa Zoologicznego. Dzięki
zwolennikom w radzie, pewnego
wieczoru na posiedzeniu po prostu
zawetował jego nominację do rady,
a tym samym pozbawił dostępu
7

do zwierząt, na których mógł
przeprowadzać sekcje.
Młody naukowiec mógł znów
powrócić do rywalizacji z Mantellem.
Kradł co tylko mógł z jego dorobku
naukowego, dodawał nieco swo
jej interpretacji i przedstawiał jako
swoje oryginalne prace. Był tak
zajęty, że nie zdał sobie sprawy,
iż rywal uległ poważnemu wypad
kowi. Mantell podróżował powozem,
kiedy woźnica stracił panowanie nad
końmi. Mężczyzna próbował złapać
splątane lejce, jednak spadł i został
przeciągnięty przez konie po ziemi.
Upadek poważnie uszkodził mu
kręgosłup.

Dinosauria
Richard
Owen
postanowił
udowodnić, że Buckland i Mantell,
którzy twierdzili, że gigantyczne
gady były jaszczurowate, mylili się.
Prosta analiza kości uświadomiła
mu, że pradawne zwierzęta chodziły
z nogami schowanymi pod ciało, po
dobnie jak ssaki. Po konsultacjach
z przyjaciółmi geologami i fizjologa
mi napisał artykuł8, gdzie do na
zwania zwierząt użył dwóch greckich
słów: deinos (straszny lub straszliwie
wielki) i sauros (jaszczurka).
Dinosauria
zostały
przed
stawione jako odrębna grupa naj
bardziej zaawansowanych gadów,
8

Francuski anatom, zoolog, ojciec anatomii
porównawczej.
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„Report on British Fossil Reptiles”, 1841
https://www.biodiversitylibrary.org/
page/33377524#page/100/mode/1up
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Engraving The „Crystal Palace” from the Great Exhibition - George Baxter (po 1854)

Tymczasem
Mantell
powoli
zdrowiał po wypadku i był świadom
sukcesu Owena, ale konfrontacja nie
wchodziła w grę. Zwierzył się przy
jacielowi, profesorowi Sillimanowi:
Jestem zbyt chory aby troszczyć
się o kawałek światowej reputacji.
Moje uczucia są tak przyćmione przez
chorobę, że bardziej nuż kiedykol
wiek pragnę żyć w miłości ze wszyst
kim ludźmi.
Jednak jedno z oszustw Owena
zostało w końcu odkryte. W listo
padzie 1846 roku został nominow
any
do
prestiżowego
Medalu

jakie kiedykolwiek żyły. Owen znów
awansował w hierarchii społecznej
i został wprowadzony do królews
kich kręgów. W rodzinnym mieście
Lancaster na jego cześć zorganizo
wano uroczystość.
Wykorzystując swoje nowe wpły
wowe kontakty, zamierzał dalej roz
szerzając swoje imperium, chciał
połączyć wszystkie kolekcje z British
Museum oraz Royal College Akademii
i w nowym miejscu stworzyć naro
dowe muzeum, które rywalizowałoby
z Muséum National d’Histoire Natu
relle w Paryżu.
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Sylwester w iguanodonie

Królewskiego Royal Medal9 za pracę
o belemnicie, wymarłym mięczaku
daleko spokrewnionym z kałamarnicą
i mątwą. Jednak morski stwór został
odkryty już wcześniej i opisany przez
Chaninga Pearce’a, który natknął
się na dziwną skamielinę podczas
budowy Great Western Railway.
Stworzenie otrzymało nazwę belem
noteuthis, a Owen był obecny na od
czycie artykułu przed Towarzystwem
Zoologicznym. Mimo tego zwierzę
nazwał w swoim artykule belem
nites owenii.
Pozwolono mu zatrzymać przyz
nany medal, ale epizod ten zostawił
trwałą rysę na jego reputacji, nawet
wśród jego nielicznych zwolen
ników. Trzy lata później artykuł Man
tella o iguanodonie opublikowany
w „Philosophical Transactions of the
Royal Society” zdobył medal.
Wykorzystując zły stan zdrowia
przeciwnika, Owen zaczął systema
tycznie usuwać w cień jego prace
i osiągnięcia, nadawać przypisywać
nowe nazwy gatunkom dawno naz
wanym przez Mantella i przypisywać
sobie ich odkrycie. Mantell próbował
nadal prowadzić oryginalne bada
nia, lecz Owen użył swoich wpływów
w Towarzystwie Królewskim Royal
Society i spowodował, że większość
prac przeciwnika była odrzucana.


9

Latem 1852 roku Mantell wreszcie
otrzymał szansę, która wiele dla
niego znaczyła. Crystal Palace
Company postanowiła przenieść
Wielką Wystawę10 na stałe miejsce
na dwustu akrach terenów zielo
nych w Penge Hill, Sydenhamm
w południowym Londynie.
Kilka
akrów miało być poświęconych geo
logii, a rada dyrektorów zwróciła się
do Mantella aby nadzorował ambitny
projekt: budowę naturalnej wielkości
modeli zwierząt i roślin z niektórych
okresów geologicznych. Mógł w końcu
przedstawić swoją wizję niezwykłych
potworów, iguanodona i innych di
nozaurów, którym poświęcił życie.
Ale zaangażowanie wymagało co naj
mniej rocznej pracy. Był wychudzony
i tak oszalały z bólu, że używał opia
tów11. Mantell wiedział, że umiera
i odrzucił propozycję.
Kilka miesięcy później, 10 lis
topada 1852 roku poślizgnął się
na schodach w domu i musiał
wczołgać się do sypialni. Wziął pół
dawki leku przeciwbólowego, ale nie
zadziałało, więc dokończył ją później.

Owen osobiście przewodniczył spotkaniu
Royal SocietyTowarzystwa Królewskiego,
kiedy jego własny artykuł o belemnicie
został zarekomendowany do nagrody.
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10

Wielka Wystawa (the Great Exhibition)
odbyła się od 1 maja do 15 października
1851 w Pałacu Kryształowym zapro
jektowanym przez Josepha Paxtona.
Budynek przeniesiono z Hyde Parku na
południe Londynu, gdzie ostatecznie
zniszczył go pożar 30 listopada 1936.
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Wypijał na raz uncję Opii Sedativus,
co stanowiło ponad trzydziestokrotną
maksymalną dawkę

Wiktoria Król
Następnego dnia zmarł na skutek za
trucia narkotykiem. Jego uszkodzony
kręgosłup został wypreparowany
i przesłany do Królewskiej Akademii
Medycznej Royal College of Surgeons,
gdzie został oddany pod opiekę
dyrektora, Richarda Owena.
Szansa na rekonstrukcję dino
zaurów na stałą wystawę w Syden
ham wpadła Owenowi. Dinozaury
projektował i wykonał Benjamin
Waterhouse Hawkins pod naukowym
nadzorem Owena.
W pracowni rzeźbiarza pojawiały
się potwory: gigantyczne jaszczurki,
ichtiozaury, plezjozaury, pterodaktyle
i dinozaury jak megalozaur, iguano
don czy hileozaur. Sam model iguano
dona był niesamowitym wyczynem.
Miał dwadzieścia pięć stóp długości,
był zbudowany z czterech żelaznych
kolumn długich na dziewięć stóp
oraz siedmiu cali średnicy. Składał
się z sześciuset cegieł, sześciuset
pięćdziesięciu pięciocalowych płytek
spustowych, dziewięciuset płaskich
płyt, trzydziestu ośmiu beczek ce
mentu oraz dziewięćdziesięciu be
czek kruszonego kamienia. Żelazne
obręcze na sto stóp oraz dwadzieścia
stóp sześciennych rudy żelaza
tworzyło kości, ścięgna i mięśnie
zwierzęcia.
Ignorując
sugestię
Mantella,
że przednie kończyny zwierzęcia
były mniejsze i używane do chwyta
nia, Owen stworzył własną wersję
iguanodona: bydlęcia przykucniętego
na czterech kończynach z przy
sadzistymi słupowatymi nogami,

o masywnym ciele i grubej, łuszczącej
się skórze.
W sylwestra 1853 roku, wewnątrz
iguanodona odbył się słynny bankiet
dla 21 dwudziestu jeden najznamie
nitszych gości. Zaproszenia zostały
napisane na rysunku wyciągniętego
skrzydła pterodaktyla i głosiły:
Pan Waterhouse Hawkins prosi
o zaszczyt ____ na kolację w odlewie
iguanodona w Pałacu Kryształowym
w sobotni wieczór 31 grudnia 1853.
Wymagane potwierdzenie12.
U
szczytu
stołu
zasiadała
największa gwiazda paleontologii,
Richard Owen, który poświęcił
lata, aby zamienić w piekło życie
Gideona
Mantella,
który
jako
pierwszy zidentyfikował iguano
dona.
Goście
otoczeni
byli
niedokończonymi jeszcze szkieletami
gigantycznych stworzeń, wspartych
na linkach i wyciągarkach. Dosto
jnicy w najmodniejszych strojach za
jadali ośmiodaniowy posiłek. Po kilku
toastach sherry, Madery, porto i winie
mozelskim uczeni dżentelmeni wstali
i odśpiewali:
Stara bestia, ale
Nie umarła wcale
Niechaj żyje dalej! [ryk]

12
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Rysunki Waterhouse’a oraz oryginalne
zaproszenie i menu można zobaczyć
na stronie Muzeum Historii Naturalnej
National History Museum:
https://bit.ly/2sVEpNz

Dinosauria
Przyjęcie skończyło się po północy
i rycząc jak dinozaury, pijana grupa
ruszyła przez park na stację kolejową.
Ten pierwszy na świecie park
dinozaurów nadal istnieje, a iguano
don nadal stoi na czterech nogach.

niby słoniowata jaszczurka człapie
w stronę Holborn Hill.
Verne w Podróży do wnętrza
ziemi przedstawił walczącego ichtio
zaura i plezjozaura (tłumaczenie
Ludmiły Duninowskiej):
Łapy plezjozaura, gada o wal
cowatym kadłubie i krótkim ogonie,
rozmieszczone są na modłę wioseł.
Cielsko jego okryte jest szczelnie
pancerzem, a szyja, giętka niby
u łabędzia, unosi się na trzydzieści stóp
nad powierzchnią wody. Zwierzęta
nacierają na siebie z nieopisaną furią.
Podnoszą przy tym wały wodne,
które dochodzą aż do tratwy. Chyba
ze dwadzieścia razy groziło nam
zatonięcie. Słychać przenikliwe świsty.
Potwory splotły się ze sobą. Nie mogę
ich rozróżnić. Można spodziewać się
wszystkiego ze strony rozbestwionego
zwycięzcy. Mija jedna godzina, potem
druga. Walka trwa z jednakową
zawziętością. Zmagające się kolosy
to zbliżają się, to znów oddalają od
tratwy. Stoimy nieruchomo, gotowi do
strzału. Nagle Ichtiosaurus i Plesio
saurus znikają pod wodą, wzniecając
straszliwy wir wodny.
Po Mantellu pozostała kolekcja
w British Museum, ale i tam Owen
nie dawał mu spokoju i został tam na
dinspektorem departamentu historii
naturalnej.

Dinomania
Dokonania Owena połączono
z biblijną historią ziemi, a według
słów „Westminster Review”, nie
którzy nawet uważali, że „dzikusy
i zwierzęta” zginęły, „ponieważ
były zbyt duże, aby wejść do Arki”.
Owen na fali rodzącej się dinomanii
stał się gwiazdą, a magazyny wciąż
prosiły go o artykuły. Dickens błagał
go o serię artykułów zoologicz
nych dla jego dziennika „Household
Words”. Modele i plakaty dinozaurów
z Pałacu Kryształowego były szeroko
rozpowszechniane i inspirowały po
pularną literaturę oraz rysunki. Ben
jamin Waterhouse Hawkins stał się
najwybitniejszym ilustratorem his
torii naturalnej i został poproszony
o stworzenie muzeum prehistorii
w nowojorskim Central Parku.
Megalozaur pojawił się w S
 amotni
Dickensa (tłumaczenie Tadeusza
Jana Dehnela):
Londyn. Jesienna sesja dobiega
końca i lord kanclerz sprawiedliwości
zasiada na sali rozpraw w Lincoln’s
Inn. Bezlitosna pogoda listopada. U
 lice
tak pełne błota, jak gdyby wody dopie
ro co ustąpiły z powierzchni ziemi i nie
byłoby dziwne spotkanie z czterdzieści
stóp długim megalozaurem, który

Koniec gwiazdorzenia
Jednak gwiazda Owena nie mogła
świecić wiecznie. T. H. Huxley odkrył,
że Owen tytułuje się profesorem
18
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anatomii porównawczej i fizjologii
w Government School of Mines, choć
to on w rzeczywistości zajmował ta
posadę. W końcu Huxley doprowadził
do usunięcia go z Towarzystwa Zoo
logicznego i Towarzystwa Królew
skiego, a na koniec sam został mia
nowany na stanowisko Hunterian
Professor w Królewskiej Akademii
Medycznej. Na tym się nie skończyło.
Huxley’a interesowały labiryn
todonty. Niektóre labiryntodonty
żyły w wodzie i mogły być tak duże
jak aligatory. Inne miały tęgie nogi
i mogły chodzić po ziemi. Po okre
sie dewonu, gdy ryby dominowały
w morzach, nastąpił okres karbonu,
kiedy stworzenia zaczęły wychodzić
na ląd. Płazy z ich krótkimi, mocnymi
nogami po raz pierwszy zaczęły wów
czas pełzać po ziemi.
Huxley odwiedził Ashmolean Mu
seum, aby obejrzeć kolekcję kości
megalozaura. Był pod wrażeniem
jakby ptasiej struktury niektó
rych kości jego miednicy. Tymcza
sem w triasowej skale odnalezio
no ślady długości 18 cali, które
wyglądały jak odciski gigantycznych
ptaków. Padło śmiałe stwierdzenie,
że dinozaury mogły być przodkami
współczesnych ptaków. Zaintrygo
wany tym pomysłem postanowił
obejrzeć kości iguanodona, które
były niegdyś własnością Mantella
i zdał sobie sprawę, że ten być może
prawidłowo ocenił, że zwierzę było
istotą dwunożną. Był czymś w rodza
ju krzyżówki krokodyla z kangurem,
z ptasią miednicą.

W 1868 roku Huxley przedstawił
swoje pomysły na temat zwierząt,
które były pośrednie pomiędzy
ptakami, a gadami, a wszystkie isto
ty wyewoluowały jedno z drugiego.
Dinozaury miały przodków w postaci
płazów, a ich potomkami były ptaki.
Nie były specjalnie stworzone przez
Boga aby pasować do prymitywne
go świata.
Owen nie akceptował idei Hux
leya, za wszelką cenę starał się
zachować boski zamiar, boskie
prawa i odrzucić zmiany wprowa
dzone rzekomo losowo przez dobór
naturalny. Dziesięć lat później od
krycie w Belgii potwierdziło błędną
interpretację Owena. Odkryto pier
wsze cmentarzysko dinozaurów, ma
sowy grób iguanodontów. Górnicy
w Bernissart pracujący ponad tysiąc
stóp pod ziemią zdali sobie sprawę,
że wwiercili się przez gigantyczne
kości. Eksperci wezwani z Musée
Royal d’Histoire Naturelle de Bel
gique nakazali wykopanie kolejnego
tunelu sto stóp poniżej. Tam także
znaleziono szkielety o długości od 13
do 30 stóp. Odtworzono jeden z nich
i okazało się, że iguanodon mógł być
dwunożny tak, jak sądził Mantell.
Różnił się całkowicie od Owenowej re
konstrukcji z Pałacu Kryształowego.
Nie tylko ta teoria Owena upadła,
runęła również klasyfikacja dino
zaurów, która opierała się tylko
na trzech formach: megalozaura,
iguanodona i hileozaura. Dwóch
amerykańskich paleontologów Ed
ward Cope i Othniel Marsh nadało
19
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Crystal Palace Iguanodon, New Year’s Eve, 1853

nazwy ponad 130 nowym gatunkom
dinozaurów: diplodok, triceratops,
stegozaur, brontozaur. Wiele znale
zisk było kompletnymi szkiele
tami pozwalającymi na poprawną
interpretację wyglądu prehistorycz
nych zwierząt. W Europie w latach 90
XIX wieku, Marsh szydził ze słynnych
dinozaurów Owena w parku:
O ile mogę ocenić, nic podobnego
im nie ma ani w przestworzach, na zie
mi, ani w wodzie i pod ziemią.
Richard Owen coraz bardziej
znikał z naukowej sceny, czasem
tylko pojawiał się na wykładach
o dinozaurach i innych wymarłych
zwierzętach, a kilka ostatnich lat
życia poświęcił kończeniu swojego
Muzeum Historii Naturalnej w South
Kensington.

Gdy Owen zmarł w 1892 roku, był
systematycznie wykreślany z historii
przez zwolenników teorii Darwina.
Cały jego wkład naukowy, w tym po
nad sześćset artykułów naukowych
zostało zapomnianych, a pamiętano
go tylko za sprzeciw wobec teorii Dar
wina13. W końcu, pewnego dnia jeden
z profesorów w Oxfordzie nazwał go
„przeklętym kłamcą”, a jego jedyny
syn popełnił samobójstwo. Owen
już nigdy nie otrząsnął się z szoku,
a wnuki, które wprowadziły się do
niego po śmierci ojca, bały się go.
Szczęka megalozaura, która była
własnością Mantella znajduje się

13
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Owen był jedyną osobą, której Darwin
szczerze nie znosił
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w muzeum uniwersyteckim w Oxfor
dzie. Jego kolekcja z Brighton już nie
istnieje. Ząb iguanodona znajduje
się w Muzeum Nowej Zelandii Te
Papa Tongarewa. Jego spreparowany
kręgosłup został zniszczony w czasie
niemieckich nalotów w czasie II Woj
ny Światowej. Jaszczurki morskie
wykopane przez Mary Anning oraz
pierwszy
plezjozaur
pokrywają
ściany galerii Muzeum Historii Natu
ralnej w Londynie. Jeśli chodzi o same
go Owena, to jego posąg wciąż znaj
duje się w muzeum, schowany gdzieś
za diplodokiem, podczas gdy całe
piętro jest poświęcone Darwinowi.
Jego rzeźby dinozaurów można nadal
oglądać w południowym L
 ondynie.

łacińskiego słowa creta znaczącego
po p
 rostu kreda).
W 1830 opublikowano bestseller
autorstwa Charlesa Lyella, który
porzucił karierę adwokata i został
geologiem. Pryncypia Geologii zostały
opublikowane w trzech tomach,
a autor twierdził, że ziemia jest
bardzo stara, dowodem czego jest
zapełnienie mórz i jezior śladami
roślin należących do gatunków,
które dawno temu zniknęły z po
wierzchni planety. Dzieło Lyella było
pierwszą książką popularnonaukową
kierowaną do zwykłej publiczności
i stało się tak popularna, że doczekała
się dwunastu edycji. Wiek ziemi
zaczęto oceniać na około 6 tysięcy lat,
a biblijne sześć dni traktowane do tej
pory jako dosłownie, rozszerzono do
tysiąca lat na każdy dzień14 (w 1859
Darwin ogłosił, że ziemia według jego
obliczeń ma 306662400 lat15).

Ciekawostki:
Angielska geologia zawładnęła
nie tylko umysłami – była modna,
a słowo geolog często poprzedzało
słowo dżentelmen – ale również lek
sykonami, gdzie dominują angielskie
nazwy: dewon (od hrabstwa Devon),
kambr (Cymru, czyli Walii), ordowik
(od celtyckiego plemienia Ordov
ices), sylur (od plemienia Silures).
Jedyne nie brytyjskie nazwy to Jura
(od nazwy góry na granicy Francji
i Szwajcarii), perm (od rosyjskiej
guberni Perm na Uralu), kreda (od

14

Oparto się na wyliczeniach arcybiskupa
Usshera z 1650 roku, który obliczył
długość życia potomków Adama, połączył
to z hebrajskim kalendarzem i stworzył
dokładny czas stworzenia: wieczór
poprzedzający niedzielę 23 października
4004 przed Chrystusem.

15

Obliczone na podstawie procesów geo
logicznych w wyniku których powstała
kraina w południowej Anglii rozciągająca
się od Kent, poprzez Sussex, aż do Surrey.

Wiktoria Król
wychowana przez koty w Bethlem. Gwiazda West Endu. Niekwestionowana królowa
półświatka East Endu.
21

ARTYKUŁ

Pogadanka: Jurajska nostalgia
Daniel: Kawał czasu temu,
gdy byłem jeszcze bardzo mały,
oglądałem z rodzicami jakiś film,
z którego pamiętam jedynie kadr
z kilkoma ludzikami oraz górującym
nad nimi zauropodem. Kilka lat
później zobaczyłem w telewizji
(TVP1 lub TVP2) zapowiedź filmu
pt. Park Jurajski i momentalnie
odleciałem. Na żaden film nie byłem
tak nahajpowany jak na tę produkcję.
Cierpliwie liczyłem dni, aż wreszcie
się doczekałem i odleciałem jeszcze
bardziej. Od tamtej pory zaczęła się
moja miłość do dinozaurów, a potem
do prehistorii w ogóle. Można po
wiedzieć, że dałem się oczarować
dinomanii, której w dniu premiery
(1993) “padł ofiarą” cały świat. Żaden
film nie zrobił nigdy na mnie tak
piorunującego wrażenia i w sumie nic
dziwnego, bo był to pionier animacji
CGI. Na cały film składa się tylko 15
minut scen z dinozaurami genero
wanymi komputerowo, co wówczas
było czasem rekordowym.
Bartosz: W moim przypadku
zamiłowanie do dinozaurów tak
naprawdę zaczęło się nie od Parku
Jurajskiego, a od gazetki Dinozaury,
wydawanej przez De Agostini. Film
pojawił się w międzyczasie i był to,

jakby to określić, wisienką na torcie
mojego zainteresowania dinozaura
mi. Co zrobiło na mnie największe
wrażenie? Tak jak przedmówca
wspomniał – CGI dinozaurów. A skoro
sam Spielberg stworzył ten film, to
wszystko musiało wyjść wspaniale.
TEN WIDOK BRACHIOZAURA NA
POCZĄTKU FILMU!
Gabriela: Jeśli o mnie chodzi,
to nie było jakiegoś widocznego
rozgraniczenia między Jurassic Park
a innymi produkcjami o dinozaurach.
Byłam wtedy dzieckiem, które z wy
piekami na twarzy oglądało wszystko,
co tylko wyszło – od Parku Jurajskiego
(który sprawił, że pokochałam rapto
ry) przez Dinozaura Disney’a z 2000
roku, po oczywiście solidnie zrobione
Wędrówki z dinozaurami od BBC.
Grzegorz: Wszyscy tu obecni to ty
powe dzieci lat dziewięćdziesiątych.
Nie będę ukrywał, że u mnie obsesja
na dinozaury zaczęła rok po pre
mierze Jurassic Park. W 1994 roku
w kioskach można było kupić wspo
mniany już magazyn Dinozaury.
Mimo iż nie potrafiłem czytać, to już
same ilustracje połykałem jak pelikan
ryby i mówiłem sobie, że to jest taki
dinozaur, a to jest taki. Oczywiście,
potem gdy nauczyłem się już łączyć
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literki w jakieś sensowne całości,
moja wiedza została zweryfikowa
na. Jurassic Park obejrzałem po raz
pierwszy mając już dziesięć lat. Był
to rok 1999 i film leciał bodajże
na Polsacie. Pamiętam, że siedziałem
na dywanie i chrupałem chipsy.
Cóż, poszło tylko pół miseczki,
bo gdy tylko zobaczyłem majesta
tycznie kroczącego brachiozaura
i usłyszałem kultowe Welcome to
Jurassic Park, to do końca filmu
siedziałem z rozwartą z zachwytu
buzią. Ach, w
 spomnienia…
D: Pamiętam scenę z Mr. DNA
i sposób w jaki opisywał pozyski
wanie
materiału
genetycznego
wymarłych gadów. Wtedy wydawało
się to takie proste... aż research
wyprowadził mnie z błędu. Wtedy
jeszcze nie miałem dostępu do Inter
netu, ale moda na dinozaury naj
widoczniej była tak długa, że lata
po premierze filmu można się było
natknąć na nawiązania w filmach do
kumentalnych czy wręcz całe odcin
ki poświęcone próbom wyjaśnia
nia błędów popełnionych przez

filmowców. DNA ulega zniszczeniu
po ponad pięciuset latach, choć
udało się pozyskać zakonserwowany
w wiecznej zmarzlinie materiał ge
netyczny prehistorycznego konia
sprzed ponad siedmiuset tysięcy lat.
Być może uda się odkryć DNA sprzed
miliona lat, a skoro tak, to kto wie czy
i nie sprzed sześćdziesięciu pięciu lub
więcej? Jednak najbardziej uderzyły
mnie przytyki do rozmiaru filmo
wych Velociraptorów oraz rzekomej
nieczułości Tyranozaura na bez
ruch. To są kwestie, których po prze
czytaniu książki nie trzeba wcale
wyjaśniać. Raptory to tak naprawdę
Deinonychy, które w czasach gdy
Michael Crichton pisał swą powieść,
zostały błędnie przyporządkowane
przez Gregory’ego S. Paula do Velo
ciraptorów. Spielberg o tym wiedział,

ale uznał, że nazwa Velociraptor
jest ciekawsza. Oczywiście filmo
wy gatunek różni się od deino
nycha anatomią, ale to już kwes
tia braków w kodzie genetycznym,
uzupełnionym materiałem pobranym
ze współczesnych gatunków zwierząt.
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nie oznacza, że był to zły film. Był
niezły, ale nie miał już takiej mocy jak
pierwsza część.
Co do części trzeciej, gdy
zobaczyłem pierwsze zapowiedzi,
to było wow. Wraca Grant, który
w pierwszej części był moim ulubio
nym bohaterem, nowe gady, w tym
wielki drapieżnik. Akurat uważam,
że to najsłabsza część z całej pierwszej
trylogii. Mało napięcia, przewidy
walna fabuła i deus ex machina
w postaci Tyranozaura rzucającego
się na Spinozaura. W tym momencie
nie widziałem już nadziei dla serii.
B: Bójka między Spinozaurem
a Tyranozaurem, to przyznam się
szczerze, na mnie zrobiła wrażenie.
G: Mi dwójka akurat się podobała,
zwłaszcza mały Tyranozaur. Choć
pomysł ze sprowadzaniem dino
zaurów do miasta był moim zdaniem
chybiony. Lepiej te wszystkie gady
wyglądają na Isla Nubar.
D: Ja uważam ten wątek za dobry,
szczególnie, że samiec Tyranozaura
szukający młodego nawiązuje do fil
mu Gorgo z 1961 roku. Pomysł Ludlo
wa rzeczywiście był najgorszym
pomysłem w historii najgorszych
pomysłów, jak to określił Malcolm,
ale stały za tym pewne powody. Lud
low nie chciał powtórki z Nublar,
bo to byłyby ogromne koszta dla i tak
zdruzgotanego InGenu. Konstrukcje
na wyspie trzeba było naprawić,
nie mówiąc o złapaniu całej tej nie
kontrolowanej populacji zwierząt.
Telewizyjna zapowiedź kinowej
premiery trzeciej części była dla

Jurassic Park (1993)

Co do Tyranozaura, to miała ona DNA
jednego z afrykańskich gatunków
żab, a co za tym idzie, podobnie jak
żaby reagowała na ruch. No dobrze,
nie chcę się zagłębiać w kwestie
stricte naukowe, dlatego przejdźmy
do Zaginionego Świata, czyli drugiej
części filmu. Mnie osobiście bardzo
się ona podobała i nie rozumiem kry
tyki, która wylewa się na ten sequel
w Internecie.
B: Ja jeszcze tylko dodam,
że filmowy i książkowy Dilofozaur
wychodził daleko poza posiadane
przez nas dowody kopalne – miał
kołnierz jak agama kołnierzasta i pluł
oślepiającym jadem.
Grz: Dwójkę akurat pamiętam
trochę słabiej. Idąc za ciosem,
trochę wymusiłem na rodzicach
podróż do wypożyczalni kaset VHS.
Jestem ciekaw, czy ktoś z naszych
czytelników pamięta takie przy
bytki. Wypożyczyliśmy drugą część
(1997). Akurat ten film trochę mniej
mi się podobał. Owszem, było mnós
two dinozaurów biegających wolno
po Isla Sorna, w tym, gatunki nie
obecne w pierwszej części. Niestety,
fabuła do mnie nie przemówiła, co
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to zwiedzanie wyspy i trafienie do
starego centrum jako smaczek. Jesz
cze ta scena gdzie Indominous Rex...
cytując klasyka: Now you see me –
now you not! Po prostu genialna!
G: A jak oceniacie automatyczne
kule do przemieszczania się zamiast
elektrycznych aut? Ja bym chyba nie
zaufała czemuś takiemu…
B: Interesująca technologia, która
mogłaby mieć zastosowanie w realu.
G:
Jeszcze
jedno
–
co
sądzicie o bieganiu po wyspie
w szpilkach? W Internecie był to
jeden z najczęstszych zarzutów
wobec filmu.
B: Głupota? Albo chcieli, by
wyglądała na durną laskę? Jedyną
rzeczą, jaką uznaję za coś niestworzo
nego, to jak ona uciekała na szpilkach
przed T-rexem.
D: Akurat nie nazwałbym tego
motywu niestworzonym. Przyjrzyjcie
się następnym razem nogom Tyrano
zaura, to zauważycie wtedy, że ona
wcale nie biegnie za Claire, tak jak
nie biegła za Malcolmem, gdy ten
uciekał z flarą w stronę toalet. Tak
więc zarzut można śmiało wyrzucić
do śmietnika.

mnie
ogromnym
zaskoczeniem.
Nahajpowałem się niesłychanie.
Naturalnie obejrzałem film do
piero z kasety VHS i łyknąłem go jak
młody pelikan. Z perspektywy czasu
uważam go jednak za najsłabszą
część pierwszej trylogii, tak jak
wspomniał Grzesiek. Wprowadzenie
Spinozaura był całkiem w porządku,
ale mam wiele ale wobec nowych
Velociraptorów. Jak na mój gust
były już zbyt inteligentne, wręcz do
granic absurdu, a trzeba zaznaczyć,
że te z jedynki według specjalistów
dorównywały szympansom. Dlate
go miałem mieszane uczucia, gdy
po wielu latach zapowiedziano
Jurassic World. Mówiłem sobie wtedy
“zostawcie już w spokoju tę serię,
wystarczy, że trójka ją zniszczyła”.
Jak się jednak okazało, moje obawy
był chybione. Wciąż nie rozumiem
potrzeby zmiany geografii wyspy
Nublar (różni się diametralnie od
tej z pierwszej części), ale poza tym
film jest dowodem na to, że można
stworzyć udaną kontynuację, do
której na ten przykład nie mają
szczęścia Gwiezdne Wojny. Przy
okazji dodam, że materiały roz
szerzające uniwersum w ramach
zbliżającego się Upadłego Królest
wa wyjaśniły obecność Spinozau
ra oraz innych nowych gatunków
na Isla Sorna. No dobra, co sądzicie
o J urassic World?
B: Szczerze mówiąc naprawdę
sceptycznie podchodziłem do tego fil
mu, ale... bawiłem się jak za dzieciaka!
Jeden z moich ulubionych motywów,

The Lost World: Jurassic Park (1997)
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B: Przepraszam! Parę ładnych lat
temu, za czasów studiów, miałem
na kierunku dziewczynę, która
biegała na WYSOKICH szpilkach do
Empiku i to szybciej niż zdążyłem
jej powiedzieć “patrz, Empik!”.
Tak więc cóż… całkiem prawdo
podobny pomysł.
G: Spodobała mi się postać Claire,
ale Chris Pratt był najlepszy. Świetnie
zagrał swoją rolę i jeszcze dali mu
fuchę tresera Raptorów!
B: Początkowo miałem “ale” do
pomysłu tresowania Raptorów, ale
sensownie to wyjaśnili. Chowane
od małego, w dodatku bardzo inteli
gentne zwierzęta, ale nie oswojone
w stu procentach. Świetnie pokazuje
to scena, gdy Owen ratuje przed Rap
torami nowego pracownika zespołu
odpowiedzialnego za ich hodowlę.
D:
Od
samego
początku
byłem sceptyczny, ale tak jak
powiedział Bartek, twórcy wybrnęli
z głową. Jeżeli chodzi o postacie,
to je polubiłem, ale brak im głębi,
którą mieli bohaterowie dwóch
pierwszych części, gdy reżyserem był
Spielberg. W trzeciej części strasznie
spłycili Granta, w zasadzie niszcząc
tę postać. Zobaczymy czy Bayona
naprawił ten błąd w swoim Fallen
Kingdom. No dobrze, zbliżamy się już
do końca, wypadałoby więc sklecić
jakieś podsumowania.
B: Jeśli o mnie chodzi, to liczę,
że z uniwersum Jurassic Park
powstanie coś na styl nowej Plan
ety Małp, czyli po pierwszej świetnej
trylogii (ze średnią trzecią częścią)

 owstanie nowa, która wgniecie
p
mnie w fotel. No, a skoro Jurassic
World jest świetnym filmem, to życzę
następnym częściom, aby również
takie były.
G: Myślę, że ogółem pierwszy Park
Jurajski był kamieniem węgielnym,
jeśli chodzi o rozpowszechnienie
“dinozaurzej” tematyki w popkultu
rze. Do tego rozwój technologii i grafi
ki komputerowej przyczynił się do
rozwoju możliwości filmowców, co
wykorzystali w następnych częściach.
Natomiast w Jurassic World zrobiono
krok naprzód, wykorzystując pomysł
z tworzeniem hybryd dinozaurów.
Wiemy, że w kolejnej części poja
wi się kolejna hybryda, tym razem
w oparciu o DNA Raptorów – myślę,
że to przyciągnie uwagę “starych
wyjadaczy”, którzy śledzą przygody
z dinozaurami od samego początku
serii. Bo jak tu nie kochać Raptorów?
Grz: Nie zgodzę się, że pierwsza
część Jurassic Park zapoczątkowała
dinomanię w Polsce. To już tliło
się od dawna w pokoleniu lat
dziewięćdziesiątych. Bądźmy szcze
rzy, wiele dzieciaków kochało dino
zaury i zawsze chciało je zobaczyć
na żywo lub chociaż tak, aby
wyglądały na prawdziwe. Jurassic
Park spełnił oczekiwania. Może i gady
nie były ukazane zgodnie z nau
kowymi monografiami, ale pal licho.
To był film, który przykuwał i nadal
przykuwa uwagę. A co najważniejsze,
śmiem twierdzić, że w obecnej epoce
wszędobylskiego CGI nie zastarzał się.
Niestety, następne filmy nie potrafiły
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pociągnąć tego sukcesu i fala opadła.
Przyznaję bez bicia, że J urassic World
nie widziałem, bo wciąż się boję,
że znowu będę miał nadzieję na dobrą
serię, a potem ostry zjazd w dół. Mam
obawy, choć tu obecni zachęcają
mnie do nadrobienia zaległości. Może
jednak z o
 kazji Fallen Kingdom?
D: Uważam, że Jurassic Park było
swoistym objawieniem dla fanów
dinozaurów, a to wszystko dzięki
Stevenowi Spielbergowi, a przede
wszystkim fenomenalnemu pisa
rzowi
Michaelowi
Crichtonowi.
Osobiście wolę filmowe uniwersum
od tego książkowego, ale nie można
mu odmówić oczywistych zasług.

Jurassic Park po dziś dzień pozostaje
moim ulubionym filmem i po dziś
dzień mam w oczach łzy wzruszenia,
gdy oglądam scenę z Brachiozaurem,
jak w tle gra przepiękna muzyka
Johna Williamsa, a John Hammond

wypowiada niezapomniane Welcome
to Jurassic Park. Druga część również
mnie nie zawiodła i mroczny kli
mat wyszedł jej na dobre. Trzecia
część okazała się niestety klapą, ale
sytuację ratuje nowa trylogia. Druga
część Jurassic World miała już swoją
uroczystą premierę w Madrycie
i większość komentarzy na temat fil
mu jest bardzo pozytywna. W chwili
obecnej ocena na IMDB wynosi 8,3
(pierwsza część ma 7,1), ale pocze
kajmy na światową premierę i ocenę
Rotten Tomatoes, a zwłaszcza na Box
Office filmu. Film krytykom nie musi
się podobać – najważniejsze, aby fani
byli zadowoleni, a duża sprzedać
będzie tego najlepszym dowodem.
Tak więc Grzesiu rzuć obawy na bok
i obejrzyj Jurassic World, abyś był
gotowy na Fallen Kingdom, bo zamie
rzam cię zabrać do kina!

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
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Prehistoryczna nostalgia:
seria Wędrówki z...
Daniel Wójcik

Wędrówki z Dinozaurami

ale moja ciekawość szalała już
na pełnych obrotach. Dopiero później
zaczęły się pojawiać konkretniej
sze zajawki, zdradzające, że chodzi
o nowatorski serial dokumentalny
BBC z 1999 roku, o tytule Wędrówki
z dinozaurami. Było na co czekać,
oj było.
W
końcu
się
doczekałem
i z wypiekami na twarzy obejrzałem
pierwszy odcinek (Nowa krew)…
który wgniótł mnie w fotel. Już sam
sposób w jaki się rozpoczął zrobił
na mnie niemałe wrażenie: skoki
w przeszłość z towarzyszącą im
dynamiczną animacją zmieniającego
się ukształtowania terenu oraz
rosnącej na nim roślinności. Fenome
nalni lektorzy Maciej Gudowski
i Janusz Szydłowski uraczyli widza
krótkim opisem każdej z trzech
mezozoicznych epok, by wreszcie
przejść do pierwszej z nich, czyli

Był rok 2000, a ja spędzałem wie
czór z rodzicami przed telewizorem.
Trwała właśnie na TVP2 przer
wa na reklamy, a my czekaliśmy
chyba na jakiś film. Reklama
za reklamą, gdy nagle pojawił się
krótki klip z lasem tropikalnym.
Nic się w nim nie działo, ot nieru
chomy kadr na tropiki. Po chwili
jednak zobaczyłem małego dino
zaura (lielynazaura), który przebiegł
przez kadr i klip się skończył. To
była pierwsza tego typu zapowiedź,
którą pamiętam. W drugiej kamera
przesuwała się przez prerię z górami
i lasem iglastym w tle, aż w kadrze
pojawiły się znów małe dinozaury
(hypsilofodony), później dwa ste
gozaury, a na końcu migrujące
stado zauropodów (diplodoki). Nie
wiedziałem wówczas o co chodziło,
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do triasu. Prehistoryczne gady gene
rowane komputerowo z miejsca mnie
kupiły, podobnie zresztą jak ich ani
matroniczne wersje (głównie same
głowy). Twórcy ewidentnie czerpali
wprost z Parku Jurajskiego. Cóż, trias
i początki dinozaurów nie były
zbyt porywające, ale wystarczająco
ciekawe, aby utkwić mi w pamięci.
Zresztą, zapowiedź drugiego odcinka
poświęconego jurze (Czas tytanów)
utwierdziła mnie w przekonaniu,
że najlepsze jeszcze przede mną.
Nigdy
nie
zapomnę
sceny
otwierającej Czas tytanów. Samica
diplodoka składa w lesie jaja, które
następnie zakopuje niczym kroko
dylica, by na koniec wrócić na prerię
do swojego stada. Ruchy jej kończyn
i mięśni wciąż robią wrażenie,
ponieważ oparto je o sposób porusza

nia się dzisiejszych zwierząt. Cała sek
wencja została pięknie zrealizowana,
a uświetniła ją absolutnie fenome
nalna muzyka Benjamina Bartletta
(za którą zasłużenie dostał nagrodę
BAFTA). Wędrówki z dinozaurami
zachwycały nie tylko wizualiami,
ale również i muzyką. Poza Czasem
tytanów, spore wrażenie zrobiły
na mnie również Okrutne morze
z błogą harfą i lekko brzmiącymi
smyczkami, Pod skrzydłami olbrzy
mów z żałobną wręcz melodią
na solowe skrzypce, a także Duchy
milczących kniei z monumentalnym,
nieco smutnym tematem dla całej
orkiestry. Kompozytor udowodnił,
że nie trzeba dziwnych ambientowoplemiennych eksperymentów, aby
oprawić
zamierzchłą
przeszłość
w muzykę: wystarczy orkiestra
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Wędrówki z Bestiami – BBC (2001)

Wędrówki z Bestiami

i kreatywność. Wędrówki z dinozau
rami to sztandarowy przykład serialu
dokumentalnego, w którym każdy as
pekt został zrealizowany z pasją.
Niestety, serial po latach się
zdezaktualizował i to nie tylko
pod względem wizualnym, ale również
naukowym.
CGI
maszerujących
diplodoków nie zachwyca już tak
bardzo (jeżeli w ogóle), a paleon
tolodzy uznają dzisiaj, że szyje zauro
podów raczej unosiły się ku górze.
To oczywiście tylko jeden z wielu
mankamentów, które pojawiły się
wraz z nowymi odkryciami. Tak czy
siak produkcja BBC nie dała o sobie
zapomnieć przez kolejne lata, dzięki
odcinkom specjalnym, takim jak
Ballada o wielkim Alu (będący jakby
rozszerzeniem Czasu tytanów) oraz
miniserial
Powrót
dinozaurów
z Niegelem Marivinem.

Wędrówki z bestiami odkryłem
przypadkiem, przeglądając katalog
wydawnictwa Świat Książki i był to
chyba 2002 rok. W ofercie znajdowały
się trzy kasety VHS: dwie z serialem
(każda po trzy odcinki) oraz trzecia
z filmem dokumentalnym o powsta
waniu serialu. W ten sam sposób
wydano wcześniej Wędrówki z dino
zaurami, więc nie mogło być pomyłki,
poza tym stworzenie kontynuacji
poświęconej ssakom było przecież
naturalnym krokiem. Mimo wszystko
dziwiłem się, że wydano serial naj
pierw na VHS, a nie było o nim ani
widu, ani słychu w telewizji. Najpierw
dostałem tylko pierwszą kasetę, która
zachwyciła mnie nie mniej, jeżeli
nie bardziej od Wędrówek z dino
zaurami. Niestety, nie zgadzał się
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Daniel Wójcik
skład lektorski, ponieważ obecny
był już tylko Maciej Gudowski (który
i tak zrobił lepszą robotę niż, bądź
co bądź, przecudowna Krystyna
Czubówna później na TVP2). Skok
jakości CGI był wyraźny, nie mówiąc
o autentycznych animacjach ru
chów, bo te pochodziły od potom
ków
prehistorycznych
ssaków.
Pierwszy odcinek dotyczył skrom
nych początków, gdy ssaki wciąż były
w cieniu, trzeci zaś opowiadał już
o największych przedstawicielach
tej gromady. Pod względem muzycz
nym odcinki również błyszczały,
a szczególnie drugi, skupiający się
na losach brzemiennej samicy basi
lozaura. Tutaj na szczególną uwagę
zasługują scena otwierająca odcinek
i towarzyszący jej temat poświęcony
samicy, a także scena godów basilo
zaurów z pięknym tematem muzycz
nym, który w pełni oddał piękno oraz
wielkość tych stworzeń.
Nie pamiętam jak długo musiałem
czekać na pozostałe dwie kasety, ale
czekać było warto. Tak się złożyło,
że akurat wtedy byłem sam w domu
i mogłem w pełni się poświęcić
popołudniowo-wieczornemu seanso
wi. Odcinek czwarty (Nasi przodko
wie), poświęcony stadu australo
piteków oglądało się jak typowy,
brytyjski
serial
przyrodniczy,
głównie dzięki miejscu, w którym się
rozgrywał, czyli w plioceńskiej Afryce.
W piątym odcinku (Szablozębny kot)
śledziliśmy losy Półzęba – samca smi
lodona z plejstoceńskiego Paragwaju,
który po przegranej walce z wrogimi

samcami wraca, by odzyskać stado.
Zwieńczeniem serialu naturalnie
okazał się odcinek poświęcony epoce
lodowcowej, śledzący losy stada ma
mutów (Wędrówki mamutów), które
już na początku traci członkinię.
Po drodze napotykamy znane
z książek o prehistorii nosorożce
włochate, jelenie olbrzymie, a także
człowieka z Cro-Magnon i neander
talczyka. Swoją drogą, wiedzieliście,
że w Europie żyły wówczas lwy?
Jeśli chodzi o muzykę, to Ben
jamin Bartlett i tym razem nie za
wiódł, po raz kolejny udowadniając,
że orkiestra jest niemal uniwersal
na. Stado australopiteków dostało
na
początku
swojego
odcinka
przepiękny temat muzyczny, którego
nie powstydziłby się Hans Zimmer
czy James Newton Howard, oraz
równie cudowny motyw podróży,
uświetniony
chórem.
Mamutom
w podróży towarzyszy zaś muzyka
pełna splendoru, która podobnie
jak wcześniej wspomniane utwory
nie znalazła się w wydanej później
ścieżce dźwiękowej (Goddamit!).
Sposób w jaki zakończył się serial
wywołał u mnie ciarki. Stado mamu
tów powróciło na swoją prerię, podc
zas gdy w tle krzątali się ludzie z CroMagnon przy swoich codziennych
obowiązkach. Jeden z mężczyzn stru
ga z kości mamuta dziwnie znajomą
figurkę, gdy widz zostaje nagle prze
niesiony w przyszłość, do gabloty z tą
samą figurką, znajdującą się w jed
nym z londyńskich muzeów. Narra
tor mówi wówczas o ludzkiej chęci
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badania przeszłości oraz o prostym
fakcie, że żaden gatunek nie trwa
wiecznie. Wtedy kamera, skierowana
w dół, wylatuje przez dach i mknie
w przestrzeń kosmiczną, aż widać
kulę ziemską. Wszystko to w rytm
poważnego utworu symfonicznego
z agresywnym afrykańskim chórem,
do którego dołącza pełen powagi
i epickości chór symfoniczny…
Wędrówki z Potworami – BBC (2006)

Wędrówki z Potworami

przecież
najpierw
skolonizować
oceany. Produkcja choć chyba naj
mniej ciekawa, zdecydowanie warta
polecenia.

Nie pamiętam kiedy odkryłem
Wędrówki z potworami, ale pamiętam,
że byłem bardziej zaskoczony niż
po odkryciu serii poświęconej pre
historycznym ssakom. Serial był
krótszy, bo trzyodcinkowy, ale zde
cydowanie prezentował się naj
lepiej, choć mówiąc szczerze nie
zapamiętałem go zbyt dokładnie,
podobnie zresztą jak muzyki, a do
tej przywiązuję szczególną uwagę.
Ta produkcja BBC dotykała tematyki
początków życia na Ziemi w ogóle.
Mogliśmy więc zobaczyć czasy,
w których to gady chowały się przed
większymi i groźniejszymi istotami…
którymi były wówczas między inny
mi pająki. Zanim jednak zwierzęta
ruszyły na podbój lądu, musiały

Konkluzja
Niezaprzeczalny
jest
fakt,
że Wędrówki z dinozaurami wyz
naczyły nowy szlak serialom do
kumentalnym. Od ich premiery
w 1999 roku zaczął się wysyp po
dobnych produkcji i to nie tylko
o prehistorycznej faunie. Bardzo
na tym zyskały seriale dokumentalne
o historii człowieka, o kosmosie, czy
nawet zwykłe filmy przyrodnicze.
To prawda, dzisiaj CGI z Wędrówek
może razić, ale i tak uważam, że warto
po nie sięgnąć.

Daniel Wójcik
Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz zagorzały miłośnik i kolekcjoner trailer music.
W wolnych chwilach autor artykułów, recenzji i wywiadów, głównie na temat muzy
ki z gier video. Początkujący autor opowiadań i nieco bardziej doświadczony grafik.
W Białym Kruku człek odpowiedzialny za korektę i część oprawy graficznej magazynu.
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Paleowolf - podróż do lat dawnych
przy dźwiękach ambientu
Małgorzata Gwara

Jeśli by się zastanowić, zdecydo
wanie łatwiej jest wymienić zespoły
i projekty muzyczne, które inspirację
czerpią
z
przedchrześcijańskich
czasów, gdy bogami było słońce,
rzeki, czy zjawiska naturalne niż
z owianej tajemnicą prehistorii.
O wiele trudniej robi się w momen
cie, kiedy chciałoby się na warsztat
wziąć muzykę czerpiącą z epok, gdy
przedstawiciele rasy homo sapiens

jeszcze nie istnieli lub dopiero co
stawiali pierwsze kroki ku dominacji
na g
 lobie.
Ot, weźmy na warsztat choćby
mitologię
słowiańską.
Przykład
pierwszy z brzegu, bliski jak ko
szula ciału. Uwielbiam cykl Słowo
i
miecz
Witolda
Jabłońskiego
traktujący o ciężkim wprowadza
niu chrześcijaństwa na polskie
tereny i szeregu zdarzeń zwanym
reakcją pogańską. Wielu twierdzi,
że opowieści o bogach to jedynie
wymysł
dziewiętnastowiecznych
historyków, bajka dośpiewana do
strzępków niepisanych źródeł (tak,
spotkałam się z takimi stwierdze
niami w sieci). A jednak tradycja
żyje, o czym tym razem nie będę się
rozwodzić. Tu nie o tradycję chodzi,
a o nawiązującą do niej muzykę, która
towarzyszy mi przy lekturze wspom
nianych książek. Tradycję, której echa
można dostrzec w twórczości takich
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zespołów jak: Percival (projekt rekon
strukcyjny koncentrujący się na od
twarzaniu pieśni dawnych ludów),
Percival Schuttenbach (heavyme
talowa odsłona Percivala), Netherfell,
białoruski Rodogost, rosyjska Arko
na, czy Kalevala. Przykłady można
mnożyć jeszcze długo.
Gdyby jednak szukać przykładów
zespołów i projektów nawiązujących
do lat o wiele wcześniejszych, można
by rzucić przykładem fińskiego Hevi
saurus, grupy grającej heavy metal
w kostiumach dinozaurów, której
bliżej jednak do stylistyki niejakiego
Barneya bawiącego dzieci (ale ok, cze
go innego oczekiwać po muzykach,
którzy celują w konkretny target?).
Możecie mnie zlinczować za to
stwierdzenie, śmiało. Po prostu szu
kam czegoś więcej niż wymyślnych
kostiumów i muzyki, która bez tych
przebieranek raczej by się w tłumie
podobnie
brzmiących
artystów
za mocno nie wyróżniła (a niestety
za oryginalnie nie brzmi, gdy wyłączy
się teledysk). Szukam iskry. I jeśli idzie
o rytmy inspirowane prehistorią, tej
iskrze na imię Paleowolf.
Wyobraźcie sobie, że znajdujecie
się na skąpanej we mgle polanie
lub wśród drzew. Jesteście uzbro
jeni w dzidę lub łuk, ale ich w tym
momencie nie potrzebujecie. Czu
jecie spokój, chłoniecie całym swym
jestestwem otaczającą Was naturę.
Przebywacie tu przez większość
czasu, więc nie dziwne, że czujecie
się jak u siebie. Wokół cisza, tylko
raz na czas coś gdzieś uderzy, gdzieś

przemknie nienazwane stworzenie.
I nagle w tej ciszy rozbrzmiewa
pozbawiony słów szamański śpiew.
Otwieracie oczy i wracacie do kart
kowania Parku Jurajskiego, czy mniej
popularnego Allana i Bogów Lodów.
Opowieść o początkach Henrye’go
Rider Haggarda (kojarzycie to naz
wisko z Kopalniami Króla Salomo
na? Słusznie), a w tle pobrzmiewają
dźwięki bębnów i gardłowe śpiewy.
Witajcie w świecie Paleowolf –
projektu zrodzonego jako owoc
przywoływania prastarych duchów
przeszłości i archaicznych cieniów
dni minionych – nie tylko tych, gdy
ludzkość dzieliła się na myśliwych
i zbieraczy, lecz także gdy po Ziemi
kroczyły olbrzymie bestie. Wszystko
to ma według twórcy tkwić w naszej
pamięci genetycznej i budzić się
na nowo w trakcie medytacji przy
słuchaniu dźwięków.
Za projektem Paleowolf, plemien
nym ambientem z Serbii stoi artysta
ukrywający się pod inicjałami A. W.
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Małgorzata Gwara
(znany także jako Scorpio V z zespołu
Metatron Omega), mieszkający w Bel
gradzie. Twórca ten sam komponuje
muzykę, aranżuje wokale oraz pro
jektuje okładki większości albumów.
Tworzone przez niego utwory to
kombinacja szamańskich bębnów
i dźwięków dawnych instrumentów,
plemiennych zaśpiewów, niekiedy
chórów oraz pozbawionego trady
cyjnej harmonii i powtarzalności
brzęczenia i burczenia charaktery
stycznego dla ambientu (muzyki,
która według francuskiego kompozy
tora Erika Satie miała towarzyszyć
człowiekowi w życiu codziennym,
stawać się niejako tłem tego życia, ale
nie odciągać uwagi od innych zajęć).
Muzyk zaznacza, że wpływ na jego
twórczość ma starożytna, szamańska
muzyka z całego świata, szczegól
nie nordycka oraz gardłowe śpiewy
ludów pierwotnych z obszarów
Syberii i Mongolii.
Dotychczas pod szyldem Pale
owolf ukazało się pięć pełnych
albumów – Primordial (nawiązujący
do okresów mezolitu i neolitu), Gene
sis (tutaj tak samo mezolit i neolit),

Prehistoric meditations (paleolit, me
zolit i wczesny neolit), Megafauna
rituals (środkowy i późny pleisto
cen) oraz Primal Earth (dewon, kar
bon, perm, jura, kreda). Sam artysta
przyznaje się do tego, że świadomie
wymieszał dwa podejścia do historii –
geochronologiczne (kształtowanie się
Ziemi i stąpających po niej organiz
mów) i prehistoryczne (związane
z człowiekiem).
Artysta sam umieszcza swoje
albumy na YouTube, ale jeśli spodoba
Wam się jego twórczość, zachęcam do
zakupu nagrań.
Podejrzewam, że przywołany
tu przeze mnie Paleowolf wios
ny nie czyni i istnieją kapele oraz
projekty
czerpiące
garściami
z okresu prehistorii, o których nie
wiem, a zapewne znać je warto
i z pewnością uprzyjemniłyby mi
lekturę traktującą o bardzo odległej
przeszłości. Jeśli kojarzycie tego
typu muzyków, koniecznie się tą
wiedzą podzielcie – czy to na stronie
Białego Kruka na facebooku, czy też
zagadajcie bezpośrednio do mnie.
Będę wdzięczna.

Małgorzata Gwara
Hobbystycznie rysuje w stylu manga, pisze, czasem robi w przecinkach, odhacza kolejne
osiągnięte cele. Współpracuje z portalem Szortal (dział zagraniczny). Publikowała
w internetowym czasopiśmie „Świt ebooków” wydawanym przez RW 2010, prozatorsko
debiutowała opowiadaniem „Cicha przystań” umieszczonym przez wydawnictwo Pearlic
w antologii „Magia słów I: Fantastyczne światy”. Pod koniec roku 2016 jej drabble zostały
wyróżnione w konkursie literackim i wydane w antologii „Halloween w stu słowach”,
stusłówka i utwory nieco dłuższe pojawiają się również na łamach „Szortalu na wynos”.
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Jesteśmy tym co piszemy
Słowo „rutyniarz”
Angela Kudenko

Kiedyś mój polonista z liceum
lekceważącym głosem stwierdził,
że używamy bardzo małej ilości
słów i w momencie przeglądania
słowników niestety muszę się z nim
zgodzić. Polskie synonimy to bogact
wo, o którym zapominamy zbyt często.
W końcu kto normalny będzie czytał
słowniki, kiedy trzeba przeczytać
wiele innych książek? Do nowego
felietonu w mojej autorskiej serii
musiałam dołożyć coś ekstra. Dlatego
wpisałam w wyszukiwarkę słowo „di
nozaur”. Przeszukiwałam przez kilka
chwil internetowe słowniki, szukając
wyrazu, który w pełni zaspokoi moją
ciekawość i chęć dowiadywania się
o słowach, o których nie miałam
pojęcia. W końcu znalazłam – jak dla
mnie słowo idealne.

Zacznijmy od pytania – skoro
szukam
synonimu
do
słowa
dinozaur, na pewno będzie to
słowo o negatywnym wydźwięku.
W końcu kto normalny będzie
nazywał doświadczonego człowieka
dinozaurem
(„przenośnie:
osoba
żyjąca bardzo długo lub zajmująca
się czymś do późnych lat”)1? Brzmi
to za bardzo obraźliwie, zwłaszcza
w formie ty cholerny dinozaurze!,
a przecież nie o obrażanie nam cho
dzi, a o to, by nadać ładny przydomek
osobie rzeczywiście doświadczonej,
starszej, obytej i wyuczonej. W końcu
tworzymy takich bohaterów. Wiele
postaci nie ogranicza się do bycia
wyjątkowym w danej dziedzinie.
1
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Słownik języka polskiego SJP,
https://sjp.pl/dinozaur (dostęp: 26.04.2018)

Dobry rutyniarz

Jest dinozaurem,
który pożarł całe
doświadczenie w danej
dziedzinie i dobrze mu z tym.
Simon Wijers - unsplash.com

W fantastyce mamy na pęczki
mędrców i tym podobnych wich
rzycieli2 młodych umysłów, którzy
wprost grzeszą wiedzą. To samo może
się zadziać w powieściach realistycz
nych, obyczajach. Smacznie wykre
owana ciotka nie może być nazwana
dinozaurem, bo się obrazi i tyle z jej
przepisów na jesienny jabłecznik. Ale
może być rutyniarzem. Człowiekiem
obytym z problemami, alfą i omegą,
klasykiem i autorytetem – może być
także kobietą, którą zeżarła rutyna.
Już tłumaczę. Trochę zaszalałam
w poprzednim akapicie, zamotałam
się na początku, chcąc wam wcisnąć
historyjkę ze szkolnych czasów, ale
to słowo wprawia mnie w ambi
walentny nastrój. Z jednej strony jest

ono bardzo pozytywne – oznacza
człowieka doświadczonego, a nawet
właśnie alfę i omegę – kogoś, kto
zaczyna i kogoś, kto jednocześnie
kończy. Ale z drugiej strony rutyniarz
to człowiek od początku do końca
pożarty przez niespełnione ideały
i własną pracę, prozę życia. To
człowiek (podkreślenie specjalne,
bo o dinozaurach pisać nie mogę –
niestety się mnie nie doczekały),
który dzień w dzień wykonuje tę
samą pracę, zapominając, że może
coś w każdym momencie zmienić
w swoim życiu. Ba – według słownika
języka polskiego PWN3 – jest to ktoś,
kto postępuje według utartych sche
matów i boi się zmian.

2

3

Mam wrażenie, że takie postacie są
właśnie… TAKIE. Podburzają i podju
dzają, rozpalając w głównym bohaterze
chęć zmiany, walki i tak dalej, i tak dalej.
Słownik języka polskiego SJP
https://sjp.pl/wichrzyciel (dostęp:26.04.2018)
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Jesteśmy tym co piszemy

Zły rutyniarz

Najchętniej zabiłby cię
w najmniej spodziewanym
momencie, bo go akurat
zjadła rutyna.
Nicole De Khors

Pozostaje pytanie: jak odnieść się
do tego słowa? Dla mnie osobiście
ma wydźwięk bardziej negatywny
niż pozytywny. Kiedy przeczytałam
je pierwszy raz, miałam wrażenie,
że leży gdzieś na pograniczu obra
zy, ukrytej pogardy. W końcu nie
chciałabym być pożarta przez rutynę,
aczkolwiek i to mi się zdarza. Idealnie
pasowałoby do kafkowskiego tekstu
o największym nieudaczniku, który
minutę przed chwyceniem w garść
szczęścia spada na samo dno. Ale,
ale to bardzo ładny wyraz, pomimo

kryjącej się w nim rutyny. Rutyniarz
w końcu poświęcił się czemuś przez
całe życie – a to wymaga znacznej
odwagi. Jeżeli ktoś kiedyś miałby
nazwać mnie rutyniarzem od pisania
dobrych tekstów publicystycznych,
to na pewno nie przewróciłabym się
w grobie.

A. Kudenko
Przemądrzały życiowo gówniarz, trochę pisarka, odrobinę felietonistka. Studiuje
umiejętności miękkie. Autorka „Kobieciary” i współautorka „Na jej rozkazy”. Redaktorka
na pół etatu, łowca literackich talentów – na całe życie. Z doskoku bloguje na “Gorszym
Sorcie” i dba o prawa tęczowych kobiet, także w środowisku pisarskim. Opiekuje się
domem i swoją kobietą, nie mówiąc już o mini-zoo. Miłośniczka drogich lalek i egzotycz
nych zwierząt.
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Jurasic World: Fallen Kingdom
Daniel Wójcik

Oj, co ja się naczekałem na Jurassic
World: Fallen Kingdom, to moje…
i stało się. Wyspa Nublar podzieliła
los swego książkowego pierwowzoru.
Z tą różnicą, że płomienie, które ją
pochłonęły, pochodziły nie z napal
mu, lecz wulkanu. Co ciekawe, wul
kan nie jest wcale wymysłem Colina
Trevorrowa
(reżysera
pierwszej
i trzeciej części nowej trylogii oraz
współautora scenariuszy do wszyst
kich trzech produkcji), mało tego,
górował nad dolinami wyspy już od
pierwszej części i stanowił źródło
energii geotermalnej dla oryginalne
go parku. Wracając jednak do sedna…
pomysł z nagłą aktywnością i później
erupcją góry Sibo nie przypadł mi do
gustu i nie chodzi tu o oryginalność
lub jej brak. Nie podoba mi się
idea unicestwienia wyspy Nublar
z większością jej mieszkańców.
Właśnie za to uwielbiałem J urassic
Park Spielberga, że nie poszedł
za wieloma pomysłami Crichtona,

bo te najzwyczajniej w świecie mi
się nie podobały. Skoro już mowa
o książkach, to film nieraz puszcza
oczko w stronę wielbicieli bestsellera,
ale i fanów poprzednich filmów.
Tutaj zdecydowanie na plus. Akcja fil
mu została podzielona na dwie części:
podróż na Nublar i ratowanie dino
zaurów (a przynajmniej części z nich)
oraz powrót do posiadłości Benja
mina Lockwooda, gdzie rozgrywa się
ta mroczniejsza strona całej historii.
Przyznam, że taki podział w filmie
przypadł mi do gustu, choć nie mogę
darować twórcom, że akcja na wyspie
trwa stanowczo za krótko. Szczerze
mówiąc, liczyłem na jakąś konkretną
eksplorację, z odkrywaniem historii
obydwu parków i obserwowaniem
ich dziko żyjących mieszkańców.
Ech, wulkan wybuchł stanowczo
za szybko, ba, można powiedzieć,
że bohaterom cudem udało się w porę
dotrzeć na miejsce.

39

Jurasic World: Fallen Kingdom

Chris Pratt – Jurasic World: Fallen Kingdom – Universal Studios

Przejdźmy do pozytywów, do
których należą między innymi
starzy bohaterowie. Claire (Bryce
Dallas Howard) wreszcie zyskała
głębię, której jej tak brakowało
w Jurassic World. Z wiecznie formal
nej korpodziewczyny przeistoczyła
się w czującą istotę, która nie kryje
się ze swymi emocjami. Przyznam,
że kupiła mnie jej troska o zagrożone
śmiercią w ogniu i lawie dinozaury,
a w pewnym momencie nawet
i wzruszyła. Owen (Chris Pratt),
choć z początku ponury, znów bawi
i wpuszcza iskierkę nadziei w mrocz
ny nastrój filmu. Wraca również
postać doktora Henry’ego Wu
(BD Wong), która rzuca nieco światła
na przeszłość i przyszłość badań
InGenu. Prawdziwą wisienką na torcie
jest jednak powrót doktora Iana Mal
colma w wykonaniu fenomenalnego

Jeffa Goldbluma. Bohater pojawia się
niestety na krótko, ale i tak wywołuje
uśmiech na twarzy swoim ciętym
i zawsze trafnym komentarzem.
Z nowych postaci na szczególną
uwagę zasługuje Benjamin Lockwood
(James Cromwell), przyjaciel Johna
Hammonda z czasów, gdy zaczynali
pracę nad realizacją marzenia o klo
nowaniu dinozaurów. Postać bardzo
ciekawa, ale poświęcono jej zdecy
dowanie za mało uwagi, a mogliśmy
się dowiedzieć o przeszłości InGenu
tylu nowych rzeczy… Warto się
przyjrzeć również wnuczce Lockwoo
da – Maisie, której rola w filmie, z po
zoru zbędna, ostatecznie okazuje się
być arcyciekawa. Reszta bohaterów,
szczerze mówiąc, wydaje się być mało
zauważalna, jak chociażby infor
matyk Franklin (Justice Smith), czy
aspirująca do roli paleoweterynarza
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Zia Rodriguez (Daniella Pineda).
Pojawia
się
również
postać
myśliwego, który jednak nie dorasta
do pięt Muldonowi czy Rolandowi,
a także biznesmen będący bardziej
zdradziecką kopią Ludlowa.
Jeżeli chodzi o efekty wizualne,
to nie zawiodłem się. CGI dino
zaurów zachwyca, a obecność ich
animatronicznych odpowiedników
cieszy, szczególnie, że poprzed
nia część miała tylko jednego ani
matronika, choć w doniosłej scenie.
Cieszy również pojawienie się kilku
nowych gatunków, w tym Indo
raptora – przerażającej hybrydy,
która momentami wydawała mi się
aż nienaturalnie inteligentna jak
na dinozaura.
Pod
względem
muzycznym
film również nie zawodzi. Michael
Giacchino znów pokazał, że potrafi
stworzyć coś nowego, bez potrze
by kopiowania Williamsa i nie
stojąc w jego cieniu. Jeżeli miałbym
opisać jakoś ścieżkę dźwiękową,
to określiłbym ją mianem mariażu
Stravinskiego z Bernardem Herr
mannem, czyli podniośle i mrocznie.

Ten mrok i podniosłość słychać
już w utworze otwierającym film
(This Title Makes Me Jurassic), gdzie
pod koniec wchodzą podniosły chór
z pełną orkiestrą. Temat muzycz
ny w sam raz dla mrocznego filmu
z katastrofą w tle.
Czy
Jurassic
World:
Fallen
Kingdom jest dobrym filmem?
Tak i nie. Tak, ponieważ zawiera
w sobie zdecydowanie większy
ładunek emocjonalny niż pierwsza
część i jest to po prostu dobry film
w kochanym przez wielu uniwer
sum Jurassic Park. Ponadto świetna
oprawa audiowizualna oraz nieco
więcej informacji na temat samego
uniwersum oraz powrót do filo
zoficznych przemyśleń na temat
klonowania dinozaurów. Nie, bo jest
za mało Nublar, która i tak eksplo
duje, a nielogiczne (moim zdaniem)
zakończenie pozostawia jedynie nie
dosyt, który każe czekać na trzecią
(miejmy nadzieję dobrą) część.
Czy polecam? Polecam, zwłaszcza
każdemu szanującemu się fanowi
filmowego uniwersum Jurassic Park.

Daniel Wójcik
Pasjonat szeroko pojętej fantastyki oraz zagorzały miłośnik i kolekcjoner trailer music.
W wolnych chwilach autor artykułów, recenzji i wywiadów, głównie na temat muzy
ki z gier video. Początkujący autor opowiadań i nieco bardziej doświadczony grafik.
W Białym Kruku człek odpowiedzialny za korektę i część oprawy graficznej magazynu.
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Bracia mniejsi
Anna Maria Wybraniec
Paleontolodzy zawsze budzili
sensację, choć rzadko kiedy towa
rzyszyła jej chęć pomocy. W trakcie
trwania wykopalisk te proporcje
zwykle się odwracały. Pojawiało się
współczucie i znudzenie pracą nau
kowców, którzy całe dnie spędzali
klęcząc w upale: dorośli ludzie,
profesor i studenci, niby szkoły
pokończyli, a grzebią się w ziemi jak
dzieci. Tomasz był więc niezmiernie
wdzięczny mieszkańcom Laskowic
za bezpłatne udostępnienie wiej
skiej świetlicy na dwa miesiące.
W dużej mierze była to kwestia
wakacji: nie odbywały się żadne
dodatkowe zajęcia, nikt z niej nie
korzystał. W mniejszej części była
to ciekawość, bo skoro dali nocleg
za darmo, to pewnie będą chcieli
przyjść, popatrzeć jak pracują
i pouczyć wykształciuchów jak na
leży trzymać łopatę.
– Szukając szczątków dino
zaurów do niczego pan nie dojdzie.
Wiadomo, było zgodnie z wolą Bożą.
Może jakby chociaż ropa z tego była,
a tak, to co panu przyjdzie z paru
kostek, niekompletnych, uszczerbio
nych, wyglądających jak kamienie?

Wziąłby się pan za coś poważnego,
panie profesorze – podsumował ich
sołtys. Tomasz westchnął w duchu,
starając się nie okazać zniecierpli
wienia. Bywało gorzej, wąsaty męż
czyzna przynajmniej nie mylił go
z archeologiem.
– Na szczęście, mamy ten luksus,
że możemy szukać wiedzy, a nie
tylko jej praktycznych zastosowań –
zaryzykował odpowiedź, na wpół
spodziewając się tyrady o opłakanym
stanie służbie zdrowia, ale sołtys
pokiwał z namysłem głową.
– No, może. Słyszałem, że coś
specjalnego może być tu, w naszych
skromnych Laskowicach? Coś do
pokazania turystom, wie pan,
taka dinoturystyka?
Tomasz zrozumiał przyczynę
ciepłego przyjęcia: dobrze, że nie
zaczęli reklamować tej dinoturystyki
wcześniej, bo mógłby nie mieć już cze
go tu szukać. Złodzieje skamieniałości
nie cofali się przed niczym, odczuł to
na własnej skórze. Na szczęście włosy
zakrywały długą bliznę na potylicy.
– Obiecujące miejsce, tak. Przy
wstępnym rozeznaniu znaleźliśmy
dużo kawałków kości i rybią łuskę,
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ale nie chciałbym niczego obiecywać,
najpierw potrzebne są systema
tyczne badania.
– Ach, no tak, zbierało się tam
różne śmieci za dzieciaka. – Tomasz
spojrzał na sołtysa z dezaprobatą.
Mężczyzna odchrząknął. – Jak się tam
chcecie urządzić na tej skarpie w ce
gielni? Ona chyba stroma jest?
– Na skarpie będziemy tylko
pracować. Jedna część, rzeczywiście,
jest bardzo stroma, ale zbocze obok
nie jest aż tak wyeksploatowane.
Porobiły się jakby schody, na nich
przygotujemy stanowiska. Obóz z na
rzędziami i resztą sprzętu rozbijemy
na górze.
– No dobrze. Pan śpi z młodzieżą,
czy woli pan u mnie, na kwaterze?
Nic specjalnego – dodał pośpiesz
nie – mamy przybudówkę, w której
pomieszkiwali pracownicy sezo
nowi, teraz stoi pusta, a dla turys
tów będzie jak znalazł. – Sołtys
zatarł ręce. Tomasz podejrzewał,
że w przeciwieństwie do świetlicy,
ten nocleg nie będzie darmowy, ale
wciąż pamiętał swoje praktyki i był
pewny, że studenci woleliby spać bez
jego nadzoru.
– Niech będzie kwatera –
zadecydował.

na wyraźnie używany sprzęt. Drzewa
rosły rzadko, poszycie nie było zbyt
gęste, więc droga nie nastręczała im
trudności. Polanka, na której mieli
rozbić obóz, okazała się niezbyt
duża: wąski pas zieleni między lasem
a skarpą. Gliniasta niecka poniżej
przytłaczała wielkością i ta pustka
wydała mu się nie na miejscu.
– Tu jest stromy kawałek, zabez
pieczamy to jakoś? – zapytał jeden ze
studentów, Adam. Stanął na brzegu,
rozstawił
ramiona
jak
strach
na wróble, pokazując, gdzie ziemia
gwałtownie się urywa. Tomasz
przyjrzał się skarpie.
– Nie ma jak. Jak wbijemy paliki,
to może się obsunąć, a nie bardzo jest
co taśmą obwiązać. Trzeba uważać
i tyle. Albo – wziął jedno z krzeseł,
odwrócił do góry nogami i ustawił
przy krawędzi – niech to tu leży.
Rozłożyli
namiot,
rozstawili
pozostałe krzesła i ostrożnie zeszli
na
część
skarpy
uformowaną
w dziwne, wielkie stopnie. Tomasz
miał wrażenie, że schodzi wprost
w przeszłość. Zatrzymał swoich pod
opiecznych, ustawił ich w półkolu,
spojrzał w oczy każdemu Adamowi
i każdej Ewie, tak, by poczuli się
osobiście odpowiedzialni za powo
dzenie badań i pokrótce powtórzył
raz jeszcze, co spodziewa się znaleźć
i jak mają się zachowywać. Wstępnie
wyznaczył obszary, od przeszukania
których mieli następnego dnia zacząć
swoje pierwsze wykopaliska, po czym
kazał im wracać na górę. Na polance
raz jeszcze spojrzał na nieckę i przez

Jeszcze tego samego dnia roz
łożyli obóz. Tomasz zostawił swo
jego pickupa na skraju leśnej drogi;
z pomocą studentów przeniósł
na polanę namiot, stolik, kilka plas
tikowych krzeseł, parę łopat i szpadli.
Miał nadzieję, że nikt się nie połasi
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chwilę widział tam ogromne jezioro.
Brzegi porastały wysokie na kilka
metrów paprocie, których pióropusze
odbijały się w wodzie. Trzasnęła
za nim gałązka, jakby coś się skra
dało, obrócił się gwałtownie, ale to
tylko Adam poprawiał coś przy na
miocie. Triasowy krajobraz zniknął.
Tomasz dotknął blizny na potylicy,
ktoś coś powiedział.
– Co pan mówił, panie Adamie?
– Wraca pan autem, panie pro
fesorze? – Tomasz znowu pomyślał
o swoich praktykach i odpowiedział
z lekkim uśmiechem:
– Nie, niech zostanie blisko
stanowiska. Do wioski daleko nie jest.
Wracał ze studentami przez las,
najpierw na przełaj, potem drogą,
która pewnie prowadziła do ce
gielni. Równolegle do nich, między
drzewami, szedł wysoki chłopak.
Co chwilę przystawał, schylał się
i prostował. Szukał czegoś? W ręce
miał pęk roślin. Widocznie zbierał
zioła. Tomaszowi wydawało się,
że ma wianek na głowie, ale zanim
zdążył przyjrzeć się dokładnie, któryś
z Adamów go zagadał. Kiedy Tomasz
ponownie spojrzał w las, chłopak
już zniknął.

Nie konsultował wcześniej swoich
planów, ale Tomasz nie ingerował
w jego działania. Teraz uznał, że już
najwyższy czas to ukrócić.
– Panie Adamie. Jestem z pana
dumny. Właśnie poświęcił pan
pół dnia na staranne odkurzenie
kamienia. Niech go pan sobie
weźmie na pamiątkę. – Chłopakowi
poczerwieniały uszy. Tomasz pod
niósł głos, niepotrzebnie, i tak wszys
cy patrzyli na nich. – Moi państwo,
mówiłem, że macie niczego nie
dotykać i wołać mnie, zanim zacz
niecie coś robić. Ja wiem, że chcecie
być samodzielni, ale jak ktoś bardzo
chce, to jak pan Adam, dojrzy
przełomowe odkrycie w byle ka
myku. Szkoda na to czasu. Wracajcie
do pracy.
Studenci posłusznie nachylili się
nad swoimi stanowiskami.
Pierwsze dni przebiegały przy
zwoicie. Znaleźli co prawda trochę
więcej kamieni, ale pojawiło się
też mnóstwo drobnicy: rybie łuski,
skamieniałe kawałki paproci oraz
małe fragmenty kostek, podobne
do kawałków drewna, czarne,
trochę pobrużdżone, ale cięższe
i w powiększeniu przypominające
gąbkę, nie rurki. Byli w domu. Byli
w triasie. Studenci byli zachwyceni,
więc Tomasz skrzętnie ukrywał przed
nimi swoje rozczarowanie. Liczył
na coś większego. Te odpryski kości,
które przesłał mu pan Bolecki, które
zwróciły jego uwagę na cegielnię
w Laskowicach, obiecywały coś

Wykopaliska zawsze rozpoczynały
się w atmosferze nerwowego podnie
cenia i zapału. Tomasz od dłuższego
czasu obserwował jednego ze stu
dentów, który trochę się oddalił od
reszty grupy. Najpierw intensyw
nie coś okopywał i teraz zmiatał
ziemię dookoła swojego znaleziska.
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 nacznie ciekawszego. Może nie
z
powinien był być taki surowy wobec
Adama i jego kamyka?
Pewnie z tej ekscytacji, z tej
niecierpliwości, kiedy schylał się
z pędzelkiem nad ziemią i ostrożnie
zamiatał pył i piasek, czuł na twa
rzy podmuchy ciepłego powietrza.
Unosiło się znad gruntu pachnące
wilgocią,
drzewami
iglastymi
i mchem. Czasem, kiedy podnosił
wzrok znad swojego stanowiska, nie
widział przed sobą wyrobiska cegiel
ni, tylko jezioro i lasy majestatycznych
paproci. Chwilami miał wrażenie,
że odsłania kolejne warstwy czasu.
Fale ciepła przychodziły i odchodziły,
jak uderzenia pulsu.

i klekotanie mogli sobie wytłumaczyć,
w końcu byli racjonalnymi ludźmi,
w nieracjonalnym lesie, ale kiedy
usłyszeli ryk, wszyscy zamarli. Ewa
patrzyła szklistym wzrokiem przed
siebie, Tomasz był przekonany,
że gdzieś na skraju jego pola widzenia
coś się poruszyło. Stali chwilę w mil
czeniu, niepewni, czy i gdzie uciekać.
– Ptaki nie odleciały – w końcu ktoś
zauważył. Rozejrzeli się, właściwie to
nadstawili uszu, ptaki rzeczywiście
dalej śpiewały, ukryte w koronach
drzew. Gdyby to był niebezpieczny
drapieżnik, powinny się zerwać do
lotu, czyż nie? Studenci się rozluźnili,
a Tomasz po raz pierwszy zauważył,
że to w gruncie rzeczy jeszcze dzieci.
Zabawne, myślał, jak przesuwa się
granica dzieciństwa, kiedy człowiek
się starzeje.
To pierwsze odkrycie jakby
ośmieliło inne kości do wychynięcia
na powierzchnię. Wkrótce Tomasz
znalazł kość szczękową, w której
zachowały się ostre i długie zęby.
Drapieżnik?
Fragmenty
czaszki
mogłyby przynależeć do archozaura.
Pierwszy wielki drapieżnik z Polski?
Dotychczas znajdowali na tym tere
nie samą morską drobnicę. Pracowali
od rana do wieczora, w upale i za
pale poszukując pozostałych kości
tych dwóch ogromnych gadów. Może
dlatego cała grupa była bardziej wy
czulona na dziwne szelesty i tajem
nicze trzaskania gałązek? Co chwilę
ktoś coś upuszczał i w końcu To
masz stanowczo zabronił dotykania
im c zegokolwiek.

Pierwsze odkrycie nie było jego.
Racjonalnie rzecz ujmując, odkry
cia w paleontologii to głównie
kwestia szczęścia, ale i tak coś go
kłuło w boku: nie wiedział tylko,
czy to zazdrość, czy ojcowska
duma. Studentka, Ewa, natknęła się
na skamieniałą kość udową jakiegoś
gada. Kiedy ją powoli odsłaniała, kość
ciągnęła się w nieskończoność, przez
całe pięćdziesiąt cztery centymetry.
Obmiatała ją delikatnie, od czasu do
czasu muskając palcami i Tomasz nie
miał w sobie siły, by jej tego zabronić.
Sam też nie mógł się powstrzymać,
co chwilę podchodził do stanow
iska, jakby sam musiał sprawdzić,
czy dotknięta kość nie rozwieje się
jak dym.
Początkowo nikt nie zwrócił
uwagi na dziwne odgłosy. Terkotanie
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– Słuchajcie, moi państwo. Te koś
ci przetrwały miliony lat, przetrwały
zawirowania geologiczne, zawiro
wania
historyczne,
przetrwają
i wasze praktyki. Od teraz macie je
tylko omiatać. Omiatacie, ściągacie
wierzchnie warstwy ziemi w promie
niu trzydziestu centymetrów dookoła
kości, robicie zdjęcia, zabezpieczacie
stanowisko po skończeniu. Skutecz
nie – dodał z naciskiem.
Tomasz miał wrażenie, że ktoś
nocą odwiedza ich obóz. Niby jesz
cze nic nie zniknęło, ale plastikowe
krzesła jakby same się przesuwały.
Folia osłaniająca niektóre z kości
była rankiem naderwana i trudno
stwierdzić, czy to ślady celowego
działania, czy skutek gwałtownego
podmuchu wiatru.
Obserwował pracujących studen
tów. Czasem patrzyli w dal, trochę
szklistym wzrokiem i Tomasz przy
puszczał, że nie widzieli cegielni, tyl
ko jezioro i las paproci. Początkowy
optymizm jakby przygasł. Przyzwy
czaili się do hałasów, które wciąż
rozbrzmiewały co jakiś czas, choć
teraz znacznie rzadziej. Kiedy stu
denci myśleli, że profesor ich nie
słyszy, szeptali o cieniu widzianym
kątem oka, jakby coś się zbliżało, ale
sami nie wiedzieli, co by to mogło być.
Może powinien im stanowczo zakazać
picia bimberku, którym chętnie, choć
za drobną opłatą, raczyli ich miej
scowi? Musicie się odkazić, mówili.
Kto wie jakie bakterie tam wykopu
jecie z ziemi. Poczekajcie do pełni,
to pozmieniacie się w jaszczurołaki.

Śmiali się z pogardą, choć lękliwie
oglądali się przy tym przez ramię.
Tomasz w końcu zapytał sołtysa,
czy te jaszczurołaki mają jakieś kon
kretne znaczenie.
– Ach, przykra sprawa. – Męż
czyzna westchnął ciężko. – Mam
tu jednego chłopca, Witek Jakubek
się nazywa, którego rodzice wysłali
do miasta na studia. No i tam, nie
wiadomo jakich głupot mu do głowy
nakładli, no ale wrócił, i opowiadał
o ukrytych skarbach, po Żydkach
niby, co to ich tam Niemce… Tylko
lata mijały, skarbu nie znalazł, to
zaczął mówić, że spisek. Że scho
wali: masońce, jaszczuroludzie, inne
gadziny, które niby kontrolują
człowieka. Nie był u pana jeszcze?
Aż dziwne. Poszedł kiedyś do cegielni
z awanturą, że mu skarb ukradli, to
pewnie i pana by oskarżył. Włóczy
się po lesie z jakimś ustrojstwem
do metali. No, zepsuli nam w tym
mieście chłopaka. – Łypnął podej
rzliwie na Tomasza, w końcu i wy
kształciucha, i miastowego. Nauko
wiec wzniósł swoją piersiówkę do
toastu, sołtys wzniósł bimberek,
wypili. Mężczyzna dodał ze szczerym
oburzeniem w głosie:
– Wianek chłopak nosi, wyobraża
pan sobie? Wianek! – zabrzmiało
jak najcięższa obelga. – Mówi też,
że zbiera świadectwa o zagładzie,
ale jak się go pytam, czy to o Żydów
chodzi, to tylko się dziwnie uśmiecha.
A my nie chcemy tu takich spraw, nie.
Tomasz polał sołtysowi, pociągnął
z piersiówki. Wolał nie myśleć,
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co by było, gdyby wydało się, że ma
tam tylko wodę. Gdzieś nad wioską
przemknął cień, zbyt duży jak
na sowę. Zaskrzeczał głośno i chrapli
wie, jakby od dawna nie używał głosu.

nie było? Tylko ten jeden, który się
zabłąkał w czasie.
Tomasz musiał ignorować takie
myśli: był naukowcem, nie filozo
fem, i operował faktami. Fakt: trafił
na trop. Pazurzaste odbicie w zie
mi, niedaleko kości jego drapieżcy,
potwierdzało jego przypuszczenia.
Miał dinozaura. Część studentów
otoczyła go luźnym wianuszkiem, ale
radość była jakby przytłumiona przed
duszne, wilgotne, triasowe powietrze.
Nagle ciszę przerwał krzyk.
Tomasz poderwał się znad tropu
i pobiegł w stronę polany, rozpychając
studentów. Jedna z dziewczyn, Ewa,
siedziała na ziemi, przyciskając rękę
do zakrwawionego brzucha; na skra
ju lasu wciąż kołysały się potrącone
gałęzie. Ktoś do niej przypadł, chwycił
za rękę, Tomasz już miał wołać, żeby
nie ruszał, że jelita, ale wtedy zobaczył
dwie głębokie szramy na przedra
mieniu dziewczyny. Odetchnął z ulgą.
Nikt jej nie wypatroszył. Wysłał inną
Ewę do auta po apteczkę, sam klęknął
przy dziewczynie.
– Co się stało?
Studentka zachlipała.
– Najpierw zrobiło mi się ciepło,
jakbym była w saunie, to uder
zenie gorąca. Potem dotknęłam
tego, tego... – Wskazała głową stół.
Kość, pomyślał Tomasz. I to z jego
stanowiska. Przyniósł ją, ale głupi
zapomniał zabezpieczyć. – I właściwie
od razu poczułam, jak coś wbija mi
się w rękę i potem ból, i krew – usta
wygięły się jej w podkówkę, zadrżały –
to były jakby pazury, jak haki, nie

Wykopaliska
dostarczały
im
nowej atrakcji sensorycznej, jakby
dźwięki
przestały
wystarczać.
Początkowo Tomasz myślał, że tylko
on odczuwał te uderzenia gorąca,
ale wkrótce okazało się, że przy nie
których stanowiskach już po paru
minutach wszystkim wilgotniały ko
szule. Pot? Para? Było tam duszno
i upalnie, pachniało paprociami.
Ktoś śmiał się, że to hotspoty, choć
Tomasz czuł, że te miejsca łączą
się z przeszłością, nie przyszłością.
Tunele w czasoprzestrzeni? Gdyby
tylko stanął odpowiednio, znalazłby
się w triasie. Pewnie nie pożyłby tam
długo. Znaleźliby kości homo sapiens
między teropodami i archozaurami,
i trzeba by pisać całą historię od
nowa. Bo kto niby uwierzy w podróże
w czasie? Pomyślał o zagładzie,
której świadectwa zbierał Witek.
Może powinien z nim porozmawiać?
Podejrzana kość udowa, znaleziona
przez Ewę, wydawała się pochodzić
ze szkieletu gada ssakokształtnego.
Wielkie kręgowce, żyjące między
gadami i ssakami, powinny wyginąć
kilkanaście milionów lat wcześniej,
podczas innego wielkiego wymie
rania. Skąd ten jeden wziął się tu,
w triasie? Nie znaleziono innych ich
przedstawicieli w tych warstwach.
Może się nie zachowały? Może ich
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widziałam dokładnie, bo wszystko
się rozmyło, a kiedy się odwróciłam,
to widziałam tylko ruszające się
krzaki, jakby coś uciekło. – Spojrzeli
na już nieruchome gałęzie. Dwóch
studentów, Adam i Adam, poczuło
w sobie zew przygody i pobiegli w las,
szukać w
 inowajcy.
Ewa wróciła z apteczką. Tomasz
opatrzył rękę studentki, ale i tak ko
nieczne było szycie.
– Zakryjcie folią stół, zabez
pieczcie stanowiska, koniec pracy
na dziś – powiedział ponuro: ledwo
co przecież zaczęli. Poprowadził
ranną dziewczynę w stronę auta.
Zapomniał, że upał przy stano
wiskach był anomalią i zatrząsł się
z zimna, kiedy weszli do chłodnego
lasu. Słyszał nawoływania Adamów
w oddali.
Zawiózł Ewę do szpitala, gdzie
lekarz nie mógł odgadnąć, co mogło
ją zranić.
– Niedźwiedź? – Rana była nie
równa, na wpół rozcięta, na wpół
rozszarpana. Głęboka. Bez wątpienia
pozostanie po niej blizna. – Zgłosiliście
to na policję?
– Jeszcze nie – odpowiedział To
masz.
– Nawet nie mamy co zgłaszać –
dodała ponuro Ewa. – Nie widziałam,
co mnie zaatakowało.

– Nic nie złapaliśmy – dodał drugi.
– Ale w lesie mignęła nam syl
wetka tego dziwaka z wykrywaczem
metalu. Tak nam się wydaje. Chyba.
Tomasz wątpił, by ten wioskowy
dziwak rzucił się na dziewczynę, ale
obiecał, że z nim porozmawia.
– Tylko nie mówicie miejscowym,
że coś podejrzewacie, skoro nie ma
cie dowodów. Kto wie, jak to by się
skończyło – poprosił.
Nie docenił jednak siły plotki
i potęgi niedomówienia: wkrótce
pod świetlicą zaczęły się pojawiać
delegacje. Panowie w różnym wieku,
z różnym stanem uzębienia, przy
nosili większe i mniejsze flaszki
z bimberkiem. Trochę częstowali,
trochę pili sami i wypytywali, co to się
stało tej słodkiej Ewuni. Pytali coraz
bardziej natarczywie.
Kiedy pojawił się sołtys, rozejrzał
się dookoła, targając wąsa i Tomasz
uznał to za znak, że sprawa zrobiła
się poważna.
– Gdzie mieszka ten chłopak,
Witek? – zapytał cicho.
– Wariat od spisków? – szepnął
sołtys. Tomasz pokiwał głową. Niech
będzie i tak. Mężczyzna wskazał mu
drogę. Dom leżał trochę na uboczu,
prowadziła do niego szutrowa dro
ga, na skraju której walały się różne
śmieci: stare opony, dziurawe garnki.
Samo obejście też nie sprawiało do
brego wrażenia. Właściciele kiedyś
pewnie planowali zrobienie płotu,
pokopano nawet jakieś rowy, ale stała
w nich tylko woda. Widać, że gospo
darz był myślami gdzie indziej.

Kiedy wrócili do Laskowic, wszys
cy czekali na nich w świetlicy. Ada
mowie wrócili z pościgu.
– Nic nie znaleźliśmy – powiedział
ze smutkiem jeden.
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Tomasz zastukał do drzwi sta
rego, parterowego budynku. Usłyszał
szuranie dochodzące zza drzwi,
które uchyliły się po chwili. Zobaczył
wymizerowaną, bladą twarz chło
paka… Witka. Witolda. Z bliska
widział, że ten chłopak był już sporo
po trzydziestce. Stał w drzwiach i nic
nie mówił, tylko patrzył, jakby nie
wiedział od czego zacząć.
Zaczął więc Tomasz.
– Dzień dobry, pan Witold
Jakubek, tak?
Mężczyzna pokiwał głową.
– Pan z wykopalisk? Po co tu
przyszedł? – W jego głosie nie było
wrogości, raczej znużenie.
– Nie wiem, czy pan słyszał o dzi
siejszym – zawahał się – wypadku.
Jedna ze studentek została ranna,
najprawdopodobniej zaatakowana. –
Witold patrzył na niego bez wyrazu. –
Moi studenci, którzy pobiegli szukać
winowajcy mówią, że widzieli pana
w okolicy… z
 darzenia.
– Kłamstwo. Po co mi pan o tym
mówi? To kłamstwo – powtórzył
na wpół automatycznie. Musiał
często używać tego słowa.
– Nie chcę tu teraz tego
rozstrzygać. Chciałem tylko pana
ostrzec, że nastroje w wiosce są ra
czej… wzburzone.
Witold patrzył na niego, jak
by perspektywa linczu nie robiła
na nim najmniejszego wrażenia.
Zmarszczył brwi. Stali w otwartych
drzwiach i milczeli. Tomasz już
chciał się żegnać, kiedy zza Witolda
dobiegło drżące:

– Wituś? Czy to pan od duchów?
Drzwi
uchyliły
się
szerzej,
obok
nieruchomego
mężczyzny
przecisnęła
się
niska,
drobna
staruszka. Uśmiechnęła się ciepło
do T
 omasza.
– Bo wie pan, mieliśmy ducha
kwoki w kuchni. Na swoich kostkach
siedziała, jakby wysiadywała. I dzio
bała, aj, aj… – zajęczała z cicha, kiedy
Wituś chwycił ją mocno za ramię
i wciągnął do środka.
– Niech mama głupot nie gada.
Pan wejdzie. – Westchnął ciężko.
Tomasz wszedł do domu. Drzwi
zamknęły się za nim ze skrzypie
niem. Witold wskazał mu drogę przez
zaniedbany salon do swojego pokoju.
Staruszka nie była już w stanie
sprzątać, Witold najwyraźniej o to
nie dbał. Jego pokój był pełen książek,
rozrzuconych w nieładzie. Na biurku
leżało grube, pożółkłe tomiszcze.
– Czy ta studentka… ta zaatako
wana, była przy kościach?
– To tak jakby idea ca
łego przedsięwzięcia…
Witold machnął ręką.
– Bracia mniejsi bronią swoich
kości – powiedział cicho, jakby
do s iebie.
Tomasz milczał. Czekał, aż Witold
powie coś więcej. Przyglądał się
książkom – druga wojna światowa,
Żydzi, ukryte skarby, historia regionu
mieszały się z książkami o zjawiskach
paranormalnych i magii. Witold kręcił
się po pokoju, od szafki do okna, od
okna do szafki. W końcu zatrzymał
się, jakby powziął decyzję. Stanowczo
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podszedł do szafy, otworzył ją i ze
środka wyciągnął pudełko po butach.
– Pan patrzy – powiedział
i otworzył pudełko.
Tomasz patrzył i nie wiedział
po co. W środku było lekko nadpsute
ciałko myszy polnej. Brakowało jej
jednej łapy. Spojrzał na Witolda, ale
ten tylko potrząsnął pudełkiem.
– Pan dotknie.
Tomasz miał zaprotestować, ale
nagle uderzył go zapach. Nie czuł
smrodu, tylko zapach siana. Dlacze
go mysie truchło pachniało sianem?
Ostrożnie zbliżył palec wskazujący
do futra gryzonia, ale zanim go
dotknął, poczuł bolesne draśnięcie.
Cofnął rękę. Na opuszce zebrała się
kropelka krwi.
– Co do cholery... – urwał, kiedy
uświadomił sobie, że widzi coś jesz
cze. Widzi coś więcej. Obraz powoli
nabierał ostrości, jakby mózg nie
chciał dopuścić do świadomości
nowego
aspektu
rzeczywistości.
Nad ciałkiem unosił się bladonie
bieski cień myszy, ciekawie węszący
dookoła. Wyskoczył z pudełka na dłoń
Witolda, który wyciągnął rękę z wid
mem w stronę Tomasza.
– Pan dotknie – powtórzył, tym
razem jakby pieszczotliwie.
Dotknął. Mysia zjawa cała była
ciepłem – jakby trzymał dłoń nad
płomieniem świeczki, jakby duchem
ruchu było ciepło. Pomyślał o dusznej
atmosferze
na
stanowiskach,
o ciężkim powietrzu otaczającym
kości. Tamto było ciepłe, triasowe
i pachniało iglakami.

Nagle gryzoń syknął i skoczył
z powrotem do pudełka. Zwinął
się w kłębek tuż nad swoim
ciałem. Tomasz stał oniemiały.
Witold patrzył na niego ze swoim nie
przeniknionym wyrazem twarzy.
– Wcześniej była kura – powie
dział. Tomasz zamrugał zdezorien
towany. Ach, to o niej pewnie mówiła
jego matka. – Też dziobała. – Pokazał
małą, okrągłą bliznę na dłoni. – Trze
ba było spalić kości, żeby znikła. Nie
pojawiła się tam, gdzie ja, gdzie ją. –
Mężczyzna zamilkł, jakby się zaciął.
Tomasz pośpieszył mu z pomocą:
– Wywołałeś? – mężczyzna po
kiwał głową. – A… jeszcze wcześniej,
coś było?
– Kostki. Miałem jakieś w pokoju,
się walały, przyniosłem za dziecia
ka z wyrobiska. – Witold zamknął
pudełko z myszą i schował do szafy.
Kiedy obrócił się z powrotem,
w rękach trzymał metalowe pudełko
po ciastkach. Otworzył je i podsunął
Tomaszowi, jakby chciał poczęstować
go herbatnikiem. Wewnątrz na pod
kładce z waty leżały cztery niewiel
kie kości.
– W książce – wskazał głową
na biurko – jest napisane, co trze
ba zrobić dla braci mniejszych.
Szukałem czegoś, co przyciąga zgu
by, odsłania zakryte, a tu: skręcić
wianek z ziół, okadzić dymem
z gałązek, kamyk, kierunek. Nic
specjalnego, więc nie myślałem,
że. Najpierw próbowałem te. Nic się
nie stało, wziąłem świeże. Kuraka –
doprecyzował. – I ten się pokazał tam,
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gdzie było więcej kości. W kuchni. –
Witold znowu się zaciął.
– Czyli te… cokolwiek to jest, też
są tam, gdzie jest więcej kości? –
zapytał Tomasz. Tam, gdzie jest tria
sowe powietrze, ryki i skrzeki w od
dali, wielkie paprocie, zasłaniające
drzewa. Kształty, które widział ką
tem oka, kiedy dotykał kości. Jezu,
pomyślał. Witold pokiwał głową,
patrzył gdzieś ponad ramieniem
Tomasza. Z trudem powstrzymał się,
by się nie odwrócić.
– Trzeba spalić.
– Co?
– Kości. Trzeba spalić. Dziewczy
na musiała dotknąć któreś – Witold
przechylił pudełko – i się broniło.
– Nie wiemy której. Nie wiemy
nawet czy to jest z jednego szkieletu
czy z kilku. Nie możemy przecież
całej cegielni i lasu puścić z dymem!
Witold tylko wzruszył ramionami.
– Inaczej nie pójdą. Będzie więcej
wypadków. W końcu ktoś umrze. –
To zabrzmiało prawie jak oskarżenie,
jakby Witold wyznaniem przerzucał
odpowiedzialność na Tomasza. Ten
westchnął ciężko, wciąż oszołomiony.
Nie miał wyboru.
– Zaczniemy od kości, przez
które dziś był wypadek, co? Może
to wystarczy. – Zajrzał do pudełka.
Pewnie nie, to nie wyglądało mu
na jednego gada, ale nie mógł być
pewny. Chwycił pudełko. Witek
przytrzymywał je długo, jakby nie
chciał go oddać. W końcu puścił.
Tomasz kontynuował: – nie mamy
tam w obozie nic łatwopalnego.

Czy mógłbyś przynieść kanister
z benzyną?
Witold przez chwilę myślał, potem
pokiwał głową. Na jego policzkach
pojawił się lekki rumieniec. Musiało
go to męczyć, pomyślał Tomasz.
Mieli spotkać się o pierwszej w nocy
na polanie. Tomasz kazał mu uważać,
obrzucił
uważnym
spojrzeniem
książkę na biurku i wyszedł, po drodze
mijając staruszkę. Niosła na tacy
dwie szklanki z sokiem. Obejrzała się
za nim, jakby trochę rozczarowana.
Kiedy naukowiec wrócił do
swoich podopiecznych, Ewa już się
uspokoiła. Godnie grała rolę ofi
ary i sensacji wieczoru. Szczegółów
wydarzenia wciąż przybywało, ale
dziewczyna oparła się pokusie wska
zania łatwej ofiary. Bimberek zagasił
co gorętsze głowy, reszta uznała,
że skoro studenci nic nie znaleźli
zaraz po zdarzeniu, to oni nocą tym
bardziej niczego nie znajdą. Tomasz
dołączył do zgromadzenia w świetlicy.
Dziękował za bimber, popijał ze swo
jej piersiówki. Wspomniał w paru luź
nych rozmowach, że był u Jakubka,
że Jakubek nie wyglądał na kogoś, kto
skrzywdziłby dziewczynę, ale pasjo
nat, tak, grzebie i szuka skarbów, co
prawda innych niż oni, ale chwiej
ny umysł nie zawsze zna różnicę.
Nie musiał mówić o szczegółach:
mężczyzna, trochę inny, i tak był
już brany za szaleńca. Wymknął się
przed północą, znacząco wskazując
na piersiówkę i ziewając.
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Poszedł do swojej kwatery, zgasił
światło, jakby szedł spać, zabrał kost
ki i wymknął się w cichą noc. Drogę
na stanowisko znał bardzo dobrze
i kiedy się przyzwyczaił do światła
księżyca, szedł całkiem raźnie. Witold
z kanistrem już na niego czekał.
Stał na polanie, najwyraźniej zdjął
folię ze stołu, patrzył to na kość, to
w górę, na…
Tomasz zamarł w miejscu. Inaczej
wyobrażał sobie drapieżnika. Wielki,
musiał mieć z pięć metrów długości,
stał na tylnych kończynach, długi
ogon kołysał się lekko, hipnotyzująco.
Gad wyglądał jak strzała zatrzyma
na w ruchu, drżąca pod naporem
rozsadzającej ją energii. Mięśnie
ukryte pod skórą przesuwały się
lekko z każdym ruchem i Tomasz był
pod wrażeniem ich precyzji. Żadna
wizualizacja, żaden rysunek nie
mógłby oddać gracji i siły, bijących
od gada. Żadnych nerwowych, nie
spokojnych ruchów. Łuski mieniły się
w świetle księżyca. Patrzył na nich
uważnie. Od czasu do czasu wysuwał
długi język, jak wąż węszący
za ciepłem. Wtedy Tomasz widział
rząd imponujących zębów. Wszystko
pachniało żywicą, tak intensywnie,
że kręciło mu się w głowie. Czy to
wywołany duch chciał oswoić nowe
środowisko?
Spojrzał na kość leżącą na stole.
Może zostały tam jakieś prehistoryc
zne pyłki? Spojrzał ponownie, jakby
chciał odnaleźć jej miejsce w ma
jestatycznej kreaturze. O ile łatwiej
będzie prowadzić wykopaliska, kiedy

wie, czego ma szukać! Witold spojrzał
na niego, jakby czekał na potwier
dzenie. Tomasz pokiwał głową,
wskazał mu skrzynię schowaną
w namiocie.
– Tam jest reszta szkieletu.
Mężczyzna wytargał ją na polanę,
otworzył ostrożnie, tak, by nie
dotknąć kości. Dinozaur pochylił
łeb, wyraźnie ciekawiło go, co się
dzieje. Prychnął, kiedy Witold oblał
kości benzyną. Tomasz rozejrzał się
dookoła. Od gada płynęło ciepłe, wil
gotne, triasowe powietrze. Wszędzie
były paprocie. Westchnął ciężko. Nie
miał wyboru. Witold wyjął z kiesze
ni benzynową zapalniczkę i kiedy
miał ją zapalić, Tomasz skoczył do
przodu i pchnął mężczyznę z całych
sił. Witold przewrócił się w tył, upadł
na krzesło leżące na krawędzi po
lany. Kiedy usiłował wstać, potknął
się o nogi – swoje lub krzesła – i spadł
z pionowej skarpy na dno wyrobiska.
Tomasz wyjrzał ostrożnie zza
krawędzi. Ciało na dole leżało nieru
chomo, nienaturalnie wygięte. Pod
szedł do zjawy dinozaura. Wyciągnął
rękę w stronę głowy, zanurzył dłoń
w gorącym powietrzu. Żałował,
że nie może poczuć faktury jego
ciała. Rozejrzał się dookoła: chętnie
schowałby kości z powrotem do na
miotu, ale teraz nie mógł przecież
tego zrobić. Wrócił na kwaterę.
Trochę żałował, że nie zapytał Witka,
czemu chodził w wianku.
Następnego dnia prace na wyko
paliskach zostały wstrzymane. Policja
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Tomasz przeszedł do jego pokoju,
podniósł tomiszcze z biurka. Obok
leżał otwarty zeszyt. Notatki? Witold
najwyraźniej dokładnie sprawdzał
co autor miał na myśli, czy znaczenia
słów się nie pozmieniały. Naukowe
podejście. Spakował książkę i zeszyt
do plecaka. Rozejrzał się po pokoju.
Ach, jeszcze mysz. Pudełko bez pro
blemu mieściło się w plecaku.
Będzie musiał ją spalić.
Wieczorem poszedł na teren
wykopalisk, sprawdzić, czy wszystko
jest w porządku. Nad cegielnią za
chodziło słońce, barwiło niebo na cz
erwono. Patrzył w przestrzeń, jakby
patrzył przez czas. Tomasz wciągnął
głęboko powietrze. Było ciepłe, cie
plejsze niż powinno być. Pachniało
żywicą i wilgocią. Dinozaur przy
glądał mu się z ciekawością. Leżał
na polanie, nogi wyciągnął w bok,
ogon ułożył równolegle do nich. Łeb
oparł na kępie trawy. Tomasz patrzył
na niego z zachwytem. W promieni
ach słońca mienił się wszystkimi bar
wami, jak plama benzyny.
Nad lasem rozległo się skrze
czenie. To nie jest jedyny szkielet,
pomyślał z satysfakcją.

kręciła się, niby zbierała dowody,
ale nikt nie miał wątpliwości –
nieszczęśliwy wypadek w trakcie
próby spalenia znalezisk. Potknięcie
się o krzesło. Tomasz pilnował, by
nikt nie dotykał jego kości, kiedy
trzeba było, robił to sam – zawsze
w grubych rękawiczkach. Gad wte
dy dmuchał mu w kark, smukła
głowa kołysała się z napięciem. Ktoś
nieopatrznie stanął zbyt blisko zjawy,
poskarżył się na nagłe uderzenie
gorącą i zapach żywicy. Tomasz
kiwał głową ze zrozumieniem, ale nie
pokazywał im, na co mają patrzeć,
żeby zobaczyć kształt przemykający
tuż na granicy widzenia.
Wieczorem wybrał się do matki
Witolda, złożyć kondolencje, wyrazić
swoje ubolewanie nad nieszczęściem.
– Wczoraj rozmawialiśmy o książ
ce, w której znalazł pewne infor
macje.
Chciałbym
kontynuować
jego… poszukiwania. Czy miałaby
pani coś przeciwko, żebym jeden
wolumin wziął ze sobą? – Staruszka
siedziała nieruchomo, jakby go nie
słyszała. W końcu machnęła ręką.
– Niech weźmie, czego potrzebuje.
Mi tam to na nic, to Wituś… – urwała
nagle, załkała.
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Otworzyła oczy i zaczerpnęła tchu.
Rozpaczliwie, jakby jej płuca płonęły.
Spróbowała poruszyć obolałym
ciałem. Jęknęła, podnosząc się powoli
i natychmiast zauważyła, że nie znaj
duje się w swojej komnacie. Miejsce,
w którym przebywała, było ciemne,
pełne pajęczyn i kurzu tańczącego
w promieniach słońca dostającego
się do środka przez wąskie okna.
Pomieszczenie przypominało wię
zienie lub pustelnię – było pozba
wione jakichkolwiek sprzętów poza
zakurzonym łożem, na którym
spoczywała. Opuściła wzrok na swoją
suknię. Materiał poszarzał, ale poza
tym nie ucierpiał zbyt bardzo. Dłonie
dziewczyny pokrywał brud, lecz jej
skóra wciąż była młoda i sprężysta.
Odetchnęła
głęboko,
po
czym
sięgnęła rękoma ku twarzy – również
młodzieńczej, jak domyślała się
po dotyku. Pofalowane włosy koloru
cynamonu sięgały jej za pas.

Młoda kobieta wstała powoli,
a przed jej oczami pojawiły się
ciemne plamki. Uświadomiła sobie,
że nie jadła niczego od bardzo daw
na. Nagle przypomniała sobie coś
jeszcze i, zdezorientowana, zaczęła
uważniej rozglądać się po pomiesz
czeniu. Na podłodze nie było niczyich
śladów. Drzwi, chociaż spróchniałe,
były nietknięte. Choć to irracjonalne,
dłoń powędrowała jej do ust, jakby
chciała się upewnić, że nikt jej nie
pocałował.
Książę nie przybył.
Dlaczego?
Królewna skierowała kroki ku
oknu i niepewnie wyjrzała przez
brudną szybkę. Nie rozpoznawała
bujnej roślinności porastającej teren
wokół zajmowanej przez nią siedziby.
Wiedząc, że nic więcej nie wskóra,
obrzuciła
ostatnim
spojrzeniem
miejsce, w którym spała przez ostat
nich sto lat.
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Sto lat snów o księciu, o szczę
śliwym zakończeniu jej tragicznej
historii i o tym, co by było, gdyby trzy
nasta wróżka nigdy nie rzuciła na nią
swojego zaklęcia.
Potrząsnęła głową, a jej miękkie
włosy zafalowały. Coś poszło nie tak.
Musiała jednak wziąć się w garść,
a przede wszystkim – dowiedzieć
się, gdzie i, co ważniejsze, kiedy
jest. Popchnęła więc ramieniem
zbutwiałe drzwi, niszcząc je. Przeszła
przez powstałą dziurę, nieznacznie
nadrywając materiał sukni. Uważała,
by nie zerwać długiego sznura pereł,
który nosiła na szyi, ani nie zgubić
żadnej ze złotych ozdób. Schodziła
powoli po schodach, zamiatając je
trenem. Musiała wyciągać przed
siebie ręce, by osłonić twarz przed
wszechobecnymi pajęczynami. Gdy
doszła do ostatniego stopnia, wzięła
głęboki oddech i pchnęła mocno
drzwi dzielące ją od wolności.
Początkowo nie chciały ustąpić, ale
wreszcie otworzyły się, ukazując
oczom królewny wysokie drzewa
obrośnięte pnączami o bajecznie
kolorowych kwiatach, wysokie trawy
i zaciekawione leśne zwierzęta,
wyraźnie nieprzyzwyczajone do
obecności człowieka.
– Co to ma znaczyć? – powiedziała
dziewczyna, po raz pierwszy od stu
lat wydobywając z siebie dźwięk.
Głos miała lekko zachrypnięty.
Ktoś powinien na nią czekać.
Wszyscy w królestwie wiedzieli
o
ciążącej
na
niej
klątwie.
Nie wierzyła, by taka rzecz pozostała

bez echa po ledwo wieku. Być
może wartownicy poszli coś zjeść.
To by tłumaczyło ich nieobecność.
Ale co z przyrodą? Czy następcy
jej rodu celowo pozwolili lasowi
na taką ekspansję?
Królewna odeszła kilka kroków
od wieży strażniczej – bo właśnie tym
okazał się być budynek, z którego
się właśnie wydostała – i zmierzyła
ją wzrokiem. Wydawała się nowsza,
niż kiedy ostatnio ją widziała. Dziew
czyna zmarszczyła brwi, co dodało jej
twarzy stanowczości.
Pochodziła wokół wieży, mając
nadzieję, że strażnicy wrócą. Kiedy
po kilku godzinach nadal nikt się nie
zjawiał, postanowiła po prostu pójść
tam, dokąd prowadziła jedyna, zarosła
zresztą, droga. Szła pewnie przed
siebie, lecz bardzo szybko okazało
się, że brak jedzenia i wody utrud
nia jej marsz. Rozejrzała się dookoła,
mając nadzieję na znalezienie
czegoś, czym mogłaby się pożywić.
Przed Zaśnięciem często udawała się
na całodzienne wędrówki po lesie –
i właśnie podczas jednej z nich
spotkała złą wróżkę, w konsekwencji
czego zasnęła w opuszczonej wieży
strażniczej – więc wiedziała, czego
ma szukać. I rzeczywiście, po krótkim
czasie znalazła owoce. Łapczywie
wrzucała jagody do ust, brudząc ręce
ich ciemnym sokiem. Po zaspokoje
niu pierwszego głodu jej prioryte
tem stało się znalezienie czegoś do
picia, co także wkrótce jej się udało.
Właśnie gdy brała krystalicznie
czystą wodę w złączone dłonie,
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usłyszała za sobą charakterystyczne
poruszenie ptaków.
Mimo że obcy starał się być cicho,
wywołał panikę leśnych zwierząt.
Królewna ukoiła pragnienie, czując
jego wzrok na plecach. Wiedziała,
że gdyby miała zginąć, już by nie
żyła. Następnie podniosła się powoli
i jeszcze wolniej odwróciła się
w stronę przybyłego mężczyzny.
Zamrugała raz i drugi, chcąc się
upewnić, że to nie przywidzenie.
Miała przed sobą dokładnie
tę samą osobę, która tak często
nawiedzała jej sny. Ciemne włosy
młodzieńca opadały nieco na jasne
czoło, a zielone oczy lśniły zacieka
wieniem. W dłoni trzymał przygo
towany miecz, jakby zastanawiał się,
z kim ma do czynienia. Jego postawa
świadczyła o tym, że był dobrym
wojownikiem – nawet, jeśli kiepsko
wychodziło mu skradanie się.
Królewna mimowolnie rozciąg
nęła usta w uśmiechu.
Na
ten
widok
nieznajomy
skierował ostrze miecza w jej stronę.
Dziewczyna
zmieszała
się
i cofnęła o krok.
– Jesteś leśną wróżką? – zapytał
młodzieniec.
– Naprawdę myślisz, że przyz
nałabym się, gdybym nią była? –
odparła królewna.
– Nie pomagasz sobie – odparł
wojownik. – Kim więc jesteś?
Człowiekiem czy elfem?
– Jestem Anastazja – powiedziała
dumnie dziewczyna, prostując się.

Z zaskoczeniem stwierdziła, że to
wyznanie nie zrobiło na jej interlo
kutorze żadnego wrażenia.
– Nadal nie odpowiedziałaś
na moje pytanie.
– Jestem człowiekiem. Wróżka
rzuciła na mnie zaklęcie i spałam sto
lat. Nigdy o mnie nie słyszałeś?
Mężczyzna
pokręcił
głową.
Następnie obrzucił ją spojrze
niem i dopiero teraz zauważył,
w co była ubrana, zwrócił uwagę
na niepoukładane włosy i ślady
po pajęczynach na sukni.
– Może mówisz prawdę. Żadna
niewiasta w naszych czasach nie
odziałaby się tak frywolnie.
Anastazję ogarnęło zdumienie.
W jej czasach nikt nie nazwałby
jej stroju frywolnym. Czyżby wiek
różnicy aż tak wpłynął na damską
modę?
Dziewczyna
postanowiła
zmienić temat, chowając urażoną
dumę do kieszeni.
– Jak się nazywa twój król,
młodzieńcze? Czy możesz mnie do
niego zaprowadzić? On z pewnością
się mną zaopiekuje. Moi rodzice zo
stawili w tym celu specjalny fundusz.
– Król ma na imię Klaudiusz.
– Klaudiusz Trzeci? – dopytała.
Wiedziała dotąd o Pierwszym
i Drugim.
Młodzieniec spojrzał na nią
dziwnie.
– Po prostu Klaudiusz. Żaden nasz
władca przed nim nie nosił tego imie
nia – odparł.
Anastazja poczuła, jak uginają się
pod nią kolana, a ona sama opada
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na liczne halki i falbanki zdobiące jej
suknię. Włosy opadły jej na twarz, gdy
pochyliła ją, ogarnięta przerażeniem
i w poczuciu bezradności. Oddychała
szybko, a przed oczami ponownie
zatańczyły jej ciemne plamki.
– Coś się stało? Dobrze się
czujesz? – dopytywał się nieznajo
my, chowając miecz do pochwy
i pochylając się nad królewną.
Powoli
dochodziły
do
niej
następstwa czaru rzuconego przez
złą wróżkę.
– Opowiem ci coś – rzekła, próbując
poukładać myśli. – Dawno, dawno
temu – bo w opowieściach wszystko
się zaczyna właśnie wtedy – była
sobie para królewska. Małżonkowie
przez długi czas nie mieli dzieci,
aż wreszcie po latach łaskawy los
obdarzył ich córką. Na chrzciny
królewny zaproszono dwanaście
wróżek z całej krainy. Jednak ostat
nia z nich, trzynasta, nie otrzymała
zaproszenia, gdyż jej czary zawsze
działały inaczej, niż miały wedle
założeń. Kiedy więc na przyjęciu
każda z magicznych dobrodziejek
obdarowywała młodziutką królewnę
darami: urodą, wdziękiem, dobrocią,
szczęściem w miłości… Więc gdy
na zamku pojawiła się niezaproszona
czarodziejka, wszyscy wstrzymali
oddech. Nowo przybyła podeszła do
kołyski i, nim ktokolwiek zdołał ją
powstrzymać, rozpoczęła inkantację
strasznego zaklęcia – miało ono
sprawić, iż dziewczynka w dniu
szesnastych urodzin zaśnie i obudzi
się dopiero po stu latach. W chwili,

w której magia niemal dosięgła
dziecka, jedna z pozostałych wróżek
wyciągnęła złote lusterko, będące jej
prezentem dla królewny, oddzielając
tym samym niemowlę od złego
czaru. Niestety, magia przeszła przez
złoto i szkło, nie unieszkodliwiając
zaklęcia. Jednak, jak się okazało,
zadziałało ono nie tak, jak wszyscy
się tego spodziewaliśmy…
Młodzieniec zmarszczył czoło,
słuchając jej historii.
Anastazja wzięła głęboki oddech,
wypuściła go powoli, a potem dokoń
czyła cicho:
– Zamiast sprawić, że królewna
prześpi sto lat i się obudzi wiek
później, zaklęcie zadziałało w drugą
stronę. Przeniosło ją na sto lat
wcześniej.
Królewna zamilkła, poddając
pod rozwagę konsekwencje swoje
go położenia. Nim jednak zdołała
powiedzieć – albo pomyśleć – coś
więcej, poczuła, jak ziemia się trzęsie.
– Padnij! – polecił jej mężczyzna,
rzucając się w wysoką trawę obok
niej. – Bądź cicho i módl się, by nas
nie zauważył.
Królewna zacisnęła usta, choć
korciło ją, by zapytać, przed czym
właściwie się ukrywają. Sądząc
po stłumionym drżeniu podłoża,
było to coś bardzo ciężkiego. Coś, co
sprawiało, że zwierzęta uciekały,
a ptaki w popłochu wzbijały się
w niebo. W powietrzu rozległ się ryk,
od którego Anastazję rozbolała głowa.
Przekręciła ją nieco, by widzieć
wojownika. Leżał obok, wsłuchując
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się w niepokojące dźwięki i mocno
ściskając w dłoni broń. Dziewczyna
wątpiła, by jedno ostrze wystarczyło,
by pokonać stwora przechodzącego
nieopodal. Już chciała to powiedzieć,
ale poczuła na ustach palec nie
znajomego, nakazującego jej ciszę.
Pokręcił
powoli
głową,
nadal
napinając wszystkie mięśnie.
Po
czasie
wydającym
się
wiecznością zauważyli, że kroki
stworzenia wydają się coraz bardziej
oddalać. Mężczyzna odetchnął z ulgą,
podniósł się, po czym pomógł wstać
towarzyszce. Przytrzymał ją nieco
dłużej, niż musiał. Anastazja poczuła
dreszcz przechodzący jej wzdłuż
kręgosłupa. Przez jakiś czas młodzi
patrzyli na siebie, nie oddalając
się od siebie ani na jeden zbędny
cal. W końcu jednak dziew
czyna odchrząknęła i odezwała
się jako pierwsza, niwecząc tę
intymną chwilę, bo wiedziała,
że albo zmieni tok swych myśli, albo
pocałuje nieznajomego.
– Co to było?
– Smok – odparł wojownik.
– Smok? – powtórzyła z powątpie
waniem Anastazja. – Tutaj? Zaraz –
przypomniała sobie o czymś –
czy to ta kreatura z legend? Ta
mordująca ludzi?
– Wątpię, by zdołała już przejść do
legend, chociaż z pewnością po jakimś
czasie jej istnienie nabierze rysu
legendy – powiedział mężczyzna,
podnosząc ironicznie jeden z kącików
ust. Królewna odniosła wrażenie,
jak gdyby widziała ten grymas już

wiele, wiele razy. Poczuła również
irracjonalną
chęć
pocałowania
nieznajomego. – W tej chwili smok
stanowi największe zagrożenie na
szego królestwa.
– A więc jesteś synem króla? –
domyśliła się Anastazja.
Młodzieniec skłonił się dwornie.
Bardzo wytwornie, jak zauważyła.
– Mam na imię Eryk i owszem,
jestem następcą tronu – przedstawił
się. – Wybacz, że wcześniej nie
zdradziłem ci swojego pochodzenia,
ale początkowo wziąłem cię za…
– Leśną wróżkę – weszła mu
w słowo królewna. – Dało się
zauważyć.
Dotarło do niej, że choć chwilo
we niebezpieczeństwo wywołane
obecnością smoka oddaliło jej
myśli
od
swojego
tragicznego
położenia, nadal nie pojawiło się
żadne rozsądne rozwiązanie pro
blemu przeniesionej w czasie dziew
czyny. Widocznie troska o własny
los odbiła się na twarzy Anastazji,
gdyż Eryk spojrzał na nią uważnie,
po czym najwidoczniej powziął jakąś
istotną decyzję.
– Nie zdziałamy niczego zostając
w lesie. Najrozsądniej będzie zabrać
cię do mego ojca, by zdecydował,
jak można ci pomóc – powiedział
wreszcie. – Czeka nas kilka godzin
drogi. Czujesz się na siłach?
Gdy królewicz zadał to pytanie,
Anastazja poczuła, że wędrówka
i nerwy sprawiły, iż znowu jest
bardzo głodna. Wstyd jej się jed
nak było do tego przyznawać, więc
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pokręciła tylko głową i udała się
za Erykiem. Szli po śladach smo
ka, omijając powalone przez niego
drzewa i dostrzegając truchła zwie
rzyny, która nie zdołała przed nim
umknąć. Nie dało się ukryć, że poczy
nione przez kreaturę zniszczenia nie
były małe.
Królewna
jednak
jeszcze
uważniej
obserwowała
swojego
przewodnika. Sposób, w jaki się
poruszał, ton jego głosu, krzywy
uśmiech i rzucane z ukosa spojrze
nia – wszystko to wydawało jej się
dziwnie znajome, a jednocześnie
świeże. Miała wrażenie, jakby
przez swoje sny znała go już od lat.
Tylko dzięki zdrowemu rozsądkowi
powstrzymywała się przed poufałym
ujęciem go za ramię. Zauważyła,
że po leżeniu na ziemi w jego ciem
nych włosach zostało nadal kilka
liści. Odruchowo wyciągnęła dłoń,
by je strzepnąć, lecz Eryk na ten
gest wyciągnął błyskawicznie rękę
i złapał Anastazję.
Posłała mu zdumione spojrzenie
i powiedziała krótko:
– Liście.
– Och – odparł tylko, puszczając
jej nadgarstek. Sam sięgnął ku głowie
i pozbył się pozostałości leśnej flory. –
Wybacz. Chyba zbyt wiele czasu
spędzałem na walkach.
– Najwidoczniej – podsumowała.
Szli
dalej
w
milczeniu,
zwiększywszy dystans pomiędzy
sobą. Po jakimś czasie gonitwa
myśli nie pozwoliła Anastazji dłużej
zachowywać ciszy.

– Uważasz, że twój ojciec, król,
rzeczywiście
będzie
chciał
mi
pomóc? – spytała ze smutkiem
w oczach. – W końcu nic o mnie nie
wiecie. Z pewnością władcy żyjący
za dwieście lat od dzisiaj będą przy
gotowani na moje przybycie – które
nigdy nie nadejdzie – ale nikt nie
spodziewał się takiego obrotu spraw.
Zresztą, nawet w przeciwnym wypad
ku nie dalibyśmy rady zawczasu
was zawiadomić.
Eryk wyraźnie zastanowił się, nim
jej odpowiedział.
– Mój ojciec jest rozsądną osobą
rozumiejącą logiczne argumenty –
mówił powoli. – Ale przez pojawienie
się smoka w narodzie odżyły dawne
przesądy i to jedyne, co mogłoby
stanąć na drodze pomiędzy jego
dobrą wolą a tobą.
Anastazja rzuciła młodzieńcowi
niepewne spojrzenie.
– Sądzisz, że uzna mnie, tak jak
początkowo ty, za coś w rodzaju
leśnej wróżki?
– Nie wykluczam takiej moż
liwości – odparł niechętnie. – Będziesz
musiała go przekonać, że jesteś tym,
za kogo się podajesz.
– I niby jak mam tego dokonać? –
zapytała gniewnie dziewczyna. – Nie
mam niczego z przyszłości, niczego
poza swoim strojem! Jeśli będziecie
chcieli, możecie sprawdzić opusz
czoną wieżę strażniczą, w której
się obudziłam – nie znajdziecie
nic poza zakurzonym łóżkiem,
na którym spałam.
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– Rozumiem twoją konsternację,
ale spróbuj postawić się na naszym
miejscu.
– Nie, to ty spróbuj postawić
się na moim! Jednego dnia jestem
następczynią tronu i mam wszystko,
zaś drugiego zasypiam w jakimś
opuszczonym przez Boga miejscu,
by trzeciego obudzić się w czasach,
o których czytałam w książkach
historycznych!
Ludzie,
których
znałam, nie zdążyli się jeszcze
urodzić. Moim królestwem rządzi
dawny król, który najprawdopodob
niej uzna mnie za jakąś magiczną
istotę. I na domiar złego po naszych
ziemiach grasuje mityczny smok!
Jak według ciebie miałabym się teraz
czuć? Co powinnam przedsięwziąć?
Anastazja zatrzymała się w pół
kroku. Jej policzki pokrył rumieniec
złości, a pięści samowolnie się
zacisnęły. Była o krok od krzyku.
Choć nie spodziewała się tego,
Eryk zbliżył się do niej, objął ją
i powiedział cicho:
– Ja ci wierzę. Spróbuję przekonać
ojca. Ale nie licz na wiele – on
rzadko traktuje poważnie moje
słowa. Być może jednak przekona
go twoja biżuteria. W końcu nie
każda napotkana w lesie niewiasta
jest obwieszona perłami, nosi złote
pierścienie i wysadzaną drogimi klej
notami tiarę.
Królewna pomyślała, że to
szczęście w nieszczęściu, iż zły czar
zadziałał właśnie w jej urodziny,
z racji których wyjątkowo się wy
stroiła. Teraz być może te drogocenne

przedmioty pomogą jej przetrwać
w tym dziwnym czasie, do jakiego
została przeniesiona.
Eryk
niechętnie
puścił
ją,
zachęcając do ponownego podjęcia
wędrówki.
– Dlaczego ojciec nie liczy
się z twoim zdaniem? – zapytała
w końcu Anastazja.
– Nie jestem najstarszym synem –
odparł młody mężczyzna. – Miałem
starszego brata, Adama, który zginął
w walce ze smokiem. To on był przy
gotowywany na przyszłego władcę.
Ja byłem z kolei ulubieńcem matki,
która umarła niedługo po śmierci
swojego pierworodnego. Ojciec…
bardzo się zmienił od tego czasu.
I nagle zauważył moje istnienie,
moją rolę jako przyszłego dziedzica.
A ja nie okazałem się taki, jaki wedle
jego opinii powinienem być. Mówiąc
wprost, nie jestem moim bratem.
Anastazja poczuła, że zapytała
o coś bardzo intymnego. Pomyślała,
że powinna chyba pożałować swo
jej ciekawości, ale z drugiej strony
cieszyła się, że zdobyła strzęp infor
macji na temat relacji Eryka z kró
lem. Pokiwała głową, nie mówiąc
nic więcej.
– Jakie jest królestwo za twoich
czasów? – spytał jednak królewicz.
– Wspaniałe – odparła natych
miast. – Mój dziadek nakazał popro
wadzenie świetnie zaprojektowa
nych
systemów
kanalizacyjnych
w każdym większym mieście, dzięki
czemu jest tam ład i porządek.
Plony w ciągu ostatnich lat były
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 fektownie się prezentowała. Dziew
e
czyna poprawiła tiarę, przybrała
najbardziej królewską postawę, jaką
zdołała, po czym śmiałym krokiem
wyszła na spotkanie.
Widok
otyłego
mężczyzny
koło pięćdziesiątki ją zaskoczył.
Spodziewała się osoby równie
dobrze
zbudowanej,
co
Eryk,
a zastała władcę lubującego się
w winie i tłustym mięsiwie, które
spożywał nawet w chwili jej
przyjścia Na widok przybyłej król
wytarł dłonie w brudną ścierkę
przewieszoną przez oparcie tronu.
Anastazja podeszła bliżej niego,
po czym dygnęła z gracją.
– A więc to ty jesteś niewiastą
znalezioną
przez
mego
syna
w sercu puszczy – powiedział powoli
Klaudiusz. – Spodziewałem się potar
ganego stworzenia o przestraszonych
oczach, a tymczasem widzę pełną
dumy młodą damę.
– Królu, jestem królewna Anas
tazja. Ufam, iż królewicz już
opowiedział wam moją historię.
– Istotnie. Nie zdecydowałem jed
nak jeszcze, czy w nią uwierzę. Do
czasu podjęcia przeze mnie decyzji
będziesz naszym gościem. Służąca
zaprowadzi cię do twojej komnaty.
– Dziękuję, wasza wysokość –
odparła
dziewczyna,
ponownie
dygnęła i wyszła, odwracając się do
króla plecami, co miało mu pokazać,
iż czuje się kimś równym z nim.
Kiedy zaprowadzono ją do
gościnnej komnaty, dostała pożywny
posiłek, nową suknię i balię z gorącą

 bfite, a my zawarliśmy korzystne
o
układy chroniące nas przed napaścią
wrogów. W moich czasach jest
naprawdę spokojnie. Oczywiście,
zdarzają się przestępstwa i nie
w każdy dzień świeci słońce, ale ogól
nie to dobre miejsce do życia. I już
bardzo za nim tęsknię – dodała cicho
na końcu.
–
Sto
lat
to
rzeczywiście
wystarczająco dużo czasu, by za czymś
zatęsknić – dodał refleksyjnie Eryk,
wpatrując się w Anastazję.
Zarumieniła się pod wpływem
tego spojrzenia.
Szli dalej jeszcze parę godzin,
nim dziewczynie zaczęło burczeć
w brzuchu.
– Dwie mile stąd znajduje się
karczma – rzucił królewicz. – Zatrzy
mamy się tam, by odpocząć.
Młodzi dotarli do zamku pod wie
czór. Anastazja czuła ból w każdym
mięśniu. Wiek leżenia w jednej po
zycji wyraźnie dał jej się we znaki.
Jednak zapomniała o sztywności
kończyn w chwili, w której zapo
wiedziano audiencję u króla Klau
diusza. Służąca przyniosła dla niej
przybory do odświeżenia się w kom
nacie przylegającej do głównej sali,
dzięki czemu królewna wreszcie
mogła dostrzec zmiany w swoim
wyglądzie. Zauważyła, że rysy
twarzy stały się jakby dojrzalsze,
włosy nabrały głębokiego odcie
nia cynamonu – ciemniejszego,
niż zapamiętała, a jednocześnie
bardziej złocistego, a suknia, choć
poszarzała i ubrudzona, nadal
61

Przebudzona
wodą. Kąpiel odświeżyła ją, nadając
blasku jej cerze i włosom. Po zaspoko
jeniu głodu i dokonaniu ablucji dziew
czyna położyła się na pachnącym
lawendą łóżku i, całkiem nieoczeki
wanie dla siebie, zasnęła.
Wkrótce jednak obudziła ją
służąca. Na wyraźne polecenie
króla ubrała królewnę w piękną,
śnieżnobiałą suknię i wyprowadziła
z pokoju.

– Zostaje więc wiedźma. Może to
ona sprowadziła na naszą krainę tego
potwornego smoka!
Eryk powstrzymał westchnienie.
– Anastazja obudziła się dziś rano.
Kazałem wysłać strażników do wieży,
w której przespała sto lat. Ich słowa
o tym, co w niej znaleźli, potwierdzają
jej historię co do joty.
– Nikt nie mógłby się przenieść
w czasie o cały wiek i nie zestarzeć ani
o dzień! – twierdził król z wypiekami
na okrągłej twarzy. – A słowo daję, jej
skóra jest gładka jak twarz twej matki
w dniu, w którym ją poślubiłem.
Królewicz rzadko słyszał, by jego
ojciec wspominał swoją żonę.
– Rozumiem, co tobą kieruje,
Eryku – perorował dalej monar
cha. – Ale nawet ładna buzia nie
powinna wpływać na twoje rozez
nanie rzeczywistości. Jeśli chcesz, to
zabaw się z nią, lecz i tak szybko ci się
znudzi. Albo ty znudzisz się jej, co jest
jeszcze gorsze.
Młodzieniec popatrzył gniewnie
na władcę. Wiedział, że król go
sprowokował, ale nie mógł się
powstrzymać
przed
wysnuciem
oskarżeń, które od dawna chciał
wypowiedzieć na głos.
– Dlaczego nigdy nie słuchasz
moich
argumentów?
Dlaczego
każde słowo Adama było święte,
a moje nieważne?! – krzyknął więc
rozeźlony, przyjmując wojowniczą
pozę. Całym ciałem sygnalizował
potrzebę starcia się z kimś i udowod
nienia swojej racji.

***
– Królewna Anastazja jest naszą
szansą na poczynienie odpowied
nich kroków, mających na celu roz
wój królestwa w przyszłości, którą
już przecież zna – Eryk próbował
przekonać ojca do pozostawienia
dziewczyny na zamku. – To byłby dla
nas doskonały sprzymierzeniec.
– Co to za sojusznik bez armii?
Bez broni? – odrzekł drwiąco król,
upijając kolejny łyk wina. Eryk
nie pierwszy raz pomyślał, iż alko
hol zaćmiewa mózg starzejącego
się władcy. – Dopóki nie udowodni
swojego królewskiego pochodze
nia, możemy ją uznać w najlepszym
wypadku za leśną wróżkę albo zwy
czajną przybłędę. A w najgorszym –
za szpiega z obcego zamku.
– Anastazja nie jest szpiegiem! –
zaprzeczył żywo królewicz, usiłując
utrzymać nerwy na wodzy. –
Żadna przybłęda nie nosi też tak
wspaniałych tkanin ani tak bo
gatej biżuterii.
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– Bo on był moim synem! – zawołał
czerwony na twarzy król, strącając
przy tym kielich i butelkę wina. Szkło
roztrzaskało się o podłogę, którą zalał
czerwony płyn.
Twarz
królewicza
pobladła,
gdy zrozumiał implikacje wypo
wiedzi ojca.
– Adam był moim ukochanym sy
nem, podczas gdy ty jesteś tylko owo
cem romansu twojej matki z moim
bratem – powiedział cicho i chłodno
Klaudiusz. – I choć nienawidzę
cię za twe pochodzenie, nie da
się zaprzeczyć, że płynie w tobie
królewska krew. Jesteś w tej chwili
jedyną nadzieją na spokój w naszej
krainie, gdy mnie już zabraknie.

– Jestem synem Patrycjusza? –
spytał oszołomiony Eryk. – Ale on nie
żyje od dwudziestu lat! Zmarł w kilka
dni po moich narodzinach…
– Kazałem go zabić, gdy odkryłem,
czego się dopuścił – wycedził król
przez zęby.
Królewicz poczuł drżenie na ciele.
Napiął mięśnie, by je opanować. Jego
dłoń mocno ściskała rękojeść scho
wanego w pochwie miecza.
– Wydałeś na śmierć własnego
brata?
– A jakie miałem wyjście?! –
ryknął starszy mężczyzna, podnosząc
się chwiejnie z tronu. – Zdradził
mnie! Oboje mnie zdradzili! A ja zbyt
kochałem twą matkę, nawet, gdy
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dowiedziałem się, że ona nigdy
nie darzyła mnie uczuciem choćby
w połowie równym mojemu. Jak
się jednak okazało, żywiła afekt
do Patrycjusza!
Eryk zaniemówił. Nagle wszystko
zaczęło się układać – awersja króla
do młodszego syna, aluzje matki i jej
zażyłość z nim, niechęć do przekaza
nia tronu drugiemu królewiczowi…
– Możesz mnie nienawidzić –
rzekł w końcu młodzieniec. – Ale nie
pozwolę ci zabić Anastazji.
W sali rozbrzmiał szaleńczy
śmiech. Król opadł z powrotem
na tron, wokół którego wino
utworzyło czerwoną plamę przy
pominającą
przelaną
przez
niego krew.
–
Niewiele
jeszcze
wiesz
o rządzeniu krajem. I o tym, do ja
kich poświęceń musi być zdolny silny
władca. Ale to się wkrótce zmieni…
Straże! – zakrzyknął monarcha.
Na ten sygnał do środka wpadło
kilkoro uzbrojonych mężczyzn. –
Leśna wróżka rzuciła zły czar
na Eryka. Może go zdjąć tylko widok
jej śmierci. Zamknijcie mojego syna
w żelaznej klatce, z której będzie mógł
oglądać ofiarę rzekomej królewny.
Eryk krzyczał, wyrywał się
i machał mieczem, ale choć udało
mu się pokonać niemal dwa tuziny
własnych rycerzy, nie był w stanie
podołać im wszystkim. W pewnej
chwili przed oczami ujrzał ciemność,
a ostatnim, co czuł, było silne ude
rzenie w tył głowy.

***
Anastazja wiedziała, że zbliża się
jej ostatnia godzina. Drżała na całym
ciele, a po policzkach spływały jej łzy
natychmiast osuszane przez zimny
wiatr. Ten sam wiatr, który niósł
z daleka krzyki zrozpaczonego Eryka,
walczącego o uwolnienie. Królewna
pomyślała, że to niesprawiedliwe –
najpierw przespała sto lat, prze
nosząc się do tych dziwnych czasów,
by spotkać mężczyznę swych snów,
a wreszcie skończyć jako ofiara
dla smoka!
Potwór zbliżał się powoli. Dziew
czyna czuła wibrację ziemi, widziała,
jak drobne kamyki unoszą się
i opadają w takt jego kroków. W po
wietrzu rozległ się przerażający ryk.
Królewna zaczęła się modlić.
Ryk się powtórzył, wwiercając
w jej głowę. Tym razem bestia była
jeszcze bliżej. Jej głos odbijał się
echem od ścian jaskini, przed którą
przywiązano ofiarę.
Bestia zawyła, dotarłszy na miejs
ce. Jej grzbiet pokrywał podwójny
kolorowy grzebień z ostrych kości
powleczonych gadzią skórą. Nie
proporcjonalnie mała głowa krea
tury miała odcień wściekłej czerwie
ni, a krótkie, grube nogi wprawiały
ziemię w drżenie. Tylne odnóża
monstrualnego
zwierzęcia
były
o wiele dłuższe od przednich. Skóra
stwora była cętkowana, niemal jak
u dzikiego kota.
Pomimo strachu Anastazja coś
sobie przypomniała.
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– Ty… ty nie jesteś smokiem! –
zawołała.
Wzbudzający lęk potwór, którego
współcześni ludzie nazwali smokiem,
był w rzeczywistości dinozaurem. I to
żywiącym się roślinami, jeśli Anas
tazja się nie myliła, patrząc na jego
zęby, które nie były ostrymi kolca
mi, jak się tego spodziewała, lecz
przypominały raczej tępe, trójkątne,
małe narzędzia do tarcia.
Królewna zaczęła się śmiać z ulgi
spowodowanej swoim odkryciem.
Widzący to z oddali obserwatorzy
pomyśleli, iż dziewczyna straciła
rozum z przerażenia. Tymczasem
ona nareszcie dostrzegła szansę
na przeżycie. Skoro dinozaur był
roślinożerny, z pewnością jej nie zje.
Co nie oznaczało, że nie zabije jej,
waląc gdzie popadnie ogromnym,
pokrytym dwurzędowym grzebie
niem ogonem, którego najmniejszy
ruch wywoływał świst powietrza.
Dinozaur podszedł do Anastazji
i popatrzył na nią uważnie, prze
krzywiając przy tym głowę jak pies.
Dziewczyna w białej sukni i z roz
wianymi, jasnobrązowymi włosami
z pewnością nie przypominała jego
pożywienia. Nagle królewna odebrała
pewną myśl.
Ona.
– Jesteś samicą? – powiedziała
na głos.
Potężna jaszczurka minęła nie
doszłą ofiarę, kierując się w stronę
dziwacznie zaokrąglonych głazów.
Musnęła je pyskiem, zaryczała
boleśnie i weszła do pieczary.

– To są twoje jaja – Anastazja była
oszołomiona wizją większej ilości
dinozaurów siejących postrach wśród
ludności królestwa. – Ale przecież
legenda wspomina o jednym smoku –
zmarszczyła brwi.
Spróbowała poluźnić krępujące
ją więzy, tak, by mogła obrócić
się i zajrzeć do jamy. Była pewna,
że znalazłaby w niej wszystkie
potrzebne odpowiedzi.
– Anastazjo! – rozległ się pełen
desperacji krzyk.
Dziewczyna
obróciła
głowę
w stronę, z której dobiegał.
– Anastazjo! – zawołał ponownie
Eryk, pośpiesznie przecinając jej
więzy sztyletem.
– Jak ci się udało uwolnić? –
spytała królewna, rozcierając ręce.
– Przekupiłem jednego straż
nika, a drugiego pozbawiłem przy
tomności – wyznał młodzieniec.
Dostrzegła, że jego włosy z tyłu
głowy są zlepione krwią. On jednak
już chwycił ją za łokieć, nakazując
ucieczkę. – Biegnijmy, smok może
zaraz wrócić!
– To nie smok!
– Co takiego?
– To nie smok! – powtórzyła dziew
czyna. – To dinozaur. To gatunek sta
rożytnych stworzeń, które dawno już
wymarły. Ten jest najpewniej ostatni
na świecie!
– Nigdy nie słyszałem o czymś
takim! Chodź, póki nic ci nie zrobił!
Wyrwała rękę z uścisku Eryka.
– Nic nie rozumiesz, ona nie robi
nikomu krzywdy! Ludzie się jej boją,
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więc ją atakują, a ona w panice zabija
ich ogonem podczas ucieczki!
– Przecież pożera niewinnych, jak
możesz być po stronie tej kreatury!
– To ona i jest roślinożerna. Nie
je mięsa. Pewnie w ataku paniki
zadeptywała ludzi albo zabijała ich
ogromnym ogonem, ale nie byłaby
w stanie ich zjeść. Chodź do środka,
tam się musi coś wyjaśnić!
Eryk spojrzał na nią gniewnie,
jakby postradała zmysły.
– Oszalałaś? Chcesz iść na pewną
śmierć? W imię czego?
Anastazja popatrzyła na niego
poważnie.
– W imię naszych ludzi, których
musimy bronić. W imię nauki,
bo być może mamy przed sobą ostatni
egzemplarz dawno wymarłego ga
tunku. I w imię miłości, ponieważ
jeśli przeżyję, będę chciała spędzić
z tobą każdy dzień, jaki mam przed
sobą, a to nie będzie możliwe, jeśli
teraz się wycofamy!
I, niewiele myśląc, pocałowała
Eryka. Jego początkowe oszołomienie
szybko zastąpiło zaangażowanie
w pocałunek. Objął mocno Anastazję
i trwali tak przez chwilę, nie zważając
na krzyki oddalonych od nich ludzi
ani krótkie, urywane ryki dochodzące
z pieczary.
– Chciałem tego od chwili,
w której cię zobaczyłem. Nigdy już
nie pozwolę na to, by ktoś mi cię
odebrał – rzekł królewicz tonem
przysięgi. – Chodźmy, jeśli to ma
nam pomóc.

Chwycili się za ręce i razem wbieg
li do środka. W jamie nie było wiele
światła, a im dalej szli, tym mniej
widzieli, jednak po kilkudziesięciu
metrach ujrzeli widok, jakiego się
nie spodziewali. Na samym środku
ogromnej groty spoczywały szkie
lety wielu ogromnych stworzeń.
A na obrzeżu tego przerażającego
cmentarzyska leżał stwór, który led
wo dyszał. Anastazja podeszła bliżej
i zauważyła miecz wbity w gadzią
skórę. Wykluczyła jednak, by coś tak
małego było przyczyną agonii dziw
nej istoty. Znalazła się przy głowie di
nozaura, ustawiając się w taki sposób,
by móc prędko odskoczyć, w razie,
gdyby samica chciała trącić ją gigan
tycznym ogonem. Zwierzę zaryczało
żałośnie, a rozchodzące się po grocie
echo niemal nie rozsadziło czaszek
dwojga znajdujących się tam ludzi.
– Ona umiera – powiedziała kró
lewna. Wyciągnęła bardzo powoli
dłoń i położyła ją na pysku dino
zaura. – Straciła młode, nie ma już
nikogo poza nią – dodała bardziej do
siebie, niż do Eryka. – Musi umierać
z samotności albo starości.
Królewicz wpatrywał się jak
urzeczony w widok, jaki miał
przed sobą. Obraz młodej dziew
czyny wyglądającej jak anioł w bieli
i ogromnej bestii pozwalającej się
głaskać po głowie na zawsze wrył się
w jego pamięć.
– Nie wiem, czy mnie rozumiesz –
zaczęła mówić Anastazja. – Ale zdaję
sobie sprawę z tego, jak się czujesz.
Wprawdzie nie umieram, ale mi też
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nie został nikt, kto by mnie rozumiał,
kto by widział i wiedział to, co ja
widziałam i wiem. Jesteś samotna,
lecz nie pozwolę, byś odchodziła
sama. Będzie ci jednak lepiej tam,
dokądkolwiek się udajesz. To nie jest
epoka ani dla ciebie, ani dla mnie.
Oni nas nie chcą ani nie potrzebują.
Stanowisz relikt dawnych czasów,
a ja jestem ucieleśnieniem ich obaw
o przyszłość. To nie są czasy dla nas –
powtórzyła. – Nie ma już nikogo
z twojego gatunku. Jestem szczęśliwa,
mogąc cię ujrzeć i być przy tobie do
ostatnich chwil. Odejdź w spokoju.
Bądź ze swoimi, gdziekolwiek są.
Dinozaur wydał z siebie ostatnie,
przeraźliwie charkoczące tchnienie.
Gdy znieruchomiał, Anastazja opadła
na kolana i zapłakała.
Eryk pozwolił jej na chwilę smut
ku, jednak wiedział, że nie minie
wiele czasu, nim jego rycerze będą
chcieli sprawdzić, co się z stało
z uciekinierami. Podszedł więc do
dziewczyny, pomógł jej się podnieść
i skierował ku wyjściu.
– Poczekaj – powiedziała królew
na.
Podbiegła do truchła stworzenia
i wydarła miecz z jego ciała. Poczuła
obrzydzenie, gdy ciemna krew dino
zaura zabrudziła jej suknię, lecz
umazała nią jeszcze ręce.
– Co robisz? – spytał następca tronu,
nie rozumiejąc poczynań Anastazji.
– Twoi ludzie nigdy nie uwierzą,
że jestem królewną z przeszłości –
wyjaśniła mu. – Ale być może zdołamy
ich przekonać, że jako zabójczyni

smoka zasłużyłam na rękę ich króle
wicza – dokończyła, uśmiechając
się szeroko.
Eryk
odwzajemnił
uśmiech,
pocałował ją krótko i zaborczo
i rzucił:
– Będę dobrym władcą, mając tak
mądrą i oddaną małżonkę.
Roześmiali się oboje.
– Jednym z twoich pierwszych
poleceń będzie, mam nadzieję, nakaz
zbadania tej groty i kości poległych tu
stworzeń – powiedziała Anastazja. –
Inaczej być może nigdy się o nich nie
dowiem i nigdy nie pokonam smoka!
– Twoje życzenie jest dla mnie
rozkazem
–
odparł
kurtuazyj
nie królewicz.
Nie mówiąc nic więcej ani nie
obracając się, wyszli z jaskini. Światło
słoneczne oślepiło ich na chwilę, lecz
prędko zorientowali się, że, zgodnie
z przewidywaniami Eryka, rycerze
zbliżają się do pieczary bestii.
– Król nie żyje! – wykrzyknął jeden
z nich, podnosząc wysoko koronę.
– Co się stało z królem?! – zapytał
ostro królewicz.
– Jego królewska mość zaniemógł
na serce. Atak nastąpił, gdy król
zobaczył, że biegniecie w kierunku
potwora – wyjaśnił mężczyzna na ko
niu. Zsiadł z niego, nałożył koronę
na głowę Eryka i krzyknął głośno: –
Niech żyje król Eryk!
– Niech żyje król Eryk – rozniosło
się wołanie.
– A co z ofiarą? – dopytywał inny
rycerz. – Smok jej nie przyjął?
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– Królewna Anastazja zabiła smo
ka – rzekł poważnie świeżo miano
wany król. – Tym samym zdobywając
prawo do poślubienia prawowitego
następny tronu. Czyli mnie – dodał
już ciszej, całując dłoń dziewczyny.
Anastazja
wyprostowała
się
dumnie i uniosła oburącz skrwa
wiony miecz. Krzyknęła wojowniczo,
zwycięsko, po czym odrzuciła broń
najdalej, jak potrafiła.
– Tam, gdzie poległ królewski syn,
zatryumfowała niewiasta – pierwszy
rycerz pokręcił niedowierzająco
głową, ale w jego oczach pojawił się
szacunek. – Niech i tak będzie. Kiedy
ma się odbyć ślub, wasza wysokość?
– Jak tylko skończy się żałoba
po królu Klaudiuszu. Ojciec zasłużył
na pochowanie go z honorami. Zaraz
potem rozpoczniemy przygotowania
do weselszej ceremonii.
Kiedy
rycerze
odjechali,
zostawiając parę na wyraźne pole
cenie nowego władcy, Eryk rzekł:

– Dawno, dawno temu, kiedy
po ziemi chodziły jeszcze smoki,
w pewnym królestwie pojawiła
się królewna, która spała od stu
lat. Nieudane zaklęcie sprawiło,
że cofnęła się w czasie i trafiła do
epoki, w której pokonała groźną
bestię, pomogła odejść w spokoju
ostatniemu żyjącemu dinozaurowi
i uczyniła pewnego królewicza naj
szczęśliwszym na świecie.
– Jesteś już królem, mój drogi –
sprostowała Anastazja, obejmując
ukochanego. – A co było potem?
– Potem – powiedział, patrząc to
na jej usta, to w jej roześmiane oczy –
żyli długo i szczęśliwie w otoczeniu
dzieci i wnucząt, opowiadając im
historię o dzielnej królewnie i zako
chanym w niej po uszy młodzieńcu.

Luiza Leszczyńska
Na co dzień mieszka w Krakowie, ale często opuszcza go na rzecz wizyt w najpiękniejszych
miastach Europy. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania - śpiewaczką. Intere
suje się współczesnym kinem francuskim, fotografią i mitologiami. Od dziecka marzyła
o pisaniu powieści fantastycznych, podróżach i domku w górach, w którym mogłaby
spędzać czas przy winie i dobrej lekturze. Jej opowiadania ukażą się niedługo drukiem
w czasopiśmie Creatio Fantastica.
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Potwór z bagien
R. Garrimora

Grupa dzieci bawiła się jak co
dzień na skraju wioski, w pobliżu
białego dębu. Było to wielkie drzewo,
o białej niczym kość korze i wiecznie
czerwonych, jesiennych liściach.
Mieszkańcy wierzyli, że drzewo to
miało moc szczególną, powiązaną
z magiczną mocą. Wyrosło długo
po wojnie Złamanych Różyczek
i nigdy nie gubiło listowia. Wierzo
no, że drzewo to jest tworem woli
istoty wyższej, darem zesłanym im
przez cztery bóstwa opiekuńcze
mieszkające na mokradłach.
Pojawiło się nagle pewnej nocy,
której ciszę rozdarł ohydny ryk, tak
głośny i przerażający, że wyrwał
wszystkich mieszkańców ze snu. Bag
niarze, zebrawszy się w kupę i chwy
ciwszy za broń, ruszyli sprawdzić,
z jakiego potwornego gardła dobył się

tamten dźwięk. Gdy przybyli na miejs
ce, ujrzeli jesienne drzewo, którego
wcześniej nie było oraz umykającą
w dzicz czarną kreaturę. Drzewo
musiało tu zatem wyrosnąć z woli
ich bogów i swoją błogosławioną
mocą odgoniło potwora, zanim ten
dokonał spustoszeń w wiosce. Uznali
to za znak, że bogowie cały czas nad
nimi czuwają – mimo że jak wszyscy
znani ludziom bogowie już dawno
zamilkli – a majestatyczne drzewo,
dla którego trwała wieczna jesień,
uznali za święte i przepełnione mocą.
Często przyprowadzali dzieci
na skraj wioski, by pod okiem
dorosłych, w cieniu magicznego
drzewa, łaska i opatrzność bóstw
spływały na nich. Ponieważ od tamtej
pamiętnej nocy drzewo w żaden
sposób nie zamanifestowało swojej
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mocy, a sami mieszkańcy zaczęli
powątpiewać w jego cudotwórcze
zdolności, to miejsce na skraju wioski
z czasem zaczęło funkcjonować jako
nieformalny plac zabaw dla dzie
ciaków. Trudno było na Upadłych
Bagnach o drugie takie miejsce, gdzie
dzieci mogły bawić się swobodnie,
nie myśląc o tym, czy przetrwają
na bagnach i bez ciągłego, nud
nego słuchania o Rygorze i jego
prawach związanych z Bóstwami
Opiekuńczymi. Enklawa spokoju
na skraju wioski, gdzie na chwilę
mogli zapomnieć, gdzie przyszło
im żyć i poczuć się dziećmi, a nie
małymi dorosłymi.
Dzieciaki bawiły się beztrosko
wokół wielkiego drzewa, krzycząc
radośnie, ganiając się i skacząc
po co niższych gałęziach. Dorośli stali
na skraju polanki, aby mieć na wszyst
ko oko. W większości były to kobie
ty, zebrane na drewnianych ławach
przy jednej z chałup. Zajmowały się,
bez względu na wiek, haftowaniem
lub drugą ulubioną czynnością, plot
kowaniem, co raz rzucając okiem
na bawiące się urwisy, które dosko
nale radziły sobie same.
Jedna z kobiet oddaliła się jed
nak od reszty zgromadzenia, aby
w samotności przyglądać się grupce
dzieci. Verrana, niespełna czterdzies
toletnia szatynka o lekko kręconych
włosach, patrzyła na dzieci bawiące
się na małej polance wokół dębu.
Grały w bagienną piłkę, dziwną grę,
która polegała na rzucaniu piłką
zrobioną z powiązanych luźno

szmat tak, by trafić któregoś ze
współzawodników, a przy tym tak
wymierzyć strzał i siłę rzutu, aby
szmaciana kula nie rozpadła się
na szmaty, z których była zrobiona.
Dopuszczenie do takiej katastrofy
oznaczało pracowite zwijanie szmat,
co dawało innym dzieciakom czas
na bieganie a jednocześnie narażało
niezdarę na głupie i dokuczliwe

przezwiska przez najbliższe kilka dni.
Dzieci bawiły się przy tym
świetnie, śmiejąc radośnie. Wszystkie
bez wyjątku – poza jednym.
Verrana nie zwracała uwagi
na zimny wiatr, który nadciągnął od
bagien, szarpiąc połami jej płaszcza
i oblewając jej ciało chłodem.
Ignorowała to tak samo jak wrzas
ki dzieci oraz plotkowanie starych
bab za jej plecami. Jej myśli krążyły
wokół Gessana – małego chłopca
w podartej koszuli, który jako jedyny
nie uczestniczył w zabawie. Był jej
ukochanym synem i jedyną znaczącą
osobą, której nie odebrały jej bagna.
Mały chłopiec kucał na uboczu
polanki przy jednym z kamieni, trzy
mając się z dala od drzewa i blisko
linii podmokłego lasu, odgrodzonego
drutem kolczastym dla ochrony przed
dzikimi zwierzętami. Verrana była
pewna, że jej synek przypatruje się za
pewne jakiemuś małemu robakowi,
jak to często miał w zwyczaju. Zawsze
fascynowały go tajemnice skrywane
przez naturę i jak nikt inny umiał je
dostrzegać w tym paskudnym miejscu
i badać. Gdyby dorastał w wielkim
mieście poza bagnami, które miało
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wielki kamienny mur oraz akademię,
mógłby stać się wspaniałym bada
czem albo odkrywcą. Tak by zapewne
było, ale nie tu – dopowiedziała sobie
w myślach.
Coraz częściej myślała różne rze
czy o Gessanie, zwłaszcza od czasu,
gdy jej mąż pewnej nocy nie wrócił
z polowania i została z synkiem sama.
Cały ciężar wychowania dziecka
spadła na jej wątłe barki. Mogła liczyć
na wsparcie i pomoc mieszkańców
przy pilnowaniu chłopca, zajmo
waniu się nim, ale to było za mało.
Czuła to całą sobą – tutejsi ludzie
przeżarci są powietrzem bagien
nym. Nie dostrzegała tego wcześniej,
zanim jej maż nie zginął na bagnach,
a Gessan nie zaczął zamykać się we
własnym świecie myśli i wykazywać
coraz większego zainteresowania
badaniem przyrody i światem
książek, których nie było zbyt wiele
w miasteczku; mieszkańcy bowiem
przywykli raczej do przekazywania
sobie wiedzy z ust do ust. Szybko
się okazało, że z chłopca będzie
żaden myśliwy, ani rybak, ani nawet
rzemieślnik, który mógłby pleść sieci
albo robić garnki. Co najwyżej będzie
się nadawać do zbierania chrustu jak
niedołężny starzec albo do prania
i gotowania jak baba. Gessan i ona –
po tym, co się stało – nie pasowali do
tego miejsca. Zawsze będą na uboczu,
stłamszeni i traktowani jak coś gorsze
go. Ona – samotna matka, pogrążona
w wiecznej żałobie i rozpamięty
waniu o mężu, nie potrafiła znaleźć
sobie
innego
mężczyzny,
oraz

 essan – bezwartościowy nieudacz
G
nik. Verrana wiedziała, że Bermeld
nie jest dobrym miejscem do wycho
wania dziecka.
Wrogość bagniarzy i ich niechęć
do Gessana zaczęły objawiać się
z początku niepozornie, poprzez po
gardliwe spojrzenia i niewybredne
komentarze o jego braku zaradności.
Rówieśnicy zaczęli dokuczać mu,
bijąc go i przezywając, co szybko
stało się codziennością. Mieszkańcy
wioski nie reagowali na to, tak
samo jak nie reaguje się na gryzące
się psy – wychodząc z założenia,
że same to załatwią albo silniejszy
zabije słabszego.
Jednak najgorsze zaczęło się, gdy
jeden z myśliwych, odpowiednio pod
chmielony, zobaczył jak Gessan bawi
się małą, złotą śrubką, która w jakiś
sposób znalazła się w jego posiada
niu. Myśliwy szybko skojarzył, że ten
przedmiot musi pochodzić ze starego,
zakazanego torfowiska.
Było to miejsce, gdzie ugrzęzły
ogromne metalowe istoty – golemy,
które przybyły do wioski razem
z magami w czasie wojny. Siejące
chaos i zniszczenie na polach bitew,
teraz spoczywały pod torfem i tylko
od czasu do czasu topiel wypluwała
na powierzchnię kawałki metalo
wych rąk i hełmów. Zupełnie jakby
siejące zniszczenie istoty nieudolnie
próbowała wydostać się z wiecznej
pułapki, w którą zwabili ją bagniarze.
Myśliwy, który przyłapał Gessana,
nie omieszkał przypomnieć mu
tej legendy, bijąc go przy tym do
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krwi i opowiadając wszystkim,
jak to mały Verrany zapuszcza się
pod nieobecność matki na obszar,
gdzie nikt z Bermeld nie miał odwa
gi chodzić, bojąc się, żeby przez
niewczesną ciekawość nie obudzić
mechanicznych potworów, by te
dokonały wendetty.
Verrana pamiętała jak dziś zapła
kaną twarz Gessana przyprowadzo
nego do domu przez myśliwego i pre
tensje mężczyzny o to, że przez jej
syna golemy wstaną ze szlamowatego
grobu i ruszą na Bermeld, burząc je
swoimi żelaznymi pięściami, zdolny
mi kruszyć skały i wypalą miasto do
gołej ziemi, a ludzi do białych kości
swoimi zielonymi promieniami mio
tanymi z kryształowych oczu.
Od tego czasu minęły wyjątkowo
długie trzy dni. Verrana odczuwała
cały czas niepokój.
Wciąż jeszcze przyglądała się
bawiącym się dzieciom i swojemu
synkowi, gdy usłyszała za sobą kro
ki. Odwróciła lekko głowę i ujrza
ła Elkre. Przygarbiona staruszka
dobrze trzymała się jak na swój
wiek. Jej posiwiałe i przerzedzone
włosy były zakryte szarą chustą, ale
jej oczy w kolorze zieleni zdradzały,
że umysł jej nie stracił nic ze swej
przenikliwości i sprytu. Spojrzenie
staruszki było świdrujące i nasączone
emanujące przebiegłością.
Ludzie w mieście przychodzili do
niej po rady jako do jednej ze star
szych i mądrzejszych w wiosce osób.
Była najstarszą osobą w miasteczku,
znała wszystkie tajemnice i obrzędy

związane z Czterema Bóstwami.
Sama uważała się za słyszącą
głosy zapomnianych Bogów, często
wspomagała się przy tym narko
tycznymi ziołami, mimo to wielu
bagniarzy z miasteczka wierzyło
jej wizjom. Elkra była nieformalną
przywódczynią tych, którzy uznawali
Rygor i kierowali się jego zasadami,
co czyniło ją najważniejszą postacią
w tej małej społeczności. Verrana

nigdy nie darzyła jej zaufaniem.
Pokryte
zmarszczkami
usta
staruszki wygięły się, upodobniając
na chwilę jej usta do gęby
bezzębnej pijawki.
– Choć do nas, Verrana. Pozwól,
aby ogień ogrzał twoje przemarznięte
ciało. Ogrzej się – wysapała staruszka.
– Wiesz dobrze, że nie mogę tego
zrobić – Odwróciła się od niej. –
… muszę mieć dziecko na oku.
– Twoje dziecko jest przecież
wśród swoich – odparła starowinka
wyraźnie akcentując ostatnie słowo.
– I właśnie dlatego muszę go
pilnować.
Przez chwilę między nimi zapadła
cisza, którą w końcu Verrana sama
zdecydowała się przerwać.
– Oni go tu nie akceptują. –
Wiedziała, że to może nie być dobry
krok, ale postanowiła powiedzieć,
co jej leży na sercu. – Od czasu, gdy
odszedł mój mąż, Gessan stał się inny.
Czuje, że tu nie pasujemy.
–
Samaś
sobie
winna
–
odburknęła Elkra. – Sporo czasu już
minęło,
od
kiedy
Twój
mąż
odszedł. Mogłaś ponownie stanąć
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na ślubnym kobiercu. Bogowie by
Ci pobłogosławili. A mały miałby
wtedy nowego ojca, który szybko by
go ułożył. Wiem, że Ronid chciał się
żenić z tobą. Czemuś go odrzuciła, co?
– To pijak, moczymorda i awan
turnik. – Na samo wspomnienie o tym
odpychającym mężczyźnie przeszły
ją dreszcze. – Nie wiem, czy znajdę tu
kogoś, kto zastąpi mi Therna.
Staruszka
przez
chwilę
wydawała się ważyć słowa, które
miała wypowiedzieć.
– Jeśli nic nie zrobisz z tym
maluchem, to wyrośnie z niego taki
sam marzyciel i nieudacznik jak
Thern – wypluła te słowa wyjątkowo
gładko, bez zająknięcia szkalując
imię jej zmarłego ukochanego. –
Też nie wróci z bagien z własnej
winy i braku umiejętności, bym tam
przeżyć. Mokradła to nie polanka
pełna kwiatów. Znasz drugie prawo
Rygoru: każdy mężczyzna z wioski
musi się udać na bagna, pokazać, co
jest wart dla Bermeld albo zdechnąć
w szlamie mokradeł lub paszczy
bestii! Tego właśnie chcesz dla swo
jego dziecka? – dodała na koniec.
Verrana przez chwilę milczała,
spoglądając na Gessana, który cały
czas oglądał coś na łące. Po chwili
spojrzała staruszce prosto w oczy.
– Wiesz, czemu o tym wszystkim
ci mówię? –zapytała lekko drżącym
głosem. – Ponieważ podjęłam już
decyzję. Odchodzę.
Elkra
zrobiła
dwa
kroki
w tył, jakby odepchnięta jej słowami.
Verrana kontynuowała:

– Nie lubię obecnego Wójta.
Co więcej, uważam, że okupuje to
miasteczko sprowadzając tu najem
ników w tych krwawych pance
rzach i zmusza ludzi do niewolni
czej pracy, aby móc sobie samemu
napchać kabzę złotem, tak uważam,
chociaż ty będziesz zaprzeczać
i mówić co innego. Zawsze mówisz to,
co ludzie chcą usłyszeć, by ich zwieść,
mamroczesz coś w narkotycznym
widzie o Czterech Bogach i Uśpionym
Smoku, a nie prawdę, którą ludzie
powinni usłyszeć! – Pokazała palcem
pobliskie chałupy.
Nieopodal na ścieżce między bu
dynkami, w pobliżu dużej rozpalonej
pochodni wbitej w ziemię, stali trzej
zbrojni mężczyźni. Wszyscy mieli
rdzawoczerwone, jakby schlapane
krwią pancerze, gdzieniegdzie przy
ozdobione kolcami albo czarnymi
malowidłami. Ani ich zbroje, ani
broń nie stanowiły jednolitego ryn
sztunku. Jeden z nich miał na plecach
glewię o długim drzewcu i charakte
rystycznym zakrzywionym ostrzu,
połyskującym nad jego głową jak
prywatny półksiężyc, uzbrojenie
pozostałych dwóch stanowiły mniej
egzotyczne miecze i kusze, jednak
i te we wprawnych rękach mogły być
równie zabójcze. Nie zareagowali
na wskazanie ich palcem, nie ruszyli
się, a spod ich hełmów nic nie było
widać. Z tej odległości sprawiali
wrażenie olbrzymich ciem skupio
nych wokół światła i ciepła.
Byli tu na zaproszenie Wójta
Derota, oficjalnie sprawując funkcję
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wartowników pilnujących pochodni
i dbających o to, by czasem któraś
nie zgasła. Wszyscy wiedzieli, że to
pozory, czuli się przy nich jak owce
w towarzystwie nie do końca oswojo
nych wilków. Mieszkańcy mawiali,
że lepsza taka ochrona niż żadna, gdyż
bagniska zamieszkiwały przeróżne
stworzenia. Dziś było ich tylko trzech
i w samym miasteczku zapewne
niewiele więcej, bo większość z nich
właśnie o tej porze, podobnie jak
większość sprawnych i silnych
baśniarzy, była na mokradłach,
nadzorując budowę szlaków handlo
wych, które powstawały na rozkaz
zarządcy miejskiego.
Mieszkańcy udawali jak mogli,
że nie są zakładnikami we własnym
mieście. Miejscowi plotkarze, nieza
dowoleni z obecnej sytuacji, mówili
po cichu o ludziach, którzy zginęli
już na bagnach podczas karkołomnej
budowy szlaków. Szeptali też o Dero
cie i ewentualnych planach wygna
nia go z miasta. A sami najemnicy
w krwawych pancerzach – nazywani
przez miejscowych szeptem okupan
tami i ogarami – udawali, że ochra
niają bagniarzy podczas ich pracy,
w istocie ich nadzorując. Teraz
w mieście udawali, że są tu przez
przypadek, jednocześnie próbując
wychwycić,
o
czym
zebrani
mogą rozmawiać.
– Nie mówimy o tym, bo w żaden
sposób nie łamie to durnych zasad
Rygoru, – kontynuowała Verrana. –
A poza tym wstyd się przyznać, że tak
iego człowieka jak Derot mianowali

burmistrzem, dając się uwieść jego
pustym obietnicom o bogactwach,
które spłyną na miasto, gdy wybu
duje się te przeklęte szlaki.
Verrana była z siebie dumna,
że dała radę to powiedzieć i złamać
tabu. Kolejne słowa same ułożyły się
jej w głowie i wyleciały przez usta:
– Jedyne, co jest prawdzi
we w tych oparach bagiennego
powietrza, absurdu i kłamstwa, to
szlaki. Budowa, do której ludzie są
zmuszani. Dlatego udam się na jeden
z nich i razem z Gessanem opuścimy
Upadłe Mokradła.
Chociaż przerażała ją myśl
o przedzieraniu się przez bagna
razem z dzieckiem oraz samotna
wędrówka po szlakach handlo
wych w poszukiwaniu miasta, do

którego ich wpuszczą i w którym im
się poszczęści, to nie zamierzała się
z tego wycofać
Elkra patrzyła na nią przez
chwilę, jakby ta zrobiła coś bardzo
złego. Pokręciła przecząco głową,
a jej twarz nie wyrażała przy
tym żadnego gniewu, żalu, ani
rozczarowania, czym kompletnie
zaskoczyła Verranę.
– Od chwili wojego ślubu
z Thernem wiedziałam, że będą
z wami same kłopoty – odparła
chłodno. – Szkoda, że nie podeszłaś
do ogniska, tak jak ci to sugerowałam.
Verrana patrzyła na nią przez
chwilę z niedowierzaniem, nie
pewna tego, co zaraz się stanie.
Dopiero teraz zaczęła żałować słów,
które wypowiedziała.
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się ustami staruchy Elkry również
będą przeciwko niej.

– Twój syn opuści miasteczko, to
prawda, ale ty tu zostaniesz! – Elkra
powiedziała to głosem sędziego który
nie krył swojej antypatii do skazane
go. – Wiesz dobrze, jak Rygor reguluje
takie przypadki jak ten, a dziwactwa
twojego syna już zbyt długo były
tolerowane. Swoim zachowaniem
i lekkomyślnością sprowadzi na nas
któregoś dnia wielkie zło z bagien.
Rygor takich nakazuje pozbyć się
od razu.
Verrana przez parę chwil stała
osłupiała, nie mogąc uwierzyć
w dopiero co usłyszane słowa. Znała
prawa Rygoru i parę razy słyszała
o przypadkach, gdy dziecko zostało
zmuszone do opuszczenia Bermeld
i udania się w samotną wędrówkę
przez
mokradła
albo
zabrane
przez ludzi w białych płaszczach,
którzy przybywali na szklanych
łodziach, których szlam zdawał się
nawet nie dotykać. Sama nigdy nie
uczestniczyła w takich zebraniach,
gdzie podobno w nocy mieszkańcy
zbierali się w skórzanych maskach, by
wydawać wyroki. Jednak wiedziała,
jak wszyscy w miasteczku, że takie
praktyki miały miejsce.
Dopiero teraz, po latach, gdy
sama została matką, dotarło do niej,
na jak straszny los skazywane były
dzieci, a teraz ten los mógł spotkać jej
dziecko. Wszystko w imię Rygoru.
W tej chwili zrozumiała, że została
sama i ani burmistrz, ani jego gwardia
przyboczna złożona z Czerwonej Stali
nie zrobią nic, aby jej pomóc, a sami
mieszkańcy Bermeld, wypowiadający

***
Gessan nie wiedział, co robi jego
matka, ani też nie zwracał uwagi
na bawiące się niedaleko dzieciaki.
Teraz był bardzo skoncentrowany
na swoim najnowszym znalezisku,
które całkowicie go zabsorbowało.
Żuczek o złoto-czerwonym pance
rzu z czarnymi różkami dzielnie
maszerował po kamieniu, chwiejąc
się przy tym lekko. Przypominał
jesienny liść tańczący pod wpływem

delikatnych podmuchów wiatru.
Gdy zrozumiał naturę swojego skoja
rzenia, zrozumiał też, czemu ten
widok wywołał w nim dziwne uczucie
chłodu. Ten cudaczny robaczek
o żółtawym odcieniu przypomniał
mu jego cudowną, złotą śrubkę. Jedno
z jego cenniejszych znalezisk, które
zdobył w niecodzienny sposób pod
czas samotnej eksploracji bagien.
To był głupi pomysł – samotna
wyprawa na bagna pod nieobecność
matki zakończyła się tym, że młody
odkrywca szybko zabłądził w głuszy.
Długo nie mógł znaleźć właściwej
drogi, ani zorientować się, gdzie
jest. Właśnie wtedy, po wielo
godzinnej tułaczce, trafił do miejsca
z opowieści. Tam, gdzie pod ziemią
spały golemy. Ich metalowe, ogromne
członki wyrastały z bagiennych
dołów. Chociaż wiedział, że nie po
winno go tam być, ten widok go fascy
nował i pobudzał jego wyobraźnię.
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Widział w swojej twórczej głowie, jak
takie monstra musiały powstawać,
odlewane z ogromnych kotłów,
rzeźbione i napełniane magią
oraz przedziwnymi mechanizma
mi, a także jak wielki strach musiał
ogarnąć mieszkańców Bermeld, gdy
zastępy tych kolosów przybyły do
miasteczka. Zaczął jednak wędrować
między ogromnymi hełmami i rękami
wykonanymi z metalu, czując się, jak
by przechadzał się po jakimś muze
um z niecodziennymi eksponatami.
Gdy po liczbie metalowych, wiel
kich jak kolumny rąk i równie wiel
kich hełmów naliczył jedenaście
sztuk uśpionych gigantów, pojawił się
on – mężczyzna o chłodnych rysach
twarzy, nieprzyjaznym uśmiechu
i lekkim zaroście na twarzy, który
jednak nie skrywał blizny na jego
brodzie. Sam siebie nazywał łowcą
i władcą tej części bagniska.
Wyłonił się nagle przed nim,
bezszelestnie i szybko, zupełnie
jak ogromna puma, która podążała
w ślad za nim. Gessan był przerażony
tajemniczym, noszącym się na czarno
przybyszem i jego zwierzęcym towa
rzyszem. Szybko powiedział mu, kim
jest i jak znalazł się w tym miejscu.
Chłopiec bardzo denerwował się pod
czas tej rozmowy, natomiast łowca
wpatrywał się w niego nieprzyjaźnie,
cały czas trzymając dłoń na rękojeści
jednego ze swoich ostrzy. Wielki kocur
patrzył na niego jak na potencjal
ny posiłek. To, co stało się potem,
zaskoczyło chłopca jeszcze bardziej,
bo mimo swej aparycji i szorstkiego

tonu mężczyzna nie rzucił go
na pożarcie pumie. Zamiast tego
przestrzegł Gessana przed zapuszcza
niem się w to miejsce i odprowadził
go na skraj wioski, wcześniej wiążąc
mu oczy, by chłopiec na pewno nie
zapamiętał drogi powrotnej na cmen
tarzysko golemów. Na pożegnanie
mężczyzna wręczył mu złotą śrubkę.
Jak sam powiedział, była to jedyna,
ładna i cenna rzecz, jaką udało mu
się znaleźć na cmentarzysku. Dając
mu ją, przestrzegł Gessana, aby ten
zapomniał o tym, co stało się tamte
go dnia i nigdy więcej nie wracał
w tamto miejsce, bo za drugim razem
tajemniczy człowiek z bagien nie
okaże tyle uprzejmości.
Gessan zamierzał zastosować się
do tej rady.
Tajemnicza, złota śrubka przez
długi czas była jego małym skarbem
i najcenniejszą zabawką; jedną
z niewielu, jakie posiadał. Stracił
ją trzy dni temu, przez własną
nieuwagę, gdy spostrzegł go pijany
brodacz. Mimo, że wspomnienie
utraconego przedmiotu cały czas
budziło w nim poczucie utraty, to
pamiętał, jakie problemy miała przez
to jego matka. Nie wspominając
o sińcach, których jego ciało jesz
cze nie zaleczyło,   a które chował
pod lnianą koszulą.
Popatrzył na matkę. Widział,
że
rozmawia
ze
staruszką,
a nawet on, choć był tylko dziec
kiem, kojarzył tę osobę. Wiedział też,
że wiele osób w miasteczku traktuje
ją jako wyrocznię, posiadaczkę jakiejś
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t ajemnej wiedzy. Ludzie z wioski
często chodzili do niej po porady
i uważali ją za mądrą kobietę. Mama,
nawet przed odejściem taty, rzadko
chodziła do niej z pytaniami.
Nie podobała mu się mina starszej
pani, taka samo jak mina jego matki,
ale mimo to wiedział, że nie powinien
wtrącać się w rozmowy dorosłych.
Nie tylko z uwagi na fakt, że to
nieładnie, ale głównie przez wzgląd
na mamę, której nie chciał sprawiać
więcej kłopotów.
Znów
skupił
swoją
uwagę
na kamieniu, ale fascynującego
okazu owada już nigdzie nie było.
Zniknął gdzieś pomiędzy innymi
kamieniami. Chłopczyk wyprostował
się i spojrzał w stronę majestatycz
nego, wiecznie czerwonego dębu.
Popatrzył na bawiące się tam dzie
ci, biegające w kółko, krzyczące
i przerzucające się piłką ze szmatek.
Nie był tacy jak oni, wiedział o tym od
bardzo dawna. Praktycznie od chwili,
gdy jego zmarły ojciec pokazał mu
swój klaser z owadami i zasuszonymi
roślinami, wtedy właśnie zrozumiał,
że mokradła nie są niebezpieczną
krainą, z którą zawsze trzeba walczyć
i jej nienawidzić, jeśli spojrzy się
na nie z odpowiedniej perspektywy,
wiedziało się gdzie szukać i pod jak
kamień zajrzeć – stawały się istnym
skarbcem pełnym bogactw ofero
wanych przez matkę naturę.
Brakowało mu taty. On by wiedział,
co robić i mama byłaby szczęśliwsza.
Czasami
czuł
się
straszli
wie s amotny.

Gdy wiatr wiejący od strony
mokradła starł mu lśniącą łezkę
z policzka, coś przykuło jego uwagę.
Na tle pola, usianego gdzieniegdzie
czerwonymi kwiatami i omszałymi
kamieniami
zobaczył
nieporad
nie tańczącą na wietrze żółtą
plamkę – jego żuczek się znalazł.
Widział jak przysiada na jednym
z kamieni nieopodal drutu kolc
zastego rozwieszonego na solid
nych drewnianych palach, które
stanowiły prowizoryczną barykadę
oddzielającą
dzikie
zwierzęta
od d
 omostw.
Niewiele myśląc, zadowolony,
że znów będzie mógł zaspokoić
głód odkrywcy i badacza przyrody,
pomaszerował pewnym krokiem
w tamtą stronę.
Nie miał pojęcia, że z gęstwiny
coś bardzo uważnie śledzi każdy
jego krok.
***
– Nie możecie tego zrobić –
powiedziała z rozpaczą w głosie
Verrana. Mimo tego Elkra pozosta
wała niewzruszona, nie skrywała
się jednak za maską zobojętnienia.
Swoją miną i spojrzeniem demon
strowała perwersyjne zadowolenie,
jakie sprawiało jej ukaranie krną
brnej wieśniaczki.
Przez chwilę zaległa między
nimi cisza.
– Przykro mi, dziecko, ale to już
postanowione – odparła, patrząc jej
w oczy.
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Verrana dopadła do niej jednym
susem i chwyciła za poły jej szaty.
Stare, schorowane ciało kobiety nie
było w stanie stawiać żadnego oporu.
Pewnym ruchem przyciągnęła je do
siebie. Miała jej twarz tak blisko swo
jej, że mogła dokładnie przypatrzeć
się każdej bruździe i zmarszczce
rzeźbiącej starcze rysy.
Verrana, przez zaciśnięte zęby
wysyczała w furii słowa wymieszane
ze śliną, tak że krople spadły
na ubranie staruszki:
–
Jeśli
naprawdę
myślisz,
że pozwolę wam pozbyć się moje
go syna jak worka odpadków, to
się grubo mylisz, wiedźmo! Prędzej
sama zatargam ciebie na bajora albo
wrzucę w ruchome piaski!
Pod maską zniszczonej przez czas
skóry i zmarszczek nie dostrzegła
jednak ani odrobiny strachu czy
spolegliwości. Ostre słowa i brutal
ne szarpanie nie zrobiły wrażenia
na starej kobiecie.
– Obawiam się, że to będzie
wyglądać nieco inaczej. – Elkra
uśmiechnęła się szyderczo, pokazując
przy tym swoje liczne ubytki
w uzębieniu i poczerniałe dziąsła.
Z tym uśmiechem, ze swoimi czarny
mi, nieczytelnymi oczami wyglą
dała niczym ogromna, upiorna lalka
zk
 oszmarnego snu.
Verrana
cały
czas
trzyma
ła ją w uścisku, gdy usłyszała
za sobą męski, gruby głos. Doskonale
jej znany.
– Puść w tej chwili wieszczkę! –
Ton był niemal rozkazujący. –

Nie wiesz, że do starszych trzeba
z szacunkiem?
Gdy
odwróciła
się
powoli,
przeszło ja przerażenie. To był
Ronid, mężczyzna o nieprzyjemnej
twarzy, krzywym nosie i kwadra
towej szczęce. Jej niedoszły zalot
nik, którym tak bardzo gardziła. Nie
tylko ze względu na jego brzydotę,
ale również fakt, że jeszcze nie
zdążyła dobrze oswoić się z myślą
o śmierci męża, a on już określił
się, nie pozostawiając jej żadnych
wątpliwości, co do swoich zamiarów
względem niej.
Stał tam jak zawsze w swoje
szarej, znoszonej koszuli i nie był
sam. Za nim stała cała gromada
miejscowych. Mężczyźni w różnym
wieku, którzy dziś nie pracowali
przy karczowaniu lasów i układaniu
dróg. Kobiety, które jeszcze parę
chwil temu szyły i plotkowały oraz
kilkoro staruszków, którym większa
grupa ludzi wlała nieco animuszu
w stare kości. Byli tu wszyscy ci,
którzy do tej pory ogrzewali się przy
ognisku. Twarze, które Verrana znała
na co dzień z Bermeld. Wszyscy oni
obrzucali ją spojrzeniem, jakie rodzic
rzuca dziecku nakrywszy je nagle
na złym uczynku.
Verrana
odruchowo
rozluź
niła
palce,
puszczając
Elkrę
z uścisku, chociaż dobrze wiedziała,
że to nie o szarpanie starego babska
tutaj chodziło.

78

R. Garrimora
wyprawy na torfowiska kotłowały się
w jego głowie.
Patrzył, jak owad stając na kamie
niu, rozchyla swoje pancerne pokry
wy skrzydeł, spod których niczym
żagle okrętu rozłożyły się przezro
czyste, błoniaste skrzydła.
Gessan doskonale wiedział, co
to znaczy. Długo już badał przyrodę
na mokradłach i potrafił odczytać
pewne
ruchy
insektów,
które
choć były dla niego niczym małe
samonakręcające
się,
wykonane
z pietyzmem mechanizmy, to mimo
wszystko były prymitywne i prze
widywalne, a i ten maluch miło całej
swej cudowności nie był wyjątkiem.
Mały chrząszcz, który wykonał dla
niego przedstawienie na kamiennej
scenie, machając radośnie czułkami
i przebierając czarnymi odnóżami,
zbierał się powoli do opuszcze
nia jej. Chłopiec zawsze w takiej
chwili odczuwał pokusę, aby złapać
stworzenie i zanieść je do domu, a tam
zamknąć w słoiku, to powstrzymywał
się przed tym. Pamiętał cały czas
o naukach ojca, który do znudzenia
powtarzał mu, że takie stworzenia są
piękne tylko na wolności.
Chłopiec z zapartym tchem
i podwiniętymi nogami patrzył,
jak przezroczyste skrzydełka żuka
zaczynają poruszać się w górę i w dół
coraz szybciej, gdy głowa owada cały
czas kiwała się z lekka na boki, jakby
rozglądał się, czy może bezpiecznie
wzbić się w powietrze.
Jednak Gessanowi nie było
dane stać się świadkiem tego

***
Gessan przykucnął przy małym
stosiku z kamieni, gdzie – jak był pe
wien – znajdował się obserwowany
przez niego żuczek. Uparcie i powoli
odrzucał kamienie swoim małym
dłońmi, najpierw powoli wsuwając
palce w wolną szczelinę, by móc je
powoli zdjąć, nie wywołując przy
tym zapadnięcia się kamiennego
stosiku. Nie chciał zniszczyć swojego
upragnionego okazu. Chciał jeszcze
raz, choć jeden raz popatrzeć na to
małe cudowne stworzonko. To, jak
sprytnie
zostało
skonstruowane
przez naturę. Jak przebiera swoimi
małymi nóżkami niczym precyzyjny
mechanizm w pozytywce.
Na początku udało mu się znaleźć
pod kamieniami kilka stonóg,
karaluchów i sporo ślimaków bez
muszli, ale w końcu, po odrzuce
niu kolejnego kamienia, spomiędzy
szczeliny wysunął się powoli mie
dziany owad. Gessan był zachwycony
tym widokiem i uradowany, że jego
trud nie był daremny. Pochylił się
uważnie, aby patrzeć na tę grację,
majestatyczność i tajemniczość zam
kniętą w ciele małego stworzonka.
Gassan znów mógł oddać się swo
jemu ulubionemu zajęciu, bacznej
i fascynującej obserwacji przyrody.
Złoty robaczek skutecznie odwrócił
jego uwagę od ciężkich trosk. Dzięki
małemu owadowi na parę chwila
zapomniał o wszystkich złych
myślach, które od czasu feralnej
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Patrzył z góry na chłopca
w przykucniętej pozie, pewien tego,
że lada chwila, jak to miał w zwy
czaju, rozpłacze się i poleci na skargę
do matki, albo zaszyje się za jakimś
drzewem. Tym większe zdziwienie
ogarnęło go, gdy Gessan nie poddał
się rozpaczy, tylko szybko zrywając
się na równe nogi, uderzył w jego
pulchne ciało.
Harsz, nie spodziewając się
ataku, zachwiał się i runął na ziemię
niczym ścięte drzewo. Gessan szyb
ko usiadł na nim i swoimi chudymi
rękami zaczął okładać chłopca, który
tak brutalnie i bezmyślnie zabił
złotego żuczka.
Przez ten cały czas myślał o swo
jej złotej śrubce zabieranej przez
śmierdzącego myśliwego i poczu
cie straty znów powróciło, jeszcze
silniejsze niż wtedy. Niezdarnie
obkładał rudego grubasa zaciśnię
tymi pięściami. Miał łzy w oczach.
Nie miał pojęcia, ile razy zdążył
uderzyć Harsza i w co trafił, nim
Fell złapał go za ręce i wykręcając
je, ściągnął go z niego. Harsz powoli
wstał, otrzepując się. Przez cały czas
śmiał się i Gessan wiedział, że jego
pełne gniewu ciosy okazały się nie
poradne i jedynie rozjuszyły łobuza,
który teraz zamierzał wszystkie te
razy oddać mu ze sporą nawiązką.
– Dlaczego ? – spytał drżącym
głosem. – Dlaczego to zrobiłeś?
Dlaczego?!
Harsz podszedł bliżej niego. Miał
lekko różową twarz, kilka uderzeń
musiało go jednak dosięgnąć.

majestatycznego widowiska, jakim
miał być lot błyszczącego owada.
Upragniona przez niego chwila
nie nastąpiła.
W następnym momencie owad
przestał istnieć. Stopa, odziana
w brązowy skórzany but, opadła
na kamień dokładnie w miejscu,
gdzie znajdował się owad.
Gessan podniósł głowę i zobaczył
tego, który brutalnie zakończył
żywot złotego żuczka. Nie był zdzi
wiony, że osobą tą okazał się Harsz,
miejscowy hultaj i rozrabiaka, naj
bardziej krnąbrne dziecko w wiosce.
Jego prześladowca i gnębiciel, który
lubował się w dokuczaniu słabszym.
Piegowata, pucołowata buzia Harsza
wykrzywiła się w uśmiechu, co w po
łączeniu z jego kręconymi, rudymi
jak marchew włosami upodobniło go
do cyrkowego siłacza.
Jego nieodłączny towarzysz, Fell,
o czarnych zaniedbanych włosach
i wiecznie rozbieganych oczkach,
stał za nim niczym giermek u boku
rycerza, podobnie jak Harsz odziany
w prostą, lnianą koszulę z trokami
przeplatanymi na torsie.
Harsz tymczasem pokazywał
swoim uśmiechem, jak wielką
przyjemność
sprawiło
mu
za
bicie chrząszcza.
– O, zabaweczka spsuła się
Gamoniowi? – powiedział dumnie
sepleniąc i pokazując dwa ubytki
w uzębieniu, jeden obok drugie
go. Brak zębów był świadectwem
po licznych stoczonych w niedawnej
przeszłości bijatykach.
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– Co za głupie pytanie – powie
dział i jego zaciśnięta ręka, twarda
niczym kamień, uderzyła Gessana
w brzuch. – Bo jesteś ofermą. A tacy
zasługują na wszystko, co najgorsze.
Zaciśnięta pieść ugodziła go dwa
razy w żebra.
Gessana
lekko
zamroczyło
po tych ciosach. Jego głowa opadła
bezwładnie, ale słyszał dokładnie
każde słowo.
– Każdy w tej wiosce będzie miał
cię za frajera, cholerny miłośniku
robactwa. Zapuszczasz się tam,
gdzie nie wolno chodzić i narażasz
nas wszystkich. Nawet moi rodzice
mówili o tym ostatnio przy kolacji,
że z dziwaka stałeś się prawdziwym
utrapieniem dla wioski.
Nie patrzył na niego, ale ważył
w swoim młodym umyśle każde
z usłyszanych słów. Cały czas miał
przez oczami, pomimo lekkiego za
mroczenia, uśmiechniętą twarz swo
jego prześladowcy, a był to uśmiech
dziecka, które bez powodu znęca się
nad mrówką, wyrywając jej kończyny.
Wszystkie te przykre rzeczy, okrutne
słowa, zniewagi i fizyczny ból,
zlewały się w jego głowie niczym fale
sztormu, które go pochłaniały. Nagle
to wszystko uspokoiło się, gdy coś
sobie uświadomił.
Szmery. Głośne, wyraźne szmery,
ocierających się o siebie liści i gałęzi.
Słyszał wyraźny szelest listowia.
Nie było wiatru, co zauważył już pod
czas obserwacji żuczka, a mimo to
słyszał wyraźnie, jakby jakieś małe
tornado poruszyło gałęziami i liśćmi

za ogrodzeniem. Trzech łobuzia
ków,
zaaferowanych
znęcaniem
się nad Gessanem, wydawało się
być kompletnie głuchymi na ten
dziwny dźwięk. Do momentu, gdy
z gęstwiny za lichym, chałturniczym
ogrodzeniem dobył się upiorny
długi pomruk, który wydawał się
przenikać człowieka głęboko aż do
kości, by wzbudzić w nim najbardziej
pierwotne lęki.
Po chwili ogromny czarny cień
przesunął się nad całą czwórką,
niczym wielka gradowa chmura.
Słychać było ciężkie dudnienia,
gdy coś bardzo ciężkiego spadło
na ziemię. Dwaj chłopcy cały czas
trzymali Gessana w żelaznym uścis
ku, gdy ich ciała zesztywniały ze
strachu. Od jednego z oprawców
chłopiec słyszał nieskładne mamro
tanie, dziwny dźwięk jakby z zepsute
go instrumentu, który powstał, gdy
przez usta sztywne od paraliżu nie
mógł wydobyć się krzyk przerażenia.
Gessan
uniósł
lekko
głowę
i
zobaczył
rudego,
pulchnego
chłopca powoli odwracającego się
w stronę ogromnej czarnej sylwetki,
która wyrosła za jego plecami, ni
czym ponura góra. Zdążył jeszcze
zobaczyć jak Fell spogląda w górę
na giganta stwora, prosto w lśniące
ślepia, jarzące się z głębi potwornej,
zniekształconej czaszki.
Harsz nie zdążył wydać z siebie
żadnego dźwięku. Potwór wykonał
błyskawiczny ruch łapą uzbrojoną
w
długie,
hakowate
szpony.
Chłopiec
eksplodował
niczym
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wielki balon wypełniony krwią
i wnętrznościami.
Krew obficie chlusnęła Gessanowi
prosto w twarz.

– Chrzanić Rygor i Czterech
Bogów! – powiedział wściekle Verra
na, podnosząc się z błota i mocno
ściskając ostrze. – Został mi tylko
Gessan. Nie zabierzecie mi go. Nie
za moją zgodą!
Widząc ostrze w jej dłoni, tłumek
przestał się zbliżać. Ronid pozostał
jednak tam, gdzie stał.
– Nie bądź głupia, kobieto –
mruknął, cały czas zerkając się
na nóż w jej ręku. – Nie umiałaś
wychować syna, więc czas ponieść
tego konsekwencje. Znasz zasady. Nie
może pozostać, będzie ciężarem. Albo
zdechnie na bagnach w paszczy smo
ka, albo znajdą go Wstęgi i zabiorą
do Zakonu. Ty nie musisz przez to
cierpieć. Łono długo jeszcze będziesz
miała wilgotne, dużo jeszcze bardziej
udanych dzieci możesz mieć.
W odpowiedzi Verrana rzuciła
mu spojrzenie lwicy gotowej stanąć
do morderczej walki w obronie
swoich młodych.
Ronid zrobił krok do przodu,
unosząc lekko ręce w pojednawczym
geście. Kobieta czuła, że to miało
tylko zmylić jej czujność. Chrapliwy
śpiew Elkry, zawodzenie o czterech
bogach z bagien, rozbrzmiewał coraz
głośniej nad zebranymi.
– Pozwólcie nam odejść –
wyszeptała matka, gdy ludzie zaczęli
podchodzić coraz bliżej. Jej oczy
zaczęły się szklić, gdy uświadomiła
sobie, że nie obroni dziecka.
Nagle wszystko zatrzymało się.
Nieudolny śpiew Elkry ustał, a ona
sam wskazała palcem na polankę.

***
Verrana upadła w błoto, gdy
powalił ją cios Ronida wymierzony
w jej skroń. Mężczyzna nie żałował
sił na uderzenie. Tłum mieszkańców
cały czas stał za nim, a ich miny
wyrażały
jedynie
obrzydzenie,
pogardę oraz zobojętnienie. Niczym
ława przysięgłych, która postanowiła,
co zrobić z oskarżonym, gdy jego wina
nie ulega wszelkim wątpliwościom.
Verrana podniosła się z błota, cała
w nim ubrudzona. Spojrzała na Elkrę,
oddalającą się od tego miejsca, które
powoli zmieniało się w miejsce linczu.
Nie patrzyła w jej stronę. Stara kobie
ta odstawiała grę pozorów. Brudną
robotę w postaci bicia pozostawiała
innym, podczas gdy ona – patrząc
w pochmurne niebo – mamrotała
pod nosem jakieś m
 odlitwy.
– Nie zgodzę się na to… –
powiedziała Verrana pod nosem,
a w jej dłoni pojawił się mały nóż,
którego używała do ścinania ziół
i patroszenia ryb.
Z tłumu słychać było głosy oburze
nia i gniewne pomruki. Pośród
tych odgłosów słychać było ciągle
powtarzające się zdania:
– Rygor tego wymaga…
– Rygor to wszystko, co mamy…
– Rygor pozwoli nam przetrwać…
– Rygor... Rygor… Rygor..!!!
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Wszyscy ludzie stali jak wryci, gdy od
strony majestatycznego dębu rozległy
się krzyki przerażonych dzieci:
– Bestia! Bestia w wiosce! Łapcie
dzieciaki i chowajcie się!

Teraz stał nieopodal prowizorycz
nego płotu.
Wielka kreatura o długim, szarym
futrze, gęsto porastającym jej cielsko
i małpich, umięśnionych ramio
nach. Okropny pysk przypomina
jący groteskowe połączenie głowy
nietoperza ze szczęką wilka, był
wypełniony tak dużą ilością kłów,
że wargi stwora wyginały się zawsze
w demonicznym uśmiechu.
Verrana biegła przez tłum dzieci
i rodziców, wypatrując swego synku.
Spuściła wzrok z potwora, mimo że ten
swym rykiem cały czas przypominał,
że jest dokładnie tam, gdzie ona
zmierza. Jakby biegła na przekór
wszystkiemu w sam środek burzy.
Patrzyła się w morze splecionych rąk
i dziecięcych buzi, chcąc wypatrzeć
tę jedną, najważniejszą na świecie.
A potem
usłyszała przerażony
cienki pisk, który nie mógł należeć
do dorosłego. Wtedy, gdy znów
spojrzała
na
czarną
sylwetkę
górującą nad wszystkimi, stała się
świadkiem makabrycznego zdarze
nia. Kudłata bestia trzymała za nogę
szamoczącego się chłopca o czarnych
włosach. Przez chwilę wydawało
się, że potwór pożre nieszczęsne
dziecko lub po prostu rozkoszuje się
zapachem jego strachu, ale po chwili
cisnął nim w stronę kolczastego dru
tu. Krótkie malutkie rączki i nóżki
machały na wszystkie strony podc
zas krótkiego lotu. A potem całe ciało
zawisło na kolczastym ogrodzeniu –
stalowa lina oplotła się wokół niego,
a kolce zaczęły wnikać w miękką

***
Dzieciaki bawiące się przy świę
tym drzewie zerwały się do panicz
nego biegu, niczym stado baranów
spłoszone przez wilka. Wrzeszczeli,
krzyczeli, tratowali się uciekając
w kierunku drewnianych chałup.
Dorośli,
zupełnie
ignorując
Verranę, rzucili się w kierunku
nadbiegających dzieci zbitych ni
czym stadko owieczek, chcąc jak
najszybciej złapać swoje pociechy
i wyciągnąć je z tego zamętu.
Verrana, cały czas lekko oszo
łomiona nagłym obrotem sytuacji,
patrzyła się na polanę. Próbowała
w tym nadbiegającym tłumie, pośród
wszechobecnego
chaosu
ujrzeć
blond włosy Gessana. Jej wzrok
skoncentrował się na włochatym
olbrzymie, który wyrastał za morzem
dzieci niczym podnoszący się z dna
oceanu pradawny tytan.
Zobaczyła monstrum z legend,
które opowiadano sobie przy og
nisku. Potwora z lasu, którejś nocy
wypędzonego z wioski przez moc
jesiennego drzewa zesłanego przez
Bogów. Potwór po latach powrócił.
Samą swoją plugawą obecnością
naigrawał się z wierzeń bagniarzy,
wyglądem i posturą budząc w nich
stare lęki.
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skórę. Krzyki cierpiącego dziecka
rozmywały się we wszechobecnym
jazgocie, gdy szamotało się w drucie
niczym mucha złapana w pajęczą sieć.
Kobieta stanęła jak wryta. Nie
musiała już przeczesywać tłumu
i nawoływać w poszukiwaniu.
Gdy potwór uniósł swoją drugą dłoń,
widać było, że trzyma w niej innego
pochwyconego chłopca. Verrana
poznała w nim swoje dziecko.
Gessan był uwięziony w ogrom
nych paluchach potwora, które
mocno go ściskały. Kompletnie
ignorował uderzenia wątłych rączek
chłopca, który z krwią na buzi i ko
szuli wyglądał na ciężko rannego.
Verrana, widząc aż nazbyt
dokładnie, jak przed chwilą potwór
potraktował innego chłopca, ścisnęła
mocniej swój nóż i była już gotowa
popędzić w tamtą stronę, by stanąć do
rozpaczliwej walki z potworem, gdy
nagle czyjeś dłonie mocno zacisnęły
się na jej ramieniu.
Obejrzała się i zobaczyła Ronida.
Mężczyznę, który jeszcze parę chwil
temu uderzył ją.
– Nie bądź głupia. Zginiesz tam,
durna babo. – Jego dłonie zacisnęły
się mocniej.
Verrana zaczęła się szarpać
na wszystkie strony, ale silne ramio
na Ronida trzymały ją w pewnym
chwycie. Spojrzała w kierunku stwo
ra, który wciąż ściskał jej dziecko.
Na chwilę uspokoiła się, gdy Ronid
wskazał jej trzy uzbrojone posta
cie, kierujące się w stronę potwora.
Najemnicy z Czerwonej Stali, którzy

do tej pory byli tylko biernymi obser
watorami, w końcu postanowili
zrobić to, do czego burmistrz ich
wynajął. Ruszyli do walki.
Verrana zobaczyła, że trzej
uzbrojeni mężczyźni ruszyli z impe
tem w stronę bestii. Obserwowała
w napięciu
jak dwaj mężczyźni
wyciągnęli czarne miecze, a trzeci
zbliżał się, celując w potwora ciężką
kuszą nabitą bełtem.
– Ci idioci mogą zranić Gessana! –
Verrana znowu zaczęła się szarpać,
ale mężczyzna nie pozwolił jej
się oswobodzić.
– Oni zdziałają tam więcej niż ty! –
wrzasnął na nią.
Bełt pomknął z kuszy w stronę
potwora i wbił mu się w grube
ramię. Żółte ślepia bestii spojrzały
na wystający pocisk, który z pewnością
przebiłby solidną zbroję na wylot,
a w muskularnym cielsku ledwo się
zagłębił. W miejscu przebicia skóry
zaczęła płynąć gęsta, fioletowa poso
ka. Potwor nawet go nie wyciągnął.
Jedynie spojrzał się na strzelca
ślepiami pełnymi nienawiści.
Ręce wojownika drżały, gdy
pośpiesznie ładował ponownie kuszę.
Potwór rozwarł szeroko swoją
paszczę i wydał z siebie dziki
ryk, jakby wszystkie maszkarony
zamieszkujące puszczę wrzasnęły
jednocześnie w jednym, potwor
nym chórze. Verrana na parę chwil
przestała się szarpać, stojąc jak
wryta. Zupełnie tak, jakby demonicz
ny ryk obudził w niej jakiś pierwot
ny, zwierzęcy lęk. Gdy straszliwy
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dźwięk rozniósł się echem po wiosce,
bestia ponownie zwarła szczęki
w przerażającym uśmiechu.
Potwór nachylił się, a jego gęste
włosy na grzbiecie i ramionach w jed
nej chwili stwardniały i nastroszyły
się na wszystkie strony. Wyglądało
to tak, jakby cielsko stwora pokryło
się czarnymi kolcami splecionymi
z włosów, nadając potworowi jeszcze
bardziej nieludzki wygląd. Z drgającej
kępy kolców wystrzeliły czarne smu
gi, które pomknęły nad głowami
nadbiegających wojowników z mie
czami, by z błyskawiczną szybkością
sięgnąć nieszczęsnego kusznika.
Czarne smugi, które okazały się osz
czepami ze stwardniałych włosów,
przebiły na wylot zbroję wojownika,
jeszcze przed chwilą strzelającego
do kreatury. Pierwszy czarny osz
czep przebił jego hełm na wylot,
dwa pozostałe wystawały z korpusu
nieszczęśnika, który upadł za ziemię,
obficie brocząc krwią.
Verrana zaczęła się coraz mocniej
szarpać, widząc jak łatwo monstrum
pozbawiło życia jednego z najem
ników i niechybnie uczyni to z kolej
nym, gdyż ostrze drugiego z nich
pękało rozbite na kawałki przy kon
frontacji z wielkimi szponami bestii.
Ronid nie zamierzał odpuszczać.
Ścisnął mocniej jej rękę i zapierając
się nogami zaczął ją odciągać,
byle
dalej
od
tego
miejsca.
Mieszkańcy wioski stali w bezpiecz
nej odległości, z widłami, kosami
i inną prowizoryczną bronią lub
przez szpary w oknach patrzyli

się na rozgrywający się dramat –
zmaganie wojowników w czerwo
nych pancerzach z potworem z legend
i szamotaninę myśliwego z wdową.
Nikt z nich nie ruszył, aby pomóc na
jemnikom w obawie o własną skórę.
W ostateczności cały czas byli intru
zami, chociaż ginęli w obronie Ber
meld. Los kobiety i jej dziecka też był
im obojętny.
– Nie bądź głupia – wysyczał Ronid.
Kobieta z gracją wytrawnej
tancerki obróciła się wzdłuż jego
dłoni i przywarła całą sobą do jego
ciała. Zrobiła to nagle, szybko, kom
pletnie
zaskakując
myśliwego.
Z bliska mężczyzna czuł na swo
jej ogorzałej twarzy jej niespoko
jny, przyśpieszony oddech. W tej
samej chwili poczuł także liżący go
po skórze chłód stali. Nóż dzierżony
w wolnej dłoni Verrany przywarł do
jego gardła.
– Puść… – powiedziała kobieta
spokojnym głosem, który łowcy
wydał się wyjątkowo nienatural
ny na tle ryków potwora, krzyków
rozrywanego najemnika i łkania
przerażonego chłopca.
Widział już kiedyś ten wzrok, daw
no temu podczas polowania. Takim
spojrzeniem obrzuciła go wilczyca
gotowa walczyć do końca w obronie
swoich młodych. Wtedy zrezygnował
z walki z wilczycą, teraz także ustąpił.
Zaciśnięte
pięści
mężczyzny
rozwarły się. Nie znalazł żadnych
odpowiednich słów, po prostu rzucił
się w kierunku ludzi zebranych
na s kraju osady.
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Kobieta zignorowała go i z nożem
w dłoni popędziła ku potworowi.
Po drodze minęła rozciągnięte ciało
w czerwonym pancerzu, z którego
wciąż sterczały czarne szpikulce.
Drugi z najemników też był już mar
twy; jego truchło z rozoranym torsem
i urwaną głową leżało nieopodal.
Podczas walki z trójką uzbro
jonych najemników kreatura ani
na chwilę nie puściła chłopca z dłoni.
– Puszczaj mojego syna, bydlaku! –
wydarła z gardła krzyk, biegnąc
na potwora.
Zakrwawiona dłoń monstrum
sięgała właśnie w kierunku ostat
niego z żyjących najemników,
stojącego przy dziecku oplecionym
drutem kolczastym. Nie ruszało się,
ale mężczyzna mimo to próbował
je ratować. Za swój mały akt
szlachetności przyszło mu jednak
zapłacić najwyższą cenę. Ostrze
mężczyzny leżało wyszczerbione
na ziemi, a w jego klatkę piersiową
wniknął głęboko wysunięty szpon,
niczym dobrze naostrzony nóż
w delikatne mięso perliczki.
Bohaterski najemnik właśnie
dogorywał, czując jak opuszcza
go życie i nie mogąc uwierzyć, jak
żałosny koniec go spotkał. Potwór
trzymał pysk blisko jego ciała, jakby
rozkoszując się zapachem śmierci.
Zaprzestał tego, gdy nóż Verrany
zagłębił mu się w udzie.
Ostrze nie weszło głęboko,
twarda skóra stawiała opór, ale to
wystarczyło, by i zwrócić jego uwagę.
Potwór odwrócił się z zadziwiającą

prędkością jak na takie gabaryty
i machnął jakby odganiał namolnego
insekta. Trafiona Verrana poleciała
kilka metrów w tył, wypuszczając
z ręki nóż. Poczuła jak z chlupnięciem
wpada plecami w wielką kałużę błota
wymieszanego z krwią najemnika.
Była zamroczona i czuła ogromny
ból przy każdym ruchu, nawet gdy
oddychała. Mimo to usiadła w błocie,
podtrzymując się jedną ręką. Druga –
dziwnie bezwładna zwisała wykrzy
wiona pod nienaturalnym kątem.
Mieszkańcy Bermeld, nie ruszyli
jej z pomocą. Przez cały czas w mil
czeniu przypatrywali się spektak
lowi mieszającej się makabry,
dramatyzmu i ludzkiej bezsilności.
Dopiero podnoszeniu się z błota po
turbowanej Verrany towarzyszyły
ciche westchnienia, szepty, szmery,
które z każdą chwilą zmieniały się
w coraz głośniejsze komentarze.
– Rozszarpie ją.
– Potwór pożre nieczystą.
– Zabierze ją w las i zgwałci.
Kolos stał bez ruchu ciężko dysząc
i wpatrując się w nią, tak jakby
zastanawiał się nad tym, co zrobił.
Jego nastroszone, przypominające
kolce włosy opadły. Przestał uznawać
powaloną kobietę za zagrożenie.
Oczy Gessana były otwarte
i spoglądały na nią.
– Mamo! – jęknął, wyciągając do
niej ręce i wiercąc się niczym mała
myszka pochwycona przez kota. –
Mamo! Mamo!
– Proszę! Oddaj mi go, tylko on mi
pozostał…! – Kobieta spojrzała w oczy
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bestii załzawionymi oczami, brudna
od błota, krwi, chwiejąc się jakby
za chwilę miała upaść.
Potwór w jakiś dziwny, nie
zrozumiały sposób zdawał się rozu
mieć każde słowo, ale jego ślepia,
ani na chwilę nie straciły nic ze swej
drapieżności. Mruknął coś przeciągle
i odwrócił się do kobiety plecami, nie
puszczając chłopca. Stał przodem do
ogrodzenia i rozciągającej się za nim
połaci ogromnych, nieprzebytych
bagnisk, pośród których łatwo
mógł zniknąć.
– Nie, nie, nie! – krzyczała Verrana,
kuśtykając w jego kierunku, ale nie
mogła już nic zrobić. W jednej chwili
stwór wykonał długi sus ponad kol
czastym ogrodzeniem i zniknął
w gąszczu lasu razem z jej synem.
Verrana
opadła
bezwładnie
na kolana, płacząc i nasłuchując
cichnących w oddali wrzasków jej
ukochanego synka.
Stara Elkra stała na małym
wzniesieniu, udawszy się tam
po tym, jak oznajmiła ludziom,
że musi samotnie pomedytować.
Oddała się jednak innej czynności,
która nie miała nic wspólnego
z
oczyszczaniem
umysłu,
czy
kierowaniem próśb o mądrość od
wyższych bytów. Patrzyła na wszyst
ko z góry, podpierając się laską.
Miejsce zabaw dzieci i spotkań
ludzi z wioski, gdzie zbierali się
przy ognisku, by ucztować, śpiewać
i słuchać wzbudzających strach leg
end, zostało zbrukane.

Stało się miejscem straszliwej
tragedii i właśnie teraz tak będzie się
to kojarzyć mieszkańcom.
Ludzie na pewno przypomną
sobie legendę o Świętym Drzewie.
Zaczną wątpić w jego moc, po tym
jak nie udało mu się odegnać po
twora, którego lata temu przepędziło
w środku nocy. Ludzie już nie
uwierzą w jego magiczną moc, mogą
też zacząć podważać opiekuńczą siłę
Bogów z bagien.
Drugą sprawą była nieudol
na szarża najemników. Nie byli
w stanie uratować dzieci – jedno
skończyło jak świniak rozpłatany
nożem rzeźnickim, drugie zginęło
na kolczastym drucie, rozwieszone
na nim jak pranie. No i to trzecie,
wiecznie problematyczny Gessan,
nawet porwany sprawiał liczne
kłopoty. Niektórzy z nich pewnie
będą go winić za przybycie kreatury
do Bermeld, tworząc przy tym liczne
historie o tym, że sam zwabił po
twora albo zrobił coś tak strasznego,
że nawet Czterej nie byli w stanie go
ocalić. Wszystko przez to, że dokonało
się to na oczach zgromadzonych
wszystkich. Słynni zabijacy o paskud
nej reputacji i umiejętnościach walki,
wyglądali przy kreaturze z bagien
jak banda dzikusów szturmująca
zamek z pochodniami i dzidami.
Nie będą już samą swoją obecnością
paraliżować mieszkańców.
Jak donieśli staruszce jej wierni
akolici, ludzie już szeptają, po co tak
naprawdę przybyli żołdacy – teraz
te samotne głosy przybiorą na sile
87

Potwór z bagien
i liczbie, z czasem zmienią się w chór
oburzenia i niezadowolenia.
Niedobrze, niedobrze – mówiła
do siebie w myślach przywódczyni
Rygoru, gdy z każdą chwilą rozważała
konsekwencje tego, co zdarzyło się
na polance na oczach prawie całej
wioski i kilkunastu przyjezdnych.
Znajdowało się tam teraz więcej
najemników z Brygady Czerwonej
Stali. Było ich ponad tuzin, a wraz
z nimi wójt Bermeld, którego z dale
ka można było rozpoznać po złotym
diademie zdobiącym jego pucołowatą
twarz i drogim płaszczu podszytym
gronostajami. Przemawiał do ludzi,
schowany bezpiecznie za swoimi
najemnymi psami przed niezadowo
lonymi mieszkańcami osady.
Sama Verrana po brutalnym
porwaniu jej synka straciła siłę
i determinację, którą gotowa była
przeciwstawić
tłumowi.
Dusza
wydawała się opuszczać jej ciało,
zabrana razem z jej jedynym dziec
kiem. Dwóch najemników już dawno
odciągnęło jej bezwładne ciało z dala
od zebranego tłumu. Verrana szybko
i dyskretnie znikła z widoku razem
z dwójką najemników gdzieś między
niskimi domami.
Teraz, gdy wydawało się, że stwór
nie wróci, mieszkańcy wioski ze
brali się licznie na placu. Z początku,
zaalarmowani ruszyli, by pomóc
ewentualnym rannym i przygotować
się w większej liczbie do odparcia
ataku potwora, gdy ten przybędzie
po kolejne dzieci. Jednak gdy dowie
dzieli się, że chłopiec rzucony przez

kreaturę na drut kolczasty nie
przeżył, a winna masakrze bestia nie
wróciła, ich gniew zwrócił się przeciw
Verranie. Oskarżali ją o zwabienie
do ich osady potwora przez domnie
mane złe uczynki i nieodpowiednie
wychowanie syna, który pozwalał so
bie na samowolne wyprawy do zaka
zanej części bagniska. Przed linczem
powstrzymywała ich tylko ściana
złożona z czarnych mieczy, włóczni
i okrągłych tarcz dzierżonych przez
wojowników z Czerwonej Stali.
Wójt, który mimo swojej paskud
nej aparycji potrafił rzucać piękne
słowa, już udobruchał dziki tłum.
Starucha mimo pewnej niechęci do
tego człowieka, który uważał się
za króla miasteczka, podziwiała jego
talent dyplomatyczny – miał pod
wójny język jak żmija. Sprowadził
tu najemników, którzy nie zawaha
liby się dla niego zabić mieszkańców
wioski, gdyby ten pomachał im
sakiewką przed nosem i przekonać
jeszcze wielu mieszkańców, że to dla
ich dobra i bezpieczeństwa.
Teraz działo się coś podobnego,
gdy zrozpaczona matka zeszła z oczu
rozwścieczonemu tłumowi, ludzie
uważnie słuchali słodkich słów
tłustego i elokwentnego burmistrza.
Mówił im o sprawiedliwości, polo
waniu na bestie i również o tym, że tą
sprawą należy zająć się należycie.
Starucha nie słyszała jego słów
z racji odległości i tego, że była lekko
przygłucha. Sposób, w jaki mówił ten
człowiek, nerwowe gestykulacje rąk,
spięta postawa ciała, maska sztucznej
88

R. Garrimora
pewności siebie, którą zakładał przed
tłumem, wszystko to ukazywało go
jako człowieka bezradnego, na które
go plecy niczym lawina spadał zbyt
duży ciężarów wywołanych tą
sytuację. Wyczuwała, że nie tylko ona
potrafi to dostrzec.
Staruszka czuła jak wszystko po
woli zaczynało się rozpruwać jak
nitki w starym prześcieradle szarpa
nym z każdej strony. Atak legendarnej
bestii z mokradeł. Czerwona Stal
sprowadzona do miasteczka. Ludzie
zaczną też głośniej gadać o wypadku
na budowie.
Wiedziała, że wraz z tym
wszystkim szybko padną pytania
o praktykowany Rygor i obyczaje
mu towarzyszące.
Plotki, niczym pierze uwolnione
z poduszki i porwane przez wiatr,
szybko się rozlecą po świecie. Nie
uda się tego już powstrzymać, ani jej,
ani Wójtowi.
– Ciekawe tylko, jakie bestie
teraz przybędą do miasteczka.… –
mruknęła do siebie stara kobieta.

***
Elkrze, tak jak wszystkim innym
zebranym na polance, umknęła jed
na rzecz. Byli zbyt skonsternowani
zaistniałym zamieszaniem i nowymi
problemami, by to dostrzec. Wiecz
nie czerwone liście Białego Dębu
poruszały się lekko, cichutko przy tym
szeleszcząc. Nie było żadnego wiatru,
który mógł je poruszać. Wyglądało
to tak, jakby drzewo próbowało
wydać z siebie delikatny, melodyjny
szept o niezrozumiałej treści., chcąc
opowiedzieć historię, która zdarzyła
się wiele lat temu, nim jeszcze runęły
Lśniące Bariery. Historię, którą
nawet mało który mieszkaniec znał,
a ci, co ją znali, zwyczajnie woleli
nie pamiętać.

R. Garrimora
Rocznik 1985. Urodzony w Warszawie, aktualnie zamieszkały w Ząbkach. Odebrałem
wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska, a także logistyki. W pisarstwie
edukowałem się sam. Kilka lat temu pod wpływem kilku zdarzeń wymyśliłem sobie,
że zostanę pisarzem i konsekwentnie trwam przy tym. Czasem pojawiam się niczym duch,
w różnych zakamarkach Internetu, gdzie szukam ludzi, którzy tak jak ja lubią fantasy,
sci-fi i post-apo.
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Atmosfera na planecie Darwin
niewiele różniła się od ziemskiej, jed
nak załoga HMS Beagle na wszelki wy
padek pracowała w kombinezonach
i hełmach. Nowoczesne skafandry nie
miały nic wspólnego z wywierającymi
nacisk na ciało astronauty, nadmu
chanymi balonami z końca XX wieku,
ale wciąż ograniczały zakres ruchów.
Precyzyjne zadania wykonywano
przy pomocy zaprogramowanych
jeszcze na Ziemi automatów.
Powierzchnia Kontynentu Pół
nocnego przypominała krajobraz
Marsa: czerwone równiny, doliny
i góry. Jedynym, urozmaiceniem były
skupiska brązowych, walcowatych
tworów, podobnych do kopców ter
mitów. Nie znaleźli jednak nawet
najmniejszych śladów po obecności
owadów. Prześwietlenie ukazało tyl
ko puste korytarze. Termitiery były
martwe jak reszta planety, wliczając
Ocean Południowy.
Załoga
Darwina
pracowała
w pobliżu jednego z takich – jak to
ujmowali – zagajników.

Terry Brown, najemnik, którego
zadaniem była ochrona członków
ekipy naukowej, rozglądał się
po pustkowiu, w pogotowiu trzy
mając naładowany karabin plaz
mowy. Kasumi Abukara, pokładowy
informatyk, zaciekle stukała w przy
ciski holoklawiatur, jednocześnie
obsługując
cztery
fingerboardy.
Nieustannie sprawdzała działanie
nawet najmniejszych podprogra
mów, obsługujących misję Beagle’a.
Wierienika Łukiniczna pobierała
próbki gleby do analiz mikrosko
powych. Była dowódcą wyprawy, ale
również doktorem nauk o życiu.
Joanna Mróz, geolog i Peter
Crichton, paleontolog, nadzorowali
pracę automatów ekskawacyjnych.
W glebie i górnych warstwach sedy
mentów roiło się od szczątków roślin,
które prawdopodobnie rosły tu jesz
cze tysiąc lat temu. Dzięki tym lasom
na Darwinie ciągle dało się oddychać.
Łazik zaopatrzony w łyżkę koparki
zdjął nadkład sypkiej, martwej skały,
odsłaniając
poziom
bordowych,
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zwięzłych osadów. Profilowanie elek
trooporowe sugerowało, że w od
krytej właśnie warstwie piaskowców
znajdują się skamieniałe kości
zwierząt i chitynowe pancerze
olbrzymich owadów. Kiedy planetę
porastały lasy, poziom tlenu musiał
być wyraźnie wyższy niż na Ziemi.
Oddychające tchawkami stawonogi
mogły rozwinąć olbrzymie rozmia
ry bez ryzyka uduszenia. Podobnie
było na trzeciej planecie od Słońca
w okresie karbońskim, ponad trzysta
milionów lat temu.
─ Co doprowadziło do zagłady? –
zastanawiał się Crichton. – Waha
nia klimatu, transgresja, regres
ja morska?
─ Brak zmienności facji na to
nie wskazuje – zaprzeczyła Mróz. –
Bardziej prawdopodobny jest upadek
meteorytu, wyrzucenie do atmosfery
dużej ilości pyłu i odcięcie od światła
gwiazdy centralnej. Musimy poczekać
na wyniki fotogrametrii. Drony po
winny niebawem przesłać dane.
Posługiwali się bezzałogowymi
pojazdami latającymi do skano
wania powierzchni planety przy
użyciu systemu LIDAR. Urządzenie
działało na zasadzie radaru, ale
wykorzystywało światło zamiast
mikrofal. Uzyskane w ten sposób
dane topograficzne są bardziej pre
cyzyjne niż mapy kreślone z dużej
wysokości przez orbitujące wokół
planety satelity.
Dwie godziny później otrzymali
numeryczny model terenu.

W międzyczasie automaty eks
kawacyjne wydobyły szczątki zwie
rząt, które na Ziemi zaklasyfiko
wano by do płazów tarczogłowych,
krokodylowatych
i
dinozaurów.
Crichton zebrał załogę, aby przed
stawić r ezultaty.
Skamieniałości
w
gipsowych
opatrunkach rozłożono w namiocie
służącym, jako polowe laboratorium.
─ Mamy tu przekrój przez cały
ekosystem. Roślinożercy, drapieżniki,
ścierwojady. Osobniki wszystkich
stadiów ontogenetycznych i obu płci,
sądząc po rozmiarach i grzebieniach
kostnych, podobnych do tych, obec
nych u samców teropodów i ptero
zaurów – tłumaczył Peter. – Zostały
zdeponowane w dużej ilości, w cien
kiej warstwie osadu. W starszych
skałach skamieniałości są spora
dyczne. Jest tak jak podejrzewaliśmy
od początku, ostatnie duże zwierzęta,
które żyły na Darwinie, wyginęły
w krótkim czasie, to znaczy w ciągu
miliona, tysięcy, a może nawet setek
lat. Struktura i tekstura osadu nie
sugerują, co mogło być przyczyną.
Wygląda to na spokojną sedymentację,
niezwiązaną z żadną katastrofą.
Mróz
potwierdziła
skinie
niem głowy.
─ Planetoida także odpada.
Żadnych kraterów, które można
powiązać z zabójczym impaktem.
─ Zatem czego szukamy? –
zastanawiała się Kasumi.
Peter zawahał się. Joanna również
nie odpowiedziała.
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─ Przyczyn biologicznych –
wyjaśniła Wierienika. – Spinać tyłki
i do roboty. Kasumi, mikroskop
skaningowy i transmisyjny skali
browane?
Informatyk potwierdziła skinie
niem głowy.

─ Zaczekaj. Chcę wypróbować
tę pukawkę – stwierdził, odbezpie
czając broń.
Wycelował w jeden z kopców
i nacisnął spust. Błysnęło. Strumień
zjonizowanej materii wypalił dziurę
w termitierze. Pył wzbił się w powiet
rze i zaczął powoli osiadać na ska
fandrze strzelca. Mężczyzna szybko
podniósł osłonę.
─ Lepiej nie wspominać o tym Wie
rienice.

Ekipa
naukowa
wróciła
na pokład HMS Beagle. Brown
postanowił udać się na ostatni tego
dnia obchód. Poprosił Abukarę,
żeby mu towarzyszyła. Kobieta
niechętnie oderwała się od pokła
dowych k
 omputerów.
Naukowcy mogą sobie mówić,
że planeta jest martwa, ale Terry
widział zbyt wiele filmów, żeby nie
wierzyć, że może się tu kryć jakaś
demoniczna forma życia.
Konwergencja, paralelizm ewolu
cyjny i inne ekologiczne pierdoły do
niego nie przemawiały. Jeśli wbrew
podejrzeniom jajogłowych czai się
tu jakiś dinozaur, żołnierz planował
w trymiga przepalić mu czaszkę
strumieniem plazmy. Nie ważne,
że nie rozumiał jak działa jego broń,
ważne, że umiał się nią posługiwać.
Dyplom fizyka jądrowego był w tym
wypadku zbędny.
Czerwony
piasek
chrzęścił
pod podeszwami skafandrów. Poza
odgłosami kroków ziemskich astro
nautów panowała absolutna cisza.
Dotarli do „zagajnika”.
─ Zawracamy. Co ty wyprawiasz?
To nie jest dobry pomysł.
Mimo protestów Abukary, Terry
opuścił na chwilę osłonę twarzy.

Po wejściu na statek zwia
dowcy
przeszli
obowiązkową
dekontaminację, po czym odwie
sili skafandry i udali się do mesy.
W
niewielkim
pomieszczeniu
znajdowały się tylko automaty
żywieniowe i okrągły stół, przy
którym z trudem mieściła się cała
załoga. Poza tym w niczym nie różniło
się ono od reszty statku – chromo
wane ściany, nitowane wsporniki,
kiczowata wykładzina na podłodze.
Troje naukowców rozprawiało
nad możliwymi przyczynami za
niku życia na Darwinie. Wszystko
wskazywało na to, że załoga
Beagle’a była pierwszymi, od co naj
mniej setek lat żywymi organizmami
na powierzchni planety. Przed nimi,
na stole stały niewielkie foliowe
foremki z żółtą breją, stanowiącą
codzienną
kolację.
Witaminowa
i proteinowa bomba w smaku
przypominała fasolę.
─ A może są tu gdzieś pokrywy
solne? Wydobywające się z ziem
skich słonych jezior chloroform,
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trichloroeten
i
tetrachloroeten
mogły odpowiadać za wymieranie
permskie sprzed 250 milionów lat.
Nie tylko niszczą ozon, ale są też
toksyczne dla organizmów żywych –
proponował Crichton.
─ Wątpliwe. Skany mogły nie
wychwycić niewielkich wychodni
halitu, ale z pewnością odnotowałyby
obecność dużych obszarów pokry
tych caliche – Mróz obaliła kolej
ny argument.
─ Zawsze jesteś na nie? – spytał
paleontolog,
któremu
kończyły
się pomysły.
Geolog wzruszyła ramionami.
─ Zdobądź Nobla, może mi zaim
ponujesz. Albo chociaż wymyśl
lepsze wyjaśnienie.
─ Pozostaje czarny scenariusz.
Czynniki biotyczne – upierała się
Łukiniczna. – Bakterie, wirusy to
najgorsze
skurkowańce.
Wasze
geozagrożenia mogą haknąć je
w motykę.
─ Co?
─ Skoczyć w pyry.
─ E?
─ Cmoknąć w zad. Nie rozumiecie
po polsku? Nieważne. Jutro wszyscy
zasiadamy do mikroskopów. Trzeba
przeanalizować próbki gruntu i ska
mieniałości. Mikromorfologia, histo
logia, spektroskopia promieniowania
rentgenowskiego. Powierzchniowa
i objętościowa – zaleciła.
Abukara przewróciła oczami,
dołączając do reszty załogi. Wie
działa, że czeka ją jutro dużo pracy.
Przyrodnicy zawsze mieli problem

ze sprzętem. Już w ubiegłym wieku
na
uniwersytetach
powtarzano,
że im wyższy stopień naukowy, tym
słabsza znajomość obsługi rzutnika
w sali wykładowej. Troje badaczy,
wchodzących w skład ekipy nau
kowej Beagle’a miało łącznie pięć
doktoratów i dwie habilitacje, ale
przed
uruchomieniem
nowego
oprogramowania wczytywali się
w opasłe instrukcje. Abukara wszyst
kie aplikacje obsługiwała intuicyj
nie, choć nie należało to do jej
ulubionych zajęć. Mogła godzinami
pływać w niekończących się linij
kach kodu, ale takie przyziemne
zadania jak strojenie sprzętów
pracujących na interfejsie graficz
nym, przyprawiały ją o bóle głowy.
─ Nie jesz? – Peter zwrócił się do
Terry’ego, który stał w kącie pomiesz
czenia.
─ Nie jestem głodny. Pójdę
się położyć.
─ Jak obchód? Coś ty taki
opipiały? Znalazłeś jakiegoś ufoludka
i poprzestawiał ci meble w papie? —
dopytywała Wierienika. – Wszystko
w porządku? – Ostatnie pytanie skie
rowała do Kasumi. Bardziej ufała jej
niż żołnierzowi.
Brown
spojrzał
porozumie
wawczo na Abukarę.
─ Bez niespodzianek – odparła
informatyk po chwili wahania.
─ Jak… jak to się stało? – Mróz
nie mogła uwierzyć w to, co widzi.
Nawet jej wrodzony pesymizm nie
przewidywał takiego scenariusza.
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W kabinie należącej do Kasumi
Abukary, zebrała się cała załoga.
Pokładowa informatyk leżała mar
twa w somnutorium. Kapsuła, która
umożliwiła hibernację kobiety i jej
dotarcie na powierzchnię Darwina,
po wylądowaniu służyła jako łóżko.
Teraz stała się także trumną.
Dowódca wskazała fiolkę na sto
liku nocnym.
─ Aspiryna. Wzięła całą garść.
─ Można przedawkować kwas
acetylosalicylowy? – Peter nic z tego
nie rozumiał.
— Kasumi miała astmę aspi
rynową. Była uczulona na niesteroi
dowe leki przeciwzapalne.
─ Trzeba zawiadomić bazę.

Komputery niczego nie zarejestro
wały. Czyżby Abukara sabotowała
misję, wymazała obraz z kamer
a następnie popełniła samobójstwo?
─ Brown, potrafisz to jakoś
wyjaśnić? Widzisz jakieś ślady,
cokolwiek?
─ Wszyscy nosimy jednakowe
skafandry, zadeptaliśmy całą okolicę.
To nie książka fantasy, nie wykryjesz
tu śladów psotnego hobbita, który…
─ Zrozumiałam.
Wierienika
westchnęła,
choć
spodziewała się takiej odpowiedzi.
─ Wezwijcie automat napraw
czy i bierzcie się do roboty. Chyba
nie uda nam się pojąć, co kierowało
Kasumi. Spróbujmy chociaż roz
wiązać zagadkę Darwina.

Załoga zajęła się swoimi sprawa
mi. Na martwej planecie tylko
praca mogła odciągnąć ich myśli od
samobójstwa koleżanki.
Terry Brown krążył wokół statku,
sprawdzając czy przez noc nie doszło
do gradobicia, burzy pyłowej, lub in
nego zjawiska, które mogło uszkodzić
powłoki lub aparaturę Beagle’a.
Żołnierz mrugnięciem urucho
mił komunikator.
─ Jestem na zewnątrz, powinniście
to zobaczyć.
Klapa w pobliżu awaryjne
go włazu była poluzowana. Spod
tytanowej płytki wystawały prze
wody. Z jednego z nich wydobywał
się niebieski płyn chłodniczy.
─ Najpierw śmierć Kasumi,
teraz to – Łukiniczna podsumowała
beznadziejną sytuację.

Brown odpoczywał w swojej ka
binie. Łukiniczna i Mróz wpatrywały
się
w
okulary
mikroskopów.
Crichton zajął się szczegółowymi
analizami wydobytych wcześniej
skamieniałości. Nikt nie miał ochoty
na obiad. Spotkali się w mesie dopie
ro wieczorem, żeby zrelacjonować
wyniki prac badawczych. Peter jak
zwykle nie szczędził szczegółów.
─
Nie
odkryłem
żadnych
nieprawidłowości tafonomicznych,
ale... Zastanawia mnie jeden as
pekt anatomii cranium tutejszych
kręgowców. Ich mózgi wydają się nie
mal identyczne z mózgowiem ziem
skich gadów. Odlewy wskazują jednak
na nieproporcjonalnie rozrośnięty
pień. Nie wiem co to może znaczyć.
Zauważyłem też otwory w dachu
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czaszki. Początkowo myślałem, że to
ślady ugryzienia, defekt indywidual
ny lub nietypowa cecha gatunkowa,
ale mają ją wszystkie osobniki,
niezależnie od przynależności takso
nomicznej.
─ My też mamy coś ciekawego,
w glebie oraz głębszych warstwach,
między ziarnami osadu znaleźliśmy
niemineralne, mikroskopijne skład
niki – powiedziała Mróz. – Wierieni
ka twierdzi, że to coś biologicznego,
przypominającego formy przetrwal
nikowe ziemskich bakterii.
W holoprzestrzeni ukazało się
zdjęcie mikroskopowe. Pomiędzy
charakterystycznie wygaszającymi
światło ziarnami kwarcu i skalenia
widoczne były okrągłe struktury
z czymś na kształt jądra komórkowe
go wewnątrz.
─ Jest jeszcze coś. Brakuje próbek
z okolicy termitier. Ktoś sabotuje tę
rojber-budę.
Zbyli
milczeniem
osobliwe
określenie statku, gwarowy odpo
wiednik meliny.
─ Abukara? – zasugerował Peter –
a może…
─ Brown?
─ Tak? – spytał najemnik.
Nie słyszeli kiedy wszedł, ale jego
reakcja kazała przypuszczać, że nie
miał pojęcia, dlaczego padło jego naz
wisko. Mężczyzna pocił się obficie
jakby przed chwilą ścigał autobus
w trzydziestostopniowym upale.
─ Fasolki?

Katarzyna Serafin

Z samego rana cała czwórka
ruszyła w kierunku termitier. Brown
wydawał się zdenerwowany lub
chory. Przyciemnił osłonę hełmu,
dzięki czemu koledzy nie widzieli
jego twarzy, ale wyraźnie słyszeli
jak sapie.
Kiedy dotarli na miejsce żołnierz
stanął jak wryty, choć naukowcy nie
znaleźli nic podejrzanego.
─ Zarosło? – szepnął.
─ Gadasz do siebie? Masz rozum
po równo z kozum? Co tam szepczesz?
─ Nic… tutaj… byliśmy wtedy
z Kasumi. Może nie powinniście tykać
tych kopców?
─ Nie narób w pory.
─ W co?
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─ Spodnie. Nikt z was nie mówi
po ludzku? Pobierzcie próbki. –
Wierienika nie zwracała uwagi
na ostrzeżenia Terry’ego.
Kiedy wrócili, na statku czekały
kolejne komplikacje. Szczegółowe
analizy
trzeba
było
przełożyć
na kolejny dzień. Mikroskop skanin
gowy i transmisyjny odmawiały
posłuszeństwa, okazały się całkowicie
rozstrojone, a na pokładzie brakowało
informatyka. Crichton starał się
ujarzmić złośliwe oprogramowa
nie, ale kalibracja szła mozolnie.
Postanowił położyć się w swojej
kabinie i wczytać w instrukcje.
Łukiniczna i Mróz skorzystały
z tradycyjnych binokularów.
─ Szlag! – Joanna upuściła jeden
z preparatów. Rozległ się dźwięk
tłuczonego szkła.
Geolog rzuciła się, by pozbierać
fragmenty próbki, ale dowódca
skarciła ją, używając sobie tylko
znanych określeń.
─ Zostaw i chodź tu, zobacz –
w osadzie spod termitier aż roi się
od tych przetrwalników. Może to ma
jakiś związek z owadami? Może to
kultury bakterii służące do hodowli
pożywienia, jak u Acromyrmex octo
spinosus?
─ Czego? – Mróz nie kojarzyła
łacińskiej nazwy.
─ Mrówek grzybiarek.
─ Grzybiarek? No jasne! ─ Joanna
doznała olśnienia ─ Peter, ile zaj
mie uruchomienie EDS-u i labo
ratorium chemicznego? – dodała
przez interkom.

Trzask z głośnika oznajmił,
że Crichton odebrał wiadomość
i zastanawia się nad odpowiedzią.
─ Daj mi pół godziny.
─ Czyli to nie przetrwalniki
bakterii, ale grzybów? – upewniał
się Peter, mykologia nie była jego
mocną stroną, od lat zajmował się
wyłącznie kręgowcami.
─ Tak, myślimy, że…
Wierienika nie dokończyła zda
nia. Przerwał jej alarm na mostku.
Naukowcy zerwali się z miejsc. W ste
rowni znaleźli Brown’a majstrującego
przy aparaturze startowej.
─ Co ty odpierdalasz, Terry? ─
dowódca nie zamierzała się patycz
kować.
Brown odwrócił się w jej stronę
i uniósł broń. Wyglądał jak wam
pir – miał przekrwione oczy, bladą
skórę i nienaturalnie uniesioną górną
wargę.
─ Musimy wracać, nie możemy
tutaj zostać! – krzyczał.
Wierienika
nie
spanikowała.
Spojrzała w jedną z pokładowych
kamer i mrugnięciem wydała pole
cenie ochronnym automatom.
Terry nie potrafił uruchomić stat
ku. Zdesperowany wybrał więc starą
dobrą metodę: na młotek. Huknął
kolbą karabinu w płytę sterującą,
a kiedy to nie przyniosło rezultatu,
wypalił w nią z blastera. Beagle’em
zatrzęsło, zaświeciły się czerwone
światła, rozległy dodatkowe dzwonki
awaryjne.
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Brown nie zdążył wyrządzić
więcej szkód. Ze ściany wysunął się
jeden z botów i wystrzelił w jego kie
runku pęk elektrod. Mężczyzna padł
na ziemię jak rażony piorunem, co
w pewnym sensie miało miejsce,
obezwładnił go bowiem prąd o na
pięciu pięćdziesięciu tysięcy wolt.
Peter i Wierienika zanieśli nie
przytomnego żołnierza do sekcji szpi
talnej. Joanna stwierdziła, że ma pew
ne podejrzenia co do przyczyn jego
zachowania. Udała się z powrotem do
laboratorium m
 ikroskopowego.
─ Tylko porządnie go przypnij –
Łukiniczna zwróciła się do Crichto
na. – Nie chcę powtórki z rozrywki. –
Niech med-boty zrobią tomografię
czaszki. Chcę wiedzieć czy facet ma
z deklem, czy to jakiś uraz – poleciła
i opuściła pomieszczenie.
Peter zalogował się do systemu
pokładowego. Wykorzystując holo
klawiaturę, zaczął wydawać polece
nia automatom medycznym, kiedy
usłyszał kroki.
─ Coś jeszcze? – spytał, spodzie
wając się, że dowódca wróciła wydać
kolejne zalecenia.
Nie usłyszał odpowiedzi, jedynie
świst powietrza.
Zamach i uderzenie tępym
narzędziem w głowę. Peter padł nie
przytomny na wyłożoną linoleum
podłogę sekcji szpitalnej. Zanim
stracił przytomność, poczuł jeszcze,
że ktoś rzucił w niego piaskiem.
Chcą mnie pogrzebać żywcem? –
pomyślał.

Chwilę później wybuch wstrząs
nął całym statkiem. W chmurze
niebieskich płomieni eksplodował
jeden ze zbiorników paliwowych.
Systemy awaryjne w kilka sekund
poradziły sobie z pożarem, ale jesz
cze jeden taki wypadek oznaczałby,
że nie opuszczą powierzchni Darwi
na z całym sprzętem, Beagle zostanie
tu na zawsze, a załoga będzie musiała
skorzystać z kapsuły ratunkowej. Aby
temu zapobiec, trzeba będzie jak naj
szybciej zakończyć misję.
─ Co jest, do cholery?! – Łukiniczna
krzyczała do interkomu – Wszyscy do
mesy, natychmiast!
Mróz
przybiegła
w
kilka
sekund. Crichton się nie zjawił i nie
odpowiadał na komunikaty.
─ Gdzie się podział? Coś mu się
stało w trakcie wybuchu?
Znalazły go w skrzydle szpital
nym, pod jedną z holoklawiatur.
Z rozbitej głowy sączyła się strużka
krwi. Wspólnymi siłami przeniosły
go na wolne łóżko. Na sąsiednim
posłaniu leżał Brown, nie odzyskał
jeszcze przytomności.
─ Musiał upaść i rozbić sobie
głowę. Zbiornik eksplodował z tej
strony statku, pewnie nieźle zatrzęsło
całą sekcją, ale nawet jeśli to wypa
dek, to nie zmienia faktu, że ktoś nas
sabotuje. Kasumi, Brown, Crichton? –
Wierienika nie wiedziała o co
może chodzić.
Wydawało jej się, że znała załogę
i że każdemu zależało na wypełnieniu
misji. Byli pierwszymi, którzy mogli
zbadać
przyczyny
wymierania
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na obcej planecie jeszcze do niedaw
na przypominającej Ziemię. Dlaczego
ktoś miałby podkładać im kłody
pod nogi?
Łukiniczna energicznie pokrę
ciła głową.
─ Nieważne. Zmywamy się stąd,
zanim zostaniemy uziemieni. Naj
widoczniej wymieranie na plane
cie Darwin ma pozostać taką samą
niewiadomą jak pięć masowych
wymierań w Układzie Słonecznym.
Właściwie sześć. Kolejne miało
miejsce od niemal stu lat. Zaczęło się
jeszcze zanim wylecieli.
─ Nie – zaprzeczyła geolog. –
Rozwiązałam zagadkę.
W pierwszej chwili Wierienikę
ucieszyła ta wiadomość, ale kiedy
spojrzała Joannie w oczy, dostała
gęsiej skórki.
Mróz miała ten sam prze
krwiony wzrok, co Terry, kiedy
próbował przejąć mostek. Odsłoniła
zęby w złowieszczym, wiewiór
czym uśmiechu. Zanim zaczęła
wyjaśniać,
automat
medyczny
zakomunikował,
że
tomografia
Brown’a przebiegła prawidłowo.
─ Wyświetl wyniki – poleciła
Łukiniczna.
Wpatrywała się w trójwymia
rowy, kolorowy hologram wnętrza
ludzkiej czaszki. Wszystko było
nie
tak.
Niewielka
aktywność
kory przedczołowej, praktycznie
wyłączone ciało migdałowate. Taka
aktywność mózgu charakteryzowała
osoby o predyspozycjach do impul
sywnych zachowań i stosowania

przemocy. Psychopatów. Ale przecież
wszyscy przeszli przed wylotem
szczegółowe badania.
Kiedy
Wierienika
zauważyła
dziwny
kształt
pnia
mózgu,
wrastającego wyżej, jakby prze
bijającego się przez mózgowie
i rozszerzającego w centralnej części,
zabrakło jej słów.
─ Co? Co to za ustrojstwo?
─ Strzępka. A to rozszerzenie,
to kula z zarodnikami – wyjaśniła
rzeczowym tonem Joanna, jakby to
ona, a nie Wierienika, była biolo
giem. – Słyszałaś o Ophiocordyceps
pasożytującym na mrówkach?
Dowódca Darwina przytaknęła.
Mróz miała na myśli grzyba, który
pożera ciało owadów od środka
i dominuje umysł żywiciela. Strzępki
wrastają w ciało mrówek, zachowując
i miejscami wzmacniając pancerz
i szczęki. Po przejęciu kontroli nad
ciałem owada, grzyb zmusza go do
udania się miejsce najbardziej do
godne do jego rozwoju. Mrówki zom
bie, marionetki sterowane przez bez
rozumnego rozetkowca.
Przetrwalniki grzybów… otwory
w czaszkach kręgowców… strzępki…
wymieranie! ─ zrozumiała.
─ Kopce. To nie są termitiery.
To grzybnie, jak u dewońskich
protaksytów.
Podejrzewała, że to będą jej
ostatnie słowa. Może powinna
ostrożniej je wybrać? Właśnie to
ma po niej pozostać? Porównanie
pozaziemskich struktur do gigan
tycznych,
wymarłych
ziemskich
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życie na Darwinie, przeszedł w stan
uśpienia, aż napotkał formy życia,
które pomogą mu się rozprzestrzenić
w nowym środowisku.

 rzybów? Ale Joanna, czy też to, co ją
g
kontrolowało, miało w stosunku do
niej inne plany.
Geolog wyjęła z kieszeni plasti
kową fiolkę z osadem zawierającym
uśpione zarodniki pozaziemskiego
grzyba.
Odpieczętowała
próbkę,
wysypała na dłoń i dmuchnęła w kie
runku Łukinicznej.
Dowódca statku odkaszlnęła,
kiedy pył dostał się do jej dróg odde
chowych.
─ Ty zabiłaś Abukarę?
─ Nie. Podejrzewam Terry’ego.
Zaraził się wcześniej. Abukara
musiała o tym wiedzieć.
─ Sabotowałaś wyprawę, kiedy
unieruchomiłam Brown’a?
Przytaknęła.
─ A teraz…
─ Wszyscy jesteśmy nosiciela
mi. Niebawem pasożyt przejmie
całkowitą
kontrolę.
Wyniszczył

Ze względu na usterki techniczne
misja zakończyła się przed czasem.
W oczekiwaniu na pozwolenie
podejścia do lądowania w ziem
skim porcie, Beagle krążył wokół
Księżyca. Statek wynurzał się sponad
niewidocznej z Ziemi części satelity
nad stronę zwróconą ku Trzeciej
Planecie.
Zombie obserwowały Earthrise,
Ziemię wyłaniającą się zza horyzon
tu Księżyca.
Białe pasma chmur leniwie
przetaczały się nad zielonymi kon
tynentami. Gdzieś w dole ludzie
spieszyli za swoimi sprawami.
Nieświadomi zagrożenia.

Mateusz Antczak
Poznańska pyra. Fan technothrillera i fantastyki naukowej w stylu Crichton’a, Child’a
i Watts’a. W swoich tekstach stara się mieszać naukę z fikcją. Autor opowiadania w anto
logii “Punks not dead”. Redaktor portalu “Kontra” w latach 2012-2015. Zdobywca Grand
Prix w IV edycji Konkursu Aurory w 2014 roku za opowiadanie sci-fi “Czerwona łuska”.
Członek Jury w kategorii: proza w V edycji Konkursu. Zamiłowanie do krótkiej formy pro
zatorskiej zaowocowało m. in. publikacjami w “Szortalu na wynos”.
Do tego geolog, paleontolog, popularyzator nauki, dr nauk o Ziemi, na swoim koncie po
siada publikacje w uznanych czasopismach naukowych, m. in. jest współautorem opisu
najstarszych znanych szczątków ryb kolcopłetwych (Acanthopterygii).
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Późne popołudnie
Angela Kudenko
Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.
„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry
Pamiętam pluszowego ptero
daktyla, który pozwalał mi zasnąć.
Dostałam go na dziesiąte urodziny
od
ciotki,
która
miała
mnie
za swoje oczko w głowie. Kochałam
ją ze wzajemnością – tak mocno,
że
ciągnęłam
prehistorycznego
pluszaka w każde możliwe miejsce.
Kilka razy mi się zgubił. Zostawiłam
go w szkole, przy piaskownicy,
na miejskim boisku. Zawsze jednak
do mnie wracał, mniej lub bardziej
zniszczony przez obce łapska.
Ale ona nie wracała.

porzucić pterodaktyla. Nie miałam
pojęcia, gdzie teraz leży. Być może
ktoś przez przypadek wyrzucił go
do śmietnika, oddał potrzebującemu
dziecku lub zostawił w piwnicy,
w losowo wybranym kartonie.
Cokolwiek się z nim stało, powoli
wypierałam myśl o tym, że kiedy
kolwiek go miałam. Że ciotka kiedy
kolwiek była obecna w moim życiu.
Czas
płynął.
Zdążyłam
się
przekonać, że tak naprawdę nic nie
jest stałe. Jako siedemnastolatka
miałam już tylko jeden plan – opuścić
małe, rodzinne miasto, dokładnie
zapomnieć o przeszłości i wkroczyć
w dorosłość jako ktoś, kto ma wiele
do zaoferowania światu, zaś ten staje
otworem przed moimi wyciągniętymi
ramionami. Czekał mnie półmetek
liceum, chwała, studia i wolność.
Jednak myśl o rozpadającym się
ze starości gadzie nie dawała mi
spać, podobnie jak brak ciotki,
której zaufałam. Mijały miesiące,
a myśl pęczniała. To, co wypływało

Pewnego dnia wyszła z mojego
domu, po opowiedzeniu opowieści
o dalekiej drodze, pełnej przy
gód i ideałów. Mówiła szybko,
gorączkowo, machała przy tym
rękami tak mocno, że zamiast spać,
cały czas się śmiałam. Na samym
końcu rzuciła: wrócę szybko, ale
szybko stało się wiecznością.
Czekałam na nią około sześciu
lat. Zdążyłam dorosnąć, zmienić
scenariusz życia około ośmiu razy,
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z głowy w postaci łez skrupu
latnie
zmazywałam
chusteczką
nawilżoną, pozbywając się objawów
przewlekłego smutku. Nadchodził
maj, powinnam się cieszyć słońcem.

otworzył drzwi od dawna zaginionej
ciotce, wiedziałam, że śmierć byłaby
dla niej najlepszym rozwiązaniem.
Ciotka weszła do mieszkania
tanecznym krokiem, jakby była
specjalnym gościem. Owszem, wycze
kiwali jej wszyscy, od moich ro
dziców po sąsiadów i znajomych.
Ona jednak nie wydawała się tym
przejmować. Nie miała skruchy
wymalowanej na twarzy, a wielką
radość. Oświadczyła, że tak po prostu
wróciła, co miało znaczyć, że jej
zniknięcie również miało być dla nas
proste. Ale tak nie było.
Oczywiście, nie dla mnie.
Ciotka, jak to miała kiedyś we
krwi, znów zagościła w naszym
domu. Pewnego dnia nawet mnie
zauważyła, chociaż odstraszałam
ją swoim zachowaniem, pełna tego
bólu. Zazwyczaj byłam grzeczna
w rozmowach z rodziną i osobami
starszymi, ale tym razem.

Jedno z późnych popołudni majo
wych na nowo coś zmieniło. Jakby
kometa, która tysiące, tysiące lat
temu zabiła prehistoryczną ziemię,
uderzyła w mój mały świat. Zatrzęsło
się, mocno i dobitnie, pokazują,
że niepewność jest bezwzględna.
Miałam już wtedy młodszą siostrę,
dziewczynkę lat cztery, o kruczo
czarnych włoskach, pokręconych
od wilgotnego, domowego powi
etrza. Śmiała się tak czysto, że szyb
ko została okrzyknięta dzieckiem
roku przez naszych rodziców, a rok
wydłużał się każdego stycznia. Czując
do niej jednocześnie ciepłe uczucie
i niechęć, chciałam ją zabić i poddać
się magicznemu urokowi. Jednak
w tamtym momencie, w którym ojciec
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– Kurwa, tym razem to była prze
sada! – wykrzyknęłam przy obiedzie,
uderzając rękami o wysłużony
blat. Wszyscy podskoczyli, przy
okazji wylewając trunki, mniej lub
bardziej alkoholowe.

że sama się tego nie spodziewałam.
Ale cóż mogę powiedzieć. Jajo
zrobiło swoje.
Położyłam je na stole, dwie godziny
po nie do końca udanym rodzinnym
przyjęciu. Jajo było okrągłą zabawką,
dość sporą. Musiałam trzymać je
w dwóch rękach, by nie wyślizgnęło
mi się przy wchodzeniu na schody.
Położyłam je na poduszce i zaczęłam
czytać instrukcję rodem z chińskiego
zakładu szybkiej produkcji zabawek
dla Europejczyków.
Nie była ona taka skompliko
wana, ale aż zamrugałam, widząc,
że zabawka będzie kluła się jesz
cze tydzień. Standardowe zabawki
potrzebowały ciepłej wody, maksy
malnie dwudziestu czterech godzin
i krzty cierpliwości. Tymczasem ja
musiałam tydzień trzymać jajko nad
ciepłą kąpielą, otulać je i pozosta
wiać pod lampką ze zbawiennym
światłem UV. Po przeczytaniu po raz
kolejny instrukcji wzruszyłam ra
mionami – na Boga, przecież za
bawki nowoczesne nie mogą być
aż tak skomplikowane.
Nie zapytałam ciotki, jaki dinozaur
wyjdzie z jaja, ale miałam nadzieję,
że to właśnie będzie pterodaktyl.
Jasne, nie chciałam, by był zrobiony
z gąbki, spuchnięty jak żywy trup,
pozostały na bagnach przez część
apokalipsy. Wolałam znaleźć za te
kilka dni w pełni użyteczną figurkę,
która ukoi ból i smutek.

Ciotka zaśmiała się, dając mojej
matce ręką znać, że sobie po
radzi z rozwydrzoną nastolatką.
Nie spłoszyło mnie to. Dopóki się
nie odezwała.
– Kurwa, zawsze jest tak
samo! – Ciotka uderzyła w stół
mocniej niż ja. Po raz kolejny tego
dnia wódka spłynęła po sycących
potrawach, gasząc ich smak. – Zaw
sze musi być problem, przesada, fa
natyzm, prawda?!
Zamrugałam oczami i usiadłam
z powrotem. Takiego ataku się nie
spodziewałam, a po minach bliskich
widziałam, że i oni byli w mocnym
szoku. Kobieta jednak, teraz z lekka
szalona, zaśmiała się i odeszła stół.
Stanęła przy mnie i, wyciągając coś
z przepastnej kieszeni kobiecego
żakietu w kolorze przekwitających,
białych tulipanów, uniosła moją
dłoń. Po chwili znalazłam na niej
zawiniątko, które miało być moim
drugim pterodaktylem.
Nie
zrozumcie
mnie
źle.
Nie zostałam tak szybko prze
kupiona przez ciotkę, ale jej
uśmiech, młodzieńczy błysk i – co
najważniejsze – prezent był jej
punktem,
kartom
przetargową.
Zapunktowała u mnie tak szybko,

Wiesz, coś w ramach zmiany
swojego świata po raz kolejny. Nowy
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świat potrzebuje starej symboliki –
tylko w lepszej formie.
A więc doglądałam jaja. Przez
kilka dni dosłownie nic się nie działo,
ale i tak trwałam przy nim dziel
nie, bojąc się zapukać do środka.
Nie wiedziałam, czy to w ogóle wy
pali – w końcu chińska jakość za
bawek jest różna, jednak wierzyłam,
że się nie zawiodę tak, jak zawodzi się
każdy dzieciak.
Jajko ukryłam przed siostrą, która
cały czas chciała je głaskać i przytulać.
Wołała za nim: Dzie jajo? Dzie jajo?,
a ja ją odpychałam od siebie, ucinając
krótko dziecięce jeszcze gaworzenie.
Myślałam: do cholery, to moje jajko.
To przy mnie się wykluje.
I faktycznie tak było. W ten
świąteczny dzień klucia ciotka była
znów daleko, ale nie za bardzo mnie to
obchodziło. Z radością przyglądałam
się coraz szybciej pękającej skorupie,
która za moment miała wypuścić
na świat mojego nowego dinozau
ra. Nagle jednak jajo przestało się
ruszać. Zaniepokojona rzuciłam się
do instrukcji. No tak – trzeba głaskać!

To był dinozaur. Chwilę później,
doprowadzając dłoń na skraj wytrzy
mania, duża część skorupki odpadła,
a ja mogłam zobaczyć dziobaty łebek.
Na początku poczułam zawód, ale
zaraz – to naprawdę był dinozaur.
Poznałam od razu bardzo ładnie
zrobioną główkę jednego z mniej
szych gadów, podobnych do dzisiej
szych ptaków – Hesperonychus.
Rodzina dromeozaurów, jeszcze nie
trodon, ale już coś, na co chciałabym
zawiesić oko. Prawie pterodaktyl.
Usnęłam resztki skorupki i wy
jęłam zabawkę. Była mokra i czymś
pokryta, to pewnie jakaś wada fa
bryczna. Dinozaur był miękki, cieplut
ki, ale wiedziałam, że muszę go umyć,
nawet jeżeli miałby przestać działać.
Poszłam z nim do łazienki, szybko
ogarnęłam, opatulając ręcznikiem.
Zabawka nadal gadała, więc ze
śmiechem nazwałam ją Gadułą. Para
doksalnie po godzinie chciałam, by się
zamknęła, ale żeby odkręcić miejsce
baterii, musiałam je znaleźć. Gaduła
jednak drżał i piszczał głośnie, kiedy
obmacywałam go ze wszystkich
stron. No cóż – mówi się trudno.

Jajo zaczęło wydawać dźwięki.
Piszczało,
nienaturalnie,
trochę
jak
zmechanizowany
ptaszek.
Pomyślałam, że przypomina mi
jedną z zabawek mojej siostry –
zmechanizowana zabawka dziobała
w sztuczne jajko, wydostając się
po wygłaskaniu jej na śmierć. Tak
więc musiało być tym razem. Oby to
tylko był dinozaur!

Minęło kilka dni, a ja wciągnęłam
się w zabawę. Nie sądziłam,
że kiedykolwiek coś może mnie tak
mocno uzależnić. Po szkole szybko
wracałam do domu i zamykałam
się w pokoju pod pretekstem niesa
mowitego natłoku nauki. Udawałam,
że dbam o dinozaura tak, jak gdyby
był prawdziwy. Przynosiłam mu
resztki pieczonego, ale nie solonego
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mięsa, odpadki obiadowe, szynkę,
którą wypadałoby wyrzucić. On
oczywiście tego nie jadł – praw
dopodobnie matka, coraz częściej
zapewne kręcąc głową, brała z poko
ju resztki, nie zastanawiając się,
dlaczego jej córka robi takie rzeczy.
Zrzucała wszystko na jeden talerz,
nie biorąc pozostałych. Mobilizowała
mnie tym do działania. Nic nie
mówiła na dziwne, niepasujące
do wieku zachowanie; wiedziała,
że przeżywam wszystko. Cieszyło
mnie to, że zachowywała pełny pro
fesjonalizm, martwiłam się, czy to
jednak potrwa długo.
Dinozaur był rozkrzyczany, ale nie
chciałam go wyłączać. Potrzebował
głaskania i udawanego jedzenia.
Czułam się wtedy potrzebna i kochana
jednocześnie. Zabawka była ze mną
w każdym miejscu w pokoju – aku
rat tam, gdzie się przemieszczałam.
Minęły dwa tygodnie. Gaduła zajął
cały mój świat.

a nie zamknęłam na klucz, jak zazwy
czaj. Byłam pewna, że młodsza siostra,
zaraz po przyjściu z przedszkola,
dorwie się do zabawki i zmiażdży
ją w swoim rękach. Słodka klucha
była do tego zdolna. Ba. Zrobiłaby to
z rozkoszą.
Pędem pobiegłam do domu.
Bałam się, że rozczłonkowana
Gaduła zostanie bez rąk i nóg, a także
bez głowy. Wyobraziłam sobie, jak
jest rozrywany, włącznie z moim
nowym światem, pamięcią o ciotce.
To tak, jakby szlag trafił wszystko
to, co chciałam mieć na najbliższe
kilka lat, dopóki nie pogodzę się
z zakończonym okresem dojrzewania
i dorosłością.
Po prostu chciałam być dzieckiem,
bo kazano dzieckiem być.
W pokoju kwitła krew, na ścianach,
porzuconych pod fotelem ubraniach,
książkach. Ciało siostry sparaliżowała
śmierć, zaś Gaduła upijał się krwią,
gaworząc przy tym jak duży nowo
rodek. Zatrzymałam się w drzwiach
i odetchnęłam z ulgą. Taki obiad był
dla Gaduły o wiele smaczniejszy.

Pewnego dnia musiałam dłużej
zostać w szkole. Z przerażeniem,
na ostatniej lekcji stwierdziłam,
że zostawiłam otwarte drzwi pokoju,

A. Kudenko
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na pół etatu, łowca literackich talentów – na całe życie. Z doskoku bloguje na “Gorszym
Sorcie” i dba o prawa tęczowych kobiet, także w środowisku pisarskim. Opiekuje się
domem i swoją kobietą, nie mówiąc już o mini-zoo. Miłośniczka drogich lalek i egzotycz
nych zwierząt.
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Obszarpani Smokobójcy
Jastek Telica
Tuzin Jaszczurek zajął wyzna
czoną pozycję, czego dowodził
umówiony znak: dwukrotnie unie
siona na skos dzida po przeciwnej
stronie niezbyt szerokiego parowu.
Z tamtej strony stok nie był stromy.
Łatwy bieg.
Po chwili dojrzano także odzew
tuzina Kretów. Poziomo podniesiony
topór na bardzo długim stylisku.
Oni zejście mieli mniej dogodne,
bo dwoma kamienistymi, dość
wąskimi żlebami.
Dowódca Krocionogów, potężny,
rozrośnięty w barach, niski i siwo
włosy krasnolud popatrzył po swej
drużynie. Aż połowa to czarnobrodzi

młodzicy, jeszcze nie doświadczeni,
choć chętni by się sprawdzić. Chwaty,
zuchy. Piwo przelewają garncami,
śpiewają najgłośniej. Nogi mają
śmigłe. Nie boją się niczego. Ze sta
rych tylko on. Trzykrotnie oplótł
pas złoconym warkoczykiem, jakim
kończyła się długa broda. Reszta
poważni
wiekiem,
przysadziści
gwarkowie i kowale, krępi, o ramio
nach mocnych jak korzenie dębów,
a grubych na podobieństwo kona
rów drzew.
Podobnie w pozostałych tuzi
nach. Za mało starych. Pomarli.
Nie zdążyli przekazać dziedzictwa.
Naród marnieje.
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– Tamci stanęli – zwrócił się do
swego tuzina.
– Zaczynamy? – podpytał jakiś
niecierpliwy młodzik.
Stary skinął głową.
– Opowiedz się – polecił.
Tarcza znalazła się w górze.
Oni drogę mieli taką sobie. Nie tak
dogodną jak Jaszczurki, ale lepszą
niż Krety. Ich wypadała pomiędzy
wykrotami i krzewami oraz mizer
nymi drzewkami porastającymi dość
strome zbocze. Można będzie się roz
pędzić, po czym da się wyhamować.
Ale już nie przytaić.
Zebrali się w sobie.
– Zauważył! – ktoś syknął.
– Nie pozostawać w tyle! – od razu
warknął dowódca, po czym skoczył,
by dać przykład.
Nie musiał tego czynić ani tym
bardziej nikogo poganiać, i choć to
najdojrzalsi wyrwali jako pierwsi, to
wkrótce zostali wyprzedzeni przez
czarnobrodych młodzików, których
niosły chyże nogi, płuca nie zatrute
oparami kuźni i stęchłym zadu
chem kopalń, a przede wszystkim
niesterane doświadczenie. Młokosi
wyobrażali sobie wprost niestwo
rzone rzeczy, a ponosiła ich brawu
ra typowa szczeniętom. Jakiś zuch
potknął się, inny wpadł na pień, ale
reszta czarnobrodych sysunów nie
zważała na to wcale. Wrzeszczała
zapamiętale i rwała przed siebie niby
banda goblinów pomyleńców.
Na zaskoczenie nie mieli co liczyć,
bo smok, przebiegły gad, spostrzegł
ich w porę. Dopisywał mu słuch

i węch, których podobnych u jakich
kolwiek innych stworzeń próżno
szukać. Możliwe, że poczuł kruszywo
i sadzę, choć krasnoludy starały się
pozbyć właściwego swej rasie za
pachu. Najprawdopodobniej jakieś
żeleźce zabłysło. Choć nie powinno.
Ranek wstawał dość mglisty.
Bestia uniosła łeb. To był wielki
jaszczur, ale nie z rzędu latających.
Tylko szczątkowe skrzydła wyrastały
mu z boków. Na nich z pewnością
nie zdołałby się unieść. Nawet jak
kura na grzędę. Korpus miał dość
pękaty, nogi przez to nie za długie.
Na szybkobiegacza nie wyglądał. Ale
jak każdy gad jego rodzaju szczycił
się solidnym pancerzem z rzędem
kościanych wyrostków na grzbiecie
i nieco zakręconymi, sinymi rogami
na łbie. Bez mała łokciowej długości.
Od razu widać, że ostrymi. Mógł nimi
dźgać i oczekiwać powodzenia. Choć
oczywiście to nie one stanowiły jego
najpotężniejszy oręż.
O tym, co było ową bronią jako
pierwsza przekonała się połowa tuzi
na Kretów szybko przemieszczająca
się jednym ze żlebów. Brodacze sapali
i posuwali się ciasnym rzędem jeden
za drugim. Gad miał ich najbliżej.
Plunął ogniem.
Szeroka struga płomieni rozlała
się tak, jakby ktoś z cebra chlusnął.
Rozszerzała się jak łapczywa zaraza.
Powietrze syczało, zapłonęła trawa
i jakieś krzewinki. A jęzory ognia
rozpełzły się także po kamieniach.
I bynajmniej na nich nie zgasły.
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Połowa krasnoludów z kreciego
tuzina wrzasnęła niczym zgodny
chór. Ale lepiej wyszło im krycie się
za tarczami. Wkrótce to samo zrobili
ich bracia podążający drugim żlebem.
Na nich smok także plunął ogniem.
– Prędzej! – wrzasnął starszy
nad Krocionogami.
– Obskoczyć! Jak napadniemy go
ze wszystkich stron, damy radę –
zawarczał
siwobrody
naczelnik
Jaszczurek, starzec, którego złocony
warkoczyk
zwieńczający
brodę
dwukrotnie owijał się wokół pasa
nabijanego
złotymi
guzami.
–
Wesprzeć braci!
To
najlepszy
sposób:
od
wrócić uwagę bestii, by nie
spaliła pobratymców.
Krasnoludy z obydwu tuzinów
krzyknęły gromko. Jaszczur obejrzał
się, cofnął, ponownie spróbował
zionąć ogniem. Za szybko się do tego
zabrał. Pośpiech to fatalny doradca.
Z pyska wytrysnęła wprawdzie cuch
nąca ciecz, a po niej druga żrąca,
obydwie lepkie, ale nie zetknęły się
ze sobą. Potwór nazbyt prędko kręcił
łbem. Brodacze krzyknęli radośnie
i głośno. Podskoczyli bliżej.
Nad tuzinem kretów wciąż
wznosiła się chmura płomieni.
Co z tego! Oni przebili się przez
nią, jakby to był letni podmuch
ożywczej bryzy znad rześkiego jez
iorka. Tymczasem ich współbracia
poczynali sobie nadzwyczaj śmiało.
Ze wszystkich stron usiłowali dobrać
się do cielska olbrzymiego gada.

Walili toporami, dźgali dzidami,
młócili oskardami i młotami.
Bez pożytku.
Smok był gruboskórny i się
nie dawał.
Ostrza toporów uderzały raczej
z głuchym stukiem, jak obuchy
o drewno. Groty włóczni ześlizgiwały
się po pancernych łuskach. Żelazne
kolce na kulach korbaczy odbijały się,
nie czyniąc bestii widocznej szkody.
Oskardy ni na cal się nie wbijały,
młoty tylko wgniecenia czyniły.
Próżny wysiłek.
Ale smokowi, choć raniony nie
został, nie spodobało się podobne
obstukiwanie. Okręcił się. Kilku na
pastników zmiótł ogniem, bo tym
razem udało mu się z płomieniami.
Pozostali pochowali się, unikając
przydepnięcia przez łapy. Lecz jeden
spróbował wleźć gadowi pod brzuch.
A to bestii nie spodobało się szczegól
nie. Wściekłość rozgorzała w żółtych
ślepiach. Gad miał kałdun osobli
wie wrażliwy.
Plunął wprost na zuchwalca.
Już czwarty raz zapłonął ogień.
Często jaszczur z niego korzystał.
Krasnolud pogrążył się w snopie
płomieni od stóp po szpiczasty hełm.
Krępy, dostojny, wiekowy wojownik,
choć nie najstarszy, nie całkiem
zdołał się zasłonić przed podmuchem
żaru. Wrzasnął.
Przypieczony został nielicho.
Ale nie porzucono go. Ze wszyst
kich stron do gada przypadli jego
pobratymcy, starając się dobrać
bestii do skóry. Walili toporami
107

Obszarpani Smokobójcy
i czym popadło. Młócili w łuski
pancerza. Tyle osiągnęli, że odwró
cili uwagę smoka od nieszczęśnika.
Ogarniętego płomieniami brodacza
obalił na ziemię jego druh, przykrył
płaszczem, którego obręb zajął się
ogniem. Ratownik nie zważał na to.
Gasił płomienie ofiarnie, nie zwra
cając uwagi na to, że sam się popa
rzy. Udało mu się. Krasnoludy miały
doświadczenie w postępowaniu z ży
wiołem. W ich kuźniach i piecach nie
takie rzeczy się zdarzały. Po prostu
każdy był mistrzem w gaszeniu ognia,
bo zajmował się tym od dzieciństwa.
Poparzony wyglądał okropnie.
Ale dychał.
– Żyjesz? – spytał druh.
Ranny sapnął.
– Widzisz? – znowu usłyszał.
Dość żwawo pokiwał głową.
– A możesz mówić?
– Mogę – poparzony zachrypiał
w odpowiedzi, używając jednej stro
ny ust, bo druga nie poruszała się,
spieczona na czarno. – Ale chyba nie
widzę na jedno oko.
– Spalone – mruknął jego towa
rzysz. – Tamta część twarzy również.
Z ucha została skwarka.
– No to piękny nie jestem –
zamruczał podpieczony.
– Nigdy nie byłeś – zaśmiał
się druh.
– Wreszcie będę miał powód,
by maskę sobie sprawić. Od dawna
o takiej marzyłem.
Wielu krasnoludów do boju przy
stępowało, kryjąc lica. Nie wszyscy,
bo jednakże takie ozdoby wymagały

dni, a nawet tygodni pracy. I kosz
towały krocie. Bo to nie były to jakieś
partackie ludzkie wyroby. Maski kras
noludów naśladowały mimikę twa
rzy, choć oczywiście niezbyt ładnej.
Właściwie to przerażającej. Zakła
dał je tylko ten, który bogactwem
mógł się pochwalić osobistym.
A brodacze posiadali mało własnego
majątku. Żyli w gromadzie. Poza tym
dostawali je potrzebujący.
– Należy ci się – dodał kompan.
Powstał.
– A broda? – z ziemi spytał ranny.
Nie
usłyszał
natychmiasto
wej odpowiedzi.
– Co z brodą? – przypieczony
zaskomlał ogarnięty panicznym stra
chem.
Jego druh chrząknął. Później
opuścił głowę. Po chwili zadarł.
Postanowił podnieść na duchu kom
pana.
– Pociesz się, że żyjesz!
Tymczasem podpieczony sam
sięgnął do swej największej ozdo
by, dumy każdego krasnoluda.
Jej końcówka zwykle była ściśnięta
i przewiązana srebrnym rzemy
kiem, a wypielęgnowany chwościk
tkwił zatknięty za drogi pas. Teraz
na darmo szukał tego wychuchane
go ogonka, owej oznaki zajmowanej
pozycji, wieku, wartości. Sensu życia
po prostu.
Nic nie znalazł!
Sięgnął
wyżej,
a
wtedy
zawył, bo w palcach pozostały
mu tylko na wpół spopielone
kłaki i tak aż do podbródka
108

Jastek Telica
boleśnie opieczonego. To drobiazg!
Gorzej, że z byle jaką szczeciną!
– Co po takim życiu? – załkał.
Druh ponownie głowę opuścił
i tym razem jej nie podniósł.
Gdyby sam podobnie został oszpe
cony, zwątpiłby we wszystko.
Okaleczony zawył jak żywcem
obdzierany ze skóry. Zerwał się.
Odtrącił podtrzymującego kompana.
Strach było patrzeć na jego okale
czone oblicze pokryte ohydną maską
spalenizny. Żaden warsztat nie
uczyniłby straszliwszej, choć oblicze
spalone zostało tylko w połowie. Lecz
obnażone krasnoludzkie krótkie,
mocne zęby zazgrzytały. Usta, tak
spieczona ich część, jak i ta nie,
wykrzywiły się. Poraniony wyrwał
druhowi glewię, którą ów trzymał
w rękach.
– Stój! – zawołał ratownik.
– Krwi! – wrzasnął oszpeco
ny karzeł.
Tymczasem smok opędzał się
od wojaków, dziarsko machających
toporami i dźgających włóczniami.
Ale mimo wysiłków przez grubą
łuskę nie mogli się dobrać do
miększej tkanki. Jaszczur w odpo
wiedzi kłapał zębami, wymachiwał
ogonem. Knypki odskakiwały w porę.
Nie ryzykowały nadto.
Desperat ani myślał zważać
na podobne drobiazgi. Nie miał już
nic do stracenia, bo co to za brodacz
bez brody?
Walnął raz. Nic to nie dało.
Ogon przeleciał koło niego. Nawet
na niego nie spojrzał. Machnął glewią

i kolcem zaczepił za skraj łuski nieop
odal skrzydełka. Smok obrócił się
w tej chwili, pociągając go za sobą.
Pozbawiony brody wojak znalazł
się na jaszczurzym boku. Chwycił
za pobliskie błoniaste skrzydło.
Wrzasnął triumfalnie.
– Wet za wet! – Z całych sił
wbił w mięśnie pod skrzydełkiem
ostrze glewii.
Tu zdołał. Tkanki broniły bardzo
cienkie łuski.
Potwór
zaryczał.
Wstrząsnął
się jak pies po wyjściu z wody. Ale
natręta się nie pozbył.
Za to czas stracił.
Z boków przyskoczyły zastępy
zawziętych karłów i zaczęły walić
ile sił w ramionach. Jeden tak się
zamachnął, że ogromnym ostrzem to
pora na bardzo długim trzonku trafił
powyżej pazura. Przebił się przez
łuskę. Z drugiej strony wspomógł
go współbrat. Wspólnymi siłami
odrąbali pazur.
Bestia wstrząsnęła się ponown
ie. Tym razem z powodzeniem.
Śmiałek odpadł od skrzydła. Mściwie
został przydeptany.
A jednak bezskutecznie.
Krasnolud bowiem znalazł się
w szczelinie. Roześmiał się chrapli
wie. Opuszka nad nim. Nie pancerna.
Wbił w nią pokaźny kord.
– Krew za krew! To za moje oszpe
cenie! – zapiał.
Smok natychmiast zabrał łapę.
Zaś ze wszystkich stron opadły go
krasnoludy
niczym
rozjątrzone
mrówki w obronie swego gniazda.
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smoka nie zatrzymał. Choć znacz
nie spowolnił.
Bestia zaskomlała jak szcze
niaczek.
Zadzior wbił się głęboko pod łus
kę. Tkwił mocno. Wszedł głębiej niż
na stopę, jedną z pancernych skorup
odkroił tak jak rybak radzi sobie
z płocią, zdrapując z jej brzucha sre
brzyste pokrywki, drugą naderwał,
ale w cielsku pozostawił. I ona
właśnie utrzymała żeleźce.
Boleśnie
raniona
poczwara
zawyła. Obróciła się, gwałtownie
zamachała małymi skrzydełkami.
Uniosła łeb, żebra rozparły pierś.
Przygotowywała
się.
Chlusnęła
rzeką ognia.
Ściana
płomieni
wyrosła
pomiędzy smokiem a karłami.
Ogień pożerał wszystko, wznosił się
pożogą na co najmniej sześć łokci.
Odcinał drogę.
Równie dobrze strumyczek roiłby
sobie, że zatrzyma stado turów.
Brodacze na tak liche przeszkody
nie zważali wcale.
Przedostali się na drugą stronę
całą gromadą. Natychmiast obsko
czyli bestię. Obłazili ją jak robactwo,
a później kłuli, dźgali, cięli, rozdzie
rali, miażdżyli.
Wreszcie
gadzia
krew
popłynęła obficie.
Raniony jaszczur bynajmniej
nie dawał się zarzynać jak kurczak.
Nie pozostawał dłużny, odpłacając
pięknym za nadobne. Miażdżył
łapami, tłukł rogami, rozrzucał na
pastników ogonem.

Pięli się po łuskowatym karku, chwy
tali za krawędzie opancerzenia,
zawzięcie drapali wyżej. Ale odpadli
po tym, jak jaszczur wstrząsnął się od
rogów po ogon.
Jednak nie wszyscy.
Ci, którym udało się pozostać,
podważali tarczki i z zajadłością
wbijali w odsłoniętą nareszcie tkankę
wszelkie dostępne ostrza.
Ci, którzy odpadli, też bynajmniej
nie próżnowali. Prawie nieznisz
czalni, grubokościści, niewrażliwi
na ból, lekceważyli własne życie.
Zależało im tylko na jednym, by nie
zawieźć braci i kawałek stali wrazić
w gadzie c ielsko.
Smok pisnął, po czym zerwał się
do biegu. Machał ogonem, wstrząsał
się. Pozrzucał wszystkich.
Poza
jednym
uparciuchem
uzbrojonym w ogromny, dwu
łokciowy hak.
– Mam ja coś dla ciebie, bratku! –
zawarczał ów smoczy jeździec, wty
kając zadzior za gadzią łuskę.
Jaszczur spojrzał za siebie. Plunął.
Krasnolud spadł, unikając żrącej
cieczy. Legł na ziemi. Ale bynajmniej
nie wypuścił liny przywiązanej do
haka. Trzymał ją tak mocno niczym
jakiś skarb, jak jurny młodzian
świeżo poślubioną oblubienicę w ich
pierwszą noc.
– Do mnie, bracia! – wrzasnął.
Dziesięć
par
rąk
chwyciło
rozwijający się sznur, po czym
zaparło się w ziemię. A po chwili
wystrzeliło w powietrze, bo mocny
powróz nie został przerwany, ani
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Tylko z ogniem już mu się
nie udawało.
Na pięć kolejnych prób, ledwie
raz plunął płomieniem. Na bardzo
krótko. Zapasy łatwopalnej wydzie
liny bardzo się skurczyły. Poranił jed
nak przeciwników.
Okazało się, że za mało. Żadnego
nie odpędził. Mógłby tylko w jeden
sposób. Zabijając. Ani jednego póki co
nie ukatrupił. Oni wciąż się na niego
darli, na nic nie zważając. W rozpaczy
rzucił się na ziemię. Zaczął się tarzać,
by zgnieść oprawców. I chyba z dwo
ma mu się udało. Lecz dla pozostałych
brzuch odsłonił. Błyskawicznie go
skłuli. Zasmolił, pisnął, zakwiczał.
Rzucił się do ucieczki.
Tamci pognali za nim wrzeszczącą
zgrają. A kilku udało się pozostać
na grzbiecie. Któryś wydłubał oko.
Inny pchnął dzidą w otwartą paszczę.
Następny odrąbał kawałek ogona.
Smok kręcił się jak pies za chwos
tem, drapaniem usiłował pozbyć
gryzącego robactwa.
Z prawdziwym może by się
mu udało.
Ale nie z brodaczami.
Uporczywe karły!
Dwóch wspólnymi siłami wbiło
mu hak między palce, inny zaczepił
kolejny o skrzydło, jakiś szaleniec
wlazł na łeb i wetknął zadzior w ucho.
Później gromada kłuła, dźgała,
cięła. Do upadłego. Brodacze umo
rusani, poparzeni, z wybitymi pal
cami, kulejący, plujący własną krwią,
pławili się jednak w smoczej.
Wreszcie bestia padła.

Już nie pozwolili jej wstać. Opletli
nogi łańcuchami i sznurami, związali
ogon i szyję. Ale jeszcze przez długi
czas potwór dawał oznaki życia.
Bardzo przy tym żwawe. Ciskał łbem
na wszystkie strony, bił ogonem.
Przynajmniej póki mógł. Ktoś wbił
dzidę w zad, inny rozpruł brzuch. Za
bójcy miotali się. Odkroili skrzydła,
wywlekli wnętrzności.
Wreszcie dobili uporczywe życie.
Choć nie uwierzyli w to od razu.
Jeszcze przez pewien czas dawali
upust wściekłości, krwiożerczości
i nienawiści wobec odwiecznego
wroga krasnoludzkiego plemienia.
Mścili się za wszystkie krzywdy.
Niektóre fragmenty smoka zostały
rozdarte na sztuki. Szczególnie
oberwało się ogonowi i łapom. Przed
całkowitym rozczłonkowaniem pan
cernego zewłoku obronili dopie
ro n
 ajstarsi.
–
Dość!
–
trzej
hufcowi
zakrzyknęli wspólnie.
Smokobójcy zatrzymali się. Popa
trzyli po sobie. Krew na każdym.
Nie rozpoznać własna, czy cudza.
Ogniste oczy.
Odstąpili.
Po chwili gromada zebrała
się wokół tych, którzy ją prowa
dzili. Całe trzy tuziny, co do jedne
go wojaka. Każdy na własnych
nogach, ale oczywiście mało który
w pełnej sprawności.
Nie poszło łatwo.
– Gotowiście maszerować dalej? –
spytali hufcowi.
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– Prowadźcie! – tuziny wrzasnęły
i uniosły zakrwawiony oręż.
Trzej starsi zwrócili się ku sobie.
Naradzali się. Rozważali sprawę
z każdej strony. Niekrótko. Później
oznajmili rodakom, co ustalili.
– Zostaniemy tu trzy dni. Trzeba
oprawić smoka. Wyciągnąć pęcherze
palne, wyściółkę żołądka. Dostarczyć
do zbadania. Przystajecie? – spytali.
Tak zwykle czyniono. Och, gdyby
poznać sekret smoczych płomieni!
Ich naród zyskałby nieśmiertelną
sławę. A to zawsze przypędza
chętnych. Wspólnota by się rozrosła,
przywiodła
majstrów
biegłych
we wszelkich sztukach, a każdy
krasnoludzki szczep o to zabiegał
przede wszystkim.
– Przystajemy! – oświadczyła gro
mada.
Należało
opatrzyć
rannych.
W większości odniesione obrażenia
nie należały do poważnych, w każdym
razie nie w przypadku niezmordo
wanych krasnoludów. Oni umieli
znieść niejedno. Jakieś stłuczenie,
płytkie rozcięcie, wybite palce.
Na to wystarczy kawałek nitki lub
sznurka albo rzemień jeśli kostka

skręcona. Żaden karzeł nawet by nie
jęknął, gdyby z czymś takim przyszło
maszerować bez wytchnienia dzień
i noc. Ale kilku przydeptanych przez
jaszczura miało połamane żebra
i pluło krwią. Ci marszu by nie
przetrzymali. Ponadto łupy trzeba
zebrać. Smocze łuski to nie byle co.
Również kły i rogi, tudzież kości.
Wszystko nada się na handel.
Zresztą nie było powodu, by się
gdziekolwiek spieszyć.
Król się nie odnalazł.
Dziesięć tuzinów bezpańskich
krasnoludów pętało się bez celu
po okolicznych krajach. Z nawyku
zaczynali kopać, wydobywali rudy,
wytapiali żelazo, naprawiali broń.
Nawet czasem jakiś tunel wykuli,
w którym spędzili miesiąc lub dwa.
Zdarzało się im znajdować
jaskinie trolli albo zasadzać na ogry.
Albo wreszcie, jak te trzy tuziny,
zarżnąć smoka.
Wszystko na nic.
Ostatni nędzarze.
Gromada zbłąkanych wędrowców.
Pszczółki bez królowej.
Nie miał kto stanąć na ich czele!

Jastek Telica
Nudny nudziarz nieodmiennie nudzący. Po szkołach, które nic nie dały, bo nie spełniły
oczekiwań. Jak to zwykle szkoły. Słowem wyedukowany samouk.
112

OPOWIADANIE

Bocznymi drogami
przez czas
Łukasz Marek Fiema

„ I just took a ride In a silver
 achine and I’m still feeling mean.
m
Do you wanna ride see yourself going
by the other side of the sky? I got
a silver machine. It flies side ways
thru’ time.”

Ociekający bogactwem wystrój
pomieszczenia przytłaczał tę nie
pozorną paczkę, szczególnie jeśli
spojrzało się na stojącą pod ścianą
replikę motocykla Jamesa Deana albo
umieszczony nieopodal, błyszczący
chromem karabin Browning M2.
Markus zdawał sobie jednak sprawę,
że zawartość owej paczki jest dalece
ciekawsza niż wszystkie kosztowne
cudeńka, jakie przed laty kupił razem
z domem za niebagatelną kwotę
siedemdziesięciu milionów dolarów.
Poza tym, ten skromny pakunek wart
był dziesięciokrotnie więcej.
Czekał specjalnie cały dzień,
odczuwając
przyjemną
niecier
pliwość. Celowo odwlekał chwilę
odpakowania przesyłki, aby w odpo
wiednim momencie znów poczuć
ten niemal zapomniany dreszcz
podniecenia, który w dzieciństwie
towarzyszył mu kiedy po wigilijnej

— Hawkwind

Przesyłka leżała na środku salo
nu, nieopodal ogromnej choinki,
przystrojonej
z
nieprzyzwoitym
przepychem, bo tam właśnie, zgod
nie z wytycznymi, zostawili ją tego
ranka pracownicy firmy dostawczej.
Paczka na pozór nie wyróżniała się
niczym szczególnym. Ot, pokaźny pa
kunek, o wymiarach w przybliżeniu
metr na dwa metry, owinięty czarną
folią z logo Mizar Chronostatic
Machines: zwiniętym w kłębek,
śpiącym niedźwiadkiem.
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kolacji wreszcie dorwał się do
stosu prezentów.
Na zewnątrz było już ciemno.
W ciepłym, wieczornym powietrzu,
otulającym uliczki Beverly Hills,
cykały zraszacze trawników. Nieste
ty, nie było tutaj mowy o prawdzi
wych Świętach, takich ze śniegiem
i mrozem. Ale przeprowadzka do Los
Angeles miała też swoje dobre strony.
Przede wszystkim, wokół mieszkało
mnóstwo wpływowych osobistości,
z którymi mógł się zaprzyjaźnić.
Albo przynajmniej wypić piwo czy
zagrać w golfa. Prócz tego istniała
również szansa, że pewnego dnia
uda mu się umówić z Paris Hilton
albo Miley Cyrus. Bądź inną miłą
dziewczyną, która wprawdzie nie
zostanie jego towarzyszką życia, ale
może chociaż przyjemnie spędzi
z nim czas na rozmowie czy gra
niu na konsoli. Oraz robieniu
innych rzeczy.
Westchnął, widząc swoje odbicie
w lustrze. Aby mieć szanse u jakiejś
kobiety, z całą pewnością powinien
schudnąć, jednak trzymanie się
zaleceń dietetyka wciąż stanowiło
problem. Podobnie jak zmusza
nie się do regularnych ćwiczeń
i aktywności na świeżym powietrzu.
Mógłby też popracować nad całym
swoim wyglądem, zrywając w końcu
z wizerunkiem zamkniętego w sobie
programisty, który swego czasu nie
pomiernie wzbogacił się na prostej
grze komputerowej. Może powinien
pozbyć się brody? Nie był pewien,
czy stanowiło to krok we właściwym

 ierunku. Poza tym lubił swoją brodę
k
uważając, że dodaje mu ona charak
teru. W każdym razie, jeśli chodziło
o inne rzeczy, zdecydowanie odradza
no mu przykrywanie rozległej łysiny
nieodłącznym, czarnym kapeluszem.
Może warto pomyśleć o transplantacji
włosów? Travolta, którego niedaw
no poznał w jednym z pubów przy
Santa Monica Boulevard, polecił mu
nawet specjalistę, u którego swego
czasu sam przeprowadził zabieg. Ale
czy to naprawę coś zmieni? Markus
szczerze wątpił. Nie miał szczęścia do
kobiet i tyle.
Jak często bywało wieczorami,
dosięgło go bolesne poczucie osamot
nienia. Stwierdzenie, że pieniądze
nie dają szczęścia, mogło wydawać
się banalne, jednak Markus dobrze
widział ile w nim jest prawdy. Nie
miał dziewczyny, nie miał przyjaciół,
a jego życie stało się wyblakłe jak
stara fotografia.
Otrząsnął się z przykrych myśli.
Nie czas teraz na pogrążanie się
w smutku. Przecież są Święta. Wziął
ze stołu pilota i zaczął przeglądać
swoją muzyczną listę w poszukiwaniu
czegoś odpowiedniego na tę okazję.
Po chwili ze wszystkich głośników
rozległo się Bjällerklang, bjällerklang
Hör dess dinglidong... przy wesołym
akompaniamencie pobrzękujących
dzwoneczków. Poczuł się prawie jak
w rodzinnym domu w Edsbyn, a gdy
zamknął żaluzje, nieomal mógł sobie
wyobrazić śnieg sypiący za pomalo
wanymi mrozem oknami.
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Po tym kiedy wprawił się już
w odpowiedni, świąteczny nastrój,
przyniósł nóż do tapet, przykucnął
obok paczki i zaczął przecinać
plastikowe taśmy, obwiązujące prze
syłkę. Robił to bez nadmiernego
pośpiechu, aby w pełni wykorzystać
tę rzadką chwilę radości. Kiedy taśmy
były już przecięte zabrał się za odwi
janie folii. Niebawem jej postrzępione
płachty leżały zwinięte na bezładnym
stosie razem ze skrawkami plastiku,
zaś przed nim spoczywał niepokojąco
czarny, pozbawiony oznaczeń karton.
Patrząc na pudło, przypomniał
sobie, że takie przesyłki otrzymało
nie więcej niż piętnastu ludzi
na całym świecie. Była to, można
powiedzieć, edycja wyjątkowo limi
towana. Aby dokonać zamówienia
należało mieć odpowiednie wpływy,
znajomości albo szczęście polega
jące na tym, że dzieciaki kogoś
ważnego uwielbiają grę, którą kiedyś
napisałeś. Pomijając przy tym fakt,
że sama informacja o możliwości
zakupu dotarła tylko do wąskiego
grona wybranych.
O ile wiedział, podobną paczkę
dostali między innymi Elon Musk,
Mark Zuckerberg oraz Bill Gates,
co nie było niczym zaskakującym.
Wśród szczęśliwców znalazł się także
Warren Buffet, ale zaraz oddał swoją
przesyłkę Hawkingowi twierdząc,
że on sam jest już za stary na takie
zabawy, a schorowany fizyk będzie
miał z tego większy pożytek. Bardzo
to szlachetne z jego strony, trzeba
przyznać. W kręgu wtajemniczonych

osób pojawiały się też pogłoski,
że parę lat wcześniej z możliwości
przedsprzedaży skorzystał Steve
Jobs, aby później upozorować swoją
śmierć i zniknąć ze sceny. Markus
nie wiedział ile było w tym prawdy,
ale wydawało mu się to całkiem
możliwe. A z pewnością bardziej
prawdopodobne niż rozchodzące
się w Darknecie pogłoski, że MCM,
sprzedająca produkt, ma powiązania
z ludźmi pracującymi w latach
sześćdziesiątych nad technologią
zdobytą w Roswell. Co za bzdura!
Ostrożnie manipulując nożem
naciął karton i powoli go otworzył,
a później zamarł w bezruchu, nie
mal wstrzymując oddech. Wewnątrz
spoczywała pokaźna skrzynia z po
łyskującego metalu, przypominająca
trochę futurystyczną trumnę, pasu
jącą do jakiegoś starego filmu
z Flashem Gordonem. Nie było mowy,
by zdołał ją wydobyć, więc po prostu
rozciął pudło po bokach tak, że tek
tura otworzyła się na wszystkie stro
ny jak płatki magicznego kwiatu.
Teraz mógł dokładnie się jej przyjrzeć.
Skrzynia już na pierwszy rzut
oka intrygowała swym wyglądem.
Złożona była z dwóch części, z których
górną stanowiło estetycznie profilo
wane wieko, osadzone na solidnych
zawiasach i wyposażone w zmyślne
zatrzaski. Wieko opatrzone zostało
okrągłym, nitowanym okienkiem,
pod który znajdowała się tabliczka
z dotykowym wyświetlaczem, w tej
chwili wygaszonym. Markus musnął
go palcem i ekran natychmiast ożył,
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ukazując proste menu z mnogością
różnych przycisków i suwaków.
Przez pewien czas dotykał ekranu,
bawiąc się aktywacją losowo wybiera
nych opcji, na co skrzynia reagowała
różnego rodzaju dźwiękami, od
cichego pomrukiwania, aż po nie
cierpliwe popiskiwanie. Dopiero gdy
zareagowała ostrzegawczym wy
ciem, a na ekranie ukazały się rozja
rzone wściekłą czerwienią słowa:
plutonium chamber fully operational,
critical mass achieved, przestał bez
trosko
postukiwać
wyświetlacz,
odskakując od skrzyni jak oparzony.
Co jak co, ale wysadzenie w powietrze
Beverly Hills, a może nawet i całego
Los Angeles, było ostatnią rzeczą,
której pragnął.
Odczekał chwilę z mocno bijącym
sercem, nie będąc pewnym, czy
powinien uciekać jak najdalej stąd,
czy dzwonić do obsługi technicznej.
Na szczęście skrzynia niebawem
umilkła, zaś budząca niepokój infor
macja znikła. Wówczas Markus
postanowił przyjrzeć się doku
mentacji, która zapewne została
dołączona do przesyłki. Wprawdzie
każdy szanujący się kompute
rowy geek nie czytuje takich rzeczy,
dochodząc do wszystkiego metodą
prób i błędów, jednak bez wątpienia
sytuacja była wyjątkowa.
Obszerny podręcznik użytkow
nika, w eleganckiej, plastikowej
kopercie,
znalazł
przytwierdzo
ny do jednego z boków skrzyni.
Koperta zawierała również krążek
CD oraz kartę szybkiej obsługi,

gdzie na przykładzie kilku obraz
ków z grubsza wyjaśniano co i jak.
Markus pośpiesznie przekartkował
podręcznik, po czym odłożył go na stół,
kładąc pomiędzy kubek wigilijnego
grzańca a tacę pełną pachnących
cynamonem pierniczków. Później
przyniósł z sypialni laptopa, umieścił
w nim płytkę i zaczął przeglądać jej
zawartość. Na końcu zainstalował
aplikację, będącą przystępnie skon
struowanym samouczkiem, dzięki
któremu po pięciu minutach miał
już całkiem niezłe pojęcie jak działa
dostarczone mu urządzenie.
Kiedy zaopatrzony w znacznie
większą dozę pewności siebie, wy
korzystując nowo nabytą wiedzę
znów dotknął wyświetlacza i otworzył
wieko skrzyni, które uniosło się
z przeciągłym sykiem, wewnątrz
znalazł miłą niespodziankę. Na sza
rej, matowej wykładzinie leżał spory,
pluszowy miś, wyglądający tak, jakby
ogarniała go senność, bo szklane pa
ciorki oczu miał w zabawy sposób
przymknięte. Oficjalna maskotka
MCM. Markus posadził niedźwiadka
na fotelu, wcześniej zdejmując
z niego talerz szafranowych bułeczek.
Gorzko pomyślał, że z braku innego
towarzystwa, dobre i takie.
Później
dokładnie
obejrzał
skrzynię w środku. Jej wnętrze
wyłożone zostało miękką, gumowatą
masą z jakiegoś śliskiego tworzywa,
przypominającego
trochę
plas
tik a trochę polistyrenową piankę.
Zaskoczyło go, że nigdzie nie dos
trzegł żadnych przewodów, rurek ani
116

Łukasz Marek Fiema
kocówek pomp infuzyjnych, które
spodziewał się znaleźć w środku.
Podobne maszyny wyposażone były
w tego rodzaju akcesoria chyba we
wszystkich znanych filmach fan
tastyczno-naukowych. A na pewno
w tych, które oglądał. Zaraz jednak
przypomniał sobie co mówił wstęp
do samouczka. Urządzenie działało
w oparciu o “nierelatywistyczną
dylatację temporalną”, jak można
było
dalej
wyczytać,
będącą
efektem
“lokalnego
skalowania
nieciągłości Plancka”. Cokolwiek to
oznaczało. W każdym razie zastrzy
ki ani elektrody nie były potrzebne.
Tyle zrozumiał.
Natychmiast postanowił przepro
wadzić eksperyment. Prosty i bez
pieczny. Obiektem doświadczalnym
stał się kubek z tradycyjnym
szwedzkim Glöggiem. Bez wątpienia
podkreślało to wagę chwili, nadając
jej patriotyczny akcent. Upił parę
łyków grzańca, rozkoszując się
cynamonowo-goździkowym
sma
kiem, doprawionym delikatną nutą
imbiru, po czym ostrożnie umieścił
kubek w skrzyni. Po krótkim namyśle
położył jeszcze obok kawałek pizzy
i zamknął wieko. Następnie wybraw
szy stosowne menu w panelu doty
kowym ustawił odpowiednią datę, by
na końcu zatwierdzić swoją decyzję,
co skrzynia przyjęła ochoczym po
mrukiem, przypominającym trochę
odgłos rozpędzającego się Ferrari,
chociaż znacznie cichszym.
Procedura była zaskakująco pros
ta i aż się zdziwił, że już po wszystkim.

Skrzynia wciąż mruczała, a kiedy jej
niepewnie dotknął, wyczuł nieznacz
ne wibracje. Najwyraźniej wszystko
działało bez zarzutu, bo cyfrowy
zegar, ukazany na wyświetlaczu,
zaczął wstecznie odliczać czas,
sekunda po sekundzie. Wyznaczoną
datą docelową był trzydziesty grud
nia, więc Markus starając się uzbroić
w cierpliwość pozostawił skrzynię
samą sobie, a nie mając bladego
pojęcia, jak spędzić resztę wigilijnego
wieczoru, bez wyrzutów sumienia
zabrał się za szafranowe bułeczki
przegryzane piernikami. Miś, wciąż
walcząc z sennością, spoglądał
na n
 iego z dezaprobatą.
***
Przez kolejny tydzień Markus
robił wszystko to, co zwykł robić
w wolnym czasie. A odkąd kilka lat
temu został miliarderem, wolne
go czasu miał pod dostatkiem.
Całymi dniami grał więc na kon
soli, flirtował przez portale randko
we z gorącymi dwudziestolatkami
albo zapominając o całym świecie
z zapałem klepał w klawisze laptopa,
pisząc zabawne gry zręcznościowe.
Zaś gdy mu się to znudziło, leżakował
w ogrodzie pijąc jednego drinka
za drugim i obserwował przez
lornetkę sąsiadów, jeździł quadem
po plaży w Santa Monica, bądź też
siadał na ławce w Beverly Gardens
Park i czytając Scientific American
czekał, aż zaczepi go jakaś atrakcyj
na, spragniona intelektu nieznajoma.
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Co jednak nie następowało. Dzięki
temu mógł jednak poświęcić wieczo
ry na obejrzenie po raz szósty wszyst
kich części Harry’ego Pottera.
Niekiedy zaglądał do skrzyni
przez okienko w pokrywie, za każdym
razem stwierdzając, że już sam
widok tego, co dzieje się wewnątrz,
jest fascynujący. A właściwie tego,
co się nie dzieje. Bowiem o ile pizza
wyglądała zupełnie zwyczajnie, to
nad kubkiem, który tkwił w płytkim
zagłębieniu wykładziny, stale wisiały
nieruchome kłębki pary, unoszące
się niczym zastygły w powietrzu
welon. Gdy pierwszy raz pojął zna
czenie tego, na co właśnie spogląda,
przeszedł go zimny dreszcz, bo dopie
ro wówczas w pełni zdał sobie sprawę
z możliwości urządzenia, chociaż
na razie ich demonstracja była ra
czej skromna. Markus pomyślał jed
nak o perspektywach, jakie się przed
nim pojawiły.
W wyznaczonym dniu, o wyzna
czonej porze, a był to akurat wtorkowy
wieczór, tętniący już zapowiedzią
sylwestrowej nocy, pokrywa skrzy
ni otwarła się na jego oczach
z cichym stęknięciem, przywodzącym
na myśl westchnienie ulgi. Kłębki
pary zaczęły znów ulatywać znad
kubka, a kiedy ujął go w dłonie
i pociągnął solidny łyk, nieomal
sparzył sobie gardło. Po ugryzieniu
kawałka pizzy stwierdził natomiast,
że jest ona wciąż świeża i chrupiąca,
jakby dopiero co została przynie
siona przez dostawcę. Tym samym
przekonał się, że skrzynia działa

jak należy. Rzecz jasna, jej przezna
czeniem było znacznie więcej niż
tylko utrzymywanie stanu oraz tem
peratury znajdujących się wewnątrz
potraw, chociaż już w tym przypadku
spisywała się wyśmienicie.
Przez długą chwilę Markus
stał nad skrzynią, przeżuwając
pizzę i zastanawiał się co dalej.
Mimo wszystko nie był pewien,
czy znajdzie w sobie odwagę, by
zaryzykować poważniejszy ekspe
ryment. Kiedy jednak dopił wigilij
nego grzańca, a po całym jego
ciele rozpłynęło się przyjemne
ciepło, nabrał animuszu. Decyzja
została podjęta. W końcu świat
należał do odważnych. Tak przynaj
mniej mówiono.
Pośpiesznie, aby przypadkiem
nie dopuścić do siebie myśli o rezyg
nacji z zamiaru, wystukał na dotyko
wym panelu datę. Zatwierdziwszy
ją wgramolił się do skrzyni i ułożył
jak mógł najwygodniej. Leżąc już,
pomyślał, że to co robi jest nie tyl
ko niewiarygodnie dziwne, ale też
zapewne szalone. Potem niespodzie
wanie przypomniał sobie zagadkę,
który próbował rozwikłać, będąc
jeszcze dzieckiem. Czy teleporter
w Star Treku przypadkiem nie za
bijał ludzi, tworząc po prostu ich
kopie? A zaraz potem zadźwięczało
mu w głowie “Trzeba odwagi, by
wejść do tej maszyny każdej nocy nie
wiedząc, czy będzie się człowiekiem
w skrzyni... czy Prestiżem”. Ale szyb
ko odegnał wszystkie te nieprzyjem
ne myśli czując, że jeszcze chwilę
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i stchórzy. Skrzynia przecież nie
przenosiła ludzi z miejsca na miejsce.
Nie przenosiła ich nawet, w sensie
dosłownym, w czasie. Oszukiwała
jedynie trochę rzeczywistość, wyko
rzystując furtkę odkrytą przez pocz
ciwego Einsteina.
Zdecydowanym ruchem zatrzas
nął nad sobą wieko i urządzenie
natychmiast odezwało się potęż
niejącym pomrukiem. Poczuł naras
tające, choć subtelne wibracje. Trochę
przypominało to wszystko leżenie
w komorze rezonansu magnetycz
nego. W tężejącym od niepewności
i strachu umyśle zdążył jeszcze
ujrzeć rozpędzającego się, srebrne
go DeLorana, który za moment ma
zniknąć w oślepiającym błysku
światła, pozostawiając za sobą pło
nące ślady opon. Później umieszczo
ne tuż przed jego oczami okienko za
migotało bezładem kolorów. I nagle
wszystko się uspokoiło.

Posapując wygrzebał się z ma
szyny stwierdzając, że próbę trzeba
powtórzyć, a jeśli nadal nie będzie
efektu, skontaktuje się z MCM,
prosząc o wyjaśnienia. Ale gdy
za przeszkloną ścianą salonu ujrzał
feerię fajerwerków, wykwitających
na niebie ponad Beverly Hills ni
czym ogniste kwiaty, uderzył się
w czoło otwartą dłonią. Znalazł
pilota i włączył telewizor. Zachod
nie Wybrzeże świętowało właśnie
nadejście Nowego Roku.
Serce zabiło mu mocniej. A więc
przeskoczył cały dzień, nie mając
poczucia upływu czasu. Doznanie
było tak niesamowite, że aż z wraże
nia usiadł w fotelu. Następnie, aby
nieco się uspokoić, drżącą ręką nalał
sobie szklaneczkę Jacka Danielsa.
Oczywiście, zamawiając urządzenie
wiedział z grubsza, w jaki sposób
ono działa, jednak co innego prze
czytać opis, a co innego osobiście
doświadczyć takiego fenomenu.
Kiedy już ochłonął, raptownie
poderwał się z fotela. Nie miał za
miaru spędzać sylwestra samotnie
w swoim ogromnym, pustym domu.
Zapragnął wyrwać się na miasto
i pobyć między ludźmi. Wieczór,
wybuchający na niebie kolejny
mi falami sztucznych ogni, kusił
obietnicą znalezienia towarzystwa,
w którym będzie się dobrze bawił,
choćby przez chwilę.
Stojąc przed lustrem w czarnej,
stylowej marynarce i równie sty
lowym czarnym kapeluszu, zasta
nawiał się, czy wziąć samochód,

***
Wieko uniosło się z sykiem, a uszu
Markusa dobiegły przytłumione od
głosy strzelających petard i sztucz
nych ogni. W pierwszej chwili nie
wiedział, co się stało. Poleżał jeszcze
trochę, po czym zerknął na zegarek.
Od momentu wejścia do skrzyni
nie upłynęło więcej niż parę minut,
zaś kalendarz nadal wskazywał
trzydziestego grudnia. Westchnął
rozczarowany. Coś albo się zepsu
ło, albo nie zadziałało tak jak
zadziałać powinno.
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czy też raczej wezwać limuzynę.
Ostatecznie zdecydował się pojechać
swoim błękitnym Bugatti Veyron,
bo spośród wszystkich sześciu posia
danych samochodów ten właśnie
lubił najbardziej. Zrobił jeszcze kilka
niemrawych skłonów i niepełnych
przysiadów, aby udowodnić sobie,
że kondycję wciąż ma niezłą, a później
zawadiacko wymachując kluczykami
ruszył do garażu.
Po dziesięciu minutach, słuchając
The Chemical Brothers, pędził już
przez Hollywood drogą stanową
numer dwa, zmierzając prosto
w kierunku śródmieścia Los Ange
les, płonącego na tle nocnego nieba
rozjarzonymi zarysami drapaczy
chmur. Od niechcenia opierając ręce
na kierownicy, wystukiwał palcami
rytm kolejnych piosenek. Czuł się
niemal szczęśliwy za każdym razem,
kiedy po krótkim postoju na światłach
dociskał pedał gazu i szesnaście cylin
drów grało pod maską pełną mocą,
a samochód bez wysiłku wyrywał się
do przodu, osiągając setkę w niecałe
trzy sekundy.
Dochodziła pierwsza w nocy gdy
zatrzymał się przed jakimś irlandz
kim pubem. Z wnętrza dobiegała
muzyka i gwar rozmów. Parkując
pomiędzy masywnym, czerwonym
Harleyem-Davidsonem, opatrzonym
piracką flagą, a brudnym, czarnym
Porshe 911 z rozbitym przednim re
flektorem pomyślał, że aby znaleźć
towarzystwo w tym mieście, o tej
porze, jest to miejsce równie dobre
jak każde inne.

W pubie bawiło sie sporo osób,
ale nie było przesadnie tłoczno.
Markus wypatrzył miejsce przy
barze i zamówił Guinesa, którego
o ile pamiętał, nie pił od paru lat.
Siedząc
naprzeciw
krzątającego
się barmana sączył piwo małymi
łykami, niekiedy odwracając się by
spojrzeć na ludzi albo w zawieszony
na ścianie telewizor, chociaż nie było
w nim nic godnego uwagi. Słysząc
pobrzękiwanie kufli, śmiechy oraz
podpite głosy, którym towarzyszyła
pełna werwy irlandzka muzyka,
miał wrażenie, że cofnął się w czasie
i znów siedzi ze znajomymi w jakimś
pubie w centrum Sztokholmu,
po ośmiu godzinach spędzonych nad
klawiaturą. Nostalgia chwyciła serce
przykrym uściskiem. Ten rozdział
jego życia został już jednak dawno
zamknięty. Skrzynia, choć była cu
downym urządzeniem, nie mogła go
tam przenieść.
Zamierzał zamówić następne piwo
kiedy akurat pojawił się mężczyzna
w średnim wieku, który ciężko przy
siad na stołku obok. Na głowie nosił
kowbojski kapelusz z brązowej skóry.
Poza tym miał na sobie wytartą,
dżinsową bluzę oraz wysokie buty
z zadartymi szpicami. Jednym sło
wem wyglądał dokładnie tak, jak
według przeciętnego Europejczyka
powinien wyglądać teksański farmer.
Albo szeryf niewielkiego miasteczka
na Dzikim Zachodzie. Brakowało mu
tylko odznaki oraz kabury z rewol
werem przy pasie.
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pół roku panuje tam zima, opowiadał
sprośne żarty i chwalił się osiągami
swojego Lamborghini. Stanowczo też
odradzał kupno elektrycznego samo
chodu, gdy Markus zapytał, co sądzi
o najnowszej ofercie z fabryk Tesli.
– Ten cudak Musk nie wie co
robi – krzywił się z niesmakiem John,
jakby zmuszono go do zjedzenia
kawałka cytryny. – Samochód musi
być głośny i wyrzucać z siebie spa
liny, ot co. A kiedy podniesiesz maskę,
powinieneś czuć przetrawioną przez
silnik benzynę. Tak było od czasów
Henry’ego Forda i tak powinno być
dalej. To elektryczne dziadostwo
może i jest ładne, ale to ani samochód,
ani wózek spacerowy – narzekał,
kręcąc z dezaprobatą głową.
Po trzeciej kolejce byli już najlep
szymi przyjaciółmi i John ze smut
kiem poskarżył się, że jego żona to
okropna zołza, przed którą nie ma
ucieczki. Do tego bez skrupułów
drenuje mu kieszeń i wciąż jej mało.
Markus z kolei opowiedział o swoim
braku szczęścia w relacjach z kobie
tami, otrzymując w zamian kilka bez
cennych porad, mających to zmienić.
Później przeszli na politykę. Markus
tu się odzywał niewiele, lecz John był
zagorzałym republikaninem, a w ser
cu nieustępliwym konserwatystą, cze
go dał należyty wyraz, głośno chwaląc
poczynania obecnego rządu.
– Zobaczysz stary, w tym roku
zrobimy porządki z Koreą, a później
przyjdzie czas na Iran – powiedział,
układając palce w kształt pisto
letu i udając, że po kolei strzela

– Hej, koleś, ja cię znam! –
powiedział mężczyzna, zakładając
stopę na stopę i opierając łokieć o bar.
Markus mimowolnie skurczył się
w sobie. Spojrzał ku nieznajomemu.
– Nie jestem pewien, ale możliwe –
odpowiedział.
– No jasne, że cię znam! –
Mężczyzna roześmiał się, szczerząc
białe zęby. – Jesteś tym gościem z Nor
wegii, który napisał gierkę o budo
waniu różnych rzeczy. Moje dzieciaki
ciągle w nią grają. Są zachwycone.
– Ze Szwecji – poprawił go
Markus. – Norwegia jest zaraz obok.
– To Norwegia nie jest gdzieś
w Szwecji? – zdziwił się nieznajomy,
wybałuszając oczy. – Nieważne. Poz
wól, stary, że postawię ci drinka –
dodał, klepiąc Markusa po plecach.
Nie odmówił, więc za chwilę bar
man postawił przed nimi dwie szklan
ki jakiejś drogiej whiskey. Tymczasem
mężczyzna rozgadał się na całego,
znajdując w Markusie dobrego kom
pana. Jak się niebawem okazało, miał
na imię John i był producentem samo
chodów z Arizony, posiadającym przy
tym znaczne udziały w Texaco oraz
Exxon Mobile. Nowy Rok spędzał
w Los Angeles z całą rodziną ale jak
sam przyznał, potrzebował dla siebie
chwili wytchnienia, więc wyskoczył
na miasto trochę się zabawić.
Po drugiej wychylonej kolej
ce rozmawiał już z Markusem
jak ze starym kumplem, okazując
prostoduszną, amerykańską serdecz
ność. Wypytywał o życie w Szwecji,
będąc święcie przekonanym, że przez
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John. – Niejeden pewnie by się skusił.
Ale jeśli chodzi o mnie, nie ma mowy,
żebym porzucił dzieciaki. Chcę mieć
pewność, że niczego im nie zabraknie
i wyjdą na porządnych ludzi.
– A gdybyś nie miał dzieci? –
Markus nie dawał za wygraną.
John skinął barmanowi, by nalał
im następną kolejkę. Później z kiesze
ni bluzy wyciągnął cygaro, odpalił
je pozłacaną zapalniczką z wygra
werowanym orłem i wydmuchaw
szy kłąb dymu, zamyślił się
marszcząc brwi.
– Sądzę, że wtedy bym się wybrał
na taką wycieczkę – odpowiedział,
strzepując popiół do podsuniętej
przez barmana popielniczki. – Jed
nak wcześniej bym się solidnie
przygotował. Kazałbym zbudować
porządny schron przeciwatomo
wy. Taki, jakie budowali jeszcze
za Reagana. Z własnym zasilaniem,
filtrowaniem powietrza oraz za
pasem żywności i całą resztą. Sto lat to
szmat czasu, więc lepiej spodziewać
się najgorszego. Nigdy nic nie
wiadomo. Wtedy mógłbym spokoj
nie przespać cały wiek nie martwiąc
się, że ktoś mi będzie przeszkadzał,
albo spadnie na mnie chińska czy

rosyjska atomówka.
Markus pokiwał ze zrozumieniem
głową przyznając w duchu, że Janke
si, mimo pozornej niefrasobliwości,
mają głowę na karku. Zaczął też
notować w myślach, jakie rzeczy
powinny znaleźć się w tak przygo
towanej kryjówce. John tymczasem,
ćmiąc cygaro szczegółowo wyliczał,

do butelek za barem. – Wyślemy
gdzie trzeba naszych dzielnych
chłopaków. Oni posprzątają jak na
leży. A za rok, najdalej za dwa lata
wrócimy na Księżyc i w całości go zaj
miemy. Chińczycy nie będą mieli tam
czego szukać. Ameryka znów stanie
się wielka.
Wychyliwszy czwartą kolejkę,
a dochodziła wtedy trzecia w nocy,
zaczęli rozmawiać o sporcie. Przy tej
okazji John zapragnął wpoić Marku
sowi miłość do baseballa, lecz
z mizernym skutkiem. Mimo to,
używając rozłożonych na barze
ćwierćdolarówek, z godną podzi
wu cierpliwością tłumaczył zasady
rozgrywki wyjaśniając, co to są bazy,
czym zajmują się łapacze oraz w jaki
sposób naliczana jest punktacja.
Po piątej kolejce Markus, będąc
już umiarkowanie pijany, odczuł
nieodpartą potrzebę przejścia do
bardziej abstrakcyjnych tematów,
co często mu się zdarzało w ta
kich sytuacjach.
– Słuchaj, co byś zrobił gdybyś
miał, dajmy na to, taką maszynę,
która może przenieść cię w czasie, ale
tylko w przyszłość? – zapytał, kręcąc
pustą szklanką. – Wiesz, nie mógłbyś
się z powrotem cofnąć.
– Coś jak w tej komedii Woody’ego
Allena, gdzie faceta zamrażają i budzi
się za sto lat?
– O właśnie. Taka maszyna, która
cię zamraża – odparł Markus, nie
chcąc wchodzić w szczegóły.
– To całkiem niezły sposób, by
uwolnić się od żony – przyznał
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co byłoby mu niezbędne. Wymienił
między innym radiostację na baterie
słoneczne, zestaw uniwersalnych
narzędzi, przyzwoity kombinezon
ochronny oraz parę funtów złota
w sztabkach, bo ile będzie wart dolar
za sto lat, tego nie wiadomo.
Świtało już gdy wyszli z pubu
zataczając się i śpiewając na całe
gardło Yellow River. Później uścisnęli
się serdecznie na pożegnanie, po czym
John ruszył w swoją stronę, a Markus
zadzwonił po limuzynę. Przysypiając
w niej, nieprzytomnym spojrzeniem
patrzył na ludzi, którzy chwiejnym
krokiem ciągnęli zaśmieconymi uli
cami miasta. Los Angeles budziło
się właśnie do życia z noworocz
nym kacem.

bali pół ogrodu, ryjąc w ziemi jak
pracowite krety, mocując zbrojenia,
a później wylewając metry sześcienne
betonu. Wszędzie wokół kręcili się
ludzie w żółtych kaskach, wyglądający
jak oddział Bobów Budowniczych.
Hałasując jeździły ciężarówki i spy
chacze. Jednym słowem, zapanował
istny chaos. Sąsiedzi zaś, widząc
całe to zamieszanie, przyglądali się
i plotkowali na potęgę. Szczególnie
irytująca była pewna kobieta, która
całymi godzinami tkwiła z lornetką
przed swoim domem, śledząc postępy
prac, a następnie rozpisywała się
na Twitterze o panice, jaka ogarnęła
Hollywood z powodu szaleńczych
poczynań prezydenta.
Markus nie czuł się z tym wszyst
kim dobrze, ponieważ nie lubił
być w centrum zainteresowania.
Na pewien czas wyprowadził się
więc do Las Vegas, gdzie wynajął
elegancki apartament. Oczekując
tam zakończenia budowy spędzał
czas na zabawie w kasynach,
grając głównie w blackjacka oraz
ruletkę, czemu towarzyszyło zmien
ne szczęście. Bez zbytniego prze
konania próbował też zastosować
zalecenia Johna, dotyczące podry
wania kobiet, ale nie odnotował
znaczących sukcesów.
Schron, który ukończono w zapo
wiedzianym terminie, był sporą bu
dowlą ze stali i żelbetu, zagrzebaną
pięć metrów pod ziemią. Umiejsco
wiono go tuż obok rezydencji, w miejs
cu, gdzie jeszcze niedawno znajdował
się basen. W tej chwili wyrastał tam

***
Pomysł, jaki narodził się tej nocy,
kiełkował przez kilka tygodni zanim
dojrzał do tego, by Markus podjął
się jego realizacji. Zaczął od znale
zienia w Internecie godnej uwagi
firmy, specjalizującej się w budowie
schronów przeciwatomowych. Ofer
ta była zróżnicowana, gdyż ostatnie
międzynarodowe napięcia sprawiły,
że niczym grzyby po deszczu zaczęły
wyrastać mniejsze bądź większe
spółki, zajmujące się takimi usługami.
Ostatecznie wybrał przedsiębiorstwo
z Nowego Meksyku, którego właś
ciciel zapewnił go, że zakończą pracę
do wiosny.
W ciągu następnych dwóch
miesięcy pracownicy firmy rozgrze
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gąszcz dopiero co posadzonych ber
berysów. Bunkier podzielony został
na kilka pomieszczeń, z których
wydzielono część mieszkalną, ma
gazyn, sekcję filtrów oraz sekcję
zasilania,
mieszczącą
sporych
rozmiarów generator, działający
na zgromadzony w butlach metan.
Jak bowiem Markus wyczytał, ben
zyna, już po kilkudziesięciu latach
składowania, nie nadawałaby się
do niczego.
Rezydencję łączył ze schronem
tunel, zaczynający się w piwnicy
pod garażem. Można było się do nie
go dostać odsuwając po prostu szafę
z narzędziami. Poza tym istniało
doskonale zamaskowane wejście
zapasowe, umieszczone w skarpie
wzniesienia, na którym znajdowała
się posesja. Ukryte było też jedno
z pomieszczeń w bunkrze i to właśnie
tam Markus nakazał robotnikom
postawić skrzynie, aby mieć absolutną
pewność, że nikt niepowołany jej
nie znajdzie. Pomieszczenie nazwał
“Kryptą Faraona” i żeby było za
bawnie,
postanowił
pomalować
nagie, betonowe ściany w różnego
rodzaju hieroglify, co wyszło mu
całkiem nieźle. Jeśli chodziło o samo
urządzenie,
według
specyfikacji
technicznej zasilająca je atomowa
bateria mogła wytrzymać pół wieku,
ale postępując zgodnie z instrukcją
bez większego problemu dało się
ją samemu wymienić. Kierując się
przezornością, zamówił więc dodat
kowe cztery sztuki, tak na wszelki wy
padek. Jeśli za kilkadziesiąt lat będzie

mógł wymienić skrzynię na taką,
która czerpie energię ze skórek ba
nanów i stęchłego piwa to świetnie,
ale póki co w grę wchodziły tylko po
jemniki z plutonem.
Po ukończeniu prac budowlanych,
wyposażeniu bunkra we wszystko co
należy i zgromadzeniu niezbędnych
zapasów, Markus nie raz napawał
się świadomością, że jeśli życie
dostatecznie mu się sprzykrzy, może
w każdej chwili wejść do skrzy
ni, po czym przeczekać w schro
nie pół wieku by sprawdzić, co mu
przyniesie przyszłość. Nigdy jed
nak z tej możliwości nie skorzystał.
Niekiedy zdarzało mu się wprawdzie
przeskoczyć parę dni czy nawet
tydzień, jak chociażby wtedy, kiedy
nie mógł się doczekać kolejnego
odcinka ulubionego serialu, ale nie
odważył się na żaden poważniejszy
krok. Strach przed nieznanym oraz
poczucie nieuchronności takiej de
cyzji skutecznie go powstrzymywały.
Aż nadszedł dzień w którym nie do
końca świadomie, postawił wszystko
na jedną kartę. Tamtego popołudnia
kompletnie się upił, spędzając chwile
gorzkiej samotności w towarzystwie
Jacka Danielsa, po tym jak spek
takularnie dostał kosza od kolejnej
kobiety, o której względy nieudol
nie zabiegał. Otaczający go świat
wydawał się szary, ponury i nic nie
warty, a przekonanie, że dalsze życie
nie będzie niczym więcej jak tylko
pustą egzystencją, doprowadziło go
do łez.
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 apobiegliwie pozostawił na jednej
z
z półek. Gdy drżącą ręką skrzesał
zapałkę i w otaczającej go ciemności
rozbłysnął wątły płomień, odetchnął
z ulgą. Później w blasku świecy
obejrzał dokładnie wnętrze “Krypty”.
Drzwi, tak jak się spodziewał,
były zamknięte na głucho, a wszędzie
zalegał kurz, pokrywający grubą
warstwą podłogę, półki oraz zgro
madzone pod ścianami plastikowe
pojemniki. Wyblakłe malunki od
chodziły ze ścian łuszczącymi się
płatami farby. Nikogo nie było to od...
nie wiedzieć ilu lat. Przetarł dłonią
wyświetlacz w pokrywie skrzyni
i spojrzał na niego stwierdzając,
że jest wygaszony. Dotknął go,
lecz
ekran
pozostał
martwy.
Najwyraźniej
wyczerpało
się
źródło zasilania.
Chwilę mu zajęło zanim zdał sobie
sprawę ze swojej sytuacji. Świat, jaki
znał, zniknął na zawsze w otchłani
czasu. Wszystko co tworzyło jego
rzeczywistość, odeszło. Być może
nie było już nawet tego, co wydawać
się mogło rzeczami nieprzemi
jalnymi, przynajmniej w odczuciu
ostatnich pokoleń. Meczów piłki
nożnej, kawy ze Starbucksa, CocaColi, Facebooka. Nawet stron porno.
Został rozbitkiem rzuconym w bliżej
nieokreśloną przyszłość. A wszystko
dlatego, że upił się i rozkleił z powodu
kobiety. Co za koszmar.
Jedynym co mógł w takiej sytuacji
zrobić było wyjście na zewnątrz by
przekonać się ile zostało ze świata,
który pamiętał. Nie zwlekał, gdyż nie

W chwili ostatecznego załamania,
na chwiejnych nogach, z butelką
w ręku, zszedł do piwnicy, gdzie
odsunął szafkę i obijając się od ściany
do ściany przeszedł tunelem do
schronu. Tam stanął nad skrzynią,
po czym usiłując złapać równowagę
ustawił zegara na dziesięć tysięcy lat,
a później, po wypiciu ostatniego łyka
whiskey, wcisnął się do środka i bez
namysłu zatrzasnął wieko.
***
Obudził się z bólem głowy
w zupełnej ciemności, nie mając
pojęcia gdzie jest ani co się stało.
W
pierwszej
chwili
pomyślał,
że został pogrzebany żywcem
i leży zamknięty w trumnie. Krzyk
przerażenia odbił się echem od be
tonowych ścian. Czy to on krzyczał?
Roztrzęsiony gorączkowo uniósł ręce,
a nie wyczuwając nad sobą żadnej
pokrywy, nieco się uspokoił. Usiadł.
Kiedy wbił spojrzenie w ciemność,
daremnie usiłując coś zobaczyć,
stopniowo wszystko zaczęło mu się
przypominać. Wciągnął nosem suche,
gorzkie powietrze, po czym głośno
przeklinając wydostał się ze skrzyni.
Przez pewien czas nerwowo
krążył po pomieszczeniu, co rusz
potykając się o coś, aż wymacał
włącznik światła. Pstryknął go parę
razy, ale wokół dalej panowała
smolista ciemność. Wtedy prze
straszył się, że stracił wzrok.
Miotając się na oślep znalazł w końcu
pudełko zapałek oraz świecę, które
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Całe techniczne wyposażenie bunkra,
w tym filtry oraz generator, o które
z taką pieczołowitością zadbał,
zostały dawno temu doszczętnie zde
montowane. Dostrzec można było
tylko żałosne pozostałości należą
cych do nich instalacji, umiejsco
wione w taki sposób, że nie dało się
ich usunąć bez naruszenia ścian.
Wszystko to budziło sporą nadzieję,
że wojny atomowej jednak nigdy
nie było. Chociaż z drugiej strony...
Skala, jaką nabrał konflikt, mogła
przecież cofnąć ludzkość do epo
ki średniowiecza.
Główne wejście okazało się być
zamknięte, ale widoczne na podłodze
ślady butów wskazywały na to,
że ktoś tutaj niekiedy bywa. Markus
nie wiedział, czy to dobrze czy źle.
Na szczęście wejście zapasowe,
ukryte tak samo zmyślnie jak jego
“Krypta”, nie zostało odnalezione.
Aby się do niego dostać musiał tylko
odsunąć wypełnioną przetworami
szafkę oraz usunąć maskowanie.
Szafka była jednak ciężka jak diabli,
nawet po zdjęciu słoików, więc solid
nie się przy tym zmęczył i musiał
nieco odpocząć. Okropnie go suszyło,
więc przy okazji, obwąchawszy
wcześniej zawartość, zdecydował się
podjąć ryzyko i wypił butelkę czegoś,
co smakowało jak bardzo kwaśny sok
porzeczkowy. Wreszcie, stojąc już
przed pancernymi drzwiami, chwycił
wystające z nich pordzewiałe koło,
po czym z wysiłkiem zaczął obracać.
Na
zewnątrz
było
ciemno,
chłodno i siąpił deszcz. Ciężkie krople

było na co czekać, tylko wyciągnął
z pojemnika kombinezon ochronny,
wdział go i tak przygotowany zabrał
się za otwieranie drzwi. Szło mu
opornie, bo przez niezliczone lata
ich mechanizm mocno zardzewiał.
Wreszcie udało się je uchylić na tyle,
że można było wyjść. Chciał jesz
cze zaopatrzyć się w latarkę oraz
licznik Geigera, lecz żadne z tych
urządzeń nie działało. Przypomniał
sobie jednak o plakietkach, które
pod
wpływem
promieniowania
zmieniały kolor. Miał takich cały za
pas. Nie wiedział, czy nadawały się
jeszcze do czegoś, ale przypiął kilka
do kombinezonu. Później, ze świecą
w jednej ręce i łomem w drugiej,
będąc przygotowanym na wszystko,
wyszedł z “Krypty”.
W przyległym pomieszczeniu
natknął się na regały wypełnione
przetworami, sterty zakurzonych
książek i nieco połamanych mebli
oraz innych rupieci. Widok ten
uspokoił go. Wszystko wskazywało
na to, że schronu obecnie używano
głównie w charakterze składzika
na wszelkiego rodzaju graty. Drzwi do
komory ze skrzynią były na szczęście
sprytnie zamaskowane w obłożonej
rurami i przewodami ścianie, więc
ktokolwiek się tu kręcił przez te
wszystkie lata, nie znalazł ich.
Człapiąc po schronie z uniesioną
świecą i wydobywając z mroku po
wleczone kurzem szpargały oraz
bliżej nieokreślone śmieci, okryte
gęstym całunem pajęczyn, zastana
wiał się, co zastanie na zewnątrz.
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monotonnie bębniły o gumowaną
powłokę skafandra. Markus od razu
sprawdził plakietki przypięte do
kombinezonu, ale nie mógł dostrzec,
czy choć trochę zmieniły kolor.
Wzruszył więc tylko ramionami.
Nawet jeśli spada na niego jakieś ra
dioaktywne lub chemiczne świństwo,
nie powinno mu to zagrozić. Później
rozejrzał się.
Poniżej, aż do rozjarzonego
czerwoną poświatą widnokręgu,
rozpościerała się rozmyta desz
czem
panorama
Los
Angeles,
wykreślona w mroku kalejdoskopem
przyćmionych świateł. Z oddali
miasto wyglądało niemal tak, jak
w czołówce oryginalnego “Łowcy
Androidów”. Widział nawet długie
rozbłyski płomieni, od czasu do czasu
strzelające z wież jakichś rafinerii czy
gazowni znajdujących się tam, gdzie
powinno być Inglewood.
Brnąc przez błoto, dotarł płytkim,
opadającym jarem aż do podnóża
wzniesienia. Z drogi, która niegdyś
tam biegła, pozostało niewiele.
Rozpoznał ją po przecinającym
zarośla
pasie
zeschłej
trawy,
wyrastającej spomiędzy pokruszo
nych brył starego asfaltu. Wtedy
dopiero bez pośpiechu odwrócił się
i spojrzał w górę będąc ciekawym, co
zostało z jego domu. Ale tam, gdzie
powinna stać warta sto milionów
rezydencja, na tle nieba zobaczył
tylko zarysy jakichś kanciastych bu
dowli, wyglądających na nieduże
bloki mieszkalne lub magazyny.
Westchnął ciężko. Sic transit gloria

mundi. Beverly Hills najwyraźniej nie
było już tym, czym było kiedyś.
W przybierającym na sile deszczu,
przedzierając się przez trawę, ruszył
resztkami szosy mając nadzieję,
że zaprowadzą go one do bardziej
uczęszczanego miejsca. Nie mylił
się. Po niecałych dwudziestu minu
tach dotarł do ułożonej z betonow
ych płyt drogi. Wyglądała solid
nie i musiała być wciąż używana.
Na poboczu dostrzegł zardzewiałe
beczki oraz kilka wraków zagrze
banych w błocie. Podszedł do jed
nego z nich po czym przez chwilę
oglądał poczerniałe szczątki samo
chodu. Nie potrafił rozpoznać marki,
ale widok połamanego, strawionego
płomieniami szkieletu sprawiał przy
gnębiające wrażenie i wzbudzał
niepokój. Nawet jeśli nie doszło do
wojny atomowej, może wybuchła
jakaś zaraza, albo całe Stany były
teraz pod czyjąś okupacją? Akurat
kiedy zaczął zastanawiać się co dalej,
omiotły go światła nadjeżdżającego
pojazdu,
który
wyłonił
się
zza wzniesienia.
Rozsądek podpowiadał, że naj
lepiej będzie wziąć nogi za pas lub
przynajmniej ukryć się i poczekać,
aż samochód przejedzie. Z drugiej
jednak strony unikanie konfrontacji
z rzeczywistością, jakakolwiek by ona
nie była, do niczego nie prowadziło.
Nie wiedział co powinien zrobić. Za
nim podjął decyzję, pojazd znalazł się
już na tyle blisko, by w oślepiającym
blasku jego reflektorów Markus był
widoczny jak na dłoni. Czując jak
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Nieznajomy
przyjrzał
się
Markusowi uważnie, kładąc dłoń
na rękojeści pistoletu.
– Jesteś z Rosji? – rzucił w końcu
po angielsku, pokazując brodą
nieokreślony kierunek.
Markus zaprzeczył, energicznie
kręcąc głową.
– Jestem ze Szwecji – odparł,
mając nadzieję, że nie przysporzy
sobie kłopotów tą odpowiedzią.
Mężczyzna uśmiechnął się po
błażliwie, po czym zaczął trajkotać
w jakimś języku, który przypominał
turecki albo arabski. Żywo przy tym
gestykulował, wskazując z rozbawie
nie na Markusa, aż ten w końcu mu
przerwał prosząc, by przeszli na an
gielski, bo nic nie rozumie.
Nieznajomy roześmiał się głośno
i podszedł bliżej.
– Po co ci ten dziwaczny kombi
nezon? – zapytał, stukając palcem
wizjer maski przeciwgazowej.
– Myślałem, że jest skażenie –
wydudnił Markus, nie wiedząc co
na to powiedzieć i natychmiast
zdał sobie sprawę jak głupio mogło
to zabrzmieć.
Miał rację.
– No co ty? – zdziwił się
mężczyzna. – Jakie skażenie? Nawet
tlenki siarki nie przekraczają tu
normy. Co innego w strefie prze
mysłowej. Tam faktycznie trochę
dławi i można założyć jakąś maskę
z filtrem. Ale bez przesady. To nie
wojna w Somalii.
– Wojna w Somalii?

po plecach spływa mu zimny pot
przysłonił więc tylko oczy ręką,
w drugiej ściskając łom, gotów
na najgorsze.
Samochód zwolnił, a po chwili
zatrzymał się kilkanaście kroków
przed nim. Na tyle na ile dało się
dostrzec, przypominał wojskową
terenówkę, z rodzaju tych, które
z upodobaniem wykorzystywały
zbrojne bandy podczas wojny
w Libii czy Syrii. To nie wróżyło nic
dobrego. W odróżnieniu od tam
tych musiał mieć jednak napęd elek
tryczny, bo jego silnik pracował
niemal bezgłośnie. Kiedy Markus
usłyszał trzask otwieranych drzwi,
przez głowę przebiegły mu budzące
trwogę myśli o tym, że zaraz będzie
aresztowany albo nawet zastrzelony
przez chiński bądź rosyjski patrol.
Chińskiego nie znał, ale po rosyjsku
potrafił się dogadać.
Czy prędzej upuścił łom pod nogi
i uniósł ręce.
– Ne streljajte! Ja sdajus! –
krzyknął, dudniąc spod czepca kom
binezonu.
Światła samochodu przygasły
i wyszedł z niego wysoki, szczupły
mężczyzna ubrany w coś, co
przypominało dwuczęściowy dres
z szerokimi rękawami oraz futrza
nym kołnierzem. Strój był absur
dalny jak na standardy mody do
której Markus przywykł, a noszący
go człowiek w żadnym stopniu
nie wyglądał na chińskiego albo
rosyjskiego żołnierza. Miał jednak
przy pasie kaburę z bronią.
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Mężczyzna cofnął się o krok
i znów mu się przyjrzał.
– Ano. Chemiczna. Słuchaj chło
pie, co właściwie tutaj robisz?
Markus zdjął czepiec kombi
nezonu i niepewnie odetchnął
wilgotnym, drapiącym w gardle
powietrzem, w którym wyraźnie
czuł woń błotnistej ziemi oraz
zbutwiałych liści.
– Właściwie, to trochę się
zgubiłem – odparł, ciesząc się w du
chu, że pierwszy człowiek, jakiego
napotkał w tych czasach sprawia
raczej przyjazne wrażenie.
Nieznajomy zmarszczył czoło
a potem uśmiechnął się szeroko.
– A niech mnie... Już wiem! –
rzucił. – Jesteś jednym z ożywień
ców, prawda?
– Jakich ożywieńców?! – wybeł
kotał Markus, wytrzeszczając oczy.
– Śpiochy. Łazarze. Konserwy.
Różnie ich teraz nazywamy. Spoty
kałem ich czasem w tej okolicy jak
snuli się bezradnie, nie mając pojęcia
co robić. Przeważnie starcy albo
nieuleczalnie chorzy. Nie widziałem
żadnego od dawna. Podobno kiedyś
mieszkali tu bardzo bogaci ludzie.
Tacy, których stać było na posia
danie zastojnika jeszcze w czasach,
kiedy wchodziły one dopiero do
użycia. Mam na myśli te urządzenia
indukujące stazę.
– Tak, jestem jednym z nich –
burknął Markus nie widząc żadnego
powodu, by to ukrywać, a w jego głosie
zabrzmiała rezygnacja. – Kupiłem tę
przeklętą skrzynię na gwiazdkę.

– Która wersja? Pewnie Phoenix
Mark II. Jedynki są dziś diabelnie
rzadkie, a trójki miały defekt. Nawet
nie chcesz wiedzieć, co zostało ze
znalezionych w nich ludzi. Paskud
na sprawa.
Markus wzdrygnął się. Rzeczy
wiście, nie chciał wiedzieć.
– Chyba pierwsza – powiedział. –
Sprzedano ich ze dwadzieścia.
Nie więcej.
Mężczyzna gwizdnął z uznaniem.
– Pewnie będziesz tym zasko
czony, ale teraz można mieć zastoj
nik za przeciętną roczną wypłatę –
odparł, a z jego twarzy nie schodził
uśmiech rozbawienia. – Do wyboru,
do koloru. Wersje jednoosobowe,
dwuosobowe, rodzinne... Niedługo
będą popularniejsze niż samochody.
Sam jakiś czas temu kupiłem dla sie
bie i męża model Arjuna Mark IX-2.
Solidna hinduska robota, nie to co
gówniany nigeryjski szmelc.
– Ale po co? – wydusił z siebie
Markus i aż z wrażenia przysiadł
na pordzewiałej beczce
– Jak to po co? – zdziwił się niezna
jomy. – Dzięki zastojnikom życie jest
tańsze, no i nie trzeba pracować tyle
co wcześniej. Zobacz, bracie, otwie
rasz dobrze oprocentowane konto
w rupiach, albo kupujesz boliwijskie
obligacje. Jeśli lubisz ryzyko, możesz
też pomyśleć o zgrabnym portfelu
akcji. Następnie czekasz w puszce rok
i masz dodatkowe środki na przeżycie
miesiąca czy dwóch, a późnie znów
idziesz spać. Oczywiście w ciągu
tego roku wszystkie koszty, które
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–
Jestem
Larry.
Tak
w skrócie, mamy teraz rok dwa
tysiące siedemdziesiąty trzeci. Teksas
i Nowy Meksyk stały się osobnymi
krajami, ropy już prawie nie ma,
Hindusi zajęli Księżyc, a za dolara
nie kupisz nawet pudełka zapałek.
Ogólnie rzecz biorąc, cały świat
zszedł na psy. Witamy w przyszłości.
Markus uścisnął jego dłoń.
Również się przedstawił. Później
Larry zaproponował, że podrzuci
go do centrum miasta, ale grzecznie
mu podziękował. Czasy wydawały
się ponure i nie zamierzał dłużej tu
zabawić. Posiadany zapas plutonu
pozwalał na przeskoczenie jeszcze
dwóch wieków. Może nawet trzech.
Za najlepszy pomysł uznał więc
powrót do bunkra, by zamknąć się
w skrzyni i jeszcze trochę poczekać.
W końcu co miał do stracenia?
Pożegnali się, po czym Larry stwi
erdziwszy na koniec, że znów będzie
miał o czym opowiadać kumplom,
odjechał. Markus zamyślony obser
wował tylne światła jego samo
chodu, aż znikły za odległy zakrętem.
Później, w bezustannie padającym
deszczu, ruszył w drogę powrotną.
Przygotowując skrzynię doczytał
w instrukcji, że w komorze reakcyj
nej można umieścić dwa pojemniki
plutonu równocześnie, dzięki cze
mu, po wprowadzeniu urządzenia
w odpowiedni tryb pracy, będzie
ono działać nieprzerwanie przez
około sto pięćdziesiąt lat. Stanowiło
to całkiem niezłą oszczędność,
więc wymieniając zużyte pali

normalnie ponosisz, spadają o jakieś
dziewięćdziesiąt procent, bo nie
płacisz za wodę, prąd, wywóz śmieci,
jedzenie oraz inne takie.
Markus
pokiwał
głową
ze
zrozumieniem.
Przedstawionym
argumentom
nie
można
było
odmówić logiki, chociaż zaczął
zastanawiać się, w jakim stopniu
taki sposób życia wpływa na kon
takty międzyludzkie. Zaraz jednak
pomyślał o sprawie, która bardziej go
w tej c hwili nurtowała.
– A co się dzieje z ludźmi,
o których mówiłeś? Wiesz, tymi
znalezionymi tutaj – zapytał, drapiąc
się po moknącej w deszczu łysinie.
Mężczyzna wzruszył lekcewa
żąco ramionami.
– Po zgłoszeniu zjawia się służba
medyczna i zabiera klienta. Zwykle
pakują go znów do puszki, bo co
mają z nim zrobić? Ci co poszli spać
pewnie myśleli, że obudzą się i zaraz
dostaną nowe narządy, lek na raka
albo eliksir młodości. Biedni głupcy.
Jeszcze trochę muszą poczekać. O ile
w ogóle się tego doczekają. A tobie co
jest? Nowotwór? AIDS? Wyglądasz
całkiem zdrowo.
Markus,
energicznie
pokrę
cił głową.
– Ze mną wszystko dobrze.
Po prostu trochę się upiłem i... tak
wyszło – mruknął, czując się znów
jak ostatni idiota, który jednym głupi
wybrykiem pogrążył całe swoje życie.
Nieznajomy ponownie się zaśmiał.
Później wyciągnął do Markusa rękę.
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wo skorzystał z tej możliwości.
Poza tym, jeśli świat miał powrócić
na prawidłowe tory, taka skala
przeskoku wydawała się właściwa.
Kiedy jednak posapując układał się
na miękkiej wykładzinie miał nieod
parte wrażenie, że jest jak Alexander
Hardigan, którego wir czasu rzuci
za chwilę do krainy Morloków.
Pokrywa zamknęła się z trzaskiem,
przywodzącym na myśl opadnięcie
ostrza gilotyny.

wygramolił się ze skrzyni i zajrzał do
jednego z sąsiednich pomieszczeń.
To właśnie stamtąd dochodził
kuszący zapach.
Przygarbiony, starszy człowiek,
krzątający się przy elektrycznej
kuchence, odwrócił się i poprawił
okrągłe okulary. Jego twarz wydała
się Markusowi znajoma, chociaż gra
natowy szlafrok w białe kwiaty, który
miał na sobie, z jakiegoś powodu do
niego nie pasował. Znacznie bardziej
swojsko wyglądałby w niebieskich
dżinsach i charakterystycznym czar
nym golfie.
Zaskoczony zatrzymał się w progu.
– Steve! – wykrztusił, rozpoz
nając mężczyznę.
Tamten pokiwał głową, uśmie
chając się oszczędnie i odłożył
łopatkę do przewracania mięsa.
– Mam nadzieję, że lubisz jajka
na bekonie – odparł. – Moje zapasy
przewidują raczej wegańską dietę,
więc nie mogę zaproponować nic
innego. Chyba, że wolisz sałatkę
z pomidorów, jabłek oraz marchwi,
polaną sosem pomarańczowym –
dodał, wskazując stojącą na kreden
sie salaterkę. – Niestety, wszystko
jest mrożone.
Markus znów przełknął ślinę. Myśl
o jedzeniu odsunęła na bok p
 ytania.
– Jajka na bekonie brzmią nieźle –
zapewnił.
–
Doskonale.
Siadaj,
zaraz
będą g
 otowe.
Ochoczo zajął miejsce przy stole,
sadowiąc się na plecionym, wiklinow
ym krześle. Kuchnia była spora ale

***
Pierwszym
co
odnotował
po otwarciu się wieka, były jasne
światło jarzeniówek oraz swojski za
pach smażonego bekonu. Zaskoczony
zmrużył oczy i usiadł. Rozejrzał
się niepewnie. Z całą pewnością
nie
znajdował
się
w
swoim
bunkrze. Skrzynia stała pod ścianą
jakiegoś
dużego,
pozbawionego
okien pomieszczenia, w otoczeniu
piętrzących się pudeł, plastikowych
kontenerów oraz szafek, zarzuconych
wybebeszoną elektroniką. Środek sali
zajmowało biurko, na którym, pośród
plątaniny kabli, dostrzegł kilka sta
rych, kineskopowych monitorów,
podłączonych do równie antycznych
pecetów. Nie widział takiego sprzętu
od dzieciństwa.
Zaburczało mu w brzuchu.
Przełknął ślinę, czując wilczy głód.
Jakkolwiek na to nie spojrzeć, od
dawna nic nie jadł, a dobiegająca
nozdrzy woń tylko zaostrzyła apetyt.
Nie będąc pewnym, co go czeka,
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 rzytulna i mimo wszystko nieźle za
p
patrzona. Niezależnie od tego jak tutaj
trafił, ucieszyło go to nieoczekiwane
spotkanie. Tymczasem Steve wbił
parę jajek na podsmażony boczek,
położył na tym kilka cienkich plas
terków żółtego sera, po czym całość
doprawił szczyptą soli i dorzucił
nieco drobno posiekanej paprycz
ki. Następnie spojrzał na Markusa
i pochyliwszy głowę zaplótł dłonie,
jak to zwykł robić rozpoczynając
swe prezentacje.
– Pewnie chcesz wiedzieć gdzie
jesteś i jak się tutaj znalazłeś –
powiedział.
Markus przytaknął, nasłuchując
odgłosów skwierczącego boczku.
– Znajdujemy się pięćdziesiąt
metrów pod centrum Cupertino,
a raczej tego, co z niego pozostało –
ciągnął Steve, przechadzając się wol
nym krokiem pomiędzy kuchenką
a lodówką. – Stworzyłem to miejsce
dawno temu, jako rodzaj kapsuły
czasu, mającej przetrwać tysiące lat.
Jest niesamowite! Mam tu zasila
nie, wodę, zapasy żywności... Nawet
obszerną bibliotekę, gdybyś chciał
skorzystać. Natomiast co do resz
ty... – teatralnie zawiesił głos. – Posia
dam pełen rejestrem klientów MCM.
Po którymś z kolei przebudzeniu,
gdy tam na górze robiło się z każdym
rokiem coraz gorzej, zacząłem szukać
ludzi z naszych czasów. Znalazłem
tylko ciebie. To było ponad sto lat
temu. Kazałem cię przenieść... i bum!
Obudziłeś się tutaj – zakończył, efek
townie rozkładając ręce.

–
Co
się
właściwie
stało
na
zewnątrz?
Wybuchła
woj
na a
 tomowa?
Steve machnął ręką, krzywiąc się.
Wyciągnął z kredensu sztućce oraz
dwa talerze i położył je na stole.
– Nic z tych rzeczy. Z resztą, sam
później zobaczysz.
Podniósł patelnię i przełożył
całą jej zawartość na leżący przed
Markusem talerz. Na własny talerz
wrzucił kilka łyżek sałatki, którą polał
obficie sosem. Wreszcie również
zasiadł do stołu. Jedli w milczeniu.
Markus zachłannie pałaszował po
dany posiłek, nie zadając już pytań.
Domyślał się, że niebawem i tak uzys
ka wszelkie odpowiedzi. Nie musiał
długo czekać.
Kiedy skończyli jeść, Steve opro
wadził go po schronie. Kompleks był
ogromny. Na taki rozmach mógł po
zwolić sobie jedynie ktoś, kto w tam
tych czasach dysponował budżetem
liczonym w miliardach dolarów. Przez
pół godziny chodzili opustoszałymi
korytarzami,
mijając
próżniowo
zamknięte magazyny, chłodnie, sale
konferencyjne oraz pomieszczenia
mieszkalne. Była również biblioteka
z niezliczoną ilością pieczołowicie
zafoliowanych książek, wciśniętych
w ciężkie, dębowe regały. Wyglądało
to imponująco i budziło zasłużone
uznanie. W ostatniej hali, którą
odwiedzili, stały rzędami dziesiątki
zastojników z uśpionymi ludźmi.
– Setka starannie wybranych
mężczyzn i kobiet – oznajmił Steve. –
Ochotnicy. W większości przypadków
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specjaliści różnych dziedzin. Lekarze,
nauczyciele, inżynierowie, przyrod
nicy. Jest też nieco artystów. Dzięki
nim będzie można zacząć wszystko
od początku.
Markus spoglądał to na niego, to
na metalowe trumny.
– Czyli przewidujesz, że nie będzie
do czego wracać – stwierdził.
– Och, wręcz przeciwnie. Będzie.
Właśnie o to chodzi.
– Co to znaczy?
– Wkrótce się przekonasz – odparł
Steve z tajemniczym uśmiechem.
Markus przyjrzał się kilku nieru
chomym twarzom poprzez wizjery
sarkofagów. Pierwszy raz widział ko
goś pogrążonego w stazie. Niektórzy
mieli zamknięte oczy, inni otwarte.
Jedni uśmiechali się błogo, inni krzy
wili, jakby z niesmakiem. Odniósł
nieprzyjemne wrażenie, że ogląda
doskonale zmumifikowane zwłoki
w jakimś dziwacznym salonie strachu
i poczuł wędrujące po plecach ciarki.
– Jak długo da się ich utrzymywać
w tym stanie? – zapytał oszołomiony.
– Te zastojniki są znacznie nowo
cześniejsze od twojego – wyjaśnił
Steve. Jego głos odbił się echem od be
tonowych ścian. – Przy zewnętrznym
zasilaniu mogą działać i dziesięć
tysięcy lat. A energii elektrycznej
mam pod dostatkiem. Głębiny uskoku
San Andreas dostarczają mi jej w nie
ograniczonej ilości.
Na
samym
końcu
Steve
zaprowadził go do windy, którą
mieli wyjechać na górę. Był to pros
ty wyciągnik towarowy z rodzaju

tych, jakie pracowały kiedyś w ko
palniach. Jak się dowiedział, reszta
wind została już dawno wyłączona
z użycia, a ich mechanizmy staran
nie zakonserwowano, przygotowując
do długiego okresu bezczynności.
Podczas jazdy okratowana ka
bina
niemiłosiernie
trzeszczała,
a naprężone liny wtórowały jej
oskarżycielskim jękiem, więc przez
całą podróż Markus miał duszę
na ramieniu. Nie był też pewien,
co zastanie na powierzchni i to
wywoływało dodatkowy niepokój.
Gdy znaleźli się na górze, owiało
go ciepłe powietrze, przesycone
zapachem
tamaryszku,
polnych
ziół oraz rozgrzanej słońcem zie
mi. Stali pośrodku kipiącej bujną
zielenią
przestrzeni,
otoczonej
przez kilkusetmetrowej średnicy
pierścień
zrujnowanego
betonu
i pordzewiałej stali. Rozsypujący się
budynek opasywał rozległy obszar
pokryty dywanem wysokiej trawy
oraz kępami dziko rosnących drzew
i krzewów. Zataczając dookoła wzro
kiem, Markus nie mógł oprzeć się
wrażeniu, że stoi na arenie osobliwe
go Koloseum, którego futurystyczna
bryła poddała się naporowi czasu
i niestrudzonej przyrody. Trudno
było uwierzyć, że tylko tyle pozostało
z siedziby jednego z największych
przedsiębiorstw
komputerowych
jego epoki.
– Co tu się, u diabła, stało? –
zapytał,
nie
potrafiąc
zebrać
bezładnie krążących myśli.
Steve uśmiechnął się smutno.
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– Kiedy odkryto indukcję stazy, od
razu miałem obawy, że nic dobrego
z tego nie wyniknie – powiedział,
przysiadając na omszałym kawałku
betonu. – Wiesz, wcześniej czy
później z każdym nowym wynalaz
kiem ludzie zrobią coś głupiego. Tacy
po prostu są. Dostają cudowne rzeczy,
zmieniające świat, ale nie potrafią
z nich korzystać. Budują bomby ato
mowe zamiast statków kosmicznych
albo zamykają się w klatce Internetu
z palcem przyrośniętym do smart
fona, zapominając o tym, jak dobrze
jest po prostu z kimś się spotkać.
– To miejsce sprawia wrażenie,
jakby nie było tu nikogo od dzie
sięcioleci – przerwał Markus, nie
mając pojęcia, do czego zmierza
ten wywód.
– Bo nie było. Całe miasto jest wy
ludnione – odparł Steve. – Ci, którzy
nie śpią, przenieśli się do San Jose
albo innych regionów, gdzie jeszcze
wszystko jakoś funkcjonuje. Na całym
świecie dzieje się tak samo.
Przez chwilę żaden z nich się
nie odzywał. W popołudniowym
skwarze
słychać
było
jedynie
brzęczenie
owadów,
pracowicie
uwijających się pośród zarośli oraz
szelest liści, poruszanych łagodnym
wiatrem. W końcu Steve podniósł się
i otrzepał szlafrok.
– Chodź. Sam się przekonasz, jak
to wygląda – powiedział, ruszając
przez sięgającą pasa trawę.
Przeszli połać zieleni i przez
dziurę w wykruszonej ścianie weszli
do wnętrza budynku. Unosił się

w nim słodkawy zapach pleśni
oraz gnijących liści, naniesionych
przez niezliczone lata. Przez pe
wien czas kluczyli po labiryncie
zawilgotniałych sal i korytarzy oraz
rozświetlonych słońcem westybuli,
wyglądających jak małe oazy życia
pośród
ciemnych
zakamarków,
nasiąkniętych
wonią
rozkładu.
Wszędzie poniewierał się gruz oraz
kawałki szkła, a także trudne do
rozpoznania śmieci, będące wszyst
kim co pozostało z wyposażenia biur.
W niektórych pomieszczeniach, tam
gdzie sufit zapadł się pod własnym
ciężarem i ponad ich głowami jaśniał
błękit nieba, ściany okrywał gęsty
gobelin bluszczu, a ze szczelin w be
tonowych płytach wyrastały krzewy
lub powykręcane pnie rachitycznych
drzew. W końcu dotarli do tej części
budowli, z której zobaczyć można
było miasto i wspięli się po zasypa
nych gruzem schodach.
Kiedy znaleźli się na obiegającej
budynek galerii, zamkniętej niegdyś
przeszkloną ścianą, Markus spojrzał
oniemiały na roztaczającą się przed
jego oczami panoramę. Cupertino
było wymarłe. Większa część zabu
dowy popadła w ruinę i chociaż bu
dynki stały wciąż niewzruszone, to
pozbawione szyb okna biurowców,
zapadnięte dachy magazynów oraz
zardzewiałe wraki samochodów,
stojące wzdłuż zarosłych trawą ulic
jasno wskazywały, że człowiek daw
no opuścił to miejsce.
Nie, miasto nie było martwe.
Wszędzie pleniła się roślinność.
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Światowa gospodarka miała się coraz
gorzej, bo wkrótce zaczęło brakować
rąk do pracy, no i przede wszyst
kim konsumentów. Dramatycznie
spadał też przyrost naturalny. Każdy
chciał to przeczekać mając nadzieję,
że zgodnie z prawami ekonomii, za pe
wien czas koniunktura się odwróci.
Tak więc po drobnych ciułaczach
przyszedł czas na przedsiębiorców
oraz dużych inwestorów. Jeden
po drugim wycofywali się z rynku
i obkupieni w metale szlachetne albo
inne trwałe aktywa, również szli spać.
I tak to trwało, dekada po dekadzie.
A najzabawniejsze w tym wszystkim
jest to, że jeśli ktoś się w międzyczasie
obudził, to widząc, jak wyglądają
sprawy, zwykle wracał do zastojnika.
Jednym słowem, gówniana sytuacja
bez perspektyw na poprawę.
– Wszyscy czekają, aż ktoś
posprząta cały ten bajzel, prawda? –
podchwycił Markus.
– Dokładnie. Ale najgorsze
dopiero nadejdzie. Źródła zasilania
zastojników w końcu się wyczerpią,
chociaż może zająć nawet tysiąc lat
zanim ostatnie się wyłączą. Ludzie
będą się budzić pozostawieni samym
sobie, w świecie bez supermarketów,
elektryczności oraz służby zdro
wia. Łatwo przewidzieć, że zostaną
zdziesiątkowani przez głód i choroby,
zaś ta mizerna garstka, która jakoś
przetrwa, pozna trudy życia w epoce
kamienia.
Markus pokiwał głową. Od niech
cenia podniósł kawałek cegły i rzucił
go przed siebie.

Wybuchała na dachach domów,
rozdzierała
kruszejące
ściany,
okrywała zieloną masą ulice i place,
wspinając się na fasady okazałych
gmachów. Żadna siła nie mogła jej
powstrzymać. Wodząc wzrokiem
po niszczejących budynkach Markus
dostrzegł również stado saren,
przemykających pomiędzy drzewa
mi wzdłuż jednej z alei. Wyglądało
na to, że przyroda na powrót objęła
we władanie ziemię, którą niegdyś
jej odebrano.
– Jak do tego doszło? – zapytał po
ruszony tym, co ujrzał.
– To przez upowszechnienie się
zastojników. Gdy zaczęto używać ich
na masową skalę, wszystko stanęło
na głowie. Na całym świecie panowała
wówczas recesję. Mnóstwo ludzi,
zwłaszcza tych, którym nie powodziło
się najlepiej, zamiast dzień po dniu
harować za marny grosz, wolało
wszystko sprzedać, zainwestować
pieniądze w papiery skarbowe
albo udziały firm gwarantujących
wysoką dywidendę, a potem położyć
się spać na dziesięć czy dwadzieścia
lat. Kładli się do tych maszyn całymi
rodzinami,
przygotowując
sobie
wcześniej miejsca w piwnicach lub
dzierżawionych schronach.
Markus usiadł, zwieszając nogi
z krawędzi galerii. Upał i wędrówka
po schodach dały mu się we znaki.
– Na pewno nie poprawiło to ni
czego – mruknął, ocierając zroszone
potem czoło.
– Oczywiście. Wręcz przeciwnie –
przyznał Steve, siadając obok niego. –
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–
Teraz
już
rozumiem
–
powiedział. – Właśnie na to
się przygotowałeś.
– Zgadza się – przyznał Steve. –
Nastąpi kompletny reboot cywili
zacji, a ja mam zamiar załadować
od nowa system operacyjny. Ale po
czekam jeszcze trochę, żeby natura
zrobiła swoje. Pięćdziesiąt wieków
powinno w zupełności wystarczyć.
Przez ten czas powietrze oraz
oceany się oczyszczą, a śmieci ulegną
rozkładowi. Będzie można zacząć
od początku.
Zerwał się wiatr, gnając po niebie
ciemne chmury. Z oddali dobiegł ich
przytłumiony odgłos nadciągającej
burzy. Posiedzieli jeszcze trochę,
wspominając
Krzemową
Dolinę
w czasach jej świetności, a kiedy
pierwsze krople deszczu zaszemrały
między liśćmi drzew, zebrali się
do powrotu.
Resztę dnia spędzili robiąc
obchód całego podziemnego kom
pleksu. Sprawdzali, czy wszyst
ko jest należycie zabezpieczone
i
po
kolei
wyłączali
zbędne

urządzenia. Gdy ustał szum wen
tylatorów, dudnienie agregatów oraz
łoskot ryglowanych grodzi, ciemność
ogarniająca korytarze upodobniła
schron do cichego grobowca. Nie było
nic więcej do zrobienia. Ostatnie co
im pozostało, to położyć się do snu.
Stojąc nad przeznaczonym dla
siebie zastojnikiem, Markus rozejrzał
się raz jeszcze po tonącej w półmroku
hali, obrzucając krzywym spojrze
niem
nagie,
betonowe
ściany.
Próbował nie myśleć o tym, jak
wiele metrów ziemi oraz skał będzie
przez kolejne stulecia oddzielać go
od świata.
– Te zamknięte wnętrza źle
na mnie działają – powiedział. –
Zaczyna brakować mi okien, przez
które można wyjrzeć, by sprawdzić
jaka jest pora dnia albo pogoda.
– Okna? – zdziwił się Steve. – Tam,
gdzie się obudzimy, nie będziemy
potrzebowali okien.
Mrugnął porozumiewawczo do
Markusa i zaśmiał się z własne
go żartu.
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A gdy znika kot
Kamila Modrzyńska

– Pora spać. – powiedział tata.
Lena wskoczyła do łóżka, zanim
zdążył odłożyć gazetę. Wpatrywała
się z zachwytem w jego postać.
Dni, w których mama czytała jej
do snu, były w porządku, ale dni,
w których czytał jej tata… To były dni,
na które czekała.
– A możemy wziąć Myszkina do
łóżka? – spytała niecierpliwie.
Tata, dwudziestoparolatek o sze
rokim uśmiechu i smutnych oczach,
przysiadł koło jej łóżka i poprawił oku
lary w grubych, czarnych oprawkach.
– Myszkin śpi.
– Jak zwykle.
Mężczyzna podniósł z szafki noc
nej książkę.
– Przygody małej czarodziejki –
przeczytał. – Zaczęłyście z mamą?
– Aha. A możesz mi opowiedzieć
o adwokotach?

– Nie chcesz czytać?
– Wolę koty. Wiesz, tę bajkę
o panu Rysiu.
– To nie bajka! – oburzył się tata. –
Tylko najprawdziwsza prawda.
– Opowiesz?
– Opowiem.
***
Kuba znał pana Rysia od zawsze,
odkąd tylko rodzice przywieźli małe
zawiniątko ze szpitala, odkąd tylko
w pamięci chłopca pojawiła się ich
krótka uliczka, którą przemierzał
codziennie rowerem. Z początku bał
się go trochę, tych jego krzaczastych
brwi i zaciśniętych w wąską kreskę
ust. Zaprzyjaźnili się dopiero kilka lat
później, w sytuacji sprowokowanej
brawurowym wyskokiem pewne
go kota.
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Kubuś siedział wtedy na murku
przed domem. Mama, zaniepo
kojona coraz bardziej pucołowatymi
policzkami chłopca, kazała mu iść
na dwór i pobiegać. Nie wykazywał
większej ochoty, dopóki nie usłyszał
magicznego: „Możesz wziąć stary
telefon taty”. Puszczał z niego
teraz muzykę.
– Miau… – rozległo się gdzieś
w oddali.
Kubuś
zastrzygł
uszami
i spauzował piosenkę, zdziwio
ny hałasem.
– Miau…!
Chłopiec stanął na równe nogi
i rozejrzał się.
– Miau!!!
Ruszył w kierunku, z którego
dobiegało rozpaczliwe wzywanie
pomocy. Przebiegł przez podwórko
i wyskoczył na ulicę. Lewo, prawo?
Lewo. Szedł wzdłuż płotu, mając
nadzieję, że mama nie zauważy
go z okna kuchni. Nie bardzo
miał ochotę znowu dostać burę.
Miauczenie ponownie się rozległo
i tym razem był pewien, że jest już
blisko. Dźwięk musiał dochodzić
z podwórka jego sąsiada. Wspiął się
na sztachetki i po chwili zawahania
zawołał sąsiada:
– Panie Rysiu!
Starszy mężczyzna stał pod wierz
bą i kijem grzebał między gałęziami.
Miauczenie weszło na oburzone
tony. Kuba nie miał pojęcia, czemu
jego sąsiad atakuje drzewo, ale skoro
przyjaźnili się z tatą, to trzeba mu
było zaufać.

– PANIE RYSIU!
Pan Ryś odwrócił się w jego stronę.
– Ja pomogę! – zawołał chłopiec,
zszedł z płotu i wbiegł na cudze pod
wórko. Mama na pewno nie zauważy;
kiedy ostatnio sprawdzał, lepiła
pierogi, a w radiu głośno śpiewała
o słońcu w całym mieście ta pani
od samolotu.
Gdy stanął pod wierzbą, zobaczył,
że na jednej z wyższych gałęzi sie
dzi nieduży, czarny kot. Na szyi miał
biały krawacik i darł się wniebogłosy.
Pan Ryszard próbował złapać
go w siatkę na ryby, a zwierzak,
by uniknąć pułapki, wspinał się
coraz wyżej.
– Podsadzi mnie pan do tych
wyższych gałęzi? – spytał Kuba,
patrząc przez chwilę na jego nie
skuteczne wysiłki.
Mężczyzna spojrzał na niego
z powątpiewaniem.
– Niech będzie – zgodził się
wreszcie i złapał go pod pachami.
Stopy chłopca oderwały się od ziemi
i w chwilę później znalazły oparcie
tam, gdzie kończył się pień.
– Poradzisz sobie? – spytał Rys
zard, patrząc, jak dzieciak pnie się
w górę. Niepotrzebnie się martwił.
Kuba szybko dotarł do kotka i ściągnął
go z gałęzi.
Zwierzak zapiszczał, oburzony
takim traktowaniem, a gdy chłopiec
przycisnął go do siebie poczuł, jak
drobne igiełki przebijają materiał
bluzki i zaciskają się na jego skórze.
Kuba zaczął schodzić z drze
wa, a poobrywane gałązki drapały
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– No.
– To cichutko. Ja mu powiedziałem
to samo, co ty, że chodzę do szko
ły i tam mi wszystko o skunk
sach powiedzieli.
– W przedszkolu – poprawiła go
z godnością dziewczynka.

go po całym ciele. Gdy dotarł
na odpowiednią wysokość poczuł,
jak silne ramiona obejmują go
i spuszczają na ziemię.
– Jak ma na imię? – spytał chłopiec.
Ryszard spojrzał na smolistego
zwierzaka. Jego sierść błyszczała
w świetle słońca. Ta kwestia nie
zaprzątała mu jeszcze głowy.
– Murzyn – zmyślił na poczekaniu.
Murzyn
łypnął
niepewnie
na chłopca. Był istotnie czarny,
włącznie z nosem i wąsami. Jedynie
oczy miał błękitne, o tym charakte
rystycznym,
mglistym
odcieniu,
jaki charakteryzuje młode kocięta,
a który niemal zawsze znika, ustę
pując miejsca zieleni czy żółci.
No i oczywiście miał biały krawacik,
jak na przyzwoitego kota przystało.
Kot zamknął oczy i zaczął mruczeć.
– Lubi mnie – ucieszył się Kuba.
Zauważył na koszulce dziury po pa
zurach. – Oj, mama się wkurzy.
Kuba wypuścił Murzynka, który
zaczął łasić im się do nóg.
– Chodźmy. Zasługujesz na na
grodę za uratowanie tego sku... skunk
sa – powiedział Ryszard, w porę
się mitygując.

***
– W szkole?! – Ryszard uniósł
brwi. – Ile ty masz lat?
– Siedem. Idę teraz do drugiej
klasy – wyjaśnił cierpliwie Kuba,
gdy weszli do środka. Mężczyzna
zaprowadził go do kuchni, gdzie
otworzył lodówkę i chwilę w niej
grzebał, a chłopiec mógłby przysiąc,
że usłyszał coś jak „dopiero co
z nim w wózku jeździli”, ale może mu
się wydawało.
Za
swoją
pomoc
otrzymał
oranżadę, taką prawdziwą, w szkla
nej butelce z kapslem. Przyglądał
się z zachwytem, gdy pan Ryś użył
na niej otwieracza do piwa.
– Murzyn to jest pana kot, prawda?
– Tak.
– A ma pan inne?
– Już nie.
– Znikają w lesie, prawda? – Chło
piec pokiwał poważnie głową. –
Ja słyszałem. Tata mówił, że miesz
kamy w złym miejscu. Powiem panu,
że ja miałem kiedyś kota. Nazywał się
Prezes i był bury. Bury to taki szary,
wie pan? Ja nie wiedziałem. I jak
miał roczek, to zniknął. To był mój
najulubieńszy kot na całym świecie.
Tata powiedział, że pewnie poszedł

***
– A czemu pan Ryś powiedział
„skunks”? – spytała Lena, czujnie
wyłapując wszystkie nieścisłości. –
Bo
wiesz
tata,
ja
czytałam
w książce, że…
– Tak mu się wymsknęło. Chcesz
słuchać dalej?
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za głęboko w las i nie wiedział,
jak wrócić.
Ryszard przytaknął. Wyglądał,
jakby
przygotowywał
się
na długą opowieść.
– No i było mi bardzo przy
kro, że tak przepadł, więc potem
tata przyniósł mi z pracy następnego
kota. Daliśmy mu na imię Bonifacy.
Jak z tej bajki, słyszał pan może...?
Bonifacy był czarny, ale też trochę
biały, tak na spodzie. Ale mieszkał
z nami tylko miesiąc, bo zniknął.
To był mój ulubiony kot, ale niech
nikomu pan nie mówi. Mama go
nie cierpiała, bo raz nasikał jej
na poduszkę.
– Rozumiem.
– A potem jeszcze mieliś
my Mietka.
Mężczyzna westchnął ciężko.
– Mietek był mój ulubiony. Futerko
miał szare jak Prezes, ale wcale
nie wyglądali podobnie, bo mama
dawała mu dużo słoniny i zrobił się
gruby. Potrafił skakać na klamki, żeby
otworzyć sobie drzwi. Myśleliśmy,
że jak taki mądry, to nigdzie nie
pójdzie, ale poszedł.
Zapadła cisza. Chłopiec wzru
szył ramionami.
– Więcej kotów nie mieliście? –
spytał Ryszard zgryźliwie.
– Nie, tylko te trzy. Teraz tata
mówi, że nie ma po co brać nowego,
skoro i tak zaraz gdzieś przepadnie.
A czy pan miał ulubionego kota?
Mężczyzna spuścił wzrok. Ws
pomnienia, które próbował przy
wołać, powoli wypełniały jego głowę.

Był w nich chłopcem niewiele star
szym od Kuby.
– Tak, miałem, ale było to bardzo
dawno temu. To była kotka. Sonia.
Sonia i Ryszard poznali się, gdy
wracał ze szkoły. Zrozpaczone po
miaukiwanie zwabiło go nad rzekę,
gdzie kotka była o włos od utonięcia.
Wziął ją stamtąd i przyniósł do
domu, i nawet rodzice specjalnie
nie narzekali.
–
Była
bardzo
ładna,
z długą sierścią. Nigdy już potem nie
widziałem dachowca z taką długą
sierścią, białą z rudymi pasami.
– I co się z nią stało?
– Zniknęła. Mówili, że pewnie ktoś
ją ukradł, bo taka była ładna.
– Może to las ją zniknął, jak
moje koty.
Ktoś załomotał do drzwi.
– Oho, mama – mruknął nie
chętnie Kuba.
***
W dniu, w którym zaginął Mu
rzyn, padał deszcz.
Była
to
niemiła
odmiana
po słonecznym lipcu i dorównujących
mu pierwszych dniach sierpnia.
Chmury kłębiły się przez kilka dni
nim, jak poinformował Kubę tata,
zaczęły wytrząsać z siebie wszystko
to, co gromadziły przez całe lato.
Ryszard
wstał
koło
piątej
i wyszedł z kubkiem inki na ganek.
Mżyło. Na wsi, dość nietypowo,
panowała cisza – być może zła pogo
da sprawiała, że zwierzęta milczały
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nawet w zagrodzie sąsiadów, zwykle
trzęsącej się w posadach od chrum
kania. Z werandy nie widział jednak
ani zabudowań Marcinkowskiego,
ani żadnych innych domów – jego
własny strzegł końca wsi. Miał teraz
doskonały widok na lasy, na wyso
kie, bladozłote trawy i łąki, za który
mi kryły się bagna i, jeśli dobrze
pamiętał, dwa lub trzy stawy – za dzie
ciaka chodziło się tam na s zczupaki.
Gdy się poruszył, trącił niechcący
miseczkę kota. Zerknął w dół. Resztki
z kolacji, które zostawił wczoraj wie
czorem, leżały nietknięte.
Nie trzeba było filozofa, by
zrozumieć, co się stało. Mieszkał
tu całe życie i wiedział, ile kotów
przewinęło się przez ten dom,
przepadając bezpowrotnie. Murzyn
podzielił los trzech kotów Kuby
i wszystkich tych bezpańskich zwie
rzaków, które od dawna znikały
z okolicy. Proszę, jak pusto bywało
ostatnimi czasy – żaden obcy kot nie
połasił się na kolację Ryszarda.
Mężczyzna uniósł wzrok i spojrzał
na drzewa. Las trwał niezmien
nie, nieco teraz rozmyty za ścianą
drobnego deszczu, ale wciąż zielony
i rozkołysany podmuchami wiatru,
które nie docierały do wsi.
To zawsze była wina lasu.

na starym, rozpadającym się krześle,
któremu nawet najgorsza pogoda
nie mogła już zaszkodzić, i cieszył
się pierwszymi tego dnia promie
niami słońca, wyzierającymi bez
przekonania zza białych obłoków.
Lada moment miały zniknąć –
ze
wschodu
nadciągały
już
ciemne chmury.
– Musimy zorganizować akcję
ratunkową – dodał chłopiec, nie do
czekawszy się odpowiedzi.
– Akcję ratunkową – powtórzył
Ryszard. – Oczywiście.
– Powinniśmy iść najpierw do
lasu – wyjaśnił Kuba. – Możemy
teraz? Rodziców nie ma w domu.
– A co rodzice powiedzieliby,
gdyby odkryli, że zniknąłeś gdzieś
na k
 ilka godzin?
Chłopiec zmarkotniał. Spuścił
wzrok, a trybiki w jego głowie
pracowały, szukając jakiejś dobrej
wymówki. Wreszcie jego pyzata
buzia, owoc wakacyjnego dokar
miania jego babci, rozjaśniła się,
a w pulchnych policzkach pojawiły
się dołeczki.
– Czyli jeśli spytam rodziców,
pójdziemy?
Ryszard wahał się chwilę. Mało
obchodziło go towarzystwo i kota,
i Kuby, ale... To pocieszne trajko
tanie bywało lepsze niż cisza, która
panowała w jego domu. Samotność,
która doskwierała mu od odejścia
na emeryturę, zaczęła mu jakby
bardziej przeszkadzać.
Otworzył usta i ku swemu zasko
czeniu usłyszał, jak mówi:

***
– Co robimy z Murzynkiem? –
spytał poważnie Kuba.
Pod wieczór trochę się wypo
godziło. Ryszard siedział pod gruszą
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Na wszelki wypadek zapamiętał
je, by potem zabłysnąć wiedzą
przed panią Olą – były kwiaty żółte,
rosnące nisko w krzakach, i były
puszyste, białe kępki, wyrastające
z ciemnobrązowych łodyg, i czasem
jeszcze migało mu przed oczami coś
niebieskiego, ale nie był pewien, co to
mogło być.
– Murzyn…! – zaczął nawoływać
Kuba i od tej chwili co kilka minut
wyrzucał z siebie jego imię, a jego
sąsiadowi skóra cierpła za każdym
razem, gdy wrzask rozlegał się
za jego plecami.
Szybko pojawiły się bagna.
Ryszard wynalazł skądś cienki, ale
sztywny kijek, a drugi taki sam dał
chłopcu, i teraz podpierali się na nich,
idąc przed siebie.
– Murzyn...!
Chłopiec był trochę rozczaro
wany bagnami. Spodziewał się błota,
ruchomych piasków – a tymczasem
całe te bagna wyglądały tak samo,
jak wszystko inne, może tylko zielsko
i słomiasta trawa rosły tu bujniej.
Wkrótce minęli i stawy (nie było tu
o tej porze żadnych wędkarzy), a gdy
wreszcie stanęli przed pierwszymi
drzewami, aż klasnął z uciechy.
Właśnie na to czekał.
– Murzyn! – zawołał i zmitygował
się, by zachować powagę. Przygoda
przygodą, ale najważniejszy był zagi
niony kot.
Weszli między drzewa ścieżką
wytyczoną przez spacerujących.
Chłopiec,
niewystraszony
jesz
cze opowieściami o kleszczach

– Umowa stoi. I jeśli faktycznie
pójdziemy do lasu, proszę ja ciebie,
załóż jakieś przyzwoite gumiaki.
***
Kuba przybiegł rano następnego
dnia. To była sobota, pochmurna
i chłodna jak październikowy dzień,
a niebo wyglądało, jakby gotowe
było się rozszlochać. Przyszedł do
Ryszarda koło dziewiątej i zastał go
przy herbacie. Przysiadł na stołku na
przeciwko i czekał.
– Idziemy na przygodę! –
zaszczebiotał z zachwytem chłopiec.
Machał nogami, próbując zwrócić
uwagę sąsiada na swoje nowe ka
losze, wzorzyste w paseczki żółtoniebiesko-czerwone,
które
tata
załatwił mu wczoraj wieczorem od
starszego kuzyna.
– Rodzice się zgodzili? – spytał
Ryszard, markując powagę.
– Mama to aż niezbyt, ale tata mi
pozwolił – wyjaśnił chłopiec.
Wyszli. Minęło ledwie kilka minut,
gdy zostawili ostatnie domy we wsi,
a droga, którą szli, stała się wąskim
przesmykiem z trawami sięgającymi
Kubie po ramiona, tworzącymi ściany
wokół nich. Przyroda przyjęła ich jak
swoich. Pająki, nawet te największe,
które lubiły straszyć wczasowi
czów, nie wystawiały głów ze swoich
kryjówek. Chłopiec szedł za Ryszar
dem, zafascynowany, i stawał na pal
cach, by rozejrzeć się lepiej, i patrzył
na rośliny wielkimi oczami, myśląc,
kiedy będzie uczyć się o nich w szkole.
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(wieczorem mama sprawdzi go
uważnie) biegał i schodził ze ścieżki,
wracając tylko co jakiś czas do Ryszar
da, by sąsiad nie zniknął mu z oczu.
Starszy mężczyzna nie próbował
nawet za nim nadążyć.
– Murzyn! – krzyczał raz za razem,
a tam, gdzie dotarł jego głos, ptaki
milkły, as wstrzymywał oddech.
Spacerowali już dość długo
i Ryszard zaczął żałować, że nie
wziął czegoś na drugie śniadanie, gdy
na ścieżce hen przed nimi zobaczył
jakiegoś
zwierzaka.
Przystanął.
Słabo go widział, oddzielał ich od
niego głęboki jar, ze dwa zakręty
i krzaki ciężkie od ciemnych
jagód. Kuba podbiegł i zatrzymał
się koło mężczyzny. Wciągnął ze
świstem powietrze.
– Kuna – powiedział bez przekona
nia Ryszard. – Albo jaki mniejszy lis.
Kuba pomyślał ze współczuciem,
że pan Ryś jest tak stary, że powinien
już nosić okulary. Zwierzak obejrzał
się za siebie, gdy usłyszał ich głosy,
i zaczął uciekać w głąb lasu.
– To był kot – wyjaśnił rzeczowo
Kuba i puścił się biegiem za nim.
Mężczyzna, chcąc nie chcąc,
przyśpieszył, by nie stracić go z oczu.
Gdy mijali jar, chłopiec wbiegł do
środka i siłą rozpędu z niego wybiegł,
przytrzymując się kępek trawy.
Chwilę później Ryszard obszedł go
dookoła. Poruszał się żwawo, ale
minęło jeszcze trochę czasu, nim zo
baczył chłopca, stojącego w miejscu
i czekającego na niego. Podszedł
bliżej. Dotarli do tej części lasu, której

nie znał. Las rósł tu gęsto, a drzewa
były bujne i hojnie okryte listowiem,
poszycie wydawało się miękkie i miał
wrażenie, jakby szedł po gąbce.
Dopiero gdy stanął przy chłopcu,
zobaczył, że tym, co go zatrzymało,
był mur z krzaków wysokich na kilka
metrów. Rośliny rosły tu gęsto sple
cione ze sobą, broniąc sobą dostępu
wszystkim intruzom.
– Przebiegł pod spodem – wyjaśnił
chłopiec. – O, tu.
Na dole była dziura, przez którą
kot mógłby się prześlizgnąć bez pro
blemu. Właściwie, jeśli by się uprzeć,
i człowiek by się zmieścił.
– Co ty robisz?! – Ryszard prawie
wrzasnął, gdy chłopiec położył się
głową do przodu, i odpychając się
dłońmi, zaczął znikać w otworze. –
Natychmiast mi tu wracaj!
Nim skończył mówić, spod krza
ków wystawały tylko nogi chłopca.
Nim zdążył się schylić, zniknęły.
– Co tam się dzieje? Kuba,
co widzisz?
Panowała cisza.
– Kuba?!
– Widzę koty – powiedział chłopiec,
a jego głos był jakby przytłumiony. –
Wszystkie koty.
– Co ty wygadujesz?
Za żywopłotem rozległy się
odgłosy szamotaniny, a potem
szuranie, jakby ktoś ciągnął coś
ciężkiego po ziemi.
– Nie, nie, poczekajcie! Pomocy!
Panie Rysiu, ratunku!
Ryszard spojrzał na niewielką
dziurę. Policzył w głowie, ile ma
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niego krążyło kilkadziesiąt zwierząt,
czając się i krzywiąc złośliwie.
Wreszcie zajęły miejsca i przycupnęły,
tworząc kilka rzędów okręgów.
Na środek wyszedł rudy kot, dobrze
wykarmiony i postawny, wielkości
małej świni. Miał minę zniesmaczoną
i dumnie zadarty pyszczek.
Odchrząknął i przysiadł na dwóch
tylnych łapach.
– Moi drodzy, oto w nasze progi
wstąpił intruz! – zaczął, a jego niski
głos rozszedł się po całej dolince.
Ryszard zamrugał z niedowie
rzaniem. Oto słyszał, jak kot mówił
ludzką mową.

lat – wedle wszelkiego prawdopodo
bieństwa wychodziło mu, że zbyt
dużo, by przeciskać się przez leś
ne korytarze.
Przykucnął i pod gałęziami
zobaczył oddalające się kocie nóżki.
– Niedoczekanie – mruknął
i położył się na ziemi.
***
Stanął na nogi i otrzepał spod
nie z trawy i liści. Dopiero wtedy
się rozejrzał.
Przed nim rozpościerało się małe
królestwo wielkości działki pod dom
jednorodzinny, otoczone ze wszyst
kich stron gęstym żywopłotem.
Rosło tu tylko kilka wolnostojących
drzew, poza tym teren unosił się
i opadł delikatną falą. Pasmo krze
wów zasłaniało jakiś szczególnie
głęboki dół. Przy każdym oddechu
w głowie kręciło mu się od zapachu
igieł i żywicy.
Każdy wolny odcinek ziemi
pokrywały koty. Wprost roiło się
tu od nich – siedziały pod krzewa
mi, na drzewach, wylegiwały się
w trawie. Nie zauważyły go – wszyst
kie miały wzrok utkwiony w jakimś
punkcie za pagórkiem, z którego
dobiegały piski Kuby.
Podszedł bliżej i przykucnął
za krzewem, obok jakiegoś burego
kota, który nie przerwał mycia nawet
na chwilę. Stąd miał dobry widok
na chłopca. Kuba siedział na ziemi,
oplątany ciasno jakimiś pnączami,
które porastały go jak bluszcz. Wokół

***
– Tata?
– No? – spytał, szukając twarzy
dziecka w mroku. Jeszcze przed
rozpoczęciem opowieści wyłączył
lampkę, by Lena szybciej zasnęła.
Jedynym źródłem światła była
jasna kreska pod drzwiami. Gdzieś
w głębi mieszkania szumiała woda
w łazience. Prócz tego panowała
cisza. Mieszkańcy ich kamienicy,
głównie starsi ludzie, położyli się już
do snu. Jedynie pewna delikwentka
z godnym podziwu uporem trzymała
się na nogach.
– A te koty mówiły po polsku, czy
po anielsku, czy po niemiecku?
– Oczywiście, że po polsku –
oburzył się. – Inaczej pan Ryś i Kuba
by ich nie zrozumieli. To miejsce
było magiczne, zaraz się dowiesz.
Koty potrafiły rozmawiać z każdym
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zwierzęciem
w
lesie.
Mówiły
po
zajączemu,
po
dzikowemu
i po łosiowemu też.
– A co z ptakami?
– Ptaki zjadały.
– Aha, rozumiem. To możesz już
mówić dalej.

Koty szybko straciły zaintereso
wanie. Miały je odzyskać dopiero
na koniec, gdy przyjdzie pora uczty.
Pracownicy sądu zaczęli uwijać się
wokół Kuby. Jeden z kotów stanął
przed nim i oświadczył, że będzie
jego adwokotem.
Rudy ruszył swoją tłustą pupę
i wszedł na skraj skarpy. Zajął
dostojną pozę i spojrzał na tę garść
zebranych kotów, która myła się
leniwie, nie okazując mu należytego
szacunku.
Wykrzywił
pyszczek
w pogardzie.
– Nazywam się Mruczuś –
powiedział. – Będę sędzią. Jesteś
oskarżony o bycie człowiekiem.

***
Wszystkie koty, nawet te, które
nie brały udziału w zebraniu, a ze
znużeniem czyściły się i drzemały,
teraz uniosły łebki i śledziły to, co się
działo. Jedynie kilka, w tym ten, który
towarzyszył Ryszardowi, ułożyło się
do snu.
– Nie popisuj się – skomentował
zwierzak po prawicy rudego i tłusty
kot opadł na cztery łapy.
Kuba siedział pośrodku tego
zgromadzenia i wyglądał jak kupka
nieszczęścia. W oczach stały mu łzy
i cały się trząsł, przytłoczony ilością
zwierząt, wlepiających w niego swoje
żółte ślepia.
Rudy zaczął znowu:
– Wiecie, co robimy z intruzami,
a przede wszystkim – z ludźmi.
– Zjadamy!
Kuba wciągnął ze świstem po
wietrze.
– Nie, nie zjadamy. Musimy
zachowywać się jak cywilizowane
stworzenia – Rudy kot potoczył
spojrzeniem po reszcie zwierząt,
czekając, aż zrobi im się głupio.
Po odpowiedniej przerwie znów
przemówił: – Urządzimy mu proces!

***
– Czy to bardzo źle być
człowiekiem, tato?
– Oczywiście, że nie – westchnął
ojciec markotnie. Lena nie ruszała
się już od kilku minut, jej oddech
zwolnił, był pewien, że już usnęła. Ale
nie, walczyła dalej dzielnie.
– Wolałabym być kotem. Mogła
bym wtedy zamieszkać w lesie z Mu
rzynem. Ale takiego Mruczusia to
bym pogoniła!
***
Przesłuchanie trwało w najlep
sze. Koty dwoiły się i troiły Kubie
w oczach, a każdy z nich zarzucał mu
nieskończoną ilość zbrodni.
Ryszard przyglądał się temu
z oddali, wciąż niedostrzeżony ze
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s wojego miejsca. Wciąż jeszcze
chyba nie wierzył w to, co widzi:
w grubego kota sądzącego chłopca
przed nim, w adwokotów i obrońców,
w tłumy świadków, które oskarżały
Kubę o wszystkie istniejące zbrod
nie przeciw kotowatości, i nim
się zorientował, wszystko zaczęło
zmierzać ku końcowi. Gdy kolejka
kotów do przesłuchania zniknęła,
Mruczuś spytał, czy adwokot ma
jeszcze coś do powiedzenia.
– W istocie, wysoki kocie –
przyznał zwierzak. – Mam jeszcze
trzech świadków. Każdy z nich był
właścicielem Kuby przez jakiś czas.
Chłopiec wytrzeszczył oczy, gdy
powalony pień weszły zwierzęta,
które dobrze znał.
– Jestem Prezes – przedstawił się
pierwszy z nich, dostojny, bury kot. –
A to Bonifacy i Mietek.
– Słucham was. – Mruczuś
machnął łapą. – Prezesie, mów jako
pierwszy.
Bonifacy i Mietek zeskoczyli
z drzewa i stanęli kilka kroków dalej.
Adwokot Kuby zbliżył się do Prezesa.
– Kuba był dobrym zwierząt
kiem – wyjaśnił kot. – Głaskał mnie
i spał w moim łóżku, by mnie ogrzać.
Nie sprawiał mi żadnych kłopotów.
– Spałeś w moim łóżku?! – wtrącił
się Bonifacy.
– Czy cię karmił? – Adwokot
spojrzał na niego badawczo.
– Nie. Karmił mnie ten drugi,
wysoki i chudy człowiek.
– Tata – szepnął chłopiec do siebie.

– On… On nic nie robił – Prezes
spojrzał obojętnie. – Nie gotował i nie
przynosił do domu karmy, zostawiał
to wyższym ludziom. Był jak pasożyt!
– Pasożyt? – powtórzyło kilka
kotów, pełniących rolę publiczności. –
Pasożyt?
– Jak pchła!
– Pchła – zaszumiało między
zwierzętami. – Pchła! Pchła!
– Pchły się zabija – zawyrokował
Mruczuś, zniecierpliwiony przedłu
żającym się procesem. – Kubo,
za bycie człowiekiem skazuję cię
na zjedzenie!
Adwokot stanął przy chłopcu.
Kuba słyszał, jak burczało mu
w brzuchu.
–
Na
zjedzenie
czego?
–
spytał chłopiec.
– Na bycie zjedzonym – uprzejmie
wyjaśnił mu jego adwokot.
– Wyciągnijcie chłopca na środek.
Rozpalmy ognisko! – zarządził Mru
czuś. Na te słowa koty się ożywiły
i wokół chłopca nagle zrobiło
się tłoczno. Kuba patrzył w oczy
dziesiątkom zwierząt, krążących
niecierpliwie wokół niego.
Chłopca zaciągnięto na środek po
lany.
– Nie! – Zza krzaków wypadł
Ryszard.
Pnącza
natychmiast
owinęły
się wokół jego nóg, a następnie
powędrowały wyżej, wyżej, poprzez
łydki, uda, aż po same ramiona,
trzymając go łagodnie, ale stanowczo.
– Człowiek! – oburzyły się koty. –
Człowiek! Na proces z nim!
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Mruczuś zastanowił się porządnie.
– Proces już był. Podzielimy wyrok
na obydwu ludzi. Każdy z nich umrze
do połowy. Na ruszt z nimi!
Gdy koty się rozstąpiły, przed
oczami więźniów ukazało się og
nisko. Zwierzęta siedziały wokół
niego, prężąc się i wbijając pazurki
w ziemię.
Pnącza były żywe. Mężczyzna
i chłopiec czuli ich oddech, ich
pulsowanie, drobne drżenie, gdy
zaciskały się coraz bardziej. Uniosły
ich i podprowadziły pod ogień. Czer
wone języki zaczęły lizać ubrania,
a żar parzył skórę. Szamotali się.
Płomienie były coraz bliżej.
– Stać!
Koty rozstąpiły się, a do skazańców
podeszła piękna, biało-ruda kotka
o długiej sierści. Kuba z zaskocze
niem zauważył, jak starszy pan trzy
ma rękę na sercu, a jego twarz na
biera głębszego odcienia czerwieni.
Dostrzegł łzy w jego oczach. Dopiero
wtedy coś zaskoczyło w jego głowie.
– Panie Rysiu, to jest Sonia?
Mężczyzna nie odpowiedział.
– Tak, nazywam się Sonia –
przytaknęła kotka, a wtedy Ryszard
zachwiał się, i gdyby nie pnącza,
zapewne upadłby na kolana. –
Ten człowiek uratował mi życie.
Uniewinniam go. A skoro chłopiec
jest z nim, uniewinniam też jego.
Koty
zaczęły
się
naradzać,
rozważając każde za i przeciw, wysu
wając nowe argumenty i obalając
stare raz za razem. Ognisko stopnio
wo dogasało, aż nie pozostał w nim

nawet jeden rozżarzony węgielek.
Ryszard i Kuba czekali, z początku
nerwowo i niecierpliwie, a potem
ze znużeniem, zmęczeni tym całym
ambarasem. Zaczęli przysypiać, gdy
pnącza nieco się rozluźniły. Sonia,
która musiała cieszyć się powszech
nym szacunkiem, przemawiała w ich
imieniu kilka razy, nie wdając się
w pomniejsze sprzeczki.
Nie zauważyli nawet, gdy podszedł
do nich mały, czarny kot.
– Dzień dobry – przywitał się. –
Widzę, że dużo mnie ominęło. Byłem
na polowaniu. Jak się macie?
– Murzyn? – zdziwił się Kuba. –
Proszę pana! Znaleźliśmy go!
Ale Ryszard nie słuchał.
***
Mężczyzna
śledził
wzrokiem
długowłosą kotkę, która kręciła się
przy przegłodzonych kotach. Stopnio
wo coraz więcej jej rywali ustępowało,
ich puste żołądki zmuszały ich, by
udać się na polowanie, aż wreszcie
została sam na sam z grubym rudziel
cem, Mruczusiem.
– Nie mogę się na to zgodzić –
powtarzał on. – Myszki marsza
mi grają.
I choć kot krzywił się i protestował,
wreszcie odpuścił, storpedowany
wyniosłym spojrzeniem Soni.
– Niech będzie – burknął. – Niech
znikają. Ale jeśli jeszcze raz tutaj
przyjdą, niech wiedzą, że nie spotkają
się z litością. Następna ich wizyta
zakończy się na ruszcie.
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ale i by żyć w pokoju. Spędziłam
z tobą trochę czasu, prawda?
– To był miły czas.
– Ale potem przyszła na mnie
pora. Nie miej mi tego za złe, Rysiu
mój. Taki już koci los.
– Wrócisz ze mną do domu? –
spytał Ryszard, a jego głos lekko
zadrżał. – Proszę. Jestem teraz sam
jak palec w tym świecie. Przydałoby…
Przydałoby mi się towarzystwo.
Kotka poważnie pokręciła pyszcz
kiem.
– Nie mogę. Gdybym oddaliła się
zanadto od źródła, zamieniłabym się
w kupkę prochu.
Znów zaczęła krążyć wokół niego,
ocierać się o jego nogi.
– Masz towarzystwo – dodała.
Ryszard spojrzał w stronę Kuby.
Chłopiec i Murzyn przyglądali mu się
wyczekująco, gotowi ruszać w drogę.
– To prawda. Powinienem już iść.
Wstał, wciąż jeszcze nieco zgar
biony, jakby przytłoczony tym spot
kaniem.
– Rysiu? – zagadnęła, gdy już
miał odchodzić.
– Tak?
– Przychodź czasem do lasu. Nie
wchodź zbyt głęboko, trzymaj się
głównej ścieżki. Znajdę cię.

Kuba i jego sąsiad poczuli, jak
pnącza wycofują się i znikają. Mimo
że nie słyszeli dyskusji Mruczusia
i kotki, zrozumieli. Byli wolni. Poder
wali się zresztą zaraz i chłopiec
był gotów uciekać, ale Ryszard stał
i czekał cierpliwie, aż Sonia do
niego podejdzie.
– Chodź, damy im chwilę –
powiedział Murzynek i odeszli razem
na kilka kroków.
Ryszard przysiadł na trawie,
a mięśnie, obolałe po kilku godzinach
w jednej pozycji, zaczęły dawać mu
się we znaki. Rozciągał ramiona, gdy
kotka podeszła do niego. W milczeniu
przyglądał się, jak łasi się o jego nogi.
– Ty nie możesz być tą Sonią,
prawda? – spytał mężczyzna. –
To niemożliwe.
– Witaj, mój ulubiony człowieku. –
Nadal łasiła się o jego nogi,
o plecy, o wyciągnięte dłonie. – Jestem
dokładnie tą samą Sonią.
– To było ponad pięćdziesiąt
lat temu!
– Magia tego miejsca czyni nas
nieśmiertelnymi… A może tylko
bardzo wydłuża nasze życia, jeszcze
nie wiemy. Mruczuś jest starszy od
ciebie, ma siedemdziesiąt lat.
Ryszard czułym gestem położył
wątłą, poskręcaną dłoń na łebku Soni.
Nie mógł powstrzymać jej drżenia,
więc delikatnie jak mógł przejechał
palcami po jej futerku.
– To miejsce, Rysiu, daje nam
szczęście – powiedziała, domyślając
się tego, o co chciał spytać. – Daje nam
życie, daje nam siłę nie tylko, by żyć,

***
– Im dalej od źródła, tym słabiej
działa na nas magia – wyjaśniał Mu
rzynek, pędząc przed siebie. Ryszard
i Kuba ledwie za nim nadążali, ale on
nie zwalniał. Śpieszyło mu się chyba.
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– Ta magia, która pozwala wam
mówić naszym językiem?
– Między innymi.
Jego czarne nóżki przebierały
szybko po ziemi, narzucając całej
trójce tempo. Gdyby ktoś ich teraz
zobaczył, byłby pewien, że dwójka
ludzi goni kota, któremu wcale nie
chce się uciekać. Wkrótce wyszli
na główną drogę przecinającą las.
– Dlaczego uciekłeś ode mnie? –
zainteresował się Ryszard.
Kot przystanął i spojrzał do góry,
na niego.
– Nie uciekłem od ciebie. Uciekłem
do kociego raju – wyjaśnił. – To nie
ma nic wspólnego z tobą.
– A skąd to miejsce się wzięło? –
dopytywał Kuba.
– Nie wiemy na pewno – powiedział
Murzyn bez przekonania. – Mruczuś
je znalazł. Raz słyszałem, jak mówił,
że leśna rusałka mu je pokazała.
Innym razem, że leszy. Sonia
mówiła mi, że jej powiedział, że to
wiedźma mu je pokazała w nagrodę
za przyniesienie jej setki myszy.
Z pewnością ktoś musiał to zrobić,
Mruczuś może i byłby w stanie odkryć
takie miejsce, ale nie wiedziałby
o jego magii.
– Dlatego Mruczuś decyduje
o wszystkim? – upewnił się Kuba. – Bo
jest założycielem?
– Tak. Na początku sprowadzał
tam koty, które lubił, ale wkrótce
zaczęliśmy sami tam przychodzić.
Ja do nich dołączyłem, bo kot Kar
czewskich, Fifuś, powiedział mi,
gdzie ich znaleźć.

Wyszli z lasu i gdzieś na hory
zoncie, między krzewami, Ryszard
zobaczył swój dom.
– Mruczuś nie miał nic przeciw
ko? – drążył Kuba.
Murzyn otworzył pyszczek, ale
nie wydał się z niego żaden dźwięk.
Wreszcie miauknął rozpaczliwie.
Pożegnali się z nim. Stali i patrzyli
na niego długo, nim jego czarna,
drobna sylwetka na dobre zniknęła
w lesie. Potem wrócili do domu.
***
Lena zasnęła.
Mężczyzna jeszcze chwilę siedział
przy niej, czekając, czy się nie prze
budzi. Światło spod drzwi rzucało
delikatne cienie, w którym twarz
jego córeczki wydawała się stros
kana, jakby dziewczynka miała jesz
cze o coś zapytać, ale sen podle jej
w tym przeszkodził.
Gdyby nie spała, miałaby teraz
na pewno wiele pytań. Historia, którą
zakończył, ciągnęła się przecież dalej.
Pan Ryś wychodził do lasu kilka razy
w tygodniu, by spotkać się z Sonią.
Rozmawiali o świecie, który już
nie istniał.
Stopniowo jego wizyty stawały
się coraz rzadsze. W jego domu
pojawiały się kobiety z MOPS-u,
które gotowały mu obiady i sprzątały,
i przede wszystkim – pilnowały, by
nie opuszczał podwórka.
Na szczęście nie mogły spędzać
z nim całego dnia.
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Historia jego i Soni skończyła
się dopiero wtedy, gdy poślizgnął
się w łazience i złamał biodro.
Lekarze szybko znaleźli raka kości
i tysiąc innych chorób, i pół roku
później, nigdy nie stając już na nogi,
Ryszard zmarł.
Kuba był wtedy na studiach.
Rodzice powiedzieli mu tylko, że ich
sąsiad choruje, aż pewnego dnia,
kiedy przyjechał do domu na Wiel
kanoc, usłyszał o jego śmierci. Po
dobno w dniu jego pogrzebu na pod
wórzu tłoczno było od kotów.
Trójka dzieci Ryszarda, która
przyjechała, wkrótce zrobiła porzą
dek i z nimi, i z całym domem. Parę
miesięcy później najstarsza córka
wprowadziła się tam z rodziną.
Tata Leny cicho zamknął za sobą
drzwi i usiadł na kanapie w salo
nie. Woda przestała szumieć. Obok
niego leżał kot, czarny kot z białym
krawacikiem i srebrzystą sierścią.
– Myszkin… Murzyn – wyma
mrotał, głaszcząc go.
Dla Kuby ta historia też miała
dalszy ciąg. Murzyn odwiedzał
jego i Ryszarda coraz częściej,
aż wreszcie niedawno, może trzy
lata temu, poprosił Kubę, by zabrał

go ze sobą. Mówił, że chce zobaczyć
trochę świata.
Dopiero po oddaleniu od źródła
magii zaczął się starzeć, ale proces
ten przebiegał szybciej, niż u normal
nych kotów. Murzyn szybko stał się
zniedołężniałym staruszkiem.
Kuba usłyszał, jak otwierają
się drzwi. Jego żona, Inka, wyszła
z łazienki zawinięta w szlafrok, z tur
banem na głowie. Przysiadła się do
niego. To ona nalegała, by zmienić
imię kota. Nie chciała, by sąsiedzi źle
o nich myśleli.
– Wciąż śpi? – spytała półgłosem,
patrząc na Murzyna.
Objął ją ramieniem.
–
Myślę,
że
powinniśmy
na przyszły weekend wpaść do
moich rodziców.
Zmarszczyła brwi dokładnie tak
samo jak Lena, gdy coś ją trapiło.
– Och, rozumiem – powiedziała
wreszcie. – Czas, by Myszkin wrócił
do domu?
– Tak – przytaknął Kuba. – Czas,
by wrócił do domu.
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Dla wszystkich tych, co chcieliby publikować
w magazynie „Biały Kruk”
Mail kontaktowy: magazyn@bialykruk.org
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Darujcie sobie w mailu formułki pan/pani/państwo, redakcja Kruka woli jak
jesteście bardziej bezpośredni (ale bez przesady). Po prostu, po każdym takim
formalnym mailu patrzymy się w lustro i liczymy zmarszczki.
Teksty przyjmujemy w formacie .rtf lub .doc. Czcionka Times New Roman,
rozmiar 12, wyjustowany. Prosimy również, aby tekst był podpisany (nie tylko
w mailu), ale również w samym pliku.
Jesteśmy zainteresowani zarówno materiałami publicystycznymi (artykuły,
recenzje, reportaże, felietony), jak i opowiadaniami z gatunku szeroko pojętej
fantastyki. Nadsyłane teksty powinny posiadać następującą objętość:
Publicystyka: do 25 000 znaków ze spacjami
Opowiadania: do 40 000 znaków ze spacjami
Bardzo fajnie, jeśli napiszecie kilka słów o sobie. Nie jest to wymagane, ale ułatwi
to sprawę, jeśli zdecydujemy się na publikację tekstu.
Nadsyłane teksty nie powinny być wcześniej publikowane.
Staramy się odpowiedzieć na każdą wiadomość, która przychodzi na naszą
skrzynkę mailową. Jednakże miejcie na uwadze, że pracujemy nad magazynem po
godzinach, a każdy z nas musi zarobić na chlebek z masełkiem. Więc nie zdziwcie
się, jeśli że na odpowiedź możecie trochę poczekać. Dlatego jeśli po miesiącu nie
otrzymacie od nas żadnej wiadomości piszcie i przypomnijcie się.
Wysyłanie tekstu do magazynu „Biały Kruk” równoznaczne jest z udzieleniem
wydawcy – stowarzyszeniu Bialski Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikację tekstów oraz wykorzystaniem
jego fragmentów w celach promocyjnych. To znaczy, że wciąż masz prawo do
zarządzania losem swojego tekstu w przyszłości. Prosimy jednak, aby nadsyłany
tekst nie był nigdzie indziej wysyłany w ciągu następnych trzech miesięcy do
innych czasopism.

Zatem, do twórczej pracy ludziska.
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