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Lato minęło szybciej niż się spodziewaliśmy. Raz mokre, a raz upalne, że nawet
ciepłolubne stworzenia i demony pochowały się, by choć trochę odpocząć od
skwaru. A teraz mamy wrzesień. Uczniowie wrócili do szkół, studenci cieszą się
ostatnimi tygodniami wolności od zajęć, a pracujący… cóż, kto wziął urlop, ten
choć trochę poczuł smak szkolnych lat.
W tym numerze do „Białego Kruka” zawitały strzygi, utopce oraz upiory
rodzime wszelkiej maści. Na szczęście obiecały nie gryźć naszych czytelników.

Mitologia słowiańska oraz kultura dawnych Słowian przeżywają renesans.
Dlaczego? Wydaje mi się powiązane ze świadomością, że jest nasze, pol
skie, słowiańskie, a nie sprowadzone z zachodu czy z dalekiego wschodu.
Pamiętam pierwszą falę popularności książkowego „Wiedźmina”. Ile zachwytu
było, bestseller, ekranizacja. Szaleństwo! Mam wrażenie, że tajemnica sukcesu
„Wiedźmina” kryła się w byciu „naszym”, bliskim kulturowo, i w wielu
aspektach znajomy.
Teraz nastąpił kolejny „boom”, lecz „Wiedźmin” (gra komputerowa oraz
nadchodzący serial Netflixa) jest jednym z wielu w szeregu. Mamy przecież
świetną serię Allegro „Legendy Polskie”, niedługo premierę ma „Pół wieku poezji
później”, co chwilę mamy premierę książki opartej na mitologii słowiańskiej.
Uważam, że jest to dobre! Słowianie nie gęsi, swoje potwory mają!
I jeśli o potworach mowa, to z radością oznajmiam, że gośćmi tego numeru
zostali Paweł Zych i Witold Vargas, autorzy serii „Legendarz” i wchodzącego
w nią „Bestiariusza Słowiańskiego”. Plus mamy dla Was również dwa
ciekawe felietony.
Oczywiście, zaraz za artykułami, czeka was siedem niesamowitych
opowiadań, które przypomną Wam minione lato i zaproszą zaklęte w nich istoty
do Waszych domów. Na jesień w sam raz!
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
PS. Chciałbym również podziękować wszystkim ilustratorom, którzy przy
gotowali dla nas ilustracje: Basi Śledź, Sonii Klimczyk oraz Ani Bogunieckiej.
Kawał dobrej roboty! Dzięki!
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WYWIAD

Wywiad:
Paweł Zych i Witold Vargas
Gośćmi piątego numeru „Białego Kruka” są Paweł Zych i Witold Vargas –
ilustratorzy, autorzy cyklu serii leksykonów o mitologii słowiańskiej
oraz polskich legendach, podaniach i wierzeniach, znanej również
jako L
 egendarz.
Grzegorz Czapski: Bardzo mi miło, że zgodziliście się na wywiad do
naszego magazynu. Jak już we wstępie wspomniałem, jesteście autorami
obecnie najbardziej znanej serii leksykonów związanych ze słowiańską
mitologią oraz polskimi podaniami i legendami. Do tego sami wykonujecie
ilustracje do nich. Jakie były wasze początki? Zawsze chcieliście rysować?
Witold Vargas: Zawsze jak zawsze, ja – Witek, od mniej więcej trzecie
go roku życia, myślę, że Paweł mniej więcej tak samo. Jesteśmy przede
wszystkim rysownikami i to rysowanie było pierwszą motywacją do stworzenia
„Bestiariusza”. Poznaliśmy się przez Digart jako rysownicy i tam zdecydowa
liśmy wziąć na własne barki zadanie wypełnienia pewnej luki w polskiej
literaturze, jaką był ilustrowany leksykon słowiańskiej demonologii. Z początku
Paweł nie wierzył w to, że jest w stanie wziąć na siebie pisanie tekstów, ale, jak
widać, n
 adaje się do tego doskonale.
Paweł Zych: Przed powstaniem „Bestiariusza Słowiańskiego” z powodze
niem od kilku, czy kilkunastu lat, rysowaliśmy ilustracje do różnych książek,
nie byliśmy więc żółtodziobami. Nasze wizje artystyczne były dość zbieżne co
objawiało się we wzajemnym komentowaniu swoich prac. Nowością natomiast
było dla nas samodzielne stworzenie tak dużego albumu opartego na konkret
nej wiedzy etnograficznej.
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GC: Czy poza „Bestiariuszami” i całą serią Legendarz tworzycie lub
stworzyliście coś innego? Wiem, na przykład, że Paweł jest rysownikiem komiksowym.
PZ: Przed Legendarzem rysowałem głównie historie komiksowe. Udało mi
się nawet wygrać główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów
w Łodzi. Wydałem dwa autorskie albumy, regularnie publikowałem w prasie.
Natomiast po pojawieniu się „Bestiariusza” odszedłem od historii z dymkiem
i całkowicie poświęciłem się naszej serii.
WV: Paweł ma swoje komiksy, a ja jestem ilustratorem książek. Jest na rynku
kilka pozycji z moimi ilustracjami i tekstem. Między innymi „Stwory baśniowe
małe i duże” – książeczka dla dzieci, która zainspirowała nas, by zająć się polską
demonologią. Poza tym ja jestem nauczycielem, muzykiem i opowiadaczem
oraz piszę felietony m.in. do Nowej Fantastyki. Prowadzę również warsztaty
techniczne, artystyczne i muzyczne. Też bywamy zapraszani do różnych miast
na spotkania autorskie.
GC: Obowiązkowo muszę się zapytać. Jak się poznaliście? I jak doszło do
powstania „Bestiariusza”? Kto wpadł pierwszy na pomysł?
PZ: Było tak jak pisze Witek. Nasza współpraca trwa już od 6 lat i układa się
naprawdę nieźle. W jakiś sposób uzupełniamy się ilustratorsko, ale i charak
terologicznie. Witek, to poza byciem świetnym rysownikiem, urodzony “opo
wiadacz”. Ja natomiast uwielbiam grzebać w archiwach i przekopywać się
przez książki.
WV: To już było. Przez Digart. Paweł napisał: „Szkoda, że nie ma takiej książki
o słowiańskich demonach”, a ja: „No to ją zróbmy”, i tyle. Dopiero po ukazaniu
się jej, poznaliśmy się w realu.
GC: W jaki sposób zbieracie materiały do swoich książek? Jest to głównie
praca ze źródłami już znanymi? Czy może jeździcie po kraju i szukacie gdzie
się da? Skupiacie się na źródłach pisanych, a może również słuchacie podań
i je nagrywacie?
WV: To, że źródła są w 99% pisane, nie znaczy bynajmniej, że są one znane.
Wiele książek czeka w bibliotekach, aż ktoś łaskawie do nich zajrzy. Dlatego
kładziemy w swojej pracy duży nacisk na rzetelną bibliografię. Żeby czytelnik
mógł zdać sobie sprawę z bogactwa materiału, który został już spisany.
W terenie bywamy rzadko. Nie mamy narzędzi etnografa. Oni robią to lepiej
niż my. Ale zdarzyło się nieraz, że ktoś na spotkaniu podał jakąś ciekawą
informację zasłyszaną od dziadków. Uwielbiam słuchać takich autentycznych
opowieści. Zwykle nie wnoszą do naszej wiedzy nic nowego, ale są piękne, bo są
żywe. Natomiast młodych etnografów zachęcam do zajmowania się aktualnymi
magicznymi wierzeniami. Bez perspektywy czasu tego za dobrze nie widać,
ale żyjemy w czasach pełnych przesądów i zabobonów, trzeba sobie tylko zdać
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NOCNICA
Je orzechy laskowe wraz
ze skorupkami i napada
na okolicznych pijaczków

z nich sprawę. Moim ulubionym jest wiara w demona DIETY, którą czcimy, żeby
łaskawie nas odchudziła, zamiast po prostu mniej jeść i uprawiać więcej spor
tu. Ale wiara w magię, zabobony, legendy i mity to przepiękny element naszej
kultury. Powinniśmy go lepiej znać.
GC: Które ze słowiańskich stworzeń lub innych istot, które możemy
znaleźć w waszych książkach, podobają się wam najbardziej? Któreś Was
zaskoczyło podczas prac?
PZ: Wiele ze stworów zaskoczyło nas i po raz pierwszy usłyszeliśmy o nich,
zbierając materiały do książki. Moim ulubieńcem jest Dobrohoczy – nasz
słowiański Drzewiec – silny, ale łagodny. Pomagał dzieciom zagubionym w lesie,
natomiast nienawidził kłusowników i zbójów.
WV: Moją ulubioną postacią jest Bzionek, chyba dlatego, że rysunek Bzionka
wykonany przez Pawła ma szczególny urok, i też dlatego, że przy mojej chałupie
na wsi rośnie bez i nieraz zdaje mi się dostrzec pod nią sylwetkę małej postaci.
Drugą jest Nocnica, bo to jedyne stworzenie fantastyczne, które widziałem
na własne oczy. Mieszka ze mną i ma się doskonale. Je orzechy laskowe wraz ze
skorupkami i napada na okolicznych pijaczków, których jest w mojej dzielnicy
bardzo dużo. Zabroniłem jej tego, ale ona nie może się powstrzymać.
GC: Czy była choć jedna ilustracja, która sprawiła Wam kłopot, bo nie
mogliście początkowo wyobrazić sobie, jak postać na niej przedstawiona
powinna wyglądać?
PZ: Raczej nie. Choć faktycznie jest tak, że niektóre postacie udaje się
narysować tak, że później trudno wyobrazić je sobie inaczej. Tak było na przykład
z Biesem, który trafił do gry Wiedźmin.
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WV: Jak ktoś poświęca się rysowaniu i traktuje to poważnie, nie widzi takich
spraw w kategorii kłopotu. Bywa łatwiej, bywa trudniej, ale na tym polega urok
tego zawodu. Czas na wymyślanie jest przygodą sama w sobie i dobrze jest, gdy
trwa ona nieco dłużej. Mechanik naprawia samochody, lekarz leczy, a my rysuje
my i się na tym znamy. Czy lekarzowi albo mechanikowi bywa trudno? Zapewne
tak. A jedno z naszych podstawowych narzędzi to wyobraźnia. Zdaje mi się,
że umiemy się nią posługiwać.
GC: Wasza ostatnia książka z serii nosi nazwę „Magiczne zawody”. Co
w niej ciekawego znajdziemy? Kowala? Czarnoksiężnika Twardowskiego?
WV: Tytuł “Magiczne zawody” zakłada całą serię, która, mam nadzieję, zdąży
się ukazać. W pierwszej części mowa jest o wszystkim, co związane jest z żelazem
i z tak zwaną transmutacją, czyli przemianą surowej skały w szlachetny kruszec.
Dlatego znajdziemy tam legendy i zabobony związane z kowalstwem, hutnic
twem i alchemią. No a czarnoksiężnik to taki, mniej więcej, alchemik. W każdym
razie Twardowski nim był, a co ciekawsze, legenda o Twardowskim zawiera
w sobie wiele wątków kowalskich.
GC: Jakie są wasze następne plany? Co, jeśli mogę to tak ująć, macie
obecnie na „warsztacie”?
PZ: Za wcześnie żeby zdradzać, ale pracujemy nad zupełnie nowym, bardzo
obszernym materiałem. Tematyka jak zawsze będzie oscylować wokół podań
i legend polskich.
WV: W tej chwili powstaje „Bestiariuszek”, książka podobna do „Bestiariusza
Słowiańskiego”, ale skierowana do maluchów, takich, które boją się „strasznych
rysunków”. Następnie w kolejce czekają: zwierzęta – bardzo ciekawa rzecz,
postaci historyczne oraz wiele innych. Właściwie nie nadążamy ze zrealizo
waniem wszystkich naszych pomysłów. No a najambitniejszy projekt, pomysłu
Pawła, to ogólnokrajowy projekt turystyki legendarnej. Fascynujący program,
który wypromuje naszą kulturę i zachęci do nowego sposobu poznawania ta
jemniczych zakątków naszego kraju.
GC: Dziękuję, panowie, za wywiad.

Paweł Zych

Witold Vargas
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Pomidorowa
Grafoman

Czasem nachodzi mnie ochota
tak siąść, wyciszyć się i pomyśleć.
O czym? A o wszystkim. W końcu
„myślenie ma kolosalną przyszłość”
jak to mówił porucznik Borewicz
w „07 zgłoś się”. W pisarstwie
również. Zdarza mi się to często.
Widzę je jako hobby, pasję i może
również powołanie (czasem lepiej,
częściej gorzej). Jednakże zawsze
wyciągnę z tego jakieś wnioski, nie
rzadko zaskakując samego siebie.
A wystarczy tylko siąść i chwilę
podumać. To jest właśnie cel nowej
serii w „Białym Kruku”. Nikt nie
będzie uczył was jak ani co pisać.
Nauczyciel pisania ze mnie żaden.

Chcę po prostu razem z wami siąść
w kółeczku (byle nie wzajemnej
adoracji) i pomyśleć wspólnie
nad wszystkim, co nas pasjonuje
w pisaniu oraz literaturze.
Ostatnimi czasy sporo rozma
wiam ze znajomymi o tak zwanym
„zastoju”. Jedni skarżą się, że czytali
czyjś tekst, a ten był identyczny jak
pozostałe. Nic nowego, pisarz się nie
rozwija, tragedia i tona zamulonych
literek. Ktoś inny zaś narzekał, że choć
codziennie pisze oraz ćwiczy, to wciąż
stoi w miejscu. One. Jego literki.
By przyjrzeć się owej kwestii,
zapraszam was do kuchni. Tak, nie
regulujcie jasności ekranów. Widzicie,
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wasz Grafoman lubi dobrze zjeść.
Pochłaniam literaturę w ilościach
hurtowych, a znajomi, znani pisarze,
jak i autorzy przysyłający opowiada
nia do „Białego Kruka” lubicie mi
dokładać do talerza. Pewną gamę
smaków się poznało, choć do by
cia omnibusem jeszcze daleko. I już
widzę pytanie cisnące się na wasze
ustach „co ma piernik do wiatraka?”.
Otóż porównajmy sobie pisarstwo do
takiego gotowania.
Weźmy polską klasykę, po nie
dzielnym rosole: zupę pomidorową.
Zna każdy, jadł nie raz z ryżem
lub makaronem. Niby nic nowego,
ale w rękach początkującego, lecz
kreatywnego kucharza może stać
się rarytasem. Siądzie, pomyśli
i wymyśli, by zamiast tradycyjnej
zupy stworzyć niespotykaną w naj
bliższej okolicy zupę-krem. Sukces,
rewelacja i zachwyty. Koronowane
głowy się kłaniają, a politycy rzucają
ośmiorniczkami w kąt. I teraz
przyznajmy się sami przed sobą –
wykorzystaliśmy jakiś pomysł lub
technikę i raz czy dwa udało się coś
opublikować. Kto się powstrzymał
od używania utartego już schema
tu? Tak sądziłem. W tym przypadku
mamy podobnie z pisarstwem, gdy
serwuje się to samo danie zbyt często,
to w końcu się przeje. Nieszczęśnik
nie ma pojęcia co robić dalej, bo poza
absolutną podstawą jaką jest bulion,
zupa pomidorowa oraz swoja zupakrem nie wie nic. I tu cały ambaras.
I żeby była jasność, nie nawołuję
do drastycznych zmian, jak pisanie

w zupełnie nowym gatunku. Czujesz
fantasy? Super! Fantastyka nauko
wa to twój konik? Bardzo dobrze!
Wydawnictwa lubią, gdy pisarz sku
pia się na jednym gatunku. Lem, Asi
mov, czy moi ukochani bracia Stru
gaccy świetnie czuli fantastykę
naukową. Ale oni nie ograniczają
się do tylko jednej idei, a próbowali
za każdym razem czegoś nowego,
lub chociaż podać to w inny sposób
niż zwykle. Jednakże jeśli ciągle sku
piamy się na dwóch archetypach lub
pomysłach na krzyż i mielimy je bez
końca jak te wymienione przeze mnie
dania, to zwyczajnie stracimy fanów.
Nie oszukujmy się. Czytelnicy szybko
wychwycą, że autor ciągle wyko
rzystuje te same triki, a my chce
my przecież zachęcić i do własnej
twórczości, i do wizji.
Co więc nasz kucharz-pisarz
powinien zrobić? Podczas jednych
warsztatów w Białej Podlaskiej pro
wadzonych między innymi przez
Pawła Majkę usłyszałem mądrą
rzecz: „zadawaj pytania”. Czyli wra
camy do korzeni, tak jak nasz kucharz
siedząc nad zupą powinien zadać py
tanie „co jest nie tak?”, zebrać dane
(tu sporo piszących wie, że betaczy
telnicy są nieocenieni) i wyciągnąć
wnioski. A tutaj jest jeden – muszę się
więcej nauczyć i sięgnąć po książkę
kucharską! Czytaj, nauczmy się
więcej od innych, czytajmy książki
pisarzy, którzy również specjalizują
się w tym samym gatunku, co my.
Bo jeśli kucharz nie zna całego
spektrum przypraw i składników,
9

Pomidorowa
to nie będzie w stanie samodzielnie
stworzyć cokolwiek nowego.
Ale to nie wszystko. – jeśli chcemy
dalej się rozwijać, musimy czasem
sięgnąć poza naszą specjalizację.
Bądźmy szczerzy, element „fantas
tyczny” w naszej ulubionej fantastyce
jest jedynie jedną z wielu części
składowych dobrej powieści. Trzeba
wyjść z pudełka i poczytać coś z in
nych gatunków. Kryminały, powieści
historyczne, a nawet obyczajówkę
czy klasyki literatury. Wszystko to
może poszerzyć nasze horyzonty.
Wielu z was może się to wydawać
oczywistością, ale spotkałem aspi
rujących pisarzy, którzy czytali
wyłącznie fantastykę, albo o zgrozo
prawie nic. Nawet nie próbowali
pomyśleć, że autor ich ulubionej
książki skądś musiał całą tą wiedzę
wziąć i zsyntetyzować. A czasem
warto. Sam sięgam często np.
po „Ojca Chrzestnego” Mario Puzo,
bo uwielbiam jego sposób narracji
i budowania napięcial po kryminały
jeśli mam problem z jakąś intrygą.
Mógłbym dużo wymieniać i ględzić
na ten temat, ale wniosek zawsze nas
uwa mi się jeden – jeśli chcemy pisać
czytajmy wszystko, co nam wpadnie
w łapę. Ze wszystkiego można czegoś
się nauczyć. Nawet ze złych książek.
Jednak nie możemy również
zapomnieć o zbieraniu wiedzy
czyli kwerendzie (z angielskiego
„research”, ale nie lubię używać
tego słowa). To również jest problem
wielu początkujących. Nie szukają
informacji, czasem ze zwykłego

lenistwa, a czasem nie wiedzą, co
posiadają w okolicznych bibliotekach.
I to jest błąd. Przytoczę tutaj przykład
Jarosława
Grzędowicza,
który
na Pyrkonie w 2014 roku przyznał
się, że do napisania sceny oblężenia
w ostatnim tomie „Pana Lodowego
Ogrodu” przez kilka miesięcy uczył
się balistyki i wiedzy o maszynach
oblężniczych. Serio! Andrzej Pili
piuk wszystkie historyczne smaczki
i legendy również nie wziął znikąd.
Tak samo rzesze innych pisarzy.
Jeśli chcemy zawrzeć konkretne
wydarzenie z historii, technologię,
cokolwiek o czym myślimy, że będzie
pasowało nam do fabuły, a nie wiemy
o tym nic, to odłóżmy na moment
pisanie i zacznijmy się dokształcać.
Sam – do własnego projektu, prze
siedziałem nad konstrukcją silników
wszelkiej maści. Z początku wydaje
się, że to duperelki, ale to właśnie
one często budują klimat powieści,
uwiarygodniają ją.
Podsumujmy. Chcemy smacznie
gotować? Pomyślmy: „co mi brakuje
w mojej kuchni?”. Rozejrzyjmy się
i pogłówkujmy, a potem pójdźmy
zdobyć wszystkie przyprawy i skład
niki.
Nie
stójmy
w
miejscu
i niezrażeni przyjmy do przodu.
Wierzę w to i uważam, że może to
sprawić, że teksty nas wszystkich
będą lepsze, a na pewno smaczniej
sze. I ostatni raz to powtórzę, wystar
czy wyjść z naszej pisarskiej kuchni.
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ARTYKUŁ

Jesteśmy tym, co piszemy.
Słowo „klechda”
Angela Kudenko

Zbyt łatwo wychodzi mi wyszuki
wanie słów za pomocą synonimów.
Tym razem dostałam również
karę – nie mogłam się zdecydować
na słowo numeru, bo przecież syno
nimów do słowa mity jest przeszło
sto. I bądź tu człowieku mądry, pisz
felietony. A przecież trzeba pisać
zgodnie z tematem numeru, inaczej
artykuł byłby wyjątkowo od czapy.
Trzeba być modnym!
Słowo w tytule przypomina
mi dawne czasy i małe wioski
rozsiane dookoła mojego miasta.
Mam wrażenie, że słyszę szum
wiatru, kiedy je czytam i robi mi
się strasznie przyjemnie na sercu,
zwłaszcza że mam słabość do mito
logii słowiańskiej, nieustannie mnie
otaczającej. No bo zobaczcie. Dookoła
siebie mam takie wioski, jak chociaż
by Strzyboga, która w regionalnych
kronikach uchodzi za gniazdko
ludzi kochających boga Strzyboga,
lubiącego hulać z wiatrami. Mamy też

Zlot Szeptuch w Makowie, odby
wa się on rokrocznie, ku radości
wielu starszych pań z Łodzi i okolic.
Mamy też wspaniałe lasy, w których
nie brakuje słowiańskich demo
nów i rusałek. Jestem przekonana,
że ostatnio widziałam jedną w po
deszczowym jeziorze… Ale do rzeczy.
Co z tą klechdą?
Klechda to podanie ludowe, po
dobne do legend czy baśni. Ba, jest
nawet z baśnią spokrewniona, ale
nie tak kolorowa, jak ona. Skupia
się na życiu i realiach społecznych
danego regionu, pozwalając nieco
wniknąć w przeszłość miłośnikom
tego typu tematów. Chociaż nie ma
w niej nic bajecznego, pewne elemen
ty nadal są fantastyczne, ponieważ
nawiązują do miejscowych wierzeń
i tradycji. A jak wiadomo, te są kulty
wowane nawet teraz, w dobie XXI
wieku. Po raz pierwszy nazwa ta
pojawiła się w 1837 roku. K. W.
Wóycicki wydał zbiorek „Klechdy,
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starożytne podania i powieści ludu
polskiego i Rusi”. Chociaż teraz
niewiele wiemy o tym słowie, warto
pamiętać, że w naszym słowniku
znajduje się taka ciekawostka1.
W sumie my sobie teraz klech
dujemy. Jesteśmy klechdarzami?
Opowiadając o słowiańskich demo
nach, w opowiadaniach warto zosta
wić coś więcej, niż tylko poczucie
spełnionego
wobec
słowiańskiej
mitologii obowiązku. W takich tek
stach przydałoby się przyprawić
odrobiną
wiejskiego
myślenia,
odorem krowich placków i gdaka
niem kur, puszczonych na ziarnowy
żer. Nie bądźmy zbyt fantastyczni.
Słowiańska mitologia to bardzo
dobra podkładka do wielu powieści
o polskiej wsi, rosnącej w siłę od
jakichś kilku lat, zwłaszcza w litera
turze. Nie tylko proza obyczajowa
to obiecujący gatunek, w którym
wiejskie życie będzie najlepszym
rozwiązaniem fabularnym. Wiejskie
życie w realizmie magicznym, gdzie
1

Południca pałęta się po poletku,
a Rodzanice wchodzą do domu
świeżo
narodzonego
dzieciaka,
błogosławiąc go lub nie, to naprawdę
fascynujący temat. Dodatkowo, sło
wiańska mitologia ma powiew
świeżości, jest mniej wyeksploato
wana tak, jak grecka. Można nieźle
się pobawić skojarzeniami i samy
mi postaciami demonów, bogów
i rusałek, które cholernie zachęcają
do tworzenia.
Same słowa „klechda”, „klech
darz” powinny nam się dobrze
kojarzyć. Osobiście, kiedy o tym
myślę, widzę dwie postacie – młodą
kobietę, która opowiada swoim
dzieciom o przeszłości. I starsze
go mężczyznę, który wpatrywał
się w morze, szukając w nim naj
prawdopodobniej Jadzierek, istotek
zamieszkujących Bałtyk i jego wy
brzeża. To całkiem fajne skojarzenia,
idealne na ożywienie gatunku.

Definicja klechdy – h
 ttp://www.definicja.org/
Objasnienie-jezykowe/klechda.php

Angela 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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OPOWIADANIE

Ostatnia forteca na podlasiu
Olaf Pajączkowski

DZIEŃ 1
Lipiec był upalny, więc w podziemnej, ciasnej sali, w której zgromadzili
się oficerowie, panowała duchota. Sytuację pogarszały włączone lampy, które
tak potęgowały skwar, że Andrzej Maszkowski musiał co chwilę wycierać pot
z twarzy, by wielkie słone krople nie powciskały mu się do oczu. Koncentrował
się na przeciwległej ścianie, na której wyświetlono mapę centralnej i wschod
niej Europy. Terytoria państw poprzecinane były czerwonymi liniami.
– Otrzymaliśmy meldunek – zaczął bez żadnych wstępów pułkownik
Skórka, stając pod ścianą naprzeciw oficerów. Karmazynowe linie rozlały się
po jego surowej twarzy. – Pińsk padł. – Zamilkł na moment, wodząc wzrokiem
po obliczach wojskowych, jak gdyby spodziewał się pomruków niezadowole
nia czy gniewnych warknięć. Panowała cisza. – Oddziały białoruskie, rosyjsk
ie i ukraińskie musiały się wycofać. Ta odnoga Hordy przetacza się dalej. –
Wskazał jedną z linii przecinających Białoruś. Zaczynała się w Mozyrzu i parła
na zachód, przez Pińsk. – Wygląda na to, że będą próbowali się przez nas przebić
i być może dołączyć do swoich w Warszawie. Nie muszę dodawać, że jeśli to im
się uda, to bitwa warszawska zostanie rozstrzygnięta. – Pułkownik skrzywił się. –
Dostaliśmy rozkaz. Mamy spotkać się z oddziałami białoruskimi w Drohiczynie
i spróbować zatrzymać ofensywę. Wspomogą nas także oddziały z Białegostoku.
Tak naprawdę dowództwo nakazuje rzucić pod Drohiczyn całe Podlasie.
Teraz oficerowie zaprotestowali.
– Jak przeniesiemy bataliony podlaskie, to bez problemu zajmą woje
wództwo! – krzyknął ktoś, ale Maszkowski nie zarejestrował, kto to był. –
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Mogą uderzyć od Suwałk! A jak się sytuacja pod Lublinem zmieni? Jak pójdą
na północ, to kto odetnie im drogę do Warszawy?
– Takie są rozkazy – odparł Skórka. – Podobno jakieś oddziały białoruskie
i jeden ukraiński ciągną do Brześcia. Będą ostatnim bastionem przed granicą.
Ale nie liczyłbym na wiele. Białoruś jest wykrwawiona i niedługo chyba podzieli
los Macedonii.
– Tym bardziej…
– Nie możemy na nich czekać. Musimy trzymać ich z dala od granicy tak
długo, jak tylko się da. Ale nie zostawimy Fortec i miast bez opieki. Generał
Jarząb ma zamiar zatrzymać w Fortecach trzydzieści procent sił.
– Mało. – Po akcencie Maszkowski poznał, że słowo to wypowiedział Jakub
Novák, przedstawiciel jednego z trzech działających w Polsce oddziałów czeskich.
– Generał ma zamiar zgnieść ich na Białorusi i potem jak najszybciej
przerzucić nas na północ i południe Polski – wyjaśnił Jarząb. – Kapitanie Masz
kowski. – Andrzej stanął na baczność, jego dłoń spoczęła na rękojeści szabli. –
To pan obejmie dowództwo Fortecy. Jeżeli zostanie zaatakowana, ma pan
utrzymać ją tak długo, jak się da, ale nie kosztem cywilów.
– Tak jest. – Maszkowski zasalutował przełożonemu i usiadł. Nie czuł nic.
***
Spotkanie trwało jeszcze pół godziny. Pułkownik rozdzielił zada
nia, odpowiedział na nieliczne pytania i wszyscy rozeszli się do kwater.
Wszyscy poza Maszkowskim. Kapitan nie ruszył się ze swego miejsca, zaciskał
dłonie na pochwie szabli. Przed oczami stanął mu obraz ogromnej Hordy, fali
zielonych i brązowych ciał, pełnej pazurów i zębów, prącej przed siebie i nie
przejmującej się krwawymi śladami, które ogień dział i laserów pozostawiał
na jej powierzchni. Mogli zniszczyć tysiące stworów, lecz żywych były miliony.
A co gorsza – do akcji wkroczyły drzewa, rozkładając przed Hordą tarczę z liści
i drewna, z gałęzi i kolców, z żywicy i…
Pokręcił głową. Nie.
Przyjrzał się raz jeszcze mapie, która ciągle była wyświetlana na ścianie
pomieszczenia, a jego wzrok mimowolnie wędrował po wyznaczonych
czerwienią ścieżkach – długich, krętych liniach, które pocięły terytoria trzy
nastu państw jak tysiące noży. Wydawało się, że nie ma już niczego poza tym
karmazynem, że wszystko tonęło w krwi… Kiedy siedem miesięcy temu pojawiły
się pierwsze Hordy, uważano, że sytuację uda się opanować. Potwory uderzyły
na stolice i na ośrodki wojskowe, w których znajdowała się broń masowego
rażenia. Z początku ataki były nieskoordynowane, niektóre państwa szybko
sobie z nimi poradziły, a potem wysłały pomoc sąsiadom – rosyjskie oddziały
15

Ostatnia forteca na podlasiu
ruszyły z odsieczą Białorusi i Ukrainie, polskie – Czechom i Słowakom, serbskie –
Macedonii i Albanii… Lecz sytuacja szybko się zmieniła i teraz wszystko utonęło
w chaosie; ludzi przygniotła masa ciał, składających się na Hordy…
Odwrócił wzrok i wyszedł z pomieszczenia.
***
– Jak pan sądzi, co będzie, jak skończą na Bałkanach?
Maszkowski, wyszedłszy z pokoju odpraw, zatrzymał się i spojrzał na star
szego sierżanta Jakuba Dreczynę. Wysoki mężczyzna po czterdziestce, obda
rzony przez los obliczem dwudziestolatka, czekał na kapitana pod drzwiami.
– Jak kraje Słowian południowych upadną – uzupełnił Dreczyna. – Myśli pan,
że przejdą przez Węgry albo Rumunię?
– Nie mam pojęcia – odparł Maszkowski, a potem, minąwszy podoficera,
ruszył tunelem. Podziemny korytarz był pełen ludzi – techników, strażników,
naukowców – toteż musiał wręcz przebijać się przez ścianę ciał. Dreczyna go
nie zostawił; kroczył po jego lewej. Maszkowski, westchnąwszy, spojrzał
na towarzysza.
– Dlaczego pan pyta?
Dreczyna unikał jego wzroku.
– Wiem, że to egoistyczne, ale… Może to by zmusiło świat, żeby jakoś
zareagował? Jedynie Litwa i Łotwa się zastanawiają, czy nie włączyć się do
wojny, ale tylko przez to, że ktoś puścił plotkę, że Hordy mogą zabrać się potem
za nich. A gdybyśmy wszyscy razem uderzyli, jako ludzkość, wtedy moglibyśmy
wygrać bardzo szybko, a tak… – Przerwał i wymownie spojrzał na starszego
stopniem. Maszkowski delikatnie pchnął go w lewo i skręcili w inny, nieco szer
szy korytarz. Tutaj znajdowało się mniej personelu technicznego i jajogłowych,
a więcej strażników.
– Na to bym nie liczył – odparł Maszkowski. – Musimy liczyć na siebie.
Zawsze każdy musi liczyć na siebie. Gdybyśmy to zrozumieli wcześniej, to nasza
historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie wiem, co się stanie, jeśli Hordy
przejdą przez Węgry i Rumunię, ale nie liczyłbym, że to zmusi świat do inter
wencji. Podejrzewam, że Ameryka cieszy się, patrząc na mękę Rosji, i nie zary
zykuje – pomagając nam może ulżyć Rosjanom. Poświęcą nas wszystkich, byle
tylko pozbyć się wroga – zakończył gorzko, zatrzymując się przed drzwiami
swojej kwatery. Dreczyna był wyraźnie poruszony.
– Z całym szacunkiem, ale to mocne słowa, panie kapitanie – zauważył. –
Zachód, Ameryka także, przysyła nam broń, lekarstwa, ogniwa Tesli i Waltera,
odzież…
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– Wspaniale. Jak przyślą nam dużo płaszczy, to będzie czym przykryć trupy –
warknął Maszkowski i odwrócił się do drzwi. Jednakże po chwili, westchnąwszy,
obrócił się i spojrzał raz jeszcze na Dreczynę.
– Przepraszam. Jestem zmęczony. Nie chciałem na pana naskoczyć. Ale niech
nie robi pan sobie nadziei. Spełnimy nasz obowiązek i będziemy walczyć do
samego końca, ale nikt nam nie pomoże. Jesteśmy zdani na siebie. Dobranoc.
Gdy sierżant się oddalił, kapitan podszedł do skanera bionicznego.
Zielona płytka prześwietliła mu ciało, określiła tożsamość na podstawie jego
kodu DNA, i moment później Maszkowski znalazł się w swojej kwaterze.
„Zawsze każdy musi liczyć na siebie” – jego własne słowa zadźwięczały
mu w uszach, kiedy stanął w pogrążonym w ciemności pomieszczeniu.
Pstryknięciem palców włączył lampy.
– Każdy dba o siebie – mruknął. – Tak po prostu jest. Nikogo nie winię.
Powinniśmy być silniejsi, powinniśmy sami sobie z tym poradzić.
Spojrzał na herb swego rodu, wiszący na ścianie. Złote słońce, święcące
w błękitnym polu, nie wlało w jego serce siły i wiary w zwycięstwo. Kapitan z sza
cunkiem odwiesił szablę na ścianę, po czym sięgnął po czytnik e-booków z za
miarem zrelaksowania się przy lekturze Potopu, lecz ostatecznie zrezygnował.
Zamiast tego rzekł: „Włącz!”, a pokój zalała holowizja.
– Kolejny dzień bitwy warszawskiej nie przyniósł rozstrzygnięcia. –
Ogromna prezenterka czytała wiadomości, a za jej plecami rozciągał się
widok na oblężone miasto; zielone, brązowe i czarne kształty napierały
na stalowe mury, a zza umocnień lał się na nie ogień karabinów automatycz
nych i dział laserowych. Czasami, gdy Horda odpowiadała wystrzałem fiole
towej energii, na murach pojawiały się roboty. Ich zadaniem było naprawianie
zniszczeń. Nieliczne z nich były strącane z fortyfikacji przez latające stworze
nia, a te stworzenia z kolei chwilę później rozrywały na strzępy pociski z broni
maszynowej. – Mimo to generał Jasiński…
– Kolejny kanał – rozkazał Maszkowski, a obraz się zmienił; młodą kobietę
zastąpił siwowłosy prezenter, a oblężone miasto: oddział wycofujących
się żołnierzy.
– Próba odepchnięcia Hordy z regionu ruin Kolašin zakończyła się…
– Kolejny.
Inny prezenter, wypalone pole bitwy.
– Kolejny.
Cisza, pustka. Koniec podziemnych holokanałów.
Maszkowski, przeżegnawszy się, położył się na łóżku i odpłynął w mrok.
Nie zdjął nawet munduru.
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DZIEŃ 2
Działa plazmowe wydzierały z ciała Hordy krwawe ochłapy; agonalne
 rzaski łączyły się z pełnymi nienawiści warknięciami. „Zakrzewski” wyrwał
w
się w prawo jak spłoszone zwierzę. Maszkowski zrozumiał, czemu statek
nagle odsunął się od swych ofiar. Z lewej leciała masa skrzydlatych potworów.
Kapitan uruchomił biokom. Przed oczami pojawił mu się obraz komandora
Kowalskiego, a w uszach rozległy się trzaski radiowe.
– Potrzebujesz wsparcia? – zapytał Kowalskiego. Jakby w odpowiedzi
„Zakrzewski” huknął z dział, spalając wszystkie skrzydlate potwory.
– Jak widzisz. – Janek wyszczerzył zęby. Moment później jego uśmiech zgasł,
zastąpiony przerażeniem. Obraz z biokomu rozmył się, a rosnące w pobliżu
drzewa wyciągnęły liściaste ramiona i schwyciły statek kosmiczny komandora
Kowalskiego. Pojazd zniknął w kuli ognia.
Maszkowski zerwał się z łóżka. To tylko sen. Zdeformowane wspomnienie.
Nie do końca tak, ale niestety – wydarzyło się…
***
Kapitan stał na murach Fortecy i wzrokiem odprowadzał pułki, opuszcza
jące twierdzę. Ruszyły ku ruinom Siemiatycz, by następnie je minąć i udać
się na Białoruś, gdzie miały zatrzymać pochód tej odnogi Hordy. Lecz jeśli
zatrzymają – będą musiały tu wrócić, by być może stawić czoła kolej
nym c zterem…
Maszkowski pokręcił głową i przeniósł spojrzenie z piechurów, wozów,
czołgów plazmowych, kombinezonów bojowych i przenośnych jednostek klima
tycznych na to, co zostało z miasta. I choć rozciągające się pośród zarośniętych
budynków ulice były opustoszałe, gdzieniegdzie tylko zawalone poczerniałymi
szczątkami samochodów, on widział tłum duchów przeszłości – obrazy setek
przerażonych cywilów uciekających przed bezlitosnymi potworami. Większość
nie zdołała uciec.
Obrócił się, spojrzał na wnętrze Fortecy, na ciasną przestrzeń otoczoną
wysokimi, stalowymi murami, wypchaną budynkami militarnymi, generato
rami Waltera, uzdatniaczami wody Eyka, polami uprawnymi, stacją klimatyczną,
ośrodkami leczniczymi i badawczymi oraz barakami dla tysięcy tych, którym
udało się zbiec z Siemiatycz i okolicznych miasteczek i wsi. Wąskie przejścia
między masą budowli, stworzone naprędce w tym architektonicznym chao
sie, wypełniały tłumy ludzi; o wiele więcej przemierzało zapewne podziemny
kompleks korytarzy. I tak panował mniejszy ścisk niż jeszcze godzinę temu.
Druga brama, zwana przez mieszkańców twierdzy warszawską, pozostała
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zamknięta; za nią rozciągała się droga do stolicy i przez nią w razie czego
należało ewakuować cywilów. Przed oczami Maszkowskiego pojawiły się inne
wizje – sceny podobne do tych z Siemiatycz, choć z ewentualnej przyszłości,
obrazy przerażonych ludzi, którym po piętach deptały ohydne monstra…
– Panie kapitanie, warto tu gnić?
Maszkowski wrócił do rzeczywistości. Obok niego stał kapral John Kowalski,
syn Jana. Nie był zbyt podobny do rodzica – niskie czoło, wielkie, mętne oczy,
długi nos…
– Nie rozumiem pytania, kapralu – wycedził przez zęby Maszkowski.
Kowalski podrapał się po głowie.
– Dlaczego nie zwiejemy? – A potem, widząc zmarszczone brwi dowódcy,
dodał szybko: – Panie kapitanie, nie o tym gadam. Nie że my teraz stąd, ale
bardziej idzie mi o to, czemu wszyscy nie spieprzymy? Wie pan, do Niemiec,
do Francji…
– Myślisz, kapralu, że to coś da? – Maszkowski westchnął ciężko i znów
spojrzał na długi sznur oddalających się wojsk. Przodem szli ludzie z miota
czami ognia i maczetami: oczyszczali drogę paląc drzewa i wycinając krzewy,
by rośliny nie atakowały żołnierzy. – Myślisz, że nie pójdą za nami? Pójdą, gdzie
kolwiek nie uciekniemy. I wątpię, żeby inni nas przyjęli. Baliby się zemsty.
Słyszałem, że na granicach są zasieki, okopy, Fortece. Nie mamy wyjścia.
– Mamy – przypomniał cicho Kowalski. – Możemy się poddać. Niektórzy
tak zrobili.
– To prawda. I teraz są bezrozumnymi niewolnikami – warknął kapitan. –
Nie, zostaniemy i będziemy walczyć do końca, nie poddamy się. – Zacisnął dłoń
na rękojeści szabli tak mocno, że przez dłoń przebiegła mu szybka strzała
bólu. – „Pięknie i słodko umrzeć za ojczyznę”. Honor jest w życiu najważniejszy.
Kapral wybałuszył oczy, a potem zarechotał.
– Dla mnie zawsze były najważniejsze du… dziewczyny. – Oblizał wargi. –
Miałem ich wiele przed wojną. Obracałem i… – Ujrzawszy spojrzenie kapitana,
speszył się, po czym, spuściwszy wzrok, dokończył słabo: – Brakuje mi tego.
Tu jest inaczej…
To powiedziawszy, odmaszerował, a Maszkowski odetchnął z ulgą.
***
– Sierżancie, proszę wystawić czujki w promieniu trzydziestu kilometrów.
Proszę utrzymywać ciągłą łączność z grupą pułkownika i z innymi Fortecami.
Wiem, że stan osobowy personelu łącznościowego został poważnie uszczu
plony, ale teraz musimy być jeszcze czujniejsi. Zluzujemy, gdy nasi wygrają
w Drohiczynie.
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Obraz Dreczyny zasalutował Maszkowskiemu, po czym zniknął. Kapitan wy
łączył biokom.
Gdy nasi wygrają…
***
W przeciwieństwie do poprzedniego ten sen był chaotyczny, choć także
złożony z powykrzywianych wspomnień.
Najpierw to, co zaczęło całą wojnę – nagłe przejęcie holowizji przez
tajemniczego starca, który żądał od krajów słowiańskich powrotu do dawnych
tradycji. Groził, że jeżeli tego nie uczynią, to spadnie na nie gniew wszyst
kich bogów.
Potem przebitki z serwisów informacyjnych. Politycy, umierający w tajemni
czych okolicznościach; niedługo przed zgonem wszyscy, jak jeden mąż, skarżyli
się na bóle w klatce piersiowej… Samochody wypadające z dróg, staczające się
z urwisk, samoloty spadające z nieba, jak gdyby ktoś zaćmił umysły kierow
ców i pilotów… Nagły wzrost liczby utonięć… Całe stada martwych zwierząt,
pozbawionych krwi… A potem udało się nagrać napastników – z początku tylko
kilka ujęć, później już się w ogóle nie kryli. Strzyga, masakrująca uczestników
rodzinnego pikniku… Ohydnie rechocząca morowa dziewica, zsyłająca na wieś
zarazę… Leszy, rozkazujący drzewom, by dusiły wczasowiczów…
Wreszcie wszystkie te stworzenia połączyły się w Hordy i nikt nie potrafił im
się oprzeć.
DZIEŃ 3
– Próbowali nas ugotować. Upał na pięćdziesiąt, może nawet więcej, stopni –
raportował Dreczyna – ale udało nam się zmniejszyć temperaturę powiet
rza ora…
– Dziękuję – przerwał mu kapitan. Rozejrzał się po stacji klimatycznej,
na moment skrzyżował wzrok z każdym z klimatotwórców, po czym rzekł: –
Dobra r obota.
Napięcie zniknęło ze zmęczonych twarzy, wszyscy się uśmiechnęli. Była to
krótka chwila radości, ale w tej beznadziejnej wojnie nawet takie chwile miały
ogromne znaczenie.
– Coś jeszcze? – Maszkowski na powrót zwrócił się do Dreczyny.
– Wszystko w normie. Mamy kontakt z pułkiem. Nic nie zakłóciło ich pochodu…
– Chodźmy – rzekł Maszkowski, kierując się do drzwi. Dopiero teraz zau
ważył, że jedna osoba nie patrzyła na niego, gdy gratulował im dobrze wyko
nanego zadania: klimatolożka Jessica Nowak, rudowłosa kobieta o wiecznie
20

Olaf Pajączkowski
roześmianych oczach. Teraz te oczy były puste, uparcie wpatrywały się
w ekran komputera. Kapitan przypomniał sobie, że jej chłopak wyruszył razem
z pułkiem. – Jessico? – Kobieta nie zareagowała. – Jessico! – lekko dotknął jej
ramienia. Podskoczyła, spojrzała na niego, zaskoczona, jak gdyby zobaczyła go
po raz pierwszy.
– Dobrze się czujesz?
Uśmiechnęła się słabo.
– Nie najgorzej, kapitanie… – I nagle resztki opanowania zniknęły.
Uśmiech zgasł, popłynęły łzy. Nowak ukryła twarz w dłoniach. – Przepraszam –
wyszeptała. – Zanim to się zaczęło, byłam niewierząca… Pewnie stara Jessica
śmiałaby się z tych myśli, które mi teraz przychodzą do głowy, ale… moi ro
dzice zginęli w Bielsku Podlaskim, widziałam, jak sama pogoda zwróciła się
przeciwko nam… Przyszła wielka burza, zaczęło padać tak mocno, że niektórzy
dosłownie się topili… Najgorsze były pioruny. Zaczęły uderzać… tak szybko…
uderzały tylko w nas, nie w nich, paliły tylko ludzi… Nie mieliśmy tam stacji
klimatycznej. Niewielu przeżyło. Ja miałam szczęście. A teraz Marek poszedł
tam… – Przerwała, odjęła ręce od twarzy i przeniosła przerażone spojrzenie
na Maszkowskiego. – Jak można walczyć z bogami?
Kapitan nie odpowiedział. Skierował się do wyjścia. Serce zaczęło walić
mu jak młotem. Gdy jednak szabla delikatnie obiła się o jego bok, odczuł ulgę.
Zacisnął ręce na rękojeści przewieszonej przy biodrze broni i uspokoił się.
– Sierżancie – zwrócił się szeptem do idącego obok Dreczyny. – Proszę dać
wolne pannie Nowak. Niech uda się do psychologa. Potrzebuje natychmias
towej pomocy.
Dreczyna zasalutował, a Maszkowski opuścił stację klimatyczną.
DZIEŃ 4
– Kapitanie!
Maszkowski z trudem uniósł ciężkie powieki, nie ujrzał jednak ciemności
swojej kwatery; zamiast niej zobaczył malutki hologram oficera łączności,
Szyllera, wyświetlany przez biokom kapitana.
– Co się stało?
– Jeden z tych latających kołował nad nami. Strąciliśmy go. Spadł między
drzewa, zabrały go.
– Podejrzane. – Maszkowski od razu się rozbudził. – Jak zdołał ominąć czujki?
Proszę zwiększyć ich promień do pięćdziesięciu kilometrów, wysłać dodat
kowe jednostki.
– Tak jest – rzekł Szyller, a kapitan przerwał połączenie. Zerknął na wyświe
tlacz w prawym dolnym rogu oka. Druga w nocy. Westchnąwszy, znowu się
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położył; lecz choć bardzo się starał, nie potrafił rozluźnić napiętych mięśni
i pozbyć się ucisku w żołądku.
***
– To prawda, że w nocy nas zaatakowano?
Maszkowski zatrzymał się raptownie. Słońce mocno świeciło, a wysokie
mury Fortecy broniły wiatrom dostępu do znajdujących się w środku ludzi,
ale klimatotwórcy doszli do wniosku, że jest to jeszcze dopuszczalna tempera
tura i wyłączyli drogie urządzenia kontrolujące pogodę, by oszczędzać energię.
Jednakże kapitan, stojący teraz w połowie drogi między kwaterami oficerów
a centrum łączności, strasznie się pocił.
Otarłszy czoło, spojrzał na zgromadzonych nieopodal cywilów. Pytanie
zadała mu wychudzona kobieta o rozbieganych oczach.
– Niech się pani nie denerwuje. To był jakiś maruder Hordy, szybko zginął.
Nie było żadnego ataku. To plotki – rzekł. Próbował się uśmiechnąć, lecz gdy
tylko kąciki jego ust się uniosły, dziwny ucisk w żołądku przybrał na sile.
Jego grymas musiał zaniepokoić kobietę, bo wybałuszyła oczy
i zaczęła wrzeszczeć.
– Niech pan nie udaje! Wiemy, jak jest! Gnieździmy się tu jak karaluchy, a nie
ma nadziei! Odeszli, zostawili nas na śmierć! Za mało żołnierzy zostało, nie
obronimy się, a wy nam nie pozwalacie odejść! Jesteśmy w pułapce!
Zauważywszy, że pozostali cywile z tej grupy potakują kobiecie, kapitan
szybko skinął na Dreczynę, a ten szepnął coś do stojących w pobliżu szere
gowych. Kobieta została odprowadzona do szpitala, a ci, którzy z nią przyszli,
rozeszli się, choć mieli zacięte spojrzenia i coś mruczeli pod nosami.
– Nie wygląda to dobrze – rzekł Dreczyna, patrząc na oddalających się
szeregowych i kobietę. – Ludzie się boją, nie ma się co dziwić. I jest coraz
gorzej. Psychologowie mają pełne ręce roboty, jest ich za mało, a potrzebują
cych przybywa.
DZIEŃ 5
Od czasu wyjazdu głównych sił kapitan Maszkowski codziennie robił obchód
Fortecy, sprawdzał, czy wszystko jest w porządku, zatrzymywał się na dłużej
w niektórych budynkach, by podnieść na duchu żołnierzy, personel i cywili.
Wczoraj odwiedził centrum łączności, dziś miał zamiar udać się do szpitala, ale
coś go tknęło i postanowił jeszcze raz zajrzeć do łącznościowców.
– Jakieś zmiany? – rzucił do obsługujących komputery i hologramy ludzi.
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Oficer Szyller zasalutował.
– Tak, panie kapitanie… to znaczy: nie do końca, ale…
– O co chodzi? – Maszkowski zmarszczył brwi.
– Nic poważnego, kłopoty techniczne, ale… straciliśmy kontakt
z grupą pułkownika.
Kapitan zacisnął palce na rękojeści szabli.
– Co to znaczy: nic poważnego?
– Czasami zdarzają się zakłócenia, tracimy łączność z różnymi ośrodkami
i jednostkami. To pewnie wynik działania wiedźm Hordy…
– Kiedy?
– Piętnaście minut temu.
– I do tej pory nikt mnie nie poinformował? – huknął Maszkowski, a Szyller
aż skoczył do tyłu.
– Jak mówiłem: nic poważnego, nie chcieliśmy pana kapitana
kłopotać – tłumaczył się oficer łącznościowy; jego ręce drżały. – Ale od razu
zaczęliśmy naprawiać…
– Niech to będzie ostatni raz. – Kapitan, odetchnąwszy głęboko, rozluźnił
chwyt na broni i powoli zaczął się uspokajać. – Proszę od tej pory natychmiast
informować mnie o dosłownie wszystkim.
– Tak jest. – Drżąca ręka Szyllera dotknęła spoconego czoła łącznościowca.
Maszkowski odwrócił się do niego tyłem i połączył się z Dreczyną.
– Sierżancie, proszę wezwać pięciu zwiadowców. Niech wezmą śmigacze
i stawią się przed główną bramą za dwadzieścia minut. Trzeba sprawdzić,
co u pułkownika.
***
Śmigacze, jednoosobowe pojazdy na napęd grawitacyjny, pomknęły ku
horyzontowi z szybkością błyskawicy. Już po chwili zmieniły się w srebrne,
niewyraźne kształty, od czasu do czasu plujące laserami, by wyrąbać sobie drogę
między pnączami, które przez te trzy dni zdążyły nieco odrosnąć; okaleczone
ogniem, poczerniałe rośliny przypominały dłonie ofiary poważnego oparzenia,
lecz pomimo słabości próbowały dosięgnąć mknących obok ludzi. Bezskutecz
nie. Zwiadowcy po kilku sekundach zniknęli z oczu kapitana i sierżanta.
Wojskowi stali jeszcze przez moment na murach, nie mówiąc nic, wsłuchując
się w szum wiatru, wdzierającego im się do uszu, nim w końcu wrócili do kwa
tery łącznościowej.
Wieczorem nadszedł meldunek.

23

Ostatnia forteca na podlasiu
– Armia zniszczona! Nikt nie przeżył! – przerażony głos jednego ze zwia
dowców, Andrzejaka, przerwał pełną oczekiwania ciszę i wyrwał z gardeł nie
których zgromadzonych w pomieszczeniu ludzi jęki. Inni zbledli. – Horda idzie
na nas!
Maszkowski odchrząknął.
– Jak szybko się poruszają? Gdzie są? Ile zajmie im dotarcie do nas?
– Cisną jak popieprzeni, panie kapitanie! W takim tempie mogą u nas
być pojutrze!
Kapitan spojrzał na Dreczynę. Sierżant patrzył przed siebie, lecz nie
wydawało się, by przyglądał się czemuś konkretnemu – wzrok miał pusty.
– Słuchajcie – zaczął powoli Maszkowski – mu…
– Przepraszam, panie kapitanie! – przerwał mu Andrzejak. – Rozdzielają
się! Trzy grupy! Jedna ciśnie mniej więcej w naszym kierunku, reszta na… no,
na boki…
– Też podzielcie się na trzy grupy. Jedna ma obserwować tych, którzy idą
w naszym kierunku, reszta ma się udać za pozostałymi dwoma.
– Tak jest.
– Zawiadomcie Fortece w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Kleszczelach,
Hajnówce – kapitan rzucił do Szyllera. Tamten zasalutował i powiedział coś
do techników.
– Sierżancie Dreczy…
Przed oczami wyświetlił mu się obraz sierżanta Bańki.
– Panie kapitanie, rośliny za bramą warszawską… gęstnieją… Zaczynają
tworzyć coś jakby mur…
– Chcą nam odciąć drogę ucieczki – szepnął Dreczyna, a kapitan skinął
mu głową.
– Proszę natychmiast zaatakować mur – rozkazał Bańce. – Z daleka.
Rakiety, miotacze ognia. Nie podchodźcie za blisko.
Bańko zasalutował i zniknął. Kapitan otworzył już usta, by wydać rozkaz
starszemu sierżantowi Dreczynie, ale znowu mu przerwano. Tym razem to
był Szyller.
– Panie kapitanie, powiadomiliśmy Białą Podlaską i Kleszczele, ale Białystok
i Hajnówka nie odpowiadają.
– Cholera… Sierżancie, proszę rozpocząć przygotowania do ewakuacji
cywilów. Żołnierze mają być w pogotowiu. Proszę powiadomić Warszawę.
To powiedziawszy, Maszkowski skierował się do wyjścia. Dopiero teraz zdał
sobie sprawę z tego, że supeł w jego żołądku, ten dziwny, zimny ucisk, który
towarzyszył mu od wczoraj, zniknął.

24

Olaf Pajączkowski
***
Gruba jak mury Fortecy ściana stworzona ze splątanych gałęzi, liści i długich
pnączy wiła się pod bezustanną kanonadą z ludzkiej broni, lecz mimo tego
że czerniała, że jej fragmenty płonęły i odpadały, odcinane nagłymi uderze
niami ognia i laserów, to jednak nie ustępowała; na miejsce każdego zniszczo
nego pnącza pojawiało się dziesięć nowych. Zasklepiały ciemną ranę w żywej
barykadzie i po chwili wszystko zaczynało się od nowa…
– Dość! – rozkazał kapitan.
Broń umilkła. Po tym huku nagła cisza, przerywana tylko dziwnym sycze
niem spalonych kawałków roślin, wydawała się nienaturalna.
– Ściana jest za gruba – kontynuował stojący na murach przy bramie warszaw
skiej Maszkowski; nie patrzył na żołnierzy. Nie odrywał wzroku od zielonej ba
rykady. – Za szybko się regeneruje. Mamy za małą siłę ognia. Potrzebujemy jed
nego bardzo mocnego uderzenia, żeby nie zdążyła…
– Co jest, kuźwa? – rozległ się krzyk z prawej; ktoś biegł po murze, zbliżał
się do żołnierzy. – Czego przestali? Napierdalajcie, aż…! – To był Kowalski.
Wymachiwał rękoma, wyglądało na to, że chce komuś przyłożyć. Gdy jednak
zobaczył przełożonego, zatrzymał się w miejscu i głośno przełknął ślinę. –
Przepraszam, kapitanie – powiedział zupełnie innym tonem; jego głos lekko
drżał. – Czemu przerwaliśmy ostrzał? Musimy rozwalić to jak najszybciej, zanim
tamci przylezą.
Maszkowski długo milczał. Zastanawiał się, czy w ogóle odpowiedzieć, lecz
w pewnym momencie przed oczami stanął mu obraz ojca Kowalskiego, przy
jaciela kapitana z dzieciństwa, a potem jego statku, rozbijającego się o ziemię
w pomarańczowej kuli ognia. Westchnął.
– To bez sensu – rzekł, ale nie spojrzał na podkomendnego. – Tracimy tylko
amunicję. Wymyślimy coś innego. Mam już nawet pomysł.
– A, to zarąbiście – ucieszył się Kowalski. Rechotał przez chwilę jak żaba
z astmą, po czym dodał: – Bo się bałem, że już nie zdążymy zwiać.
– My nie zwiewamy. – Maszkowski przeniósł wzrok na kaprala. Chłopakowi
oczy prawie wyleciały z orbit. – Jesteśmy żołnierzami. Zostaniemy tu. Ubezpie
czymy odwrót cywilów.
– Panie kapitanie, to samobójstwo – wybełkotał tamten. – Pan nas skazu
je na…
– Taki jest nasz obowiązek, do cholery! – Chwycił młodszego mężczyznę
za kołnierz i mocno przyciągnął go do siebie, aż zobaczył swoje odbicie w jego
mętnych oczach. Kowalski prawie upadł. – Ile razy będziemy o tym rozma
wiać, kapralu?
Z początku kapral był nieco przestraszony, potem zdezorientowany, szybko
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jednak do siebie doszedł i pierwszy raz Maszkowski zobaczył w jego oczach
niechęć i iskrę buntu.
– Panie kapitanie, ten kraj, wszystkie kraje przez nich rozpieprzone, są stra
cone! – warknął. – Tu nie ma już o co walczyć. Wszyscy zdechniemy!
– Właśnie tak.
Obaj mężczyźni spojrzeli w lewo. Jessica Nowak patrzyła na nich rozsze
rzonymi oczami. Jej głos był monotonny, wyprany z emocji.
– Umrzemy – mruknęła; zdawało się, że prawie nie porusza ustami. –
Tak jak Marek. Marek nie żyje. To samo czeka wszystkich Polaków, wszyst
kich Słowian…
– Uspokój się, Jessico. – Psychiatra, Piotrowski, także nadbiegł z lewej strony.
Wziął kobietę pod rękę i poprowadził ją do drabinki. – No, schodzimy, wraca
my do szpitala… – To powiedziawszy, uniósł wzrok, napotkał spojrzenie Masz
kowskiego. Jego oczy mówiły: „Przepraszam, kapitanie. Nie upilnowałem jej.”
Oficer skinął mu głową. Lekarz i klimatotwórczyni zeszli z murów, a kapitan
obrócił się, by kontynuować rozmowę z Kowalskim, lecz tamten już się oddalał.
Maszkowski chciał rozkazać mu wracać, ale wtem wydało mu się, że po policz
kach chłopaka płyną łzy, i słowa ugrzęzły mu w gardle. Być może to były tylko
krople potu, lecz oficer i tak się nie odezwał.
***
– Fortece odpowiedziały. Dziękują za ostrzeżenie. Generał Jarząb rozkazał
przygotować się do obrony. Potwory mogłyby przejść między nami, ale generał
podejrzewa, że nie chcą ryzykować, iż zaatakujemy je od tyłu, stąd rozdzieliły
się. Pewnie mają zamiar nas tu uziemić i czekać na posiłki z Białorusi.
Musimy utrzymać się tak długo, jak się da, i wykrwawić gnoi. Generał uważa,
że w starciu w pobliżu Drohiczyna ponieśli duże straty. My mamy jeszcze
bardziej im dowalić, a Kompania Południowa ich wykończy. Oczywiście przed
tem mamy ewakuować cywili. Tak czy tak – naszym priorytetem jest opóźnienie,
a najlepiej: zatrzymanie ich marszu na Warszawę.
Sierżant Dreczyna skończył raport, a Maszkowski zacisnął zęby. Rozejrzał
się po centrum łączności, zatrzymał wzrok na podkrążonych oczach jednego
z przemęczonych i zestresowanych technicznych, i westchnął ciężko.
– Rozumiem – wycedził. – Co ze zwiadowcami?
– Z każdym mamy kontakt. Potwory ich nie zauważyły.
– Niech towarzyszą tej odnodze Hordy do Kleszczeli i Białej Podlaskiej.
Niezależnie od tego, co się tam wydarzy, nie mogą się mieszać. Są nam potrzebni
jako obserwatorzy. Co z cywilami?
– Wszyscy już są gotowi do drogi.
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– Świetna robota – pochwalił podwładnego Maszkowski. Rzeczywiście,
świetna robota, pomyślał, patrząc kątem oka na zegar. Dwudziesta trzecia.
Personel Fortecy zdołał przygotować do drogi całą tę rzeszę ludzi w niespełna
trzynaście godzin. – Ewakuację musimy odwlec, ale chciałbym, żeby ludzie byli
w każdej chwili gotowi do drogi.
– Panie kapitanie, z całym szacunkiem, ale to nie są wyszkoleni żołnierze i…
– Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, sierżancie. Mówimy o najwyżej
dwóch dobach. Tego wymaga mój plan. Jeśli chcemy ocalić tych ludzi i wspomóc
Warszawę, to muszą coś poświęcić. Zresztą czytałem raporty psychologów.
Wszyscy są poddenerwowani. Paradoksalnie taka ciągła gotowość może
korzystnie wpłynąć na ich psychikę. Nie będą się bać, że zostaną zaskoczeni.
Będą czuć, że mają jakiś wpływ na swój los.
– Chyba ma pan rację – przyznał Dreczyna, uśmiechając się słabo. On też
niewiele spał: świadczyły o tym podkrążone oczy i lekko nieprzytomny wzrok.
Mimo to trzymał się prosto i pracował chyba najciężej ze wszystkich ludzi
w Fortecy. Maszkowski zanotował sobie w pamięci, by wspomnieć Naczelnemu
Dowództwu o postawie tego człowieka.
– Oficerowie zostali powiadomieni? – zapytał.
– Tak. Wszyscy zakończyli swe obowiązki i za pół godziny będziemy mogli
spotkać się w sali konferencyjnej.
– Bardzo dobrze, sierżancie. Ma pan pół godziny, proszę odpocząć. Czeka nas
jeszcze sporo pracy, proszę korzystać z każdej chwili spokoju.
DZIEŃ 6
Młodsi oficerowie i podoficerowie przybyli do ukrytego pod ziemią pomiesz
czenia pół godziny przed północą. Kapitan dotarł na miejsce godzinę później,
gdy atmosfera była już tak ciężka, że wydawało się, iż nie ma czym oddychać,
i bez żadnych wstępów rzucił:
– Dostałem raport zwiadowców. Jesteśmy już ostatnią Fortecą na Podlasiu.
Pozostałe twierdze padły, cała odnoga Hordy idzie na nas.
Od wrzawy, która nagle wybuchła, prawie pękały bębenki w uszach.
Ludzie krzyczeli jeden przez drugiego, ich głosy mieszały się ze sobą w kako
fonii negatywnych emocji, lecz tak naprawdę wszyscy zadawali te same pytania:
„Tak szybko? Jak?”
– Nie wiem! – wrzasnął kapitan. – Nie to jest najważniejsze. Musimy opóźnić
ich marsz na Warszawę.
– Nie ma szans! – zagrzmiał kapral Kowalski. – Rozpieprzyli całe Podlasie,
rozpieprzą nas i rozpieprzą Warszawę! Spieprzajmy stąd!
– Wycofajmy się do stolicy! – zaproponował ktoś inny. – Tam możemy…
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– Dupę możemy! Warszawa to strefa wojny! Wleziemy między młot
a kowadło!
– A jak chcesz zwiać? Przecież odcięli nam drogę ucieczki! Wyrżną nas!
– No to wyleziemy przez główną! Mamy przecież sporo czasu!
– No właśnie, główna jest nieobstawiona, to przecież podejrzane! Jak dla
mnie to pułapka – pewnie właśnie do tego chcą nas zmusić, żebyśmy wyleźli
przez główną, a wtedy po nas!
– Cisza! – rozkazał znów kapitan. Uspokoili się. – Mamy rozkazy. Spełnimy
nasz obowiązek. – Maszkowski zwracał się do wszystkich, ale spoglądał tylko
na kaprala. Ich spojrzenia się spotkały i długo patrzyli sobie w oczy. Ostatecz
nie Kowalski odwrócił wzrok. – Moi przodkowie byli rycerzami i szlachcicami.
Walczyli i umierali za ten kraj od wieków, poświęcali życie, by inni nie musieli.
Odebrano nam nasze majątki, odebrano nam tytuły, ale nie ma to dla mnie zna
czenia. Nie odrzucę ich ofiary. Jeśli trzeba będzie – sam oddam życie. Teraz nie
walczymy za siebie, ale za tych, którzy nie mogą się obronić. – Zawiesił głos
na tak długo, by mieli czas zastanowić się nad jego słowami; wszyscy unikali jego
wzroku, ale widział u nich zrezygnowanie i strach. Wreszcie rzekł: – Ale mam
plan. I żeby go zrealizować, musimy przeżyć. – Nadzieja wróciła na ich oblicza;
już nie uciekali przed jego spojrzeniem, teraz wpatrywali się w niego jak w obraz,
słuchali w ciszy i skupieniu. – Nie możemy uciekać główną bramą. Ani później,
ani teraz – jeśli to zrobimy, to po prostu cała ta chmara rzuci się za nami. Stracimy
też czas i nici z mojego planu. Musimy wyjść bramą warszawską.
– Nasza broń nie przebije się przez ścianę… – zauważył kapral Waglewski,
ale Maszkowski przerwał mu ruchem dłoni. Potem tą samą ręką wskazał w bok,
a do pomieszczenia wszedł robotyk.
– Profesor Brian Rymowski – przedstawił go kapitan, a starszawy naukowiec
skłonił się lekko. – Konsultowałem z nim tę kwestię. Mamy na stanie dwadzieścia
czołgów. Kazałem wymontować z nich ogniwa Tesli i Waltera. Według naszych
naukowców taka ilość przeciążonych ogniw wystarczy, by rozsadzić ścianę.
Będziemy musieli jednak podejść dość blisko, a co ważniejsze – później trzymać
się z daleka od murów. To będzie ogromna eksplozja – to mówiąc, spojrzał
na profesora, który tylko skinął głową.
– Ale jeśli pozbędziemy się ogniw, czołgi będą bezużyteczne. – To znowu był
Waglewski. – Jak mamy potem się bronić?
– Musimy je poświęcić. Nie będą nam później potrzebne. Mam zamiar zwabić
Hordę w pobliże Fortecy, po czym wysadzić ją w powietrze. Przeładowanie
wszystkich urządzeń powinno wystarczyć. To będzie jeszcze większa eksplozja.
Przez dobre pięć minut trwali w ciszy, trawiąc zasłyszane informacje.
W końcu Kowalski zapytał:
– Czy to da się zrobić? I skąd wiemy, że wybuch ich zmiecie, a nas nie?
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– Musimy idealnie zgrać się w czasie. Nie możemy za wcześnie wyjść
z Fortecy, bo wtedy obejdą twierdzę szerszym łukiem. Musimy wysadzić ścianę
w niemalże ostatniej chwili, gdy znajdą się tak blisko, że będą musieli przejść
w pobliżu, choćby w odległości jednego kilometra, ale nie możemy też zwlekać.
Na szczęście mamy sporo poduszkowców i ciężarówek; rannych, chorych
i słabych załadujemy na nie. Reszta musi pobiec. Dwa kilometry. To ostatni
dzwonek. Gdy stwory znajdą się w takiej odległości, wysadzamy ścianę i wyco
fujemy się. Następnie wysadzamy Fortecę. Tych, którzy przeżyją, dobijamy.
– Niezły plan – rzekł wolno Kowalski – ale czemu niby Forteca ma wylecieć
w powietrze? Jak rozwalają Fortece, to nigdy nie ma wielkiego wybuchu. To by
było nawet lepiej, bo wtedy by niszczyły stwory. Czemu teraz ma być inaczej?
Profesor odchrząknął.
– To proste. Używane w wojskowych kompaktowych jednostkach budowla
nych ogniwa Eyla mają wbudowane pewnego rodzaju zabezpieczenie.
Są odporne na większość uszkodzeń mechanicznych, a Horda używa najczęściej
kłów i pazurów, więc tylko w jednym na sto przypadków zdarza się, by wybuchły.
Można jednak dokonać przeładowania kompensatorów, choć jest to bardzo
trudne, wymaga bowiem przesunięcia czą…
– Panie profesorze.
Naukowiec spojrzał na kapitana. Przez chwilę wyglądał jak balon, z którego
ktoś wycisnął powietrze, wreszcie jednak uśmiechnął się słabo i skinął głową.
– Obeszliśmy to zabezpieczenie – dokończył i usiadł pod ścianą.
– A gdzie haczyk?
Maszkowski westchnął ciężko i długo nic nie mówił. W końcu wziął głęboki
oddech, wypuścił ze świstem powietrze i rzekł:
– Nie da się tego zrobić zdalnie. Ktoś musi tu zostać i zrobić to ręcznie.
Muszę mieć z nim ciągły kontakt i nie może nawalić w sytuacji zagrożenia.
Dlatego: żołnierz, oficer. Ochotnik. To wielka ofiara. Nie śmiałbym nikogo
o nią prosić, ale to nasza jedyna szansa. I być może ostatnia szansa Warszawy.
Jeśli przejdą, dołączą do tamtych pod stolicą i bitwa może się zakończyć.
Zrobiłbym to sam, ale muszę poprowadzić was do ataku na tych, którzy przeżyją.
Tym razem cisza trwała tak długo, iż wydawało się, że nigdy się nie zakończy;
ktoś czasem chrząknął, ktoś ciężko oddychał, jak gdyby już stał nad grobem,
lecz poza tym można było odnieść wrażenie, że sala konferencyjna zmieniła się
w kostnicę.
Wreszcie zgłosił się ochotnik.
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***
– Sierżancie, nie mogę się na to zgodzić! – Kapitan ofuknął Dreczynę, gdy
już znaleźli się na zewnątrz, pod rozgwieżdżonym niebem. Dreczyna się jed
nak uśmiechał.
– Panie kapitanie, przecież zgłosiłem się na ochotnika.
– Nie rozumiem pana wesołości – warknął Maszkowski. – Jest pan
wspaniałym człowiekiem – dodał łagodniej. – Uważam, że ostatnie dni udało
nam się przetrwać głównie dzięki panu. Sam nie dałbym rady – wyznał, unikając
wzroku podwładnego. – Dowództwo spadło na mnie tak nagle… Nie możemy
sobie pozwolić na utratę ludzi pana pokroju.
– To miłe słowa, panie kapitanie. I jestem zaszczycony, że padły z pańskich
ust. – Maszkowski znów spojrzał na Dreczynę. Tamten już się nie uśmiechał. –
Ale każdy z tych ludzi jest wartościowy. Nikt z nas nie powinien umierać. Jeśli tak
ma być… Cóż, niczym się przecież od nich nie różnię. Życie to życie. Każde warte
jest tyle samo.
– Nie zgadzam się z panem. Kowalski… Przepraszam, że to panu mówię, ale
Polska potrzebuje najwięcej takich ludzi jak pan, a jak najmniej jego pokroju.
To syn mojego zmarłego przyjaciela, czuję się za niego odpowiedzialny, ale boję
się, że Polsce zostaną już tylko tacy Kowalscy. I jak wtedy nasza ojczyzna będzie
wyglądać? Czy jeśli pozbędziemy się wartościowych ludzi, to warto będzie jesz
cze w ogóle walczyć?
– Kowalski jest jeszcze młody – zauważył sierżant. I ponownie na jego
ustach pojawił się cień uśmiechu. Maszkowski zaczął się zastanawiać, czy to
nie objaw histerii. – To, że teraz jest taki, jaki jest, nie znaczy, że taki będzie
zawsze. Trzeba mu dać szansę, żeby mógł się zmienić. Ja kiedyś też się nie
interesowałem Polską. Naprawiałem samochody i poduszkowce. I tyle. Ale wie
pan co? Miał pan rację. Jak się chce coś zrobić, to trzeba to zrobić samemu, a nie
liczyć na innych.
– Niech tylko pan nie mówi, że to przeze mnie wybrał pan… – zaniepokoił się
Maszkowski, ale Dreczyna położył mu dłoń na ramieniu. Kapitan się rozluźnił,
a jego palce bezwiednie zaczęły pieścić pochwę szabli.
– Nie o to chodzi – rzekł sierżant, zabierając rękę. – Straciłem w tej wojnie
całą rodzinę i szczerze powiedziawszy to nie interesuje mnie już tak bardzo ten
świat. Mógłbym zacząć od nowa, prawda, ale chyba już jestem na to za stary.
Wydaje mi się, że tę pustkę wypełniłem Polską. Bo jesteśmy jak jedna wielka
rodzina, nie? Ludzkość, wszyscy ludzie. Szkoda, że tego nikt nie rozumie.
I szkoda, że ja to sobie uświadomiłem dopiero wtedy, jak potrzebuję pomocy.
Pewnie gdyby zostały zaatakowane na przykład Niemcy, to dalej by mi to do
głowy nie wpadło i cieszyłbym się, że mordują kogoś innego, a nie mnie.
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 ajmy czas chłopakowi. Mój się już skończył. A nawet gdyby nie – to szcz
D
erze powiedziawszy nie chcę więcej. Wystarczy. To moja decyzja i proszę
ją uszanować.
Nie czekał na odpowiedź kapitana. Zasalutowawszy, odwrócił się i zniknął
w gęstniejącym mroku nocy.
***
Przybyli przed dwudziestą drugą.
Nad ranem zwiadowcy zameldowali, że awangarda Hordy przyspieszyła
i wyprzedziła resztę potwornego oddziału. Miała uderzyć na kilkanaście godzin
przed głównymi siłami. Nie była zbyt liczna, lecz i tak fakt ten doprowadził ka
pitana do wściekłości. Jej pojawienie się krzyżowało mu plany; musiał stawić
jej czoła w boju, w którym na próżno straci wielu dobrych ludzi, a przecież
zakładał minimalizację strat i eliminację niepotrzebnego ryzyka. Nie tak to
sobie wyobrażał.
I teraz, chwilę przed dziesiątą, ciemny horyzont wypełniła rzeka kłów i pa
zurów, czerwonych ślepi i złotych kolczastych grzbietów. Strzygi.
Znajdujący się na murach żołnierze – tak zwykli piechurzy w kevlarach
i hełmach, jak i zakuci w kombinezony bojowe wojownicy przypominający ro
boty czy średniowiecznych rycerzy – otworzyli ogień. W ciemnej tkance nocy
pojawiły się setki jasnych skaleczeń, przez ciszę przetoczył się wrzask rozry
wanych na kawałki strzyg. Ciała, przecinane przez lasery i kule, pękały na pół
w fontannie jasnej posoki. Kapitan wydał rozkaz. Główna brama się rozwarła,
na zewnątrz wychynęły lufy czołgów. Jedna salwa, druga. Plazma zalała
zmaltretowaną równinę, a powietrze wypełnił smród palonego mięsa. Kolejny
rozkaz i wrota się zamknęły. W porę. Strzygi dotarły pod mury.
I chociaż kanonada zabiła wiele z nich, to jednak sporo szybkich potworów
uskoczyło z drogi pociskom wypluwanym z broni ludzi. Nie udało się
powstrzymać ich natarcia; równinę zaściełało kilkadziesiąt trupów, lecz ponad
setka żywych uderzyła w mury.
– Cholera – wyszeptał kapitan stojący w centrum dowodzenia i patrzący
na obraz bitwy przedstawiony na kilku monitorach i dziesięciu hologramach.
Metalowe ściany Fortecy nie zatrzymały strzyg; stworzenia rozpędzały się,
a potem wystarczyło im kilka skoków, kilka odbić od gładkiej powierzchni,
by znaleźć się na szczycie. Gniewne wrzaski żołnierzy zostały zabarwione
nutami strachu, a gdy ostre pazury zaczęły rozrywać miękkie gardła, dołączyły
do nich agonalne jęki. Nawet pancerze bojowe nie chroniły przed atakiem
krwiożerczych monstrów; strzygi zalewały opancerzonych żołnierzy jak fala,
spychały z murów albo wydłubywały kawałki ciał przez dziury w zbrojach.
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– Sierżancie… – Kapitan odwrócił się do swego zastępcy, lecz obok nie
stał Dreczyna, a pomarszczona starucha. Uśmiechnęła się paskudnie do
Maszkowskiego i mężczyzna poczuł się jak kukiełka, której nagle przecięto
sznurki; stracił kontrolę nad własnym ciałem. Runął na ziemię, a ostatnim,
co zobaczył, nim pochłonęły go ciemności, była pękająca od ognia karabinu
głowa czarownicy.
DZIEŃ 7
„Wiem, że chcesz umrzeć z honorem. Szanuję to.”
Unosił się w mroku. Obok niego znajdował się stwór złożony z liści i kory.
Leszy.
„Gdzie jestem?”, spytał Maszkowski. Zdał sobie sprawę z tego, że nie porusza
ustami. Leszy też tego nie robił. Komunikowali się telepatycznie.
„Nie zrozumiałbyś tego. Ważne, że tu dotarłeś. Po to wysłałem wiedźmę.
Żeby cię
sprowadziła. Gdybym chciał, strzygi już teraz zniszczyłyby
waszą Fortecę.”
„Dlaczego nie chciałeś?”
„Chcę porozmawiać. Szanuję cię.” Maszkowski poczuł sympatię, bijącą od
leszego. Stworzenie nie kłamało. „I dlatego proszę, byś się poddał”.
Kapitan zaśmiałby się, gdyby tylko mógł.
„Poddać się? I stać się waszymi niewolnikami?”
„Nie, wrócić do dawnych tradycji. Wrócić do nas. Zdradziliście nas. Długo
patrzyliśmy, jak depczecie dawne wierzenia, śmiejecie się z czasów, gdy byliśmy
razem… Ale dość tego. Jeśli możemy was ocalić jedynie siłą, to niech tak będzie.
Wróćcie do nas, a będziecie żyć tak, jak powinniście. Nie wierzcie w opowieści
o niewolnictwie. Ci, którzy nam się poddali, są panami własnego losu. Żyje im
się lepiej. Teraz są szczęśliwi”.
„Nie wierzę. Widziałem, co zrobiliście z Poznaniem. Tamci ludzie nie
wyglądali na wolnych, wyglądali na marionetki. Nie byli już ludźmi. Nie pod
damy się. Zresztą; gdybyście o nas dbali, to pomyślelibyście o konsekwencjach
waszych czynów. Może z nami wygracie, ale kiedy tylko upadną ostatnie Fortece,
reszta świata spali nas atomowym płomieniem. I zginie wszystko – nie zosta
nie już nikt. Nawet jeśli wszyscy się poddamy, zniszczą nas. Doprowadzicie do
naszego upadku. Dziwię się, że bogowie tego nie widzą.”
„Niezbadane są boskie ścieżki”. Od leszego bił teraz smutek, autentyc
zna boleść. „Nie przekonam cię, nawet jeśli powiem ci, że nie ma czegoś tak
iego jak honorowa śmierć? Wiem, że zaczytujesz się w tym waszym pisarzu.
Że znasz go na pamięć. Ale nie jesteś szlachcicem. Wymyśliłeś sobie, że jesteś,
ale przecież szablę wyniosłeś ze zniszczonego muzeum. W żyłach twoich
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 rzodków nie płynęła błękitna krew. I żadna wojna nie wyglądała nigdy pięknie.
p
Możesz sobie wypchać głowę romantycznymi opowieściami, ale zrozum, że nie
jest to prawda. W naturze walczy się tylko wtedy, gdy ma się przewagę. A gdy
trafi się na silniejszego – należy uciekać albo skomleć o litość. To żaden wstyd.
Jeśli nie chcesz ocalić siebie, to pomyśl chociaż o cywilach.”
Maszkowski pokręcił głową. Poczuł mrowienie w palcach, stawy odezwały
się pulsującym bólem, a serce na powrót zaczęło pompować krew. Gdzieś z dale
ka dobiegł go głuchy grzmot.
„Umrę w boju, z honorem.”
***
Obudził się. Leżał w sanitarnym poduszkowcu, tego był pewien. Lekkie poru
szenia pojazdu wskazywały na to, że lecieli. Maszkowskiego otaczali lekarze,
lecz żaden z nich nie patrzył na niego – wszyscy pochylali się nad przyrządami
medycznymi. Nikt z nich nie zauważył, że się przebudził. Nie zauważyli także
ohydnego małego stwora, przypominającego rozkładające się zwłoki, który
siedział mu na piersi, uśmiechając się obleśnie.
Kapitan próbował zepchnąć monstrum, ale bezskutecznie. Trzęsące się
słabe ręce nie podniosłyby nawet piórka, a zmora była ciężka. Miażdżyła mu
klatkę piersiową i płuca. Nie mógł zaczerpnąć tchu czy zawołać o pomoc. Z jego
gardła wydobywało się tylko rzężenie, zbyt ciche, by zwrócić uwagę siedzących
tuż obok lekarzy, skupionych na swych urządzeniach. Spojrzał w rozbawione
oczy potwora, który z sadystyczną przyjemnością przyglądał się jego walce
o życie, i nagle zalała go fala strachu. Płuca już płonęły żywym ogniem.
Tracił przytomność. Nie tak chciał umrzeć, nie tak, lecz w boju, razem ze swoimi
ludźmi, honorowo, na Boga!
Zanim ostatni raz pogrążył się w ciemności, usłyszał odległy wybuch i zoba
czył konsternację malującą się na pysku monstrum. Nie próbował już odepchnąć
zmory; przestawszy walczyć, runął w ból i pustkę, dał się im pochłonąć, a ostat
nie, co przyszło mu do głowy, nim pękły mu płuca, to dwie postaci – Jakub Dre
czyna i Michał Wołodyjowski. Uśmiechnąłby się, gdyby tylko mógł.
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No, you can’t understand. Because you’re reading the last chapter of something,
without having read the first chapters. Kids always think they’re coming into a story at the beginning, when usually they’re coming in at the end.
Joe Hill, Locke & Key
Dlaczego nie wpadłam na ten pomysł wcześniej – zastanawiała się Maryjka.
Nie po raz pierwszy zresztą.
Cały trud, te wszystkie starania. Upinanie włosów, malowanie się, przebie
ranie. Nowe wstążki, korale, chusty. Uganianie się za nim na każdej potańcówce,
przy każdej niedzieli. Ten ogarniający ją wewnętrzny szał, gdy tylko widziała
go idącego przez wieś, wracającego z pola, gadającego przed karczmą z innymi
ludźmi, śmiejącego się. Przy każdej nadarzającej się okazji próbowała być przy
nim. Obok. Od razu szła tam gdzie on. Zawsze za nim.
Zawsze za Markiem.
Była zakochana i zamierzała kochać do końca. Przekonana, w ten cudownie
naiwny sposób, na który mogą sobie pozwolić tylko ludzie młodzi, że pierwsza
miłość jest miłością ostatnią i prawdziwą, robiła wszystko, aby tylko spojrzał
na nią. Żeby dotknął. Objął. Pokochał.
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Ale to wszystko nie wystarczało, ponieważ on i tak wolał inną.
Młodszą, ładniejszą.
Jej siostrę.
Zresztą nie tylko on. Pół wsi do Igny wzdychało. Drugie pół jej zazdrościło
i złorzeczyło. Była piękna, dzika i kochała się bawić. Wszyscy wiedzieli,
że młodsza z Kozińskich córek wprost grzeszy wesołością. Wesoła? – pomyślała
Maryjka. – puszczalska raczej. Nie od wczoraj po izbach ludzie gadali, że Igna
lubi z chłopcami tańczyć nie tylko na parkiecie. Że lubi, kiedy na nią patrzą, kiedy
przyciągają, całują. Że lubi ich ręce na sobie. Że nie robi jej różnicy: młodszy,
starszy, miejscowy, przejezdny, samotny czy z rodziną czekającą w domu.
Tak, Igna kochała się bawić i kochała swoją młodość. Maryjka nienawidziła
siostry za wszystko. Ale najbardziej za to, że Marek wolał ją.
Spojrzała na kota śpiącego na starym, ceglanym piecu i znowu przeklęła
swoją głupotę, że nie wpadła na ten pomysł wcześniej. Dopiero zeszłej niedzieli
przypomniała sobie, jak matka opowiadała jej historię znachorki. Starej kobiety,
która od zawsze mieszkała samotnie w chatce w środku lasu.
Odwiedziłam ją raz, jeden jedyny raz – mówiła matka. Byłam młoda.
Młoda i głupia, córeczko, a on taki przystojny. Matka opowiadała, jak to nogi
miękły pod spojrzeniem tych jego niebieskich oczu. Wspominała jego uśmiech.
Jego dowcip, gest. Jego ciało. Ach, Maryś – wzdychała. – Tak bardzo chciałam go
zatrzymać, tak bardzo chciałam, żeby został ze mną. Więc oddałam mu to, czego
i on pragnął. Młoda. Młoda i głupia, córeczko byłam – powtarzała. Bo gdy dostał
to, co chciał, odszedł. Do następnej. Do innej. Dalej. A ja zostałam sama, zupełnie
sama, bo we wsi ludzie już gadali. Już krzywo patrzyli. Wiesz, jacy są – mówiła
matka. – Baba z brzuchem – przedrzeźniała. Bez męża? To kurwa być musi!
Wtedy przypomniałam sobie z znachorce, o której mi moja babka, a twoja
prababka mówiła kiedyś. Że mieszka w lesie, że ludziom pomaga za opłatą lub
obietnicą. Że każdego wysłucha. Co zrobić miałam, Maryś? Poszłam, córeczko,
poszłam o pomoc prosić. Błagać. Żeby dziecko ojca miało, żebym go sama
wychowywać nie musiała. I pomogła, córeczko. Pomogła i on wrócił. Za opłatą,
bo opłata zawsze musi być.
Dzięki znachorce.
– Krwawnik, tak. Dziurawiec, dąb. Glistnik. Woda i łzy. Tak, tak. Sproszko
wane, przepalone, rozpuszczone. To wszystko, dziecko, to wszystko dla
ciebie. – Słowa oderwały Maryjkę od wspomnień. Staruszka polizała palec
i przejechała nim po zamkniętej fiolce, po czym postawiła ją na drewnianym
stole. Chociaż była nieduża, dziewczynie wydało się, że stół zaskrzypiał pod jej
ciężarem. – Dwie krople. Nie więcej. Nie mniej. Dwie. Zapamiętasz?
– Tak, Babu. Zapamiętam. Dwie krople wieczorem.
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– Co potem, wiesz?
– Tak, Babu. Wylać resztę na dłoń.
– Na lewą dłoń.
– Tak, Babu, lewą – przerwała i kilka razy zacisnęła lewą dłoń w pięść.
– To ważne.
– Wiem, Babu. Wiem, że ważne. – Jej głos stał się cichszy. Dotarło do niej,
co miała zrobić. – A potem muszę złapać palącą się gałąź, ścisnąć i nie puszczać,
aż żar nie przestanie parzyć.
– Dokładnie. Dokładnie tak, dziecko. Nie zgub, nikomu nie pokazuj.
– Dziękuję, Babu.
Dziewczyna, która nie mogła mieć więcej niż dwadzieścia lat, złapała fiolkę
leżącą przed nią. Ważyła tyle, co nic. Spojrzała na nią z bliska, potrząsnęła.
Ciemny płyn wypełniający małe naczynko był gęsty. Bardzo gęsty.
Za oknem lato trwało w najlepsze i do domku w środku lasu wpadało
ciepłe powietrze leniwego wieczoru. Czuło się w nim napięcie, niepewność.
Chyba na burze idzie – pomyślała dziewczyna. Ale jeszcze nie teraz. Niebo ostało
się niebieskie, a ptaki głośno śpiewały. Może w nocy, może nad ranem
zacznie padać.
Maryjka zerknęła na siedzącą przy stole, niską staruszkę. Teraz, kiedy
siedziała, właściwie tylko jej głowa wystawała ponad stół. Kobieta zawsze była
drobna, a starość dodatkowo jeszcze ją przygarbiła i przykurczyła. Odnosiło się
wrażenie, że każda zima zabiera jej trochę ze sobą. Gęste włosy, zupełnie siwe,
niedbale wepchnęła pod czerwoną chustę. Pomimo tego, że na zewnątrz było
ciepło, staruszka miała na ramiona narzucony cienki koc. Nie była karłem,
chociaż we wsi tak niektórzy gadali. Oczywiście tylko wtedy, kiedy mieli
pewność, że w pobliżu nie ma żadnego kota. Woleli nie ryzykować.
– Babu?
– Mów, dziecko.
– On mnie pokocha? Po tym, co zrobię. Pokocha mnie?
Staruszka otworzyła oko. Prawe. Jedyne, które miała. Lewe oddała lata
temu. Nie była pierwszą i nie była też ostatnią, która złożyła część w siebie
w ofierze za wiedzę. Wpatrywała się przez chwilę w dziewczynę bez słowa.
Nie przestawała przy tym głaskać wielkiego, czarnego kocura, który razem
z dwoma innymi śpiącymi w izbie, wydawał się prawdziwym władcą chaty.
– Zaśpiewaj mi – poprosiła w końcu staruszka, nie odpowiadając na pytanie
dziewczyny. – Dziecko, zaśpiewaj.
– Babu, ja...
– Zaśpiewaj. Co zrobić masz, zdążysz. A może się rozmyślisz jeszcze. Może nie
skorzystasz z tej mikstury. Może mi nie zapłacisz za nią. – Nie pytała. Staruszka
prawie zawsze informowała innych o tym, co mają zrobić. Tak też było i tym
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razem. – Zaśpiewaj, dziecko. Umil twojej babu to letnie popołudnie. A potem idź.
Do domu. Gdzie może on cię pokocha i bez zawartości tej fiolki.
Dziewczyna schowała flakonik do kieszeni sukienki. Czuła jego ciężar,
chociaż prawie nic nie ważył. Poprawiła nierówność materiału. Przez chwilę
zastanawiała się, jaką piosenkę zaśpiewać. Znała ich wiele.
– Stoi chłopiec, stoi i myśli – zaczęła cicho. – Myśli i myśli przez całą noc,
Którą wybrać, aby się nie wstydzić?, Którą wybrać, aby się nie wstydzić?
Tum-bała... tum-bała... tum-bałałajka,
Tum-bała... tum-bała... tum-bałałajka,
Tum-bałałajka, graj bałałajko, Graj bałałajko, będzie dobrze!
Dziewczyna, dziewczyna rzekła mi znów, Co może rosnąć, rosnąć bez deszczu?,
Co może palić się wiele lat?, Co może tęsknić i płakać bez łez?
Tum-bała... Tum-bała... Tum-bałałajka,
Tum-bała... Tum-bała... Tum-bałałajka,
Tum-bałałajka, graj bałałajko, graj bałałajko, będzie dobrze!
Głupi chłopczyku, dlaczego znów pytasz? To kamień może rosnąć, rosnąć bez
deszczu.
To miłość może płonąć wiele długich lat. Serce może tęsknić i płakać bez łez.
Tum-bała... Tum-bała... Tum-bałałajka,
Tum-bała... Tum-bała... Tum-bałałajka,
Tum-bałałajka, graj bałałajko, graj bałałajko, będzie dobrze!

A jednak – pomyślała Marzena, stojąc przed niewielkim, drewnianym dom
kiem, który lata świetności miał już dawno za sobą. Jest tutaj, tak jak babka
Maryjka mówiła. I wyglądał dokładnie tak, jak go opisywała w tych rzad
kich chwilach, gdy odzyskiwała świadomość na tyle, by kilka zdań z sensem
sklecić. Strzecha z lewej strony lekko się zapadła, jedna z szyb była pęknięta.
Ściany pokrywał mech pnący się przynajmniej na wysokość jednego metra.
Drewniane drzwi bez klamki pozostawiono uchylone, a z komina, mimo
że na zewnątrz panował niemożliwy do wytrzymania gorąc, unosiła się cienka
strużka białego dymu.
– Chryste Panie – powiedziała do siebie cicho i szybko się przeżegnała.
Czuła, jak ciężkie krople potu spływają jej po plecach. W lesie było przerażająco
duszno. – Jak gorąco.
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Stary Michał, jeden z najstarszych mieszkańców wioski, opowiadał każdemu,
kto chciał słuchać, że gorętszego lata, jak żyje, nie pamięta. A żył długo.
Upierał się, że raz – może dwadzieścia lat temu, może trzydzieści – było prawie
tak samo upalnie. Ale wtedy, mówił, że deszcz w ogóle nie padał. Susza się
wydłużyła, wszystko umierało, takie to lato było. Nie to, co teraz. Teraz, to
i deszcz się zdarzy, to i burza się rozszaleje.
Marzena dziękowała w duchu za cień rzucany przez wysokie drzewa.
Dawał on odrobinę wytchnienia od palącego słońca. Kiedy nad ranem
wychodziła z wioski, wiedziała, że za kilka godzin wszyscy będą szukali schro
nienia po zimnych izbach, że dzieciaki tłumnie będą waliły nad rzekę, żeby tam
taplać się w chłodnej wodzie, a zwierzęta rozpoczną codzienną wędrówkę wraz
z przesuwającym się cieniem drzew i krzewów, pod którymi wylegiwały się
całymi dniami.
Tak, to lato było wyjątkowo gorące.
Zza chaty wyłoniła się dziewczyna.
Szła boso, powoli targając dwa wiadra pełne wody. Mamrotała przy tym
przekleństwa, których Marzena nigdy nie słyszała z ust tak młodej osoby.
Miała na sobie proste spodnie ucięte na wysokości kolan oraz rozchełstaną,
białą koszulę odsłaniającą więcej, niż powinna. Widać było, że przyzwy
czajona jest do samotności i nie przejmuje się tym, że ktoś może ją tak zobaczyć.
Krótko ostrzyżone włosy rozpuściła i kilka kręconych kosmyków przykleiło się
do jej spoconego czoła, zasłaniając opaskę na lewym oku.
– Jesteś wcześniej niż sądziłam – powiedziała, nie patrząc na Marzenę.
Postawiła wiadra przy ścianie i niedużą, drewnianą chochlą, która leżała
obok, wylała sobie na głowę trochę wody. Wyprostowała się i rozciągnęła tak
bardzo, że niemalże słychać było strzelające stawy. W słońcu przebijającym się
przez korony drzew jej mokra skóra jaśniała. Odgarnęła włosy z czoła i spokoj
nie ruszyła w stronę zaskoczonej Marzeny. Z twarzy wyglądała znajomo, ale
wszystkie młode dziewczyny wyglądają podobnie.
– Przepraszam – kontynuowała – miałam przygotować coś do przegryzie
nia, ale pół dnia z tym starym capem zmarnowałam. Jak ten zacznie gadać, to
przestać nie może, więc dużo czasu na biadoleniu straciliśmy, chociaż nie po bia
dolenie do niego poszłam. Nie po biadolenie… – roześmiała się przyjacielsko,
prezentując Marzenie dwa rzędy białych, małych zębów. Była zarumieniona,
lekko zdyszana i pełna życia.
– Ale, gdzie moje maniery. Tak rzadko mam gości, że zachować się nie
potrafię – wyciągnęła przed siebie rękę, którą wcześniej wytarła o koszulę. –
Marmara, ale wszyscy mówią mi Ma, albo Mar. Ty jesteś Marzena, prawda?
Wyglądasz prawie jak twoja babcia… w sensie, że jesteś do niej podobna…
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no wiesz, kiedy była w twoim wieku. Chcesz wody? Dopiero co ze studni ją
wyciągnęłam. Jest zimna jak cholera. Chodź. Chodź i mów, co się we wsi dzieje?
Kto kogo lubi, kogo nienawidzi, kogo kocha i do kogo wzdycha? Cholera! Muszę
sprawdzić, czy mi ogień nie przygasł za bardzo.
Nie czekając na nadal milczącą dziewczynę, Marmara ruszyła w stronę
domku. Drzwi uchyliły się, wpuszczając ją do środka. Czy ona w ogóle je pchnęła –
pomyślała Marzena – czy one otworzyły się same? Ten upał musiał mi dokuczyć
bardziej, niż sądziłam. Rozejrzała się jeszcze raz dookoła po niewielkiej polance,
na której stała chatka. Od momentu, kiedy Marmara wyłoniła się zza domku nie
minęły trzy minuty i właściwie poza wiadrami stojącymi pod ścianą, nic innego
nie zdążyło się zmienić.
– Weź jedno wiadro ze sobą – krzyknęła Marmara. – I chodź, muszę ci coś
pokazać. Coś niesamowitego. Jasna cholera, ale się udało!
W środku było chłodniej. Marzena postawiła wiadro na drewnianej podłodze
i rozejrzała się z zaciekawieniem. W niedużej izbie znajdowało się wszystko,
co było potrzebne do prostego życia. Stół, łóżko, krzesła. Skromnie. Gdzienie
gdzie walały się rozrzucone ubrania i książki, ale poza tym w domku było czys
to. Na ścianach wisiały suszone i świeże zioła powiązane w warkocze i wianki.
Pachniało łąką. W niewielkiej kuchni na półkach ustawiono rzędy słoiczków
i dzbanków, widać też było kominek i piecyk. Na tym ostatnim stał garnek,
wokół którego krzątała się właśnie Marmara.
– Zobacz, zobacz. Zobacz, jak ładnie wyszło. Idealnie!
Marzena nachyliła się nad garnkiem i spojrzała na gotującą się wodę.
Oraz kamień.
– Ka… kamień?
– Dokładnie! – powiedziała Marmara, śmiejąc się. – Prawda, że ładny?
Jeszcze tylko…
Złapała rękę Marzeny i zdecydowanym ruchem przeciągnęła ją nad
garnek. Nim dziewczyna zdążyła zorientować się w sytuacji, w ręce Marmary
błysnął nóż, którym wykonała szybkie cięcie. Nie było głębokie, ani długie, ale
wystarczające, aby w oczach Marzeny pojawiły się łzy. Chciała uwolnić swoją
rękę, ale nie mogła się ruszyć. Stała tak, niczym sparaliżowana, a ciepła krew
spływała w stronę nadgarstka. Jedna, dwie, trzy. Nieruchomo odliczały kolejne
czerwone krople wpadające do garnka.
– Jeszcze chwilę, kochanie. Jeszcze chwileczkę – mówiła Marmara. – Jesteś
bardzo dzielna.
Marzena chciała odpowiedzieć, krzyknąć, zakląć. Chciała odskoczyć,
przyciągnąć rękę do siebie, pchnąć Marmarę, uciec. Chciała chociażby mrugnąć.
Jednak żelazny uścisk, który czuła, unieruchamiał ją zupełnie.
– Jeszcze tylko chwileczkę. Już…
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Zamrugała. A potem odzyskała swoje ciało. Szybko cofnęła się kilka kroków,
wpadając na niewielki stolik. Zacisnęła skaleczoną dłoń i przyciągnęła ją do
piersi. Drugą zaczęła szukać czegokolwiek, co mogłoby posłużyć za broń.
Czegokolwiek. Noża, widelca, chociażby łyżki.
– … po wszystkim. – dokończyła Marmara. Stała przed nią z otwartą dłonią. –
Już po wszystkim. Przepraszam, ale musiałam. Tylko w ten sposób mogę ci
pomóc. Tylko w ten sposób mogę spełnić twoją prośbę.
– Moją… moją prośbę?
Marmara odgarnęła włosy, które kolejny raz opadły jej na czoło i nożem
zamieszała w garnku. Starała się przy tym nie dotknąć kamienia.
– Na półce za tobą jest słoik z liśćmi babki. Weź kilka, rozgnieć i przyłóż
do rany. Pomoże ci. I tak, prośbę – podjęła przerwany wątek. – Tą, z którą
postanowiłaś mnie odwiedzić. Zanim zapytasz, czy to możliwe, odpowiem,
że tak. Jest. Jeżeli wierzysz, że jest to możliwe, to właśnie takim jest.
– Babcia mówiła, że jej pomogłaś…
– Zabić siostrę?
Spojrzenie Marzeny powiedziało Marmarze wszystko.
– Zdobyć miłość ukochanego… – powiedziała cicho.
– Jedno nie wyklucza drugiego, kochaniutka, a bardzo często idzie
z nim w parze. Zawsze jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić. które ofiara,
którą trzeba ponieść, żeby otrzymać swoją nagrodę. Twoja babka to wiedziała
i zaakceptowała.. Czy ty będziesz w stanie zapłacić swoją cenę?
– Moja krew…?
– Nie – Marmara roześmiała się. – Nie, nie, kochanie. Twoja krew była tylko
fragmentem mozaiki, którą ułożyłam dla ciebie. Składnikiem niezbędnym do
pomocy. Ale nie ceną, co to, to nie.
Włożyła rękę do gotującej się wody i złapała za kamień. Wyjęła go z garnka
i przyjrzała się mu uważnie. Nie był duży, wręcz przeciwnie, można go było
spokojnie trzymać w dwóch palcach. Na wyciągniętej dłoni zajmował o połowę
mniej miejsca niż kurze jajko.
– Ten kamień to twoje marzenie. Musisz go zjeść. Dokładnie pogryźć i połknąć.
– Kamień? Kamień mam pogryźć?
– Tak. – Wyciągnęła dłoń z kamieniem w stronę Marzeny. Chociaż przed
chwilą włożyła ją do garnka z wrzącą wodę, jej skóra nie była nawet zaczerwie
niona. – Musisz włożyć ten kamień do ust, pogryźć go i połknąć. Jeżeli to zrobisz,
twoje marzenie się spełni.
– I to jest ta cena? Moje cierpienie?
– Kochana, nic nie przychodzi bez cierpienia. Nic, wiem to z praktyki. Ból jest
tylko częścią wszystkiego – powiedziała i podniosła opaskę odsłaniając dziurę,
w którejś kiedyś znajdowało się jej lewe oko. Wszystko tam żyło, ruszało się.
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Mięśnie, ścięgna, tkanki pulsowały potwierdzając słowa dziewczyny. Rana nie
była wygojona, nawet nie zaczęła się goić. Wyglądała, jakby jeszcze wczoraj
oczodół był wypełniony. – Ceną za wiedzę w naszym przypadku jest oko.
Samo oko. A ból, który temu towarzyszy, jest tylko dodatkowym elementem.
Rozumiesz?
Nałożyła opaskę z powrotem.. Jej oblicze znów stało się bardziej delikatne.
– Rozumiesz? – powtórzyła i ponownie zaoferowała kamień Marzenie.
– Będę mogła mieć dzieci?
– Tak.
– Jesteś tego pewna?
– Bardziej niż pewna. Ale moja cena pozostaje bez zmian. Jedno twoje, drugie
dla nas. Chłopiec i dziewczynka. Wybór będzie należeć do ciebie.
Szybkim ruchem Marzena zgarnęła kamień i włożyła go sobie do ust.
Spojrzała przy tym na Marmarę i przez chwilę zdawało się, że na jej miejscu
stoi ktoś inny… Inne... Wiele kobiet – starych i młodych, wysokich i niskich.
Jakby rzeczywistość zafalowała, ukazując jej na chwilę swoje nienazwane
warstwy.
Kamień w jej ustach był cały czas przyjemnie ciepły.
Wahała się tylko przez chwilę.

Wychodzili z lasu. Powoli.
Kolejno.
Jedni za drugimi, nieśmiało.
Niektórzy przychodzili pod bramę cmentarza sami. Inni w parach.
Mali i duzi. Starzy i młodzi. W większości nosili szmaty znalezione w lesie
lub ubrania skradzione z miasteczka, ewentualnie wysuszone mchy poklejone
żywicą lub futra. Rozglądali się wkoło sprawdzając, kto już jest, a kto jeszcze
nie przybył. Do trzeciej pozostało trochę czasu, więc nawet spóźnialscy powinni
zdążyć.
W końcu wezwanie słyszeli wszyscy.
Nadchodzili z każdej możliwej strony. Niektórzy od strony lasu, inni z nieba –
lądowali raz cicho, a raz z hukiem, nie mogąc znaleźć wystarczająco miejsca.
Część nowo przybyłych wychodziła prosto z cienia, materializując się na granicy
ciemności i światła. Jeszcze inni podnosili się ziemi i otrzepawszy się, rozglądali
za swoimi.
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Kłębili się. Dawni. Istoty lasu. Jego mieszkańcy. Zbierali się razem, ustawiali
w grupkach i w milczeniu spoglądali na kryptę. Było w spojrzeniu tych spoj
rzeniach dużo lęku i jeszcze więcej niepewności. Czuli, że długo wyczekiwana
zmiana nadchodzi, jest blisko.
Nad wszystkimi górowały mamuny i dziwożony, wokół których – tuż przed
wejściem na cmentarz – tworzył się pierścień mniejszych istot, czerpiących z ich
ciepła i opiekuńczej mocy pociechę. Wzdłuż ogrodzenia pełno było nieufnych
skrzatów mających problem z utrzymaniem rąk przy sobie. Beboki, złośliwie
łypiące na pozostałych zebranych, stały trochę na uboczu i cicho szeptały
między sobą. Były czarnymi owcami wśród dzieci lasu i dobrze o tym wiedziały.
Ba, wiedziały – cieszyły się, że zapracowały sobie na taką opinię. Tak samo nie
przepadały za innymi, jak inni za nimi i w swoim wyobcowaniu widziały własną
siłę. Jednak i one wyczuły nadchodzącą zmianę i odpowiedziały na zew.
Wszystkich zaskoczyło pojawienie się Mroba wraz z jego świtą. Samotny
bagiennik i jego rusałki, którzy prawie nigdy nie opuszczali topieli leśnych
oczek wodnych, wyglądali na szczególnie nieszczęśliwych. Nikogo to zresztą nie
dziwiło. Im mróz dokuczał najbardziej. Szlam, pokrywający ich ciała, przymarzł
i palił ich delikatną skórę. Czekali jednak cierpliwie, narzuciwszy na siebie koce
przyniesione przez Michała, starego dworowego, który poza kocami przytargał
też na plecach wielki gar bigosu, cieszący się niemalże takim samym uznaniem,
jak beczułka miodu, którą trzymał pod pachą.
Przybyło także – choć niewzywane przez nikogo – licho. Stało oparte o bramę
cmentarza, nie mając w sobie wystarczająco siły, aby wejść na poświęconą
ziemię, i spoglądało wygłodniałym spojrzeniem na unoszące się w powietrzu
liczne ogniki – oraz pożądliwym na tłoczące się przy Mrobie rusałki.
– Zaczęło się? – Wydawać by się mogło, że Mroba swoje pytanie rzucił
w przestrzeń, ale wszyscy wiedzieli, do kogo tak naprawdę je skierował.
– Zaczęło? – podjęli następni.
– Czy to już?
– Nadchodzi?
– Nowa?
Kolejne istoty przekazywały sobie pytanie.
– Tak – odpowiedział Stary Jon.
Stary Jon był stary. Tak stary, że nikt ze starszyzny nie mógł powiedzieć,
od jak dawna chodził po świecie. Żył na granicy. Pomiędzy tym, co się wie, a tym,
w co się wierzy. Raz było mu bliżej do jednego, raz do drugiego. Pojawił się
przed wszystkimi. Na długo przed nimi. To on ich witał, on oprowadzał po krai
nie, określał zasady i obowiązki, kiedy przybywali do tego świata pomiędzy
światami. Nie panował, chociaż wszyscy go słuchali.
Bo kiedy przemawiał leszy, lepiej było słuchać.
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– Tak – powtórzył. Spojrzał na bramę, za którą rozciągał się niewielki
c mentarz. Starą, żelazną bramę zbudowaną przez pierwszych Dawnych.
Stary Jon wiedział więcej niż inni, a jeszcze więcej zdążył już zapomnieć, lecz
mimo tego miał pewność, że to miejsce było odpowiednie. Idealne wręcz.
Pasowało do obrotu koła. – Zaczęło. Jaga jest tutaj.
– Jestem – odpowiedziała Jaga, wychodząc z cmentarza do zebranych.
Pojawiła się znikąd. . Jakby skumulowała się na niej cała otaczająca ich ciemna
materia. Jakby przyciągała do siebie cienie. – I będę.
To powiedziawszy sięgnęła do torby przewieszonej przez ramię i wyciągnęła
z niej zawiniątko. Nie było duże, ot, wielkości świeżego bochenka chleba.
W otaczającej ich zimnicy parowało delikatnie. Oraz głośno kwiliło. Nawet ci
stojący najdalej usłyszeli delikatny płacz dziecka.
– Rytuał połączenia – wyszeptał leszy. – Rytuał połączenia czas zacząć.

– To potrwa dokładnie dwie minuty.
Stojący przed nią mężczyzna zerknął na tarczę kieszonkowego zegarka.
Czasomierz był piękny, srebrny. Od razu widać, że został zrobiony na zamówie
nie. Z tyłu koperty miał wygrawerowaną dedykację oraz datę, których nieste
ty nie mogła odczytać. Nie przejmowała się tym jednak zbytnio. Miała inne
zmartwienia.
– Jeszcze chwilkę, przepraszam – powiedział nie odrywając wzroku od
przesuwającego się powoli sekundnika. – Jeszcze chwileczkę. Wygodnie się
siedzi?
Czekał, aż wskazówki miną godzinę dwunastą i zaczną odmierzać sto
dwadzieścia sekund.
– Dobrze, cudownie. Zaczynamy.
Wymierzył jej policzek zewnętrzną stroną dłoni. Mocno, bez zawaha
nia, wkładając w cios całe serce. Usta drgnęły mu w grymasie, który mógłby
uchodzić zarówno za uśmiech, jak i odsłonięcie kłów przez leśnego drapieżnika.
Od pierwszego uderzenia bardzo dużo zależy – pomyślał. Poprawił drugą ręką,
którą dla odmiany zacisnął w pięść. Nim minęła piąta sekunda zdążył ją jeszcze
potężnie uderzyć w splot mięśni na udach i ramionach. Zakończył wyrzutem
ręki w stronę prawej piersi. Wiedział, że ból będzie pulsować do końca odmie
rzanego czasu i tym samym uzmysłowi tej uroczej dziewczynie, że najlepiej dla
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nich będzie, jeśli udzieli odpowiedzi na pytania krótko, zwięźle i alfabetycznie.
Patrzył, jak miota się z bólu na krześle, do którego była przywiązana. Po policz
kach płynęły jej łzy. Spazmatycznie łapała powietrze. Jej rozpacz była niemal
fizycznie namacalna.
Ta rozpacz przerodziła się w kolejną falę strachu, kiedy Stefan de Braug
nachylił się i gwałtownym szarpnięciem prawie wyrwał jej staw żuchwowy.
Chciała go ugryźć, zawalczyć, ale dwa uderzenia w twarz zdławiły jej próby
oporu. Brutalnie zaczął wpychać jej w usta szmaty, które przygotował sobie
wcześniej. Łkając próbowała je wypluć, ale nie dała rady… i właśnie wtedy,
w momencie, w którym złapawszy ją za krótko przystrzyżone włosy szarpnął
i odchyliwszy jej głowę do tyłu zaczął wlewać w jej usta wodę, nastąpił atak
paniki. Źrenica jej jedynego oka rozszerzyła się, a z głębi piersi wydostał się
odgłos pełen pierwotnego lęku. Nie mogła złapać oddechu. Siedząc na środku
izby swojej chatki, zaczęła się topić. Miała wrażenie, że ściany, sufit, jej własne
meble napierają na nią, wyciskając resztki powietrza z płuc. Nie była w sta
nie określić czy czas przyśpieszył, czy zwolnił. Widziała tylko sufit. Czuła tyl
ko strach.
– Odpowiesz mi na wszystkie pytania. Możesz mi wierzyć. – Głowa dziew
czyny odskoczyła na bok po tym, jak de Braug najpierw puścił jej włosy,
a następnie uderzył ją jeszcze raz wierzchem dłoni, kończąc tym samym swoją
rutynę poprzedzającą spowiedź. Wypluta szmata i woda poleciały w stronę
ściany, a ona poczuła, jak pęka jej warga. Nie było to jednak ważne. Ważne było
powietrze. Tylko ono. – Ja zawsze otrzymuje wszystkie odpowiedzi.
Zegarek właśnie oznajmił światu, że minęły dwie minuty.
Przeskakiwała spojrzeniem po bliskich jej przedmiotach wiedząc, że być
może widzi je po raz ostatni... Pierwszy wianek kłosiany, jaki uplotła ze swoją
mentorką… pierwsza chusta, w którą osobiście, bez niczyjej pomocy, wszeptała
urok… pierwsze bransolety z kory cieniokrzewu, za którymi tak przepadały
dziewczyny, wierząc, że od nich pięknieją. Wszystko to zachowywała, wieszała
na ścianach swojej chatki, układała na półkach, chowała po kątach. Jej poprzed
niczki śmiały się z niej. Przypominały, że nic, co robi, nie jest pierwsze, że w kole
wszystko już było i wszystko dopiero będzie. Ale ona czuła sentyment do tych
przedmiotów. W pewien sposób kochała je. Były testamentem jej działań.
– Wiedźmo… czy wolisz, żebym tytułował cię raganą? A może wróżą?
Szeptunką? Ja, Stefan de Braugh, w imieniu Nowej Inkwizycji, na mocy
bulli Piusa VII wydanej w roku śmierci Ojca Świętego, nakazuję ci pokutę!
Pokutę poprzez przyznanie się do win! Win, których lista jest długa, wiedźmo!
Tak długa, że będziemy musieli modlić się o twoje odkupienie! Błagać o nie!
Szukać go! Czy przyznajesz się do obcowania z Perunem, którego prawdzi
wym imieniem jest Żmij? Czy przyznajesz się, że mocami nadanymi przez
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niego zwodziłaś okolicznych mieszkańców? Czy zatrułaś ich dusze rozkładem
i zamknęłaś im tym samym bramę do królestwa niebiańskiego? – Stał przed nią
wyprostowany. Z każdym wypowiadanym słowem, jego głos stawał się coraz
mocniejszy, coraz bardziej wyniosły. Jakby napawał się tym, że oto wykonuje
dzieło boże.
– Czy to prawda, że obcowałaś z wilkami? – ciągnął. – Że oddawałaś się im?
Czy to prawda, że za opłatą zabijałaś, doprowadzałaś do poronień zarówno ko
biety, jak i zwierzęta? Czy zesłałaś suszę? Czy przyznajesz się, że to na tobie
spoczywa odpowiedzialność za małe zbiory? Za spalone pola? Za zniszczone
owoce? Że pokarałaś mieszkańców za to, że nie oddali ci hołdu? Czy to prawda,
że przyjmowałaś na swoje nauki małe dziewczynki, wychowując je na swoje
uczennice i wskazując im drogę do złego? Czy te, które cię rozczarowały
zabijałaś przy kapliczkach fałszywych bożków? Czy czcisz przy nich Welesa,
Mokosz, Chorsa, Strzyboga? Czy im oddałaś swoją duszę i ciało? – Ponownie
podniósł rękę szykując się do uderzenia, jednak po chwili opuścił ją ze złym
błyskiem w oku.
Stefan de Braug tropił wiedźmy od przeszło trzydziestu lat. Szczycił się tym,
że potrafi złamać każdą. Że żadna jeszcze go nie zwiodła. Żadna nie uciekła.
Nigdy. Przeciągnął się i poprawił włosy. Odwrócił się i szybkim krokiem
podszedł do przeciwległej ściany, pod którą stała jego torba. Następnie wyjął
z niej sznurek. Szczypce. Dwa małe nożyki, kilka gwoździ. Każdy z przedmiotów
podnosił tak, aby mogła się mu przyjrzeć, po czym delikatnie odkładał na sto
liku. Na samym końcu pokazał jej wielki młotek do mięsa.
– Ile razy uczęszczałaś na sabat? Ile innych wiedźm chowa się po lasach?
Gdzie? Jak je odnaleźć? Mam cię tutaj teraz i zaufaj mi, nie odejdę dopóki nie
odpowiesz na wszystkie moje pytania!
Kobieta poczuła ciepło na nogach.
– Odpowiesz – powtórzył de Braugh zniesmaczony zapachem moczu, który
wypełnił pomieszczenie.
Następna godzina była wiecznością. Odzyskiwała świadomość tylko po to,
aby po chwili znowu ją stracić. Za każdym razem łudziła się, że obudzi się w innej
rzeczywistości, w innym dniu. Zawsze jednak de Braug czekał na nią z nowym
narzędziem, którego zastosowanie chciał jej pokazać. Dał jej pić, nakarmił.
Potem znowu bił. Zdarł z niej sukienkę. Szydził z niej, obrażał. Przyjmowała to
wszystko z narastającą obojętnością, przemieszczając się między snem, a jawą.
Powoli przestawała się przejmować. Kiedyś to musiało nastąpić. Prędzej czy
później. Świat się zmieniał, zmieniał nie do poznania. Stare porządki były
wypierane przez nowe, ludzie odchodzili od wierzeń swoich przodków, przesta
wali słuchać bajania starych, odwracali się od minionych bogów. Zapominali.
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…obudź się. Posłuchała i otworzyła oko, ledwo, tak było napuchnięte.
Nie potrafiła skupić spojrzenia na jednym punkcie. Pole widzenia to
rozmazywało się, to znowu łapało ostrość. Na zewnątrz było już ciemno, tyle
przynajmniej mogła stwierdzić bez problemu. Na jej łóżku cicho pochrapywał
de Braug, najwyraźniej zbierając siły na następną rundę pytań.
Skup się, siostro, skup! Na jej kolanach siedziała sowa. Nie była duża i gdyby
nie boleśnie wbijające się kobiecie w nogę pazury, ta mogłaby uznać ją za majak.
Nastroszyła swoje brązowo-szare pióra skupiając uwagę dziewczyny na sobie.
Otwierała i zamykała ostro zakończony dziób, sycząc przy tym cicho.
Liny są przecięte. Wolna. Wolna! Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Najtrud
niej było wstać z krzesła. Walczyła ze swoim ciałem, które domagało się spokoju.
Ale ona musiała wstać, musiała podejść do niego, musiała spróbować… Wstała.
Chociaż nie mogła w to uwierzyć, wstała i ruszyła przed siebie… powoli, czując
każdy pokonany metr, każdy centymetr… krok za krokiem, zaciskając zęby
i tłumiąc szloch, zbliżała się do swojego łóżka. Do swojego oprawcy…
Zadrapała go tak mocno, jak tylko była w stanie. Wiedziała, że nie wyrządzi
mu w ten sposób dużej krzywdy, ale nie o krzywdę teraz chodziło. Potrzebowała
tylko fragmentu, składnika, mozaiki.
Potrzebowała krwi.
Przez chwilę patrzył na nią zaskoczony, nie do końca wiedząc czy to nadal
sen, czy już jawa. Doświadczenie i rutyna szybko wzięły jednak górę. Nie miał
pojęcia, jak się uwolniła. Nie miała prawa. Sprawdzał liny i był pewien, ba, był
bardziej niż pewien, że węzły nie powinny puścić. Nigdy wcześniej nie puściły.
Mimo to oto stała nad nim, gotowa się bronić, gotowa walczyć. Gdzieś w środku
De Braug ucieszył się. Zimną, złą radością. Nie wstając odepchnął ją i patrzył, jak
tracąc równowagę leci na stół. Uderzyła w niego plecami i tylko dzięki temu nie
upadła na ziemię.
Wstał powoli, jednocześnie sięgając po krzywy nóż, który miał pod po
duszką. Uświadomił sobie, że gdyby zostawił go na stoliku, mógłby już nie żyć.
Trudno – pomyślał. Skoro tak się sprawa miała rozgrywać, to lepiej, żeby zakończył
ją teraz. Kładąc się spać, miał nadzieję, że będzie mógł z nią spędzić jeszcze
trochę czasu. Jeszcze trochę wykorzystać to apetyczne ciało. Rozdarta sukienka
odsłaniała kształtne piersi, które chętnie by ssał, dotykał, gryzł. Albo przypalił
żelazem. Kiedy przywiązywał ją do krzesła liczył na to, że będzie miał czas
i na to, i na to. Ale jak mus, to mus. Ruszył w jej stronę. Wciągnął powietrze
i przygotował się do pchnięcia. Nie uciekła. Nie cofnęła się. Pogodziła się ze
swoim losem – pomyślał.
Była to ostatnia jego myśl niezwiązana z cierpieniem.
Wiedźma złapała się za palec wskazujący, którym przed chwilą podrapała
mężczyznę i nie wahając się nawet przez sekundę złamała go z głośnym
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t rzaskiem. De Braug z nagłym zaskoczeniem uświadomił sobie, że cała jego ręka
wygina się pod dziwnym kątem. Najpierw poczuł, a potem usłyszał, jak kości
w ręce trzymającej nóż pękają. Nie łamią się, nie. Pękają. Na dziesiątki, o ile nie
setki małych kawałeczków. Oczy wyszły mu z orbit, kiedy fala bólu przelała się
przez całe jego ciało.
A kobieta złamała sobie następny palec. A potem następny. I kolejny.
Druga ręka, nogi, szczęka… kolejno czuł w nich napięcie, które narastało lawi
nowo i uwalniało się dopiero w chwili, kiedy materia kości nie wytrzymywała i te
z głuchym, przyprawiającym o dreszcze, odgłosem eksplodowały. Towarzyszyło
temu nienaturalne wykręcenie kończyn oraz ból, jakiego de Braug nigdy
nie zaznał.
Upadł tak, jak stał. Chciał krzyczeć, ale jego ciało było zbyt skoncentrowane
na krzywdzie, która się mu działa, aby się go słuchać. Kobieta w tym czasie
wykonała szybki ruch zdrową ręką. De Brauh, niczym szmaciana lalka poleciał
we wskazanym przez znachorkę kierunku. Zderzenie ze ścianą wydusiło z niego
całe powietrze. Nie zdążył jednak nawet pisnąć, gdy leciał już na drogą stronę izby.
Kobieta ciskała nim tak przez chwilę, zupełnie bezwładnym. Jego pokruszone
kości przemieszczały się, tworząc groteskowe kształty pod skórą. Chciał błagać
o litość, o łaskę. O życie. Chciał. Ale nie był w stanie nawet zaskamlać…
– Nazywam się Erma var de Nargj-allash, kurwi synu – mówiła ko
bieta, raz za razem wskazując ręką nowy kierunek, w który miał zostać
ciśnięty jej niedawny oprawca. – Jestem ogniwem Welesa! Jego córką! Matką
i kochanką! Jego kapłanką i opiekunką! Stoję na straży Nawii i pilnuję bramy!
Jestem obrotem w kole, które nigdy nie stanie! Którego nikt nie zatrzyma! Jestem
jedną z wielu i jednocześnie jedyną, jestem pierwszą i ostatnią.
W końcu jej ręka zatrzymała się, a de Braug zawisł w powietrzu. Erma
stała i patrzyła na swojego oprawcę. Dotknęła obolałej szczęki. Przymknęła
oko, koncentrując się na swoim ciele. Przejechała palcami wzdłuż szyi do pier
si, w której cały czas pulsował ból. Mięśnie płakały, a w głowie czuła dziwne
ukłucia. Bała się, że mogła doznać wstrząsu mózgu. Nie pamiętała, ile razy została
dzisiaj uderzona. Nie była pewna, czy starczy jej odwagi, aby spojrzeć w lustro
w obawie przed tym, że nie pozna osoby, która w nim się odbije. Połamane palce
lewej dłoni sprawiały, że chciała krzyczeć. Ale nie zamierzała dawać mu tej
satysfakcji. Czas na łzy przyjdzie później. Teraz był czas kary. Zapłaty.
Siedząca na jej ramieniu sowa zahukała cicho i skupiła swoją uwagę na czymś
innym, ostatecznie tracąc zainteresowanie przyszłym trupem.
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– Znam cię? Podjedź bliżej. Znam? Chyba nie. – Kobieta, która była stara,
chociaż bywała już starsza, siedziała na środku polany i korzystała z ostatnich
promieni słońca, coraz słabiej przebijających się przez koronę drzewa. To drze
wo pamiętało je wszystkie, co do jednej. Nie pamiętała kto je zasadził, ani kiedy,
chociaż na pewno była przy tym obecna. Ona, albo inna przed nią.
– Z czym przychodzi? O co prosi, czego pragnie? Bo zawsze czegoś chcą
i prosić o to będą.
Mężczyzna spojrzał na kobietę oczami pełnymi łez.
– Moja żona…
– Tak?
– Musisz jej pomóc…
– Muszę, nie muszę. Pytanie, czy mogę.
– Możesz?
Kobieta przez chwilę milczała. Wstała, opierając się na drewnianej lasce
i ruszyła w jego stronę, ciągnąc lewą nogę za sobą. Przed laty jej kolano zostało
zmiażdżone młotkiem do mięsa... Jej kolano? Zastanowiła się nad tym przez
krótką chwilę. Nie. Nie jej, innej. Innej był ból, to inna cierpiała. Inna przed
nią. Jej było tylko wspomnienie. Zresztą przez te wszystkie lata nie tylko kolano
ucierpiało. Przez te lata odniosły wiele ran – ona, jej siostry, osobno, ale i razem.
Dlatego tak bardzo lubiły lato. Ciało po wygrzaniu bolało mniej.
Ból. To była jej cena. Za życie.
– Mogę, mogę jej pomóc – powiedziała stając prosto i pewnie na nodze, która
już nie bolała. Ból odszedł, jak tylko przeminęło jego wspomnienie. – Ale to
będzie kosztować. Bo wszystko kosztuje.

Franciszek Mocek
Rocznik ’84, który nie lubi piłki kopanej, ani skoków narciarskich i do tego nie umie
pić wódki. W ogóle. Boi się krów. Kiedyś lazł za jedną prawie trzy kilometry, bo wujek
kazał mu za nią iść, a on potraktował polecenie bardzo poważnie. Na Diablo 1 i Starcraft’a
1 odkładał kasę, jak szalony. Uważa, że jeżeli ktoś nie wzruszy się na „Walecznym sercu”
albo „Wichrach namiętności”, to żaden z niego ktoś. Za szczeniaka ganiał na koncerty HC
wszelkiej maści. Będąc pod sceną patrzył na stojących z boku „starszych” z politowaniem.
Teraz sam tak sterczy i patrzy z przerażeniem na młodszych. Wyrobił sobie umiejętność
odkładania nudnych książek. Bawi się w pisanie, bo ma z tego niesamowitą frajdę.
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Niewielka kolumna samochodów przeciskała się między nadpalonymi kiku
tami drzew. Stalowe zderzaki i olbrzymie opony przygniatały do ziemi młode
pędy i zieleniejące krzaki. Aleksander Zworski, dowódca zespołu i jednocześnie
kierowca pierwszego pojazdu, z uwagą wpatrywał się w teren, wybierając naj
lepszy tor jazdy. Pasażer od czasu do czasu zerkał na odręcznie naszkicowaną
mapę i kompas, pilnując kierunku. Poza tym, podobnie jak reszta załogi,
rozglądał się na boki, wypatrując zagrożenia. Jadący śladem prowadzącego
także przeczesywali uważnymi spojrzeniami mijaną okolicę.
Jechali przez odradzający się las, praktycznie od dnia katastrofy opanowany
przez zbiegłe z laboratoriów mutanty. Dziwaczne stwory zaledwie w kilka lat
po pandemii, która wybiła większość ludzkości, rozpleniły się po całej Europie,
co tylko ostatecznie potwierdziło istnienie ośrodków BESTY w chyba każdym
z unijnych krajów. Teraz już nie było Unii, nie było poszczególnych państw.
Ocalałe z pogromu grupki ludzi zbierały się, tworząc nowe, zamknięte klany
i społeczności, walczące o resztki zapasów i przetrwanie. Ale także o każdego
naukowca, inżyniera i szczątki technologii, które można by było ponow
nie spożytkować.
Cztery przebudowane, opancerzone terenówki zmierzały do odkrytego
niedawno przez rajdowców centrum badawczego u stóp Łysej Góry. Zarośnięte
szybko pleniącym się bluszczem budynki wedle raportu zwiadowców były
nietknięte od lat. To dawało szansę, że wyprawa kierowana przez Olka
będzie w tych murach pierwszą od wielkiego wybuchu i znajdzie w środku
coś interesującego.
Z ostatniego samochodu, bez ostrzeżenia, padł strzał. Kierowcy jak
na komendę wcisnęli hamulce, a mężczyźni wysunęli przez otwory w oknach
lufy. Zatrzeszczało radio.
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– Co jest? – Z głośnika popłynął zniekształcony głos Zworskiego.
– Młody, co je? – Zamiast odpowiedzieć, szkieletowaty kierowca odwrócił się
i spojrzał na najmłodszego członka wyprawy. Chłopak, cały czerwony, wskazał
za siebie.
Pozostali przenieśli spojrzenia na tylne okno. Kilka metrów za nimi leżało
burobrązowe cielsko. Gdzieś spomiędzy krzaków doszedł ich przebijający się
przez pomruk silników dziwny odgłos. Młodzieniec przełknął głośno ślinę
i mocniej zacisnął palce na karabinie.
Na rozjeżdżony szlak wyszedł niedźwiadek. Porykując żałośnie, podszedł do
martwej matki.
– Szefie! – odezwał się do mikrofonu Chudy.
– Słyszę cię.
– Młody upolował niedźwiedzia…
– Przepraszam, myślałem, że to mutant… – szepnął ledwie dosłyszalnie Młody.
– ...może by tak? No, szef wie. Możemy go do dachu… – Kierowca umilkł.
W pierwszym samochodzie Olek spojrzał na siedzącego obok Filipa.
Ten zmarszczył na chwilę brwi, po czym wzruszył ramionami.
– W sumie to świeże mięso – powiedział. – Dla pewności możemy je
w grodzie przebadać. Ostatnio Wet dostał od chłopaków przepatrujących
Myszków wyposażenie zapomnianej stacji sanepidu. Moglibyśmy urozmaicić
trochę dietę…
– Dobra. – Aleksander zgodził się z zastępcą. Wysiadł z samochodu.
Na jego widok pozostali, wciąż z bronią gotową do strzału, także
opuścili pojazdy.
– Panowie, ładujemy miśka na dach.
Czterech mężczyzn zostawiło zabezpieczoną broń w samochodach i ruszyło
po zdobycz. Pozostali rozstawili się wokół, przeczesując wzrokiem okolicę.
Ludzie zaczęli męczyć się z przeciągnięciem niedźwiedzicy, jednocześnie
oganiając się od młodego. Nie przemierzyli nawet dwóch metrów, gdy rozległ
się tętent i trzasnęły łamane gałęzie. Spomiędzy krzewów i kikutów drzew
wypadł galopujący jeleń. W pierwszej chwili nikt nie zauważył jeźdźca, którego
skrzydło furkotało od pędu. Powietrze przeciął pisk i biała lotka poszybowała
w przestrzeń. Precyzyjnie wystrzelona trafiła Eryka w ramię i wbiła się
aż po promyki. Mężczyzna nawet nie zdążył krzyknąć i runął na ziemię.
Seria z karabinu przeszyła powietrze, dziurawiąc liście na krzakach,
za którymi zniknął rogacz ze skrzydlatą zjawą. Jednocześnie stojący najbliżej
Eryka Chudy przyklęknął, żeby sprawdzić, czy kompan żyje.
– Oddycha – powiedział.
Wyciągnął też natychmiast pióro z ramienia nieprzytomnego. Cała dutka
umazana była krwią, a z jej wnętrza wypływała zielona maź.
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– Przenieście go do samochodu. – Zworski kiwnął głową do dwóch
podwładnych. – Chudy, schowaj to pióro. Zabieramy je ze sobą. Któryś
z jajogłowych będzie musiał przebadać, co to za trucizna. A reszta oczy otwarte,
palce na spustach.
Tego nie trzeba było powtarzać. Zwłaszcza że ponownie rozległ się głos kopyt,
nieco tylko stłumiony przez ubogie runo. Tym razem pierwsza salwa powaliła
leśnego rumaka. Druga, przeznaczona dla jeźdźca, minęła się z nim. Istota bo
wiem zwinnie zeskoczyła z grzbietu i skryła się za cielskiem niedźwiedzicy.
Znów pisk poprzedził wyrzut lotki. Tym razem mężczyźni zareagowali szybko,
odskakując. Filip w ostatniej chwili zrobił unik. Zatrute pióro dosięgło wciąż
plączącego się między żołnierzami niedźwiadka.
Ludzie, schowani za pniakami i karoseriami, usiłowali obserwować nie
spodziewanego przeciwnika. Nastało kilka sekund nieznośnej ciszy. Przerwał ją
słodki trel, który wysokimi tonami wwiercał się w mózgi. Otumanieni ludzie
stracili koncentrację. Mrugali, wpatrując się w zielone korony szumiących
na wietrze brzóz i prześwitujący między nimi błękit nieba. Od zapachu miodu
do ust napłynęła im ślina.
Niedźwiadek podniósł się niemrawo i, lekko się chwiejąc, ruszył w stronę
źródła śpiewu. Białe pióro w prawym barku kołysało się miarowo w takt.
Eryk otworzył oczy, ale nie rozpoznał towarzyszy. Usiadł sztywno na tylnej
kanapie, po czym wygramolił się z samochodu. Zataczając się na lekko sztyw
nych nogach, ruszył za misiem. Nikt nawet nie spróbował go zatrzymać.
Gdy trel ustał, Eryk potknął się i, przytomniejąc, ledwo utrzymał równowagę.
Stanął i ścisnął dłońmi skronie. Jego towarzysze również budzili się z otępienia.
Nad sobą wyraźnie dostrzegli jedynie ołowiane chmury. Olek potrząsnął głową
i przejechał po twarzy dłonią, jakby chciał zetrzeć z niej sen. Wstał i wyszedł
zza samochodu. Gdzieniegdzie słychać było szelest materiału czy stuknięcia ele
mentów wyposażenia. I mlaskanie.
Zworski zaczął się skradać w stronę upolowanej zwierzyny. Ostrożnie
zerknął za truchło.
Biały stwór, z jednym, pionowym skrzydłem, ciągnącym się wzdłuż
kręgosłupa i zakończonym lekkim łukiem nad głową, przysiadł na piętach
i rozrywał łapami ciało młodego niedźwiedzia. Wyrwane skrawki mięsa
zjadał, mlaskając głośno. Za plecami Olka trzasnęła gałązka pod stopą kogoś
z drużyny. Mutant odwrócił się w stronę intruzów. Aleksander nie mógł oprzeć
się wrażeniu, że ma przed sobą kobiecą postać. Drobne ciało w całości pokrywał
śnieżnobiały puch, upstrzony w tej chwili plamami krwi. Mężczyzna spoglądał
w zasnute bielmem, skierowane na niego oczy. Czy to coś widzi? – przemknęło
mu przez myśl.
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Dowódca, nie odwracając się, uniósł zaciśniętą w pięść dłoń, by zatrzymać
podchodzących. Nie chciał, by jego ludzie spłoszyli mutanta. Ten nie zareagował
na ruch. Po prostu wpakował do ust kolejną porcję i odwrócił głowę. Zakończone
szponami smukłe palce ponownie zanurzyły się w zdobyczy. Udający irokeza
czubek dziwacznego skrzydła chwiał się przy każdym poruszeniu istoty.
Aleksander miał mieszane uczucia. Z jednej strony stwór go zaciekawił,
z drugiej zespół miał konkretne zadanie do wykonania. W końcu podjął decyzję.
Wycofał się po cichu i gestem zagnał towarzyszy do samochodów. Niektórzy
z żalem rozstawali się z górą mięsa, ale nikt nie śmiał zanegować rozkazu.
Do Huty Szklanej dotarli bez problemów, częściowo na przełaj, częściowo
fragmentami ocalałych dróg. Na wszelki wypadek zostawili samochody między
opuszczonymi, zrujnowanymi domostwami, pod ochroną jednego człowieka i da
lej ruszyli pieszo. Za wioską, pod ścianą nietkniętego lasu, stał wielki, zarośnięty
budynek. Skradali się między zapuszczonymi jabłoniami. Zatrzymali się
na skraju starego sadu i przez chwilę obserwowali z d
 aleka zabudowania.
– Za małego dzieciaka byłem tu raz – powiedział Filip.
Dowódca spojrzał na zastępcę z niemym pytaniem w oczach.
– Kiedyś był tu ośrodek wczasowy, a później zaadoptowała go jakaś korporacja.
Z zewnątrz za wiele się nie zmieniło i dlatego wspomnienia łatwo napływają.
Już mieli wyjść z cienia drzew, gdy pod najbliższą ścianą budynku dostrzegli
ruch. Spod zielonej zasłony bluszczu wyłoniły się trzy postaci. Dwie z nich
trzymały w rękach broń. Trzeci osobnik, kulejący i w poszarzałych łachach,
ewidentnie był cywilem. Na znak dowódcy żołnierze przyczaili się za pniami
i przykucnęli w wysokiej trawie. Po chwili zza budynku wyjechała stara, trzy
osiowa ciężarówka. Zworski przyłożył do oczu lornetkę.
– Szlag, warszawka nas uprzedziła – wyszeptał dowódca, nie odrywając oczu
od obserwowanych.
– Skąd wiesz, szefie, że to warszawiacy? – Ktoś zadał pytanie.
– Bo oni lubią symbole swojego miasta, jak ten rysunek syreny na burcie.
Nikodem, Rudy na zwiad. Sprawdzić, czy ci tu są sami, czy jest ich więcej.
Obaj wywołani żołnierze, kuląc się, pobiegli pod osłoną zarośli w przeciw
nych kierunkach, by z dwóch stron obejść budynek ośrodka.
– Bliźniaki, do wioski. Pilnować, czy nie nadciągają jakieś posiłki.
Nie marnować amunicji, tylko meldować.
Bracia bez słowa wycofali się w głąb sadu.
Nastąpił moment obserwacji i oczekiwania na meldunki. W tym czasie z kabi
ny ciężarówki wyskoczył trzeci uzbrojony mężczyzna. Z pomocą kolegi odwinął
częściowo plandekę i stanął przy burcie. Pozostali wrócili do wnętrza budynku.
Olek uważniej zaczął przyglądać się ledwo widocznej zawartości pojazdu.
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Dostrzegł jednak tylko kilka skrzyń bez oznaczeń. Dwóch warszawiaków
wyszło z budynku, niosąc jakieś pudła. Załadowali je na pakę i wrócili do
wnętrza ośrodka.
Odezwała się krótkofalówka.
– Szefie, wokół spokój. Pusto.
Olek wyłączył urządzenie i mruknął pod nosem:
– Zadufane dupki są same… Oko, Młody, Filip i ja bierzemy po jednym.
Jak cała czwórka będzie w zasięgu, strzelamy jednocześnie. Nie pudłować.
– A jeśli nie będzie? – zapytał szeptem Młody.
Oko w odpowiedzi tylko huknął chłopaka w plecy, kręcąc głową. Za to
Aleksander cierpliwie, wciąż nie spuszczając oczu z przeciwnika, powiedział:
– Młody, snajper z ciebie doskonały, ale innych rzeczy musisz się jeszcze
nauczyć. Nie mają prawa odjechać i nie chcę długiej wymiany ognia, gdy któryś
skryje się za samochodem lub w budynku. Resztę sam ogarnij. Jesteśmy na misji,
nie w szkole.
Strzelcy czekali na odpowiedni moment. Ten nadszedł po chwili, gdy wszyscy
trzej wyszli powoli, z trudem taszcząc wielką skrzynię. Cztery strzały oddane
prawie jednocześnie zlały się w jeden huk.
Olek zaklął głośno, gdy zauważył, że jego kula minęła cel. Cywil w momen
cie strzału potknął się i stracił równowagę. Mężczyzna natychmiast schował się
za upuszczoną skrzynią.
Dowódca oddziału tylko machnął ręką i ruszył biegiem, cały czas z kolbą
opartą o ramię. Gdy wyłonił się zza skrzyni, leżący na ziemi mężczyzna natych
miast krzyknął:
– Naukowiec! Jestem naukowcem! Nie strzelaj, proszę – dokończył
słabnącym głosem.
Aleksander nie zdjął palca ze spustu, wciąż celując w cywila. Członkowie zes
połu bez komendy pozbierali broń, sprawdzili zastrzelonych, zabezpieczyli
teren. Dopiero wtedy dowódca opuścił karabin.
Czapka z daszkiem spadła z łysej głowy cywila, który podniósł się z trudem.
Z bliska widać było, że to stary człowiek, który przeżył wiele.
– Kim jesteś? – Zworski wciąż był nieufny.
– Nazywam się Bożydar Ksenonowicz… – Ktoś prychnął na dźwięk imienia. –
Jestem naukowcem, inżynierem biogeneo, behawiorystą, demonologiem…
– Czym? – Chudy przerwał mężczyźnie. – To jakiś świrus, na co nam demono
log i behawiorysta. Potrzebujemy prawdziwych naukowców i prawdziwej tech
nologii. Rozwalmy go.
Ściągając karabin z ramienia, odsłonił kieszonkę na piersi. Zanim ktokolwiek
zdążył zareagować, Bożydar gwałtownym ruchem schwycił wystające z niej
białe pióro.
54

Aleksandra Cebo
– Skąd macie pióro usarki?! Skrzywdziliście ją?
Aleksander podbił lufę skierowaną w głowę Ksenonowicza.
– Spokój! – rzucił do swoich ludzi. Zamiast odpowiedzieć na pytanie, zadał
własne: – Znasz tego mutanta?
– To nie mutant, to słowiańska istota, uznawana od wieków przez ogół
za mityczną…
Chudy ponownie przerwał.
– To jakieś bzdury. Szefie, skończmy te gierki i pakujmy sprzęt.
Dowódca spojrzał na żołnierza.
– Nie tak szybko. Sprowadźcie nasze wozy, Bliźniacy niech zostaną dalej
na czatach. Dwóch pilnuje na zewnątrz, reszta ładuje co tam jeszcze się znajdzie
ciekawego. A my się przespacerujemy, panie Bożydar. Do środka. – Olek lekko
popchnął starego w kierunku wejścia do budynku.
Za nimi do wnętrza weszła część drużyny. Snopy świateł latarek rozpraszały
półmrok panujący między murami. Mężczyźni od razu zabrali się za wynosze
nie naszykowanych pudeł i skrzyń. Skoro warszawiacy uznali, że ładunek jest
wart zabrania, załodze Sojuszu Orlich Gniazd też powinien pasować.
Przez chwilę Olek szedł przed siebie głównym korytarzem w milczeniu,
opierając dłoń na ramieniu naukowca. Zaglądał z ciekawością do każdego
z mijanych pomieszczeń. W końcu weszli do jednego z opuszczonych biur.
Aleksander usiadł na zakurzonym krześle, a drugie wskazał towarzyszowi.
Przez brudne i przesłonięte bluszczem okno wpadało niewiele światła.
Ksenonowicz cały czas trzymał białe piórko, z lubością gładząc chorągiewkę.
– No dobrze, panie Bożydarze. O co chodzi z tymi mitami? Co to za pie
rzasty stwór?
– Czy zabiliście tę usarkę? – odpowiedział pytaniem starzec. W jego głosie czuć
było niepokój. Olek zastanowił się chwilę nad odpowiedzią i uznał, że prawda
będzie lepsza niż blef.
– Jeszcze nie, ale jeśli znów zagrozi moim ludziom, to różnie może być.
– One nie są złe. Moje dziewczynki…
– Do rzeczy.
Ksenonowicz głośno, wręcz teatralnie, westchnął.
– Do rzeczy, do rzeczy… Nie da się tak w dwóch słowach streścić lat badań
i starań. Wiesz, młody człowieku, czym była BESTA?
– Korporacja, która bawiła się genetyką, stworzyła mutanty i przez którą
świat się zawalił, gdy rozpętali pandemię. – Wojskowy oparł nogi o blat biurka
i położył karabin na kolanach.
– Tylko częściowo masz rację co do korporacji. BESTA nic nie stworzyła.
Od dekad jej pracownicy i współpracownicy łapali mityczne bestie.
Przetrzymywali je i badali w tajnych laboratoriach. Zaczęło się w drugiej
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połowie dwudziestego wieku w Grecji, gdy przez przypadek w lasach Pelion
znaleziono rannego młodego centaura. Potem szybko każdy z krajów rozpoczął
poszukiwania i otwierał własne placówki. Okazało się, że wiele mitycznych
stworzeń jest prawdziwych, ale od wieków były one ukryte i często uśpione.
Pochowały się głównie w najdalszych zakamarkach jaskiń. W Raju i Piekle było
ich całe zatrzęsienie, gdzie hibernowały w zgodzie, łagodne razem ze złośliwymi.
Musiały tu przywędrować z części kraju pozbawionych naturalnych kryjówek.
Bo w górach i na Jurze, gdzie jaskiń jest więcej, też całkiem sporo ich odłowiono.
Później wycięto spore połacie lasów, w tym Puszczę Białowieską, która okazała
się być siedliskiem wielu stworzeń. Wraz z wycinką rozpoczął się prawdziwy
exodus lich, nimf, biesów, błotników i innych istot. Wtedy znów klatki i baseny
zapełniały się w ogromnym tempie.
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– Demonolog – mruknął pod nosem Aleksander. – A jaka była w tym twoja
rola, panie naukowiec?
– Badałem zachowanie i opiekowałem się usarkami. Jednymi z najrzadszych
i najsłabiej znanych słowiańskich mitycznych stworzeń. A miałem pole do po
pisu, bo chociaż ludzie często je kiedyś spotykali, to tylko nieliczni spotkania te
zapamiętali. A jeszcze rzadziej o nich mówili i pisali…
Ksenonowicz przerwał na widok żołnierza w drzwiach.
– Szefie, wszystko zapakowane na ciężarówkę. Ale… – Eryk zawahał się
na moment. – Wiesz, tu są same papiery, dyski. Nie ma żadnego sprzętu. Nic.
Zworski przeniósł pytające spojrzenie z podkomendnego na Bożydara.
– Co? – Starzec się uśmiechnął. – Myślałeś, że wszystko będzie tak po prostu
na wierzchu? Ten budynek to tylko biura.
– Gdzie w takim razie są laboratoria?
Ksenonowicz milczał, wciąż bawiąc się piórem. Dowódca przeniósł spoj
rzenie na podwładnego. Zrozumieli się bez słów. Żołnierz jednym ruchem
wyrwał lotkę z pomarszczonej dłoni. Starzec krzyknął. Zamilkł jednak niemal
natychmiast, gdy ujrzał wycelowaną w siebie broń.
– Panie Bożydar, lepiej będzie dla ciebie i tych twoich usarek, jeśli będziesz
z nami współpracował.
– Nie możecie skrzywdzić moich dziewczynek! – Naukowiec aż podskoczył
na krześle, wzbudzając niewielki obłok kurzu.
– Owszem, możemy. Chyba że będziesz mówił, bez ociągania i szczerze.
Gdzie są laboratoria?
Ksenonowicz oklapł i zgarbił się.
– Pod gołoborzem. – Machnął ręką w nieokreślonym kierunku.
– Gdzie? – Olek nie zrozumiał.
– Tu, we wnętrzu Łysej Góry. Gdzież by mogło być lepsze miejsce na polski
oddział BESTY niż w legendarnym miejscu sabatów i jednocześnie kultu
pogańskich Słowian?
– No dobrze, zaprowadzisz nas tam więc.
– Główne wejście zostało zawalone lata temu. Nie da rady się tam dostać.
Chyba… chyba że górny tunel techniczny pod samym gołoborzem ocalał. Ale
trzeba się wdrapać prawie na szczyt.
– Podjedziemy. – Aleksander wstał i to samo polecił gestem demonologowi. –
Eryk, zbieraj chłopaków.
Cztery terenówki i zdobyczna ciężarówka wspinały się mozolnie górską,
zarośniętą drogą. Tym razem miejsce obok kierowcy w pierwszym samochodzie
zajął Bożydar Ksenonowicz. Wskazywał drogę i indagowany przez dowódcę
kontynuował opowieść o swojej pracy i podopiecznych.
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– Niby dlaczego te usarki są tak mało znane? O leśnych lichach, czy utop
cach słyszałem jeszcze w szkole, zanim wszystko się zmieniło. Jednak nic
o jednoskrzydłowych istotach.
– Może dlatego, że dość szybko zapomniano o ich prawdziwym imieniu,
w kolejnych podaniach dodano drugie skrzydło i w ludzkich opowieściach
zamieniły się w anioły. Zwłaszcza że były jak te chrześcijańskie stróże…
– Chyba musiało się wiele zmienić, bo to, co spotkaliśmy, nie wyglądało
na anioła stróża. Obezwładniło jednego z naszych, a potem pożarło niedźwiadka.
– Czyli stąd macie pióro? Wyjęliście z waszego towarzysza?
– Owszem. Wiesz, czym jest ta zielona substancja wypływająca z dutki?
– Pewien rodzaj enzymów, coś w rodzaju łagodnego jadu. Paraliżuje czasowo
i pozwala na sterowanie.
– Sterowanie? – Zwolski pozwolił sobie na wyrażenie emocji i lekko
zmarszczył czoło w zdziwieniu. – Co to znaczy?
– To znaczy, że usarki nie mówią i nie mają zbyt dużej siły fizycznej.
Aby się komunikować i zmusić kogoś, by zrobił, co chcą, wykorzystują swój
jad. Enzymy atakują układ nerwowy i… – Bożydar zawahał się na moment. –
Jakby to ująć prostymi słowami? To powoduje, że hipnotyzujące własności
śpiewu pierzastej zostają wzmocnione. I wtedy ofiara robi dokładnie to,
co chce usarka.
Aleksander wspomniał lekkie otumanienie, jakie ogarnęło całą drużynę
i spowodowało, że widzieli zupełnie inną rzeczywistość.
– Mówisz więc, że w ludowych opowieściach usarka zamieniła się w anioła.
Skąd więc znasz ich prawdziwą nazwę? Jak rozpoznałeś, że to one, gdy
je spotkałeś?
– To, że większość ludzi je zapomniała, nie znaczy, że pojedyncze wzmianki
nie pojawiały się sporadycznie na przestrzeni wieków. Jak myślicie, skąd wzięły
się husarskie skrzydła?
– Jakie skrzydła? – zapytał siedzący z tyłu i przysłuchujący się rozmowie Rudy.
Ksenonowicz odwrócił się i spojrzał z wyrzutem na żołnierza.
– Czego was w tych szkołach uczyli? Wyglądasz na takiego, który powinien
zdążyć jakąś skończyć przed pandemią. – Pokręcił z dezaprobatą głową. – Ja was
historii Polski uczyć nie będę…
Olek znał doskonale swych ludzi, więc odezwał się, nie dając dojść do
głosu podkomendnemu. Nie potrzebował jałowych sprzeczek, ale informacji.
W głowie dowódcy kiełkowało kilka pomysłów, ale, by móc je rozwinąć,
potrzebował wiedzy.
– Jak się zastanowić, to rzeczywiście kształt skrzydła husarskiego i tej twojej
usarki są prawie takie same.
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– Chociaż jeden jakoś wykształcony… – mruknął Ksenonowicz. Kierowca
puścił tę uwagę mimo uszu.
– No dobrze, pal sześć historię demona. Co z chwilą obecną? Potrafisz się
z nim komunikować? Da się go kontrolować?
Ksenonowicz zbierał przez chwilę myśli, jakby nie wiedział, co odpowiedzieć.
– Kiedyś potrafiłem, ale minęły lata. Nie wiem, ile usarek uciekło, ile przeżyło.
Z pewnością co najmniej ta jedna. A skoro was zaatakowała, to musiała zdziczeć.
Nie… nie wiem, czy nadal będę mógł się z nią porozumieć. Tutaj. – Wskazał ręką
polankę na lewo od drogi. – To gdzieś tu jest tunel techniczny.
Aleksander powoli skręcił i stanął między drzewami. Pozostali kierowcy
poszli w jego ślady.
– Bliźniaki, Oko, Rudy – czujka. Ty, panie naukowiec, wytłumaczysz
pozostałym chłopakom, gdzie i czego mają szukać.
Po wydaniu polecenia oparł się plecami o pień najbliższego drzewa i wyjął
z kieszonki starą papierośnicę ze skrętami. Filip chwycił jednego. Zaciągnął się
i po chwili zaczął mówić przyciszonym głosem.
– Po co nam ten stary i jego bajania? Potrzebujemy technologii i inżynierów.
Olek, tracimy tu czas. Sojusz jest w czarnej dupie z rozwojem. Trzymamy się
tych naszych zameczków i żyjemy jak w średniowieczu, zamiast spróbować coś
ugrać i się rozwinąć. Zbieramy resztki i śmieci z większych miast. Trzeba było
zamiast tu, pójść na Katowice.
– I co byśmy tam zwojowali? – zapytał ironicznie Aleksander. – Silesia to
potęga, roznieśliby nas w okamgnieniu na strzępy. Słabość Orlich Gniazd
stanowi jednocześnie naszą tarczę. Gówno znaczymy i gówno mamy, więc nie
jesteśmy dla nikogo łakomym kąskiem. I tylko dlatego jeszcze żyjemy, my i nasze
klany. A wbrew pozorom Ksenonowicz z tymi swoimi mitami może być dla nas
prawdziwym bożym darem. Nie stać nas na konwencjonalną broń w większej
ilości ani żeby kupić, ani zdobyć. Łuki i strzały robione przez tych z Ogrodzieńca
są dobre na polowanie, nie na wojnę. Ale z armią kontrolowanych przez
nas demonów…
– Tu cię mam. – Uśmiechnął się Filip. – Długo nad tym myślałeś?
– Od momentu, gdy poczułem zapach miodu i zobaczyłem zielone brzozy
w miejsce wypalonych kikutów. Od spotkania z tym białym, opierzonym duchem.
Usarką. A spotkanie z jej wcześniejszym opiekunem tylko spowodowało, że moje
mgliste przeczucie zmienia się w konkretny plan. Te dwa spotkania to znak
od boga.
– Którego? – prychnął Filip.
Aleksander, zaciągając się po raz ostatni resztką papierosa, spojrzał prosto
w oczy zastępcy i wzruszył ramionami.
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Ze skraju gołoborza dobiegły ich strzały i krzyki. Obaj natychmiast odbez
pieczyli broń i pobiegli w kierunku zamieszania. Po głazach nieco niezdarnie
skakał dziwaczny stwór. Niby olbrzymia, mierząca prawie dwa metry wysokości
krzyżówka ptaka z gadem o wielkich, wyłupiastych oczach. Na jego widok obaj
mężczyźni przesłonili dłońmi oczy, kucając za najbliższą osłoną.
– Kamieniarz! Kryć się!
Nie wszyscy usłuchali, bo znów rozległy się strzały. Kule jednak nie czyniły
żadnej szkody potworowi, grzęznąc w pancerzu z mieszaniny piór i twardych
łusek. Powietrze raz po raz przeszywał skrzek stwora. Karabin umilkł.
Aleksander spojrzał ostrożnie ponad skałą, gotów w każdej chwili znów
się schować. W jednej chwili wydarzyło się kilka rzeczy. Broń Eryka z meta
licznym stukotem upadła na skałę. Chłopak w ciągu sekundy skamieniał z wy
razem przerażenia na młodej twarzy. Rozległ się znajomy już pisk i trzy białe
lotki utknęły jedna przy drugiej w czubie głowy potwora. Ten jednak tylko
lekko zachwiał się na gigantycznych kurzych nogach i przymknął pionowymi
powiekami wyłupiaste oczy. Zaczął iść spokojnym krokiem przed siebie w rytm
hipnotyzującego śpiewu.
Naprzeciw stworowi wybiegł spomiędzy drzew zwabiony rwetesem jeden
z bliźniaków. Okrzyk zamarł na ustach dowódcy. Żołnierz i zamieniający ludzi
w kamienie mutant minęli się, niczym przechodnie na ulicy.
Gdy zagrożenie ustąpiło i zamilkł trel, żołnierze w milczeniu wychylali się
z kryjówek i gromadzili wokół kompana zamienionego w posąg.
Bliźniak patrzył przez chwilę na figurę szeroko otwartymi oczyma, po czym
rzucił się biegiem w las.
– Lolek! On przyszedł od strony Lolka!
– Leć który za nim – rzucił Filip do pozostałych.
Olek podprowadził coraz mocniej kulejącego Bożydara do grupki.
Starzec miał rozcięty łuk brwiowy i krew zalewała mu jedno oko.
– No, panie demonolog, co to było za stworzenie?
– To kamieniarz! – wtrącił Młody. – Przecież wszyscy widzieli tego mutanta.
– Stul dziub, Młody. Nie ciebie pytałem. Skoro to nie są według ciebie mutanty,
to co? – ponownie spytał Ksenonowicza.
Spojrzenia wszystkich skierowały się na naukowca.
– To był bazyliszek. Jeden z pięciu, jakie mieliśmy w ośrodku…
Ludzie zaszemrali, wymieniając się uwagami. Aleksander milczał, zamyślony.
Jedynie Filip odgadywał, że dowódca wyobraża sobie armię złożoną z bazylisz
ków. Śmiercionośnych bestii odpornych na ostrzał. Z takim oddziałem pokona
liby i Silesię, i Wawel. Po plecach przeszedł mu dreszcz.
– Dlaczego usarka nas uratowała i wyprowadziła z gołoborza spacyfiko
wanego bazyliszka? – pytał dalej dowódca.
60

Aleksandra Cebo
– Zauważyłeś ją? – zdziwił się Ksenonowicz.
– Jej nie. Ale widziałem strzał piórami i słyszałem śpiew.
– Słyszałeś śpiew? – Coraz większe zdumienie brzmiało w głosie starca. –
On nie był przeznaczony dla ludzi, nie powinieneś był go słyszeć… Niesamowite…
– Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. – Kamienna twarz Olka nie zdradzała
żadnych emocji.
– Mówiłem, że usarki są jak anioły stróże. Lubią wprawdzie psoty, ale prędzej
pomogą niż zaszkodzą.
Rozmowę przerwał powrót Bolka i Chudego, niosących ciało Lolka, które
złożyli ostrożnie na ziemi. Bliźniak wyglądał, jakby spał. Chudy wyjął z kie
szeni białe pióro. Bolek zaciskał mocno usta. W końcu otworzył je, by rzucić
z nienawiścią:
– Ubiję tego stwora. Zabił mi brata, nie podaruję tego.
Filip przyklęknął przy ciele. Bożydar z trudem zrobił to samo.
– Oddycha. Puls ma bardzo słaby, serce bije nienormalnie powoli, ale żyje.
– Ale nie mogę go dobudzić. Eryk po tamtym postrzale obudził się po kilku
minutach. Lolek… – Bolek nie mógł wykrztusić więcej przez ściśnięte gardło.
– Nic mu nie będzie – powiedział Ksenonowicz, wciąż pochylając się nad
drugim z bliźniaków. – Oprzytomnieje trochę później.
Stary wstał z klęczek z grymasem bólu na twarzy. Zadarł głowę i rozejrzał się
po koronach drzew. Nic nie dostrzegł, więc wydał z siebie dziwny, niezrozumiały
okrzyk. Po czym dodał:
– To ja! Wasz Bożydar! Dziewczynki, nie poznajecie mnie?
Usarka pojawiła się niczym duch, nagle i bezszelestnie. Ludzie chwycili
mocniej za broń. Dowódca zdecydowanym gestem zakazał wszelkiego ruchu.
Do stojącej pod drzewem białej istoty zaczął powoli podchodzić Ksenonowicz,
a krok za nim Aleksander.
– Moja maleńka. – W głosie starego brzmiały pieszczotliwe nuty. – Pamiętasz
starego Bożydara?
Usarka przeczesała prawą ręką czub, zwiesiła obie dłonie wzdłuż tułowia
i przekrzywiła lekko głowę. Po chwili, wpatrując się w zbliżających się mężczyzn
białymi oczyma, przekrzywiła ją w drugą stronę. Zupełnie jak orzeł, którego
kiedyś widziałem – pomyślał Olek. Ta usarka była wyraźnie mniejsza od spot
kanej wcześniej. Bardziej przypominała dziecko, niż kobietę.
Blade usta otworzyły się i rozbrzmiało kilka nut. Dowódca stanął lekko
otumaniony. Gdy śpiew umilkł, potrząsnął głową, zmarszczył brwi i zrobił
kolejny krok.
– Tak, to przyjaciele. Nie musisz się bać, ochronię cię. – Bożydar najwyraźniej
rozmawiał z usarką.
– Zapytaj ją, dlaczego uśpiła Lolka – powiedział Olek.
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Zanim naukowiec zdążył otworzyć usta, znów utonęli w mgiełce magicz
nego trelu.
– Sam ją o to zapytaj – odparł w końcu Ksenonowicz.
– Dlaczego uśpiłaś tamtego żołnierza? – Aleksander spojrzał z góry na nie
wielką postać, machając odruchowo ręką za siebie. – I co zrobiłaś z bazyliszkiem?
Tym razem prawie nie dosłyszał śpiewu. Za to znalazł się na drodze pilno
wanej przez Lolka. Obraz lekko falował, ale wystarczająco wyraźnie widać
było całą scenę. Usarka spostrzegła zbliżającego się do wartownika bazyliszka.
Pióro wbiło się w bark człowieka, a trel roztoczył przed nim uroki głębokiego
snu. Żołnierz zapadł w komę, a poczwara uznała leżące ciało za niegroźną
padlinę, której nie tyka.
Sceneria uległa zmianie. Zamiast lasu i gołoborza wokół były tylko betonowe
ściany, zawilgocone, ponure. Puste, pozbawione życia podziemia. Wizja domu.
I nagle obraz zniknął. Olkowi zakręciło się w głowie. Zrobił dwa szybkie kroki
i przyklęknął na jedno kolano tuż przed usarką. Teraz ich twarze były na jed
nej wysokości. Pierzasta wyciągnęła przed siebie obie dłonie, rozcapierzając
szponiaste palce.
– Nie musisz się nas bać. – Aleksander odgadł, że stworzenie się wystraszyło. –
Nie jesteśmy twoimi wrogami. Możemy sobie wzajemnie pomóc.
W głowie mężczyzny znów pojawiły się obrazy.
– Tak. Możemy zabrać też twoje siostry. Wszystkie.
W odpowiedzi zabrzmiały czyste dźwięki radości, pochmurne niebo
na moment zalśniło czystym błękitem, a zmarznięte policzki ogrzały promienie
południowego słońca.
Aleksander uśmiechnął się po raz pierwszy od opuszczenia Grodu Birów.
Oczyma wyobraźni widział rosnącą potęgę Orlich Gniazd i usarskie skrzydło,
jako jej symbol.

Aleksandra Cebo
Lubię podróżować i z tych podróży czerpię inspiracje do pisania. Na koncie mam
kilkanaście publikacji, związanych głównie z podróżowaniem. Pisanie opowiadań
w klimatach szeroko pojętej fantastyki to dodatkowe hobby, które zaowocowało na razie
publikacjami między innymi w Szortalu na wynos (nr 45), Silamrisie (nr 3/2016) oraz
(nr 03/2017). Do tego jedna papierowa - w Fantomie (nr 3/2017). Opublikowałam również
opowiadanie “Dębowy Świat” w pierwszym numerze “Białego Kruka” (nr 1/2017).
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Długie Lato
Anna Maria Wybraniec
Białe obłoki brykały po niebie, jak owce wypuszczone na pastwisko
po długiej zimie. Odbijały się w kałużach pozostałych na łąkach po wiosen
nych roztopach. Prześwit miał niebo nad głową, niebo pod stopami i jak rzad
ko czuł, że jest na swoim miejscu. Mógłby pozostać na zawsze, w tym rozmy
tym, wodno-niebnym świecie, ale przebudzona ziemia domagała się ruchu,
wzrastania i podejmowania decyzji. Prześwit wiedział, że wkrótce trzeba będzie
sprowadzić Jaryłę.
Na razie jednak orał pole. Chmury przebiegały przez niebo i przez ziemię,
czasem zbierały się w groźne stada, straszyły deszczem, ale Prześwit marszczył
tylko brwi i obłoki rozpadały się na smugi i strzępy. Jakiś młody płanetnik
sprawdzał swoje możliwości, ale to nie był czas na deszcz.
Pracował, dopóki słońce nie zaczęło chylić się ku zachodowi. Woły szły
posłusznie, ciągnąc za sobą radło. Prześwit słyszał jak ziemia szepcze i z ulgą
oddycha przez świeże bruzdy. Już powinien skończyć, ale ziemia mruczała,
jakby drapał ją w swędzące miejsce, i nie mógł jej zostawić.
Dobrochna po kolei wysyłała dzieci, by ściągnęły go do domu.
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Najpierw na skraju pola przystanął najmłodszy, Namir, ciekawski chłopiec,
który niecierpliwie czekał na postrzyżyny. Patrzył na ojca, idącego za wołami,
potem podniósł oczy na niebo i stał nieruchomo; widać i jego wciągnęły ganiania
chmur. Potem Sława, promieniejąca jak słońce, stanęła obok Namira i o czymś
mu opowiadała. Malec rozdziawił buzię i patrzył na nią z uwielbieniem. Pewnie
mówiła o żmijach i płanetnikach. Jako ostatni przyszedł najstarszy, Mieszko.
Nie czekał wraz z rodzeństwem, tylko pewnie poszedł w stronę Prześwita.
– Wracaj już, ojciec. Matka nic nie powie, ale wolałaby, żebyś spędził w domu
trochę czasu, zanim znowu… – Chłopak spojrzał na chmury. Te uspokoiły się od
razu, jakby zawstydzone.
– Matka rozumie. Ziemię należy szanować. Ogień kłamie, woda kłamie, ale
ziemia kłamać nie potrafi. Już, już skończyłem.
Zabrał zwierzęta i dzieci z pola. Razem ruszyli w stronę chaty.
Zaledwie parę dni później, kiedy wrócił do domu po skończonym zasiewie,
zastał żonę wyraźnie czymś zmartwioną. Dobrochna wygoniła dzieci z izby, by
nakarmiły kury i przyniosły wody. Siadła na ławie koło Prześwita i zagaiła:
– To już czas by sprowadzać Jaryłę, prawda?
– Prawda. Myślę, że z końcem tygodnia…
– W wiosce myślą tak samo – przerwała mu. – Byłam tam wcześniej i pytano,
czy Sława nie pojechałaby jako Wiosnołka. Nawet siwka nam pożyczą…
– Sława jako Wiosnołka? Ha! Nic dziwnego, dziewczyna krasna, a robotna! –
wykrzyknął uradowany Prześwit. Żona zmarszczyła brwi, spojrzała na drzwi,
jakby nie chciała, by dzieci usłyszały nowinę. – Martwi cię to, Dobrochna?
Dlaczego?
– Bo to twoja córka! Co, jeżeli Jaryło naprawdę będzie chciał ją wziąć
za oblubienicę?
– Dobrochna, to że bóg młody, nie znaczy, że głupi. Sam wie, że to nie
gody i śluby. Nawet nie wiemy, czy pojawi się u nas, czy nie zawita w którejś
z dalszych wiosek.
– Nie możesz zapytać, gdzie zacznie się wiosna? – zapytała błagalnym tonem.
– Nie mam takiej mocy, moja miła. – Prześwit objął żonę ramieniem. – Chyba
jej nie zabronisz?
– Nie mogłabym przecie. – Dobrochna uśmiechnęła się lekko. – Nie dość,
że mieszkamy daleko od wszystkich, to takie wyróżnienie mielibyśmy odrzucić?
Musimy chociaż trochę zbliżyć dzieci do…
Do chaty wbiegł Namir z koszykiem młodych pędów paproci.
– Znalazłem! – obwieścił tryumfalnie. Za nim weszło jego starsze rodzeństwo.
– Wisiało na płocie – dodała Sława.
– Ktoś chciał być miły – dopowiedział Mieszko z cieniem pogardy w głosie.
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Prześwit zmarszczył brwi. Chłopak powinien pamiętać, że jego miejsce jest
między innymi ludźmi.
Wieść, że Sława odegra rolę Wiosnołki, rozeszła się po wsi lotem błyskawicy.
Nie mogliby się już wycofać bez wywołania zdumionych szeptów sąsiadów
i płaczu córki.
Prześwit nie potraktował słów żony tak lekko, jak mogłoby się jej wydawać.
Następnego dnia z samego rana mężczyzna wyruszył do lasu. Najpierw szedł
ubitą drogą, potem skręcił na ledwo widoczne ścieżki wydeptane przez
zwierzęta, w końcu zniknęły nawet i one. Drzewa szumiały radośnie: Wiosna!…
Wiosna!… Krzewy podszytu nie czepiały się jego ubrań, odsuwane gałęzie nie
chłostały po twarzy. Las traktował go jak swojego. Po długim marszu, Prześwit
wyszedł na polankę.
Rośliny, które wcześniej rosły gęsto, nagle znikły. Ziemię porastała miękka
trawa. Na samym środku polany był staw. Pewnie głęboki, bo Prześwit z brzegu
nie widział dna, a kiedy raz chciał w nim zanurkować, żmij oznajmił, że nie
będzie go ratować, kiedy zacznie tonąć. Płanetnik nie wiedział, czy to groźba czy
ostrzeżenie, ale nie chciał ryzykować. Woda była krystalicznie czysta, ciemna
i zawsze lodowato zimna, choć to mogła być sprawka żmija.
Leżał zwinięty na skraju wody, grzejąc się w słońcu. Obserwował Prześwita
błękitnym okiem. Długie wężowe ciało od spodu pokrywała szarawa łuska,
z góry białe, srebrne i błękitne pióra. Czasem żmij wysuwał język, jak
by smakował powietrze – im było cieplejsze, tym głębiej chował się do
chłodnej wody. Kiedy płanetnik odwiedzał go w trakcie żniw, to znad wody nie
raz tylko łeb wystawał.
Mężczyzna siadł na pniaku, który przytargał dawno temu do żmijowego
siedliska, i wyłuszczył swoją sprawę.
– …i dlatego potrzebuję twoich piór.
– By wpleść je do wianka?
– Tak.
– By Jaryło nie zagustował w twojej córce?
– Tak.
– Jesteś szalony, płanetniku.
– Jestem ojcem, żmiju. Jaryło żyje w chwale, ale nie żyje długo. Lepiej, by
wiosna zaczęła się gdzie indziej.
– Możesz odmówić.
– I co? Moje dzieci całe życie mają tkwić pod lasem? Jak podciepy jakieś?
Przecie wiesz, że to niełatwe życie, sam…
– Dość! – zasyczał gad, zwijając się ciaśniej. Spojrzał przelotnie na swoje od
bicie w wodzie: odmieniec wśród czerwono-złotych żmijów.
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Prześwit musiał poruszyć wrażliwe miejsce, bo dostał pięć długich piór.
Skrzyły się w słońcu, jakby pokryte szronem. Błyszczały zimnym blaskiem żmija
uwielbiającego światło i chłód, jak zimowe słońce odbijające się od śniegu.
– Uważaj na nie, ojcze-płanetniku. Jeżeli je zmierzwisz – odpowiedzą
gromem. Jeżeli je upuścisz – powrócą do mnie. Jeżeli je spalisz – zamrożą ogień.
Prześwit spojrzał na żmija z zainteresowaniem.
– Zimne słońce to i zimny ogień?
W odpowiedzi żmij prychnął kryształkami lodu.
– Nie kpij z rzeczy, których nie rozumiesz.
Polana, na której świętowano, znajdowała się na wzniesieniu po przeciwnej
stronie wioski niż chata Prześwita. Ostatni gospodarze skończyli siać i w wiosce
szykowano się do uczty. Gdy skończono przygotowania, panny przybiegły
po Sławę, by jej towarzyszyć w orszaku.
Dziewczyna w białej szacie kraśniała i bladła na zmianę, kiedy posadzono ją
na zgrabnym siwku. Na głowie miała wianek z wiosennych kwiatów i młodych
gałązek, między które ojciec wplótł żmijowe pióra. W lewej ręce Sława trzymała
wiązkę kłosów zeszłorocznego żyta, w prawej głowę: w pniaku zaznaczono rysy
twarzy, a plątanina korzeni wyglądała zupełnie jak włosy.
Kiedy szli przez wioskę, do orszaku dołączali kolejni mieszkańcy.
Prześwit z Dobrochną szli na samym końcu, w pewnym oddaleniu, tak by
móc napawać się widokiem córki jadącej na białym koniu, na czele pochodu.
Niebo lśniło błękitem, nie było na nim żadnej chmury, choć chłód był coraz
bardziej odczuwalny, bo zachodzące słońce nie zdołało jeszcze rozproszyć zimy
wciąż zalegającej w powietrzu.
Z góry widać było wioskę i większość pól, choć chatę i pole Prześwita
skrywały drzewa. Podprowadzono konia do długiego słupa, wkopanego daw
no temu w ziemię na środku polany. Przywiązano do niego siwka, który zaczął
dreptać powoli po okręgu, jakby miał poruszyć żarna niebios. Dziewczęta, które
tańczyły w kręgu dookoła Sławy, wirowały coraz szybciej i szybciej.
Prześwit zaczynał się bać, by nie spłoszyły konia. Oddech mężczyzny
zamieniał się w parę przy każdym wydechu. Spojrzał w górę i zauważył,
że na szczycie słupa zbierają się delikatne, błękitne płomienie. Kiedy zmrużył
oczy zobaczył, że między tańczącymi dziewczynami przeskakują iskry, jak
w chmurach przed uderzeniem pioruna. Zagrzmiało, i płanetnik nie wiedział,
czy to z niebios, czy z wianka. Wtem huknęło, błysnęło, wieśniacy krzyknęli,
dziewczyny upadły na ziemię jak płatki otwierającego się kwiatu, a pniak, który
trzymała Sława, zapłonął jasnym płomieniem. Dziewczyna pisnęła, rozejrzała
się w poszukiwaniu pomocy, z nieruchomej masy oderwał się Mieszko i podbiegł
do siostry. Zabrał z jej ręki płonącą głowę i rzucił nią w stos drewna przygoto
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wanego na ognisko. Zajęło się od razu. Błękitne iskry wyładowań zatańczyły
ostatni raz na wianku i zniknęły. Zapadła cisza.
Sława klasnęła w dłonie i krzyknęła radośnie:
– Wiosna przyszła!
Dziewczyna zeskoczyła z konia, podeszła do ław, zaczęła rozlewać piwo do
glinianych kubków. Płomienie strzelały wysoko. Biesiada się rozpoczęła.
– Prześwit? – zapytała Dobrochna.
Płanetnik stał oniemiały, patrząc w ogień. Stał w nim smukły młodzieniec.
Oczy miał zielone jak świeża trawa, włosy złote jak dojrzałe zboże; rozglądał
się, jakby ktoś właśnie zbudził go ze snu. Dobrochna patrzyła to na męża, to
na ognisko, ale najwyraźniej nie widziała Jaryły.
– Idź, pomóż Sławie – powiedział cicho Prześwit. Dziewczyna miała pełnić
rolę gospodyni i wydawała się trochę zagubiona. Dobrochna skinęła głową.
Jaryło rozglądał się po polanie, jakby widział świat po raz pierwszy.
Tak pewnie było, uświadomił sobie Prześwit. To był jednoroczny, odradzający
się bóg. Bóg-jętka.
Tymczasem młodzieniec wyszedł z płomieni. Podszedł do konia, który cicho
parsknął. Prześwit zbliżył się do nich, pokłonił lekko głowę.
– Witamy… – zaczął, ale Jaryło wpadł mu w słowo.
– Żmijowe pióra w wianku? Aż tak bardzo chcieliście zwrócić moją uwagę?
Śmiały pomysł. – głos boga brzmiał jak pękające pąki i szemranie strumienia.
Prześwit zmiął przekleństwo w ustach.
– Nie widzą mnie, prawda? – kontynuował z rozżaleniem. – Zawsze tak
jest. Najpierw tańce, potem ślepota. Nażreć się i napić, tylko tego chcą –
zakończył nadąsany.
– Gdyby zostało jadła i napoju, to bogowie gotowi pomyśleć, że mamy go zbyt
dużo i nie zesłać równie szczodrych plonów.
Kiedy Jaryło nic nie powiedział, Prześwit uświadomił sobie, że to on przecież
zsyła te plony. Chrząknął zakłopotany. Młody bóg spojrzał na niego, jakby do
piero teraz uświadomił sobie obecność mężczyzny.
– Ty mnie widzisz. – Zmrużył oczy. – Ach, boś ty chmurnik. A Wiosnołka to
chmurnicza córa?
Nie czekał na odpowiedź. Odwiązał konia, wskoczył zwinnie na jego grzbiet.
Siwka oplotły błękitne błyskawice i ruszył przed siebie. Spod kopyt sypały mu
się skry i krople wody.
Krople?
Prześwit przyklęknął. Tam, gdzie stał Jaryło, trawa wyrosła na wysokość
dłoni, ale ziemia była rozmiękła, przesiąknięta wodą. Może tak miało być?
Pierwszy raz w końcu widział Jaryłę na oczy, wcześniej o jego przejściu najwyżej
wspominali inni płanetnicy.
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Dołączył do uczty. W miarę jak znikało jedzenie i piwo, rozluźniały się
języki, obyczaje i ubrania, a młodsze dzieci odesłano do chat. Wkrótce płanetnik
z rodziną pożegnali biesiadników. Dopiero kiedy odeszli, wieśniacy mogli
rozluźnić się bez reszty.
Przyszła wiosna.
Następnego dnia Dobrochna od samego rana ciskała gromy na chmurnika.
– Patrz na to! Spróbuj mi wyjaśnić, jak to się stało!
Prześwit wiedział lepiej i niczego nie próbował tłumaczyć. Zresztą, sam nie
wiedział skąd w długich, jasnych włosach córki znalazły się skrzące srebrzyste
i błękitne pasma. Błyszczały, jakby pokryte szronem, i unosiły się lekko. Sława nie
zwracała na nic uwagi. Siedziała na ławie i tylko co chwilę ziewała szeroko.
– Żeby to można było ukryć! A te jeszcze sterczą! Wełną je kto potarł, czy co?
– Może tak było? – podsunął nieśmiało mężczyzna. Żona tylko zgromiła
go wzrokiem.
– Warkocz nosi, to jakoś posplata – powiedziała już spokojniej. – Dobrze się
wczoraj spisała, nasza córa.
– Oj, dobrze – potwierdził Prześwit.
Obejrzał potem wianek, ale nie znalazł śladu po żmijowych piórach.
Następnego dnia dziewczyna tryskała energią i wydawała się zachwycona
ozdobą we włosach. Nic innego się nie zmieniło i Prześwit wkrótce zapomniał
o niepokoju.
Słońce jasno świeciło, a zboże rosło w oczach.
To było najspokojniejsze lato, odkąd został powołany do płanetnictwa.
 eszcze przychodziły same, regularne i niezbyt obfite, nie było gradobicia,
D
nawet wiatr gwałtowniej nie zawiał.
Pod płotem znajdowali kury i inne podarunki tak często, że Dobrochna
zaczęła odnosić ptaki do właścicieli. Sława chodziła z dumnie uniesioną głową,
jakby to ona sprowadziła niespodziewany urodzaj.
Może i tak było? myślał czasem płanetnik.
Dlatego, kiedy w pobliskim stawie natknął się na zaniepokojonego wodnika,
Prześwit zawzięcie bronił Jaryły.
– Patrz, jak dba! Patrz, jak darzy!
– Toć ci mówię, że dziwny jest. Inny niż zawsze.
– Niewątpliwie, w końcu nowy jest. A jak nowy, to i lepszy być może.
Unikał potem stawów i wodników. Po raz pierwszy mógł spędzić całe lato
na własnym polu, z rodziną, i nigdy wcześniej nie był szczęśliwszy.
Czasem tylko, patrząc na jasne pasma we włosach córki, które ciągle skrzyły
się, jak oszronione, czuł ukłucie winy na myśl, że dawno nie odwiedzał żmija.
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W końcu wina ukłuła go wyjątkowo boleśnie i Prześwit wybrał się do lasu.
Jak zawsze drzewa szeptały o bogactwie słońca, leszczyny kłoniły się nisko
i czekały, aż przejdzie.
Żmija nie było na polanie. Staw był zmętniały i cieplejszy niż zwykle. Płanetnik
siadł na pniaku i zamyślił się. Przy tak spokojnym niebie i tak ciepłym słońcu –
gdzie mógł gad wywędrować? Nie tańczył przecież wśród chmur. Z zamyślenia
wyrwało go wrażenie nieśmiałej obecności za plecami. Obrócił się powoli, by nie
spłoszyć gościa. Tam, gdzie zaczynały się drzewa, gotowa pierzchnąć w każdej
chwili, stała rusałka, która czasem pluskała się w stawie.
– Czego szukasz, moje dziecko? – zapytał tak przyjaźnie, jak tylko mógł.
Rusałka zrobiła dwa kroki w tył.
– Czy wiesz, gdzie jest żmij? – kontynuował niezrażony płanetnik.
– Poszedł… Poleciał szukać Jaryły.
– Dlaczego?
– Mówił… Mówił, że Jaryła ma w sobie wodę.
– I co z tą wodą?
– Nie wiem – powiedziała z płaczem, i czmychnęła w zarośla.
Południk westchnął, wstał i udał się w drogę do domu. Odwiedzi żmija
kiedy indziej.
Najpiękniejsze lato trwało. Kiedy nastał czas żęcia zboża, ktoś nawet dbał o to,
by słońce od czasu do czasu przesłaniała pojedyncza chmura, tak, by na chwilę
osłonić ludzi przed skwarem. Zaciekawiony Prześwit wzleciał w powietrze, ale
w górze spotkał tylko młodego płanetnika, który żalił mu się na nudę.
– Z końcem zimy poszedłem po tęczy jak po schodach w niebo, miałem
walczyć ze żmijami, pilnować plonów, sprowadzać deszcze, a tu wszystko się
dzieje samo. To chociaż tyle porobię, żeby się czegokolwiek nauczyć. Tylko wod
nicy mi mówią – wyprężył się dumnie, jakby z byle kim nie rozmawiali – że Jaryła
ma w sobie wodę i w tę wodę szepczą mu żmijowie. Nie wiadomo co, ale szepczą
całymi dniami, a on się przestał już od nich opędzać.
– Plotkarze i tyle. – Prześwit rozumiał chłopaka. Pamiętał, ekscytację przed
każdą podróżą w chmury, kiedy sam zaczynał płanetnictwo. A jak mu się ma
muny zaczęły kłaniać, to dopiero było! A teraz? Teraz wreszcie mógł zająć się
naprawdę ważnymi sprawami. Zostawił zawiedzionego chłopaka z jego chmurą
i wrócił na ziemię.
Żyto urosło wielkie jak groch.
Po dożynkach, a przed oraniem ścierniska, nastał czas chowania Jaryły.
Prześwit ze zdziwieniem przyjął wizytę młodych mężatek, do których należał
ten obowiązek. Namir niewinnie zauważył, że kilka panien, które ledwo co szły
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w orszaku młodego Jaryły, teraz będzie towarzyszyć staremu.
– Kukła jest bez głowy, głowa miała czekać do przyszłej wiosny, ale cośmy
chciały poszyć, to rozsypywało się w rękach. Kiedy ułożyłyśmy kukłę na desce,
to zawiał wiatr tak silny, że nic z Jaryły nam nie zostało. Zawinęłyśmy wszystko
w płótno, w kawałkach go chociaż pochować, co za różnica, skoro głowa i tak
osobno, ale jak żeśmy przyszły nad grób, to ten był cały wodą wypełniony,
choćby studnia. – Jedna z kobiet wręczyła mu zawiniątko. Stały przed jego chatą
i czekały, aż coś poradzi. Był wyjątkowo ciepły jesienny dzień. Płanetnik poszedł
do dołu, by sprawdzić, czy wybrały dobre miejsce.
Dół był suchy.
Kiedy wrócił tam z kobietami, znowu wypełniała go woda.
Podarował im czarnego koguta. Kazał go zarżnąć i spalić, ale ogień nie
przyjął ofiary. Ponuro patrzyli po sobie, ale wkrótce zapomniano o złej wróżbie,
bo pogoda wciąż była piękna.
Orali pola w upale, jakby to żniwa były, i co jakiś czas szukano na niebie
płanetnika z jego chmurką, ale chłopak gdzieś zniknął. Nikt nie zwracał uwagi
na to, że dawno nie padało: w końcu zboże zebrane, to i deszczu tak bardzo nie
trzeba. Zaczęto się martwić, kiedy wyschła pierwsza studnia. Ziemia kurzyła się
nieprzyjemnie, drapiąc ludzi pyłem w gardła. Skończyły się prezenty, zaczęły
ponaglenia, ale niebo było równie suche jak ziemia i płanetnik nadaremno
szukał chmur.
Dni były coraz krótsze i coraz cieplejsze, tak jakby musiały cały letni skwar
zawrzeć w tych paru chwilach, kiedy świeciło słońce.
Zaczęto się modlić, ale bogowie nikogo nie słuchali. Najwyraźniej uznali,
że ludzie powinni sami rozwiązywać swoje problemy.
Prześwit czuł się coraz bardziej nieswojo.
Niebo było szare, jakby wraz z wilgocią zabrano mu kolor.
Mężczyzna znowu wybrał się do białego żmija. Drzewa szeptały: wody.…
wody.… wody… Leszczyny chłostały go z niechęcią, jakby to on był wszystkiemu
winien. Nie słyszał zwierząt ani ptaków. Liście, wciąż zielone, miały brązowe
plamki, jakby przypaliło je słońce.
Polana żmija opustoszała. Zniknął staw, płytką nieckę wypełniała uschnięta,
brązowa trawa. Szukał rusałki, wołał żmija i leśne duchy, ale odpowiadała mu
tylko martwa cisza. Wrócił, bo wiedział, że nie ma na co czekać. Na drodze,
kiedy już widział swoją chatę w oddali, wpadł w wir południcy. Uniosła go
trochę ponad ziemię, ale zauważyła swoją pomyłkę i już chciała odejść, kiedy
ją mocno złapał.
– Gdzie jest woda? Co się dzieje?
– Jaryła zaprzyjaźnił się ze żmijami! – roześmiała się. – Nie chce umierać!
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– Gdzie jest?
Nie odpowiedziała. Zawirowała i zniknęła.
Słońce piekło coraz mocniej i wszystkie prace w obejściu wykonywano
wcześnie rano lub późno wieczorem. Wtedy też zaczęto wspominać, że Jaryło
nie umarł, bo chmurnikowa córa wciąż chodzi z błyskami we włosach, które
pojawiły się tamtej nocy. Może ta Wiosnołka jest wyjątkowa? Może to ona musi
umrzeć? Szeptano coraz głośniej i Prześwit zrozumiał, że musi coś zrobić.
Jeżeli południca mówiła prawdę i to była sprawka żmijów… Jakże miał
odnaleźć żmijowisko? Nigdy nie sądził, że kiedyś będzie musiał się tam udać.
Pół życia spędził, potykając się z nimi w przestworzach i nigdy mu przez myśl nie
przeszło, żeby ich wszystkich za jednym zamachem ubić, tak, jak oni próbowali
teraz zmorzyć ludzi.
Jak mogło wyglądać żmijowisko? Jak polana białego żmija? Słoneczna łąka
ze stawem? Gdzie on teraz jezioro znajdzie?
Prześwit wstrzymał oddech, jakby nie chciał, by uciekła mu myśl. Biały żmij
zniknął w trakcie tego lata, ale włosy córki wciąż skrzyły się, jakby oszronione.
Gad wciąż żył.
Wstał ze swojego miejsca, wyciągnął krótki nóż ze skórzanej pochwy
przytroczonej do pasa i podszedł do żony, która obejmowała łkającą Sławę.
Dobrochna spojrzała na niego z nienawistnym błyskiem w oku:
– Więc ty też? Potworze!
Płanetnik skrzywił się tylko.
– Toć nie na jej życie nastaję. Włosów mi trzeba. Tych, co się wraz
z Jaryłą pojawiły.
Dobrochna patrzyła na niego nieufnie, ale puściła córę z objęć. Sława, po
chlipując, skłoniła głowę w stronę ojca.
– Czy ja będę musiała umrzeć, by nadeszła jesień? – zapytała przez łzy.
– Nie. Nie pozwolę na to – powiedział stanowczo, ostrożnie rozplątując
warkocz córki. W oddali rozległy się grzmoty, choć płanetnik nie miał nadziei,
że zwiastują burzę. Mogły skupić uwagę ludzi w wiosce… Byle tylko nie chcieli
mścić się za fałszywe nadzieje.
Pięć pasm, uwolnionych z ciasnego splotu, uniosło się do góry.
Wszystkie wskazywały jeden kierunek. Pióra wrócą do niego, tak mówił żmij.
Ostrożnie, pasmo po paśmie, ścinał włosy tuż przy głowie. Sława szlochała
bezgłośnie. Biel, srebro i błękit wymieszały się i Prześwit miał wrażenie, że trzy
ma strzęp mgły. Poczuł ukłucie żalu wspominając, jak błyszczały pióra żmija,
kiedy ścigali się wśród chmur. Czy gad go zdradził? Planował to od początku, czy
okazja by wrócić do łask pobratymców, zaskoczyła nawet jego?
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Podał włosy żonie, która patrzyła zauroczona na ich ruchy: srebrzysta smu
ga bez wątpienia wskazywała kierunek.
– Trzymaj mocno.
Płanetnik wziął miotłę i zamiótł wszystkie kąty chaty. Na koniec wsadził rękę
w popielnik. Na środku izby w przerażoną gromadkę zbiły się ubożęta, owin
niki i kłobuk. Dobrochna szybko zrozumiała, co się dzieje i kazała Mieszkowi
naszykować poczęstunek z kaszy oraz mleka. Chłopak postawił naczynia w kącie.
Struchlałe domowniki patrzyły wielkimi ślepiami na płanetnika, równie wielkie
oczy zrobiły jego dzieci, widząc szalony taniec ojca z miotłą.
– Zostawiam ten dom pod waszą opieką, bo jest nie tylko mój, ale też i wasz.
Nie pozwólcie, by komukolwiek tutaj stała się krzywda.
Prześwit wyruszył po zachodzie słońca. Obwinął się płótnem, wziął ze
sobą sierp. Droga, oświetlona księżycem w pełni, była wyraźnie widoczna.
W powietrzu pozostała sucha spiekota dnia, kurz drażnił jego przesuszone gardło.
Nawet przez podeszwy czuł, jak gorące są kamienie leżące na ziemi. Jeżeli tak
dalej pójdzie, to wkrótce słońce spali wszystko do szczętu. Poszedł w stronę,
którą wskazywały długie pasma. Najpierw szedł drogą, potem skręcił w las, choć
nie tam, gdzie zwykle skręcał, idąc do żmija.
Drzewa nachylały się do niego, słyszał skargi odbijające się echem w pustych
pniach: wody… wody… wody… Opuszczały gałęzie, by mógł z bliska przyjrzeć
się liściom: pozwijanym, podziurawionym, czasem zostawały z nich zaled
wie szkielety, cała reszta pokruszyła się i rozpadła od spiekoty. Jego krokom
towarzyszył nie szelest, ale chrzęst, jakby szedł po małych kostkach na cmentarzu.
Krzaki czepiały się jego ubrania. Gałęzie zamiast ze świstem uderzyć go w twarz,
pękały z głośnym trzaskiem i cichą skargą.
Prześwit zacisnął zęby i szedł przed siebie, uważając tylko, by nie zgubić
żadnego włosa. Te zaś prowadziły go wciąż głębiej i głębiej w las.
Byłoby ciemno, gdyby drzewa miały wszystkie liście.
Z każdym krokiem coraz wyraźniej słyszał skargę lasu. To. Twoja. Wina.
Szeleściło i chrzęściło krok za krokiem.
Prześwit o tym wiedział.
To. Twoja. Wina.
Jego wina, kiedy rozleniwiony najpiękniejszym latem nie znalazł chęci,
by wysłuchać szeptów rusałek i słów wodników.
To. Twoja. Wina.
A przecież mówiły, że żmije ciągną w ślad za Jaryłą. Szepczą mu do ucha.
To. Twoja. Wina.
Nie powinien igrać z rytuałem. Nie powinien wplatać tam tych piór.
Myślał, że ochroni Sławę.
Córka może zginąć i to będzie jego wina. Tylko jego wina.
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Cała jego rodzina może zginąć i to też będzie jego wina. Jak pomoże im
kłobuk i domowniki, kiedy chata stanie w płomieniach, a sąsiedzi zawrą drzwi?
Stanął, przez chwilę chciał zawrócić, pobiec do chaty, zabrać rodzinę… I co?
Gdzie skryją się przed palącym słońcem? Jak długo mogliby uciekać?
Powietrze robiło się gęste od upału nadciągającego dnia. Szedł długo.
Jak długo?
Zbliżał się świt. Mężczyzna ruszył przed siebie, tam, gdzie włosy wijące się
jak węże wskazywały mu drogę. Szukał schronienia, ale drzewa dookoła same
wyglądały, jakby potrzebowały pomocy.
Niebo jaśniało i coraz trudniej było mu oddychać. Las już nie śpiewał o winie,
teraz wraz z drzewami powtarzał tylko: wody.
Słońce wschodziło.
Prześwit skulił się za drzewem, mocniej chwycił w garść pęk włosów.
Rozłożył płótno nad sobą, opierając go delikatnie na kruchych gałęziach, by
chronił go przed słońcem. Włosy wciąż były chłodne i nawet w dusznej ciemności
pod materiałem skrzyły się delikatnie. Przymknął oczy, by odpocząć chwilę.
Zasnął.
Obudziło go okrutne pieczenie stóp. Słońce musiało się przesunąć, już nie krył
go cień drzewa. Płótno zsunęło się z gałęzi i spadło na mężczyznę. Prześwit sku
lił się, niechętnie myśląc o wyjściu na słońce. Materiał był coraz cieplejszy.
Prześwit poczuł swąd spalenizny. Chwilę później płótno stanęło w pło
mieniach. Zanim mężczyzna zdążył go z siebie zrzucić, długie, delikatne włosy
rozsypały się między nim a materiałem i, zamiast zapłonąć jasnym płomieniem,
zmroziły ogień.
Prześwit znieruchomiał, przez chwilę nie widział, co się stało, a potem zaczął
gorączkowo drapać w lodową pokrywę, szepcząc cicho:
– Nie, nie, nie, oddaj, oddaj...
Lód jednak nie ustępował – stawiał opór i jego wysiłkom, i promieniom słońca.
Skulił się na ziemi, pod zamarzniętą skorupą. Owinięty chłodem po raz
pierwszy od tak dawna oddychał z łatwością. Powietrze samo wlewało się do
płuc, było lekkie i rześkie. Żmij mówił, że jego pióra mrożą płomienie. Mówił.
A on nie słuchał.
Zasnął w swoim lodowym schronieniu, wreszcie uwolniony od terroru
palącego słońca.
Wieczorem, zapierając się plecami o ziemię, zdołał poruszyć lodową
skorupę. Kiedy spod niej wyszedł, uderzyło go powietrze, gęste, lepkie i gorące.
Usiłował odłupać kawałek lodu, próbował go polizać, ale choć skorupa była zim
na, to wydawała się całkiem sucha.
– Nie znajdziesz wody w lodzie z ognia, płanetniku – zamruczał niski
bas za jego plecami. Prześwit obrócił się gwałtownie, zachwiał lekko. Leszy.
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Był wyższy od Prześwita, barczysty i porośnięty brązową szczeciną.
Leszy wyciągnął do niego skórzany bukłak. Mężczyzna przyjął go bez waha
nia i pił łapczywie.
– Dziękuję – wydyszał. Zatęchła woda była najlepszą, jaką pił w życiu. –
To tak zostanie? Nie widziałem nigdy wcześniej nic takiego… – Prześwit wskazał
na lodową skorupę.
– Bo to rzadkość. Raz zamrożony ogień nie topnieje. Tak zostanie.
Miałeś wyjątkowo groźną broń, płanetniku. Głupio ją zmarnowałeś.
– Wiele głupich rzeczy ostatnio zrobiłem – odpowiedział gorzko Prześwit.
Spojrzał z nadzieją na Leszego. – Wiesz, gdzie jest żmijowisko? Miałem prze
wodnika, ale… – Wskazał ręką na lodową skorupę.
Stwór milczał przez chwilę.
– Zabiorę cię tam. W zamian za ten zamrożony ogień.
Prześwit wzruszył ramionami. Przecież nie narzuci sobie tej skorupy na plecy
i nie będzie się czołgał, nawet jeżeli lód chroni od słońca.
Musiał mrugnąć, bo nie wiedział, kiedy skorupa zniknęła, a obok niego
pojawił się potężny jeleń. Mężczyzna wdrapał się na jego grzbiet i chwycił
za sierść na karku. Leszy biegł między drzewami, które z głośną skargą
rozchylały się na boki.
Kiedy zwolnił, żaden z nich nic nie powiedział. Chłód pozostał tylko
wspomnieniem. Sucha ziemia, wzbijana każdym krokiem, unosiła się w po
wietrzu i snuła jak mgła. W tej części lasu z drzew pozostały tylko poczerniałe
kikuty. Prześwit zsunął się z grzbietu jelenia, zapadł po kostki w pyle.
Stali u podnóża wzniesienia.
– To tu?
– To tu. Dalekie miejsce na śmierć wybrałeś, płanetniku.
– Nie będę umierał.
Leszy spojrzał na sierp, potem w rozgorączkowane oczy mężczyzny i nic
więcej nie powiedział. Odwrócił się i zniknął, pozostawiając za sobą smugę pyłu.
Prześwit rozpoczął mozolną wspinaczkę. Po paru krokach zdjął koszulę
i przyłożył ją do twarzy, by osłonić nos i usta. Kurz unosił się w powietrzu,
utrudniał oddychanie tak samo jak narastający upał. Mężczyzna zapadał
się w suchej ziemi, potykał, lecz wciąż mocno trzymał sierp. Oczy go piekły.
Łzawiły i był zły na siebie, że tak marnuje cenną wodę.
Wciąż nie widział śladu żmijów i zaczynał zastanawiać się, czy Leszy go
nie oszukał. Niebo jaśniało na wschodzie i płanetnik obawiał się, że wejdzie
na szczyt wzgórza tylko po to, by zapłonąć tam jasnym płomieniem. Nie miał już
nic, co mogłoby go ochronić. Jeszcze krok…
Wzgórze nie miało wierzchołka. Zamiast niego rozpościerała się ogrom
na dziura w ziemi. Wejście do jaskini? Prześwit padł na kolana, wzbił mały
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obłok pyłu, stłumił atak kaszlu, po czym ostrożnie zbliżył się do brzegu kra
teru, zadowolony, że podłoże jest tu bardziej kamieniste. Wzgórze wyglądało
jak odwrócony lej. Zajrzał do środka. Ściany pokryte były czerwono-złotym
materiałem… Prześwit zamrugał.
Na ścianach leju przysiedli żmijowie, ich barwne pióra delikatnie falowały,
czasem sypały się z nich iskry. Musieli spać. Nie dojrzał wśród nich białego żmija.
Dno pokrywała woda, zebrana w najpiękniejszym jeziorze, jakie Prześwit
kiedykolwiek widział. Odbijały się w niej, zamiast skał i żmijów, chmury.
Wodne odbicie nieba ciągnęło się w nieskończoność. Grota w środku była
znacznie większa niż wydawało się z zewnątrz. Na samym środku jeziora, tuż
pod otworem przez który patrzył Prześwit, stało drzewo. Zieleń liści była soczysta
i odświeżająca, boleśnie żywa w porównaniu do martwoty lasu. Wydawała się
świecić własnym blaskiem. Drzewo wyrastało z wody, ale nie odbijało się
w niebiańskiej tafli. Prześwit chciał przetrzeć załzawione oczy, ale powstrzymał
się, by nie wetrzeć w nie więcej pyłu. Robiło się coraz jaśniej.
Drzewo wydawało się znajome.
Dreszcz, jakby nagły powiew wiatru, wstrząsnął liśćmi i gałęzie rozsunęły
się na boki. Na szczycie pnia, jak źrenica w zielonym oku, tkwiła twarz patrząca
prosto w niebo.
Jaryło.
Z cichym skrzypieniem drewniane usta rozchyliły się i skarga wypływała
z nich wraz z płaczliwym jękiem.
– Ja nie chcę umierać, obiecaliście, że jak pójdę z wami to będę żył, ale nie tak
chciałem; w świecie, ze wszystkimi, wieczne życie, wieczne kwitnienie, nie mogę
się ruszyć, nie chcę umierać, nie chcę umierać, chcę żyć, wiecznie złociste plony,
i jasność, i słońce, i ciepło, bez umierania, niech nikt nie umiera…
Jaryło oszalał.
Liście powoli rozjaśniały się delikatnym blaskiem. Pierwszy ze żmijów
odczepił się od ścian jaskini, zanurkował w wodno-niebnym świecie, potem
ostrożnie przysiadł na powierzchni wody-nieba, by wygrzać się w cieple
liści-słońc.
Słońce wzeszło i pierwsze promienie padły na twarz płanetnika, który
jęknął, zasłaniając oczy ramieniem. Światło uderzyło w sierp, który trzymał
w kurczowo zaciśniętej dłoni, ale nie odbiło się od błyszczącej powierzchni,
tylko zaczęło wlewać się do środka metalu. Sierp był tak gorący, że powietrze
nad nim drżało. Ostrze jarzyło się błogosławieństwem Swaroga, i Prześwit,
niewiele myśląc, skoczył.
Nie wzniósł bojowego okrzyku, ale tylko dlatego, że pęd powietrza nie
pozwalał mu nawet oddychać. Rozespane żmije runęły na niego z chaotycz
75

Długie Lato
nym furkotem piór, ale rozpalony do białości sierp przecinał wszystko na swo
jej drodze.
Prześwit rozpłatał twarz Jaryły na pół, kończąc jego skargi, przeciął pień,
gasząc złoto-zielone liście, wpadł w wodne niebo i otoczyła go chmura gorącej
pary, kiedy woda poruszona żarem Swarożyca wracała na swoje miejsce
w prawdziwym niebie. Dłoń, w której trzymał sierp bolała go, jakby trzymał ją
w płomieniach, ale nie mógł rozluźnić zaciśniętych palców. Jakby nie były jego.
Zatrzymał się na dnie jaskini, kiedy sierp uderzył w coś twardego. Syczał i tracił
swój żar, ale zanim zgasł do końca, ziemia się zatrzęsła i rozległ się trzask
pękającej kry. Płanetnik poczuł nagły powiew chłodu, potem coś chwyciło go
w pasie i poleciał w bok. Musiał uderzyć w coś głową, bo stracił przytomność.
Obudził się na polanie białego żmija. Usiadł, krzywiąc się i masując lewą
ręką obolały brzuch. Wielki gad leżał koło niego, na swoje miejsce powróciło
też jeziorko, choć już nie bezdenne tylko pełne kamieni o nierównych,
ostrych krawędziach.
Padała drobna mżawka. Prześwit uznał, że burza byłaby bardziej wido
wiskowa, ale głodna i spragniona ziemia musiała pić powoli, by się nie zachłysnąć.
Żmij otworzył jedno oko. Nie wyglądał dobrze. Pióra miał zmierzwione
i posklejane krwią, łuski powyrywane w wielu miejscach, wychudł i zmatowiał.
Prześwit wyciągnął prawą dłoń, by go dotknąć i zamarł.
Nie miał już prawej dłoni.
Ręka kończyła się na nadgarstku, kikut wyglądał jak przypalona kłoda
z ogniska. Nie bolał. Mógł się spodziewać, że przyjdzie mu zapłacić. Dobrze, że…
Mężczyzna poderwał się, niezgrabnie podskoczył parę razy, zamachał ramio
nami, jakby chciał wznieść się w powietrze.
Nic się nie stało.
Oprócz dłoni zabrano mu też powołanie.
Usiadł na trawie i długo patrzył w jezioro.
– Zniknąłeś – powiedział w końcu cicho do żmija. – Pióra, które mi dałeś…
– Nie wiedziałem, że mogą zatruć Jaryłę. Kiedy dowiedziałem się, że przez
mój lód, moją wodę, nadstawia ucha na szepty o wiecznym życiu, kiedy
usłyszałem, że zaczyna bać się umierania, chciałem coś zrobić, ale… Staw łączył
się ze żmijowiskiem. Świtaniem wyskoczyli z tunelu i zawlekli mnie do jaskini.
Zamknęli w klatce z lodu i płomieni.
– Tunel? W tym stawie?
– Mhm. Zawaliłem go, kiedy stamtąd uciekałem. Nieprędko, ale w końcu tu
dotrą. Odpocznę trochę i zniknę. To nasze pożegnanie płanetniku. Dziękuję.
– Nie jestem już płanetnikiem.
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Prześwit poszedł ciężkim krokiem w stronę swojego domu. Drzewa szeleściły,
ale nie słyszał ich szeptów. Leszczynom był obojętny. Nie pamiętał już, jak pusty
był las.
Domowniki spisały się dobrze, nikomu z jego rodziny nic się nie stało. Musiał
bardzo nastraszyć małe duszki, bo wysprzątały całe obejście. Chciał im odpo
wiednio podziękować, ale mógł tylko nalać mleka na spodek i postawić go
w kącie.
Żona i dzieci witały go ze łzami w oczach. Mieszko spojrzał na jego rękę,
od razu spoważniał, i Prześwit poczuł ukłucie niechęci. Nie za szybko ci do mojej
gospodarki, smarku? już chciał powiedzieć, ale się powstrzymał. Chłopak nie
miał przecież złych intencji.
Lewą dłonią głaskał córę po włosach. Już nie grzmiały.
Może po prostu nie słyszał grzmotów?
Dobrochna patrzyła na niego, ale Prześwit uciekał wzrokiem.
Może działał zbyt pośpiesznie?
Może gdyby poprosił kogoś o pomoc?
To moja wina.
I zostałem ukarany.
Ale nie chciał przecież źle. Wszystko to z miłości do córki. Czy bogowie mają
karać za miłość?
To była miłość? Obowiązek?
Nie był już pewny.
Już niczego nie był pewny.
Pod skórą pełgały mu iskry żalu.
Wiosną, kiedy chmury tańczyły po niebie i odbijały się w kałużach, wspominał
dni, kiedy sam latał między chmurami. Wspominał zazdrośnie rajskie drzewo
w wodnym niebie żmijów i czuł, jak pod skórą rosną mu pióra. Dziwne, że nigdy
wcześniej nie zastanawiał się, skąd pochodzą żmijowie.
Wkrótce będzie mógł zrzucić skórę.
Wkrótce poleci ponownie.
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Weird Fiction 2018”. Studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwer
sytecie Śląskim. Mieszka w Katowicach. Pracuje na kolejne sukcesy.
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Zwężone w podejrzliwości oczy stłoczonych na ławach biesiadników
jednocześnie skierowały się ku nowo przybyłemu. Spojrzenia niektórych były
wypełnione strachem, inni szepnęli pospiesznie ochronne słowa i schronili
twarze w dłoniach, jakby pojawienie się wędrowca zwiastowało nieszczęście.
Stłoczona na niebie nad wsią burza nie miała zamiaru ominąć zrozpa
czonych wieśniaków. Choć ich chat strzegły symbole Peruna, bóg pozostawał
głuchy na modlitwy. Tak przynajmniej myśleli skuleni w kątach ludzie, ściskając
w dłoniach dębowe gałązki, kadząc zioła i trzymając na kolanach żelazne
narzędzia, samą bliskością wideł, młotów i gwoździ chcąc odpędzić czyhającą
nad nimi zawieruchę.
Wędrujący w burzy przyniósł ze sobą porywisty wiatr.
– Co to za demon, co przed cieniem kroczy? – warknął jeden z roślejszych
mężczyzn, wstając. W garści trzymał niezgrabnie długi rzeźnicki nóż, a samo
jego spojrzenie zdawało się oddzielać mięso od kości. – Wchodzi pod dach bogo
bojnych ludzi, nie kłaniając się przed gospodarzem?
Przybysz uniósł rękę, by ściągnąć płaszcz. Był starym człowiekiem, wysokim
i kościstym, skórę miał szarą, a twarz ogorzałą. Na plecach niósł pękaty
płócienny worek, który musiał ciężyć mu, gdyż przekroczywszy próg, natych
miast postawił go na ziemię.
– Nie przyszedłem dokładać wam zmartwień – odezwał się spokojnie
starzec. – Wędruję z daleka. Szukałem napitku, a spotkałem żałobników.
Czy nie ugościcie znużonego piechura?
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Ludzie trwożnie wymienili spojrzenia.
– Jak mielibyśmy ucztować, kiedy bogowie z nieba schodzą?
Przybysz drgnął. Przez chwilę nie odpowiadał, wyraźnie czymś przygnębiony.
– Jestem pasterzem – wyznał. – Moim stadem są chmury, a moim owczar
kiem wiatr. Mogę dać radę gnębiącej was burzy.
Wieśniacy patrzyli z niedowierzaniem na tajemniczego gościa, na wór, który
ze sobą targał i na sznur przewieszony przez jego pierś.
– Znaczy, żeś demon. – Ten sam rosły mężczyzna postąpił krok do przodu. –
Nie chcemy cię tutaj. Wynoś się, welesowski pomiocie.
Gość, wbrew wrogości w jego słowach, uśmiechnął się lekko.
– To samo i ja rzekłem zduhaczowi, który pojawił się ongiś pod moim
dachem. – Przybysz mówił cierpliwym głosem. – Jednak gdyby nie on, wasza
wieś pogrążyłaby się w ruinie dawno temu. Zwierzyna stałaby się pokarmem
dla straszliwych istot, a ludzie popadliby w niełaskę lub pomarli z głodu, nigdy
już nie zaznawszy słońca.
Czy była to groźba, czy też tylko prawda? Wieśniacy wyglądali z półmroku,
niektórzy odkładali zaklęte zioła i przetarte amulety. Jedna stara kobieta bez
lęku wyszła naprzeciw, stawiając na stół dzban z napitkiem.
– Siadajcie, panie – rzekła cicho. – Ja pamiętam, o czym mówicie. O czasach,
kiedy zapadły straszliwe ciemności, a w mroku błyskały kły wężowych de
monów. Napijcie się i przypomnijcie wsi minione dzieje. Ludziska zapomniały,
że wiatr niesie ze sobą łaskę.
Przybysz usiadł. Przyciągnął ku sobie podstawiony kufel i zaczął opowiadać.
***
Matka, przesądna jak zwykle, krzykiem nakazała zapędzić owce z powro
tem pod dach. Same zwierzęta również coś wyczuły. Becząc, rozbiegły się
na wszystkie strony. Napierały łbami na drewniany płot, tak uparcie,
że spróchniałe drewno trzeszczało żałośnie, gotowe ulec im w każdej chwili.
Ryły kopytami zbitą ziemię, barany uderzały rogami w miejsca złączenia desek.
Ślepia owiec błyskały, gdy zadzierały głowy ku olbrzymim chmurom. Ludo po
myślał, że stado dostrzega jakiś znak, złowróżbny omen nieszczęścia, które
miałoby nadejść. Skarcił się natychmiast. Zwierzęta nie potrafiły przewidywać
przyszłości. To pewnie wiatru się boją, pomyślał. I chmur. Zupełnie nagle burzo
wa mgła zdusiła słońce i owce musiały przerazić się ciemności.
– Ludo! – usłyszał matczyny krzyk. Kobieta stała na progu chatki, trzymając
ręką furkoczącą na wietrze chustę. Wicher był tak silny, że stara ledwo była
w stanie utrzymać drzwi. – Do domu, szybko! Zło wisi na niebie!
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– A owce? – odkrzyknął młodzieniec. Kosmyki włosów wpadały mu do
oczu, a gdy Ludo przełknął pierwszy łyk wiatru, zachłysnął się nim natych
miast. Kaszląc, rozglądał się za zwierzętami. – Zagonię je! Weź Plamę, ja
spuszczę szczeniaka!
Kobieta chwyciła za obrożę starego owczarka, który z podkulonym ogonem
próbował dostać się do domu.
– Zostaw owce! Do domu, synu, bogowie z nieba schodzą!
Ludo ledwo słyszał jej głos.
– Zaraz przyjdę! Zamknij okna!
– Ludo, synu!
Ale on biegł już za dom, by wypuścić szczeniaka. Nie trzymał swoich
psów razem w obawie, że młodszy zagryzie starszego. Brązowo-czarny,
narwany owczarek rzucał się na ogrodzenie, ujadając donośnie. Gdy tylko
Ludo uchylił bramkę, zwierzę wyskoczyło z zagrody i pognało w stronę
rozpierzchniętych owiec.
– Czekaj! – krzyknął za nim Ludo. Zawahał się i nim pobiegł za psem, chwycił
za pozwijany sznur. – Przeklęty pies! Stój!
Kiedy wbiegł z powrotem na pole, ciemne chmury rozstąpiły się i na ziemię
runęła błyskawica, opadając na szczyt pagórka niczym świetlista włócznia.
Ludo padł w przerażeniu na kolana, zakrywając uszy. Przed oczami mu
pociemniało, wiatr okładał go wściekle po twarzy. Wydawało mu się, że burzo
wy oddech rani jego policzki do krwi. Słyszał beczenie owiec, które biegły stad
kiem w stronę chwiejącej się stodoły. Skaczący za nimi pies stawiał uszy i jeżył
gęstą sierść. Ludo wstał, rozglądając się bezradnie. Nie dostrzegał nigdzie bara
na, najroślejszego i najbardziej hardego z całego stada. Po pustym polu kładła
się zielona trawa, a cień pochłonął dolinę. Owczarek szczeknął. Spojrzał bystry
mi oczami na młodzieńca.
– Gdzie jest Czarny, piesku? Wiesz?
Szczeniak wiedział. W jednej chwili skoczył przez kępy trawy, miotanej
na wszystkie strony przez zawistny wicher. Ludo zamknął skrzydła stodoły
i pobiegł za psem, chroniąc twarz przed kolejnymi podmuchami. Burza warkotała
nad jego głową, schodząc coraz niżej. Burza bez deszczu?, zdążył pomyśleć
młodzieniec. Wspinał się pod górę, dysząc ciężko. Zwykle wbiegał na wzgórze
bez wysiłku, niekiedy i pchając przed sobą wypełnioną po brzegi taczkę, ale teraz
każdy jego krok stawał się coraz trudniejszy. Wiatr spływał po zboczu, uderzając
w niego niczym morskie fale. Przez chwilę Ludowi wydawało się, że wicher
przybrał kształt ludzkiej twarzy, lepiąc szare oczy z chmur i wirującego pyłu.
Chłopak zachwiał się na nogach. Pies przepadł między kołyszącymi się drze
wami.
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– Bury! – wołał Ludo, czując palące kłucie w piersi. W uszach mu dzwoniło,
wiatr szarpał jego ubraniem, usiłując strącić go w dół. – Bury! Do mnie! Do pana!
Uniósł rękę, żeby gwizdnąć, ale coś gorącego zdzieliło go w tył głowy,
po czym rozeszło się po jego ciele, odbierając mu władzę w nogach. Upadł ciężko
pomiędzy ostre kłosy, przeturlał się parę razy w trawie i padł na wznak, mając
w ustach posmak krwi. Wszystko wokół niego wirowało, a gdy rozejrzał się,
nie poznawał niczego. Gdy pomyślał, że już nigdy nie odnajdzie drogi, coś
mokrego dotknęło jego twarzy. Oprzytomniał w jednej chwili.
– Piesku. No, chodź. – Usiadł, obejmując szczeniaka ramieniem, by ten znowu
nie pobiegł przed siebie. Bury merdał ogonem, sierść miał mokrą i rozwichrzoną.
Trzymał coś w pysku, jakby kawałek rozdartej tkaniny. – Co to jest? – Ludo
obawiał się sięgnąć po zdobycz krnąbrnego owczarka. – Bury, zostaw. Zostaw.
Szczeniak przekrzywił łeb. Po chwili wypuścił materiał, który upadł
bezgłośnie na ziemię. Był przewiązany konopnym sznurem, zaciśniętym mocno
wokół zwężenia, a kiedy Ludo wziął go do ręki, przekonał się, że jest to płócienny
worek, długi i szeroki, wzdęty od czegoś, co było w jego wnętrzu. Podnosząc go,
młodzieniec zdumiał się, co może być tak lekkie, że nadyma worek jak żagiel
nabierający wiatru.
Gdy Ludo sięgnął, żeby rozwinąć dziwaczny wór, pies ugryzł go w rękę.
– Hej!
Ale Bury już wyrwał mu niezwykłe znalezisko i ponownie dał nura w wysoką
trawę, gdzie tylko jego brązowa sierść zdradzała, dokąd pobiegł.
– Wracaj tu! – Ludo poczuł nagłe gorąco. Dłonie mu się trzęsły, krew kapała
na piasek. – Wracaj! Bury, do nogi!
Ostre, biczujące ziemię źdźbła dojrzałego żyta okładały chłopaka boleśnie
w nagie stopy i pierś, a zraniona ręka pulsowała dokuczliwie. Ludo przyciskał
ją do piersi, wolną dłonią osłaniając oczy przed gałęziami drzew. Minął parę
młodych brzózek, zdających się lśnić w półmroku białą korą. Chmury nie
przestawały krążyć, robiły się coraz bardziej gęste i ciemne. Stało się tak duszno,
że Ludowi zaczęło brakować tchu. Wiatr wybijał mu z piersi każdy pospiesznie
zaczerpnięty oddech.
Kiedy niemal zupełnie stracił już nadzieję, dostrzegł psa leżącego na kawałku
ziemi nie porośniętym zielenią. Pobliskie kępy pokrzyw i koniczyn były rozdep
tane i zwęglone, a złoty piach zmienił się w pokryte grubą warstwą popiołu po
gorzelisko. Po ziemi rozchodziły się wielkie, kształtne spirale, sięgające swoimi
ramionami tam, gdzie kończyły się granice wypalonej polany. Wyglądało to tak,
jakby przeszedł tędy ogień.
Czy to tutaj uderzył piorun?, zastanowił się.
Na środku plątaniny dziwnych spirali leżał nieruchomy człowiek.
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– Bogowie…
Mężczyzna był tak chudy, że pod poszarzałą skórą widniały mocno zaryso
wane żebra. Ręce i nogi miał długie, kościste, a okrywał go jedynie porwany
na strzępy wełniany płaszcz. Zarówno on, jak i długa broda człowieka, tliła się
od migoczących pomarańczowych iskierek. Dogasały, wzbijając w górę cieniut
kie jak palce stróżki dymu. Zdawał się otaczać leżącego swymi ciemniejącymi
wstęgami, formując nad nim kształt jakiegoś przyczajonego w powietrzu,
złowrogiego ducha.
Pies zaszczekał głośno, wyrywając Luda z odrętwienia.
Chłopak rzucił się, żeby zgasić palące się drobiny, gdy dostrzegł symbol
zdobiący pierś nieruchomego człowieka, długą, krzywą błyskawicę, wijącą się
przez szyję, ramiona i prawe udo mężczyzny. Wyglądała jak blizna, wyryta
nożem w miękkiej skórze, która z czasem zmieniła się w srebrnobiałą pręgę.
Gdzieniegdzie rozchodziła się na mniejsze, znikające ślady, przypominające
zmarszczki na ciele starca… Lecz ten człowiek nie mógł być stary. Twarz, choć
brodata, była gładka i łagodna. Kim mógł być ten nieznajomy? Czy płócienny
worek należał do niego? Ludo przyłożył dłonie do włosów mężczyzny, gasząc
iskry. Część poplątanej brody była spalona aż do szczęki.
Czy trafił go piorun?
– Panie! – Potrząsnął nim lekko. – Hej, człowieku, oprzytomnijcie!
Oczy mężczyzny poruszały się szybko pod zaciśniętymi mocno powiekami.
To była jedyna odpowiedź, jaką otrzymał Ludo. Niewiele myśląc, ostrożnie
podniósł nieprzytomnego i zawrócił w stronę wsi. Burza nadal nad nim
warczała, a chmury przepychały się niespokojnie. Pies pobiegł za panem, niosąc
w zębach płócienny worek.
***
Zawierucha nie dawała mu spać, a myśli dręczyły, nie pozwalając
zasnąć. W końcu Ludo wysunął się spod futer i boso przemknął po klepisku.
Przebiegł skulony przez podwórze, wstrzymując oddech przed rozszalałym
wiatrem. Wszedł do stodoły, ostrożnie uchylając drzwi.
– Cicho, owieczki, cicho. To tylko ja.
Beczały trwożnie, nie rozpoznając go. Zbiły się w małe grupki, wstrząsając
łbami. Ludo przeszedł między nimi, docierając do zagrody, gdzie zwykł
zamykać wiecznie niespokojnego, ogromnego barana. Czarny przepadł podczas
nawałnicy, ale na rozrzuconym sianie leżała inna istota.
Człowiek nie odzyskał świadomości, lecz jego zapadnięta pierś drżała
za każdym razem, kiedy dachem wstrząsnął wiatr. Młody owczarek strzegł
go bacznie całą noc. Między jego łapami spoczywał płócienny worek, którego
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nie pozwolił sobie zabrać. Pies uniósł nieznacznie ogon, dostrzegając
nadchodzącego młodzieńca.
– Wciąż przy nim czuwasz, co, piesku? – Ludo przykucnął przy szczeniaku,
zastanawiając się, jak odebrać mu znalezisko. Skoro pies ugryzł go raz, mógł
zrobić to znowu. – Oddaj. Bury, daj.
Bury zaskomlał żałośnie, kładąc uszy po głowie. Patrzył to na Luda,
to na leżącego człowieka. Boi się, jak owce, pomyślał. Stodołą trzeszczała,
a ściany chwiały się bezsilnie. Chłopak chwycił za starą derkę, pozostałość
po ośle, którego kiedyś mieli. Staranie owinął nią przedramię.
– Bury, oddaj panu. – Mówił spokojnym, łagodnym głosem, sięgając powoli
po psią zdobycz. Chwycił ją i pospiesznie zabrał. – Dobry pies. Zobaczymy, co
jest w środku.
Kundel zaskomlał raz jeszcze, a potem zawył krótko. Ludo chwycił za sznur,
którym owinięty był napuchnięty worek, podważył supeł paznokciem i rozwiązał
go z trudem. Zabrał się za odwijanie więzów, czując na plecach zimne dreszcze.
Już miał szarpnąć za ostatni kawałek sznura, gdy usłyszał cichy głos dobiegający
z mroku.
– Nie ruszaj tego.
Ludo zamarł. Cofnął rękę, jakby ten konopny, przypominający węża sznur
ukąsił go w palce. Mężczyzna podźwignął się słabo, opierając plecami o ścianę.
Z dłonią spoczywającą na kościstym kolanie przypatrywał się z uwagą Ludowi.
Pozbawione osłony wysuszonych powiek oczy okazały się ogromne i prze
nikliwe, niemal całkowicie bezbarwne. To przeraziło młodzieńca tak, że wydał
z siebie zduszony okrzyk.
– Co w tym jest? – spytał, czując, jak przyspiesza mu serce. – Ukradłeś to
komuś? Uciekałeś, ale trafił cię ten piorun?
– Jaki piorun?
Mężczyzna oddychał powoli, a każda drobina zaczerpniętego powietrza
wstrząsała chudym ciałem. Jego głos należał do kogoś, kto wędrował nie
strudzenie wiele dni, do człowieka, którego opuściły wszelkie siły. Ludo
wiedział, że powinno mu być żal nieznajomego, strach nakazywał mu jed
nak podejrzliwość.
– Ten, który nosisz na ciele. Wpełzł ci pod skórę, jak wąż.
– Wąż. – Obcy powtórzył to słowo, przeciągając litery. Wyciągnął rękę
o długich palcach. – Oddaj mi to, nim stanie się coś nieodwracalnego.
– Nie, dopóki nie powiesz mi, co w tym schowałeś. Nie mogę trzymać
pod s woim dachem złodzieja.
Mężczyzna rozważał to, nie spuszczając z niego wzroku. Niebo nad ich
głowami zatrzęsło się, a świat razem z nim. Ludo czuł, jak gniew niebios
rozchodzi się po ziemi. Był jak drewniana pałka uderzająca o naciągniętą
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skórę bębna, tak zapalczywie, że wszystko musiało podrygiwać do jego rytmu.
Przypomniał sobie, co powiedziała matka, nim pobiegł za psem w pole. „Bogowie
schodzą na ziemię”. Czuł grozę, zimną i pętającą ciało. Czy ten tajemniczy
człowiek mógł być bogiem?
– Dobrze więc. – Obcy westchnął. – Słuchaj mnie uważnie, chłopcze. Opo
wiem ci o tym, o co prosisz, choć i tak mi nie uwierzysz. Wyklniesz mnie i wy
gnasz precz. – Młodzieniec milczał. – Czy znasz baje o wędrowcach, co chodzą
pośród chmur, gotów karać ludzi gradem i deszczem? Nie? Hmm. Matki zawsze
chroniły dzieci przed opowieściami o burzowych twarzach, lękając się, by nie
ściągnąć na siebie ich gniewu, choć same po kryjomu rzucały na wiatr garści
mąki. Miały rację, synu. Wiatr jest wszędzie i słyszy wszystko. Jest też i tu. –
Wskazał długim palcem na płócienny worek na kolanach Luda. – A gdybyś
pozwolił mu uciec, wtedy wróciłby ze swym gniewem.
– W worze jest wiatr? – Ludo ze strachem patrzył na wypukły worek. –
Ale przecież wiatr jest wolny. Słyszę go, jak szumi, jak trzęsie drzewami.
Zmagałem się z nim, idąc do ciebie przez burzę.
– Są różne wiatry, synu. Może być rozgniewany wicher wyrywający stuletnie
drzewa i letni wietrzyk strącający leniwie dojrzałe jabłka. Jest słona bryza zza
morza i pienisty sztorm połykający łodzie. Wiem, jak smakują, jako i ty znasz
smaki potraw i napitku.
– Co to za wiatr, ten, w worku? Czy to dobry podmuch, co może przegnać burzę?
– Nie. – Mężczyzna podciągnął kolana pod brodę, dając oparcie głowie. –
W worku jest górski zryw. Nie czujesz, jak pachnie igliwie? To obłok
pod skrzydła jastrzębia, łyk chłodu dla jelenia i ulga dla zmęczonego wędrowca.
Pochwyciłem go na najwyższym ze szczytów i jest najcenniejszym, co posia
dam. – Zastanowił się. – Choć teraz masz go ty. Chłopiec jest jego panem,
nie starzec.
– Znalazł go mój pies – wyznał Ludo, nie chcąc wiatru. – I worek, i ciebie.
– To bardzo mądry pies. – Nieznajomy cmoknął, a Bury natychmiast podniósł
łeb, pozwalając się pogłaskać. – I ja miałem kiedyś psa, druha do polowania
na wicher. Psiemu nosowi można zaufać bardziej jak ludzkiemu. Psy były drze
wiej wilkami i biegały wolno po świecie. Pamiętają, jak smakuje najczystszy
wiatr. – Z czułością gładził szczeniaka po nakrapianym pysku. Nagle przestał.
Cofnął dłoń. – Ale pies ucierpi tylko w towarzystwie kogoś takiego, jak ja.
Zduhacz ma siebie i swoje stado, nikogo więcej. Wiesz – dodał. – Znasz ten los.
– Ja? – zdziwił się młodzieniec.
– I ty masz owce. Pastwiskiem moich jest niebo, lecz i one noszą na grzbi
etach wełnę. Białe strzegą słońca, a gdy wydoić czarne, dają wam deszcz.
– Nam?
Kiwnął głową.
84

Agata Poważyńska
– Wam, ludziom.
– To znaczy, że ty nie jesteś człowiekiem? – Ludo oddychał szybko. – Wyglądasz
jak jeden z nich. Z nas. Gdyby nie te blizny, ten piorun...
– Blizny? – wyłapał obcy, ściągając brwi. – Tak. Właśnie tak umarłem.
Wtedy, kiedy Perun wybrał mnie na przewodnika swojej wietrznej trzody.
Ugodził mnie piorunem i naznaczył po kres dziejów, czyniąc moje ludzkie ciało
wolnym od trosk. Mogę kroczyć pośród ludzi jako starzec w kapeluszu, ale mogę
też mknąć na wichrowym koniu pośród iskier świeżo wykuwanych błyskawic,
gdzie burzowe chmury są moją brodą, a huk gromu moją pieśnią. Znasz ją,
chłopcze? Pieśń wietrznego syna, do której tańczy wiatr?
Nim Ludo zdążył odpowiedzieć, mężczyzna odchylił głowę i zaśpiewał ci
chym, melodyjnym głosem:
Pędzi ogień na rozstajach,
koń tratuje łany.
Krwawy księżyc hen nad lasem,
bacz, tam wietrzne pany.
Owce beczały, usiłując odsunąć się jak najdalej od widmowego nie
znajomego, który, śpiewając, wydawał się Ludowi jedynie cieniem przyczajo
nym w półmroku.
– Jesteś demonem – zrozumiał nagle, zrywając się na równe nogi.
Bury zawarczał, obnażając kły. Chmurnik wciąż trzymał dłoń na jego łbie, ale
gniew szczeniaka był wymierzony w młodzieńca, jakby przybysz zawładnął
duszą zwierzęcia. – Nie chcę widm pod moim dachem. Źle zrobiłem, że wyniosłem
cię z burzy.
– Kto ugości zbłąkanego, ten winien go osuszyć, nakarmić i odziać –
wyrecytował spokojnym głosem zduhacz. Nie ujrzawszy zrozumienia w oczach
chłopaka, wykrzywił usta. – Ostrzegłem cię, że moja opowieść nie należy do
zwyczajnych. Mówiłem, że nie zrozumiesz.
– Jesteś szkodnikiem i mąciwodą – nie ustępował chłopak.
– W takim razie, ty jesteś złodziejem. Jak inaczej nazwać to, że odebrałeś
mi coś, co należało do mnie, a potem próbowałeś przekonać się, ile warta jest
ta zrabowana tajemnica? Ocaliłem cię. Ten wiatr jest nieugłaskany i wściekły,
pełny nienawiści pojmanej istoty. Pochłonąłby ciebie, twoje owce i ten dom.
Czy nie uratowałem cię od zguby?
To była prawda, ale Ludo nie mógł przyznać racji demonowi.
– Jeżeli naprawdę nie chcesz ludzkiej krzywdy, nakaż burzy, by odeszła.
Wypowiedział to, nie zastanawiając się nad słowami. Ich echo zawisło
pod wysokim sufitem trzeszczącej stodoły, nie odważając się wyjrzeć na zewnątrz.
Zduhacz nie odzywał się, patrząc w skupieniu przed siebie. Po chwili złączył
palce. Podniósł się na nogi, ciężko i powoli, niczym trapiony straszliwą chorobą
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starzec. Rzeczywiście wydał się stary, w ciemności rzucanej na świat przez
olbrzymie chmury jego twarz się zasępiła, a rysy wyostrzyły. Strzępki jego brody
stały się całkiem białe.
– Nie potrafię tego zrobić – odpowiedział krótko.
Ludo w to nie uwierzył.
– Powiedziałeś, że jesteś panem chmur. Ta burza dręczy nas z twojej winy.
– To prawda, przyszła za mną, jednak nie ja jestem tym, który ją stworzył.
– Nie ty? Więc kto?
– Żmije. – Dźwięk wrogości w ustach starca niemal zranił młodzieńca. –
Kąsają chmury i tańczą w ich krwi.
– Wietrzne stwory. – Ludo cofnął się o krok. – Złe i okrutne. Dzieci ciemności.
– Chcesz, bym poszedł. – Starzec uśmiechnął się ponuro. – Dobrze. Odejdę.
Ale wiedz, że wtedy ta burza nie przestanie was nękać. Żmije będą pożerać
owce, aż zostaną im psy, a potem ludzie. Jak myślisz, co stało się z twoją rogatą
zgubą? Zgubiła drogę w zbożu? Przepadła w wysokiej trawie? – Oczy mu
rozbłysły, a potem zgasły. – W swoim śnie wisiałem nad światem. Patrzyłem,
jak ogromny żmij sfrunął z nieba i z łatwością porwał biegnącego barana.
Ty stałeś obok, jednak nic nie widziałeś. Stworzenia rzucały cienie tak ogromne,
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że przykrywały całą wieś, a ty stałeś na polu zupełnie ślepy. A przecież potrafisz
patrzeć. Potrafisz widzieć.
– Żmije są tutaj? Nad wsią? Nie, zaczekaj! – zawołał, gdy starzec ruszył
w stronę drzwi. – Pokaż mi – zażądał. – Pokaż coś, bym uwierzył.
– Nie pokazuję sztuczek, chłopcze. Nie jestem wędrownym kuglarzem.
– Proszę. – Ludo zaszedł mu drogę. – Pomogę ci, ale muszę wiedzieć,
że mówisz prawdę.
– Pomożesz mi? Nie masz pojęcia, co ci grozi. – Starzec pokręcił głową. –
Dobrze – rzekł, wzdychając. – Pokażę ci. Daj mi ten sznur, który wisi na kołku,
a potem wyjdź ze mną na pole.
– W burzę?
Zduhacz chwycił jeden z kijów, których Ludo używał podczas wypasu owiec.
Zważył go w dłoni, obrócił zręcznie parę razy, a potem uderzył nim o klepisko.
Drzwi stodoły zaskrzypiały, otwierając się posłusznie. Ludo przełknął ślinę,
pospiesznie zwijając wskazany przez starca sznur. Gdy tylko skończył, wybiegł
za nim na zewnątrz.
Ten stał pośród zawieruchy, wpatrzony w czarne niebo.
– Widzisz? – spytał cicho. – Tam.
Ludo zadarł głowę, mrużąc oczy. Patrzył na gęste, złowróżbne chmury,
kotłujące się wściekle wysoko ponad słomianymi dachami chat. Od samego
widoku serce podchodziło mu do gardła.
– Chmury… Burza…
– Nie – skarcił go starzec, zarzucając na ramię sznur, który przyniósł Ludo. –
Żmije.
Uniósł kij, a strumień powietrza wytrysnął nagle z jego ręki, przemknął
prędko po gładkim drewnie kostura i wystrzelił pośród chmury. Odłamek czar
nego nieba zadrżał i odpadł, zmieniając się w drobny pył. Za nim była plama
niebieskiego nieba, dobrego nieba, wolnego od niedoli. Przez chwilę Ludowi
wydawało się, że dostrzega cień prześlizgującego się na jasnym tle ogromne
go ogona, ale kiedy zamrugał, kształtu nie było, a chmury na powrót stały się
kłębiaste i czarne.
– Ten cień? – spytał drżącym głosem. – To on? Żmij?
– Tylko jeden z nich. Są tam setki. Kąsają się i ranią nawzajem ostrymi
szponami, a ich splątane ciała to kolczaste chmury.
Ludo spojrzał na starca. Już nie wydał mu się człowiekiem. Poczuł strach,
że stoi tak blisko niego.
– Wybacz, że ci nie uwierzyłem. Nie odchodź. Bogowie...
– Bogowie mają mnie, bym walczył pod niebem. I ciebie, byś ujrzał stwory. –
Oceniał go swoimi bezbarwnymi oczami. – Twoja dłoń. Ta, w którą zranił cię
pies. Podnieś ją.
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Ludo zrobił, jak mu rozkazano. Starzec ujął rękę ostrożnie, odwinął kawałek
brudnej od krwi szmaty. Jego zmarszczone czoło zdradzało zaskoczenie.
– Sześciopalcy – szepnął. – To dlatego mieszkacie na skraju wsi.
Ludo spuścił wzrok.
– To nie twoja sprawa.
– Mylisz się. Sześciopalcy człowiek ma dar. Potrafi dostrzec zło. –
Jego świdrujące spojrzenie przenikało go na wskroś. – I potrafi mu zapobiec.
Pójdziesz ze mną – oświadczył. Zawahał się. – Masz jakieś imię?
– Ludomir. Ale wołają mnie… Matka... Ona nazywa mnie Ludo.
– Nie jestem twoją matką. Ja mam na imię Drak.
– Smok?
Gdy starzec zaczerpnął odrobinę powietrza, całe jego ciało napęczniało
i urosło, jakby zaledwie krztyna wiatru wystarczyła, żeby wrócić mu siły.
Wydał się wyższy i silniejszy, z jego twarzy zniknęło strapienie. Odwrócił się,
rozkładając ręce.
– Perunie, oto kroczę, by przywrócić pokój twojemu królestwu.
Czy mnie widzisz?
I wtem, niczym odpowiedź na jego pytanie, po niebie przemknęła błyskawica,
która uderzyła w jeden z wyższych drzew na wzgórzu. Szeroki dąb natychmiast
stanął w płomieniach, a bijący z niego dym położył się na horyzoncie, rzucony
na kolana przez warczące chmury.
– Nie mamy wiele czasu. – Drak obserwował to beznamiętnymi oczami. –
Musimy dotrzeć pod to drzewo, nim ogień się wypali.
***
Każde pytanie, które próbował ułożyć w głowie Ludo, wydawało mu się głupie
i dziecinne, jednak zmagał się z myślami, idąc za pospiesznie stawiającym kroki
zduhaczem. Choć co rusz otwierał usta, nie odważył się odezwać do chudego,
wysokiego starca, który z workiem na ramieniu i kosturem w dłoni wspinał się
na pagórek, rozstępując wiatry zalegające na ich drodze.
Ogień malał w oczach, szaroniebieskie płomienie kurczyły się, pożerając pień
starego drzewa. Ukąszenia ogromnych paszczy odrywały gałęzie i wypluwały
poczerniałe liście. Gdy Ludo skupił wzrok na dymie, dostrzegł ptaki przycupnięte
w koronie płonącego dębu. Nieruchome i milczące, nie mogły być prawdziwe.
Młodzieniec pospiesznie przetarł oczy. Mimo tego, ptaki wciąż tam były, czarne
i nastroszone, błyskające oczami na tle ognia.
– Draku? – odezwał się. – Tam, na drzewie… Te ptaki. Czy one są martwe?
Starzec omiótł dąb spojrzeniem, nie przestając iść.
– Ptaki, mówisz? A jak one wyglądają?
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– Nie widzisz ich? – zdziwił się młodzieniec.
– Nie, ale czuję wiatr między piórami spalonych skrzydeł. Jest czarny, jak
one. Jakiego koloru są ich ślepia?
– Czerwone. – Ludo widział to wyraźnie. Jeden z ptaków poruszył się, zanie
pokojony. – Mają krwistoczerwone oczy, a dzioby białe jak mleko.
– Jak kość – poprawił go starzec. Westchnął. – Żmije kują ciemne gwiazdy
z burzowych chmur, ale wygodniej im przechadzać się po świecie jako czarne
zwierzęta o trupich skazach. Są tutaj, czekają. Wypatrują.
– Kogo?
– Ciebie.
Zdumiony Ludo przystanął, a potem dogonił starca biegiem. Niektóre ptaki
zaczynały trzepotać skrzydłami i rozdzierać krzywe dzioby. Zamiast wroniego
wrzasku, młodzieniec usłyszał dźwięk podobny do rumoru spadających
kamieni. Ogień opadł już do podnóża drzewa, zwijając paski poczerniałej
kory. Pień rozpękł się na dwoje z głuchym łupnięciem, a ze środka zionął dym
i buchały iskry.
– Dlaczego Perun miałby ranić swoje własne drzewo? – spytał Ludo, osłaniając
twarz przed żarem.
– By wskazać mi kryjówkę skrzydlatych złodziei.
Wrony oburzyły się, zaciskając szpony na gałęziach i bijąc skrzy
dłami p
 owietrze.
– Ukradły coś od ciebie? Co takiego?
– Wiej! – krzyknął nagle starzec, wnosząc ręce ku drzewu. – Dmij, wij, tnij!
Runął gwałtowny wiatr, skoczył do przodu niczym drapieżnik, Ludo zobaczył
jego kudłate, umięśnione cielsko, jego kształtny, długi łeb. Istota wzbiła się
w powietrze i runęła na przysiadłe na gałęziach wrzeszczące ptaki. Zatrzepały
skrzydła, pióra trysnęły na wszystkie strony. Wietrzna paszcza zacisnęła się
na chmarze i rozpadła się w pył, mącąc dym i gasząc iskry. Odległe krakanie
wybrzmiewało, kiedy ocalałe ptaki pierzchały ile sił ku burzowym chmurom.
Rozłupany pień wielkiego dębu stał wolny od płomieni, a w jego środku
błyskało światło.
– Wyjmij je – nakazał młodzianowi Drak, ocierając czoło. – No, nie lękaj się.
Drzewo jest zimne.
Było. Ludo ze strachem dotknął dłonią sękatego dębu, ale poczuł jedynie
chłód, jakby drzewo spłonęło bardzo dawno temu. Przecisnął się przez rozległą
szczelinę i stanął w środku pnia, gdzie połyskiwały zdobycze złodziejskich
wron. Ludo rozgarnął ziarnisty popiół. Ujrzał płócienne wory, złożone jeden
na drugim, podobne do tego, który znalazł pędzący po polu szczeniak.
Starzec uklęknął przy nich, gładząc je z czułością. Jego bezbarwne oczy
wypełniły się ulgą.
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– Czy to… Też są wiatry? – spytał Ludo.
– Tak. I nie. Mam tutaj deszcze i grady, mam haki, kotwice oraz liny, by ciosać
chmury i zmieniać kierunek ich marszu. – Wodził spojrzeniem po horyzoncie,
aż w końcu zatrzymał wzrok na czekającym w skupieniu młodzieńcowi. –
Perun wybrał cię, nim jeszcze się narodziłeś – wyznał. – Sześciopalcy człowiek
może pomieścić w swoich dłoniach więcej wiatru. Nie będzie zręczniejszego od
niego, nawet najroślejszy i najsilniejszy mąż świata nie zdoła mu dorównać.
Ludo słuchał z niedowierzaniem.
– Wy nie macie sześciu palców, panie. To znaczy, że Perun was nie potrze
bował?
– Gdy byłem żywy, nie. Lecz potem zabrała mnie burza. Obudziłem się
pośród chmur tak czarnych, że przyćmiewały świat. To był dzień podobny do
tego. – Spojrzał w górę. – A wtedy nigdy nie wiadomo, co zastaną ludzie, kiedy
niebo ponownie się rozstąpi.
– To chcesz zrobić, panie? Rozstąpić niebo?
– Tak. Dokonamy tego razem.
– Ja nie potrafię – powiedział wystraszony młodzieniec. – Nie wiem jak.
– Otwórz ten worek. – Starzec szturchnął wór czubkiem stopy. – To wierny
wiatr. Nic ci nie zrobi.
Ludo oddychał szybko, podnosząc drobny woreczek, zdający się być
wypełniony ziarnami kłującego zboża. Rozsznurował go i ostrożnie rozszerzył
otwór, mrużąc oczy w oczekiwaniu na podmuch wypuszczonego powietrza.
Poczuł jedynie delikatny wietrzyk, który przemknął niespiesznie po jego ra
mieniu, zmierzwił mu włosy, a potem spłynął po ramionach. Gdy Ludo podniósł
dłonie, miał wrażenie, że coś wije się między jego palcami.
– Niech cię nie zmyli jego łagodna natura – ostrzegł go starzec. – To potężny,
waleczny wiatr.
– Co mam z nim zrobić?
– Przepędzić cienie. – Drak wyjął coś z innego wora. Był to długi, gruby sznur
zakończony stalowym hakiem. – Chmury wiszą nisko. Poradzisz sobie.
Zduhacz cofnął się o krok, zaparł o ziemię i zamachnął pewnie, ciskając liną
w stronę burzy. Hak wbił się w kłębowisko cienia z rozdzierającym dźwiękiem
i rozpruł go na dwoje. Starzec zwijał linę, odginając niebo w dół. W środku
miotały się kształty, ciemne i złowieszcze.
– Idź, Ludo – krzyknął Drak. – Wspinaj się. Perun wskaże ci, co czynić.
– Ale…
– Wiatr cię posłucha. Jesteś jego synem.
Ludo spojrzał w drżące niebo. Poczuł podmuch zimnego wiatru, który
przegnał jego strach. Coś nakazywało mu iść. Wiedział, że wicher jest u jego
boku, dobre zwierzę, odważne i wierne jak pies. Wyobraził go sobie jak Burego,
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jego szczeniaka, kudłatego owczarka o postawionych uszach i mądrych,
błyszczących ślepiach. Usłyszał, jak wybiega do przodu, uderzając łapami o cie
niste, zbite powietrze, zachęcając go szczeknięciem do wspinaczki.
I Ludo podążył za nim w ciemność.
***
Staruszka dolała mówiącemu oskoły, gniewnie patrząc na zasłuchanych lu
dzi.
– Teraz mu wierzycie, hę? Przypominacie sobie, kto wieś ocalił?
– Ale jak? – Najroślejszy z wieśniaków wpatrywał się ze zdumieniem w przy
bysza. – Panie, jakżeście tego dokonali? Kroczyliście po niebie, jak sam wicher?
Chmurnik wypił, otarł usta. Wstał, nie wydając żadnego dźwięku, po czym
podniósł wypełniony wiatrem wór. Dłoń, którą ujął zwinięty sznur, liczyła
sześć palców.
– Nie dostrzegacie ich, choć tną pazurami wicher i połykają gwiazdy.
Ale ujrzycie to, co zostanie po nich, gdy odejdą.
– A co to będzie, panie? Co za chmurami?
Człowiek ruszył ku wyjściu. Zatrzymał się tylko na krótką chwilę,
żeby odpowiedzieć:
– Gdy chmury się rozstąpią, albo niebo, albo ziemia, będzie broczyć krwią.
Nie wychodźcie, póki nie poczujecie jej zapachu.
Wieśniacy zrobili, jak rzekł zduhacz. A kiedy w szczeliny zatrzaśniętych
okiennic zajrzała czerwień, z trwogą zdjęli rygiel z drzwi i wyszli na zewnątrz,
osłaniając oczy. Na horyzoncie płonęło pole, ogień sunął po grzbietach traw,
płosząc biegnące konie. Wysoko, na niebie wolnym od chmur, stał krwisto
czerwony księżyc. Pod jego okiem leżał nieruchomy człowiek, a jego ciało
zdobiła rana w kształcie błyskawicy.

Agata Poważyńska
Ma dwadzieścia dwa lata, z wykształcenia pedagog. Pisze głównie fantasy, interesuje
się językoznawstwem i światotworzeniem. Zadebiutowała w ostatnim letnim Silmarisie,
jest również finalistką zielonogórskiego konkursu na fanfic oraz Konkursu Obscura.
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Srebrna
Magda Flank-Wiecha

Przez Kranicę płynie rzeka. Wije się leniwie między domami i łąkami.
We wsi mieszkają ludzie – oni nazwali rzekę Srebrna, bo woda w niej jest
sina i błyszcząca. Wśród ludzi jest ksiądz proboszcz, babka zielarka, jest też
pięcioletnia Olga.
Za brzozowym zagajnikiem Srebrna zakręca i wpływa do lasu. Szeleści i łas
kocze trawy, pędy krzewów i korzenie drzew. Potem rozgałęzia się przy starym
dębie i tworzy wodną pajęczynę. Przy dębie mieszka utopiec. Ktoś kiedyś nazwał
człowieka, którym był utopiec, zanim stał się sobą, ale nikt już tego nie pamięta.
To, co zapomniane – nie istnieje.
***
Jest styczniowe popołudnie. Kranica wygrzewa się w krótkich promieniach
słońca, otulona białym kożuchem. Tu i ówdzie lód topnieje, a ziemia zamienia
się w błoto.
Olga niesie do tartaku kosz z jedzeniem dla ojca – ciastem, mlekiem
i wędlinami. Idzie wzdłuż Srebrnej, skacząc z jednego fragmentu suchej drogi
na drugi, by nie zabłocić nowych bucików.
Nagle jej noga wykrzywia się boleśnie, a Olga chwieje się i upada.
Uderza głową o kamień, turla się po śliskim zboczu i wpada do wody.
Znajduje ją ojciec, gdy wraca z tartaku wiele godzin później. Olga jest nie
przytomna, zimna i sina.
Rodzice Olgi wzywają lekarza. Ten kręci głową i zaciska usta w cienką,
złowróżbną linię.
– Przemarzła na kość. Myślę, że do płuc dostała się woda. Nie wiem, czy
dziecko przeżyje noc.
Olga leży w swoim łóżku na poddaszu. Ojciec co chwila poprawia po
duszki i koce, jakby chciał uformować kokon, spod którego nie byłoby słychać
świszczącego głosu Olgi.
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Babka Olgi spluwa na podłogę.
– A te wasze doktóry gówno wiedzą.
***
Tej nocy księżyc jest w nowiu. Babka wymyka się z domu, pod zarzuconym
na ramiona kożuchem upycha woreczek z solą i zasuszoną przytulią. Przecho
dzi przez wieś, w ręku trzyma siekierę. Wchodzi do lasu, który zimą jest głuchy
i nagi, pozbawiony zieleniejącej godności.
Gdy babka dociera do uroczyska, znajduje miejsce przy wiekowym dębie
i rozgarnia rękami śnieg. Widzi swoje odbicie w ściętej mrozem rzece – wykrzy
wione, szarpane między powietrzem a wodą.
Babka robi zamach i uderza siekierą w rzekę. Lód pęka i Srebrna tryska
kłębem pary.
– Ty, ej, ty, słyszysz mnie?! – Babka nachyla się nad przeręblą i krzyczy
w wodę. – Oddaj mi Olgę, ona nie jest twoja!
Rzeka nie odpowiada, ale babka się nie poddaje. Wyciąga zza pazuchy
sól i wsypuje ją do przerębli. Słychać wysoki pisk, jakby odgłos podtapianego
kocięta. Woda zaczyna się pienić i bulgotać.
Babka nachyla się niżej, haczykowaty nos niemal dotyka tafli wody.
– Lekarz mówił, że ona ma wodę w płucach – mówi. – To twoja sprawka.
Odejdź, zostaw ją. Ona nie jest dla ciebie.
Na dnie rzeki leżą dwa połyskujące żółte kamienie. Ich blask jest hipno
tyzujący. To złoto? Monety?
Babka zaczyna się śmiać.
– Ty biesie, mnie, starą, chciałeś zbałamucić?! Bezwstydnik!
– Idź stąd. Zostaw mnie w spokoju. Szanuję twoją moc, więc nie zrobię ci
krzywdy – odpowiada jej woda.
– Najpierw obiecaj, że oddasz mi Olgę.
– Sama do mnie przyszła.
Babka wyciąga spod kożucha przytulię. Woda znów zaczyna pryskać
i bulgotać.
– Jak mi jej nie oddasz, to cię przegonię. Wiesz, że potrafię.
Woda tężeje zmrożona słowami babki. Złote kamienie turlają się po dnie,
są jak odbicie migoczących gwiazd.
– Zgoda. Ale jeśli ona jeszcze raz do mnie przyjdzie, z własnej woli, to będzie
moja. I nic na to nie poradzisz.
Babka kiwa głową.
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Gdy wraca z lasu, patrzy w gwiazdy, alfabet przyszłości. Odwraca głowę.
Odtąd ani razu nie spojrzy już w przyszłość. Nie boi się tego, co mogłaby
zobaczyć – jest już stara, wie, że los nie zna pojęć dobra i zła, zna jedynie przy
czyny i skutki.
Babka boi się, że mogłaby pomyśleć, że to jej wina.
***
Olga wraca do zdrowia po zapaleniu płuc. Myszkuje po domu, podjada
ze stołu w kuchni kołocz, przymierza mamine sukienki. Pewnego dnia odkrywa
w szufladzie w sypialni rodziców drewniane pudło wypełnione nićmi, igłami
i szpilkami o pulchnych główkach.
– Ty jesteś królową śniegu – mówi do białej nitki, nawijając ją na palce
i wiążąc na niej małe supełki.
Matka uczy ją szyć i Olga odkrywa radosny świat pełen ściegów, oczek
i falban.
Gdy kończy szkołę w Kranicy, rodzice wysyłają ją do szkoły krawieckiej
do Częstochowy.
Babka patrzy na Olgę i mruczy zadowolona. Częstochowa jest dość daleko.
Od tej pory Olga mieszka w mieście, a do rodzinnej Kranicy wraca na wakacje.
Ilekroć przyjeżdża do domu, matka ciąga ją ze sobą do sąsiadek.
Pokazuje nowe marszczenia w spódnicy i wymyślne koronki przy kołnierzach.
– To moja Oleńka zrobiła – mówi z takim błyskiem w oku, do którego zdolne
są tylko matki.
Lato na wsi jest leniwe, pachnące. Rano – mlekiem i owocami, gdy Olga
piecze ciasto, które po południu niesie ojcu do tartaku. Potem pachnie kroch
malem i octem, gdy Olga z matką sprzątają dom i robią pranie. Wieczorem lato
pachnie lepkimi czereśniami i gorącym, ciężkim powietrzem. Olga przesia
duje na werandzie z robótką w ręku. Słucha drżącej melodii wsi – brzęczących
trzmieli i szelestu wysokich traw na łąkach starego Giemzy.
Często przychodzi do nich Vefa – koleżanka Olgi z dzieciństwa. Siadają wtedy
na trawie pod rozłożystą lipą i rozmawiają, aż zapada aksamitna noc.
– Klimczuki robią w sobotę ognisko nad Srebrną. Będą tańce, wujek Franka
przywiózł z Niemiec gitarę i flet – mówi Vefa pewnego wieczoru.
– Toż to Noc Świętojańska! – wtrąca babka, która siedzi na korzeniu wielkiej
lipy i obiera zielone jabłka.
Olga i Vefa nie znają tego zwyczaju, więc babka opowiada im o puszczaniu
wianków, paleniu ziół i skakaniu przez ogień. Vefa klaszcze zachwycona.
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– Musimy też tak zrobić na ognisku u Klimczuków!
– I pamiętajcie, żeby do tego czasu nie wchodzić do wody, bo was porwie
utopiec – przestrzega je babka.
– Co za utopiec, co to za zabobony? – woła matka Olgi z drugiego końca ogrodu.
Babka spluwa na ziemię.
– Zabobony, zabobony, gówno wiedzą!
***
Utopiec najbardziej lubi miejsce przy starym dębie, gdzie jest cicho, a brzeg
rzeki porastają małe paprocie i krzaki jagód. Rzadko zapuszcza się w pobliże
Kranicy, męczy go hałas ludzkich głosów. Ten dźwięk jest szorstki i drażniący,
bo nie pochodzi z wody, a z powietrza. Sprawia, że utopiec przypomina sobie,
że kiedyś miał imię i żył gdzieś poza Srebrną – wtedy rzeka staje się gęsta i zasi
niona od jego wspomnień. Utopiec nie chce pamiętać.
Kiedy odwiedza go ta straszna starucha, śmierdząca przytulią i sypiąca sól do
wody – przypomina sobie wszystko i płacze całą noc, błagając słońce, by wzeszło
i skończyło jego męki, by mógł zapaść w senne odrętwienie niepamiętania.
To było jesienią, gdy do Kranicy przyjechała dziedziczka. Odpoczywała
po ciężkim połogu w dworku pod lasem. Jeździła po okolicy furmanką, a jej oczy
obejmowały wieś łagodnym spojrzeniem.
Gdy wracała z niedzielnej mszy, zobaczył ją młody, wysoki chłopak z młyna.
Zobaczył i przepadł. Chodził za nią wszędzie, bez nadziei na choćby łaskawe
spojrzenie. Gdzie on do takiej panny?
A jednak go przyjęła. Jej ciało było wiotkie jak gałęzie wierzby płaczącej.
Dłonie miękkie i błądzące. Stopy małe i kościste.
Chciał ją ugryźć w tym miejscu tuż nad kostką, gdzie skóra jest cienka i zna
czona siateczką żył. Gdy szczerzył zęby, otworzyły się drzwi i do sypialni wpadł
ojciec dziedziczki, zaniepokojony hałasami. Lufa strzelby błysnęła w świetle
księżyca, podobnie jak trzy pary oczu – oczy zamglone, oczy przerażone
i oczy nienawistne.
Ojciec podniósł broń i strzelił, ale chybił. Chłopak wyskoczył przez okno
w krzaki róż – kolce potargały mu koszulę i podrapały plecy.
Po trzech dniach nie było we wsi śladu po dziedziczce.
Były za to wstęgi dni i nocy, wypełnione rwącą tęsknotą i złością. Był ostry
smak wódki, który roztopił wszystkie wspomnienia w ogromną kałużę. W końcu
chłopak do niej wpadł i obudził się pewnej nocy na uroczysku.
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Ten jeden raz, pod wpływem głosu staruchy, utopiec przypomina sobie,
że ten chłopak i on to jedno. Pamięta swoje nogi, dłonie, smak chleba i wódki.
Wszechświaty utopca i człowieka, którym był kiedyś, spotykają się. Owocem tego
spotkania jest uczucie pustki.
Z czasem znikają obrazy i wspomnienia, znikają smak i dźwięk. Utopiec znów
zapomina. Kręci się w wodzie, zrywa paprocie, robi z nich naszyjniki i zawiesza
sobie na szyi. Przekłada kamienie na dnie rzeki. Nocą chodzi po lesie, zbiera
jagody, skorupki po jajkach, gałęzie. Chowa je między korzeniami dębu i długo
na nie patrzy.
Ale pustka nie znika.
***
Olga siedzi na konarze i je chleb maczany w konfiturze. Nie tańczy, jest zbyt
nieśmiała. Widok rumianych twarzy i rozpalonych spojrzeń wprowadza ją
w hipnotyczny, senny nastrój. Wydaje jej się, że woda szeleści, a Srebrna chce
wypłynąć i zatańczyć z nimi, ale boi się ognia i zapachu palonych ziół.
Do Olgi przysiada się Janek, kuzyn Franka. Przyjechał wiosną z Warszawy
odpoczywać po szkarlatynie. Olga widziała go w wiosce po ostatniej niedzielnej
mszy. Zwrócił jej uwagę bladą, wychudzoną twarzą i mętnym wzrokiem.
– Nie tańczysz? – pyta Janek, sięgając po ciasto.
Olga kręci głową.
– Wiosną skręciłam nogę. Jeszcze za wcześnie na skakanie.
Janek uśmiecha się. W kącikach ust ma okruszki ciasta.
– To jest nas dwoje.
Gdy księżyc wychodzi zza chmur i rozświetla polanę, Olga bierze swój
 ianek i kładzie na wodzie, wtykając między kwiaty zapalone drewienko
w
zo
 gniska. Płomień odbija się w rzece i Olga widzi dwoje złotych oczu.
Wianek przechyla się, jakby miał utonąć, ale po chwili płynie już z prądem
rzeki. Dołączają do niego kolejne. Ich kształty są miękkie i rozmyte.
Vefa krzyczy ze złości, gdy jej wianek zaczyna płonąć. Zostają z niego tylko
ciemna plama i strużki dymu.
Olga myśli, że to dusze kwiatów wspinają się do nieba. Ona na ich miejscu
wolałaby spłynąć i wczepić się w falującą taflę jeziora.
Janek łapie wianek Olgi. Jego poszarzała, zmęczona twarz rozjaśnia się,
a cienie pod oczami znikają
Od tej pory, za każdym razem gdy Olga wraca po południu z tartaku, Janek
czeka na nią przy drodze.
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Chodzą na spacery przez łąki, czasem zapuszczają się w cień zagajników.
Siadają na miękkiej trawie i milczą, nachylając się do siebie. Janek łapie jej
drobną dłoń w swoją, a Olga dziwi się, że uścisk może być tak mocny i ciepły.
Zaraz po odpuście świętej Anny, Janek wraca do Warszawy. Wyjeżdża
z Kranicy odmieniony – krzepki, opalony i uśmiechnięty. Przed wyjazdem przy
chodzi do rodziców Olgi i prosi o jej rękę. Obiecuje, że za rok wróci z pieniędzmi
na dom i garniturem na wesele.
Ojciec Olgi ściska jego dłoń i klepie po ramieniu. Matka pęka z dumy, patrząc
na przyszłego zięcia roziskrzonymi oczami. Olga siedzi spłoszona na ławce
przed domem.
Janek obiecuje pisać listy, całuje ją w drżącą dłoń, a potem zakłada jej za ucho
kwiat rumianku.
– Do zobaczenia, najdroższa.
Płatki rumianku są zwiędłe i zbrązowiałe, a zapach słodki i mdlący.
***
W upalne, sierpniowe popołudnia, Olga i Vefa chodzą nad Srebrną.
Przy brzozowym zagajniku rzeka rozszerza się, tworząc niewielkie, płytkie je
ziorko. Wszystkie dzieciaki ze wsi zbiegają się w tym miejscu. Krzyczą, chlapią
się wodą i puszczają kaczki po rzece.
– Ty to masz życie! – wzdycha Vefa, gdy Olga opowiada jej o szkole krawiec
kiej i Częstochowie. – Suknie, kawiarnie, a i chłopaki pewnie jak z magazynów!
– Może, nie wiem…
– Aj, Olga, tyś już przepadła, tylko Janek ci w głowie!
Śmieją się obie, aż Vefa zauważa Franka i macha do niego.
– Chodź, pójdziemy się popluskać – mówi, zaczesując włosy za ucho.
Srebrna nie jest głęboka, ale Olga patrzy na nią z wahaniem. Babka zawsze
jej powtarzała, żeby uważała na wodę, bo w dzieciństwie prawie się utopiła.
Olga nie umie pływać i teraz boi się zbłaźnienia przed ludźmi.
– Nie, ja muszę na chwilę do cienia – mówi. Wstaje i otrzepuje spódnicę
z trawy. – Pójdę na spacer do lasu.
– Tylko się nie zgub! – woła Vefa i biegnie w stronę Franka.
Olga idzie wzdłuż Srebrnej, oglądając swoje odbicie w falującej toni.
 otyka rozpalonego czoła i czuje, że zaczyna boleć ją głowa. Słyszy huczący
D
odgłos – młyńskie koło, obracające się w rytm słów: „chodź, chodź do mnie”.
Srebrna za brzozowym zagajnikiem zakręca i wpływa do lasu. Olga kluc
zy między drzewami, rozgarniając dłońmi krzaki jeżyn. Promienie słoneczne
przeciskają się przez korony drzew i padają splątane na ziemię.
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Nagle tuż przed Olgą pojawia się zając. Staje na tylnych łapach i łypie na nią
złotymi oczami. Nie jest to spojrzenie zwierzęcia, ale też nie niecierpliwy wzrok
człowieka. Olga podchodzi bliżej, a zając skacze w las. Olga rusza za nim, nie
zważając na gęstniejące zarośla. Pokrzywy parzą jej nogi, we włosy wplątują się
pajęczyny, ale Olga wciąż idzie, jakby zahipnotyzowało ją szemranie strumyka.
Po chwili jej oczom ukazuje się uroczysko. W samym środku stoi dąb o spękanej,
trzeszczącej korze. Dookoła rosną paprocie i jagody. Jest tu ciemno i cicho. Olga
siada na korzeniu przy brzegu i moczy poparzone stopy w chłodnej wodzie.
Patrzy na Srebrną. Rzeka nie jest tu głęboka, widać dno. Woda jest przyjem
na, delikatnie łaskocze stopy. Po chwili wahania Olga ostrożnie wchodzi do rzeki
i czuje ulgę. Białe fałdy spódnicy unoszą się wraz z prądem.
Olga czuje w dole pleców ciepłe ukłucie, które rozlewa się po jej ciele. Ból
głowy mija. Strach również.
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Olga rozpuszcza włosy, schyla się i przemywa rozgrzaną twarz, ochlapuje
r amiona i szyję. Woda zmywa z niej upał. Płynie w dół po opalonych plecach.
Olga wyobraża sobie, że mieszka w rzece, leży całymi dniami na jej powierzchni,
słucha głębokiego oddechu lasu i obserwuje przekwitające kwiaty.
Gdzieś z boku rozlega się hałas. Olga odwraca się przestraszona, ale niko
go nie widzi. Łapie spódnicę w ręce i wychodzi z rzeki. Kładzie mokrą dłoń
na bijącym szaleńczo sercu. Ciepło w dole pleców znika.
Gdy wraca do domu, babka długo patrzy w jej zamglone oczy.
– Gdzie byłaś? Wchodziłaś do rzeki? – pyta dziwnym głosem.
– Tak, było bardzo gorąco, a woda była chłodna. Nie martw się, tam jest płytko.
Babka odwraca głowę i patrzy przez okno na zarys lasu.
– Jest po Kupale. Jest chyba bezpiecznie.
Olga już jej nie słyszy. Próbuje sobie przypomnieć to przyjemne uczucie
w plecach, ale nie potrafi.
***
Bez Janka Kranica staje się jakaś pusta, spróchniała. Olga czuje się samotna,
bo Vefa coraz więcej czasu spędza z Frankiem. Wszyscy czekają na pierwsze
zapowiedzi ich ślubu.
Olga często chodzi nad rzekę, ale unika hałaśliwego miejsca przy zagaj
niku. Zamiast tego skręca do lasu, a dalej, aż do starego dębu, prowadzi ją
złotooki zając.
Olga siada na płaskim kamieniu, albo pękatym korzeniu, wyciąga robótki
i szyje. Nuci pod nosem piosenki. Co jakiś czas wstaje, spaceruje wzdłuż brzegu
rzeki i zbiera jagody, oblepiające niskie krzaki. Nawleka je na nitkę i robi
z nich korale, które zawiesza na szyi. Mięsiste owoce pękają pod palcami, a nie
bieskie strużki soku płyną po ciele, wyznaczając nową siatkę żył, wypełnionych
leśnym powietrzem.
Czasem Olga ściąga sukienkę i zanurza się w chłodnej wodzie. Ma wrażenie,
że kąpie się w niekrochmalonej, miękkiej pościeli.
Najpierw pluska się tylko w płytkim miejscu przy dębie, ale z każdym dniem
płynie dalej. Pływanie okazuje się tak proste – Olga kładzie się na wodzie, a ona
niesie ją przez las, jakby Olga była listkiem.
Czasem Olga widzi w wodzie złote błyski. Wtedy woda głaszcze jej skórę
i całuje stopy. Olga czuje to przyjemne ciepło w plecach, przez które zaczyna
myśleć o różnych rzeczach: o soku z jagód spływającym w dół jej brzucha,
o liściach paproci głaszczących uda. Olga odchyla głowę i przymyka oczy.
Cienie tańczą na jej twarzy, jakby Olga była rozświetloną miłością.
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Gdy wraca do domu i przypomina sobie to wszystko, oblewa ją wstyd. Boi się,
że to, co robi nad rzeką, jest nieodpowiednie, grzeszne. Czuje uderzenie gorąca,
suchość w ustach. Jej myśli stają się mętne i ciemne.
Na niedzielnym kazaniu ksiądz grzmi z ambony. Dowiedział się o puszczaniu
wianków na Srebrnej w Noc Świętojańską.
– Zabobony! Bezbożniki! – krzyczy.
Powietrze jest gęste i duszne. Oldze robi się słabo. Od zapachu kadzidła boli
ją głowa.
Nie rozumie kazania księdza. Nie wie, dlaczego krzyczy. Zamiast słów słyszy
szum wody w chrzcielnicy.
***
Budzi się sucha i pusta. Ma wrażenie, że krew wyparowała z jej ciała i unosi
się różową mgiełką nad polami. W głowie Olga słyszy niskie buczenie, a przed
oczami widzi dziwne obrazy: mętne rzeki przecinają ludzkie ciała i spotykają się
w miejscu porośniętym jagodami.
Wstaje, narzuca na siebie lnianą sukienkę i wychodzi przed dom. Nocne
sierpniowe powietrze otula ją jak płaszcz utkany z zapachu grusz i wilgot
nej ziemi.
Na drodze Olga widzi zająca.
Nie wie, jak dotarła do lasu. Nie pamięta drogi przez wieś i pola, ani przez
chwilę nie myśli o tym, by zawrócić. Idzie chwiejnie, potykając się bosymi sto
pami o wystające korzenie.
Dociera na uroczysko. Na kamieniu pod dębem stoi koszyk, który zostawiła
tu ostatnio. W środku leżą motki wełny i druty.
Olga ściąga sukienkę. Wchodzi do jeziora i zanurza się aż po szyję. Czuje,
że pęcznieje, że jej ręce znów stają się mocne i żywe, a wargi miękkie.
Coś szeleści na brzegu i Olga widzi zająca.
– Po coś mnie tu przyprowadził? – pyta z wyrzutem.
Zając nie odpowiada. Zanurza łapy w wodzie i zsuwa się w nią
z c ichym p
 luskiem.
Złote oczy migoczą przed Olgą, która chce krzyknąć, ale nie potrafi.
Czuje gwałtowne uderzenie gorąca, które zamyka ją w bezruchu.
Widzi długie, wijące się w wodzie ciało. Bladą twarz, tak chudą, jakby ktoś
naciągnął szklistą skórę wprost na kości.
– Jesteś utopcem – mówi powoli.
On kiwa głową. Jego twarz i kark oblepiają zbutwiałe liście.
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– Tak. Ale nie bój się, nic ci nie zrobię. Jest po Kupale, nie wolno mi.
Olga ze zdumieniem stwierdza, że nie bała się nawet przez chwilę.
Przypatruje się jego palcom, pomiędzy którymi jest cienka błona, błyszcząca jak
mydliny po praniu.
– Czy mogę tu zostać? – pyta, a utopiec rozgarnia długimi, patykowatymi
rękami paprocie na brzegu Srebrnej.
– A chcesz?
Jego głos jest bulgoczący, jak gotująca się woda.
Olga patrzy w złote oczy, błyszczące w ciemności. Widzi w nich coś znajo
mego. Coś, co pochodzi z tego samego miejsca, co uczucie w jej plecach. Jest z tej
samej wody, która wypełnia jej brzuch.
– Tak – odpowiada Olga, a potem podchodzi do utopca, drżącą dłonią dotyka
jego śliskiej twarzy i nagle wszystko staje się jasne i pełne.
Od tej pory żyje jak we śnie. W dzień pomaga rodzicom w domu i tartaku,
chodzi na spacery, szyje. Rozmawia i śmieje się, ale swój głos słyszy jakby
zo
 ddali.
W nocy wykrada się z domu i biegnie do lasu.
Ściąga ubranie i siada na brzegu rzeki. Rzuca do wody kamyczki.
Utopiec nurkuje, wyławia je i układa w stosy na brzegu. Jest za ciemno, by szyć,
więc Olga najczęściej leży i wsłuchuje się w odgłosy lasu. Czasem wchodzi do
rzeki i utopiec pokazuje jej różne tajemnice jeziora – skupisko złotych rybek,
kacze jaja w szuwarach, małą jaskinię utworzoną ze zwisających korzeni dębu.
Pewnej nocy Olga w zamian chce opowiedzieć mu o swoim życiu.
Mówi o Kranicy, rodzicach, Vefie, ale utopiec robi się niespokojny. Zaczyna
rzucać się w wodzie, drapać długimi pazurami ziemię i popiskiwać cicho.
– Nie chcę – mówi. – Nie chcę pamiętać.
Więc Olga przestaje opowiadać o świecie poza Srebrną i jest tak, jakby on
nie istniał. Nocą Olga zapomina, że za lasem jest wioska, a w niej ksiądz pro
boszcz, Vefa, babka. Zapomina ich języka. Zamiast tego utopiec uczy ją nucić
jękliwą melodię. Olga śpiewa i ma wrażenie, że muzyka pochodzi nie z gardła,
a z brzucha. Słychać w niej zawodzenie i tęsknotę.
Gdy księżyc chowa się za chmurami, utopiec wychodzi z wody, kładzie się
na brzegu i wpatruje w nagie ciało Olgi.
Olga lubi ten wzrok, lubi świszczący oddech utopca.
Utopiec nigdy nie podchodzi do niej bliżej niż na wyciągnięcie ręki.
Nie próbuje jej dotknąć.
– Nie mogę. Nie wolno mi – mówi.
Olga czuje wtedy smutek i nuci jękliwą melodię. Tęsknota tych dźwięków
staje się jej tęsknotą.
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Gdy wraca do domu, zając odprowadza ją aż do pierwszych zabudowań.
Potem czmycha do lasu, a Olga idzie jak w transie, kładzie się na łóżko i zasypia
niespokojnym snem.
Rano budzi się otępiała i sucha, i przez cały dzień odlicza minuty do ponow
nego spotkania z utopcem.
***
Franek i Vefa urządzają wesele w stodole w sąsiedniej wsi. Strop ozdabiają
długie wstęgi i kule z barwionej tkaniny. Stoły uginają się pod ciężarem ciast
i mięs, a obrusy szybko pokrywają się tłustymi plamami.
Janek nie mógł przyjechać, więc Olga idzie sama. Jest jej z tym dobrze, nie
musi z nikim rozmawiać. Ostatnio zamiast słów woli melodie i często nuci przy
szyciu, albo gotowaniu.
– Oj, Olusia, ty jesteś cała zakochana. – śmieje się matka, patrząc
w rozgorączkowane oczy córki.
Babka jest bardziej podejrzliwa.
– Nie chodzisz ty przypadkiem nad Srebrną? – pyta raz wnuczki.
– Sama? Babciu, nudno tak samej – odpowiada Olga, odwracając wzrok.
O północy Olga jest znużona głośną muzyką i krzykami. Obrzydza ją widok
spoconych mężczyzn. Ich nabrzmiałe twarze falują, jakby wypita wódka
próbowała przecisnąć się przez rozszerzone pory skóry.
Olga wychodzi więc wcześniej i rusza na piechotę do Kranicy. Gdy jest
w połowie drogi, dogania ją Jakub na furmance. Olga widywała go czasami jak
przyjeżdżał po drewno do tartaku. Jakub proponuje, że odwiezie ją do domu,
a ona przytakuje z ulgą.
Droga mija im w milczeniu. Olga nie ma siły ani ochoty rozmawiać, a i Jakub
nie wie, jak ją zagadać. Co chwila jednak łypie na nią spod krzaczastych brwi.
Jego wzrok przyciągają zwłaszcza jej odkryte kolana.
Nagle Jakub wstrzymuje konia.
– Coś się stało? – pyta Olga, a potem krzyczy, gdy czuje na sobie ciężar jego
spoconego ciała i lepki, tłusty dotyk na piersi.
Jakub zadziera jej spódnicę i dotyka ciepłego uda. Olga się szarpie, krzyczy
i wzywa pomocy. Kwiecisty materiał zakrywa jej twarz.
Jakub prostuje się i odpina sprzączkę paska. Wtedy Olga wierzga nogami
i kopie go w pierś. Zrywa się, zeskakuje z wozu i zaczyna biec przez pola.
– Nie uciekniesz! – Jakub śmieje się i rusza biegiem za nią.
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Olga wie, że Jakub zaraz ją dogoni. Przerażona obraca głowę i widzi jego
ciemną sylwetkę. Jest coraz bliżej. Sto kroków. Pięćdziesiąt. Dziesięć.
Olga potyka się o wystający korzeń i przewraca. Turla się po zboczu i wpada
do rzeki.
Przez chwilę myśli o tym styczniowym popołudniu, gdy jako dziecko prawie
zamarzła na brzegu Srebrnej i łka cicho.
Jakub dopada do niej i łapie za włosy.
– Zaraz ci pokażę! – warczy, szarpiąc się ze sprzączką. Spodnie opadają mu
do kostek. Olga zaciska powieki.
Słyszy plusk i bulgot. Jakub puszcza jej włosy. Olga odczołguje się i otwie
ra oczy.
Jakub leży twarzą w rzece. Woda jest płytka, ale Jakub miota się w niej, jakby
coś siedziało mu na plecach i przygniatało do dna.
Olga łapie poły spódnicy i zaczyna biec do domu. Choć nikt jej już nie goni,
pędzi, jakby uciekała przed samą śmiercią.
Gdy dociera do wioski, zatrzymuje się i ogląda za siebie. Szuka błyszczących
złotych oczu. Jest pewna, że widziała je, gdy Jakub topił się w Srebrnej.
W końcu spostrzega zająca na skraju lasu. Choć dzieli ich spora odległość,
Olga wie, że patrzy wprost na nią.
Ciało Jakuba znajduje rano ojciec Franka. Olga nie idzie na pogrzeb.
***
Jesienią Olga wraca do Częstochowy.
– To tylko kilka miesięcy – mówi, gdy żegna się z utopcem ostatniej nocy
w Kranicy. – Wrócę. Nawet nie zauważysz kiedy, a znów tu będę.
Ale gdy tylko opuszcza Kranicę, gdy widzi posępne, murowane domy i bru
kowane ulice, nagle boi się jesieni i zimy. Każda chwila bez utopca jest jak smolis
ta rzeka, w której Olga brodzi po omacku. Przez pierwsze kilka dni nie może
się otrząsnąć, jakby zapomniała jak żyć z ludźmi. Chodzi milcząca i posępna.
Nocą śni, że jest w lesie i zrywa jagody. Rano musi długo przemywać twarz wodą
z miednicy, zanim wraca jej przytomność umysłu.
Tęskni za nim, myśli o nim bez ustanku. Zamiast modnych garsonek, szyje
kwieciste spódnice z lekkich materiałów, w których chce mu się pokazać,
ściągnąć przed nim i rzucić na ziemię, splątane i zapomniane. Wybiera zielone
wzory i materiały, które unoszą się na wodzie.
Tylko listy od Janka, przychodzące raz w tygodniu, przypominają jej, że ludz
kie życie składa się z ciała i krwi – nie mchu i wody.
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Odpisuje na każdy list, choć przychodzi jej to z trudem. Zdania na papierze
wyglądają inaczej niż w głowie, są pozbawione uczucia i sztywne.
W listopadzie Janek pisze, że znalazł miejsce na ich dom. Działka znajduje
się na północy Warszawy, prowadzi do niej ubita droga, a środek podwórka
przecina mały ciek wodny.
Olga wyobraża sobie ich wspólny dom. Dzieci biegające po zielonej, miękkiej
trawie. Janka rąbiącego drewno na ognisko.
W tle szumią drzewa i szeleści strumyk.
Kładzie się na łóżku i zamyka oczy. Ma wrażenie, że jej ciało smagają wil
gotne liście paproci.
Tej nocy pisze jedyny list miłosny w swoim życiu. Każde słowo odmienia
przez tęsknotę i miłość. Pismo jest pochyłe i poskręcane, jak korzenie stare
go dębu.
Olga pisze całą noc, mokra i rozgorączkowana. Pot ścieka jej po plecach
i twarzy, zbiera się w zagłębieniach obojczyków i w dołku między piersiami,
a potem spływa, gromadząc się i gęstniejąc między nogami.
Dopiero po wysłaniu listu Olga uświadamia sobie, że nie napisała go do Janka.
Gdy niebo zasnuwa się pierwszą różową chmurą, zwiastującą nadejście lata,
Olga pojmuje dwoistość swojego świata i wie, że musi dokonać wyboru.
Zaczyna więc szyć swoją suknię ślubną. Przeciąga królową śniegu przez
warstwy muślinu i płacze całą noc.
Kwieciste suknie i spódnice pali w piecu.
***
Lato znów otula Kranicę gęstym zapachem bzu i owoców. Srebrna tętni leni
wym, zapomnianym rytmem. Odkąd wójt zbudował we wsi basen, otoczony
żółtymi parasolami, nikt już nie chodzi nad brzozowy zagajnik.
Czasem tylko pojawia się tam złotooki zając. Staje na tylnych łapach, wyciąga
pysk w górę, zerka w głąb wioski i obserwuje drogę, jakby na kogoś czekał.
Olga przyjeżdża do rodziców tydzień przed ślubem. Babka patrzy na nią
podejrzliwie. Widzi głębokie bruzdy smutku, otaczające mętne oczy wnuczki.
– Ona nie jest szczęśliwa – mówi. – Kocha innego.
– Oszalała babka na starość – burczy matka Olgi.
Ale babka swoje wie.
– Nie wolno ci tam więcej iść. Nie wolno, rozumiesz? Wyjedziesz i wszystko
będzie dobrze. Olga kiwa głową i zagryza wargę.
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***
W noc przed ślubem Olga zakłada na siebie koronkową suknię, którą
dziergała zeszłego lata. Do bocznego szwu przyczepia agrafką mały woreczek.
Wymyka się z domu. Spogląda w rozgwieżdżone, bezksiężycowe niebo.
Zając czeka na nią na skraju lasu. Jest niecierpliwy, podskakuje nerwowo
w miejscu.
Uroczysko wygląda tak samo jak zeszłego lata, jakby czas zatrzymał się tutaj
w miejscu, i Olga wie, że to może być prawda. Z rozczuleniem głaszcze spękaną
korę dębu i przesuwa palcami po wilgotnym mchu. Siada na brzegu rzeki.
Utopiec siedzi w jeziorze i patrzy na nią głodnym wzrokiem.
– Przesilenie dopiero jutro. Dziś jesteś panem tej rzeki – mówi Olga, a on
kiwa głową.
Olga rozpuszcza włosy, wplata w nie liście paproci i kładzie się na ziemi.
Zanurza stopy w wodzie.
Utopiec mruczy głucho, jego głos wprawia ją w drżenie. Olga wzdycha cicho.
– Dziś nie jestem Olgą. Jestem olchą. Moje korzenie żłobią ziemię
i dotykają tafli rzeki. Woda mnie karmi. Jestem częścią twojego królestwa.
Panujesz nade mną.
Olga zamyka oczy. Wsłuchuje się w odgłosy lasu – nocne chrobotanie
chrząszczy, szelest drzew. Plusk, gdy utopiec podpływa do brzegu i wychodzi
z rzeki. Krople wody spadające głucho na miękki mech.
– Teraz jesteś moja – mówi utopiec.
Olga się uśmiecha.
– Tak.
I wtedy czuje na stopach śliski, wilgotny dotyk i staje się bytem złożonym
z warstw, które trzeba rozdzielić, rozpuścić. Najpierw jest warstwa ciała, potem
warstwa ludzkiego języka, warstwa pamięci, warstwa sumienia, i ostatnia –
warstwa wstydu.
Woda w jeziorze zaczyna parować. Olga oddycha tą parą i czuje w ustach
smak jagód i miłości.
Miękki dotyk wspina się po jej skórze, a miejsca, których dosięga, stają się
odrętwiałe z upojenia. Olga czuje na sobie ciężar utopca, który jest lżejszy niż
podmuch wiatru.
Od dotyku między udami robi jej się ciepło i błogo. Kołysze się w rytm pły
nącego strumienia, gdy woda wlewa się falami w jej podbrzusze. Krew zamienia
się w wartkie potoki.
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Utopiec odrywa z niej ostatnią warstwę i wtedy Olga przestaje być
człowiekiem, a staje się czuciem.
Potem leżą na brzegu rzeki. Olga dotyka sinej twarzy, głaszcze długie, kościste
ręce. Korzenie dębu oplatają ich ciała i łaskoczą skórę.
Utopiec patrzy na nią złotymi oczami i Olga słyszy jego myśli, bulgoczące
i mętne, jak poruszone dno jeziora. Są w nich wszystkie wspomnienia, nawet
te dawne.
– Mówiłeś, że nie chcesz pamiętać – szepcze Olga.
– Ten jeden raz. Dla ciebie.
Więc Olga ogląda jego twarz, gdy był jeszcze człowiekiem, twarz dzie
dziczki, a potem gęste, ciemne plamy, jak zasłony nasączone smutkiem.
Widzi siebie, Olgę-olchę, swoje włosy, ciało, wnętrze. Widzi, jak utopiec
poznał ją tamtej czerwcowej nocy, jak podtrzymywał jej wianek, by nie utonął
pod własnym ciężarem.
– Więc to ty. To ty złapałeś mój wianek.
– Tak miało być – mówi utopiec i pokazuje jej inne wspomnienie,
wspomnienie pewnego styczniowego popołudnia.
Wtedy wszystkie warstwy Olgi wracają i dołącza do nich kolejna –
warstwa zrozumienia.
Gdy świta, Olga narzuca na siebie ubranie. Odwraca się i patrzy na utopca,
który leży przy korzeniu dębu.
Olga zaciska pięści niemal tak mocno, jak ściska się jej serce.
– Dzisiaj wychodzę za mąż. Za Janka. Nie będę więcej przychodzić. Nie zoba
czymy się już.
Utopiec zaczyna się śmiać.
– Nie możesz odejść. Jesteś moja.
– Oszukałeś mnie. Zwabiłeś mnie tu podstępem.
– Nieprawda! – woła lękliwie utopiec. – Sama chciałaś, sama!
Olga zaciska oczy i przełyka łzy.
– Nigdy nie przyszłabym tu z własnej woli! – krzyczy. – Nigdy nie
pokochałabym takiego potwora!
Utopiec rzuca się w ciemną toń rzeki i wyje, jak zranione zwierzę.
– Nieprawda, kłamiesz, kłamiesz, nie wierzę ci! Jesteś moja, obiecałaś, ona
mi cię obiecała!
Rzeka zaczyna się burzyć, woda, nagle ciemna i gęsta, podnosi się i zalewa
brzeg. Dotyka stóp Olgi i przynosi ze sobą myśli utopca.
Jest w nich strach i ból, i bezgraniczna samotność. Olga widzi je jako
zlaną plamę, która ciągnie ją za nogi do rzeki. Zrywa się wiatr, gałęzie drzew
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trzeszczą. Wokół wijącego się utopca powstaje ogromny wir, a huk wody miesza
się z krzykiem:
– Moja, moja, moja!
Olga rzuca się na ziemię i wyrywa woreczek ze szwu sukienki. Dookoła rozsy
puje się sól. Utopiec piszczy, jego zbolały głos przeszywa Olgę na wskroś.
Woda zaczyna się cofać. Olga bierze w garść grudkę soli. Ta wżera się w jej skórę
znaczoną dotykiem utopca.
– Przepraszam – szepcze Olga, wrzucając sól do rzeki.
Utopiec jej nie słyszy. Ucieka jak najdalej od tego bólu, jak najdalej od dębu,
jak najdalej od Olgi.
Olga sięga po rozerwany woreczek, wyciąga z niego mały scyzoryk
i odcina pukiel swoich włosów. Kładzie go między korzeniami dębu.
Potem, po wielu tygodniach, gdy utopiec w końcu wróci na uroczysko, w tym
miejscu wyrośnie olcha.
Olga odwraca się i odchodzi.
***
Po ślubie Olga i Janek przeprowadzają się do Warszawy.
– To dobrze – stwierdza babka. – Warszawa jest dość daleko.
Olga pracuje w domu mody, gdzie szyje ubrania dla panien z miasta – wąskie
spódnice i koszule wyszywane pozłacanymi nićmi, ozdabiane piórami i sztucz
nymi perłami. Zatapia się w tym przepychu, prawie nie myśli już o paprociach
i mchach. Gdy tylko wraca do niej ten sen, wtula się w ramiona męża, pachnące
szarym mydłem i wodą kolońską.
Janek nie jest trudny do kochania. Jego łagodność i pogodny uśmiech
pozwalają Oldze zapominać.
Tylko w nocy, gdy Janek kładzie jej dłoń na udzie, Olga czuje się zagubiona.
Opuszki jego palców są szorstkie, jakby uszyte z flaneli, ciało ciężkie i żywe.
Olga z obrzydzeniem myśli, że pod ciepłą skórą płynie krew, nie woda.
Olga ubiera się w kolejne warstwy – warstwę żony, warstwę miasta, warstwę
zapominania. Ma nadzieję, że w końcu zniknie pod tymi warstwami i nareszcie
poczuje ulgę. Ale zamiast tego zaczyna się robić coraz większa i okrąglejsza.
Znów czuje ciepło w swoim ciele, ale nie na plecach, tylko w tym miejscu między
sercem a nogami, skąd pochodzi życie.
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***
Janek budzi się w środku nocy. Czuje obok siebie chłód pustego łóżka.
– Oluś? – woła w ciemność i odpowiada mu cisza.
Zarzuca na siebie sweter i wychodzi z domu. Chodzi po podwórzu, ale Olgi
nigdzie nie ma. W końcu Janek idzie w kierunku małego strumyka, który płynie
przez ich ogród na zachodnim krańcu.
Jest równonoc wiosenna. Świat jest w połowie dniem, w połowie nocą,
w połowie słońcem, w połowie księżycem, jasnym i ciemnym, życiem i śmiercią.
Olga leży i patrzy w niebo. Jest w połowie Olgą i olchą.
Obok Olgi leży małe, blade ciałko. Jest w połowie swoją matką, a w połowie
swoim ojcem. Jest też krwią i wodą.
I musi wybrać. I wybiera.
Janek znajduje Olgę na skraju strumyka. Bierze ją w ramiona i niesie
do domu. Krew plami mu sweter i buty, ale Janek nie zwraca na to uwagi.
Przerażony dzwoni po lekarza, a potem wraca nad wodę i drżącymi rękami pod
nosi z ziemi martwe dziecko.
Ogląda je dokładnie. Widzi spuchnięte ciało, siną, niemal zieloną skórę.
Krew oblepiająca chudą główkę dziecka jest szara i grudkowata jak błoto.
Janek czeka na przypływ rozpaczy, która nie nadchodzi. Są tylko obrzydzenie
i złość, że ktoś może odebrać mu ukochaną Olgę.
– Nie przynoś go tu – mówi Olga, widząc dziecko. – Odnieś go do domu.
– Przecież jest w domu.
– Do rzeki, odnieś go do rzeki.
Lekarz stwierdza gorączkę połogową.
– Żona ma omamy, musi wypoczywać, nie może się przemęczać i denerwować.
Proszę ją karmić gotowanymi jarzynami i rosołem. Ten poród ją prawie zabił,
nigdy nie widziałem… – tu przerywa i kręci głową.
Wszyscy dookoła płaczą – rodzice Janka, sąsiedzi, nawet koleżanki Olgi
z domu mody. Janek nie płacze. Olga też nie. Idą do księdza. Do urzędu. Do gra
barza. Jest tyle rzeczy, którymi trzeba udowodnić życie, a jeszcze więcej, by
udowodnić śmierć.
Janek nie ma siły płakać. Olga nie ma powodu.
– Co mam wyryć na pomniku? – pyta grabarz. – Jak się nazywało dziecko?
Janek zagryza wargi. Nie wie, nie myśli o tym.
Olga przypomina sobie taki obraz – młyn, a w nim chłopak z burzą ciemnych
włosów i dużymi dłońmi oprószonymi mąką.
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– Wilhelm – mówi.
Więc na grobie jest pomnik, a na nim wyryte „Wilhelm”. Pod pomnikiem
jest ziemia, a w niej biała sosnowa trumienka. W trumience powinno być małe
ciałko, ale go nie ma.
Janek o tym nie wie, bo nie chodzi na cmentarz. Wie za to, że to nie było jego
dziecko. Nie wie czyje, ale na pewno nie jego. Może nawet nie Olgi.
Olga chodzi na cmentarz i wie, dlaczego kopiec pod pomnikiem jest nie
równy, a dookoła leżą grudki wilgotnej ziemi. Wie, gdzie szukać swojego syna.
Tęskni za nim.
***
Po tym wszystkim Olga staje się milcząca i odległa. Całe dnie spędza w łóżku,
patrząc na swoje odbicie w wodzie nalanej do miednicy. Janek sypia w salo
nie. Jest zmęczony ciszą i martwotą ich domu. Patrzy na Olgę i zastanawia się,
gdzie podziała się ta roześmiana, nieśmiała dziewczyna, której wianek wyłowił
ze Srebrnej.
Czasem zdaje mu się, że to wszystko był sen, że wyśnił sobie piękną Olgę.
Nie zna kobiety, która śpi w ich małżeńskim łożu, nie rozumie jej pustego spoj
rzenia. Co wieczór zmusza się, by iść i pocałować ją w czoło, a choć lekarz
powtarza, że Olga cierpi na gorączkę, Janek czuje, że jej skóra jest lodowata jak
zamarznięte jezioro.
Choć Olga nie umarła, Janek wie, że od niego odeszła.
Gdy więc pewnej nocy budzi go i mówi, że chce wracać do Kranicy, Janek
wzdycha z ulgą.
Przyjeżdżają w czerwcu, zaraz przed przesileniem letnim. Janek przeklina
ironię losu. Dwa lata temu o tej porze on przyjechał tu chory, a Olga uleczyła go
swoją miłością. Teraz ona z dnia na dzień niknie w oczach, ale ani Janek, ani nikt
inny nie może jej pomóc.
Wieczorem siedzą w ogrodzie. Olga miętosi w dłoniach jakąś koronkową
robótkę. Matka podaje jej szydełko i biały kordonek, a Olga wprawną ręką ob
szywa brzegi. Co chwila podnosi głowę i patrzy w kierunku lasu. Janek podąża
za jej spojrzeniem, ale widzi jedynie zające, przemierzające polanę w tę i we w tę.
Rodzice Olgi próbują ich rozweselić, opowiadając okoliczne plotki i wieści.
Vefa urodziła drugie dziecko – dużą, rumianą dziewczynkę. Stary Giemza umarł
i wójt wydzierżawił jego pola od wdowy.
– Ale nic z tej dzierżawy nie będzie, bo Srebrna od miesięcy wylewa na pola
i wszystko gnije – mówi ojciec.
Olga wzdryga się, słysząc te nowiny.
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– Srebrna wylewa?
– A co, dziwi cię to? – pyta kąśliwie babka.
Olga kręci głową.
Po chwili babka dodaje:
– Ale jutro Kupała. Jeszcze jedna noc i ten bies odejdzie.
– Wróci na jesień – odpowiada Olga. – Zawsze wraca.
– Taka już jego natura. Nie ma co walczyć z przeznaczeniem.
I nagle Olga zaczyna się śmiać. Podchodzi do babki, klęka przy niej i kładzie
głowę na jej kolanach. Babka gładzi ją po włosach. Rodzice Olgi i Janek patrzą
na siebie zaskoczeni, nie rozumiejąc nic z tej sceny. Nie szkodzi, ważne, że Olga
i babka rozumieją.
***
Gdy Janek wchodzi do sypialni, Olga stoi ubrana w koronkę, którą obszywała
tego wieczoru. Koronka jest długa i prześwitująca. Pod kremowymi kwiatami
Janek widzi nabrzmiałe piersi i kościste ramiona. Ubranie jest za duże, wisi
na Oldze jak na gałęziach drzewa.
Janek chce sięgnąć Olgi, dotykać skóry, twarzy, brzucha. Jej śmiech, który
słyszał tego wieczoru, rozbudził w nim małżeńskie uczucie. Coś go jed
nak powstrzymuje.
Olga uśmiecha się i całuje go w czoło. Wychodzi bez słowa.
Janek słyszy jej kroki na schodach, a potem trzask zamykanych drzwi.
Podchodzi do okna. Widzi chwiejną postać, sunącą przez wysoką trawę w stronę
lasu. Chce ją zawołać, by wróciła, ale głos grzęźnie mu w gardle.
Olga nie obraca się za siebie ani razu. Gdy dociera do lasu, zza drzew wyska
kuje złotooki zając i gryzie ją w kostkę. Krew kapie na rozmokłe łąki. Powietrze
staje się duszne, woda z pól zaczyna parować i zasnuwa wioskę ciężką mgłą.
Janek gubi w niej Olgę.
Gdy dociera do niego, że Olga odeszła, wpada w rozpacz. Zaczyna biegać
po domu, budzi teściów, ściąga strzelbę ze ściany.
– Olga! – krzyczy, klucząc we mgle po polach. – Olga!
Szukają jej dzień i noc. Matka Olgi płacze, ojciec w jednej chwili zmienia się
z krzepkiego mężczyzny w skarlałego staruszka. Janek z zaciętą miną werbuje
do pomocy chłopów ze wsi i chodzą po lasach. Najpierw szukają Olgi, potem
ciała, aż w końcu chcą znaleźć cokolwiek, co mogliby pochować.
Babka kręci głową z niesmakiem.
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– Po co wy ją chcecie chować, jak ona nie umarła? Może znalazła w końcu
szczęście, chociaż ona jedna na tym świecie, moja olcha.
– Olga – poprawiają ją, kręcąc kółka dookoła ucha.
Babka spluwa na ziemię.
– Olcha, olcha, gówno wiecie.
***
W końcu Janek się poddaje. Wyjeżdża z Kranicy przed odpustem świętej
Anny. Nigdy nie wraca. Lata mijają. Janek żeni się drugi raz, wyjeżdża z kraju
i zapomina. Tę jedną rzecz ludzie dzielą z utopcami – zapominanie.
Umiera babka, rodzice Olgi i ksiądz proboszcz krzyczący „bezbożnicy”.
Umierają ze starości.
Vefa i jej dzieci też umierają ze starości, ale innej. Jest to starość wojny, bólu
i ognia, gdy żołnierze przekraczają granicę na Prośnie. Z tej samej starości
umiera cała Kranica. Zostają po niej zgliszcza i zapach prochu.
Tylko Srebrna przetrwała. Wciąż płynie przez las. Szeleści leniwie, tworząc
labirynt cieków i strumyków.
Jest też i stary dąb, porośnięty mchem. Czasem przy jego korzeniach siedzą
zające. Jeden złotooki, drugi płowy jak kora drzew. Między nimi podskakuje
trzeci – młody, cały biały.
Jeśli stanie się pod dębem i zawoła:
– Olga, Olga! – to płowy zając staje na tylnych łapach i zaczyna strzyc uszami.
Jakby próbował sobie przypomnieć, co znaczą te słowa.
Wtedy złotooki zając gryzie go w tylną łapę. Słychać plusk i zające znikają,
jakby rozpłynęły się w powietrzu.
I wtedy można już o nich zapomnieć.

Magda Flank-Wiecha
Urodziła się w 1991 roku w Oleśnie, małej miejscowości na Opolszczyźnie,
a od piętnastego roku życia mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia jest diagnostą
laboratoryjnym i pracuje w laboratorium szpitalnym. W przerwie między dyżurami
pisze, czyta i gra na ukulele. Skończyła dwa internetowe kursy kreatywnego pisania.
Bezustannie zachwyca się Olgą Tokarczuk. W lipcu jej ulubionymi słowami miesiąca były
“panoptykalny” i “zaśnięcie”.
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Księżniczka i Smok
Grzegorz Wielgus

– Puścicie nas, to rozkaz! Jeżeli się teraz poddacie, zapewnię wam amnestię,
a waszemu przywódcy szybką śmierć. – Mimo przepaski zawiązanej na oczach
i dwóch par mocnych dłoni trzymających ją za ręce, księżniczka Alix nie miała
zamiaru okazać porywaczom obawy. Pozostawała wyniosła, jak przystało
na osobę jej stanu oraz urodzenia.
– Wasza wysokość, prosimy pokornie, niech wasz majestat powściągnie
swe narowy – powiedział jeden z porywaczy z wyraźną troską. – Jeszcze sobie
panienka krzywdę uczyni, czego my uniknąć pragniem.
– Narowy? Czy ja ci na klacz wyglądam, bezczelniku?!
– Jesteście pośród życzliwych dusz – dodał drugi mężczyzna, wyraźnie star
szy, o głosie łagodnym oraz przyjemnym dla ucha.
– Takim życzliwych kumom, którzy uprowadzają damy w środku nocy,
należy się śmierć przez powieszenie, wątpi wyprucie i poćwiartowanie – orzekła
Alix lodowatym tonem, zgoła nieporuszona faktem, iż dwóch mężczyzn przed
chwilą przeprowadziło ją przez obóz zbrojnych, na których łaskę była przecież
całkowicie zdana.
– Proszę uważać na głowę, tutaj jest wejście. Niskie, liche, panienki niegodne,
ale to jeno polowa kwatera naszego seniora – powiedział pierwszy z porywaczy.
– W istocie, aż drżę z oczekiwanie na myśl o tym, cóż to za kreatura was
nasłała, wy najlepsi i najcnotliwsi z rycerzy.
– Smok, proszę panienki.
– Smok? – Po raz pierwszy od chwili uprowadzenia w ustach Alix zagościło
uczucie inne niż gniew, pogarda lub obojętność.
Księżniczka wkroczyła do chłodnego wnętrza jaskini, pozostawiając za sobą
lipcowy upał.
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– Dajcie mi chociaż suknię przygładzić – powiedziała, po czym wyrwała
dłonie z uścisku i jęła poprawiać swe odzienie.
– Alix z Akwitanii, jak zawsze piękna, jak zawsze dostojna. – Pod sklepieniem
tawerny rozległ się czarujący baryton, na dźwięk którego serce księżniczki
zadrżało, choć nie ze strachu. Znała ten głos. – Zdejmijcie opaskę z oczu jej
wysokości i ostawcie nas samych. Jestem pewien, iż dojdziemy do porozumienia
w sposób cywilizowany.
– Wedle życzenia. – Starszy ostrożnie rozwiązał węzeł i zsunął jedwabną
wstęgę z twarzy księżniczki. – Mam nadzieję że panienka wybaczy nam tak
liche traktowanie.
Oczy księżniczki przebiegły po jasno oświetlonej pieczarze, pośrodku której
znajdował się stół, zawczasu już przygotowany dla dwojga ludzi. Ogień licznych
świec tańczył po wypolerowanych pucharach. Sprawiał iż talerze, półmiski
oraz sztućce zdawały się być otoczone czerwonawą aureolą, a butelkę wina
rozjaśniał, niby od środka, drgający płomyk. Jednakże to nie wystrój, nie pie
czone kaczki i pasztety z królika, ani nawet nie butelka dwudziestoletniego
wina z Bordeaux przykuwały uwagę Alix, lecz siedzący przy stole mężczyzna.
Rycerz liczył przynajmniej sześć stóp wzrostu, ramiona miał szerokie, twarz
natomiast podobną do tych, które zwykli uwieczniać w kamieniu dawni
mistrzowie dłuta. Skrzące się wewnętrznym ogniem oczy na moment nawet nie
odrywały się od lica księżniczki.
– Gdybyście rzekli od razu, żeście w towarzystwo hrabiego Chagrina
mnie wiedziecie, to byśmy wam klątw oszczędzili – odrzekła w końcu Alix
łagodniejszym już tonem. Wyraźnie jej ulżyło na widok znanej twarzy
oraz przygotowanego posiłku. – Sami byśmy przybyli i to z zachowaniem
najwyższej d
 yskrecji.
– Nakazałem im milczenie oraz cierpliwe znoszenie twego gniewu – powie
dział z uśmiechem gospodarz, dłonią wskazując na puste krzesło. Zwrócił się nas
tępnie do rycerzy, którzy przywiedli szlachciankę do jaskini: – Jean, Bertrand,
spisaliście się. Możecie odpocząć, tylko powiedzcie strażom, aby nikt nam nie
przeszkadzał, chyba, że sprawa pilna będzie.
Z ukłonem, pasowani opuścili kawernę. Ledwie kobieta usiadła, a spod czer
wonej, zakończonej frędzlami tkaniny obrusu wysunął się smoczy łeb. Gdy tylko
pionowe źrenice gada spostrzegły Alix, bestia zamruczała radośnie i złożyła
głowę na kolanach niewiasty.
– Węgielek, aleś ty urósł. – Księżniczka pogłaskała smoka po delikatnej łusce,
okrywającej jego długi pysk. – Ile już maleństwo ma długości?
– Pięć łokci od nozdrzy do ogona. Rozpuściłem go jak dziadowski bicz, sam
teraz sobie wybiera najlepsze gąski albo cielaki na obiad, no, a mnie zostaje
płacić za szkody – zaśmiał się Chagrin. – Mały żarłok, ale dla niego wszystko.
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– Jak tak pozwalasz panu o sobie mówić? Umiesz już ziać ogniem? – Alix
podrapała gada po szyi, na co ten zmrużył powieki.
– Na razie kicha ciepłym powietrzem. Czasami pomaga przy praso
waniu d
 ubletów.
– Ale nie o praniu chciałeś porozmawiać, skoro postanowiłeś mnie porwać. –
Księżniczka porzuciła pluralis maitestatis, gdyż z hrabią wciąż łączyły ją sto
sunki namiętne i burzliwe, a ponad wszystko skrzętnie skrywane przed czuj
nym okiem dworu. – Co się stało?
– Polityka, jak zawsze polityka, zawszona jej mać – westchnął rycerz. –
Twój ojciec, nasz król, Ludwik, nie jest złym człowiekiem i wewnątrz kraju
wiela dobrych rzeczy nakazał, ale Normanowie oraz Anglicy co rusz w granice
wchodzą, niosąc ogień i pożogę. Zdaje się, że wiemy jak temu zaradzić.
– Ach, tak. – Błysk w oku Alix przygasł. Spodziewała się po Chagrinie roman
tycznego gestu, namiętnej galopady, rozkoszy aż do utraty tchu... – Oczywiście.
– U boku twego ojca stoi Aistulf, mag, żmija w ludzkim ciele, ten zdrajca
na judaszowym żołdzie. – W głosie hrabiego zazgrzytała nienawiść. – To on,
jako marszałek koronnych armii, prowadzi hufce do zguby, podając królowi
Henrykowi jedną wiktorię za drugą, Francję w coraz większym chaosie
pogrążając, chociaż Ludwikowi ślubował posłuszeństwo. Dlatego będziemy
teraz zmierzać bocznymi drogami, powoli i unikając pogoni, do zamku Attigny.
– Rozumiem. Jeżeli zbierzecie pod swoim sztandarem dosyć możnych, ojciec
będzie musiał osądzić Aistulfa jak zdrajcę...
– Którym jest – wtrącił Chagrin.
– ...mnie natomiast potrzebujecie jako dodatkowej karty przetargowej,
aby wpłynąć na ojca – dokończyła Alix, gładząc ciepłe łuski smoka, który, nie
bacząc na omawianą materię, łypał ku pieczeni.
– Po prawdzie, polityka nie jest jedynym powodem, dla którego chciałem się
z tobą zobaczyć. – Hrabia odkorkował butelkę wina.
– To już bardziej mi się podoba. Co masz na myśli?
– Obiad, prywatne negocjacje, może pocałunek skradziony z twych ust.
– Stać cię na więcej. Znacznie więcej. – Alix podstawiła kielich pod szyjkę
butelki. – Od kiedy tak spokorniałeś, że nie złożysz mi żadnej niemoralnej
propozycji? Mam to zrobić za ciebie?
– Nie byłem pewien, czy będziesz w nastroju. – Krwistoczerwone wino
wypełniło czarę. – Już teraz brzmi to jak pretensjonalna baśń. Smok porywa
księżniczkę, ona zakochuje się w swym oprawcy, zdejmuje zeń klątwę, zamienia
go na powrót w księcia, aby żyć razem długo i szczęśliwie.
– Teraz tylko wystrzegać się rycerza na białym koniu, który nabierze fantazji,
aby księżniczkę z opresji ratować. – Kobieta zanurzyła usta w kielichu. – Chwilo,
trwaj.
114

Grzegorz Wielgus
***
Aistulf de Metz, nadworny czarownik króla Ludwika, marszałek polny fran
cuskiej korony, przemierzał ciemny labirynt paryskich uliczek. Chociaż mag
mógłby przywołać jednym gestem dłoni gorejącą kulę, która zamieniłaby
noc w dzień, teraz musiał zadowolić się światłem malejącego księżyca oraz
upiornym blaskiem otaczającym opactwo pod wezwaniem świętej Genowefy.
Potykając się co kilka kroków o zalegające na ulicach śmieci, czasami zaś o zmo
rzonego alkoholem pijaka, Aistulf dotarł pod ułożony z ludzkich kości mur
cmentarza. Szczątki emanowały słabym blaskiem, a w oczodołach niektórych
czaszek wciąż tliły się pionowe źrenice trupich ogni.
– Zaraza – mruknął jeden z towarzyszących marszałkowi rycerzy.
Zbrojny spojrzał na skuloną u jego nóg postać. – Wdepnąłem w trupa.
Nowe ciżmy, psia jucha.
– Zmilcz. – De Metz zatrzymał się nagle, dostrzegając poruszenie w cmentar
nym zaułku. – On to?
– Zdaje się że on, wasza miłość – przyznał ostrożnie drugi z rycerz. –
Niby miejsce i czas się zgadza, ale moc tu kloszardów.
– Przekonajmy się. – Aistulf ruszył naprzód śmiałym krokiem, chcąc tym
samym stłamsić lodowaty dotyk niepokoju w piersi. Jeszcze moment wahania,
a mag porzuciłby poszukiwania tajemniczego człowieka i wrócił na Île de la
Cité, w mury królewskiej siedziby. – Jak to nie on, to niech się dzieje wola nieba,
ale ja nie mam ochoty dłużej po rynsztokach biegać.
– Stój. – Z mroku dobiegł bezbarwny głos. – Podejdź sam. Idź pod murem.
– Skąd mam wiedzieć...
– Nie rozmawialibyśmy wtedy – przerwał mu niewyraźny zarys człowieka,
drgający na granicy bladego poblasku fosforyzujących kości. Zdawał się być
ledwie cieniem, raz po raz rozpadającym się w kłąb ciemności, by na powrót
przyjąć kształt zbliżony do ludzkiego. – Pomińmy to.
– Dobrze, jak sobie życzysz. Ostańcie tutaj – polecił Aistulf swym towa
rzyszom, po czym zaczął iść przed siebie, za plecami ukrywając gorejącą runę,
wyrytą na bransolecie z zębów barbegazi. Musiał jedynie mocniej zacisnąć
palce, aby odgrodzić się od wszelkiego ataku gorejącą tarczą. Była to metoda
sprawdzona przez Aistulfa wielokrotnie, chociaż zamieszkujący drewniane do
mostwa paryżanie mieli na ten temat inne zdanie: cenili sobie własny dach nad
głową bardziej niż inwokacyjny talent czarnoksiężnika.
Z mroku wyłoniła się sylweta zakapturzonego mężczyzny i zatrzymała się
tuż przed magiem. Nieznajomy stanął tak blisko, iż czarodzieja owionął gorzki
zapach ługu, którego używano do pozbawienia ubioru plam oraz jakichkolwiek
innych woni. Aistulf domyślał ,dlaczego łowca nagród pachniał właśnie w ten
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sposób. Amulety czarnoksiężnika, które zazwyczaj w mgnieniu oka wykrywały
obecność widm, upiorów czy sił nieczystych każdego rodzaju, teraz milczały.
Skryty w mroku nocy kształt był jedynie człowiekiem, jednakże to odkrycie nie
przyniosło Aistulfowi ulgi. Wolałby chyba stanąć oko w oko z gargulcem czy ma
tagotem, a nawet ze strzygą niż z łowcą głów. Demony i bestie dało się zrozumieć,
można było przewidzieć ich ruchy, pojąć ich pragnienia, czego o ludziach nie
można było powiedzieć. Mimo tego mag potrzebował teraz pomocy jednego
z nich.
– Doceniam jakeś zamordował księcia z Rouen w jego arboretum. To był maj
stersztyk, nikt nie podejrzewał zabójstwa – powiedział na powitanie czarownik.
– Otruto go na spotkaniu Rady Królewskiej, skonał w Château-du-Loir –
sprostował mężczyzna. – Dostał ataku krwawego kaszlu. Byłem przy tym kiedy
rozdawał jałmużnę. Był leworęczny, choć to starannie ukrywał. Brakowało mu
przy prawej dłoni małego palca, przy nadgarstku miał znamię w kształcie
krzyża. Mam mówić dalej?
– Musiałem się upewnić. – Człowiek w cieniu nic na to nie odrzekł. –
Mam pracę, dobrze płatną kruszcem z królewskiego skarbca. Zeszłej nocy por
wano z miasta księżniczkę Alix. Wedle tego co nam wiadomo, jej porywacz
zmierzać będzie w kierunku zamku Attigny – powiedział Aistulf szeptem pełnym
przejęcia. – Sprowadź księżniczkę do Paryża żywą, a otrzymasz fortunę, tytuł
szlachecki, nowe życie z dala od ścieków, trędowatych i ryzykowania karkiem
za innych.
– Ile?
– Za księżniczkę sto funtów złota, za głowę herszta dziesięć. Twoja przyszła
baronia znajduje się w Poitou, prowincja spokojna i bogata.
– Wystarczy kruszec – opowiedział najemnik. – Reszta mi zbędna.
– Masz, to zaliczka. Cztery funty złota. – Aistulf podał mężczyźnie opasłą
sakiewkę z grubej skóry. Nieznajomy zważył ją w dłoni.
– Spotkamy się, gdy skończę.
***
– Ja to tercjarzem nie jestem, coby w kościele kaftanem podłogi wycierać,
ale ten Fulko to był czart – powiedział Jean, jadąc konno obok wozu, na którym
podróżowała Alix. – Nie bez przyczyny Czarnym go zwali.
– Boć on demonem w ludzkiej skórze był, a bliżej prawdy byłoby stwier
dzenie, że jego to Niebo i Piekło pospołu się wyrzekło – dodał Bertrand.
Stary rycerz smagnął lejcami ciągnące powóz woły. – Cztery razy za grzechy
pielgrzymował, nawet do Jeruzalem, moc kościołów ufundował, ale to wszystko
wciąż mu choćby dziesiątej części grzechów nie cofnęło.
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– Powiedzcie mi więcej o nim, o Fulku – powiedziała Alix, opierając się
o burtę wozu. Podróż przez leśne ostępy szybko straciła dla księżniczki cały urok,
gdyż drogi tutaj były nierówne i gęsto przecięte strumieniami. Mimo tego hra
bia Chagrin nie pozwolił pozostawić taboru, by ruszyć komunikiem. Od Attigny
dzieliły ich teraz ledwie dwie staje, a udawanie drobnych kupców pozwoliło
uciekinierom do tej pory zmylić patrole królewskiej jazdy.
– Fulko rządził w Anjou i tyle dobrego można o nim powiedzieć,
że był mistrzem wojennego rzemiosła. Jego kunsztowi dorównywał jedynie jego
gwałtowny charakter. Oj, gorąca krew wrzała w Fulkowych trzewiach.
– Smoła raczej i siarka – wtrącił Jean, rozglądając się po leśnym ostępie.
– Gdy Fulko żonę na zdradzie przyłapał, to ją własnoręcznie na stosie spalił,
wcześniej w ślubne suknie odziawszy. Wielu nie umknęło, iż ten straszliwy
czyn miał miejsce dziewięć setek i dziewięćdziesiąt dziewięć lat po narodzinach
Krystusa. Gdyby tę liczbę obrócić... Imię Bestii.
– On to nawet aniołów się nie lękał. Gdy drogę mu niebianin zastąpił, nawo
łując do pokuty, Fulko tylko pozornie się ukorzył i spytał, czy anioł mógłby przy
brać postać słabą, coby pokazać jak wygląda pokora, która nigdy nie zamieni się
w zemstę, niezależnie od tego co się wydarzy. – Koń Jeana zarżał n
 iespokojnie.
– Anioł się zgodził? – spytała Alix.
– Zgodził się, zgodził! Ledwie uczynił podług prośby, to Fulko jął go kopać,
lżyć, pióra wyrywać ze skrzydeł, a potem związać go kazał i do zamku powiódł.
Wieść niesie, że gdzieś tam...
Rycerz nagle zachwiał się w siodle. Z ust pociekła mu struga krwi, z potylicy
sterczał mu czarnopióry bełt. W tej samej chwili koń hrabiego Chagrina wpadł
w ukryte pod liśćmi wnyki na niedźwiedzie. Żelazne szczęki pułapki odgryzły
nogę rumakowi, który runął z kwikiem na bok.
– W konie! Chronić księżniczkę! – Krzyknął hrabia, wydostając się spod
wierzgającego dziko rumaka. – Do zamku!
– Panienko, głowę nisko trzymać! – Polecił Bertrand i narzucił na Alix
swoją tarczę. Trzasnęły lejce, woły ruszyły biegiem naprzód. – Wio! Wio, wy
trawożerne łajzy!
Niepomna ostrzeżenia, księżniczka patrzyła na drogę, jakby kto ją do tego
urokiem przymusił. Patrzyła, jak kolejni jeźdźcy upadają na ziemię, gdy ich
rumaki następowały na kolczatki; jak pośród spłoszonych zwierząt rozkwitają
ogniste kwiaty eksplozji, rozrzucając wkoło rozpalone odłamki; jak zakrwawie
ni ludzie o pociętych twarzach próbują choćby dobyć mieczy, aby stawić choćby
namiastkę oporu. Ogłuszony i zdezorientowany smok zasyczał, gdy pod jego
łapami wylądowała obficie dymiąca kula.
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– Nie! – Zawył Chagrin, kiedy złocisty gad zniknął w nagłym wybuchu żaru.
Żmija oblepił biały ogień, który po chwili wypalił wszystek życia ze smoczych
serc, pozostawiając po sobie wyżarzoną skorupę sczerniałych łusek.
Wóz nagle zwolnił. Coś ciężkiego osunęło się na nogi Alix, a po krawędzi
tarczy spłynęła struga czerwieni. Charkot dogorywającego Bertranda zmroził
ją do szpiku kości. Spośród dziesięciu ludzi hrabiego na nogach trzymał się
już tylko sam Chagrin, pozostali wojownicy słaniali się ranni oraz umierający
pośród zwęglonych liści. Gdzieś blisko, ze szczytu skarpy ponad głową Alix,
szczęknęła kusza i hrabia padł na plecy, z bełtem utkwionym między oczyma.
Kobieta odrzuciła tarczę na bok, dostrzegając spoczywające na wozie ciało
Bertranda. Gardło miał rozdarte przez długą strunę, drgającą pomiędzy drze
wami smugami czerwieni.
Księżniczka chciała krzyknąć, ale nie umiała. Poruszała tylko ustami
w niemym przerażeniu.
Wtedy zjawił się on. Okryty zielonym kaftanem, z twarzą skrytą za czarną
maską. Szedł spokojnie pomiędzy spłoszonymi zwierzętami, końcem buta
wytrącając miecze i topory z rąk leżących na ziemi. W dłoniach dzierżył gotową
do strzału kuszę, którą omiatał dymiące pobojowisko. Najemnik zbliżył się
do wozu, przyglądając się z bliska pobladłej twarzy księżniczki. Alix poczuła
dławiącą woń siarki oraz ługu, lecz oderwać nie mogła wzroku od szarych oczu,
pośrodku których tkwiły skurczone plamki źrenic – były puste, widziała w nim
jedynie własne odbicie. Mężczyzna bez słowa związał dłonie Alix za plecami
i posadził ją na wywróconym pniu obok drogi. Podszedł następnie do nieru
chomego ciała hrabiego, dobywając ciężkiego tasaka. Z paskudnym mlaśnięciem
brzeszczot oddzielił głowę Chagrina od karku.
Najemnik przytroczył łeb Smoka do pasa i wrócił do księżniczki. Jego dłoń
wskazała na parę białych koni, uwiązanych w gęstwinie czarnego bzu.
– Idziemy, wasza wysokość.

Grzegorz Wielgus
Urodzony w 1990, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzyk, turysta
oraz prelegent na licznych konwentach fantastycznych. Zadebiutował pod
koniec roku 2016 powieścią „Krzyżowiec”, wraz z premierą “Białego Kruka” do
księgarni trafi jego nowa książka “Pęknięta korona”.
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Dla wszystkich tych, co chcieliby publikować
w magazynie „Biały Kruk”
Mail kontaktowy: magazyn@bialykruk.org
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

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 każdego maila, ale zważywszy, że każdy z nas musi
zarobić na chlebek z masełkiem, robimy to po godzinach. Nie zdziwcie się więc,
że na wiadomość zwrotną możecie czekać nawet i dwa miesiące. Jeśli do tego
czasu nie otrzymacie żadnej odpowiedzi od nas, piszcie i się przypominajcie.
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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