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Czas gna do przodu. Ledwo był wrzesień, a tu już po świętach i sylwester
za rogiem. Mam nadzieję, że domowy serniczek Wam smakował i jesteście go
towi do lektury artykułów oraz opowiadań w nowym numerze „Białego Kruka”.
Tematem przewodnim numeru jest „To zła kobieta była…”, i wcale nie
chcieliśmy skupić się jedynie na postaci femme fatale, czyli kobiety fatalnej,
doprowadzającej mężczyzn do upadku. Popkultura, zwłaszcza ulubiona przez
nas wszystkich fantastyka, posiada masę silnych postaci kobiecych, których
losy mogliśmy śledzić przez ostatnie lata. Pokolenie lat dziewięćdziesiątych
z pewnością kojarzy serialową Xenę czy Buffy, albo Ellen Ripley z filmu „Obcy –
Ósmy pasażer Nostromo”. W dobie popularności „Gry o Tron” oraz „Wiedźmina”
nie sposób nie wspomnieć o Cersei, Denerys oraz Yennefer. Oczywiście nie
wymienię wszystkich przykładów, bo wstęp miałby nie jedną, a pewnie
z dziesięć stron. Jednakże nie zmienia to faktu, że silne postacie kobiece są
pożądane i cenione przez fanów. Mogą bez problemu konkurować ze swoimi
męskimi odpowiednikami albo i być od nich lepszymi w wielu dziedzinach.
Oczywiście, co to byłby za numer, w którym gościem nie byłaby pisarka.
Jest nam niezwykle miło, że Anna Kańtoch zgodziła się udzielić wywiadu,
dla naszego magazynu.
Poza tym w numerze znajdziecie esej o Mary Sue Anny Baj, artykuł Krzysztofa
Bilińskiego o „Nadkobiecie” w książce „Nadchodząca Rasa” oraz dalsze części
cyklu felietonów „Jesteśmy tym, co piszemy” oraz „Przemyślenia Grafomana”.
A zaraz po publicystyce czeka was aż siedem wspaniałych opowiadań, które
wraz z kubkiem parującej herbaty umilą Wam jesienne wieczory.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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WYWIAD

Pierwsza nagroda chyba zawsze jest zaskoczeniem

Wywiad z Anną Kańtoch

W grudniowym „Białym Kruku” mamy zaszczyt gościć Annę Kańtoch,
która zgodziła się udzielić nam wywiadu. Znana w Internecie pod pseudo
nimem Anneke. Pochodzi z Katowic, specjalizuje się w fantastyce, ale nie stroni
również od kryminałów. Ukończyła orientalistykę, specjalność arabistyka
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kwietniu 2004 roku zadebiutowała opowia
daniem „Diabeł na wieży” w „Science Fiction”. Pisze recenzje filmów oraz
książek, wcześniej dla magazynu „Avatarae”, a obecnie dla magazynu „Esensja”.
Jej książkowy debiut to „Miasto w zieleni i błękicie”. W 2009 otrzymała swoją
pierwszą nagrodę im. Janusza Zajdla za opowiadanie „Światy Dantego”.
Niedawno wyszła jej najnowsza książka „Tajemnica godziny trzynastej”.
W obecnym numerze cała redakcja postanowiła zadać Annie Kańtoch
kilka pytań.
Biały Kruk: Niezmiernie miło jest nam Cię gościć w naszym magazynie.
 ozwól, że zaczniemy od najbardziej prozaicznego pytania. Kiedy, jak i dla
P
czego zaczęłaś pisać?
Anna Kańtoch: Zaczęłam pisać dawno temu, jeszcze jako dziecko –
ale miałam wówczas na tyle rozumu, że wiedziałam, że ta moja pisanina
niespecjalnie się do czegokolwiek nadaje, pisałam więc dla czystej przyjemności
i nawet potem nie czytałam tego, co napisałam… Potem miała długą przerwę,
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aż wreszcie pod koniec studiów znów zaczęłam pisać, tym razem na serio, z myślą
o tym, że jak skończę, to przynajmniej spróbuję to gdzieś wydać. A bezpośrednim
impulsem, żeby do pisania wrócić, było odkrycie fantastyki i uświadomienie
sobie, że to jest gatunek, w którym chcę spróbować coś stworzyć.
BK: Tematem obecnego numeru jest „to zła kobieta była…” gdzie staramy
się szukać silnych postaci żeńskich i ogólnie przyjrzeć się kobiecej stronie
fantastyki. Co sądzisz o niezanikającym trendzie w świecie wydawniczym,
gdzie autorki używają męskich pseudonimów literackich lub używają
inicjałów niesugerujących płci celem zwiększenia sprzedaży? Czy spotkałaś
się z tym bezpośrednio?
AK: Hmm, a jesteś pewny, że to niezanikający trend? Nie pamiętam
ostatnio jakiegoś głośnego debiutu, kiedy autorka ukrywałaby się za męskim
pseudonimem albo używała inicjałów: ostatnie przypadki to Robin Hobb czy
J.K. Rowling, obie zaczynające jeszcze w zeszłym stuleciu. A z polskiego po
dwórka w ogóle nie kojarzę takiego przypadku.
BK: Czy widzisz jakiś pozytywny zwrot w tworzeniu kobiecych postaci?
Ciągle cierpimy na deficyt bohaterek mądrych, silnych, ambitnych. Jeśli już
autorzy się do tego przymierzają, to najczęściej występuje tendencja do
robienia z nich feminazistek, babochłopów albo Mary Sue.
AK: Nie nazwałabym tego zwrotem, to raczej powolny, ale stały proces.
Dawno temu, bo jeszcze w dziewiętnastym wieku, niektórzy pisarze tworzyli ko
biece postacie tak, jakby żadnej kobiety na oczy nie widzieli. Potem było lepiej,
a teraz jest jeszcze lepiej, choć nadal nie idealnie. Spowodowane to jest kilko
ma czynnikami: raz, że kobiety i mężczyźni w coraz mniejszym stopniu są dla
siebie istotami z dwóch odrębnych światów, dwa, że coraz więcej kobiet pisze.
A feminazistki, babochłopy i Mary Sue oczywiście występują, choć nie jestem
pewna, czy użyłabym tu słowa „najczęściej”. Są panowie, którzy tworzą dobre
postacie kobiece, i są tacy, którzy tworzą kiepskie, a i panie nie są bez grze
chu: największa Mary Sue, o jakiej kiedykolwiek czytałam, została wymyślona
właśnie przez kobietę… Poza tym przewrotnie powiem, że kobiece postacie nie
muszą być silne, inteligentne i ambitne, żeby były ciekawe. Kobiety są różne,
dokładnie tak samo, jak różni są mężczyźni, i bohaterki słabe czy mniej inteli
gentne też powinny mieć swoje miejsce w literaturze. Chodzi o to, żeby te bo
haterki były zróżnicowane, wielowymiarowe i, no cóż, po prostu ludzkie, a nie
o to, żeby koniecznie reprezentowały taki czy inny typ.
BK: Czy sama czujesz się komfortowo w tworzeniu kobiecych postaci,
czy lubisz bardziej kreować męskie?
AK: Kiedy zaczynałam pisać, paradoksalnie łatwiej pisało mi się męskich bo
haterów, bo przy kobiecych miałam wrażenie, że za bardzo się odsłaniam i za
czynam pisać o sobie. Teraz to już chyba nie ma większego znaczenia, zwłaszcza
4
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fot. Mikołaj Starzyński

jeśli używam narracji trzecioosobowej. W pierwszoosobowej wolę trzymać się
perspektywy kobiecej.
BK: Czy sama masz jakieś ulubione bohaterki, które w jakiś sposób Cię
fascynują jako osobowości?
AK: Jestem typem czytelnika, który zwraca większą uwagę na koncepcję,
świat czy fabułę niż na postacie, ale na pewno duże wrażenie zrobiły na mnie
bohaterki „Mgieł Avalonu” Marion Zimmer Bradley: czasem silne i inteligentne,
a czasem nie, ale zawsze skomplikowane. Spójrzmy na taką Ginewrę: to kobieta
słaba i raczej głupia, a przy tym momentami naprawdę irytująca – ale z czasem
czytelnik, nawet jeśli wciąż jej nie lubi, to przynajmniej zaczyna rozumieć, dla
czego bohaterka jest, jaka jest. Poza tym świetne wielowymiarowe postacie
kobiece tworzy wspomniana już Robin Hobb.
BK: Czy czujesz jakieś zagrożenie czy niechęć ze strony pisarzy, czy rac
zej traktują cię jak równego partnera?
AK: Nie pamiętam niczego takiego. Choć zdarzyła się jedna zabawna
sytuacja: jakiś czas temu pewien pisarz uznał, że chce mi powiedzieć komple
ment, i powiedział, że jego zdaniem jestem „najlepiej piszącą autorką w Polsce”,
po czym podkreślił jeszcze raz dla pewności, że chodziło mu o autorki, a nie
5
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o autorów ogólnie. Poczułam się wtedy trochę dziwnie, bo z jednej strony miło
(nawet jeśli i ja, i on wiedzieliśmy, że to nie ma nic wspólnego z prawdą), z dru
giej strony to podkreślanie, że porównuje się mnie wyłącznie do kobiet, wydało
mi się bez sensu, bo przecież literatura to nie sport i autorki nie startują w innych
kategoriach niż autorzy.
BK: Twoja najnowsza książka to „Tajemnica Godziny Trzynastej”.
Możesz opowiedzieć trochę o niej? Zdradzić jakieś szczegóły, które zachęcą
czytelników, by po nią sięgnęli?
AK: To trzecia część cyklu młodzieżowego zapoczątkowanego „Tajemnicą
Diabelskiego Kręgu” – jeśli ktoś chciałby zapoznać się z serią, najlepiej byłoby
zacząć właśnie od tej części. Akcja wszystkich książek z tego cyklu dzieje się
w Polsce w latach pięćdziesiątych, jest tam trochę fantastyki, trochę kryminału
i trochę horroru, bo młodzi bohaterowie przeżywają różne, czasem dość mrocz
ne przygody. Główną bohaterką jest zresztą dziewczyna, trzynastoletnia Nina,
trochę romantyczna, a trochę rozsądna, nieszczególnie odważna czy silna, ale
za to obdarzona dużą inteligencją oraz zdolnościami detektywistycznymi.
BK: Jeden z członków naszej redakcji fascynuje się nagrodą im. Janusza
Zajdla. Otrzymałaś ich łącznie pięć, cztery za opowiadania, a jedną
za pierwszy tom „Przedksiężycowych”. Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się
o swojej pierwszej nominacji, a potem wygranej? Spodziewałaś się tego czy
było to kompletnym zaskoczeniem?
AK: Pierwsza nagroda chyba zawsze jest zaskoczeniem, przy następnych…
Nie, nie powiem, że się spodziewałam, ale powiedzmy, że już dopuszczałam
do siebie myśl „To mogę być ja”. Przy pierwszej byłam zupełnie oszołomiona
i zareagowałam bardzo emocjonalnie, bo rozpłakałam się ze szczęścia…
BK: Jakie masz plany na przyszłość? Pracujesz obecnie nad
jakimś projektem?
AK: Tak, skończyłam już wstępną wersję najnowszego kryminału
zatytułowanego „Pokuta” i teraz właśnie biorę się za poprawianie.
Potem w planach mam dokończenie trzeciego tomu o przygodach Domenica
Jordana, a potem… się zobaczy.
BK: Dziękujemy za rozmowę.
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Bo to zła... źle napisana
kobieta była!
Anna Baj

Istnieją takie kobiece postaci lite
rackie, które napawają mnie grozą.
I bynajmniej nie ze względu na socjo
patyczne zapędy, smykałkę do in
tryg, bezwzględność, okrucieństwo,
niebywała inteligencję zakrawającą
o geniusz, czy inne przymioty mogące
mrozić krew w żyłach, jeśli skumulują
się w jednej postaci. Oj, nie.
A szkoda.
Jest taki typ bohaterki, która
czasami swoją prawdziwą naturę
odkrywa przed czytelnikiem dopiero
po bliższym poznaniu.
Ale najczęściej od razu wykłada
kawę na ławę i pozbawia nas wszel
kich złudzeń.

O kim mówię?
O kobiecie znanej pod określeniem
„Mary Sue”.
Swe narodziny zawdzięcza Pauli
Smith, autorce króciutkiego opowia
dania „A Trekkie’s tale” parodiującego
serial „Star Trek”. Utwór opisuje przy
gody piętnastoipółletniej Mary Sue,
najmłodszego oficera floty kosmicznej
w historii. Dziewczyna tak piękna,
że sam kapitan Kirk zaproponował jej
wspólne pójście do łóżka, tak inteli
gentna, że sam pan Spock podziwiał
jej niespotykany intelekt, a reszta
załogi Enterpirise’a trwała w niemym
zachwycie. Podczas jednej z wypraw
schwytano najwyższej rangi zało
7
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gantów, w tym Mary Sue, która he
roicznie wszystkich uratowała z nie
woli, po czym doskonale w pojedynkę
pokierowała statkiem, gdyż ocalali
odnieśli zbyt paskudne rany, aby
podjąć się tego zadania. Mary Sue
również oberwała, lecz ona nie
mogła przejmować się takimi bzde
tami. Za zasługi otrzymała Pokojową
Nagrodę Nobla, Wulkański Order
Odwagi
oraz
Trafmandoriańską
Nagrodę Mężczyzny Roku. Po tym
wszystkim znalazła w końcu czas
na odchorowanie, więc w glorii
i chwale, otoczona przez kapitana
Kirka, pana Spocka, doktora McCoya
i pana Scotta pogrążonych w żalu,
umarła. Dzień urodzin Mary Sue stał
się narodowym świętem.
A my na cześć tej wybitnej
dziewczyny ochrzciliśmy jej imie
niem bohaterki w specyficzny spo
sób odrealnione i wyidealizowane.
„Specyficzny, to znaczy, jaki?”, zapy
tacie. Tutaj zaczynają się schody.
Szukałam, dla samej siebie, lite
ratury fachowej, która pomogłaby
mi jakoś uporządkować wiedzę. Bez
skutecznie. W Internecie przewija się
termin „marysuizmu”, lecz próżno
szukać definicji słownikowej. Naj
obszerniejszy wpis w tym temacie
odnalazłam… na stronie o tropach
telewizyjnych. Jednak z każdego
artykułu można wysnuć jeden
wniosek – to bardziej odczucie niż
zamknięty, łatwy do określenia
zestaw cech postaci. Oczywiście,
autorzy wpisów podają jakiś pod
stawowy zakres, jednak nie da rady

go zastosować jako gotowy, sztyw
ny szablon.
Choć… pojawiają się śmiałkowie!
Wyobraźcie sobie, że najwięcej stron
dotyczących tego zjawiska pochodzi
od osób, które sporządziły specjalny
formularz – test dla autorów
chcących zweryfikować, czy wykre
owana przez nich bohaterka nie jest
właśnie rzeczoną Mary Sue.
Ale jakie znowu zjawisko? Co
znaczy: „bohaterka to Mary Sue”?!
DO RZECZY!
Otóż tekst „A Trekkie’s Tale”
parodiował nie tyle sam serial, co
został wymierzony w konkretny
rodzaj twórczości fanfiction (potocz
nie „fanfiki”) pisany przez żeńską
część widowni. Autorki tychże
opowiadań w roli głównej obsadzały
wyidealizowane do granic absurdu
bohaterki. Były niezwykle atrakcyj
ne (w ten nietypowy, tajemniczy czy
egzotyczny sposób – dziwny kolor
włosów, skóry lub oczu), wyspor
towane,
inteligentne
(zazwyczaj
w parze z dobrym wykształceniem),
pochodzenia najczęściej mieszanego
(potomkinie człowieka i kosmic
znej rasy, ergo nadawano im nieco
dzienne imiona), nadzwyczajnie
uzdolnione (ich talenty ujawniały się
głównie znienacka, w dramatycznych
okolicznościach, gdzie okazywało
się to niezbędną umiejętnością do
pokonania
wszelkich
przeszkód
i wyjścia cało z opresji. No i zwykle
stały one w sprzeczności z prawami
rządzącymi w tym uniwersum), nie
rzadko powiązane z członkami załogi
8
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Enterprise poprzez więzy krwi,
wdające się w związki romantycz
ne z kapitanem Kirkiem czy panem
Spockiem.
Wady. Jakie wady? No tak,
przecież trzeba pamiętać o jakiejś
dozie realizmu… Zbyt świetne?
Zbyt krągłe w biuście i biodrach?
Zbyt dowcipne i sarkastyczne? Ich
uroda zbytnio rzucała się w oczy,
przez co załoga częściej musiała
staczać wiekopomne bitwy?
Jak pokazywało życie – tego typu
postaci okazywały się awatarem
autorek, ich kompensacją i sposobem
do spełnienia najskrytszym marzeń.
W tych opowieściach były kochane,
pożądane, podziwiane, wpisywały
się w historię Gwiezdnej Floty
złotymi zgłoskami.
Fandom „Star Treka” szyb
ko podchwycił żart Pauli Smith,
a z Mary Sue uczynił etykietę, którą
krótko kwitowali poziom bohater
ek. Z czasem stała się pewnego ro
dzaju przytykiem.
Dobrze, jak to wygląda teraz?
Mary Sue, o której pisałam
powyżej, to kanoniczna wersja.
Współcześnie mamy ich znacznie
więcej, wszelkie odmiany są wrzu
cone do jednego worka o nazwie
„marysuizm”, lecz poza tym ter
minem łączy je wspólny mianownik:
są sztuczną esencją zajebistości,
która doprowadza do szewskiej pasji.
Bądź wybuchów gromkiego śmiechu,
jak kto woli.

Żeby nie być gołosłowną, po
dam kilka wersji1: Romantyczna
Sue (prezentuje się od jak najlep
szej strony, jak tradycyjna Mary, ale
po rozkochaniu w sobie tuzinów
przystojniaków i piękności – bo po co
się ograniczać – wciąż przeznaczo
na jest dla tego jedynego, idealnego
dla niej, i to jest jej sens życia), SueCierpiętnica (przeżyła w życiu wszyst
ko, a nawet więcej, cały świat jest
przeciwko niej, ilość bólu i cierpienia,
jakie musi znosić przechodzi ludz
kie pojęcie, ale i tak prze do przodu,
budzi podziw swoim poświęceniem,
siłą psychiki), Zła Sue (zniewoliła
wszechświat i jej mieszkańców,
z czego są bardzo zadowoleni), oraz
chyba najzabawniejsza wersja: AntySue (idealne przeciwieństwo Mary
Sue – brzydka, pechowa, nic się jej nie
udaje, frajer i przegryw, ALE świat
i tak kręci się wokół niej i wszyscy
ją uwielbiają).
Nie bez kozery nadużyłam słowa
„świat”. Tam wszystko musi się dziać
w kategorii „makro”.
I
teraz
najważniejsze:
czy
jestem w stanie podać dokładną
charakterystykę postaci Mary Sue?
Mogę zaprezentować Wam checklistę, z gotowymi polami do odhacze
nia?
A skądże!
Granica
pomiędzy
wybitną
heroiną a Mary Sue jest… płynna.

1
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Parafraza z angielskiego własna: https://
tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/
MarySue [10.12.2018]
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Dużo zależy od poziomu tole
rancji czytelnika. Kiedy fajnie
zapowiadająca się bohaterka prze
kracza ten Rubikon? Mogę Wam
tylko opowiedzieć na przykładach,
w którym momencie to ja miałam ser
decznie dosyć i kogo podciągnęłam
pod pojęcie marysuizmu. Zapraszam.
Ech, Dora Wilk… sól w mojej ra
nie.
Stworzona przez Anetę Jadow
ską w sześcioczęściowym cyklu
o wiedźmie – Teodora Wilk, zdrobnia
le Dora, magiczne imię Jada (Jada –
Jadowska, tak, tak, czysty przypadek).
Ogólnie z zawodu wiedźma pracująca
w policji, więc bez skrupułów
wykorzystywała swoje magiczne
moce do przeprowadzania śledztw,
choć i tak Dora była na tyle świetną
policjantką, że poradziłaby sobie bez
tego. Poznajemy ją jako Brudnego
Harry’ego w spódnicy – cierpka,
sarkastyczna, błyskotliwa, potrafiąca
bez mrugnięcia okiem skołować
przestępców i zmusić ich do przyzna
nia się do winy. Choć o dobrym ser
duszku dla ofiar i wybrańców, którzy
szczęśliwie dostąpią zaszczytu bycia
jej przyjacielem. Łączyła w sobie dwie
sprzeczne linie magiczne – Magia
Płodności (stąd nienaganna figura,
nie muszę mówić, że siłownię Dora
to znała głównie z nazwy? Do tego
rude włosy, piękna jasna skóra, kolor
oczu – w zależności od nastroju.
Nie mojego.) i Magia Północy (zabijcie
mnie, nie pamiętam co konkretnie to
dawało, ale chyba stąd ta bojowość
i niezwykła siła). Do czego to pro

wadzi? Że Dora magicznie mogła
doładowywać się na dwa sposoby –
przez wiatr (chyba?) lub… przez
kontakty seksualne. A że łatwiej było
z kimś się przespać niż szukać wiatru
w polu to na swoim koncie miała licz
ny arsenał kochanków/ek. Z biegiem
wydarzeń stała się jeszcze alfą
w stadzie wilkołaków (bo okazało się,
że była również potomkinią Królowej
Wilków. I słyszała jej głos w swojej
głowie, niejednokrotnie się z jego pod
szeptem kłócąc…), do tego dorobiła
się grupki wampirów, nad którymi
sprawiała pieczę. Pominę resztę
umiejętności, które pojawiały się
pod wpływem naniesionych na ciało
run, tatuaży, czy po pomyślnym
ustawieniu gwiazd i planet, albo dnia
cyklu miesiączkowego. Choć coś mi
świta, że sobie magicznie wstrzymała
płodność, stąd brak dzieci pomimo
bujnego życia seksualnego.
To nie wszystko, moi mili.
Żyła w miłosnym trójkącie, w jed
nym mieszkaniu, w jednym łóżku,
z dwoma najlepszymi kumpla
mi – z diabłem Mironem i aniołem
Joshuą (najseksowniejszymi oka
zami, jakie wszechświat był łaskaw
wyprodukować). A że nie wiązała się
z byle kim, to jeden był wnuczkiem
Lucyfera, a drugi Gabriela. Obaj se
niorzy ubóstwiali Dorę i kibicowali,
bo jakżeby inaczej?
Ogólnie wszyscy wielcy tego
świata
wykreowanego
lecieli
na nią (albo kłaniali się dziewczynie
w pas, gdy już uwiąd starczy dobił
ich libido), a jak jej nienawidzili, to
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wyłącznie dlatego, że byli bezdennie
głupi, zawistni i brzydcy. Pyskowała
magicznej
starszyźnie,
ubliżała
wysokim wampirom (z resztą nie tyl
ko im, Dora słała inwektywy w każdą
stronę, która stała w sprzeczności
z jej poglądami. Totalny buc.), robiła
co chciała, ponieważ wiedziała
lepiej. I w toku akcji okazywało się,
że miała rację, więc może niepotrzeb
nie wytykam…
Aha, jeszcze w wyniku starcia jej
ludzkie ciało umarło, więc musiała
przenieść się do alternatywnego,
magicznego Torunia (Thorn), żeby
zasilana czarami mogła być nie
śmiertelna.
Czy Dora miała jakieś wady?
Mnie w tym morzu zalet to jakoś
umknęło, a wyszukiwarka w kwestii
jej wad milczy.
Nie będę tych narzekań stojącej
przed lustrem Jady traktować
poważnie,
ponieważ
argumenty
o tym, jak to to jej pupa rozpychała
dżinsy do granic wytrzymałości
szwów, jakoś do mnie nie trafiają!

Ziemiańskiego. Podobnie jak w przy
padku Anety Jadowskiej – pomysł był,
ale się zmył.
W
jednym
z
wywiadów
powiedział o swoim spontanicz
nym tworzeniu historii: „oczywiście,
że w takich warunkach zawsze się
coś pomyli, o czymś zapomni albo
potknie na jakimś drobiazgu. Jednak
jak dotąd nikt nie zauważył żadnych
potknięć (a mówimy o naprawdę
dużej widowni)”2, dalej sugeruje,
że czytelnicy sami sobie dopowiadają
pewne rzeczy i czynią z nich zarzuty,
a nie zauważają żadnych wpadek,
póki sam o nich nie powie.
Zastanawiam się, w których
przestrzeniach Internetu ten pisarz
się porusza, bo zarzutów dotyczących
braku wcześniejszej, dobrej kwerendy
widziałam pod wieloma recenzjami,
a w wypunktowaniu niespójności
i braku logiki przoduje Niezata
pialna Armada Kolonasa Waazona3.
Muszę jednak oddać sprawiedliwość
autorowi, że „Achaję”, mimo moich
uprzedzeń co do bohaterki, i wielu
innych kwestii w tym tekście, frag
mentarycznie czytało mi się całkiem
fajnie. FRAGMENTARYCZNIE.
Bo Achaja… była nijaka i choć
pomimo usilnych starań na poka
zanie czegoś wręcz przeciwnego,
nie zmienia to w moich oczach
zupełnie niczego.

Kończąc temat Dory Wilk… naj
bardziej lubiłam tę akcję w tle, bo nie
łudźmy się, książka głównie skupia
się na cud-wiedźmie i miłosnych
podbojach. Autorka miała mnóstwo
świetnych pomysłów, które po prostu
zmarnowała, bo wolała pisać fan
tastycznego Harlequina. Dotrwałam
do trzeciej części i się poddałam.
Kolejna bohaterka została stwo
rzona przez mężczyznę, mowa
o serii „Achaja” autorstwa Andrzeja

2

3
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https://www.kawerna.pl/biblioteka/wy
wiady-biblioteka/wywiad-z-andrzejemziemianskim/ [10.12.2018]
https://niezatapialna-armada.blogspot.
com/ [10.12.2018]

Bo to zła... źle napisana kobieta była!
naraz, czy ze skutymi kajdanami
kończynami. Śmiertelne rany nie
potrafiły jej dobić. Pustynia usmażyć.
Jednak to, co dziewczynę bolało naj
bardziej (i się nie dziwię) to kurio
zalne mundury wojskowe raczej
nadające się na stroje erotyczne niż
jako chroniące i praktyczne odzienie.
Wiecznie
biedactwo
zasuwało
z gołym tyłkiem i raniło sutki
o szorstki materiał. Pewnie chodziło
o dezorientację wroga.
Dlaczego tego się czepiam? Bo po
mimo stoczonych walk, mimo szpie
gowskich (np. w roli prostytutki)
czy dyplomatycznych zagrywek, nie
da się ukryć, że Achaja prezentuje
się jako spełnienie mokrych snów
nastolatka, a nie jako bohaterka
z krwi i kości. Jej teksty, riposty są tak
drętwe i słabe, że tylko imperatyw
narratorski sprawia, że inne postaci
zamiast spuścić na nie zasłonę mil
czenia w ogóle reagują, niejedno
krotnie z podziwem dla inteligencji
księżniczki. Rozwój umiejętności, ab
surdalnie błyskawiczna kariera wo
jskowa, która finalnie doprowadza
ją na cesarski tron, przemiana w…
człekokota (pardon, prawidłowej no
menklatury nie pamiętam. Za to do
tej pory nawiedza mnie scena, gdy
po transformacji odzyskała czucie
w
zniszczonych
przez
tortury
nerwach, więc strefy erogenne były
znów aktywne. I nie omieszkała
upewnić się o ich działaniu, gdy
przypieczętowywała jedną umowę,
oddając swe ciało jako zapłatę).

Nasza główna postać kobieca
to księżniczka. Bystra, inteligentna
(czasami ciężko w to uwierzyć patrząc
na to, jak łatwo nią manipulować,
albo w jakie kłopoty się pakuje.
Na własne życzenie.), butna, niezwy
kle wykształcona, szkolona w fech
tunku (władała wieloma rodzajami
broni), jeździe konnej itp., itd. Cudna,
wysportowana figura, ALE z obfity
mi, apetycznymi krągłościami gdzie
trzeba (a jak!). W wyniku dworskich
intryg, Achaja trafiła do wojska,
po drodze zaliczając wiele upokorzeń
(ogólnie życie bohaterki to jedna wiel
ka kolejka górska. Ciągle ją rozbierają,
poniżają, gnoją, torturują, ona nie
dawała za wygraną i wychodziła
z opresji w okrzykach bólu i poczuciu
niesprawiedliwości. Coś Wam świta?
Cierpiętnica, cierpiętnica, rozbrzmie
wa gdzieś głos w oddali…). W armii
również dokazywała i krytykowała
cały system (panujący tam od
dziesięcioleci), unosiła się dumą
i pyskowała, za co obrywała, ale ni
czego się nie uczyła. Po przegranej
bitwie wzięto ją do niewoli, gdzie
w zamian za seks zapoznawała się
z kolejnymi kręgami wtajemniczenia
w fechtunku, a wszystko po to, żeby
być może, odkryć w sobie ten rzadki
dar szermierza natchnionego (czy
coś w tym stylu). Oczywiście, stała się
tym szermierzem. Szok i niedowie
rzanie. Wypracowała tak niebywałe
zdolności, że niejeden kaskader
robiłby notatki. Mordowała bez
większego wysiłku, nawet kilku
zaprawionych w bojach wojów
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No i w nagrodę najprzystoj
niejszy i najsprytniejszy mężczyzna
na osłodzenie ostatnich dni jej żywota.
Ufff… Przy Dorze Wilk i Achai
kanoniczna Mary Sue wydaje się
być amatorką.
Krótko reasumując. Największym
problem autorów jest to, że chcą
tworzyć bohaterki, które zachwycają.
Nie ma w tym nic złego. Tylko w fer
worze tworzenia nie zauważają jak
zagalopowują się za daleko i tworzą
nadludzi. Trudno utożsamiać się
z postaciami, które nie mają w sobie
nawet krztyny realizmu, stąd zamiast
przeżywać każdą ich porażkę, czy
cieszyć się z ich sukcesów – śmieszą
i są obiektem drwin. Na pewno moich.
Rozumiem takie kreacje w przy
padku młodych, niedoświadczonych,

pretendujących do miana pisarzy.
Trzeba przejść swoją drogę i dojrzeć
do pewnych kwestii. Lecz coś ta
kiego w wykonaniu wykształconych,
dorosłych twórców? Zgrzyta mi to
niesamowicie. Zwłaszcza, gdy widzi
się potencjał historii, ponieważ
oboje wymienieni przeze mnie au
torzy mieli świetny zamysł, tylko
zabrakło kogoś, kto by szarpnął za te
wodze fantazji.
Dlatego cenię blogerów i recen
zentów, którzy biorą na warsztat
zarówno opublikowane książki, jak
i „opki” aspirantów, a potem
bezlitośnie rozprawiają się z tworem
ich wyobraźni. Takie wzorce boha
terek są po prostu szkodliwe.

Anna Baj
Na co dzień urzędniczka pracująca w kulturze i walcząca z jej brakiem, biblio
filka, fanka gameplay’ów oraz nolife’ów. Uwielbia podróże po wymyślonych światach,
poznawanie alter ego ludzi na stronach książek i sztukę użytkową. Kiedy dorośnie
chciałaby być jak Ron Swanson, choć bliżej jej do Bianki Del Rio, ale pewnie skończy jako
damska wersja Bernarda Blacka.
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Nadkobieta w
Nadchodzącej rasie
Krzysztof Biliński

Nadchodząca
rasa1,
powieść
Edwarda Bulwer-Lyttona, została
wydana po raz pierwszy anonimo
wo w roku 1871 i jest cenionym
na całym świecie klasycznym utwo
rem sprzęgającym w sobie zarówno
elementy science fiction, powieści
przygodowej,
okultystycznej
jak
i dystopii wpisanej w satyryczny
wydźwięk utworu. I właśnie saty
ryczna, momentami wręcz zjadliwa
wymowa książki była przyczyną,
dla której została wydana anoni
mowo (Bulwer-Lytton obawiał się,
po części słusznie, mocnej reakcji ze
strony środowisk przez niego krytyko
wanych). Można więc powiedzieć,
że jest to dzieło eklektyczne, ale u jego
podstaw tak naprawdę leży chęć po
lemiki autora z problemami, które
1

rozpętywały często gorące dyskusje
wieku XIX. Znajdziemy tam więc
rozważania na temat teorii ewolucji
Darwina, kondycji i sensu tworze
nia sztuki współczesnej, wyższości
cywilizacji wysokorozwiniętych nad
prymitywniejszymi, a także otrzy
mamy krytykę ustroju demokratycz
nego w odniesieniu do Stanów
Zjednoczonych. Należy tym samym
pamiętać, że sam autor był angiel
skim konserwatystą, co nie pozostaje
obojętne dla wymowy książki.
Dla mojego artykułu najważniejsze
będzie jednak zarysowanie „sprawy
kobiet”, która w opowieści o podziem
nym świecie, zamieszkałym przez
niesamowicie rozwiniętą cywilizację,
jest elementem dość istotnym.
Wiek XIX i mijająca epoka roman
tyzmu, a po niej nadchodzący pozyty
wizm, w znacznej mierze upłynęły
pod znakiem emancypacji kobiet –
ich coraz bardziej liczącego się głosu

E. Bulwer Lytton, Nadchodząca rasa,
przeł. Katarzyna Koćma, Wydawnictwo
IX, Kraków 2018.
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w debatach publicznych, jak i też
coraz wyższego statusu społecznego.
Nie umknęło to uwadze Bulwer-
Lyttona i na stronach Nadchodzącej
rasy poświęcił temu problemowi
sporo uwagi, czyniąc z niego nie
malże jeden z głównych wątków
książki. A wątek ten nie jest taki
jednoznaczny. Niesie za sobą bo
wiem zarówno pozytywne z naszego
obecnego punktu widzenia elementy
związane z równouprawnieniem
kobiet, a nawet ich wywyższeniem
w hierarchii społecznej, ale również
krytykę, dziś możemy to nazwać, fe
minizmu. Warto zwrócić tutaj uwagę,
że dyskurs zawarty w Nadchodzącej
rasie, o dziwo bywa nad wyraz aktual
ny i jest chyba tak naprawdę jednym
z tych, który możemy traktować dość
współcześnie pomimo ponad stu lat,
które dzielą nas od wydania książki.
O ile np. w kilkanaście lat
później wydanej powieści Ona
Henry’ego Ridera Haggarda, kobie
ta jest ucieleśnieniem pewnego ide
ału, boskości pomieszanej wręcz
z cechami femme fatale, które silnie
fascynują mężczyzn, co było częstym
elementem powieści przygodowych,
fantasy czy grozy, tak w Nadchodzącej
rasie mamy spojrzenie na kobietę
z bardziej realistycznej i chłodnej per
spektywy, związanej właśnie ze zmia
nami społecznymi, jakie zachodziły
w Europie drugiej połowy XIX wieku.
Główną
postacią
kobiecą
w powieści jest Zee, córka gospo
darza domu, w którym zagościł
nasz główny bohater po tym, jak

w czasie wspinaczki w kopalni spadł
wraz z przyjacielem do zupełnie
nieznanego podziemnego świata.
Odkrył w nim cywilizacje, będącą
pewnego rodzaju idealnym wyni
kiem rozwoju ludzkiego. Zee nie jest
typową córką arystokraty, której
zadaniem jest opiekować się domem,
a w przyszłości mężem i dziećmi.
Jest profesorem w Kolegium Mędr
ców, będącej najważniejszym ośrod
kiem kultury i nauki w świecie
zamieszkanym przez rasę vril-ya.
Ma na swoim koncie wybitne
osiągnięcia naukowe (z punktu
widzenia owej społeczności), jest
wysoką,
zwinną,
wysportowaną
kobietą, całkowicie samodzielną
i odpowiedzialną za swoje życie.
W dzisiejszych czasach takie kobie
ty już nie wzbudzają zdziwienia,
ale w drugiej połowie XIX wieku nie
była to jeszcze powszechna postawa.
Dlatego należy stwierdzić, że BulwerLytton bardzo dobrze oddał wzorcową
ideę, która stała u celu emancypacji
kobiet tamtego czasu.
Tytułowa „rasa” (czyli wspomnia
na vril-ya) uważała się za najdosko
nalszy wytwór możliwy do osiągnię
cia przez jakąkolwiek cywilizację.
I choć są oni jak najbardziej ludźmi,
to jednak w porównaniu do boha
tera powieści, są wyżsi, smuklejsi,
zwinniejsi, silniejsi, potrafią latać
za pomocą specjalnie zbudowa
nych skrzydeł, będących ich co
dziennym wyposażeniem stroju.
Ale
nade
wszystko
posługują
się tajemną siłą Vril, będącą ich
15
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głównym źródłem wszelkiej energii.
W społeczeństwie tym:
„Gy-ei [kobiety – przypis autora]
cieszą się pełnią praw na równi
z mężczyznami, o co walczą wciąż
niektórzy nasi aktywiści. (…)
Nie wiem, czy to dzięki wcześnie
rozpoczętej gimnastyce, czy odpo
wiedniej
organizacji
społecznej,
gy-ei zwykle odznaczają się większą
siłą fizyczną od ana [mężczyzn], co
stanowi ważny element w kwestii
przyznawania i respektowania praw
kobiet. Osiągają one lepsze wyniki w sportach, być może dlatego,
że dzięki swym obłym kształtom mają
bardziej wytrzymałe ścięgna i mięśnie,
jak u nas mężczyźni. Tutejszy lud
twierdzi, że zgodnie z prawami natury pierwsze kobiety były większe od
samców, a ową tezę potwierdzają
nawet najbardziej prymitywne gatunki owadów oraz najstarsze spośród

znanych kręgowców – ryby. W obu
przypadkach samice są na ogół na tyle
duże, by zdobyć pożywienie dla swych
partnerów, jeśli ci sobie tego zażyczą.
Jak więc mówi powyższy frag
ment,
społeczeństwo
opisywane
przez Bulwer-Lyttona dawno już
walkę płci ma za sobą. Owo równo
uprawnienie jest związane nie tyl
ko z przemianami społecznymi, ale
także ma uwarunkowania biolo
giczne, o czym w pseudonaukowy
sposób starał nas informować boha
ter powieści. Najważniejszym dowo
dem na to jest, że:
„(…) gy-ei posiadają
lepszą
zdolność do kontrolowania tajemniczego fluidu lub mocy, która niesie
za sobą zniszczenie”.
Ale jak wspomniałem wcześniej,
powieść Bulwer-Lyttona jest satyrą,
dlatego autor pomimo zbudow
ania wizerunku kobiety, jako istoty
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wspaniałej, doskonałej i silnej,
w innym momencie przedstawia ją
w krzywym zwierciadle i przyta
cza takie chociażby anegdoty, które
deprecjonują wcześniej zaprezen
towany wizerunek:
„W ten sposób mogą bronić się
nie tylko przed agresją ze strony
mężczyzn, ale też w każdej chwili, gdy
tylko uznają, że ich bezpieczeństwo
zostało zagrożone, zakończyć żywot
małżonka. Gy-ei twierdzą jednak,
że od wieków nie posłużono się tą
straszliwą bronią. Ostatni taki przypadek, zgodnie z tutejszą chronologią,
nastąpił około dwóch tysięcy lat
temu. Pewna kobieta, w przypływie
zazdrości,
zabiła
swego
męża.
Ten bestialski akt wzbudził wśród
mężczyzn taką grozę, że uciekli z plemienia, pozostawiając w nim tylko
panie. Źródła historyczne mówią,
że gy-ei, doprowadzone w ten sposób
do rozpaczy, dopadły morderczynię,
kiedy ta spała, a więc była bezbronna,
i zabiły ją, przyrzekając uroczyście,
że będą solidnie wypełniać obowiązki

małżeńskie,
a
przykazanie
to
wpoją dzieciom”.
Odwróceniu ulegają także sto
sunki damsko-męskie. O ile w XIX
wieku to raczej mężczyzna zabiegał
o względy kobiety i on był, można
powiedzieć, stroną aktywną, tak
w społeczeństwie vril-ya to kobieta
jest adoratorką, a mężczyzna może
lub nie przyjąć jej zaloty, samemu nie
mogąc wyjść z żadną inicjatywą, co
byłoby bardzo źle widziane.
Nadchodząca rasa to powieść,
która porusza wiele problemów
społecznych, z których, jak zostało to
przeze mnie krótko naszkicowane,
część pozostaje aktualna do dziś.
Mimo wszystko o ponadczasowości
powieści
najsilniej
stanowi
wątek tajemniczej siły Vril, który
zainspirował całą masę okultystów,
artystów i naukowców, a do dziś
kojarzony jest najsilniej z teoriami
spiskowymi związanymi z sekretami
III Rzeszy, tajnymi eksperymentami,
a nawet UFO.

Krzysztof “Korsarz” Biliński
Urodzony w 1978 roku w Nowej Rudzie miłośnik horroru i science-fiction. Twórca,
muzyk i autor tekstów w projekcie KORSARZ. Redaktor techniczny i autor artykułów
w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconym literaturze grozy. Dziennikarz muzyczny
współpracujący dawniej z magazynem „Atmospheric” a obecnie piszący dla „Oldschool
Metal Maniac”. Zajmuje się fotografią, filmem, muzyką i masteringiem cyfrowym dźwięku.
Obecnie prowadzi Wydawnictwo IX.
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Jesteśmy tym co piszemy.
Słowo „pąs”
Angela Dłubak

Pąs. Słowo łączy się ze stary
mi powieściami dla dzieciaków –
chociażby z „Godziną pąsowej róży”.
Pąs kojarzy się również z kolorem,
kobietą i… fragmentem powierzchni.
Nie, to nie żart. Jak wiele słów
w naszym pięknym języku, tak i wy
raz „pąs” ma w sobie wiele znaczeń,
nie do końca takich, jakich się
spodziewamy.
Aktualny numer „Białego...” jest
dla mnie wyjątkowy pod względem
tematyki. Uwielbiam pisać na tematy
kobiet, niezależnie od gatunku,
w jakim tworzę, i z góry zakładam,
że bardzo trudno będzie mi się
skupić na pąsie. A może mój kolor
twarzy stanie się intensywnie jasno
czerwony? Nie jestem pewna,
co mogłabym ze sobą zrobić, jeżeli
tak będzie, wiecie – średnio raz
na nigdy jestem kobietą, która się
wstydzi. „Pąsem” można się bawić –
bo pąs; ale w pąsach; z tymi niecnymi
pąsami; a także z pąsem; piszę o pąsie;

i pąsom; i pąsowi; no do pąsów;
i pąsu; należą pąsy1. W tej zabawie
jest jednak drugie dno.
Wielu z nas nieustannie zestawia
tego typu słowa ze słowem „kobieta”
i „kobiece rumieńce”, to jednak pąs
nie jest tylko kolorem i silnym za
czerwieniem twarzy pod wpływem
emocji, zwłaszcza u przedstawicielek
płci pięknej. Może się okazać, że pąs
gdzieś się wiąże z wyrazem „burak”,
a także z wydzielonym fragmentem
powierzchni (cholera wie jakiej)
i taśmą z mocnego materiału,
najchętniej skórzanego, który pasuje
do ludzkiej talii. Zapewne kobiecej.
Ale pąs nie musi być tylko kolo
rem postaci kobiecych, kobiecą
niewinnością czy wstydem – wpro
wadzając do fabuły na przykład posta
cie o różnych orientacjach możecie
stworzyć coś nowego, świeżego.
1
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Dobry słownik, słowo “pąs” - https://do
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Lepszego. Pąsowaty rumieniec może
oblać jednego i drugiego bohatera.
Może to być cecha szczególna, która,
przy dobrych wiatrach, stworzy
wam pełnokrwistą postać, gotową się
wzruszać. No przecież to naturalne,
że niektórzy panowie płaczą, a nie
które kobiety potrafią wyremontować
generalnie mieszkanie. Albo inaczej –
takich przykładów w powieści
mi brakuje.
Kojarzycie Xenę? Nie do końca
znam
ten
serial
fantastyczny,
oglądnęłam kilka, kilkanaście loso
wych odcinków, ale moja partner
ka wprost go uwielbia. Nie wiedzieć
czemu, kiedy ma na drugą zmianę,
wstaje rano i ogląda kolejne odcinki,
zachwycając się nie tylko główną
bohaterką. Czasami, przebudzona
szczękiem broni, zerkam na to
jednym okiem i sobie myślę: „Jezu, ja

kie to stare”. „Jezu, jakie to… ciekawe
pod
względem
uniwersalności”.
W dobrych powieściach fantastyc
znych brakuje nam wzorów kobiet,
które nie tylko oblewają się jasno
czerwonym
kolorkiem,
wbijając
wzrok w ziemię. Brakuje nam
wzorców nie tyle co kobiet fatal
nych, ale jednostek, które potrafią
żyć i działać bez zależności – miłość
i mężczyzna. Ponieważ ktoś może być
lesbijką, ponieważ jakaś postać może
być aseksualna, ponieważ jakaś ko
bieta ponad to wyświechtane uczucie
pojmie, że dobrze jest wyrżnąć w pień
wrogie drużyny.
Bo, wiecie, w normalnym życiu,
w XXI wieku miłość nie definiuje
istnienia kobiet, to kobiety definiują
swoje uczucia. Fajnie, jeżeli będą to
robić także w literaturze.

Angela Dłubak
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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Gdy chęć wielka,
a w głowie pusto
Przemyślenia Grafomana

Wyobraźcie sobie taką sytuację.
Tak, chcecie zacząć nowy projekt!
Palce rwą się do klawiatury, swędzi
głowa od pragnienia stworze
nia kolejnego dzieła, cierpliwość
na wyczerpaniu i liczycie sekundy,
by wrócić do domu, wypełnić wszel
kie obowiązki i przystąpić do pracy.
Siadacie, program tekstowy odpalony
i… pupa. Nie wiecie co napisać, wena
i rządza pisania są, ale pomysłu jakby
brak. Spoglądacie na białe pole na
monitorze, kursor migocze, ale słowa
nie przychodzą. Brzmi znajomo?
Podejrzewam, że każdy z nas, choć
raz przechodził przez coś takiego.
Irytujący stan, kiedy mamy ochotę
do pracy, ale nie wiemy, co dokładnie
napisać. Cóż, co pisać, a czego nie, to
wam nie powiem. Tematy na kolejne
utwory każdy z was musi odnaleźć
sam. Jednak nie jesteście w tym osa
motnieni. To dotyczy wszystkich na
pewnym etapie swojej twórczości.

 ieraz zmagałem się z podob
N
nym problemem, i wciąż czasem
do mnie wraca. Usiądźmy więc
ponownie w kółeczku i porozumuj
my, co możemy zrobić, by ruszyć do
przodu i znaleźć pomysły na kolejne
opowiadania lub nawet i powieści!
Zacznijmy od podstaw, czyli
inspiracji. Weźmy do ręki coś, co
nas fascynuje. Serio, jeśli człowiek
ma chęć do pisania, dzielenia się
z ludźmi, to nie wierzę, by niczym się
nie pasjonował. Uwielbiacie historię
średniowiecza? Super, poszperajcie
w książkach, poczytajcie artykuły,
przypomnijcie sobie film dokumen
talny (przykładem jest Grzegorz
Wielgus, który w „Białym Kruku” już
parę razy publikował oraz wydał kilka
książek, i widać, że jest miłośnikiem
mediewistyki). Interesują was nowe
odkrycia naukowe? Chcecie podzielić
się swoimi spostrzeżeniami jak
waszym zdaniem może to wpłynąć
20
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na naszą przyszłość? Brawo, macie
już pomysł na utwór z gatunku fan
tastyki naukowej (Fantazmaty ostat
nio ogłosiły konkurs, więc jeśli ktoś
jest zainteresowany, odsyłam na ich
stronę). To naprawdę proste, wys
tarczy pomyśleć o tym, co was kręci
i nawet się nie obejrzycie, a zacz
niecie pisać.
Jeżeli naprawdę nie macie
pojęcia co, lub o czym chcecie pisać,
to znajdźcie kogoś, kto wam ten temat
zaproponuje, albo skorzystajcie z już

gotowych. Tu dobrym rozwiązaniem
są konkursy. Sporą ich część orga
nizują, aby potencjalni autorzy na
pisali o konkretnej tematyce. Czy to
powiązane z konkretnym wydarze
niem, czy nawiązujące do twórczości
innego pisarza. Możemy wtedy
zacząć przymiarki, zastanowić się,
co o tym wiemy, dokształcić się.
Jak siądziemy do komputera, nawet
jak jeszcze główny pomysł nie
wykiełkuje, może nam kilka zdań
wyjść na wstępie. Uważam, że to
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Gdy chęć wielka, a w głowie pusto
dobra opcja na rozruch szarych
komórek, bo zmuszamy wtedy umysł
do pracy twórczej. Szczególnie pole
cam tę metodę dopiero zaczynającym
swoją pisarską przygodę. I choćby ich
utwory zostały odrzucone za słaby
warsztat, to zawsze zrobią krok do pr
zodu, nauczą się czegoś nowego pop
rzez pracę nad obszarem, z którym
(podejrzewam) nie mieli wcześniej
żadnej styczności. Czasopisma rów
nież często mają motyw przewodni.
Dla przykładu nasze czasopismo
„Biały Kruk”. Zawsze zgłaszamy
temat numeru przynajmniej miesiąc
przed końcem zbierania tekstów do
kolejnego magazynu. Jednak ciągłe
sięganie do cudzych publikacji może
być zdradliwe. Istnieje groźba roz
leniwienia się, braku chęci nad
pomyśleniem o czymś własnym, a to
jest złe.
Przejrzyjcie stare teksty. Podej
rzewam, że każdy z was ma folder
z całą masą projektów skończonych,
odrzuconych
lub
porzuconych.
Nie ma co się wstydzić. Niejeden pi
sarz ma lub miał masę utworów,
które nigdy nie ujrzały światła dzien
nego, bo skończyły w szufladzie,
albo jako zgnieciona kartka papie
ru w koszu. Wyciągnijcie tę kartkę
z kosza, przejrzyjcie ją. Oczywiście po
jakimś czasie, jak zyskacie większe
doświadczenie i warsztat. Może się
okazać, że z bardziej rozwiniętymi
umiejętnościami będziecie potrafili
przepisać to na tyle dobrze, by
powstało z tego coś lepszego. I do
tego was namawiam. Wielu pisarzy

przepisywało po czasie swoje stare
teksty, albo korzystało z fragmentów,
by przekuć je w coś zupełnie nowego.
Bywa często tak, że temat lub
chociaż pomysł na niego przyjdzie
w nieoczekiwanej chwili. W pracy,
szkole, na imieninach u cioci. Nikt tego
nie przewidzi. Andrzej Pilipiuk po
siada swój słynny kajet, w którym
zapisuje wszystkie pomysły, dobre
i złe. Dobre wykorzystuje, a złe…
również. Nie raz wspominał, że
z dwóch złych pomysłów może
powstać jeden dobry. Sporządzanie
notatek to użyteczny nawyk dla pisa
rza, jeśli bowiem każde z nas ma taki
„kajet” do zapisywania pomysłów,
to wystarczy do niego zerknąć i coś
wybrać. Korzystam z tego sam, mam
sporo notatek, które przyszły mi do
głowy w wielu sytuacjach (czasem
absurdalnych) i się nie zawiodłem.
Podejrzewam, że dla wielu
Ameryki nie odkryłem. Niektórzy
powiedzą: „Ale to przecież oczy
wiste.”. Jednakże nic nie zmieni tego,
że problem braku tematów do pisa
nia może dopaść w pewnym okre
sie każdego. Jeśli komuś to pomoże,
rozjaśni coś w głowie – ucieszę się.
A może macie inne sposoby na
poszukiwanie tematów? Jeśli tak,
napiszcie w komentarzach na face
booku pod postem z tym numerem
„Białego Kruka”.
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Dziesiąty Jeniec
Dagmara Adwentowska

Ten, który ich tu przywiódł i kazał z nami walczyć, miał szczęście. Padł martwy
pod koniec bitwy. Agis, nasz wódz, nadział jego głowę na włócznię i kazał ją
zostawić na Ostrej Przełęczy, której broniliśmy przed najeźdźcami z północy.
Tam też kazał złożyć poległych, nie grzebiąc ich jednakże w kamienistej ziemi,
tak by stos trupów, a potem góra kości straszyła kolejnych barbarzyńców.
Niektórzy jednak przeżyli. Nasi wojownicy przywiązali ich rzędem obok
siebie, pięciu do szczebli wozu drabiniastego, pięciu do dyszla. Ci przy dyszlu
musieli klęczeć w ziemi grząskiej od przelanej krwi, noc i dzień, i kolejną noc
jeszcze, aż Agis zdecydował, co zrobić z pojmanymi.
On siedział dziesiąty, i gdy słońce, lejąc letnim skwarem, wspięło się nad
szczyty Podniebnego Yru, poszłam dać mu wody. Usta miał spękane jak po
wierzchnia skały i musiało doskwierać mu pragnienie. Patrzył się nieruchomo
i tępo na swoją nogę, wykręconą pod niemożliwym kątem; jego skórzane spodnie
sztywne były od skrzepniętej krwi. Tylko od czasu do czasu łypał na strażników
i wszystkich, co się w pobliżu jeńców kręcili, spojrzeniem godnym wilka.
Ciskał przy tym wyzwiskami w naszej i w swojej mowie i parę razy musiał już
za to oberwać. Twarz miał obitą i podpuchniętą, świeżo rozdartą brew, z której
sączyła się leniwa strużka krwi. I oczy zielone jak wiosenne liście.
O świcie Agis kazał jeńcom odliczyć do dwóch. Tych, którym przypadły je
dynki, powiesił na starym dębie u wejścia do doliny. Reszcie pozwolił odejść
za przełęcz, odbierając im broń i przestrzegając, że jeśli wrócą, śmierć ich spot
ka niechybnie. Nazwał to miłosierdziem i wspaniałomyślnością.
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Mnie zdawało się to wyrafinowanym okrucieństwem. Wobec niego, dziesięciu
jeńca. Co prawda wstał z trudem i próbował podążyć za oddalającymi się towa
rzyszami, ale nie mógł zrobić nawet kroku na połamanej nodze. Gdy z zarośli
wyrwał sobie kij, by się na nim wspierać, jeden z drużynników Agisa zabrał
mu go. Śmiał się donośnie i urągająco, gdy wyzwolony jeniec czołgał się w pyle
ku przełęczy, wszyscy się śmiali. Zaciskałam zęby, bo niewiele mogłam zrobić...
w tym momencie.
Osiodłałam konia o zmroku i ruszyłam szlakiem w stronę przełęczy. Nie było
nikogo, kto by mnie zatrzymał. Mój mąż zginął pięć lat wcześniej, a żaden z dum
nych wojowników nie chciał dzielić łoża i dachu z niewiastą, o której wszyscy
już wiedzieli, że rodzi martwe dzieci. Żyłam na uboczu, mój los i poczynania
nikogo nie ciekawiły. Zwykle było mi to ciężarem – lecz w tę noc błogosławiłam
wszystkie odwrócone ode mnie oczy. Przemknęłam bowiem niezauważona
i każde stąpnięcie wierzchowca zbliżało mnie do mego celu.
Znalazłam go omdlałego przy korycie strumienia, w miejscu gdzie ścieżka
zaczynała już piąć się w górę. Wnętrza dłoni i kolana miał zdarte do żywego
mięsa. Bezwładny, zdawał się ciężki jak głaz, ale samotne życie zahartowało
mnie, mięśnie uczyniło twardymi jak postronki. Podniosłam mężczyznę
i przerzuciłam wpół przez konia, przykrępowałam do siodła.
W opuszczonym pasterskim szałasie na granicy lasu, gdzie niegdyś chronił
się mój małżonek podczas wypasania owiec, porozcinałam zniszczone odzienie
jeńca nożem. Obmyłam jego skórę z krwi, potu, pyłu i moczu, i nadziwić się nie
mogłam, jak bardzo jest jasna, gdy przykładałam do niej własną smagłą dłoń.
Nastawiłam złamaną nogę, opatrzyłam rany i czekałam.
Obudził się nazajutrz. Nic nie mówił, śledził mnie tylko jadowicie zielo
nym spojrzeniem, ale pozwalał się poić wywarami z wzmacniających ziół
i jadł posłusznie, gdy go karmiłam jak dziecko. Bladego i słabego wyciągałam
południami przed szałas, by choć trochę cieplej mu było w słońcu, tak wysoko
nawet latem było już chłodno. Nocami leżałam obok niego na jednym barłogu
i ogrzewałam własnym ciałem, gdy zaczynał dygotać w febrze.
Z każdym dniem wracały mu siły. Im zaś lepiej się czuł, tym częściej wykręcał
się od pomocy. Najpierw wyjął z mojej ręki łyżkę i zaczął jeść samodziel
nie, potem poczołgał się poza szałas za potrzebą, sam dokładał do ognia.
Nie chciałam go opuszczać, był jeszcze zbyt słaby, by obronić się przed wilkiem
czy niedźwiedziem, nie mówiąc o brunatnych upiorach i innych stworzeniach,
które czaiły się w górach na podróżnych. Nie miał nawet broni.
Mówili, że ci zza przełęczy to potwory, że mordują, parzą się z demona
mi i jedzą ludzkie mięso. Nie wyglądał jak potwór, pielęgnując go poznałam
dokładnie każdy skrawek jego ciała i w żadnym nie dopatrzyłam się demo
nicznych oznak. W zielonych oczach nie było zła. Tylko gniew i duma, zbyt wiele
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gniewu i dumy. Więcej jednak uwagi niż spojrzeniu poświęcałam ustom, a te,
schowane w gęstwinach jasnej brody, były miękko wykrojone i miłe.
– Muszę zejść do wioski – powiedziałam o chłodnym poranku, gdy za
pasy zaczynały się kończyć i już dłużej nie mogłam przeciągać odejścia. –
Wrócę za trzy dni.
Skinął głową, że rozumie. Palec wiatru rozdzielił długie pasma jego jasnych
włosów i schowałam rękę za siebie, splotłam ją z drugą, bo zapragnęłam zrobić
to samo.
– Jestem Indracht – odezwał się nagle, po raz pierwszy wprost do mnie.
Głos miał chropawy, odwykły od mówienia, chrzęszczący jak żwir. – Jestem
Indracht – powtórzył, gdy nic nie odrzekłam, tym razem ciszej i słodziej jakby.
– Jestem Kiane.
***
Nazywał się Sędzia. Tak przynajmniej powiedział kapłan z naszej wioski,
który umiał czytać pismo. Imię miecza płatnerz z serca imperium wytrawił
trzema znakami wzdłuż zbrocza. To był dobry miecz, zmarły mój mąż lubił
to powtarzać. Zapłacił za niego wieloma grudkami złota, które czasami
można było znaleźć w górskich strumieniach. Jednak nie wahałam się ani
chwili, przywiązując owinięty w wilcze skóry oręż do siodła między workami
z mąką i paskami suszonego mięsa. Indracht rzekł to samo, gdy złożyłam broń
na jego kolanach.
– To dobry miecz, Kia. – Musnął bladymi jak mgła palcami rękojeść. – Ale jako
mi walczyć, kiedy i ustać nie potrafię. – Zagryzł wargi do krwi i udałam, że tego
nie widziałam.
– Kiedyś wstaniesz – rzekłam z niezachwianą pewnością, którą chciałam
na niego przelać choć w marnej części. – A bronić się musisz już teraz. Nie mogę
być przy tobie cały czas. Jestem zielarką. Ludzie w wiosce mnie potrzebują.
Była to prawda. Jak i to, że on również mnie potrzebował. Za każdym razem,
gdy ruszałam w dół do doliny, albo choćby sprawdzić dalej rozstawione wnyki,
obawiałam się, co zastanę po powrocie. Wygasły ogień, stężałe, zimne ciało.
– Skąd zielarka ma taką broń? – Uniósł w górę jasne brwi.
– Skąd barbarzyńca zna naszą mowę? – sarknęłam, ale dodałam zaraz
z dumą. – Mąż mój był wojownikiem. Jak ojciec jego i dziad, bardzo wpraw
nym i sławnym. Bronił mnie i naszego domu, do samego końca. – Skrzyżowałam
ramiona na piersi.
– I pewnie nasi go zabili. – Indracht skamieniał jak posągi dawnych bohate
rów, których podobiznami podobno dekorują w stolicy całe ulice.
– Nie. – Spojrzałam koso, rozeźlona. – Brunatny upiór.
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Na to nie odrzekł nic. Siedział długo z nagim ostrzem na kolanach i dumał,
aż mu się jasne brwi w jedną kreskę połączyły na bladym czole.
– To dobry miecz, Kia – powtórzył łagodnie, jakby pragnął mnie udobruchać,
nie pozwolić się sporowi rozjątrzyć.
Potem zaś, gdy zapadł zmrok i pokładłam się na odpoczynek, siedział na
dal, strzegąc ognia. Patrzyłam na muskularne plecy i jasne włosy, które poblask
płomieni barwił na rudo, spokojne ruchy, jakimi Indracht ostrzył podarowany
miecz, i utwierdzałam samą siebie w przekonaniu, że postąpiłam właściwie.
Gdy przed zaśnięciem, myśląc zapewne, że ja już zmęczeniem zmożona, nachylił
się i wyszeptał, że teraz on mnie będzie bronił... czyż mogłam pomyśleć inaczej?
Czyż mogłam opuszczać go i wracać inaczej niż z sercem bijącym nadzieją
i obawą, że moje małe, pieczołowicie pielęgnowane szczęście zostanie odkryte
i zbrojna pięść któregoś z drużynników wodza zgniecie żywot mężczyzny, które
go w myślach czasem nazywałam już własnym?
***
Nadzieje moje się nie ziszczały. Indracht wracał do zdrowia, ale im był
pewniejszy własnych sił, tym stawał się bardziej opryskliwy. Im mocniej do niego
lgnęłam, tym dalej się odsuwał. Odpychał moje ręce, gdy chciałam pomóc mu się
myć. Podczas jednej z moich nieobecności przygotował dla mnie osobny barłóg,
mchem go wyłożył i miękkimi gałązkami... ale nie chciał położyć się na nim ze
mną. I wściekł się, gdy próbowałam go pocałować. Podparłszy się kosturem,
pokuśtykał w las za szałasem i siedział tam całą noc. Nie odpowiadał na moje
prośby i zaklinania, by wrócił do ognia, bo porwie go brunatny upiór i zaniesie
do gniazda, by jego truchłem nakarmić swoje młode. Wrócił dopiero o świcie
i obtarł mi łzy z twarzy szorstką dłonią. Zrozumiałam, co chciał mi pokazać.
Że się nie boi, ani zimna, ani ciemności, ani potworów zrodzonych z nocy. Ja się
bałam, drżałam o jego istnienie bardziej niż o własne.
– Mogłeś zginąć! – warknęłam, a on zacisnął zęby.
– Rzeczą wojownika jest podejmować ryzyko.
– Zaryzykowałeś niepotrzebnie i głupio!
Zacisnął zęby jeszcze mocniej, aż coś mu w szczęce trzasnęło nieprzyjemnie.
Zamknął się tak szczelnie, że nie odezwał się słowem aż do kolejnego pożegnania.
Zdarzały się jednak i lepsze, słodsze dni. Jak wtedy, gdy zabierałam go konno
do jednego z ukrytych wąwozów, by mógł znów usiąść w siodle, poczuć, że może
decydować o tym, dokąd zmierza i jak szybko. Co prawda mój krępy konik nie
przypominał rosłych, smukłych wierzchowców, na jakich jeździli barbarzyńcy,
a Indracht początkowo zżymał się, że ma jeździć w te i nazad, ale szybko
się rozpogodził i galopował pod czarnymi świerkami, pochylony nisko nad
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skudłaconą grzywą. Albo jak wtedy, gdy odkrył, że w strumieniu w lesie poniżej
szałasu śmigają czasem pstrągi i gorąco zapragnął rybaczyć. Głównie dlatego,
że gdyby mógł sam zdobywać pożywienie, nie musiałby polegać tylko na mnie.
Źle znosił to uzależnienie i wiedziałam, że czuje się przez to gorszym mężczyzną.
Dotachał nad strumień konar, żebyśmy mieli na czym się rozsiąść, ale tylko
na to starczyło mu sił. Saki zmajstrowane z koszul musiałam już rozstawić
sama. Siedzieliśmy tak do zmroku, wpatrzeni w wydymane prądem tkaniny.
Nie schwytaliśmy ani jednego pstrąga, bo i rybaki z nas obydwojga marne były
nadzwyczajnie, ale około południa Indracht przysunął się bliżej na konarze
i objął moje plecy ramieniem. Dlatego, choć nadzieje się nie ziszczały, liczyłam,
że kiedyś zaczną... Zamiast tego ciałem stały się obawy.
Było ich dwóch i wyraźnie czegoś szukali. Raz po raz któryś schylał się ku
ziemi i badał tropy. Mieli psa. I szli zakosami górską łąką, zbyt blisko szałasu,
w którym ukryłam swoją nadzieję na szczęście. Chciałam wierzyć, że wojownicy
tak wysoko w górach polują na kozice lub świstaki, lub tropią brunatnego upio
ra, by go ubić i powiesić szkaradny łeb nad wejściem swego domu, rozsławić
swe imię mężnym czynem. Jeśli chciałam, by Indracht przeżył nie mogłam
okłamywać samej siebie. Tak, szli na łów, to pewne. Lecz ich zwierzyną byli
barbarzyńscy maruderzy lub zwiadowcy, to jakąś jasnowłosą głową pragnęli
udekorować nadproże.
Ruszyłam prosto na nich, za wodze ciągnąc za sobą objuczonego konia.
Pies się rozjazgotał, jeden z wojowników wycelował we mnie, ale zaraz opuścił
łuk. Poznał, kim jestem.
– Czegóż to szukasz, Kiane, tak wysoko? Ziółek miłosnych? – zagadnął
złośliwie, a jego towarzysz wybuchnął perlistym śmiechem.
– A może demona do spółkowania, jak to wiedźmy mają w zwyczaju? –
Postąpił krok w moją stronę, jego uśmiech robił się coraz szerszy i szerszy,
i coraz bardziej wymowny. – Myślisz, że ci zwykły śmiertelnik nie wygodzi?
– Myślę, że jak mnie dotkniesz, to ci uschnie, jak wszystkim, co próbo
wali – warknęłam. Nie umiałam czarować... ale potrafiłam korzystać z famy
wiedźmy, która mnie wyprzedzała. – A zbieram korzonków na tę właśnie męską
słabość. Jak przyjdziesz po pomoc, trzykrotną zapłatę ci policzę. – Obrzuciłam
go uważnym spojrzeniem, żeby sobie uświadomił, że właśnie zapamiętuję
sobie ze szczegółami jego twarz, i że prędzej czy później będzie potrzebował
usług i umiejętności zielarki. Zbladł, obydwaj zbledli, i nie poruszyli się, gdy
postąpiłam zdecydowanie do przodu, wiodąc za sobą konia.
– Po drugiej stronie Kamiennej Strugi, pod Smutnym Strażnikiem widziałam
ślady stóp i krąg wypalony po ognisku – rzuciłam na pozór obojętnie przez ramię.
Jeśliby uwierzyli, odeszliby daleko, daleko od szałasu, ode mnie i od I ndrachta.
– Ilu ludzi? – zapytał ostro drugi z wojowników.
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– Niechaj zielarz leczy, a myśliwy tropi, i jedno drugiemu w paradę nie
wchodzi – sprzedałam mu okrągłą mądrość, nawet nie odwracając głowy. Za to
kilkanaście uderzeń serca później, schowana za skałą, z wielką uwagą patrzyłam,
jak łowcy odchodzą. Uwierzyli, ja zaś nie mogłam uwierzyć własnemu szczęściu.
Indracht nie był szczęśliwy. Siedział przed szałasem z mieczem na kolanach,
półnagi, wyprana koszula suszyła się obok rozpięta na krzaku jałowca.
– Widziałem, co się stało – rzekł ponuro i z pretensją.
Żuł żółć razem z gniewem i urazą, jak się żuje czerstwy chleb. Tłumaczyłam,
że dobrze uczynił, nie wychodząc z ukrycia. Ja sobie umiałam poradzić
i poradziłam sobie i tym razem, a jego by zabili. To tłumaczenie było chyba naj
gorszym, jakie mogłam wymyślić. Wstał koślawo, podpierając się kijem, miecz
spadł z jego kolan i uderzył z brzękiem o kamienie.
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– Po co mi dałaś to ostrze, skoro nie mogę go użyć?! Nie jestem dzieckiem, by
się chować za twoją kiecką, kobieto!
Krzyczał jeszcze długo, a potem zamilkł i już wiedziałam, że podjął decyzję,
potrzebuje tylko czasu, by ubrać ją w słowa, i odwagi, by słowa wypowiedzieć.
– Wracam do moich. Tutaj tylko cię narażam. Zabiją cię przeze mnie – rzekł
dwa dni później, a w jego głosie dźwięczała stal. Wyszłam, niby po wodę.
Nad strumykiem, skulona w kucki, długo połykałam własne łzy, a potem lodo
watym potoku obmyłam twarz, by Indracht nie poznał, że płakałam.
Powiązałam w węzełki spyżę, dwie wilczury, pled i wszystko, co mogło być mu
przydatnym w drodze. Zmusiłam, by wziął mojego konia, a przed pożegnaniem
pod przytroczonymi do siodła jukami schowałam owinięty w skóry miecz.
Wiedziałam, że nie przyjąłby go powtórnie, nie po tym, gdy zawiódł sam siebie
jako mój obrońca. Liczyłam, że gdy się spostrzeże co do natury pakunku, będzie
już za późno, by mógł zawrócić i mi go oddać.
– Zobaczę cię jeszcze? – spytałam, gdy wspinał się na koński grzbiet.
Zmarszczył brwi, a potem pomału skinął głową, dając mi nadzieję, abym się
nią karmiła podczas zimnych, samotnych nocy, i odjechał tam, gdzie on sam
upatrywał nadziei. Gdzie znów mógłby być wojownikiem i mężczyzną, a nie
bezradnym kaleką pod opieką niewiasty.
***
Przyszli dwa lata później, tuż po wiosennych roztopach. Konni spowici
w kolczugi i skórznie, z okrągłymi tarczami przywiązanymi do siodeł, uzbro
jeni w długie włócznie, miecze i topory. Jasnowłosi barbarzyńcy, przekleństwo
imperium. Nie kilkudziesięciu, jak drzewiej bywało. Były ich setki, a może
i tysiące. Przez przełęcz przelała się fala konnych i choć nasi zwiadowcy nas
uprzedzili, niewiele mogliśmy zrobić, by przeciwstawić się najeźdźcom... prócz
walki do samego końca.
Gdy zaś zamilkł szczęk broni i ucichły jęki konających, okazało się, że ów
koniec nie jest ani pewny, ani ostateczny, a jego kształtu nie sposób się było
zawczasu domyślić.
Agis nie miał szczęścia. Walczył jak demon, ale, ranionego
po wielokroć, słaniającego się na nogach z upływu krwi wodza obalili na ziemię
i wyrwali mu broń. Ścięli go na oczach ocalałych, i teraz jego głowa leżała
w koszu z wikliny, na placu naszej wioski, którą bronił przed najeźdźcami.
Której broniliśmy wszyscy.
Tych z nas, którzy przeżyli, najeźdźcy ustawili w dwóch rzędach
na ziemi grząskiej od przelanej krwi. Osobno mężczyzn, osobno kobiety i dzieci.
Kilku obcych mówiło w naszym języku, i kazali jeńcom odliczać do dwóch.
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 owiedzieli, że połowa zostanie stracona na miejscu, a połowa przeżyje, wezmą
P
ich w więzy i powiodą za Ostrą Przełęcz na swoje ziemie, jako zdobycz wojenną
i niewolników. Nazwali to miłosierdziem i wspaniałomyślnością.
Bowiem, jak rzekł jeden z nich, na ogół zabijają wszystkich mężczyzn... ale
wódz ich przeżył dzięki mieczowi noszonemu niegdyś przez jednego z naszych
i miał kaprys odwdzięczyć się wielkodusznie.
Był płacz i krzyki, rozdzielanych rodzin, tych, których mordowano i tych, co
oferowali własne życie za bliskich, którym przypadł nieszczęśliwy los.
Stałam z boku jak skamieniała, nie odwracałam oczu, nie zatykałam uszu,
gdy przede mną działo się piekło się na ziemi i kończył się cały mój świat.
Może niezbyt mi przychylny, może okrutny i zimny bez męża i dzieci, ale mój...
Czekałam, aż ktoś mi wyjaśni, czy też okaże się samo – dlaczego oddzielono mnie
od reszty jeńców, moich krewnych i sąsiadów, postawiono pod strażą dwóch
jasnowłosych wojowników. Dlaczego nikt nie kazał mi odliczać do dwóch.
On nadjechał wraz ze zmrokiem. Siedział na smukłym, siwym wierzchowcu,
tak różnym od krępych, silnych koni, jakie hodowaliśmy w górach. Na okrągłej
tarczy przywiązanej do siodła zakrzepła krew wrogów, krew mojego plemie
nia. Spod szamerowanego złotem hełmu wymykały się długie pasma jasnych
włosów, zachodzące słońce barwiło je na rudo. Lśniącą nosił kolczugę i płaszcz
obszyty srebrnym futrem, pod szyją spięty dużym medalionem w kształcie
głowy smoka. Otoczony wojami jasnowłosymi jak i on, wydawał rozkazy, a oni
słuchali. Dostatnio wyglądał, potężnie i dumnie, jak władca świata. Nawet wte
dy, gdy zsiadł na ziemię, ruszył ku mnie i okazało się, że nadal kuleje, choć
minęły ponad dwa lata.
Rozłożył przede mną pomału ramiona i zamarł w oczekiwaniu, i wtedy
skoczyłam. Nożem dobytym zza zapaski, małym zielarskim kozikiem, którym
kroiłam liście krwawnika i babki na mikstury dla niego, próbowałam sięgnąć
jego serca. Przeciąć nić żywota, które ocaliłam na zgubę swego ludu.
Ostrze ze zgrzytem zsunęło się po kolczudze, chwilę potem moi strażnicy
mi je wyrwali, zawisłam między niebem a ziemią w ich stalowym uścisku.
Indracht warknął coś do nich w swoim języku, a potem objął mnie wpół
i wyciągnął z ich rąk.
– Możesz tu zostać, w swoim domu... nikt na ciebie ręki nie podniesie.
Ale możesz też jechać na wojnę ze mną. Jako moja niewiasta.
– Twoja niewolnica – warknęłam.
– Moja żona – odparł, odsuwając się i zaplatając ramiona na piersi.
Potem zaś odszedł, zostawiając mnie samą-niesamą, bo w milczącym towa
rzystwie strażników.
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Jest środek nocy i siedzę w moim domu przy wygasłym palenisku. Wojowni
cy rozsiedli się na zewnątrz przy drzwiach i wiem, że mogłabym wywieść ich
w pole. Ostrożnie i cicho przeciąć ścianę w miejscu, gdzie słomą oblepioną gliną
lata temu zamknęłam niepotrzebne mi drugie wyjście. Pobiec w noc i uwolnić
tych jeńców, których jeszcze nie zabili, i tych przeznaczonych na niewolników.
Albo pójść dalej, zejść z gór i ostrzec ludzi króla z pierwszego lepszego garni
zonu, że barbarzyńcy się przedarli przez przełęcz i niebawem zaleją równiny
u stóp gór.
Tyle że własne plemię od dawna nie dbało o mnie, obojętne o los samotnej,
jałowej kobiety. Zaś z królem, jego żołnierzami i ludźmi z odległych miast jesz
cze mniej miałam wspólnego. Jedyne, co tu jeszcze było moje, to rząd maleńkich
mogiłek, w których pochowałam swe martwo urodzone dzieci.
A Indracht obiecał mnie bronić, wrócił z Sędzią w dłoni, by dotrzymać
słowa. W zielonych oczach nadal nie dopatrzyłam się zła, nie więcej niż u in
nych walczących po obydwu stronach tej wiecznej wojny, której przyczyn nikt
z żyjących już dawno nie pamiętał.
Ale nie, nie łudziłam się, że mnie czy jemu uda się konflikt zakończyć raz
na zawsze, zaprowadzić pokój. Zamiast tego przypomniałam sobie, że nigdy go
nie pocałowałam, i że teraz, gdy jest wodzem i wojownikiem, a nie zbiegłym
jeńcem na mojej łasce, może wreszcie mi na to pozwoli.
Zamiast po nóż, którym mogłabym przebić się przez cienką glinianą ścianę,
sięgnęłam po grzebień. Rozpaliłam też ogień i nagrzałam wody, aby się obmyć.
Założyłam swoją najładniejszą spódnicę i giezło cienkie jak pajęczyna, którą
kupiłam od wędrownego kupca. Na szyi zawiesiłam sznur paciorków ze szkła
i miedzi. Tuż przed świtem zakropiłam oczy wywarem z wilczej jagody, by jesz
cze ciemniejsze i pełne blasku mieć spojrzenie, gdy Indracht przyjdzie zapytać,
co postanowiłam.
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Nieświadoma rzeczywistość
Michał Brzozowski

Okulary recepcjonistki wyglądały jak niebieskie ramki obrazów. A i obrazy,
które otaczały, były całkiem ładne. Oczy w kolorze piwa. Albo miodu. A może
miodu pitnego?
– Pan na lekcję? – spytała.
– Tak.
– Spóźnił się pan. Kurs zaczął się pół godziny temu.
– Tak wyszło – przyznałem. Nie miałem przygotowanej żadnej wymówki.
– Niech pan pójdzie do ostatnich drzwi po prawej stronie korytarza.
Tych zielonych.
– Oczywiście. Dziękuję.
Można powiedzieć, że śpieszyłem się powoli. To znaczy szedłem szybkim
krokiem. Nie chciałem biegać, bo głupio wtedy wyglądam. Przez ten zwyczaj
kilka razy zdarzyło mi się nie zdążyć na autobus.
Dotruchtałem do zielonych drzwi. Wyczytałem nad nimi, że właśnie w tej
sali odbywa się kurs ze świadomego snu. Dla początkujących. Z pewnym waha
niem wszedłem do środka.
Pokój wyglądał jak niewielka sala gimnastyczna, tylko miejsce przyrządów
do ćwiczeń zajmowały poduszki i szlafmyce. Ściany ozdobiono mapami nieba
i horoskopami. Zauważyłem też wielki obraz, który przedstawiał przenikające
przez siebie dłonie. Jak scena z filmu o duchach.
Nie zdążyłem wychwycić więcej szczegółów, bo moją uwagę od razu przykuł,
a nawet brutalnie przygwoździł jakiś agresywnie gestykulujący facet. Szyję miał
owiniętą długim zielonym szalem, który przypominał smoka. Bardziej z gatunku
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tych orientalnych niż europejskich. Mężczyzna wymachiwał rękami i energicz
nie tłumaczył coś stojącej naprzeciwko kobiecie.
– Podsumujmy więc – mówił. – Siedziała pani w kawiarni, obserwując
paryską wieżę. I nie zauważyła pani, że to Krzywa Wieża i nie za bardzo pasuje
do Paryża?
Kobieta nieśmiało kiwnęła głową ozdobioną różową orchideą. Facet nie
przestawał ruszać ramionami, przez co wprawiał swojego zielonego gada
w falowanie.
– Naprawdę to pani nie zdziwiło? No tak, skoro dotarła pani do Paryża przez
szczelinę w ruchomych schodach.
– W snach też można zapomnieć zawiązać sznurówki. Wciągnęło mnie
po prostu – wytłumaczyła się pani z orchideą.
– Że nie wspomnę o latających guźcach po drodze do kawiarni! I dopiero
pijąc kawę, zrozumiała pani, że coś z tym światem jest nie tak?!
Bałem się wtrącić, więc milcząco obserwowałem, jak falujący smok poluje
na egzotyczną orchideę. Było coś baśniowego w ich waśni. Storczyk tak łatwo
się nie poddał.
– Ale pan jest nieznośny. Po pierwsze, guźce miały skrzydła, więc zdziwiłoby
mnie bardziej, gdyby nie potrafiły latać. Świat wokół mnie był zupełnie spójny.
Co najmniej równie spójny, co ten tutaj. Po drugie, gdy piłam kawę, nie dostrzegłam
jeszcze odchyleń od normy. Picie kawy to mój sygnał na przetestowanie
rzeczywistości. Przez ostatnie dwa tygodnie zawsze łączyłam mistyczny rytuał
delektowania się latte z ceremonią testu. Dzięki temu na jawie utrwaliłam
nawyk, który przeniknął do snów. To elementarna metoda. Naprawdę przyszedł
pan na lekcje świadomego snu, nie znając podstaw?
Frędzelki przy szaliku agresora zadrżały, jakby zielona bestia szczerzyła zęby.
– To kurs dla amatorów, nie muszę zapoznawać się wcześniej z encyklopedią!
– Już dobrze, ale może pozwoli mi pan dokończyć historię. Na czym to ja
skończyłam... A! Zatem siedziałam w kawiarni w okolicach Krzywej Wieży
w Paryżu. Gdy podnosiłam filiżankę, przypomniałam sobie o teście. Pierwszy
sposób, który wybrałam, polegał na rozejrzeniu się i znalezieniu jakiegoś
napisu. Chodzi o to, żeby przeczytać go dwa razy. W realnym świecie po
winno wyjść to samo. Ale w snach wszystko jest takie mętne. Poszukałam więc
w pobliżu kawałka tekstu i natrafiłam wzrokiem na butelkę w kałuży. Niestety
przez wodę etykietka była zbyt niewyraźna i nie mogłam się doczytać. Nadeszła
kolej na drugi sposób, którego trochę się lękam, bo przywodzi na myśl filmy
o duchach.
Człowiek opleciony smokiem drwiąco prychnął. Wbrew pozorom z końca
szalika nie wyleciał kłębek dymu.
– Chyba nie boi się pani filmów o upiorach?
33

Nieświadoma rzeczywistość
– Niech mi pan nie przerywa! Drugi sposób polega na wsunięciu palców
prawej ręki w lewą dłoń. Trzeba postarać się, by przeszły na wylot. Jeśli się
powiedzie, to uświadomienie sobie nierzeczywistości jest w miarę łatwe.
Przynajmniej dla mnie. Dla niecierpliwych amatorów...
– Coś pani sugeruje?
– Może. A nawet jeśli, to co? – odparła ostro. Zamiast orchidei bardziej
pasowałaby rosiczka. – Wracając do tematu, wtedy w Paryżu odłożyłam filiżankę
i nacisnęłam palcami lewą dłoń. Zobaczyłam, jak przechodzą na drugą stronę.
To naprawdę dziwne i straszne uczucie. Pojawia się rysa i czujesz, że otoczenie
pęka. Zadałam sobie pytanie „Czy to istnieje naprawdę?”. Skrzyżowane dłonie
sugerowały negatywną odpowiedź. To wszystko musiało mi się śnić. Ruchome
schody przenoszące do krainy czarów oraz skrzydlate guźce. Ponadto przed
chwilą rozmawiałam z kimś po francusku, a przecież nie znam tego języka!
Wiedziałam, że marzę i już planowałam spełnić swoje najskrytsze pragnienia,
których w tym gronie oczywiście nie zdradzę. Ale potem coś jakby szarpnęło
i się obudziłam. Strząsnęłam z powiek okruszki świadomego snu, którego nie
potrafiłam utrzymać. I dlatego zdecydowałam się na ten kurs.
Fantazyjna scena potyczki smoka z kwiatem została przerwana przez nagłe
wtargnięcie kuli do kręgli. Wypolerowanej przez jakiegoś króla pedantów.
Starszy mężczyzna charakteryzował się przede wszystkim błyszczącą,
okrągłą głową. Wbiegł pomiędzy skłóconych ludzi, psując cały spektakl.
– Spokojnie, nie przerywałem wcześniej, bo nie czuję się za dobrze w roli me
diatora. Ale właśnie zauważyłem, że mamy gościa. Nie powinniśmy odstraszać
go niemiłą atmosferą. Zapraszam, śmiało.
Podszedłem bliżej i przedstawiłem się.
– Wspaniale – odparła kula do kręgli. – Mam już trzeciego ucznia. Frekwencja
niezbyt powalająca.
– Przepraszam za spóźnienie – powiedziałem. Poczułem się trochę jak
w szkole. Uczeń, który tłumaczy się, że pies zeżarł mu pracę domową.
– W zasadzie to dużo pana nie ominęło. Pierwsze zajęcia poświęcamy tak
zwanym testom rzeczywistości. Aby władać światem snu, musimy najpierw
nauczyć się odróżniać jawę od marzeń. Istnieje wiele sposobów. Moim fawo
rytem jest test dłoni.
Nauczyciel opisał sposób, o którym opowiadała orchidea. Tylko zrobił to
dosyć nieudolnie i mniej obrazowo. A może po prostu irytowało mnie jego
świecące czoło, które niszczyło całą kompozycję.
– Zatem – kontynuował – aby wykonywać testy we śnie, musimy się ich
nauczyć. Trenować na jawie. Muszą stać się naszą rutyną. Dobrym pomysłem
jest przylepienie kartki z napisem “Czy nie śnię?” na lodówce lub powiązanie
sprawdzania rzeczywistości z jakąś codzienną czynnością.
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– Na przykład piciem latte – zasugerowała kobieta z kwiatem.
– Na przykład. Pani na pewno nie jest amatorką. Ale i tak trening nigdy nie
zaszkodzi. Trochę już dzisiaj ćwiczyliśmy. To proste, jak na tym malowidle.
Gotowi?
Przyjrzałem się ponownie obrazowi. Wyglądał makabrycznie. Palce serdecz
ny i wskazujący przebijały skórę na wylot.
– Ale na co gotowi? – spytałem, nie za bardzo rozumiejąc.
Nauczyciel zmarszczył czoło.
– Na ćwiczenie. Spróbujmy przeniknąć palcami swoją dłoń.
Trochę się stresowałem. Na pierwszych zajęciach wolałbym jakąś teorię
z BHP, a nie od razu ćwiczenia.
– Gotowi? Trzy... Cztery!
Zobaczyłem, jak kula do kręgli, zielony smok i różowa orchidea złożyły
dłonie w kształt litery T. Wbrew staraniom litera T nie przeszła w znak plusa.
Nic dziwnego, w końcu to niemożliwe. Potem spojrzałem na swoje dłonie
i zrobiło się bardzo dziwnie. Film o duchach... Palce przeniknęły przez skórę
i kości jak przez cienką bibułkę.

***
To głupie, ale najpierw poczułem wstyd, wywołany do tablicy nie znałem
odpowiedzi na pytanie. Poszedłem na pierwsze zajęcia ze świadomego snu
i oblałem test rzeczywistości! Panie psorze, ale pies naprawdę zeżarł mi
pracę domową!
Fundamentalne i monumentalne pytanie „Czy to istnieje naprawdę?”
otwierało pochód wątpliwości. „Czy ta opowieść nie wydaje się dziwaczna?”,
„Czy w ogóle istnieją szkoły świadomego snu?”. Ale przecież historia nie
posiadała większych znamion absurdu. Recepcjonistka, korytarz, napis, drzwi,
szlafmyce, obraz, ludzie. Żadnych Krzywych Wież w złym mieście! To nie mogła
być fikcja...
Pytania maszerowały dalej. „Czy poza kolorem oczu i okularów, potrafisz
opisać recepcjonistkę?”, „Drzwi były zielone, ale wykonane z plastiku czy
z drewna?”, „Jak dokładnie brzmiał napis?”, „Czy treść nie uległaby zmianie
po ponownym przeczytaniu?”, „Jak ubrani byli ci ludzie?”.
To oczywiste, że kobieta w recepcji nosiła niebieską koszulę z brązowymi
guzikami, a drzwi wykonano z drewna dębowego i pomalowano akrylową
farbą! Ludzie nosili... piżamy. Fioletowe w gwiaździste wzory!
Imponująco prezentują się zdolności ludzkiego umysłu do samooszuki
wania. Odpowiedzi nie istniały przed zadaniem pytań. Cała historia, choć
35

Nieświadoma rzeczywistość
w miarę spójna, pozbawiona była szczegółów. A opowieść bez detali to opowieść
zmyślona. Opowieść z przejaskrawionymi detalami to już czyste kłamstwo.
Dłonie nie oszukują! Docierało do mnie, że skoro oblałem test rzeczywistości,
to znaczy, że śnię! Czy to nie cudowne?
***
Nie potrafię opisać tamtego uczucia, wiem jednak, że się nasilało.
Rozglądałem się, oszołomiony. Wszystko wokół mnie wyglądało tak rozmy
cie. Niedookreślenie. Na przykład ściany w sali nie miały koloru. Nie były ani
białe ani przeźroczyste. Tylko niezdefiniowane. Pozbawione cech. Dopiero
po zauważeniu tego faktu, jakby zawstydzone, przywdziały błękitne tapety.
Lecz nie tylko tło istniało jedynie jako szkic. Trójka ludzi na pierwszym pla
nie patrzyła na moje dłonie, ale nie potrafiłbym stwierdzić, jaki kolor miały ich
oczy. Za to umiałem dostrzec w nich lęk.
Do mojej oszołomionej głowy napływały wspomnienia oraz to, kim jestem
po drugiej stronie powiek. Dowiedziałem się wtedy, że używam miętowej pasty
do zębów i dojeżdżam do pracy rowerem. Gdy odczuwam smutek, słucham
muzyki z lat sześćdziesiątych. Często słucham muzyki z lat sześćdziesiątych.
Wraz z naporem faktów z zewnątrz traciłem kontakt z nierzeczywistością.
Sala i ludzie wokół mnie stawali się coraz bardziej mgliści, tonęli
w nieokreśloności. Gdy przypomniałem sobie swoją ulubioną piosenkę, ściany
ponownie utraciły kolor. Najwidoczniej nie da się trzymać naraz wodzy fantazji
i lejców rzeczywistości.
Byłem bardzo bliski wybudzenia i nawet mnie to bawiło. Trójka omamów
przede mną powoli wytracała twarze. Wyglądali bardzo komicznie. Ich oczy
prawie zupełnie zanikły. Nosy stały się śmiesznie małe...
– Nie zabijaj nas! – ryknęły omamy, póki jeszcze miały usta.
***
Wyobraź sobie kamień. A potem wyobraź sobie brak kamienia. Doskonale.
Zobacz oczami duszy krzesło. A teraz spraw, by zniknęło. Świetnie.
Teraz stwórz w myślach człowieka. Pomyśl o braku człowieka. Zrób to.
Zignoruj, że płacze i klęczy na wymyślonych kolanach, błagając cię o litość.
Spraw, by zniknął. Prosi o zachowanie życia, tak bardzo pokochał istnienie,
które zna jedynie od kilku sekund. Ale to tylko omam. No już. Po prostu przestań
o nim myśleć. O jego łzach i jego krzyku też.
Pewnie to głupie i naiwne. Zdrowy rozsądek podpowiadał mi, że życie
wyśnionej osoby nie może być warte więcej niż egzystencja wymarzonego
36

37

Paulina Kiesińska

Nieświadoma rzeczywistość
krzesła czy kamienia. Jednak serce kazało mi związać rozsądek i uwięzić go
w piwnicy.
Myślę, że umiałbym nawet wykrzesać miłosierdzie dla krzesła, gdyby rzuciło
się do moich stóp i zaczęło walić w podłogę drewnianymi kikutami.
***
– Już spokojnie. Nie rozumiem, przecież wy...
Nauczyciel prowadzący kurs poczuł się zobowiązany do wytłumaczenia.
Wskazał na moje łamiące prawa fizyki dłonie i westchnął.
– Tak, ty nas teraz śnisz. To jedynie wytłumaczenie, które może chociaż
udawać, że jest logiczne.
– Ja nie chcę, żeby on mnie śnił! – krzyknął mężczyzna w szaliku.
Zignorowałem tę uwagę.
– To znaczy, że gdy się obudzę, wy... Ja nie jestem mordercą – powiedziałem,
próbując skupić uwagę na trójce ludzi.
Potrafiłem współczuć istotom, których cały świat był jedynie snem giganta.
To pewnie dlatego, że miałem podobne obawy do swojego własnego życia.
Czasami zatrzymywałem się na chodniku i patrzyłem w niebo. Zadawałem so
bie pytanie, co jeśli istnieję tylko w głowie jakiegoś szalonego boga?
Kolejny skrawek realności popchnął mnie w stronę pobudki. Upiorny obraz
z dłońmi rozpłynął się i przestał istnieć. Nawet nie zdążyłem dookreślić, czy był
kolorowy, czy czarno-biały jak ryciny Eschera. Ale to tylko przedmiot. Co innego
ludzie w świeżo zdefiniowanych fioletowych piżamach.
– Ja nie chcę zginąć! Proszę – lamentowała kobieta. Naprędce wyobraziłem
jej niebieskie oczy i pomalowałem usta czerwoną szminką. Poprawiłem też kon
tury orchidei.
Z artystycznym zacięciem dorobiłem konkretniejsze twarze zielonemu
smokowi i kuli do kręgli. Wiedziałem, że to niesamowicie odpowiedzialne
zajęcie. Mogłem tłumaczyć się, że to tylko wizje, że ci ludzie nie mają wolnej woli
i świadomości. Ale i tę argumentację niszczyło proste pytanie. Skąd pewność,
że ja je posiadam? Na jawie często siedziałem w biurze, patrzyłem przez okno
i marzyłem o zrobieniu czegoś naprawdę wielkiego. Uratowaniu świata albo
wyruszeniu w bezsensowną misję. W dwudziestym pierwszym wieku trudno
zrobić karierę rycerza. Pocieszające, że przynajmniej na zostanie Don Kichotem
nigdy nie jest za późno.
Nie zauważyłem, że wraz z kolejnym wspomnieniem zbliżyłem się do gra
nicy wybudzenia. Sala utraciła ściany, podłogę i sufit. Zniknęły szlafmyce
i wszelkie ozdoby. Pozostali tylko ci biedni ludzie. Ich rysy twarzy ponownie
zniknęły we mgle.
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– Błagam cię, przestań to robić! – krzyknęła kobieta, już całkowicie pozba
wiona konturów.
– Ty chory bydlaku! – wydarł się facet z szalikiem i chciał chyba uderzyć mnie
pięścią. Nie zdążył się nawet zamachnąć, bo całe ramię użarła mu nieokreśloność.
– Przepraszam, ja naprawdę nad tym nie panuję!
Czy mogłem uratować ten świat? Ja, zwykły człowiek odbijający się każdego
dnia od nudnej pracy i szarego domu jak piłka do ping-ponga. Zawodowo
zajmowałem się deportowaniem cyferek z pliku do pliku a nie super
bohaterstwem!
Musiałem natychmiast przestać uświadamiać sobie fakty z prawdziwego
życia! Ale jawa wlewała się już do tego świata przez każdą szczelinę. Jakimś nad
ludzkim wysiłkiem spróbowałem zahamować krwotok i zogniskować uwagę
wyłącznie na ludziach, którzy prosili mnie o pomoc.
Postanowiłem myśleć głównie o szaliku, storczyku i kuli do kręgli. Skupić się
na poszczególnych atrybutach było o wiele łatwiej. Może Freud i autorzy sen
ników mylili się i sen nie jest krainą metafor, lecz metonimii.
– Dziękuję – powiedziała kula.
– Jesteś w porządku – mruknął smok.
– Prawdziwy bohater – pochwalił mnie kwiat.
Dziwne, że pokochali swoje krótkie i ulotne życie. Wzruszyli mnie. Dosko
nale znałem pewnego kolesia, który istniał już od dobrych dwudziestu siedmiu
lat i nawet tego nie zauważał.
Ale dość o mnie. Szalik, orchidea, błyszczące czoło. Tylko tyle i aż tyle. Każda
pochopna myśl i dygresja mogła okazać się zabójcza.
– Zostań z nami. Nie budź się – prosiły omamy.
Może i tak byłoby lepiej. Nieokreślona pianka to bez wątpienia przytulniejsze
miejsce niż nudne biuro. Ostatnio wyglądało trochę lepiej, ozdobili je zielonymi
serpentynami. Lubiłem patrzeć na te dekoracje, bo przypominały mi chińskie
smoki. Na jawie czekał mnie kolejny męczący poniedziałek. Dzień zaczynałem
rytualnie od zwyzywania budzika i przeklęcia jego rodziny do pięciu pokoleń
wstecz. Potem zwleczenie się z łóżka i podreptanie w stronę łazienki. Prysznic i...
Szalik blaknął, orchidea więdła a czoło traciło połysk.
– Przepraszam! Już przestaję. Zostanę z wami! Tylko już się nie rozpływajcie.
Wtedy dotarł do mnie drobny szczegół. I chyba nie tylko do mnie.
W końcu ci ludzie składali się z moich myśli. Nic dziwnego, że potrafili w nich
czytać. Choć nie mieli już ust, słyszałem przerażone szepty.
– Tylko nie to...
– Niemożliwe...
– Czy on właśnie wspomniał coś o... budziku?!

39

Nieświadoma rzeczywistość
***
Tak, nastawiony budzik. Zwiastun i twórca Apokalipsy zarazem. Złowieszcze
dryń dryń jak siedem trąb sprowadzało Armagedon na wyśnione światy.
Jednak istniała nadzieja. Nie można zapominać, że ani Wojna, ani Zaraza, ani
Głód, ani nawet Śmierć nie mają na głowach wyłączników!
Szalony plan godny szalonego bohatera. Wystarczyło walnąć przeklęty zegar
w srebrny czerep. Pamiętam, że przypominał mi wypolerowaną kulę do kręgli.
Oczywiście, że to naiwne. Po uciszeniu budzika, funkcję niszczyciela światów
przejąłby promyk światła albo darcie się jakiegoś porannego zwierzęcia.
Na przykład koguta. Tak, piejący kur byłby w tej roli szalenie symboliczny.
Ale bohaterowie i wybrańcy nie znają słowa naiwność. Rozsądek
podpowiadał, że plan nie ma sensu. Tylko, że rozsądek leżał wtedy związany
w piwnicy.
***
Jak zakładnicy uwięzieni w budynku i czekający na wybuch olbrzymiej bom
by zegarowej. Równo o siódmej trzydzieści czasu realnego fala uderzeniowa
miała zmieść cały ten wymyślony świat. Najgorsza okazała się ta niepewność.
W końcu ja nawet nie miałem pojęcia, która godzina i ile już śpię!
– Uratuję was! – oznajmiłem. – Wystarczy, że go wyłączę. Obudzę się
i go wyłączę.
– Jak to się obudzisz?! – spytały omamy, zredukowane do wyblakłych atry
butów.
– Tylko na chwilę. Wrócę. Obiecuję, że wrócę. Tylko wychylę się przez
próg. Ograniczę zmysły i bodźce z zewnątrz. Obudzę się połowicznie. Przecież
nie muszę nawet otwierać oczu. Wystarczy, że walnę budzik w odpowiednim
miejscu. Przypomnę sobie topografię sypialni. Zegar stoi na szafce nocnej
po prawej stronie...
***
Coś się zmieniło. I to całkiem sporo. Co najmniej wszystko.
Widziałem tylko czerń. Ale wkrótce uświadomiłem sobie, że powód jest ba
nalnie prosty: miałem zamknięte oczy. Podskórnie czułem, że nie powinienem
ich jeszcze otwierać. Gdzie się znajdowałem? Na pewno leżałem. W trumnie?
Co za kretyńska myśl, najbardziej prawdopodobnym miejscem leżenia bywają
łóżka. Poruszyłem rękami. Tak, faktura bardziej przypominała kołdrę niż
drewniane wieko.
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Ale dlaczego leżałem w łóżku z zamkniętymi oczami? Tak bardzo usiłowałem
wyprzeć tę straszną prawdę, ale nie mogłem się dłużej oszukiwać. Po prostu
się obudziłem. Czułem, jak biło mi serce. Realne czy urojone? Przecież łatwo
to sprawdzić. Nadal z zamkniętymi powiekami, spróbowałem przebić pal
cami dłoń. Ale natrafiłem na opór. Zatem już nie śniłem. Może zbyt wiele sobie
przypomniałem i ścianka między jawą a snem pękła?
Czy to już? Czy ich zabiłem? Rozerwałem cały świat na strzępki? Wszystko
pamiętałem, kurs świadomego snu i ludzi błagających o pomoc. Oraz złożoną
obietnicę. Miałem do wykonania misję. Jak najszybciej uciszyć budzik,
pobierając jak najmniej bodźców z otoczenia. Angażując minimum zmysłów.
Stłumić wzrok i słuch, by skażenie rzeczywistością nie przekroczyło dopusz
czalnej dawki. W końcu muszę umieć wrócić. W jakiś sposób. W jaki? Ta kwestia
była w tamtej chwili drugorzędna.
Nie otwierając oczu, zamachnąłem się prawą ręką i poczułem, jak strącam
jakiś przedmiot. Pewnie uderzyłem zbyt gwałtownie i zamiast wyłączyć budzik,
zrzuciłem go z szafki. Tylko ten dźwięk był jakiś dziwny. Miałem nie uruchamiać
słuchu. To takie trudne.
Zacząłem panikować. Nie wiedziałem, co robić. Zdesperowany otworzyłem
oczy. W sypialni było już dosyć jasno. Światło wschodzącego słońca wlewało
się przez okno, barwiąc pokój na czerwono. Spojrzałem w prawo i zobaczyłem,
że budzik nadal bezczelnie stoi na szafce i świeci srebrną łysiną. Za to
na podłodze leży przewrócony wazon z orchideą. Woda wylała się i wsiąkała
w dywan. Dostrzegłem coś pięknego w tej scenie. Rzeczywistość też miewała
swój urok.
Ale nie mogłem zignorować obietnicy złożonej nieistniejącym ludziom!
Wyłączyłem budzik i zamknąłem oczy. Tak bardzo chciałem wrócić. Zostać
z omamami jeszcze chwilę. Móc przynajmniej się z nimi pożegnać. Ale po tak
długim naświetleniu, napromieniowaniu jawą...
Zaciskałem powieki coraz mocniej, mając nadzieję, że dzięki temu szybciej
zasnę. Bez skutku. Musiało istnieć jakieś racjonalne wyjście.
Niespodziewanie przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Logika tańczyła
tamtej nocy taniec, którego kroki dopiero poznawałem. Okazałem się chyba
dość pojętnym uczniem, bo rozwiązanie wręcz uderzało klarownością.
Należało po prostu odwrócić proces. Wiedziałem, co przeciągnęło mnie ze
snu do jawy. Przypominanie sobie faktów z rzeczywistości. Wspomnień i cech.
Musiałem więc zapomnieć, że istnieję! Zrobić krok w stronę nieokreśloności.
Zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie brak sypialni. Budzika i przewróco
nego wazonu. Nigdy ich nie było. Potem brak łóżka. I wreszcie leżącego na nim
człowieka. To trwało całą wieczność. Czekanie w strefie kwarantanny pomiędzy
dwoma światami.
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***
Nie wiem, czy naprawdę wróciłem, czy tylko to sobie wyobraziłem. Tego nie
rozstrzygnąłby przecież nawet test dłoni.
Pustka wokół mnie. Najczystsza niedookreśloność. Więc tak to się skończyło.
Zginęli, pozbawieni ostatnich cech. To musi być przerażające, umrzeć przez
utratę definicji. Wykreślenie ze słownika bytu. To ja ich uśmierciłem, choć
obiecałem, że powrócę. Powinienem nie zgrywać bohatera i zostać z dziećmi
mojego umysłu do samego końca.
Wszędzie pustka, nawet nie wiedziałem, gdzie lewo a gdzie prawo. Wtedy
dostrzegłem coś, co pozwoliło mi przynajmniej określić górę. Jeśli przyjąć,
że góra to kierunek, z którego przedmiot może spadać.
Różowy płatek kręcił piruety. Wirował, jakby chciał mi coś powiedzieć.
Spojrzałem na umowny sufit i zobaczyłem straszny widok. Przynajmniej
na początku mnie to przeraziło. Płatki storczyka, kawałki stłuczonej kuli do kręgli
i strzępki zielonego szalika splatały się z sobą, tworząc jakiś rodzaj mozaiki.
Wtedy zrozumiałem.
Napis! Chciałem zostać rycerzem snów, ale to moje omamy wybrały los
męczenników. W ostatnich chwilach istnienia poświęciły swój szczątkowy byt,
by zostawić telegram.
Zatem ludzie, których życie próbowałem uratować, ludzie, którzy znają
na wylot moje myśli i uczucia, przekazali mi, bym nie bał się brać świata
w nawias.
A może w cudzysłów?
Nie wiem dokładnie. W końcu napisy w snach są takie rozmyte.

Michał Brzozowski
Rocznik 1991. Z wykształcenia matematyk, obecnie na studiach doktoranckich.
W czasie wolnym pisze opowiadania. Tak się jakoś złożyło, że najczęściej wychodzą mu
historie z pogranicza matematyki, filozofii i obłędu. Dotychczas publikował w Szortalu,
Silmarisie i na portalu NF. Uwielbia spacery i introspekcje.
Opowiadanie “Nieświadoma rzeczywistość” zdobyło wyróżnienie w V edycji Ogólno
polskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej.
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Tramwaj o oznaczeniu jedenaście sunął wzdłuż Glogauer Straße w kierunku
centrum i kiedy ruszył z przystanku obok kościoła Matki Boskiej Bolesnej,
Roman przypomniał sobie, że znajdował się we wspomnieniu.
Struktura pamięci przypominała sen. Jeśli człowiek odkrył, że imagi
nuje, zyskiwał władzę nad marami i mógł operować fantazją na takim luzie,
jak Mickiewicz po śmierci Słowackiego.
Romanowa intuicja podszeptywała mu, że był blisko. Przeto zwizualizował
sobie broń, która pochodziła z innego czasu i z innego świata. Nim skończył
wyobrażać szczerbinkę, kieszeń jego prochowca wypchał ciężar.
Mężczyzna wsunął doń rękę, by poczuć zimny, metaliczny uchwyt Glocka.
Wtenczas przyszło drugie olśnienie. Roman i jego puls podskoczyli
równocześnie, kiedy staremu agentowi przypomniało się, że do pamięci obcej
osoby zabrał kogoś jeszcze.
I go zgubił.
***
Dariusz siedział na końcu tego samego wagonu co Roman, zajmując miejsce
pomiędzy oficerem Wehrmachtu a oknem. Wlepiony w szybę, nie obserwował
niczego konkretnego. Przeleciał wzrokiem po balkonie kamienicy, na którym ko
bieta paliła papierosa. Włosy miała zmierzwione, na policzku fioletową „śliwę”.
Z balustrady balkonu zwisała czerwona flaga ze swastyką.
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Tramwaj zatrzymał się na przystanku obok Stadtpark, a wtedy Dariusz
usłyszał chłopca sprzedającego gazety:
– Wojska niemieckie zajmują Stalingrad! Großer Sieg! Rosyjskie Schwein
ponoszą ogromne straty! Ostdeutscher Beobachter, wiadomości z pierwszej ręki!
Na wysokości Bahnhof Brücke, Dariusz zastanowił się, kiedy będzie jego
przystanek. Coś go zaniepokoiło. Nie pamiętał skąd jechał, ani dokąd. Pomyślał,
że zagadnie siedzącego obok oficera Wehrmachtu, lecz ten, blondyn z haczy
kowatym nosem, był zajęty zalotami do jakiejś dziewczyny.
W tramwaju nastąpiło poruszenie. Pomiędzy podróżnymi przeciskał się
starszy mężczyzna, powtarzając „przepraszam, przepraszam, no ludzie złoci,
przepraszam”. Wyglądał jakby szukał czegoś ważnego. Jak tylko zobaczył
Dariusza, klasnął w dłonie, a na jego twarzy pojawił się wyraz ulgi.
– Na miłość boską, jesteś! To ty nie pamiętasz, że mamy trzymać się razem!
Dariusz zmrużył oczy, coś mu w głowie świtało. Skądś rozpoznawał
jegomościa, aczkolwiek brał pod uwagę możliwość, że staruszek sfiksował.
I naraz, jakby dostał gonga w czerep, kurtyna opadła. Dariusz przypomniał
sobie, że pochodził z 2017 roku i obecnie znajdował się we wspomnieniu.
***
Roman postanowił, że po tym jak wyszkoli Darka nigdy więcej nie zaopie
kuje się stażystą. Podczas akcji, nie dość, że człowiek musiał wytropić cel,
to jeszcze trzymał takiego gówniarza przy cycu, żeby się nie zgubił. W agencjach
bywały przypadki, że młokos utknął we wspomnieniach klienta. Wówczas, jeśli
ekspedycja ratunkowa nic nie zdziałała, delikwenta zamykało się w pokoju
bez klamek. A jak się potem ZUS przypierdalał, to Panie Boże, pożałować tej
roboty papierkowej!
Tymczasem tramwaj o oznaczeniu jedenaście dojechał pod Uniwer
sytet III Rzeszy. Miejsca w wagonie przybyło, bo na przystanku wysiadała
większość podróżnych.
Kiedy pojazd ruszył dalej, Roman zorientował się, że cel misji mieli tuż
pod nosem.
***
Siedzenie obok Dariusza było pokryte pleśnią. Z narośli wyrastały białe,
pulsujące ropnie. Na oczach mężczyzny jeden z bąbli pękł, jakby wyciśnięty
przez niewidoczne palce. Z dziury zaczęła się sączyć maź, w której wiły się po
zlepiane, przypominające ziarna ryżu, robaki.
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Dariusz poczuł zgagę i wspinające się w górę przełyku wymiociny. Zgiął się
wpół, jedną ręką łapiąc się za brzuch, a drugą dłonią zasłonił usta.
– Hej, co jest? – usłyszał głos Romana, lecz nie odpowiedział. Bał się, że wraz
ze słowami wyleci mu z gęby coś więcej. Nie miał pojęcia, czy rzyganie w czyjejś
pamięci jest szkodliwe dla gospodarza.
– Matko Święta, Darek, kto tu siedział? Darek, musimy wysiąść!
Roman potrząsał nim za ramię.
– Cały ten czas! To takie oczywiste. Cały czas siedział tuż obok. Nic nie jest
przypadkowe! Darek, słyszysz mnie? Musimy wysiąść. Darek! Ja już jestem
za stary na użeranie się z takimi jak ty.
– Niemiecki... Niemiecki oficer. Wojskowy. Siedział obok.
Roman krzyknął ze złości, aż ludzie w tramwaju odwrócili się w jego stronę.
Gdyby był o dwadzieścia lat młodszy i miał czuprynę, właśnie wyrywałby sobie
włosy z głowy.
– No jasne! Najciemniej jest pod latarnią. Powiedz no, a była tu taka dziew
czyna? Młoda, przed dwudziestką?
– Yhm.
– To babka Kazimiera. Darek, szukaj hamulca awaryjnego.
Chłopak poczuł, że żołądek miał wobec niego inne plany. Nie potrafił się
dłużej powstrzymywać i bluznął tym, co zjadł dzisiejszego poranka.
– Panie dzieju, wszystko muszę robić sam – powiedział Roman
i zamknął oczy. Pod jego powiekami gałki oczne wykonywały szybkie ruchy
na boki. Nie minęło kilka sekund, a w podłodze tramwaju pojawił się uchwyt.
Roman złapał, pociągnął i hamulce zapiszczały, a cały skład stanął w miejscu.
Ludzie na s iebie powpadali, pospadali z krzeseł i rzucili kilkoma kurwami.
Roman chwycił Darka za wszarz, otworzył drzwi i obaj ruszyli w pościg.
Mężczyzna wyciągnął z kieszeni Glocka.

***
Czarne plamy pleśni skręcały w Tiergarten Straße, gdzie po lewej stronie
znajdowało się zoo, a po prawej kamienica. W tłumie Poznaniaków Roman
dostrzegł fragment zielonego, wojskowego munduru.
Wspomnienie oficera zostawiało ślady rozkładu na kostce brukowej,
na jezdni, przy sklepowej witrynie. W miejscach, gdzie zatrzymywało się
na dłużej, materia cuchnęła intensywnym, bliżej nieokreślonym aromatem –
coś jak połączenie zgniłej ziemi ze słoikiem bigosu. Oznaką świadczącą o tym,
że Roman i Darek zbliżali się do punktu kulminacyjnego było to, że świat zaczął
znikać. Zniknęło zoo. Została kolejka ludzi, stojących przed bramą, za którą
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była czerń. Zniknęły tramwaje, twarze. Ulicą kroczyły powidoki istot z głowami
kończącymi się na wysokości szyi.
Wszystko przeobrażało się w koszmar, którym w istocie wspomnienie
należące do babci Kazimiery było. W wywiadzie udzielonym przed akcją staro
winka wyjawiła, że oficer zgwałcił ją w dniu, gdy Niemcy przystąpili do ataku
na Stalingrad. Całą resztę starała się nieudolnie wymazać z pamięci.
Chociaż nie powiedziała jakim numerem była oznaczona klatka, Roman
prędko zlokalizował właściwe drzwi. Wejście do kamienicy pokrywał strup.
Ze stwardniałej tkanki sączyła się gęsta krew.
Żarty się skończyły. Roman poczuł odpowiedzialność za Dariusza (aczkol
wiek bardziej chciał się popisać wiedzą).
– Jesteśmy na miejscu. Spójrz – powiedział, wskazując na krwawiącą ranę. –
Po tym wyśledzisz niechcianą myśl, wspomnienie, że psuje znajdującą się
wokoło pamięć.
Przeładował pistolet.
– Idź za mną. Nie wychylaj się.
Kiedy otworzyli drzwi, stanęli wobec pustki. Roman zatrzymał się wpół
kroku, zawieszając prawą nogę w niebycie.
– O wielu rzeczach udało się babci zapomnieć – powiedział. Następnie,
kierowany doświadczeniem, zadarł głowę do góry. Tam, na wysokości drugie
go piętra, znajdowała się sylwetka oficera Wehrmachtu. Jego buty opierały się
na niczym, jakoby na szybie. Żołnierz stał naprzeciwko drzwi do mieszkania.
Roman podniósł pistolet, wycelował, ale nim nacisnął spust, oficer przeszedł
przez próg.
Darek, jak na żółtodzioba przystało, jęknął z rezygnacją. Nadal nie potrafił
zrozumieć, że wspomnienie mógł naginać do własnych potrzeb. Roman pomyślał,
że młodziak nauczy się najlepiej na przykładzie. Stary zamknął oczy i wtem,
materializując się w pustce, pojawiły się spiralne schody, które prowadziły do
mieszkania, gdzie wszedł wojskowy.
– Odwagi, młody, odwagi – zachęcił Roman. – Trzeba łamać reguły zdrowe
go rozsądku.
Wparowali przez wejście w stylu dobrego, amerykańskiego filmu
gangsterskiego. Roman przypierdolił w drzwi z bara. Framugę rozerwało,
posypały się odłamki.
Oczom agentów ukazał się przedpokój. Na podłodze leżały torby wyładowane
zakupami. Obok para trzewików. W głębi mieszkania mężczyźni ujrzeli otwarte
drzwi do łazienki. Na ziemi, obok muszli klozetowej, kuliła się dziewczyna
ubrana w czerwoną sukienkę. Jedno ramiączko było rozerwane, odsłaniając
kremową pierś. Włosy w kolorze blond miała potargane. Loki zasłaniały
jej twarz.
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Przed dziewczyną, stojąc w rozkroku, niecierpliwił się oficer Wehrmachtu.
W dłoni brzęczał mu pas ze sprzączką. Spodnie, odsłaniając owłosione pośladki,
opadały do kostek.
Roman nie czekał aż żołnierz zniecierpliwi się bardziej. Bez słowa ostrzeżenia
wpakował mu trzy kulki w plecy, dwie w łeb, a resztę magazynku wystrzelał
w leżące na podłodze truchło.
– Dzień dobry. – kiwnął głową do babci Kazimiery, która w obecnym prze
dziale czasowym miała dziewiętnaście lat i częściej, aniżeli babcia, myślała
o sobie Nina.
Głos dziewczyny tak drżał, że nie była w stanie złożyć odpowiedzi.
Kiedy odsłoniła z twarzy loki, Dariusz, schowany za plecami starszego agenta,
zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Wypiął pierś do przodu. Nie był jak
wielu z tych facetów, co na widok pięknej kobiety spuszczało wzrok w poszuki
waniu przerw w płycie chodnikowej, wręcz przeciwnie – chciał powiedzieć,
że ma na imię Dariusz, woli Darek, i żeby się nie bała, lecz wtedy wspomnienie
zgasło i wrócili do 2017 roku.
***
Skok do aktualnej rzeczywistości był jak ocknięcie się ze snu – po prostu
 tworzyli oczy. Pojawiły się zapachy. Powietrze w agencji pachniało zimnym
o
kamieniem i stęchlizną.
Roman sprawnie wyswobodził się z okablowania i zabrał za budzenie
babci Kazimiery. Ją, na wszelki wypadek, przed zabiegiem poddano narkozie.
Tymczasem Darek, zauroczony możliwościami, jakie poznał w wymiarze
abstrakcji, zrobił minę dziecka, co właśnie wyszło z lunaparku – chciał więcej.
To, co ujrzał na sam koniec wspomnienia, twarz dziewiętnastoletniej Niny z jej
blond lokami, nie pasowała mu do twarzy babci Kazimiery, pomarszczonej,
poznaczonej plamami wątrobowymi. Naiwnie wierzył, że jak zamknie oczy,
na powrót przeniesie się do Poznania podczas lata czterdziestego drugiego
roku. A tu chuj, dupa, kamieni kupa, bo przed i pod powiekami miał swoje życie
siedemdziesiąt pięć lat później.
Obserwował jak klientka się budziła. Roman podał kobiecie sztuczną
szczękę, berecik, podparł ją pod ramię, pomógł wstać. Starowinka nic nie jarzyła
gdzie jest, kim jest, co się stało, „a Władek był?”, „jaki Władek, szanowna pani?”,
„no Władek, Władek, po jajka go wysłałam, pierun jeden, miał wrócić na drugą”.
Roman zerknął na Darka, w spojrzeniu przesyłając kilogram litości, jaką miał
dla babuni. Kobietę przekazał pod opiekę pielęgniarce.
– No, młody, to jeszcze na obiadek zdążymy, co? – poklepał Darka po ple
cach. – Takie pierożki w Caritasie bym se zjadł.
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Chłopak pokiwał głową. Miał już w głowie ułożoną odpowiedź, że „jasne,
bardzo chętnie”, a do pierożków obaliłby butelkę Perły albo dwie, lecz wtedy
w zdanie wcięła mu się Iryna, sekretarka pracująca w agencji abstrakcji.
Ponieważ w dwóch czwartych mówiła po rosyjsku, w jednej czwartej kolejno
po polsku i po ukraińsku, ciężko było się Darkowi pokapować, o co właściwie
babsku chodziło. Z jej wiązanki wyłapał słowo “szpital” i to postawiło go
na baczność.
– Co? Co?
– Vasha żena dietko urodziła.
***
Zanim pozwolono mu się zobaczyć z Alicją i młodym, Darek musiał stoczyć
rozmowę z teściami. Ci, właściciele apartamentu na Starym Mieście, nie byli
zachwyceni z faktu, że przegapił narodziny swojego potomka.
– Nie moja wina – bronił się. – Korki na mieście.
– Jakie korki? – odparła teściowa. – Alicyjkę rozbolał brzuszek trzy godziny
temu. Jeśli nie więcej. Co nie, Rysiek?
– Tak, tak, oczywiście.
– Dzwoniłam na komórkę. Gdzie masz komórkę, chłopcze? Odebrała jakaś
Rosjanka. Nic nie rozumiałam z tego trajkotania. Dałeś się okraść?
Zawiadomiłam policję.
– Co? Nie! To jest sekretarka w firmie, gdzie pracuję.
– Kobieta? I czemu ona ma twój telefon? Gdzie ty wtedy byłeś, co?
– Kiedy?
– Jak Rosjanka, to pewnie na czarno się zatrudnił – skomentował ojciec
Alicji. – Ja mówiłem, mówiłem, żeby przyszedł do mnie. Palety by porozkładał.
Obiad by miał za darmo. Co, teścia się wstydzisz, tak?
Teściowa złapała się za głowę.
– Co takiego? Pracujesz nielegalnie?
– Wcale nie! Jestem na staż... stanowisku w agencji abstrakcji. Na Śródce.
Przy kościele świętej Małgorzaty. Dawny Filipinów.
– To nie tam, gdzie ostatnio gwałt był? Tego chłopaka zakatowali, a dziewczynę
w krzakach zostawili?
– Że jak? Pierwsze słyszę.
– Agencja abstrakcji? – do głosu doszedł teść. – Toż to w więzieniu skończysz
za takie czynności.
– Co? I Alicyjkę zostawisz? Bachora zrobiłeś, a teraz uciekniesz?
– Agencje działają już zgodnie z prawem – Darek odpowiedział najbardziej
cierpliwym głosem, na jaki się zdobył. Czuł, że stąpał na krawędzi, a jeśli
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teściowie pomogą mu z niej spaść, szambo wyjebie na wszystkich wokoło. –
Mam papiery. Potem pokażę.
– Bardzo chętnie, chłopcze.
– A teraz czy mogę już zobaczyć swoje dziecko?
***
Niemowlę jak niemowlę. Bardziej aniżeli zachwyt, Darek odczuwał
przerażenie. Wyobrażał sobie jak mocno jego życie zmieni się z powodu tego
berbecia. Koniec z oglądaniem seriali do późna w nocy, koniec z wysypianiem
się, wychodzeniem z kolegami na piwko. Wzdrygnął się na myśl, że miałby
ścierać dziecku gówno z pośladków.
Ciepła kulka, zawinięta w koc, leżała u Alicji na piersi.
– Nie cieszysz się, kochany?
– Cieszę – powiedział. – Po prostu zaniemówiłem z wrażenia.
***
Staż w agencji abstrakcji trwał jeszcze przez trzy tygodnie. Dariusz nigdy
więcej nie otrzymał misji o tak wysokim stopniu odpowiedzialności jak wów
czas, gdy wraz z Romanem odwiedził Poznań pod okupacją. Podejrzewał,
że stary nakablował na niego do szefostwa. Co ten pierd mógł powiedzieć?
Że chłopak nie rokował na przyszłość? Nie używał wyobraźni? Zatracał się i nie
odróżniał fikcji od rzeczywistości?
Darek chciał dostać tę robotę i po skończonym stażu podpisać umowę
o pracę. Pal sześć! Mógłby parafkę i pod śmieciówką naskrobać, byle tylko
teściom udowodnić, że bez ich pomocy potrafi się zatroszczyć o rodzinę.
Tymczasem Wasyl, prezes agencji abstrakcji, nie wydawał się być zainte
resowany przedłużeniem współpracy ze świeżakiem. Darek nie czuł się trak
towany na poważnie. Za każdym razem, gdy przychodził do szefa z pytaniami
o przyszłość, ten zbywał go, wymyślając coraz to głupsze zajęcia.
Kiedy zapadała noc, Dariusz nie potrafił zasnąć. Zamykał powieki i zamiast
czerni, przewalały mu się obrazy z wspomnień klientów agencji. Niedokończona
powieść w szufladzie. Pokój dziecka, które zginęło w wypadku samochodowym.
Odrzucony pierścionek na oświadczyny.
Zwiedzał też pamięci uszkodzone, zatrute obsesjami. Park Cytadela, gdzie
nie rosły drzewa, a piece krematoryjne, zaś buchający zeń dym był wypełniony
agonalnymi krzykami. Szafa na ubrania, w której popełniał samobójstwo.
Wnętrze mebla było ciemne i pachniało moczem. Przez szparę w drzwiach
dostawały się palce wskazujące i drwiący śmiech. Po tym jak zakładał sznur
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na szyję, budził się, nie mogąc złapać oddechu. Przekonany, że wciąż znajdował
się we wspomnieniu, zaczynał wołać z przerażenia.
Po chwili dołączało do niego dziecko, a żona zrywała się z łóżka.
– Jezus Maria, Darek, co się dzieje!
Nie miał odwagi się spytać, czy kobieta była snem czy jawą. Czy naprawdę
się obudził, bo miał wrażenie, jakby zapadał się głębiej w koszmar. Jego praca
w ludzkiej pamięci polegała na usuwaniu. Wszystkie te powieści, pokoje,
pierścionki, piece, szafy oblewał benzyną i podpalał. Czekał, aż zostanie
z nichpył, po czym rozsypywał na wietrze, tak by żadna myśl po wspomnieniu
nie ostała się w pamięci.
Klienci agencji abstrakcji byli zadowoleni z usług, ale jemu, Darkowi, łeb
pęczniał od cudzego syfu. Coraz częściej, kiedy przewijał dziecko, to oprócz
gówna na palcach, wyczuwał odór benzyny.
***
W mieszkaniu, z Alicją i z młodym, nie miał ochoty przebywać.
W trakcie ciąży jego kobieta się roztyła, a po urodzeniu brzuch ten wcale nie
zmalał. Po domu chodziła w dresach, nie używała makijażu, pod oczami zrobiły
jej się napuchnięte wory. Przestała pachnieć jak dziewczyna na piątym roku
zarządzania, teraz śmierdziała zużytymi pampersami i kremem do podciera
nia tyłka niemowlętom. Tymczasem Darek miał swoje niezaspokojone potrzeby.
Kilka razy spróbował przytulić Alicję, całować ją po szyi, ale ona odparła, że jest
nienormalny, dziecko w łóżeczku śpi, zaraz się przecież obudzi, kto je będzie
usypiał połowę nocy, co? Jest jakiś chętny? Od tamtej pory przestał próbować.
Szybko przekonał się, że wódka go nie zrozumie. Po nocy spędzonej z siwuchą
poranki przychodziły ciężkie, bolesne, mdłe – a on chciał, żeby było łatwo, przy
jemnie. Porno spełniało te warunki, ale w tydzień obejrzał wszystko, co było
do obejrzenia. Myślał, że znajdzie sobie dupę na Tinderze, ale z mało którą się
pasował, a jeśli już, to najpierw chciały pisać o hobby, o zainteresowaniach,
ulubionych zespołach muzycznych. Nie miał na to cierpliwości. Bał się pojechać
na kurwy pod las, bo uważał, że tak robią desperaci, ale wynalazł stronę w inter
necie, gdzie miał wybór bogaty, jak na ruskim bazarze. Umówił się ze studentką
z Mołdawii, dziewiętnaście lat, sto pięćdziesiąt za godzinę, dojeżdża do hoteli.
Za pierwszym razem mu się podobało, drugi też wydawał się okej, ale potem
już mu nie stawał. Ani razu nie pomyślał o swoim zachowaniu jako o zdradzie –
za wszystko obwiniał Alicję.
To był moment, kiedy Darka wyjebali z agencji abstrakcji na zbity pysk.
Okazało się, że staż zaliczył bardzo dobrze i miał być przyjęty na etat.
Zostały formalności. Prezes Wasyl widział w nim zastępce dla odchodzącego
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na emeryturę Romana. Tymczasem Darek pomylił poniedziałek z sobotą
i przyszedł do roboty napruty jak pszczoła w ulu.
Nie miał komu opowiedzieć o porażce, bo już nikt nie chciał z nim rozmawiać.
Wrócił do wódki, ale nie do domu. Po co? Do kwadratowej żony i srającej
kulki? Niech no teść zadzwoni raz jeszcze z ofertą pracy jako magazynier, a Darka
kurwica strzeli. Dni spędzał w całodobowym Tesco, główkując jak pozbyć się
balastu, jakim był obecny czas i obecna przestrzeń. Chciał uciec gdzieś, gdzie
zacząłby jako biała kartka papieru, ale ze stanem konta stać go było co najwyżej
na drugą klasę w ekspresie do Zakopanego.
W dariuszowej głowie wykiełkował pomysł, aby raz jeszcze spotkać się
z dziewiętnastoletnią Niną w roku czterdziestym drugim. Był zdecydowany,
że porwie babcię Kazimierę (może sposobem na wnuczka się nabierze?),
następnie włamie się do agencji abstrakcji, podczepi staruchę pod maszynerię
i utonie w jej młodzieńczej wersji. Począł przygotowania do realizacji swojej
fantazji, ale wtedy dowiedział się, że babcia Kazimiera od tygodnia leżała
w trumnie na cmentarzu na poznańskim Junikowie. Umarła we śnie, miała
wylew krwi do mózgu. Dariusz nie mógł babsku wybaczyć, że najpierw
zaszczepiła w nim tęsknotę, którą potem chytrze zabrała ze sobą do grobu.
Bo jak się teraz wybierze na randkę z Niną? Toż to trup, nie posiada wspomnień.
***
Coś wibrowało. Nie wiedział gdzie się znajdował. Jaka była pora, data.
Czuł zmęczenie, a wokół panowała czerń. Jego ciało cuchnęło kwaskowatym
potem i lepiło się do ubrania. Powietrze było rozgrzane i suche od hajcują
cego kaloryfera.
Wyciągnął z kieszeni telefon. Na wyświetlaczu pojawił się numer jego matki.
– Tak, jestem.
– No wreszcie, synu! Jak ja nie zadzwonię, to ty zapomnisz, że masz rodziców.
– Wcale nie. – Darek zawiesił się, jakby starał się sobie coś przypomnieć. –
Rozmawialiśmy ostatnio... ostatnio... no na święta rozmawialiśmy.
– Tak? Ciekawe w którym roku?
– Coś się stało?
– Stało się, stało. Ojciec w szpitalu, ale to cię pewnie nie interesuje. –
matka wzięła dłuższy oddech, może czekając na reakcję. – To ty mi powiedz,
co się dzieje.
– W sensie?
– Różnych rzeczy ja się dowiaduję o swoim synu. Powiem ci, że więcej
rozmawiam o tobie, niż z tobą.
– Nadal nie rozumiem.
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– Rodzice Alicji dzwonili. Pytali czy zamierzasz walczyć o prawa do opie
ki nad dzieckiem. Radzili, żebyś poszedł na ugodę i oszczędził sobie kosz
tów p
 rocesowych.
Darek roześmiał się.
– Co to za żarty, mamo?
Dopiero wówczas, gdy odpowiedziała, dostrzegł w jej głosie smutek i powagę.
– Też bym chciała, żeby to się okazał żart.
Po czym dodała, już płacząc:
– Ja przestałam znać mojego syna. Widzę ciało, ale tego co jest w środku
nie ma ze mną. Zobacz, co zrobiłeś. Czy ty masz pojęcie, co się wokół dzieje?
Powiedz mi, dziecko, gdzie uciekłeś?
Darek puścił telefon, jakby urządzenie parzyło. Złapał się za głowę, próbując
sobie wmówić, że rozmowa była snem, a on dopiero się obudził. Im intensyw
niej zapominał, tym dokładniej zapamiętywał.
Musiał się dowiedzieć, gdzie przebywał. Na oślep macał przestrzeń wokół
siebie, chcąc trafić we włącznik światła. Z każdym krokiem zanurzał się głębiej
w bagno, jego ruchy stawały się ospałe. Czuł smród zgniłej ziemi, rozkładających
się szczątków zwierzęcych.
Pokój zalało zimne światło jarzeniówki. Oczy zapiekły Darka z bólu. Rozejrzał
się – bagnisko okazało się stosem butelek po piwie i pustych paczek po chipsach.
Opary były smrodem ze sztywnych, starych skarpetek. Ze ścian odklejała się
tapeta, odsłaniając cegłę pokrytą grzybem.
Dariusz nadal nie miał pojęcia, gdzie się znajdował.
***
Dziewczyna była młoda, co najwyżej piętnastoletnia, ale Dariuszowi to
ona najbardziej przypominała babcię Kazimierę z roku czterdziestego dru
giego (szczególnie wtedy, jak obalił ćwiartkę). Spotkał małolatę, gdy robiła
zakupy w Tesco i nie mógł oderwać od dziewczyny wzroku, dlatego wyszedł
za nią ze sklepu, wsiadł do tramwaju, przejechał sześć przystanków, a potem
śledził pod sam dom. Wtedy nastolatka go zobaczyła. Dariusz zagaił rozmowę,
zapytał czy pamiętała tego Niemca, przed którym uratowali ją wespół
z Romanem, tego, co chciał ją zgwałcić, pamięta czy nie? Rok czterdziesty drugi?
Nastolatka pokręciła głową i uciekła tak wystraszona, jakby zamiast bełkotu
szaleńca usłyszała, że za kwadrans zlikwidują Facebooka. Chwilę później przed
dom wypadł facet o posturze szafy trzydrzwiowej, z kijem od miotły w ręku,
grożąc Darkowi, że ma, kurwa, spierdalać, bo mu z nóg zrobi bitą śmietanę.
Dariusz pomyślał, że dziewczyna była zwyczajnie nieśmiała. Nie miał nic
przeciwko temu, aby zaczekać aż zdecyduje się z nim porozmawiać – o tym,
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że trzeba przekraczać granice wyobraźni, odważnie spełniać fantazje, czy jak
to tam Roman tłumaczył. Dariusz wynajął pokój w motelu trzy ulice od domu
nastolatki. Spędzał czas krążąc po dzielnicy i zapamiętując rozkład dnia dziew
czyny. O siódmej trzydzieści czekała na autobus, który zawoził ją do szkoły.
O piętnastej była z powrotem. O piętnastej trzydzieści widział jak światło
w łazience się zapalało, kąpiel brała do szesnastej. Wieczorami wychodziła
z koleżankami, ale bał się iść za nimi, bo było ryzyko, że któraś z dziewczyn
go wypatrzy.
Po tygodniu w motelu skończył mu się hajs i przeniósł się do zagajni
ka za wiatą przystanku autobusowego. Spał w kartonie po meblach z Ikei,
we włosach zalęgły mu się wszy, we krwi płynął tani alkohol i nie potrafił robić
nic innego. W samotności, w zimnie, w ciemności próbował wyobrazić sobie
schody prowadzące do miejsca, gdzie było ciepło, miękko, sycie. Był chodzącym
śmietnikiem, na widok którego matki z wózkiem zmieniały strony na ulicy.
Zapomniał, że epizod w agencji abstrakcji zakończył lata temu, a może było tak,
że wszystko zapomniał, wspomnienia sobie wymyślił, życie sobie wymyślił, jego
życie było pijackim snem.
Od zimna, od braku wspomnień, od alkoholu – przestał czuć. Przestał
mieć opory.
Capnął tę gówniarę jak wróciła ze szkoły, czuwał na przystanku auto
busowym. Jak pies, co podczas kolacji świątecznej zaciąga kość do budy, tak
samo Darek, szarpiąc dziewczynę za włosy, porwał ją do swojego zagajnika.
Teraz na pewno sobie przypomni, Nina, Nina, żadna babcia Kazimiera, żadna
trumna, tylko rok czterdziesty drugi, gdzie Darek jedzie przez Poznań tram
wajem, siedzi obok oficera Wehrmachtu, nieświadomy, bez poczucia czasu
i przestrzeni.
Nagle wszystko się zatrzymało. Piętnastolatka, oblepiona liśćmi, grudami
błota, jej ręka zastygła w momencie, gdy zasłaniała twarz. Przechodnie, którzy
przybyli na pomoc, zamarli w locie na kilka kroków od Darka. I on sam, pochy
lony nad dziewczyną, nie mógł drgnąć palcem – wodził wzrokiem dookoła,
na świat, który przestał pędzić.
Nie wszyscy byli zatrzymani. Oto dwójka nieznajomych kroczyła ku
Darkowi w stylu, jakby właśnie wyszli na niedzielny spacer. Nie pasowali do
tego miejsca. I wówczas iskierka, zalążek idei tak przerażającej, że miał ochotę
wyć wniebogłosy, wykiełkowała w dariuszowej głowie. A im dłużej przybysze ze
sobą rozmawiali, tym owa iskierka stawała się pewnością, a potem szaleństwem,
zgrozą, bezsensem.
Nieznajomi byli w różnym wieku. Mężczyzna około pięćdziesiątki tłumaczył
coś dziewczynie, która wyglądała młodo, mogłaby być uczennicą, stażystką.
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– Ogranicza panią tylko wyobraźnia – powiedział on. – Cudza pamięć jest
jak warsztat z narzędziami. O ile się pani odważy, można użyć wszystkiego
na wszystkie sposoby.
– No tak, ale że czas! Czas! Tego nie było w podręczniku.
– Droga pani! – zaśmiał się mężczyzna. – Jeszcze wiele rzeczy nie
zostało napisanych.
Goście podeszli do Dariusza. Przyglądali mu się z takim zainteresowaniem,
z jakim ogląda się małpy w zoo.
Starzec szturchnął dziewczynę pod ramię.
– Proszę się tym zająć. Jeśli robota pójdzie sprawnie, zastanowię się nad
umową o pracę.
Agentka kiwnęła energicznie głową. Zamknęła oczy, zacisnęła pięści i oto
w jej dłoni zmaterializował się miotacz ognia.
– Panie Dariuszu – odezwała się do mężczyzny. – Jest pan wspomnieniem,
o którego pozbycie się wnioskowało dziesięć osób. Sąd przychylił się do prośby
prokuratora, aby usunąć pana na zawsze z pamięci ludzkości. Uprzątniemy
wyobrażenie o panu w najbardziej humanitarny sposób, a jeśli w przyszłości
pan się komuś przypomni, będziemy takową myśl ścigać, choćby i poza grani
cami abstrakcji.
Starzec, który przysłuchiwał się wywodowi, szepnął dziewczynie na ucho:
– Droga pani, nie trzeba tyle słów. Proszę przejść do rzeczy, śmiało.

Jakub Tyszkowski
Student dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychofan Tatr, Davida
Lyncha, Maxa Richtera, uzależniony od oglądania kanałów kulinarnych na YouTube.
Publikował tu i ówdzie, częściej w internecie, niż na papierze, debiutował w “Coś na
progu” (9/2014).
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Skazany na półwieczność
Rozalia Eder

Znajdował się poza czasem i przestrzenią. Zamknięty pomiędzy światami
sprawował funkcję, której istoty nie sposób określić. Czy był jedynie pionkiem
w boskiej grze? Czarny liczył, że wraz z odrzuceniem ludzkiej formy, znikną
pytania natury egzystencjalnej, ale jak się okazuje, zadawał je sobie częściej niż
miał ochotę.
Cały stwór był koloru sadzy, nie posiadał oczu, nosa ani nawet uszu.
Ze swoimi długimi, cienkimi kończynami przypominał cień. Przerwy w jego
pracy nie zdarzały się często, ale ponieważ nie dawały możliwości rzeczywiste
go odpoczynku, dręczyły chyba bardziej niż obowiązki, które musiał spełniać
w swojej niegodziwej roli. Zakręcił się na biurowym krześle. Białe pomiesz
czenie zawirowało.
Wszystko, co go otaczało było barwy śniegu. Krzesełka ustawione
pod prawą ścianą przeznaczono dla petentów, podobnie jak jedno przystawione
do biurka urzędnika. Mebel, przy którym Czarny spędzał większość swojego
czasu, zaliczał się do tych niewyszukanych, wyposażony jedynie w szufladę
i małą szafkę. Wyjątek w monotonnym wystroju stanowiły metalowe drzwi
do windy.
Na moment zatrzymał się frontem do nich, powstrzymując chęć naciśnięcia
pojedynczego przycisku, ze strzałką wskazującą w dół. Pragnąc skoncentrować
się na czymś innym, odwrócił się znów przodem do biurka, wyjął z szuflady
srebrny zegarek kieszonkowy. Rozchylił blaszkę i spojrzał na wskazywaną
godzinę: piąta pięćdziesiąt dziewięć. Jeszcze tylko minuta – pomyślał. Następnie
znów rozejrzał się po pomieszczeniu. Zgodnie ze wskazówkami czasomierza,
spędził tutaj zaledwie dwadzieścia dziewięć minut.
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W tym czasie jednak wpierw pióro i papier zastąpiły kolejne modele maszyn
do pisania i komputerów, aż w końcu w rogu biurka pojawił się biały laptop.
Całość ongiś papierkowej roboty zastępowały te wymyślne urządzenia. Naj
nowszym dodatkiem była maszyna wydająca petentom bileciki z numerkami.
Nie podobały mu się te zmiany, ale niewiele mógł zrobić. Drewniane niegdyś
meble wykonane były teraz z jakiegoś nowego tworzywa, którego nazwy nie znał,
ale było śliskie i sprawiało wrażenie sztucznego. Wyłącznie te elementy wystro
ju pojawiające się niewiadomo, kiedy i skąd, pozwalały mu uświadomić sobie,
że pół godziny, na które został skazany, rozciągnęło się na stulecia. Westchnął
ciężko, jednak czas na przygnębiające przemyślenia właśnie dobiegł końca.
Ekran komputera rozbłysnął i wyświetlił wizerunek oraz dokumentację
petenta, który miał za chwilę pojawić się w Pomiędzy. Ciało potępieńca
przeszyła fala paraliżującego bólu. Zanim pojawi się gość, Czarny musiał
przeistoczyć się w uosobienie erotycznej fantazji przybywającego. W tym
wypadku postać seksownej księżniczki-wojowniczki. Piekielna magia zajęła
się wszystkim. Upadł na posadzkę i wił się konwulsyjnie, gdy z jego nijakiej
formy wykształcały się wymagane elementy. Po zakończeniu transformacji ból
minął, a on usiadł z powrotem na fotelu jako dziewczyna o nieludzko wąskiej
talii i olbrzymich, jędrnych piersiach. Jakie to nieoryginalne – pomyślał z nie
smakiem. Strój przypominał raczej ubiór egzotycznej tancerki niż zbroję. Czarny
odgarnął kosmyk ciemnych włosów i wbił spojrzenie w środek przeciwległej
ściany. Już po chwili pojawiły się w niej drzwi, a do środka wkroczył mizerny,
młody mężczyzna.
***
Blondyn średniego wzrostu wydawał się zagubiony. Nowicjusz – prychnął
w myślach Czarny.
– Gdzie… – chłopak zaczął nieśmiało bąkać pytanie, które utwierdziło
urzędnika we wcześniej uformowanej opinii.
– W Pomiędzy. Weź numerek – odparł szorstkim kontraltem. Przynajmniej
księżniczka-wojowniczka pasowała do odgrywanej roli. Gdyby miał wcielić się
znowu w jakąś piskliwą cizię, pewnie puściłby pawia. Trudno było spełniać
przypisane mu zadanie, jeśli brzmiał jak idiota.
Chłopaczek, zamiast od razu wykonać polecenie, wlepił niedowierzające
spojrzenie w kobietę, która je wydała. Rzeczywistość, tudzież nierzeczywistość,
ewidentnie wciąż nie przedarła się przez mury zaprzeczeń, które często
powstawały w umysłach gości.
– Głuchy jesteś? Numerek! – Rozgniewany już urzędnik wstał z krzesła
i wskazał palcem na maszynę, która stała tuż obok upierdliwego młokosa.
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Podziałało jak terapia szokowa. Petent wcisnął guzik i otrzymał niedużą
karteczkę z niewyraźnie nadrukowanym na niej numerkiem.
– Sześć – oznajmił, po czym rozejrzał się raz jeszcze, przybierając coraz
bardziej głupkowaty wyraz twarzy. – Tu nikogo nie ma – zauważył nieśmiało,
idąc w kierunku biurka.
– I co? Myślisz, że dostaniesz taryfę ulgową za spostrzegawczość? Siadaj tam –
mówiąc to, Czarny wskazał mu krzesła ustawione pod ścianą. – I czekaj,
aż cię zawołam.
Potępieniec zerknął na wyświetlaną przez monitor kartę petenta: Michał.
Michał tymczasem już bez dalszej dyskusji, wyraźnie wystraszony i zagu
biony, posłusznie usiadł na wskazanym miejscu. Komputer wyświetlił obok
imienia chłopaka czerwoną jedynkę. Zatem rozpoczął się etap pierwszy.
Niby najniższy poziom, a jednak z obserwacji Czarnego wynikało, że wszyscy
jednakowo źle go znosili. Ludzie zawsze się śpieszą, czas jest dla nich cenny.
Bezsensowne czekanie na nieokreślony bliżej moment doprowadzało ich do
szaleństwa. Jakby nie wiedzieli, że do tego sprowadza się całe ich życie. Czekanie
na Godota.
Przyglądał się chłopakowi z uwagą. Nie trzeba było długo czekać, aż zaczął
się wiercić, tupać nogą, stukać palcami o sąsiednie krzesło, a przede wszystkim
coraz częściej, ukradkiem zerkać w stronę pięknej, półnagiej kobiety. Przynaj
mniej na nastoletnie hormony wciąż można było liczyć.
Po upływie czasu, który poza czasem można było określić sekundą lub
wiecznością, komputer w końcu zmienił wyświetlaną cyferkę na dwójkę
i Czarny-księżniczka podniósł się z siedziska.
– No dobrze… – zaczął ponętnym tonem, aż Michałek zerwał się na równe nogi.
– Już mogę? – zapytał, wyraźnie wykończony czekaniem.
– Aż tak ci się śpieszy, żeby mnie opuścić? – Kobieta uwodzicielsko przejechała
dłonią po kształtnym ciele, a jej rozmówca zmienił kolor na buraczany i wbił
oczy w posadzkę.
– Nie… Skąd… Ja… Tylko… No… – Nie był w stanie niczego sensownego z sie
bie wykrztusić. Czarny wykorzystał ten moment słabości i bez zbędnej zwłoki
podszedł bliżej. Przysunął się na tyle, że poczuł, jak chłopak dygocze, a potem
bezceremonialnie pchnął go na krzesło. Usiadł na nim okrakiem i przejechał
ciepłym językiem po szyi. Etap uwodzenia był dla Czarnego najbardziej
upokarzający, ale pocieszał się myślą, że nie potrwa zbyt długo. Rzeczywiście,
nie trzeba było czekać na erekcję, napierającą na rozporek spodni chłopaka.
Seksowna kobieta uśmiechnęła się kusicielsko. Patrząc Michałowi głęboko
w oczy, ścisnęła jego jądra z dużą siłą, aż zajęczał. Oczy wypełniły mu się łzami.
– Nic z tego! – rzekł władczym tonem kat, podnosząc się i patrząc z góry
na zgiętego w bólu delikwenta.
57

Skazany na półwieczność
Michał podniósł smutny wzrok na swojego oprawcę. Wiedział, że zasłużył
na karę, ale jednak się jej nie spodziewał, a z pewnością nie w takiej formie.
– Przepraszam… – wyjęczał. – Ja już pójdę. – I ruszył w stronę drzwi.
Wypadł na zewnątrz, a Czarny, już znudzony, podążył za nim nieśpiesznie.
W zasadzie nie lubił zadawać cierpienia. Tak przynajmniej sobie mówił,
ale ile w tym było prawdy? Czasami, gdy siedział sam w swoim ciasnym
świecie, zadawał sobie to pytanie, jednak nigdy nie odnajdywał jednoznacz
nej odpowiedzi.
Wyszli na zatłoczony, szkolny korytarz. Michał z błyskiem szaleństwa w oku
usiłował pojąć, co się działo, a Czarny mimowolnie zachichotał. Chwilę zajęło
ofierze zorientowanie się w sytuacji. Pomogły w tym śmiechy i wskazywanie
palcami czekających na dzwonek uczniów. Michał stał pośród znajomych twa
rzy belfrów i rówieśników całkiem nagi.
– To twój koszmar? – spytał pogardliwie Czarny, wciąż pod postacią pięknej
wojowniczki, krzyżując ręce na piersiach. – Jesteś królem oryginałów, co? –
prychnął, ale Michał go nie słuchał.
Gdy minął pierwszy szok, chłopak ruszył pędem w stronę wyjścia ze szkoły,
zakrywając głowę rękoma. Odprowadziły go chichoty i szepty, a nawet wrzaski
nauczycieli. Po ich skonsternowanych minach, można było odgadnąć, że zasta
nawiali się, czy powinni go wysłać do dyrektora, wpisać naganę, czy wykonać
telefon do rodziców. Golas w końcu dopadł do drzwi, niemiłosiernie upo
korzony, ale zamiast wydostać się z koszmaru, wkroczył z powrotem do białego
pomieszczenia, które zdążył już poznać zbyt dobrze.
Faza czwarta – pomyślał Czarny. Niewidoczny dla wszystkich świadków
upokorzenia Michała, spokojnie pospacerował z powrotem do swego biura
kołysząc biodrami.
– Czy… To jest sen? – wyjęczał zapłakany, skulony na podłodze licealista. –
To musi być sen!
– Co jest snem, a co jawą, tutaj w miejscu pomiędzy jednym i drugim?
Jeśli pytasz, czy naprawdę wykonałeś sprint korytarzem na golasa? Tak.
Naprawdę. Naprawdę widziała cię Magda z pierwszej C. Jednak… To się skończy,
bo choć nie śpisz, to nie umarłeś, za co właściwie powinieneś być wdzięczny.
– Wolałbym umrzeć! Wolałbym przestać istnieć!
Czarny zmarszczył czoło, bo te słowa drażniły go zawsze, jak zsuwająca się
w bucie skarpetka.
– Doprawdy? Nie ma opcji “nie istnieć”. Jest tylko opcja istnieć zawsze, bez
celu… – Znów poczuł pokusę zawołania windy. Pokazałby szczylowi, co oznacza
wieczność i potępienie, ale… Tego jednego nie mógł zrobić. – No już, uspokój
się, twoja kolej, ustalimy z czym przyszedłeś i wrócisz do domu – powiedział
łagodniejszym tonem. Michał podniósł oszpeconą płaczem twarz.
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– N… Naprawdę? Będę mógł wrócić do domu?
– Tak. – Czarny usiadł za biurkiem i uśmiechnął się przyjacielsko.
Nieco pocieszony chłopaczek, powstał z klęczek i podszedł do kobiety. Zanim jed
nak zdążył usiąść na krześle, piekielny urzędnik wyrzekł słowa, które sprawiły,
że chłopak pobladł i przybrał kolor otaczających go ścian.
– Poproszę twój numerek. – Uśmiech wyeksponował śliczne zęby
dziewczyny, a Michał uświadomił sobie, że nie ma przy sobie karteczki.
Przepadła, wyparowała wraz z ubiorem.
– N… Nie… Nie mam go! Nie mam! Ale miałem sześć! Numer sześć, błagam! –
padł na kolana, ale urzędnik pozostał nieugięty.
– Bez numerka nie pomogę. Proszę wziąć numerek.
– Proszę, tylko nie to, ja chcę do domu! – To mówiąc, desperat rzucił się do
drzwi, ale te zniknęły, tak jak wcześniej się pojawiły, więc zaczął bezmyślnie
walić pięściami w ścianę. Wreszcie poddał się i wziął numerek: sześć.
Cykl powtórzył się kilka razy, z każdą sekwencją bardziej zagłębiając się
w psychikę nastolatka. Wreszcie kara dobiegła końca i roztrzęsiony chłopak podał
urzędnikowi zakrwawiony papierek. Pokaleczył się, próbując wyskrobać drogę
do wolności w miejscu, gdzie zniknęły drzwi.
– No dobrze. Widzę, że zostałeś do mnie wysłany po przywołaniu demona.
Ponoć byłeś niezadowolony. W czym problem?
– Już w niczym. Proszę. Chcę do domu.
– W czym problem? – powtórzył z irytacją w pięknym głosie Czarny.
– No bo… No bo to chochlik wyszedł jakiś mizerny. Znalazłem rytuał
na blackmagic.com i… Nawet nie spodziewałem się, że cokolwiek z tego wyjdzie.
Taki tam, głupi akt desperacji. A jak już zaczęły strzelać iskry, świece pogasły
i wypełzło takie… Małe mizerne… Nic. To mi mnie przypominało. Takie nic, tylko
z piekła, a ja tak bardzo chciałem prawdziwego demona, który by wszystkim
pokazał, że ze mną nie można zadzierać. Szydzą ze mnie wszyscy, podtapiają
w kiblu na przerwach... A rodzice wolą siostrę i ja to dobrze wiem, chociaż udają,
że niby wszystko w porządku, ale odkąd urodziło im się własne dziecko, mnie
mają w dupie. Chciałem wszystkim pokazać. Zamknąłem chochlika w klatce
po kocie i chciałem uciec, ale zamiast na zewnątrz, wszedłem tutaj. – Głos mu się
trząsł, słowa co jakiś czas przerywała erupcja gorzkiego płaczu. Głupi smarkacz,
zadarł z siłami, których nie rozumiał, a teraz… Ech, szkoda dzieciaka.
– Przyjęłam. Niestety, nie pojmujesz elementarnych zasad magii. Po pierwsze,
w ofierze złożyłeś kota swojej siostry, do którego zwracałeś się per “popieprzony
zesrus” więc raczej nie miałeś z nim emocjonalnej więzi. Ghede w ofierze
przyjmą jedynie coś bardzo cennego. W dodatku niemożliwym jest przywołanie
istoty o mocy większej, niż moc duchowa przyzywającego. Właściwie powiodło
ci się tylko dlatego, że Papa Legba lubi koty w sosie własnym.
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– Ale dlaczego znalazłem się tutaj?! Powiedziałaś, że żyję, ale przecież jestem
w piekle, to znaczy, że umarłem!
– Jesteś w Pomiędzy – poprawił go urzędnik. – Zostałeś tutaj wysłany,
bo Ghede mieli takie widzimisię. Powinieneś być wdzięczny, najwyraźniej
uznali, że zasługujesz na szansę, by się oczyścić.
– Już dobrze! Będę grzeczny! Obiecuję! Tylko wypuść mnie już.
– To, jak postąpisz dalej, nie bardzo mnie obchodzi, ale chochlika klatka
nie utrzyma. Chowaniec jest do ciebie przywiązany, jest uformowany z energii
twoich najskrytszych pragnień, odszuka cię… Nie martw się, to już nie potrwa
zbyt długo. Myśl o tym, co naprawdę cię uszczęśliwi. Staraj się nie myśleć
o śmierci, bo… – Chciał jeszcze coś dodać, ale drzwi pojawiły się ponownie,
a gdy się otworzyły, potężne ssanie zabrało chłopca z powrotem do świata
ludzi. Czarny westchnął, a postać księżniczki rozpłynęła się, pozostawiając go
w zwykłej, cienistej formie. Na szczęście transformacja wtórna nie była tak
bolesna jak pierwotna.
Niczym na zawołanie, ekran komputera wyświetlił wiadomości. Zdążył już
do tego przywyknąć. Zgrabna reporterka z poważną miną relacjonowała
historię „Z ostatniej chwili”:
Nastoletni Michał Sielski ofiarą tragicznego pożaru, który strawił jego rodzinny
dom. Strażacy nie ustalili jeszcze przyczyny tragedii, ale podejrzewają podpalenie.
Sąsiedzi mówią, że nie widzieli nikogo podejrzanego, jedynie cień jakiegoś kilkuletniego dziecka. Rodzina chłopca przeżyła szok, gdy po powrocie z poszukiwań
zaginionego wcześniej kota małej Matyldy – młodszej siostry ofiary – zastali dom
w płomieniach. Policja usiłuje ustalić, czy jakiś kilkulatek może być odpowie
dzialny za ten dramatyczny wypadek.
Ekran zgasł, a Czarny zasępił się. Wykonał obrót na krześle i spojrzał
na windę, która samoistnie ruszyła. Życzenie Michała zostało spełnione. Ghede
zawsze się wywiązywali, w przeciwieństwie do bóstw milczących. Szkoda tylko,
że byli tacy sadystyczni. Choć właściwie ucięcie wieczności i ograniczenie cier
pienia skazańca tylko do jej ułamka, można było uznać za łaskę.
Czarny łypnął na swój zegarek, ale wskazówki stały w miejscu. Więc to jesz
cze nie koniec – pomyślał ze zgrozą. A zaczęło się tak dawno temu…
***
Było już późne popołudnie, gdy pozwolono im zakończyć pracę i wrócić
do chatek. Sambene wszedł do wnętrza lichej, drewnianej konstrukcji, zlany
potem, wykończony całodniową harówką i nieznośnym upałem. Sierpniowe
słońce w stanie Luizjana nie znało litości. Dodatkowo potworna wilgoć i komary
utrudniały życie nawet białym mieszkańcom plantacji, którzy wychodzili
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z domu tylko, jeśli musieli. Muskularny niewolnik zabił owada, który przysiadł
mu na ramieniu. Mężczyzna wytarł się szmatą i uśmiechnął do żony, kołyszącej
na ramionach niemowlę. Wyraz jej twarzy był nieobecny. Dziecko płakało,
ale ona nie przystawiła go do piersi, by mogło się najeść.
– Kochanie… – zaczął Sambene, podchodząc ostrożnie do swojej małżonki. –
Kochanie, czy ona nie jest głodna? – Żona spojrzała na niego tak, jakby jego głos
przywołał ją z odległych krain.
– Nie wiem. Nie chce jeść. Cały czas płacze. Nie mogę już jej znieść. Weź ją. –
Wcisnęła mu w ramiona kilkudniowe dzieciątko i usiadła na pryczy.
Mężczyzna utulił maleństwo i zaczął nim kołysać. Patrzył na jego jasną,
brązową skórę. W niczym nie przypominało swym kolorem hebanowej czerni,
dziedzictwa przodków Sambene i Ayo, ale było niewinne.
Niewolnik nie potrafił znienawidzić tej nieszczęsnej, zapłakanej istotki,
nawet jeśli była owocem regularnych gwałtów, dokonywanych na Ayo przez ich
właściciela. Monstre (jak go po cichu przezywali) najpierw promował kobietę
do służby domowej, a wkrótce zaszła w ciążę. Mąż i żona błagali Ghede, żeby
dziecko przyszło na świat czarne jak wulkaniczna skała, ale ich modlitwy nie
zostały wysłuchane. Ayo nadal była w połogu, jednak obawiali się, że gdy tylko
dojdzie do siebie, Monstre znów zacznie ją wykorzystywać. Nie interesował
się dzieckiem, dla niego było kolejną własnością – niewolnikiem, którego
będzie wyzyskiwał aż do śmierci. Młoda, piękna kobieta, której imię oznaczało
“pełna radości”, przygasła i coraz częściej traciła kontakt z rzeczywistością.
Wieczorami Sambene słyszał jak szepcze modlitwy, ale robiła to tak cicho, że nie
był pewien do kogo się zwraca i o co prosi.
– Ayo… – zaczął nieśmiało, gdy wciąż bezimienne maleństwo wreszcie
przestało krzyczeć. – Porozmawiaj ze mną. Wiem, że ci ciężko, ale…
Nie pozwoliła mu skończyć.
– Co ty możesz wiedzieć, Sambene?! – warknęła, jednak na tyle cicho,
że dziewczynka się nie zbudziła. – Wiesz jak to jest, gdy Monstre zakrada się do
ciebie w nocy, gdy wchodzi w ciebie, zasłaniając ci usta, a ty możesz tylko leżeć,
drżeć, płakać i czekać na koniec? Wzywać imiona wszystkich Ghede, którzy
milczą, a może nawet patrzą na ciebie drwiąco? Z nich wszystkich tylko jeden
zna litość!
– Nie wiem jak to jest, Ayo, ale wiem jak to jest być mężem żony, której co noc
dzieje się krzywda i być kompletnie wobec tego bezsilnym. Moim obowiązkiem
jest cię chronić, ale nic nie mogę! Zabiją nas, jeśli się sprzeciwimy. Musimy…
Zaraz. O kim mówisz? Kto ma litość? – Przyjrzał się badawczo swojej kobiecie,
która spuściła wzrok i przygryzła wargę.
– Nie zrozumiesz – stwierdziła. Oparła się o ścianę i unikała spojrzenia męża,
wodząc wzrokiem po pomieszczeniu.
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– Jeśli mi nie wyjaśnisz, z pewnością. Z kim rozmawiałaś? Kto do ciebie
przyszedł? – Niepokój wyrywał się z piersi Sambene wraz z kołataniem serca.
Bał się, że dudnienie dobywające się z jego wnętrza, dotrze do uszu wreszcie
uśpionej dziewczynki i zbudzi ją.
– Baron Samedi… – wypowiedziała imię bardzo cicho, jakby lękała się,
że Ghede zjawi się nagle i zdradzi wszystkie powierzone mu tajemnice.
Sambene zamarł i długo trwali oboje w ciszy.
– Czego zażądał? – zapytał w końcu, choć nie był pewny, czy chciał
się dowiedzieć.
Ayo nie odpowiedziała. Spojrzała jedynie na trzymane przez męża maleństwo.
***
Po zmroku Sambene, upewniwszy się, że Ayo i dziecko śpią, wymknął się
z chatki. Serce waliło mu jak młotem. Gdyby któryś ze stróżów zobaczył teraz
niewolnika, z pewnością zostałby uznany za zbiega.
Do jego uszu doszły śmiechy i donośne pijane głosy. Grupa crackers pełniąca
nocną wartę grała w karty, popijając bimber. Skulił się i skradał jak kot, unikając
okręgu światła rzucanego przez lampę naftową, którą pokerzyści ustawili
na niewielkim stoliczku pomiędzy sobą. Dziękował bogom za kolor swojej skóry,
który pozwolił mu stać się niemalże niewidocznym w gęstym mroku.
Gdy oddalił się na tyle, że awanturnicze okrzyki przegranego przycichły,
puścił się biegiem w stronę roztaczającego się nieopodal granic plantacji
bagna. Wpadł pomiędzy nisko pochylone wierzby. Kołysane wiatrem witki
zamiatały podmokłą glebę. Z komarami było tutaj jeszcze gorzej niż na po
lach bawełnianych, ale nie krwiopijcami się teraz przejmował. Padł na kolana
i palcem narysował w błocie dwa symbole: wpierw Papy Legby, później Baro
na Samedi.
– Papo Legbo – wyszeptał. – Nie mam dla ciebie słodkości, ani rumu, które
tak lubisz. Nie posiadam nic, co mogłoby skłonić cię do przybycia w to nie
przyjemne miejsce. Jeśli jednak mnie słyszysz: błagam, otwórz portal do
zaświatów i niech Baron Samedi stanie przede mną, niech wysłucha mojej
propozycji, jeśli mu to miłe. Błagam was ja, bezwartościowy, zdesperowany,
ale usłużny Sambene. – Po tych słowach uniósł głowę i ugryzł czubek kciu
ka, aż skóra na opuszku pękła. Wycisnął kilka kropli krwi na oba symbole. –
To moja jedyna ofiara. Błagam… Błagam przyjmijcie ją. – Głos mu drżał niczym
uderzona struna.
Gdy po upływie dłuższej chwili wciąż nic się nie działo, zaczął szlochać.
Krople łez rosłego Afrykańczyka spadały na podmokłą ziemię, natychmiast
w nią wsiąkając. Wtedy spomiędzy drzew wyłoniła się smukła, wysoka postać
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w eleganckim fraku i cylindrze. Spacerowym krokiem posuwała się do przodu,
w prawej ręce trzymając długą laskę.
– Już dobrze, jestem – powiedział dudniącym basem jegomość.
Sambene zadygotał. Nie ośmielił się podnieść wzroku na przybysza. Widział
tylko, jak czubki jego wypolerowanych butów zbliżają się, nie pozostawiając
na błocie odcisków.
– Cóż jest tak ważnego, że ronisz krew i łzy? – Baron Samedi końcem laski
zadarł brodę Sambene i zmusił niewolnika do podniesienia spojrzenia.
Wizerunek najwyższego Ghede strwożyłby niejednego śmiałka. Jego obli
cze stanowiło połączenie cech ludzkiej twarzy i nagiej czaszki. Przez cienką jak
papier, czarną skórę przebijała biel kości, a źrenice płonęły karmazynem. Nie
sposób było rozpoznać, kiedy boski władca uśmiechał się, a kiedy srożył. Oczy zaś
były czeluścią i otchłanią, która spoglądała w głąb człowieka, wydobywając
na powierzchnię wszystkie sekrety.
– P… Panie… – wyjąkał nieśmiało Sambene.
– Och, nudzisz mnie, śmiertelniku! – westchnął baron i wsparł się na lasce. –
Wezwałeś Papę Legbę i mnie. Przybyłem, więc mów czego chcesz. Lepiej też, by
twoja propozycja była warta zachodu.
– T… Tak. – Niewolnik całą siłą woli stłumił lęk i przełknął ściskającą
gardło kulę strachu, pozwalając by zaległa ciężko w żołądku. – Chodzi o moją
żonę, Ayo. Podobno… Ona również złożyła tobie, o najwyższy z wysokich,
propozycję kontraktu.
– Ach tak. Na życie tego białego prostaka. Owszem. Jego życie, w zamian
za życie dziewczynki. Dałem już twojej kobiecie słowo, a ja nigdy nie wycofuję
się z umowy. Czego więc chcesz?
– Mój panie, chcę zmienić ten kontrakt. Błagam, weź mnie. Weź mnie za
miast dziewczynki.
Baron Samedi zamyślił się chwilę, a może po prostu udawał. Odparł jednak:
– Nie mogę. – Wzruszył nonszalancko ramionami. – To znaczy, mogę co
zechcę, ale nie chcę. Obiecałem już dziewczynkę Maman Brigitte. Ona lubi
dzieci. Będzie jej z nami dobrze. Lepiej niż tutaj w każdym razie. – Machnął
dłonią w geście pełnym niesmaku i odrazy. Zwrócił spojrzenie na skulonego
u swoich stóp mężczyznę. – Mam jednak dla ciebie inną propozycję.
Sambene, który usłyszawszy odmowę skrył twarz w dłoniach i gotów był
utonąć w odmętach rozpaczy, podniósł na bóstwo oczy pełne nadziei.
– T… Tak? – spytał piskliwie, jak gdyby strach i smutek zmieniły go w mysz.
– Kochasz żonę – stwierdził Baron. – Wiedz, że pakt który zawarła skazuje ją
na potępienie. Dokonywanie morderstwa za moim pośrednictwem nie jest może
karalne z karmicznego punktu widzenia… – Przerwał gdy spostrzegł zagubienie
w oczach słuchacza. – Nieważne. Po śmierci trafi do piekła. Do ciemnej strony
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zaświatów, mojej domeny. Jeśli chcesz, by przyjął ją Papa Ghede… – Zawiesił głos
dla dramatycznego efektu. – Oddaj mi swoją duszę, a jej zostanie oczyszczona. –
Cynobrowe źrenice błysnęły. – Zgoda?
Sambene ucisnął dłońmi skronie. Wszystkie te informacje wlewały się do
jego głowy zbyt wartkim strumieniem, by zdołał wszystko pojąć. Chciał uciec,
zapomnieć o tym spotkaniu i wrócić do niewolniczego życia, które nagle zdało
mu się wcale niezłe.
– Myślisz o ucieczce? – prychnął Baron Samedi. – Twoja żona ma wyjątkowego
pecha. Nie ma gorszej rzeczy od tchórzliwego męża. Może winisz ją za to, co
zrobiła, ale skoro nie miałeś odwagi jej bronić…
– Zgoda. – Przerwał przemowę nagle ośmielony Afrykańczyk.
– Doskonale! Zatem wszystko ustalone. – Najstarszy Ghede wyciągnął dłoń
do swej ofiary. Uścisk przypieczętował umowę. – Papa Legba przyjdzie po ciebie
i wyjaśni ci twoje nowe powołanie. Do zobaczenia.
Zjawa rozpłynęła się we mgle, pozostawiając Sambene samotnego pośród
cichych, płaczących wierzb i bzyczących chmar komarów. Księżyc wysunął
się zza kotary chmur, nadając swym blaskiem błękitny odcień plecom skulo
nego nieszczęśnika.
***
Musiał zasnąć, nie wiedząc nawet kiedy, bo obudził go kopniak w brzuch.
Ze świstem wykrztusił powietrze i zwinął się w kłębek. Zaraz jednak silne ra
miona szarpnęły nim i skrępowano mu ręce. Crackers. Znaleźli go.
Nie stawiał oporu, gdy zaczęli go wlec z powrotem w stronę plantacji.
Zarzucona na szyję lina podduszała go, więc wspierał się na nogach, próbując
złapać powietrze. Związane za plecami ręce nie mogły stanowić ratunku. Droga,
którą nocą pokonał w kilka minut, dłużyła się teraz w nieskończoność. W końcu
jednak dotarli przed biały dworek. Niewolnika przywiązano do drewnianego
słupa, nie omieszkując jeszcze wymierzyć w jego twarz ciosu pięścią. Dla zasady.
Monstre – szczupły, elegancki mężczyzna koło czterdziestki w białej,
luźnej koszuli z bajronowsko postawionym, wygniecionym kołnierzykiem
siedział w wygodnym fotelu na werandzie i od niechcenia studiował jakiś pa
pier. Na siedzisku obok spoczywała żona plantatora wyprostowana jak struna
w eleganckiej białej kreacji z miną sugerującą, że zdecydowanie wolałaby teraz
odpoczywać w chłodnym wnętrzu rezydencji. Co rusz ponaglała wachlującą
ją niewolnicę.
– Najdroższy. Racz proszę uporać się z tym jak najszybciej – wysapała por
celanowa dama z niemałym trudem. Mężczyzna leniwie uniósł spojrzenie znad
pisma i przeniósł wzrok na skrępowanego niewolnika.
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– Foreman – zaczął znużonym głosem. – Czy twoim zadaniem nie jest
pilnować, by bydło pozostawało w swoich zagrodach? Za to, chyba, tobie płacę.
Niewysoki, acz barczysty chłop, zdjął z głowy słomkowy kapelusz
i skinął głową.
– Tak jest panie, ale… W nocy ich nie widać. Patrolujemy teren… Regularnie,
jednak… Ten nieomal się wymsknął. Na szczęście tępy czarnuch postanowił się
zdrzemnąć. – Po ostatnich słowach tej, z wysiłkiem ułożonej tyrady, zarechotał.
Pracodawca nie był jednak rozbawiony.
– Cóż z tego, że go znaleźliście?! – wrzasnął niespodziewanie, aż jego mał
żonka podskoczyła w fotelu. – Zdajesz sobie sprawę, ile taki niewolnik kosztuje?
Młody i zdrowy?! A teraz, przez Twoją niekompetencję, muszę go ukarać, żeby
innym nie przyszło do głowy uciekać! – Zerwał się z fotela i rzucił papiery gorejąc
furią. Chwycił palcat, który leżał obok niego i zbliżył się. Sambene odruchowo
zacisnął powieki, spodziewając się ciosu, ale bacik świsnął i wylądował na twa
rzy foremana. Uderzenie powaliło mężczyznę, a ten splunął krwią i otarł poli
czek wierzchem dłoni. – Zajmij się tym, bez fuszerki. Niech się smaży na słońcu
aż pozostali skończą pracę. Żadnej wody i jedzenia. Potem zbierz wszystkich
czarnuchów przy dębie i niech sobie przypomną, co ich czeka, jeśli spróbują
uciekać. Czy wyrażam się jasno?
– Tak, panie – odparł nie bez wysiłku podwładny.
– Jeśli to się powtórzy, foreman, wyrzucę cię na bruk razem z żoną
i czwórką twoich bachorów. Dopilnuję też, byś nigdzie nie znalazł zatrudnienia.
Rozumiesz?
Skarcony mężczyzna skinął głową. Monstre uspokoił się nieco, splunął
w twarz Sambene i wrócił do domu trzaskając drzwiami. Zmieszana małżonka
podążyła za nim.
Dzień był długi i upalny. Gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, związany
pośrodku pustego placu niewolnik z ledwością zachowywał przytomność.
Wreszcie poczuł jak go rozwiązują i ciągną w stronę dużego drzewa. Jego bracia
i siostry zebrali się wokół, zagonieni przez uzbrojonych w baty i kije stróżów.
Ostatkami świadomości szukał wśród tłumu twarzy Ayo, ale nie udało mu się
wypatrzeć ukochanej. Foreman wystąpił naprzód z liną i zaczął coś wykrzykiwać
w stronę przerażonych niewolników. Dwaj biali utrzymujący Sambene w pionie
pchnęli go w stronę kata, który zarzucił pętlę na jego szyję. Lina zatrzeszczała
pod napięciem i ciężarem. Łkania i westchnienia utonęły w nagłej ciszy.
Cały świat przewrócił się jakby i zawirował, szczegóły zaczęły się zamazywać,
aż w końcu pozostały jedynie kolorowe plamy.
Wisząc bezwładnie Sambene obserwował teatr cieni i konturów. Spektakl,
z którego został nagle wyrwany. Świat wyglądał teraz tak, jak gdyby ktoś zalał
wodą olejny malunek.
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– Z tej perspektywy to nic takiego, nie uważasz? – Głos dochodził z góry,
ale wciąż skrępowany mężczyzna nie mógł zadrzeć głowy, by poszukać jego
źródła. – Ach, no tak, wciąż jesteś po części tam, poczekaj. – Postać zeskoczyła
z gałęzi, na której do tej pory była przycupnięta i wylądowała na ziemi z kocią
gracją. Papa Legba uśmiechnął się. Przypominał starca o ciemnych, burgun
dowych źrenicach i był jedynym wyrazistym rysem w nowym surrealistycznym
świecie. Miał na sobie wyłącznie przykrótkie spodnie w czerwono-czarne paski
oraz kapelusz ozdobiony barwnymi piórami i kocią czaszką. – Chodź no tutaj. –
Schylił się i szarpnął, odrywając duszę zmarłego od ciała.
Wyswobodzony mężczyzna przyjrzał się swoim dłoniom. Przypominały
cień, gdyby cień mógł tak zgęstnieć, by stać się formą, a nie jedynie grą światła.
– I co teraz? – zapytał zmarły.
– Idziesz ze mną – odparł Papa Legba wzruszając ramionami. Sięgnął po pęk
kluczy rozmaitych rozmiarów i kształtów. Niektóre były ogromne i ciężkie, inne
znów małe i niepozorne. – Przy okazji. Od teraz nazywasz się Czarny.
– Jak? – obruszył się były niewolnik. Dość nasłuchał się wyzwisk na tle swo
jego koloru skóry.
– Ot, takie poczucie humoru z zaświatów. Przyzwyczaisz się. Tak jak mówię,
z naszej perspektywy większość waszych spraw jest po prostu… Śmieszna.
Sam zrozumiesz. – Legba wciąż przeglądał klucze. Naraz panujący spokój
przerwał przeraźliwy lament kobiecy, który zdawał się wypełniać cały obraz
i wprawiać w drganie wszystko wkoło, w tym samego Czarnego.
– Co to?
– Baron Samedi właśnie wypełnił swój kontrakt z Ayo. To co słyszysz to
echo rozpaczy, której doświadcza obecnie małżonka twojego poprzedniego
właściciela. Chodźmy już.
Papa Legba odnalazł w końcu niewielki klucz wykonany z kości. Był tak
charakterystyczny, z wieloma skomplikowanymi załamaniami i zagięciami
na całej długości, że Czarny podejrzewał, iż bóg tylko zgrywał się, udając po
szukiwania. Uśmiech, który posłał mu patron skrzyżowań i bram, potwierdził
to przypuszczenie.
– Tu nie ma żadnych drzwi – zauważył Czarny, ale grymas bóstwa tylko
się poszerzył.
– Z tym kluczem wszystko jest drzwiami – oświadczył bożek i gdy
wyciągnął kostur przed siebie, Czarnego oślepiło jaskrawe światło sączące
się z krawędzi niewidzialnego portalu. Gdy znów otworzył oczy, znajdował
się w śnieżnobiałym pomieszczeniu. Po przeciwległej stronie, za biurkiem,
znajdowała się jeszcze osobna mała przestrzeń, która o tyleż zafascynowała nie
wolnika, że nie potrafił ustalić, do czego mogła służyć. Może do wypróżniania?
Niewielki kącik za toporną kratą niepokojąco żółciło światło naftowej lampy. –
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Witaj w Pomiędzy. – Papa Legba gestem obu rąk wskazał na całość niewiel
kiego pokoju.
– Pomiędzy?
– Tak. Miejsce pomiędzy dwoma polarnymi biegunami zaświatów. Tutaj
trafiają ludzie jeszcze nie ocenieni, których trzeba… Popchnąć. W takim, czy in
nym kierunku. Będziesz zajmował się jednostkami, które ci przekażemy. Nigdy
nie kwestionuj naszych wyroków, nie próbuj oceniać ludzi, których tu spot
kasz i nie podejmuj samodzielnych decyzji. Wszystko, co będzie ci potrzebne
do wykonania pracy znajdzie się w dokumentacji interesanta. Dowiesz się tam
w jakiej postaci go przyjąć, jakie wyegzekwować tortury…
– W jakiej postaci? Tortury? – Spodziewał się czegoś zupełnie innego: ciem
nego miejsca, w którym będzie odczuwał nieskończony smutek. Czuł się natomi
ast całkiem normalnie, nie licząc zawrotu głowy, o który przyprawił go mono
log Ghede.
– Jesteś teraz zmiennokształtnym. Ani człowiekiem, ani bogiem, ani
potępioną, ani zbawioną duszą. Jeśli zaś chodzi o tortury… Żeby ktoś zrozumiał,
jaką ścieżką chce podążyć, trzeba go skrzywdzić. To nawet zabawne, zwłaszcza,
że większości z nich nie pozostaje dużo czasu. Trafiają tutaj tuż przed śmiercią,
choć rzadko o tym wiedzą. Czasami dajemy im szansę jej uniknąć, dając wska
zówki, czego nie robić, ale wiesz jacy są ludzie. Powiesz im, by nie myśleli
o różowych słoniach i właśnie o nich zaczynają myśleć. Zawsze wydaje im się,
że próbujemy ich oszukać. Rozumiesz, co masz robić? – Czarny skinął w odpo
wiedzi. – I najważniejsze. Nigdy, przenigdy nie wołaj windy. – Papa Legba wskazał
na mały pokoik. Czarny nadal nie wiedział jednak, do czego mógł służyć. –
I nie wpuszczaj do niej nikogo. To portal do niebios, czy piekieł, ale zarządzanie
duszami jest wyłącznie naszym obowiązkiem. Masz. – Ghede wręczył Czarnemu
srebrny zegarek kieszonkowy. Zmarły chwycił przedmiot i otworzył klapkę.
–To zegarek, jest godzina piąta trzydzieści. Gdy pokaże szóstą, wypełnisz swój
kontrakt i będziesz wolny. Ostatnia rzecz. – Legba dotknął trzema środkowymi
palcami czoła Czarnego. – Teraz umiesz też czytać i pisać we wszystkich językach.
Do zobaczenia.
Po tych słowach, Papa Legba udał się do windy. Zasunął za sobą kratę
i uśmiechnął się raz jeszcze, by za moment rozpłynąć się w obłoku dymu, choć
grymas wisiał w powietrzu jeszcze przez jakiś czas, niczym zbliżający się do
nowiu księżyc. Czarny pozostał sam, z węzłem gordyjskim pytań w głowie.
Do dziś nie udało mu się go rozciąć mieczem jednoznacznej odpowiedzi.
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***
Z potoku wspomnień wyrwał go sygnał komputera. Kolejna dusza, którą
trzeba będzie naprowadzić na właściwy tor. Naraz jednak stało się coś dziw
nego. Drzwi pojawiły się, zanim Czarny został poddany przemianie, co nie
zdarzyło się nigdy wcześniej. Do pomieszczenia weszło… Maksymalnie dwu
letnie dziecko. Dziewczynka, co można było rozpoznać po różowym śpioszku
i związanych kokardką, cienkich blond włosach.
Rozejrzała się po pomieszczeniu z ciekawością i zaczęła stąpać chwiejnie
w stronę biurka. Oszołomiony urzędnik spojrzał na ekran i zaraz wszystko stało
się jasne. No, prawie. Poderwał się z krzesła i podszedł do malucha. Chwycił
ją i podniósł, niepewny, co powinien zrobić. O dziwo, nie wyrywała się i nie
zaczęła płakać, choć patrzyła przecież na potwora. Wielkimi oczami przyglądała
się pozbawionej rysów twarzy i, zamiast wpaść w panikę, zachichotała. Ciepły,
radosny dźwięk wypełnił pomieszczenie i wnętrze stwora.
Teraz też zaświtała mu nowa myśl. Postanowił ukryć dziecko, ale musiał
się pospieszyć. W panice dreptał przez chwilę w miejscu, zastanawiając się
gdzie może podziać dziewczynkę. Szafka! Przypomniał sobie o wnęce w biurku
i błyskawicznie ruszył do celu. Mała istotka zmieściła się, ale nie chciała siedzieć
spokojnie. Przestała się wiercić dopiero, gdy jej nowy przyjaciel padł na podłogę
w konwulsjach. Resztkami sił Czarny zdołał wyciągnąć rękę i zatrzasnąć
drzwiczki. Podniósł się, będąc już pod postacią muskularnego mężczyzny.
Długimi włosami niemal zamiatał podłogę. Wbił przeszywające spojrzenie
jasnych źrenic w drzwi i czekał w napięciu, którego od dawna nie odczuwał.
Gdyby miał serce, nie wątpił, że waliłoby mu o piersi jak oszalałe.
Do pomieszczenia wkroczyła kobieta w cienkiej jedwabnej koszuli nocnej,
wyraźnie poplamionej krwią. Wzrok przybyłej był obłąkańczy, a rozczochrane
włosy sterczały na wszystkie strony. Rozglądała się niepewnie po nowym
pomieszczeniu, drżąc na całym ciele. Z wieloma przypadkami miał dawny nie
wolnik do czynienia na swej służbie u bogów, ale tym razem tak go pochłonęła
dziwność zdarzeń i tak poruszyły wyczytane z monitora informacje, że nie
potrafił drgnąć ani przemówić. Patrzył więc tylko, jak na wpół przytomna kobie
ta sunie błędnym wzrokiem po ścianach, mamrocząc:
– Kruk nawet ochrypł… Nie! – Spojrzała nagle na urzędnika. – Nie to! By nóż
nie dojrzał rany, którą zada, by przez zasłonę nie przejrzało niebo... Gdzie ona? –
Czarny wzdrygnął się i chrząknął. Nie widział cienia pożądania w oczach kobi
ety. Magia Ghede nie działała tak, jak powinna. Czy to był jakiś test? Jakaś próba,
której został poddany tuż przed końcem swej kary?
– Proszę wziąć numerek – odparł, gdy wreszcie przypomniał sobie kwestię,
którą wypowiadał już tysiące razy.
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– Gdzie? – powtórzyła kobieta ignorując polecenie. – Należy mi się moja
rola, gdzie? Gdzie jestem? – Jej wzrok wydał się jakby mniej zamglony,
gdy artykułowała ostatnie pytanie.
– W Pomiędzy. Numerek. – Wskazał palcem maszynę, ale kobieta nie usłu
chała.
– Prawda, że mi się należy? Złożyłam... I moje ręce… – Spuściła wzrok
na pokryte szkarłatem dłonie. – Mają twoich farbę. – Zadygotała i przez mo
ment jakby miała zalać się łzami, za chwilę jednak zaśmiała się w szaleńczym
zachwycie. – Będę wspaniała! Wszyscy będą o mnie mówić, aż bruk Broadwayu
zacznie skandować me imię! Zostanę nową Meryl Streep, prawda? Zapomną
o poprzedniej gafie, jakżeby mogło być inaczej? Warto było, nie mam wątpliwości.
Powiedziałam mu: bierz, cokolwiek. On powiedział “dziecko”, odparłam: daj mi
sztylety. Stałam się nią! Ostateczne poświęcenie, ale warto było. Ale gdzie ona
jest? – Czarny tracił powoli cierpliwość. Nawet nie spostrzegł, kiedy zacisnął
dłonie w pięści tak mocno, że aż pobielały mu knykcie. Walczył z chęcią wysłania
tej kobiety w bezpowrotną podróż do jedynego miejsca, na które zasłużyła.
– Gdzie jest kto? – zapytał.
– Nie przyszedł po nią, zgubiła się… Pamiętam tylko, że wzięłam nóż kuchen
ny i… Krew. A potem nic. Potem tutaj. Czy już ją zabrał?
Cierpliwość sługi Ghede była już na wyczerpaniu, gdy z szafki rozległ się
dziecięcy płacz. Zamarł i wbił wzrok w kobietę, jednak ona również nie ruszyła
się z miejsca. Wsłuchiwała się w znajomy dźwięk, poruszając wargami, jakby
próbowała przypomnieć sobie właściwe słowa.
– Nigdyż te ręce nie będą czyste? – zapytała w końcu.
Rozejrzała się znów po pomieszczeniu i usiadła na krześle. Ukryła twarz
w dłoniach i zaczęła szlochać, jednak widok ten nie wzbudził litości w Czar
nym. Zamiast tego, przed oczyma stanęła mu Ayo i jej bezimienna córeczka.
Czy Ayo też przeszła podobną próbę? Czy może zabiła niewinne dziecko bez zali
czania boskich testów? Czekała z niecierpliwością na śmierć Monstre, gdy on –
Sambene – wisiał na drzewie, zaprzedawszy swoją własną duszę… Niewolnik
poczuł jak wzbiera w nim gniew pogrzebany przed laty, stłumiony przekona
niem, że to co stracił, poświęcił w imię miłości. Czyżby przyczynił się po prostu
do ocalenia samolubnej duszy?
– Zaprowadzę cię do niej, jeśli chcesz – powiedział.
Kobieta drgnęła i uniosła na niego załzawione spojrzenie.
– Naprawdę? – spytała, a on skinął i wskazał dłonią w stronę windy.
Kobieta podniosła się i ruszyła w kierunku, który wyznaczył jej muskularny
mężczyzna. On sam też się zbliżył. Nie potrafił powstrzymać drżenia dłoni, miał
wrażenie, że głowa zaraz mu pęknie, jak gdyby duchowa forma odczuwała fan
tomiczne dudnienie serca i pęd krwi do skroni. Kierowany wyłącznie chęcią
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wyrównania jakiegoś rachunku, którego jeszcze nie potrafił ułożyć w głowie,
wcisnął przycisk, budząc maszynę.
Drzwi otworzyły się powoli i ze zgrzytem. Ze szpary wylał się gęsty, czarny
dym, który błyskawicznie wypełnił całe pomieszczenie. Urzędnik zaświatów
instynktownie zacisnął powieki.
Gęsta mgła wpychała się we wszystkie szczeliny częściowo ludzkiej formy
sługi Ghede. Nie mógł wydać okrzyku i nie słyszał też kobiety, ale zaraz
przypomniał sobie o ukrytym w biurku dziecku. Chciał doczołgać się do małej,
ale nie widząc niczego, nie mógł mieć pojęcia, czy w ogóle przemieszcza się we
właściwym kierunku. Gdy znalazł się na granicy świadomości, wszystko na
gle wróciło do normy. Chaos, panika i ból zniknęły, tak samo jak się pojawiły –
niespodziewanie.
Coś jednak się zmieniło. Zniknęła nie tylko pokryta krwią, obłąkana kobieta.
Przepadły też wszystkie meble. Umarły znalazł się samotnie w pustej, białej
przestrzeni. Przed sobą spostrzegł tylko srebrny kieszonkowy zegarek. Sięgnął
po niego i odczytał godzinę. Wskazówka drgnęła i wybiła szóstą. W tej samej
chwili pojawiły się przed nim drzwi. Drewniany portal pośrodku nicości.
Cały rozdygotany podniósł się z podłogi, zaciskając długie, szponiaste palce
na prezencie od Papy Legby. Nacisnął klamkę i wkroczył do pomieszczenia,
które znał aż za dobrze. Tyle tylko, że nie on siedział tym razem za biurkiem.
Z przeciwległego końca uśmiechała się do niego Ayo, piękna jak w dniu,
kiedy zobaczył ją po raz pierwszy.
– Proszę wziąć numerek. – Uśmiechnęła się, pokazując szereg
perłowych zębów.

Rozalia Eder
Studiowała aktorstwo w Los Angeles i właśnie tam na nowo odkryła swoją pasję
do pisania – kreowania światów, zamiast odgrywania ról. We współpracy z Miriam
Heith napisała i wystawiła sztukę „Dissecting tendencies” na festiwalu Hollywood
Fringe. Po powrocie do Polski rozpoczęła studia na kierunku filologii polskiej Uniwersy
tetu im. Adama Mickiewicza i zaczęła rozwijać swój warsztat pisarski na portalu
Nowej Fantastyki. W 2017 roku zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie im.
Krystyny Kwiatkowskiej. Jej debiutanckie opowiadanie ukazało się na łamach czasopisma
internetowego Silmaris 2/2018.
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Nie zasnę
Adam Loraj
Dla Urszuli
1.
Nie zasnę. Dzisiaj nie mogę zasnąć. Czuję to każdym, najmniejszym nawet
skrawkiem swojego ciała. Czuję jej zimne, złote ślepia wpatrujące się we mnie
i śledzące każdy mój ruch. Czuję na sobie ich ciężar, jej wzrok wbija się we mnie,
nic sobie nie robiąc ze skóry, z mięśni, dociera do samego wnętrza, wpatruje się
prosto w to, kim jestem; w moją duszę. Kolejne dreszcze przechodzą przez moje
ciało, z trudem jestem w stanie zapisywać te słowa. Rodzice już dawno uznali
mnie za szaleńca, kogoś kto stracił wszelki kontakt z rzeczywistością i zamknął
się w wyłącznie sobie znanym świecie. Ponownie. Może mają rację?
Nie, niejednokrotnie rozmyślałem już nad tym. To nie prawda, ja... ja
po prostu zakochałem się w Niej. Kiedyś, a cień tego uczucia opada na moją
przyszłość. Zakochałem się w jej lśniących złotem oczach, długich czarnych,
aksamitnych włosach. W ruchu Jej zgrabnego ciała i pięknym, delikatnym głosie,
którego nigdy tak naprawdę nie słyszałem. Jej piękno wciągnęło mnie w paszczę
szaleństwa i spokojnie mogę powiedzieć, że wiem jak mógłby się czuć Parys,
który w imię miłości, którym darzył Helenę był gotów rozpocząć wojnę.
Dalej pamiętam nasze pierwsze spotkanie, chociaż teraz zdaję sobie sprawę,
że już wtedy obserwowała mnie od dłuższego czasu.
Wracałem ze szkoły przez park; znudzony, zmęczony i zmarznięty. Dochodziła
godzina osiemnasta. Księżyc w postaci sierpa wznosił się ku górze. W chłodnym
wietrze, chwiejącym nagimi koronami drzew, można było wyczuć zbliżającą się
zimę. Jesień szybko nadeszła i miała równie szybko odejść. Zaciągnąłem mocniej
kołnierz płaszcza, poprawiłem szalik i ruszyłem dalej szeroką, asfaltową drogą,
ciągnącą się przez park. Opadłe już na chodnik, sztywne od mrozu, z białymi
konturami na brzegach, liście szeleściły i łamały się pod moimi krokami.
Szedłem wolno, wiedząc, że już i tak jestem spóźniony na autobus.
Następny miał przyjechać dopiero za godzinę. Takie są uroki mieszkania
na obrzeżach, myślałem lekko poirytowany. Torba przewieszona przez ramię
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obijała się o moje udo. Z każdym krokiem słychać było cichy brzęk swobod
nie wędrujących po jednej z przegródek drobniaków. Mgła z wolna opadała,
obniżając temperaturę o parę stopni i nadając wieczorowi aromat tajemnicy,
który idealnie komponował się z zapachem zasypiającej przyrody. Nazwać
mógłbym tenże wieczór magicznym, zważywszy na wydarzenia, które miały
wkrótce nadejść.
To, co zdarzyło się później było nagłe. Straciłem panowanie nad własnymi
nogami. Dostałem zawrotów głowy. Mrugnąłem i tuż po sekundowej ciemności
znalazłem się na ławce. Siedziałem zdezorientowany, zgarbiony, z głową
trzymaną na wysokości kolan. W ustach czułem gorzki posmak, a w żołądku wciąż
ciążyły mi spazmy. Otwarta torba leżała oparta o nóżkę ławki. Drobne tworzyły
nic nieznaczący kształt na asfalcie, a szalik zwisał mi z szyi. Zakryłem twarz
dłońmi, wzdychając i starając uspokoić drżenie rąk. Podniosłem się z ławki, de
likatnie, nie wykonując nagłych ruchów. Na miękkich nogach przykucnąłem,
by pozbierać pieniądze. Sprawdziłem jeszcze zawartość mojej torby, czy aby nic
nie zniknęło. Kiedy wstawałem, zorientowałem się, że nocne niebo zmieniło
się diametralnie. Księżyc znajdował się idealnie nade mną, a chmury otaczały
srebrzystą monetę, tworząc oko. Spojrzałem na zegarek.
Ciężko opisać moją reakcję. Zimne poty wystąpiły mi na całym ciele. Jede
nasta zero pięć. Wyciągnąłem telefon w szybkim marszu i dysząc zacząłem
wybierać numer do ojca.
– Kurwa! – Ryknąłem na całe gardło. Brak zasięgu.
W domu powinienem być już od co najmniej trzech godzin. Idąc w stronę
ledwie widocznej zielonej bramy parku, słyszałem wyłącznie rytmiczne uderze
nia podeszew o chodnik.
Nie. Było coś jeszcze. Coś, co umykało mi wcześniej, lecz w miarę, jak
zaczynałem opanowywać nerwy, stawało się coraz bardziej słyszalne. W lekkich
podmuchach wiatru słyszałem własne imię. Zwolniłem krok i wytężyłem słuch.
Głos, który wciąż powtarzał moje imię, był przepełniony głęboką, dojmującą
tęsknotą. Odwróciłem wzrok, rozglądając się za siebie. Przez chwilę wydawało
mi się, że obok ławki, gdzie się ocknąłem, stoi kobieta. Mrugnąłem i ponownie
spojrzałem w stronę, w którą zmierzałem. Zatrzymałem się. Poczułem nagłe,
wewnętrzne ukłucie strachu. Pęcherz zaczął upominać się o swoje, lecz było to
najmniejsze z moich zmartwień. Przede mną, w odległości czterech metrów,
w żółtym okręgu tworzonym przez światło lampy, stał duży, szczerzący kły
ogar. Wydawał się utkany z mroku. Wpatrywał się we mnie swymi przekrwio
nymi ślepiami. Warczał. Instynktownie przeżegnałem się i nie odrywając od
zwierzęcia oczu, zacząłem się wycofywać. Pies ruszył ku mnie, nie szczekał,
nie warczał. Bezgłośnie rzucił się w moją stronę. Poczułem, że wkrótce umrę.
W takich chwilach widzi się ponoć całe swoje życie, jako pokaz slajdów.
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Kłamstwo. Doskonale widziałem tylko czarne cielsko ogara, każdy jego ruch,
każde napięcie mięśni.
Pragnąłem odwrócić się i spróbować uciec jak najszybciej, wiedząc
równocześnie, że napastnik i tak z łatwością dogoni mnie i rozszarpie. Instynkt
wziął jednak górę. W czasie obrotu, zaplątałem się we własnych nogach
i upadłem ciężko. Podniosłem się na łokciach i kątem oka dostrzegłem jak ogar
gotuje się do skoku. Skoczył. Zamknąłem oczy.
Nic.
Nic nie poczułem. Żadnych kłów, bądź pazurów, rozdzierających moje
ciało. Jedynie chłodny, szczypiący czerwone policzki wiatr i parę kropel potu
spływające nieprzyjemnie po nosie. Otworzyłem oczy. Psa nie było, ale miast
niego stała przede mną Ona. Naga. Jej czarne, długie włosy targane przez pod
muchy wiatru, wydawały się skrzydłami anioła. Złote oczy przeszywały mnie
na wskroś. Uśmiechała się delikatnie, lecz stanowczo pełnymi, czerwonymi
niczym krew ustami. Chudą dłoń wyciągnęła w geście pomocy. Oszołomiony
całą sytuacją, przyjąłem ją. Podniosłem się. Blada skóra kobiety w dotyku
przypominała jedwab. Kiedy tylko wstałem, odwróciła się i ruszyła ku bramie.
Sunęła, jakby zwisała nad powierzchnią. Przez krótką chwilę przypatrywałem
się jeszcze jej pośladkom. Wreszcie ruszyłem za nią.
Nie pamiętam, byśmy odzywali się do siebie w czasie naszego pierwszego
spaceru. Mimo tego dowiedziałem się, że obserwowała mnie od dłuższego
czasu. Śledziła w drodze do szkoły i do domu, w czasie różnych wyjść ze znajo
mymi i przez okna, kiedy siedziałem samotnie we własnym pokoju, a przede
wszystkim, kiedy spałem. Zwłaszcza, kiedy spałem. Wstydziła się jednak podejść.
Z początku przeraziła mnie myśl, że byłem przez tak wiele dni przez nią obser
wowany. Potrafiłem jednak to wszystko zrozumieć, będąc zakochanym chce się
przecież wszystko wiedzieć o drugiej osobie.
Szliśmy dalej w stronę mojego domu. Przechodząc obok starego cmentarza,
za bramą migotały pojedyncze znicze, nasz kontakt zerwał się niespodzie
wanie. Znów zostałem sam. Nikogo przy mnie nie było. Resztę drogi pokonałem,
zastanawiając się, czy wszystko to było wyłącznie snem, czy rzeczywiście
spotkałem tę kobietę.
Wróciłem do domu. We wszystkich pomieszczeń na parterze świeciło się
światło. Zegar wybił pierwszą w nocy. Rodzice siedzieli na kanapie w salonie.
Gdy tylko usłyszeli brzęk zamka, rzucili się na mnie. Wpierw matka złapała
w objęcia i mówiła jak to się martwiła i modliła, by nic mi się nie stało.
Ojciec zachowywał się jak zawsze, z dystansem, ale nawet wtedy, gdy na jego
twarzy nie malowały się żadne emocje, widziałem, że spadł mu z serca wiel
ki ciężar. Jak można się łatwo domyślić, zaczęli mnie przesłuchiwać. Wypy
tywali: co się stało? Czemu wróciłem tak późno?, dlaczego nie dałem znaku
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życia? Odpowiedziałem, skrywając przed nimi część prawdy. Powiedziałem,
że zasłabłem w parku wracając, i gdy się otrząsnąłem, ostatni autobus już
dawno odjechał. Nie uwierzyli mi, przynajmniej z początku. Później widziałem
delikatny błysk zrozumienia w oczach matki, ale ojciec wciąż trzymał fason.
Ten nagle zaczął wypytywać mnie z kim to się szlajałem. Milczałem, nie mogąc
opowiedzieć im o Niej. Cisza, jaka zapanowała po ostatnim pytaniu ojca została
potraktowana jako przyznanie się do okłamania ich. W czasie, gdy wylewali swo
je żale i zabraniali mi wszystkiego zaczynając od wyjść z domu po komputer –
jakby myśleli, że ma to wszystko dla mnie jakąkolwiek wartość – ja patrzyłem się
na Jej twarz za oknem. Włosy, które podrygiwał wiatr, oczy błyszczące żywym
złotem. Kolejny raz poczułem jak serce pragnie wyrwać mi się z piersi.
2.
Umysł mój był otumaniony niby narkotykiem, mgiełka zamykała w klesz
czach zdrowe myśli, nie pozwalając im na przedarcie się przez ułudną wizję,
która stawała się moją rzeczywistością i prowadziła mnie do szaleństwa.
Wspomnienia kolejno następowały po sobie, a ja, uwięziony w objęciach miłości,
płynąłem wraz z prądem, nie przejmując się tym, co mnie czeka. Do dziś nie
jestem w stanie zrozumieć jak mogłem do tego wszystkiego dopuścić.
Tego samego dnia, kiedy wróciłem o pierwszej nocy, wstałem z samego rana.
Słońce dopiero majaczyła na horyzoncie. Kontemplując ciszę, zacząłem myśleć
o przerwanym śnie. W sennej wizji widziałem piękną kobietę, Ją. Byłem pewien,
że przez całą noc stała tuż nade mną, przyglądając się mojemu śpiącemu obliczu.
Mimo to poczułem zawód, kiedy rozejrzawszy się po pokoju, nie dostrzegłem jej
mglistej sylwetki.
Lekcję zaczynałem dopiero o trzynastej, miałem jeszcze dużo czasu do wyjścia.
Rodzice wyszli z samego rana, nie zdając sobie sprawy, że czekam aż opuszczą
dom. Będąc już sam, zjadłem śniadanie i poszedłem się umyć. Byłem w łazience,
ubierałem spodnie, gdy kątem oka zobaczyłem złote oczy i uśmiechnięte oblicze
w zaparowanej tafli lustra. Poruszyła dłonią, a pod jej palcem powstało wyma
lowane na szkle serce. Telefon komórkowy nagle rozbrzmiał w kieszeni jean
sów. Spojrzałem niechętnie na wyświetlacz. Dzwoniła moja dziewczyna, Julka.
Spojrzałem ponownie na moją prawdziwą ukochaną; posmutniała znacząco,
skinęła niemrawo głową, jakby zachęcając, bym odebrał.
Wiedziałem już, co muszę tego dnia zrobić.
Przez całą drogę do szkoły nie byłem w stanie zebrać myśli, wiem, powtarzam
się, ale taka jest prawda. Byłem cały czas zdezorientowany i mało brakowało,
a potrąciłby mnie pędzący samochód, kiedy przechodziłem przez ulicę na czer
wonym świetle. Telefon spoczywający w kieszeni płaszcza wibrował bez przer
74

Adam Loraj
wy, powiadamiając o nowych wiadomościach i próbach skontaktowania się ze
mną. Pogoda, jak poprzedniego dnia, zapowiadała się nędznie, szare chmury
ciążyły nad miastem, by po chwili spuścić nań chłodny deszcz.
Do żółtego budynku szkoły dotarłem bezwolnie. Zaledwie wyszedłem na ko
rytarza, a Julka chwyciła mnie za ramię i przytuliła, pytając czemu nie odbierałem
telefonu. Nie była nawet zła. W jej oczach widziałem troskę, zmieszaną ze
strachem. Nie odzywałem się, ona cały czas mówiła, złapałem ją i delikatnie
odsunąłem, wyrywając się z objęcia. Zdziwiona zamilkła i popatrzyła na mnie
pytająco. Pamiętam doskonale wyraz jej twarzy. Blada, z drżącą dolną wargą,
którą musiała przegryzać, by uspokoić tik. Powiedziałem, że z nami koniec.
Zaczęła płakać, zadawała pytania: Czemu? Dlaczego? Przecież dobrze się między
nami układa. Nie odpowiadałem, gdyż nie znałem nawet odpowiedzi. Musiałem
to zrobić, więc zrobiłem. Odwróciłem się i odszedłem. Krzyczała za mną, a pr
zypadkowi uczniowie spoglądali na nas z zaciekawieniem, szukając atrakcji,
o której będą mogli rozmawiać przez cały dzień. Coś we mnie pulsowało,
lecz uczucie to było gdzieś tam, gdzie moja świadomość nie docierała w pełni
opanowana przez Nią.
W przeciągu trzech następnych dób stałem się odludkiem. Odszedłem od
przyjaciół, wszyscy komentowali moje nowe, dziwne zachowanie; siedzenie
na parapecie, wpatrywanie się przez okno i wykrzywianie ust w krzywym
uśmiechu tylko po to, by co jakiś czas rozdziawić usta i dmuchnąć na szybę,
robiąc na niej warstwę pary. Widzieli wyłącznie to, co chcieli. W rzeczywistości
wpatrywałem się w oblicze mojej ukochanej. W domu rodzice przestali się
denerwować moim nocnym powrotem. Miast tego ich nerwy szargało moje za
chowanie. Obserwowali jak staczam się w samotność. Nocami wychodziłem do
ogródka za domem, z Nią lubiliśmy się tam spotykać.
Święta spędziłem wraz z rodziną u dziadków, wtedy po raz pierwszy
musiałem rozstać się z Nią na dłużej niż dwa weekendowe dni. Powiedziała
mi, że nie może opuścić miasta. Przynajmniej nie w tamtej chwili. Wtedy
właśnie przeszła mi płytka myśl, czemu to robię? Czemu nic nie wiedząc o Niej;
kim jest i skąd pochodzi, diametralnie zmieniłem całe moje dotychczasowe
życie i podporządkowałem je Jej? Nawet nie byłem pewnym, czy nie jest ona
zwyczajną marą, wytworzoną przez mój umysł. Myśl ta jednak nic nie zmieniła,
gdy wróciłem po paru dniach do domu znów znalazłem się pod wpływem Jej
pięknych, złotych oczu. Był to mój narkotyk, który nie chciał puścić ze swoich
sideł. Następnej nocy płacząca matka i ojciec o nieobecnym spojrzeniu obudzili
mnie koło trzeciej mówiąc, że moi dziadkowie zmarli. Kiedy wyszli z mojego
pokoju stanąłem przed małym, okrągłym lustrem i patrzyłem się na Jej blade,
uśmiechnięte oblicze. W następnym tygodniu odbył się pogrzeb.
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Zima powoli mijała, śnieg zaczął topnieć. Kiedy teraz o tym myślę, był to
jeden z niewielu dni, które tak dobrze pamiętam. Wtedy chyba po raz pierwszy
od feralnego dnia na jesieni mój umysł wybił się ponad mgiełkę, dostrzegając
świat, w którym Jej nie było, a w którym już i ja czułem się dziwnie samotnym
i opuszczonym. Szedłem powolnym krokiem wzdłuż jednej z uczęszczanych ulic
na przedmieściach. Właśnie miały rozpocząć się ferie. Nie widziałem Jej cały
dzień. W szkole siedziałem otępiały, a w drodze powrotne obwiniałem się za to,
że nie jesteśmy teraz razem.
Platon uznał kiedyś, że najpiękniejszą miłością jest ta bez pociągu seksu
alnego. Nie zgodziłbym się wtedy z tym, gdyż w miłości nie chodziło jedynie
o kontakt emocjonalny, a również fizyczny. Pamiętam znakomicie nasz pierwszy
pocałunek. Kiedy nasze wargi się spotkały. Pamiętam uniesienie, które poczułem
w tamtej chwili. Pragnąłem Jej. Miłość ta była znacznie doskonalsza, niż reszty
moich rówieśników.
Wracałem właśnie ze szkoły, kiedy usłyszałem jak piękny głos napływa
do moich uszu. Spojrzałem na Nią. Stała po drugiej stronie ulicy. Wystarczyło
wyłącznie przejść przez jezdnie. Ruszyłem ku niej. Pozbawiony woli szedłem
przez ulicę, zahipnotyzowany skrzącymi się, złotymi oczami.
Ciemność…
Ból…
Ciemność…
Nie pamiętam, co się wydarzyło. Moje zmysły zarejestrowały wyłącznie
dziwne, niekompletne obrazy połączone z dźwiękiem. Tak jakby oglądało
się telewizję, a obraz zatrzymał się w miejscu, kiedy dźwięk działałby dalej.
Widziałem Ją i słyszałem jak ktoś krzyczy wokół, później ktoś powtarzał
moje imię.
Ból…
Ciemność…
Ból…
3.
Poczułem się dziwnie senny. Dreszcze przechodziły przez moje ciało, opa
nowując je. Konwulsje trwały bez końca, paraliżując kończyny. Białe światło
raziło pomimo zamkniętych powiek. Czułem się niczym kłoda dryfująca
po niezbadanych otchłaniach zapomnienia. Przez mój umysł zaczęły prze
pływać różnorakie myśli, niezdatne do opisania. Chuda twarz, zgrabne usta.
Lśniące niebieskie, a nie złote oczy wpatrywały się we mnie. Na twarzy poczułem
muśnięcie delikatnych włosów.
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Z trudem uniosłem powieki, światło, choć niezbyt intensywne, raziło mnie
boleśnie. Nade mną pochylała się ta sama dziewczyna, co w moich wizjach.
Usłyszałem głos mówiący, że potrącił mnie samochód, kiedy przechodziłem
przez ulicę i nie powinienem się ruszać. Skinąłem otępiały, przelewając całą
swoją uwagę na pochyloną nade mną postać. Nie dawało mi spokoju wrażenie,
że znam tę dziewczynę. Dopiero następnego dnia, po kolejnej serii badań
w szpitalu, sprawdzających, czy aby na pewno nic mi się poważnego nie stało,
rozpoznałem w niej Weronikę; starą koleżanką z równoległej klasy. Poznałem ją
jeszcze w gimnazjum, ale nasze drogi rozeszły się wraz z trafieniem do różnych
klas w szkole średniej. Tam zaczęliśmy zadawać się innymi ludźmi i mimo pozor
nie niewielkiej odległości, jaka dzieliła nasze domy, przestaliśmy się widywać.
Dowiedziałem się, że to ona pierwsza zareagowała na wypadek; wezwała
karetkę i jako jedyna z przechodniów zachowała zimną krew, podchodząc
i sprawdzając, czy żyję i czy kontaktuję.
Kierowca, który prowadził samochód zatrzymał się na poboczu i tam zastała
go policja. Po paru dniach od powrotu ze szpitala, przyszła do nas żona kierow
cy wręczając list nadany do mnie. Niewiele mogę powiedzieć na jego temat.
Kobieta opowiadała mi o rozmowach, jakie przeprowadziła po wypadku
z mężem. Mówił on, że wpadł jakby w trans, który odebrał mu kontrolę nad
sobą. Nie widział mnie, idącego ulicą, a jak zdał sobie sprawę, co takiego się
wydarzyło, było za późno. Kiedy kobieta wyszła, zamknąłem się w pokoju
i położyłem list na biurku z myślą, że wkrótce go przeczytam. Stanąłem przed
lustrem i czekałem, aż ukaże się w nim Ona. Pragnąłem ją znów zobaczyć.
Tęskniłem za nią, gdyż nie ukazywała mi się od wypadku.
Godzinami wpatrywałem się w lustro z nadzieją, że w końcu mi się ukaże.
Z transu wyrwało mnie dopiero intensywne pukanie do drzwi. Powlokłem się
do nich i otworzyłem. Przede mną stała Weronika, witająca mnie z uśmiechem
i uniesioną dłonią. Przybiłem piątkę, a następnie wpuściłem dziewczynę do
pokoju. Z początku niechętnie, czując zimną szpilę tęsknoty, która zaczynała
niknąć z każdą minutą spędzoną z Weroniką. Wydaje mi się, że tamtego dnia
ani razu nie zdarzyło mi się pomyśleć o Niej, jakby nigdy nie była częścią mojego
życia. Popołudniu wyszedłem z Weroniką na spacer. Po raz pierwszy od daw
na przebywałem z drugą osobą, zapomniałem, ile radości może to przynieść.
Wychodząc, zobaczyłem jeszcze wpatrującą się we mnie matkę swymi zielony
mi, zatroskanymi oczyma. Uśmiechała się.
Wróciwszy do szkoły, starałem się odnowić stare znajomości. Część się udało,
część niestety nie. Powoli i niezauważalnie wspomnienia sprzed połowy roku
jakby zanikały. Ona stawała się jedynie zamkniętym rozdziałem mego życia, do
którego wracałem wyłącznie w snach. Ale nawet wtedy dawna tęsknota, którą
kiedyś odczuwałem, nie wracała.
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Nie zasnę
Wakacje minęły mi szybko i przyjemnie. W okresie przed rozpoczęciem
nowej klasy nie działo się w zasadzie nic ważnego dla tej historii. Na początku
września zacząłem oficjalnie chodzić z Weroniką. Co tu dużo mówić? Zakochałem
się w niej.
Dwudziestego października, wychodząc, by spotkać się z
Weroniką
(byliśmy umówieni na „noc świateł”) w godzinach wieczornych na wycieraczce
znalazłem zmiętą kartkę papieru. Rozłożyłem ją. Liścik zaadresowany był do
mnie. Zdziwiony, czując jak serce przyśpiesza, spojrzałem na list. Poczułem
dreszcz przebiegający po moim ciele.
Nie zapomniałam
Wciąż Cię Kocham
Zacisnąłem pięść, gnąc liścik. Schowałem go do tylnej kieszeni spodni
i miękkimi nogami ruszyłem ulicą. Nie potrafiłem skupić się na spotkaniu.
Weronika dostrzegła to i zaczęła dopytywać się mnie, co takiego się stało.
Odpowiadałem wymijająco. Tłumaczyłem się bólem głowy, zawrotami i ogól
nym osłabieniem. Dlatego też wcześnie zabraliśmy się z imprezy. Po drodze
rozglądałem się wokół, poszukując wzrokiem zapomnianej mglistej sylwetki.
Stojąc pod domem Weroniki pożegnałem ją i poczekałem, aż wejdzie do domu.
Nagle zamarłem. W oknie budynku, do którego właśnie weszła moja dziew
czyna zobaczyłem Jej twarz. Pokręciłem głową, szepcząc, by tego nie robiła.
Uśmiechnęła się jedynie i skinęła na mnie. Patrzyliśmy się jeszcze przez chwilę
na siebie pogrążeni w rozmowie. Wróciłem do domu. Na szczęście rodzice już
spali i mogłem spokojnie zamknąć się we własnym pokoju. Przekręciłem klucz
w drzwiach. Mogłem zamknąć się, odizolowując od rodziny i zapłakać. Zacząłem
modlić się do Boga, w którego niekoniecznie wierzyłem, lecz poszukiwałem
jakiegokolwiek wsparcia.
Rodzice znaleźli mnie następnego dnia wyłamując zamek w drzwiach.
Przerażeni od razu podbiegli do mnie i przytulili, pytając, co takiego się stało.
Oni nie widzieli Jej, stojącej naprzeciw, uśmiechającej się i mówiącej, czym jest,
jaki ma cel i co planuje teraz zrobić. Sam do końca wszystkiego nie rozumiałem.
Łkałem bezgłośnie, a ojciec spacerując po pokoju szargał swoje włosy. Matka
siedziała przy mnie. Czekałem tylko na telefon.
Rozbrzmiał on zaledwie chwilę później. Rodzice Weroniki znaleźli ją w wan
nie z podciętymi żyłami. Widziałem jej ciało leżące bezwładnie w wodzie
zabarwionej przez szkarłat krwi. Blade i martwe. Z miną osoby nieświadomej
nadchodzącej śmierci. Widziałem to wszystko dzięki Niej, malującej palcem
na lustrze.
Zemsta za zdradę.
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4.
Dzisiaj nie zasnę. Dzisiaj nie mogę zasnąć. Równy rok temu wszystko się
zaczęło. Spotkałem Ją pierwszy raz. Już wiem, czemu tamten pies nie rozszarpał
mnie. Od początku planowała tę chwilę, kiedy to będzie mogła spełnić swój sens,
cel życia. Zegar wskazał północ.
Na biurku obok wciąż leży list od kierowcy.
Sięgnąłem po niego, przeczytałem pośpiesznie, dowiadując się, że w chwili
wypadku dostrzegł kobietę; piękną, zjawiskową i to ona kazała mu mnie potrącić.
Wreszcie zobaczyłem Ją stojącą naprzeciw mnie. Była piękna, piękniejsza
niż wcześniej. Złote oczy, rozpuszczone jedwabne, czarne włosy. Błyszcząca sre
brzysta cera i nagie ciało. Mimo przerażenia, struna podniecenia zabrzmiała.
Z Jej oczu wylewała się miłość. Jednak teraz wiedziałem, że to uczucie nie
kierowała do mnie, a do mojej duszy. To był jej cel. Ciemność, spokojna i głęboka
otulała mnie. Nic nie słyszę. Uspokajam oddech, co, o dziwo, nie jest tak trudne.
Siedzę w fotelu, spisuję moją historię, patrząc się wprost na Nią. Zbliża się,
a ja głębi ducha modlę się, by coś się teraz wydarzyło. Staje naprzeciw mnie,
czeka, aż skończę.
To mój koniec.
Jest Ona jedną z przedstawicielek istot, które możemy określić Harpiami.
Są one zakochane w naszych duszach. Pragną je nam wykraść.
Szepcze mi to do ucha, dzieli się swoją miłością.
Nie wiem nawet, czy ma to jakiś sens. Nie wiem, co będzie dalej.
Dwunasta zero pięć.
Dwudziesty drugi październik.
KONIEC
To Nie Koniec

Adam Loraj
Rocznik ‘98, rodowity krakowianin, student historii na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Miłośnik podróży autostopowych i wycieczek górskich, zwłaszcza
po Bieszczadach. Fan anime, komiksów, literatury fantasy. Muzycznie wycho
wany na Jacku Kaczmarskim i Starym Dobrym Małżeństwie. Publikował paro
krotnie na łamach magazynów: “Biały Kruk”, “Histeria” i “Szortal na wynos”.
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Bajka o Księciu
Łukasz Marek Fiema

Dawno, dawno temu, w odległym, zapomnianym przez bogów kraju, którego
nazwy nikt już dziś nie pamięta, żył sobie pewien książę. Nie był on ani szczegól
nie przystojny, ani nawet szczególnie bogaty. Nie miał okazałego zamku ani
budzących postrach rycerzy, gotowych na jedno jego skinienie roznieść w proch
nieprzyjaciół. Nigdy w życiu nie pokonał żadnego złego czarodzieja, żadnego
olbrzyma, nie wspominając o smoku. W gruncie rzeczy nie potrafił nawet
jeździć konno ani władać mieczem, jako że nigdy nie ciągnęło go do polowań czy
wojaczki. Miał wprawdzie też nieco zalet, jak chociażby wielkie zamiłowanie
do literatury, poezji i filozofii, lecz niewiele z tego wynikało. Całe bowiem dnie,
a nierzadko noce, spędzał zamknięty w swej wieży, gdzie czytał księgi lub snuł
nieprzynoszące żadnego pożytku rozważania.
Sprawy poddanych mało go interesowały, tym bardziej, że władał biednym,
smutnym państwem, nad którym rzadko kiedy świeciło słońce, a niebo zwykle
zasnuwały deszczowe chmury. Ludzie myśleli tylko o tym, by doczekać kolej
nych marnych zbiorów. Byli zgorzkniali i źli. Nie znali zabawy ani śmiechu.
Książę o wszystkim tym wiedział, lecz nie miał pojęcia, jak mógłby coś zmienić.
Doszedł do wniosku, że nad jego ziemiami ciąży klątwa, wobec której ludzkie
wysiłki są daremne. Zamiast coś zrobić, wolał oddać się studiowaniu zakurzo
nych tomów oraz zetlałych pergaminów, żeby zapomnieć o tym pozbawionym
radości zakątku świata.
Czytał więc opowieści opisujące cudowne, zamorskie królestwa, bądź sławiące
potężnych magów, władców lub innych wielkich bohaterów. Lecz zawsze gdy
spoglądał w dół z okien wieży i ogarniał wzrokiem moknące w deszczu nieuro
dzajne pola, błotniste wrzosowiska i chylące się ku ziemi chałupy, przypominał
sobie znów o miejscu, nad jakim przyszło mu panować. A widząc to, z każdym
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kolejnym rokiem popadał w coraz większe przygnębienie. Coraz dotkliwiej
doskwierała mu też samotność, bo pomimo że chciwie wczytywał się w słowa
filozofów i mędrców, nic nie mogło wypełnić pustki pochłaniającej jego serce.
Uznał wreszcie, że tym, czego mu brakuje, jest miłość. Ta siła najpotężniejsza ze
wszystkich, której nie oprą się żadne zaklęcia.
Pewnej wiosennej nocy, kiedy miał już wszystkiego serdecznie dość, gdyż
życie stało się dla niego gorzkie i nieznośne, postanowił wyruszyć w świat,
by znaleźć żonę. Zyskał bowiem przekonanie, że jeśli przywiezie do swojego
nieszczęśliwego państwa jakąś piękną księżniczkę, pokochawszy ją wcześniej
odwzajemnioną miłością, zła klątwa straci moc. Chmury się rozstąpią i jałową
ziemię ogrzeje wreszcie słońce.
Kiedy poczynił przygotowania do podróży, opuścił miasto bezzwłocznie.
Z początku zamierzał uczynić to potajemnie, jak wypada władcy, który chyłkiem
opuszcza swój kraj, porzucając wszelką odpowiedzialność za jego dalsze losy.
Lecz wiedział, że od dawna poddani nie zaprzątają sobie już głowy jego obec
nością, jako że niewiele robił i widywany był coraz rzadziej. Tuż przed świtem,
gdy miasto budziło się do życia, wyszedł więc główną bramą, kierując się przed
siebie. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Jedynie kulawy żebrak, mieszkający
przy miejskich murach, spojrzał ku niemu z wyrzutem, spluwając mu pod nogi.
***
Przez długie miesiące książę szedł wytrwale przed siebie. Wiosna powoli
zamieniła się w upalne lato, które ustąpiło w końcu miejsca chłodnej jesieni.
Przeszedł siedem gór, siedem rzek i przepłynął siedem mórz, aż dotarł do wiel
kiego cesarstwa. Od niedawna krainę tę pustoszył smok, który pewnego dnia
wyłonił się z morskich odmętów, ku zgubie mieszkańców. Stary cesarz, władający
połową świata, ogłosił więc, że ten kto zgładzi potwora i przywiezie do stolicy
jego głowę, otrzyma królestwo, górę skarbów i rękę jego najstarszej córki.
Księcia nie interesowało królestwo, bo nawet władanie małym księstwem
było dla niego niewdzięcznym zajęciem. Nie interesowała go również góra
skarbów, gdyż nie miał pojęcia, co mógłby z nimi zrobić, a złoto samo w sobie
wydawało mu się nazbyt pretensjonalne. Za to księżniczka była śliczna jak letni
poranek i gdy tylko ją ujrzał, zapragnął, by została jego żoną.
Wyruszył więc na dzikie pustkowia, do miejsca, gdzie w górskiej jaskini bes
tia urządziła swe leże. Ale kiedy zbliżył się tam, usłyszawszy chrapanie smo
ka i ujrzawszy stos kości zalegający przed jaskinią, zatrzymał się i powiedział
do siebie:
– Jakże mam walczyć z tym przerażającym potworem, skoro nie mam ani
magicznego miecza, który rozetnie jego łuskę, ani magicznej tarczy, która
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 chroni mnie przed smoczym ogniem, ani nawet magicznego rumaka, na którym
o
mógłbym umknąć, jeśli wszystko inne zawiedzie?
Wiedziony głosem rozsądku uznał, że bestii tej zwykły śmiertelnik nie poko
na i nic tu po nim. Ruszył więc w dalszą drogę, zamierzając szukać szczęścia
gdzie indziej.
Nie minęła godzina, kiedy w oddali przed sobą usłyszał dudnienie kopyt,
po czym zza zakrętu górskiego traktu wyłonił się wierzchowiec niosący na swym
grzbiecie jakiegoś rycerza w zbroi nieco pordzewiałej i mocno już sfatygowanej.
Zdyszany koń przemknął obok, wzbijając chmurę kurzu, książę zaś przystając
na chwilę westchnął ciężko gdyż wiedział, że oto kolejny dzielny młodzian
podąża na zatracenie i niebawem stanie się jeszcze jedną ofiarą potwora.
Lecz przed wieczorem, gdy siedział przy ognisku, ponownie usłyszał
galopującego konia, zaś oczom jego ukazał się niebawem ten sam rycerz, pędzący
z powrotem. Hełm gdzieś zgubił, ale cały był i zdrów, a do siodła przytroczony
miał smoczy łeb. Czerep budził wprawdzie grozę, jednak nie wyglądał na tak
wielki, jak można się było spodziewać, pamiętając opowieści o monstrum zdol
nym połknąć krowę za jednym zamachem.
Książę spojrzał tylko za oddalającym się śmiałkiem, czyniąc sobie gorzkie
wyrzuty, że nie starczyło mu odwagi, by zmierzyć się z potworem. Postanowił
też nie cofać się już nigdy przed żadnym wyzwaniem.
***
Dni stawały się coraz krótsze, aż w końcu nadeszła mroźna zima.
Spadł śnieg. Książę nadal wytrwale szedł przed siebie, szukając swej wybranki.
Wiosną, kiedy lód na skutych lodem rzekach zaczął pękać, a wokół pojawiły się
pierwsze wiosenne kwiaty, przybył do wspaniałego królestwa, gdzie panował
pokój i dostatek. Ziemia hojnie rodziła plony, lasy obfitowały w dziką zwierzynę,
w rzekach zaś roiło się od ryb.
Mieszkańcy tego kraju byli życzliwi i pracowici, a król mądry i sprawiedliwy.
Miał on jedyną córkę, piękną jak kwiat dzikiej róży. Niestety, wbrew jego ocze
kiwaniom wolała ona całe dnie spędzać na polowaniach oraz nauce fechtunku,
niż na zajęciach bardziej odpowiadających dorastającej dziewczynie.
Pewnego razu królewski doradca orzekł, iż nadszedł czas, by znaleźć jej
męża. Tak też postanowił uczynić strapiony ojciec. Było wielu kandydatów,
ale żaden z nich nie spodobał się księżniczce. Nie miała ona bowiem zamiaru
wychodzić za kogoś, kto nie potrafi celnie strzelać z łuku, zręcznie władać bo
jowym toporem, czy w pełnej zbroi dosiąść wierzchowca. Wreszcie orzekła, nie
chcąc ojcu robić przykrości, że wybierze tego, kto przyniesie jej owoc ognistej
jabłoni rosnącej na szczycie najwyższej góry królestwa. Góra owa miała strome
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zbocza, zaś jej niebosiężny wierzchołek ginął w nieprzeniknionych chmurach.
Była równie niedostępna co sama księżniczka.
Tego dnia, kiedy na pałacowym dziedzińcu herold donośnym głosem
wygłaszał królewskie orędzie, książę stał w tłumie przybyłych z najdalszych
stron świata konkurentów pragnących ubiegać się o rękę królewskiej
córki. Nie bardzo wprawdzie wierzył, że może mu się udać, lecz nauczony
doświadczeniem postanowił spróbować. Skoro świt wyruszył więc w stronę
niezdobytego szczytu.
Trzy dni maszerował przez ponure moczary rozciągające się w samym sercu
tych ziem. W końcu z mgieł i oparów snujących się nad cuchnącą wodą, wyłoniły
się urwiste zbocza. Książę zmęczony przeprawą przez bagna stanął u stóp góry,
a spojrzawszy na nią powiedział:
– Nie mam ani lin, ani haków. Skały są ostre jak sztylety, a w szczelinach roi
się od jadowitych węży, lecz tym razem nie cofnę się, choćbym miał zginąć!
Przypomniał sobie swoje postanowienie, by odważnie stawiać czoło wszel
kim przeciwnościom, a potem zacisnąwszy zęby zaczął mozolnie się wspinać,
nie zważając na kamienie, które raniły mu ręce, ani na ciernie, bezlitośnie
rozdzierające ciało.
Gdy zmęczony wczołgał się na szczyt, w zapadającym zmroku ujrzał drze
wo, którego pień oraz konary otaczały rozbuchane płomienie, niezdolne mimo
wszystko spopielić nawet jednego liścia. Dostrzegając złociste owoce, skrzące
się w blasku ognia niczym drogocenne klejnoty, książę przysłonił oczy i zbliżył
się, chociaż od jabłoni bił nieznośny żar. Wyciągnął rękę, po czym zerwał jeden
z nich, lecz gdy tylko zacisnął na nim dłoń, poczuł przeszywający ból, jakby
dotknął rozgrzanego żelaza, a skóra pokryła się natychmiast pęcherzami
Krzyknął, ale nie wypuścił cennego skarbu. Owinął tylko owoc kawałkiem
mokrej koszuli i zaczął schodzić ze szczytu. Zaklęte jabłko nawet przez tkaninę
zawiniętą w węzełek paliło go bezustannie, zdając się zwęglać ciało aż do kości.
Po trzech dniach wędrówki, gdy opuścił już moczary, wyczerpany postanowił
się zatrzymać i odpocząć nieco, jako że ledwo już mu starczało sił by podążać
dalej. Nie wiedząc kiedy, ukojony popołudniowym słońcem i brzęczeniem
owadów, przysnął w zagajniku, wypuszczając z rąk zawiniątko. Nie dostrzegł
więc, jak z zarośli wyłonił się uzbrojony w kij parobek, który od pewnego czasu
chyłkiem za nim podążał. Ocknął się dopiero, gdy było za późno.
Parobek porwał tobołek, a księciu wymierzył kilka solidnych ciosów, nie
szczędząc kija, by ten stracił wszelką ochotę na pościg za nim. Później zaś urado
wany czmychnął między drzewa, w myślach sposobiąc się już do roli królew
skiego zięcia. Książę natomiast, okrutnie poturbowany, przysiadł smętnie
na pniu uznając, że poszuka szczęścia gdzie indziej, mimo że coraz mniej wierzył
w powodzenie swej wyprawy.
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***
Wiosna powoli dobiegała końca, a dni stawały się coraz gorętsze. Pozo
stawiwszy za sobą krainy zamieszkałe przez ludzi, książę od wielu tygodni
przedzierał się przez pradawną puszczę. Udał się w te strony, gdyż uszu jego
doszły opowieści mówiące o tym, że w samym środku owego nieprzebytego
lasu mieszka ostatnia z elfich wiedźm, znająca odpowiedzi na wszelkie pytania.
Zrozpaczony i zrezygnowany zamierzał błagać czarodziejkę, by powiedziała
mu, gdzie powinien szukać swojej wybranki.
W noc letniego przesilenia dotarł do rozległej, oświetlonej blaskiem księżyca
polany, pośrodku której ujrzał okazały pałac z mchu i cierni. Wiedźma, odziana
jedynie w migotliwą szatę ze świetlików, już na niego czekała, gotowa spełnić
prośbę. Lecz cena, jaką wyznaczyła za tę przysługę, była wysoka. Zażądała ona
bowiem od księcia oddania w zamian skarbu cenniejszego niż wszystko inne.
Jego młodości.
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Słysząc to, książę tylko uśmiechnął się smutno i rzekł:
– Na cóż mi młodość, skoro jestem nieszczęśliwy, a serce me rozdziera
samotność? Weź, wiedźmo, czego pragniesz i powiedz gdzie mam szukać tej,
która jest mi przeznaczona.
Na to czarodziejka ujęła jego dłoń. Ukłuła go w palec długim cierniem.
Chciwie wyssała nieco krwi, by później kilka kropel upuścić jeszcze do srebrnej
misy napełnionej wodą. Następnie spojrzała w naczynie i oznajmiła, że jeśli nie
oglądając się za siebie i z nikim nie rozmawiając, niezwłocznie wyruszy tam,
skąd przybył, to przed nadejściem jesieni spotka przecudnej urody księżniczkę,
którą powiedzie do swojego księstwa.
Zawierzając otrzymanej przepowiedni, książę zebrał się do powrotu.
Podróż trwała długo i wyczerpała go, ale pokrzepiony myślą o czekającym go
szczęściu ochoczo znosił trudy wędrówki. Pilnował się przy tym wciąż, by nawet
słowa z nikim nie zamienić ani nie spojrzeć za siebie nawet przez ramię.
I stało się jak powiedziała wiedźma. Ostatniego dnia lata, kiedy w powietrzu
czuł już nadchodzącą jesień, na leśnym trakcie napotkał błąkającą się niewiastę
w potarganych szatach. Szlochała i błagała go o pomoc mówiąc, że ledwo udało
się jej ujść z życiem oraz uniknąć pohańbienia gdy karoca, którą podróżowała
wraz ze swą świtą została napadnięta przez okrutnych zbójców. Jak bowiem
się okazało, była to najprawdziwsza księżniczka. Odzienie miała brudne i po
szarpane, do tego twarz pogryzioną przez komary, lecz jej oczy jaśniały błękitem
jak pogodne niebo, a włosy pachniały polnymi ziołami. Urodą olśniła księcia,
który od razu się w niej zakochał i zaoferował opiekę, obiecując zabrać do swo
jego kraju. Ona zaś przyjęła jego pomoc z wdzięcznością.
***
Zbiory nigdy nie były tak dobre jak tej jesieni. Spichlerze wypełniono
po brzegi, zaś drzewa uginały się pod ciężarem owoców. Ludzie wydawali się
bardziej życzliwi i otwarci. Nawet promienie słońca przebijały niekiedy balda
chim chmur.
Pewnego jesiennego wieczora przekroczyli bramę stolicy. Miasto również
wyglądało na odmienione. Ulice, niegdyś pełne dziur i wybojów, starannie
wybrukowano, odremontowano też większość domów, a zaniedbane ogrody do
prowadzono do porządku. Kiedy książę, trzymając księżniczkę za rękę, zbliżył
się do swego zamku, z trudem go rozpoznał. Wyburzono resztki fortyfikacji
pozostałe z zamierzchłych czasów, zaś w ich miejsce zasadzono ozdobne drzewa
i krzewy, pomiędzy którymi szemrały fontanny i bieliły się marmurowe posągi.
Szeroka aleja wiodła do zamkowej bramy, przy której straż pełniło czterech
wartowników w błyszczących zbrojach.
85

Bajka o Księciu
– Czego tu szukasz, nędzarzu?! – krzyknął jeden z nich, gdy reszta zagrodziła
im drogę.
– Jestem waszym księciem! – odpowiedział z gniewem w głosie. – Nie pozna
jecie mnie?
Strażnicy popatrzyli na niego drwiąco. Roześmiali się, a księżniczka
puściła jego dłoń, odsuwając się. W jej oczach widać było rozczarowanie.
Potem spojrzała na niego z wyrzutem. Jeden z gwardzistów zrobił zaś krok do
przodu, opuszczając halabardę.
– Wynoś się stąd natychmiast, jeśli nie chcesz, by poszczuto cię psami! –
zagroził.
– Precz obdartusie jeśli ci życie miłe! – ostrzegł drugi, marszcząc brwi.
Książę popatrzył wtedy na swoje poszarpane ubranie, na pokryte ropiejącymi
bliznami ręce, dotknął poznaczonej zmarszczkami twarzy. Potem podniósł
wzrok na odzianego w bogate szaty mężczyznę, który ze złotym pucharem
w dłoni nadszedł właśnie aleją od strony pałacowych ogrodów. Był młody, choć
niezbyt przystojny, a jego skroń zdobił misternie zdobiony diadem. Mężczyzna,
nie śpiesząc się, podszedł bliżej, utykając na jedną nogę. Obrzucił księcia po
gardliwym spojrzeniem i splunął na ziemię, tuż przed nim.
– Dajcie mu dziesięć batów za zuchwałość i wyrzućcie z miasta. Niech zna mą
łaskę – powiedział, podając rękę księżniczce.
Nie opierała się ani trochę. Przylgnęła do niego mocno. Mężczyzna zaś posłał
księciu szyderczy uśmiech, obejmując ją. Gdy zniknęli w bramie, strażnicy bru
talnie wywlekli księcia na dziedziniec, a później z ochotą wykonali otrzymany
rozkaz, nie szczędząc mu przy tym obelg. Na końcu, nieprzytomnego z bólu,
przeciągnęli główną ulicą na oczach zaśmiewających się gapiów, by broczącego
krwią, w podartych łachmanach, rzucić pod miejskimi murami.

Łukasz Marek Fiema
Mieszkaniec Bytomia, z wykształcenia historyk. Skończył studia na Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach. Debiutował na łamach dwumiesięcznika „Portal”, dla którego przez
wiele lat pisał recenzje, felietony i scenariusze przygód. Jego teksty pojawiały się również
w „Gwiezdnym Piracie” oraz kwartalniku „Magia i Miecz”. Współautor bestiariuszy do
gry fabularnej „Neuroshima”. Okazjonalnie publikuje opowiadania w Magazynie Kultury
Popularnej „Esensja”, „Szortalu”, “Białym Kruku”, a także antologiach Śląskiego Klubu
Fantastyki. Wielbiciel Stanisława Lema, Arthura C. Clarke’a i Juliusza Verne’a. Najchętniej
pisze w konwencji twardej SF.
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Edward stał na krawędzi dachu i spoglądał w ogień poniżej. Budynek obok
zapadł się do cna, ale płomienie wciąż strzelały w górę, lizały mu stopy.
Dym chłostał twarz, jakby był biczem samego diabła. Wystarczył krok, by
Edward dał się temu pochłonąć. Jeden krok. Nie! Ledwie parę centymetrów.
Czy tego chciał? Tak! Nie tyle chciał, co wręcz pożądał i pewnie dawno by już
skoczył, gdyby nie głos. Czyj? Jego własny. Edward – ten sprzed miesiąca –
uczepił się skrawka umysłu i jak natręt powtarzał:
– To szaleństwo!
– To szaleństwo!
– To szaleństwo!
***
Kilka tygodni wcześniej.
Piątek! Nareszcie! Edward miał dość, jak rzadko kiedy. Schował papiery do
szafki, wziął płaszcz, zgarbiony ruszył do wyjścia.
– Znowu ostatni! – upomniała go Krysia.
Przejechała mopem po śladach, które zostawił i nucąc, znikła w czeluściach
korytarza. Wydział Obsługi Mieszkańców miał ich całe mnóstwo.
Edward wyszedł na zewnątrz. Wiatr szarpnął płaszczem. Szalik uleciał
w górę i przesłonił mu oczy.
– Och! – prychnął, owijając go wokół szyi.
Tramwaj podjechał po kilku minutach. Mimo niepogody był pusty. Edward
usiadł na pierwszym lepszym siedzeniu i spojrzał przez okno. Miasto przesuwało
się przed jego oczami. Auta rozbryzgiwały wodę, kałuże lśniły kolorami odbi
tych neonów. Deszcz ustał, ale pozostałe po nim krople spływały po szybach,
niosąc w sobie pomniejszony obraz świata na zewnątrz.
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Głos z głośnika ogłaszał kolejny postój. Ulica Żytnia, skrzyżowanie Moniuszki
i Stysia, Park Bugajski, Rondo Waszyngtona i wreszcie Żytnia, przystanek,
na którym wysiadał.
Trzymając szalik, przeszedł przez skwer, który, jak zawsze, tonął
w ciemnościach. Latarnie zgasły jeszcze w zeszłym roku i nawet on – urzędnik –
nie zdołał się doprosić interwencji. Graffiti, przetrącone żarówki i zwisające
zamiast nich pajęczyny kabli – oto wizytówka jego dzielnicy.
Nim skręcił w Cichą, wiatr przywiał kilka ulotek. Jedna z nich przefrunęła
przed nim raz w prawo, raz w lewo, aż uderzyła go w twarz.
– Niech to!
Zgniótł ją i już miał cisnąć nią z powrotem, gdy zatrzymała go fotografia.
Kobiecy biust? Tatuaż?
Podszedł do neonu piekarni i rozwinął papier.
Przód ulotki wypełniało zdjęcie egzotycznej piękności. Wygięta w tanecznej
pozie, pochylała dekolt. Wytatuowane na nim płomienie wyrastały spomiędzy
jej piersi jak kwiaty.
Po drugiej stronie kartki widniał napis:
„Klub Yong In zaprasza! Jedyne w historii spotkanie z Tancerkami Ognia.
Żywioł na wyciągnięcie ręki! Żar, jakiego nigdy nie poznałeś! Ta noc odmieni Cię
na zawsze! Przyjdź! Występ 23 stycznia, godzina 22:00”.
Spojrzał na zegarek. Było trzy po dziewiątej.
– Głupek! – Przewrócił oczami.
Zapatrzył się przed siebie. Ulica Cicha – rząd odrapanych kamienic po obu
stronach. Wieczór w wieczór ten sam widok, nudny jak to, co miał w sobie.
Jego dom był ostatnim w szeregu. Za nim leżały ogródki działkowe,
a po drugiej stronie wertepiasty parking. Edward znał tu każdy kamień.
Wychował się na tej ulicy i pewnie umrze, patrząc na sterczącą przed oknami
topolę. Tę samą, na którą właził jako dzieciak.
Przed bramą spostrzegł, że wciąż ściska ulotkę. Zgniótł ją i chciał rzucić.
Ot, choćby w auto sąsiada. Jareczek z pewnością poszedłby na taki pokaz.
Twarz nieskalana myślą, kark kulturysty, a po bokach szczebioczące dziew
czyny: „Jareczku! Jareczku!”.
Nie rzucił. Nie wiedzieć czemu wcisnął ją w kieszeń. Ledwie wszedł do
budynku, usłyszał stukot obcasów i zgrzyt zamka. Helenka stanęła w progu.
– Dopiero teraz pan wraca? – spytała z troską.
Jak ona to robi? Siedzi pod drzwiami? Kot jej donosi, że idę, czy ma kamerę
na przystanku?
– Tak, dopiero teraz, pani Helenko. Dużo pracy.
– Ależ pan jest kierownikiem! Inni powinni pracować za pana.
– Gdyby to było takie proste.
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– Może ja powinnam tam pójść i ustawić całe to towarzystwo?
Jasne! Już to widzę!
– Nie, nie, pani Helenko. Nie mogę pani tak narażać. Wariactwo. Sama pani
rozumie. Reorganizacja, zmiana siedziby. Istny koniec świata.
– Widzę. Ledwie cień z pana został! Proszę, niech pan wstąpi.
Pierożków narobiłam.
Kurwioszków, nie pierożków!
– Ależ pani dobra, pani Helenko! Skarb nie kobieta! Ale nie dziś, kochana,
nie dziś. Głowa mi pęka. Nie ma mowy o jedzeniu.
– Panie Edwardzie, tak nie można! Pan musi o siebie zadbać. Zjeść jak
człowiek. Wypić jak człowiek.
Pieprzyć jak człowiek!
– Dobrze, dobrze, pani Helenko! Obiecuję poprawę, ale teraz marzę już tylko
o spaniu. Dobrej nocy, kochana pani. Dobrej nocy! – rzucił i wbiegł na schody.
Helenka wróciła do mieszkania. Drzwi skrzypnęły i w tym dźwięku usłyszał
wszystkie niewypowiedziane przez nią nadzieje i rozczarowania.
– Czego się czepiam? – burknął, wchodząc do domu. – Jest ledwie
po czterdziestce. Sama. Chętna! Dobra, nie lubię jej spinek. Kto, do cholery,
wpina sobie w tym wieku kwiaty we włosy? Ale poza tym nie miałbym na co
narzekać. Ożeż! – Kopnął buty w kąt.
Pierogi nie schodziły mu z myśli.
Zdjął płaszcz i garnitur. Stanął przed lustrem. Starzał się, szarzał, wyraz
zgorzknienia zakrzepł mu na ustach.
Z westchnieniem poszedł do kuchni. Była czysta. Przynajmniej nad tym
potrafił zapanować. Szkoda tylko, że czekała nań jedynie butelka z wodą
i pomarszczone jabłko.
Otworzył lodówkę i od razu ją zatrzasnął. Pleśń wyrosła na serku kożuchem
sino-szarego puchu.
– Helenka i jej pierogi!
Dobrze wiedział, czemu się opiera. Nie chodziło o sąsiadkę, a o niego.
Gdyby nawalił jak z tą cizią na delegacji, cała Cicha miałaby o czym rozmawiać,
a on musiałby chyba skończyć na tej topoli za oknem. Nie, wytrzyma bez piero
gów i Helenki. Byle do rana. W piekarni kupi bułki. Jakoś to będzie.
Podnosząc z podłogi płaszcz, wyczuł ulotkę. Rozwinął ją i ponownie spojrzał
na zegarek. Wskazówka przeskakiwała z cichym: cyk, cyk.
– Zdążę! Choćby nie wiem co, zdążę! – Jak wariat pognał do sypialni.
Wygrzebał z szafy dżinsy i bluzę, tę z kapturem – prezent od Anny.
Przed wyjściem chwycił butelkę z wodą i wypił do ostatniej kropli. Plastik trza
snął mu w dłoni. Rzucił ją w kąt. Schylił się do butów i roześmiał.
– Ciekawe co na to kot Heleny?
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Wyszedł boso z butami w dłoni i ubrał je dopiero przed przejściem do drugiej
klatki schodowej. Zbiegł, skacząc po dwa stopnie. W głowie miał tylko jedno –
Tancerki Ognia!
***
Klub, obskurny z zewnątrz, w środku nie był taki zły. Dużo czerwieni, lampy
jak sprzed wojny. Za barem półki z alkoholami i plakat w otoczonej żarówkami
ramie. Na nim Bruce Lee z „Wejścia smoka”. Obok waza w chińskim stylu i kilka
sztucznych chryzantem.
Mimo późnej pory goście dopiero co się schodzili. Zaraz za drzwiami minął
grubasa z uczepioną do niego dziewczyną w mini. W głębi siedział szatyn
w okularach, dalej rudy z sygnetem na pół palca. W mroku sali dostrzegł jeszcze
kilka osób.
Zamówił piwo przy barze i usiadł w kącie daleko od sceny. Błyszczała
wyłożona jakimś nieznanym mu tworzywem. Pewnie na ten ogień.
Po chwili nadeszło więcej osób, głównie mężczyzn. Hałasowali, jakby mieli
już za sobą kilka barów. Jeden przykuł jego uwagę. Pewny siebie, mocna szczęka
i ten uśmiech. Niech go szlag! Wcielenie kobiecych marzeń.
Konferansjer wyszedł na scenę i zaczął paplać. O tradycji, kulcie ognia – takie
tam bzdety. Edward popijał piwo, mając nadzieję, że zagłuszy nim burczenie
w brzuchu. Gość obok zamówił chipsy, więc i on skinął na kelnera.
– Szczo podat?
Edward pokazał miskę na stole sąsiada. Kelner kiwnął głową i na odchodne
przetarł stół. Może wcześniej była na nim jakaś plamka, za to teraz pokrywały
go mokre i śmierdzące smugi.
– Tfu! – Edward odsunął się z obrzydzeniem.
Zagrały bębny. Typ z mikrofonem wyszczerzył zęby.
– Gotowi na szaleństwo? – krzyknął jak na ringu.
– Dajesz, stary! Dajesz! – zawołał rudy.
Kilku gości wstało. Któryś gwizdnął. Towarzyszka rudego chichotała
z ekscytacją.
Edward prychnął. Chciał wyjść, gdy usłyszał tupot i jako pierwsze zobaczył
spódniczki. Błyszczały tak mocno, że musiał zmrużyć oczy. Dopiero potem
spojrzał na tancerki. Opadł z powrotem na krzesło. Ależ one tańczyły! Te biodra,
piersi! Zwinność w każdym geście. A oczy? Cóż one z nimi wyprawiały? W życiu
nie byłby w stanie tak nimi obracać.
Rytm przyśpieszył i dziewczyny wirowały teraz w takim tempie, że facet
obok oblał się drinkiem. Wtem spomiędzy nich wyszła ona i Edward nic już
poza nią nie widział.
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Włosy – heban. Skóra – złoto. Usta – czysta krew.
Była prawie naga. Miała dwa skrawki na biuście i trójkącik w kroku –
karminowy jak jej szminka. Światło na scenie przygasło i snop z reflektora
oświetlał tylko ją. Wytatuowane płomienie na dekolcie falowały w rytmie
kroków, a ona płynęła w powietrzu, jakby jej ciało nie miało kości. Czy można
się zgiąć w ten sposób i przeżyć? Edward wzdychał. Dłoń miażdżyła chipsy, nim
zdołał je donieść do ust.
Jedna z dziewcząt przyniosła coś, co wyglądało na kadzielnice.
Podobne łańcuszki, złota pokrywa, a zamiast ścianek metalowa siatka.
Wewnątrz płomienne kule. Tancerka wsunęła dłonie w uchwyty. Rozhuśtała ko
szyczki i zaczęła nimi machać.
Ale jak machać!
Wokół siebie.
Nad sobą.
Przed sobą.
Między nogami, pod ramieniem i znów dokoła.
Błysk i syk. Syk i błysk.
Pozostałe dołączyły do niej i Edward ledwie za nimi nadążał.
Wypił do dna. Chciał krzyczeć jak niegdyś na koncertach. Podniecenie
rozrywało mu trzewia.
– Urzędnik! – prychnął.
Tancerka spojrzała, jakby go usłyszała. Krok za krokiem zeszła ze sceny i nie
przestając kołysać kadzielnicami, zbliżyła się do pierwszego z klientów.
Rudy wrzasnął wniebogłosy. Szatyn wsunął jej banknot za sznureczek
od stanika. Przystojniak podszedł parę kroków. Chciał ją chwycić! Tancerka
zawirowała, a on potknął się o własne nogi.
– Elishya – jęknął z wyrzutem w oczach.
– Elishya? – powtórzył Edward i wówczas go dostrzegła.
Nie wiedział jakim cudem. Był przecież z tyłu. Nudziarz, nie żaden przystoj
niak, a ona patrzyła już tylko na niego. Drapieżnik i ofiara. Tancerka Ognia
i urzędas.
Wstał. Elishya otarła się o niego jak kotka. Dotykała go, gładziła, wiła się,
wyginając w tę i we w tę. Koszyczki wirowały coraz szybciej, a jej łono już nie
tyle go muskało, co waliło weń rozedrgane i głodne.
Bębny dudnią.
Płomień huczy.
Elishya kręci kadzielnicami.
Ściana żaru staje pomiędzy nimi a salą.
Płomień!
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Płomień!
Ona się śmieje.
A te oczy?
Matko! Czegóż w nich nie ma?
Mrok i ogień.
Żar i namiętność.
A pod nią?
Jakaż głębia!
Język wędruje w jego stronę.
Jest rozcięty na końcu jak u żmii.
Wsuwa się w jego usta i…
Edward płonie!
Od wewnątrz.
Na zewnątrz.
Wszędzie.
Elishya wnika w niego po same końce.
Płynie w nim.
Brzęczy napięciem tysięcy wolt.
Edward jęczy.
Wzbiera i…
– Och!
Nabrzmiały członek strzela w nogawkę spodni…
Ocknął się z dłońmi uniesionymi na wysokość twarzy. Sunęły po nich
rozbłyski błękitnych wyładowań, jakby miał pod skórą burzę. Wpatrywał się
w nie, wciąż nie zdolny do ruchu. Elishya stała krok przed nim. Kadzielnice
kołysały się u jej boków. I wówczas, przez szum pulsującej w skroniach krwi,
dotarła do niego owacja zgromadzonych.
– Ożeż, kurka wodna…!
***
Obudził się z nosem wbitym w poduszkę i z zaskoczeniem stwierdził, że jest
mu bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Trochę jak tym bobasom, które układają
do zdjęć w wyłożonych puchem koszyczkach – ciepło, miło i… słodko?
No nie!
Mimo wszystko zdecydował, że jeszcze chwilę będzie się cieszyć tym stanem
i z zamkniętymi oczami zaczął sobie przypominać poprzedni wieczór.
A działo się sporo. Oj, działo.
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Na pewno tańczył na scenie. Tak, on jeden i tancerki. Elishya obok niego. Sala
huczała od oklasków.
Potem?
O matko! Czyżby śpiewał? Tak! Do mikrofonu! I jeszcze w tym dziwnym
języku, od którego można sobie w gębie zęby połamać!
No dobrze. Co dalej?
A tak. Wyszedł stamtąd jako jeden z ostatnich gości, w dodatku w objęciach
z tym przystojniakiem?
Jezu!
Odprowadził go, a raczej zawlókł do taksówki. Po drodze też śpiewali. Zaraz,
co to było? No tak, jasne: „Nasza jest noc”.
„Lecz my bez skarg
płomieniem warg
stopimy świat na złoto…”.
Później? Cóż… Śpiewał na całej długości ulicy Cichej i wcale nie pod nosem.
A jak wszedł na klatkę schodową…
Matko! Helenka!
Obudził ją. Zresztą, nie ją jedną. Zaraz za progiem upadł jak długi. Helenka
wybiegła mu na ratunek, a on darł się wniebogłosy.
„Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec.
Muszę mieć, muszę ją mieć…”.
No i miał. Zaczął ją całować jeszcze na korytarzu. Kot Helenki chyba się tym
wkurzył, więc go odesłał, wrzeszcząc:
„Idź precz! Do mamusi…”.
Co było dalej, nie do końca pamiętał, jednak wyszło chyba całkiem miło?
Ja wciąż u niej jestem!
Tak, z pewnością nie był u siebie. Pościel w kwiatki. Białe meble. Firanki
w oknach i kwiaty. Mnóstwo kwiatów. Edward patrzył skołowany, ale wcale nie
zmartwiony. Przeciwnie, był z siebie dumny.
– Może kawy? – Helenka stanęła w drzwiach.
Miała rozpuszczone włosy, a na sobie szlafrok, oczywiście w kwiatki.
W rękach trzymała tacę z dzbankiem i filiżankami.
– Chętnie.
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Podeszła, a on wsunął dłonie pomiędzy poły szlafroka i przygarnął ją do
siebie. Bez tych wszystkich fatałaszków, Helenka zachwycała krągłościami,
a on – ku swemu zaskoczeniu – ani przez chwilę nie wątpił, że zdoła je
należycie skonsumować.
Pierwszy okrzyk rozkoszy Helenka wydała z siebie jeszcze przed kawą.
Kilka następnych w trakcie picia, co spowodowało konieczność zmiany pościeli.
Potem dopadł ją jeszcze przy kuchni, gdy naga odgrzewała mu pierogi i za diabła
nie mógłby powiedzieć, co mu bardziej smakowało. Wreszcie usiedli na kanapie.
Helenka spojrzała mu w oczy.
– Edwardzie…?
– A wiesz? Polecę może po bułki. Co, kochana? Jakie kupić? Razowe wolisz,
czy te białe? No wiesz, kajzerki.
– Ależ właśnie zjedliśmy. Nie trzeba…
– Przeciwnie! Jutro też jest dzień! – Zerwał się na równe nogi.
Zrobiłby wszystko, byle nie zaczęła go przesłuchiwać.
– To może przygotuję ci kąpiel? – zaproponowała.
– Mmmm – zamruczał i cmoknął ją w szyję. – Te przyjemności zostawmy
sobie na później. Teraz wystarczy szybki prysznic.
Nie czekając na odpowiedź, pognał do łazienki. Helenka urządziła ją tak, jak
resztę mieszkania – dużo bieli, dużo kwiatków. Nie przepadał za kwiatkami, ale
czystość była bez zarzutu, a biel ręczników mogła wręcz oślepić.
Stanął przed lustrem.
– Elishya… – wyszeptał i przez mgnienie oka zobaczył pulsujące na ciele
niebieskie światło. Błyskawice rozczapierzone niczym korony starych drzew.
Jakby miał pod skórą burzę.
Wrażenie znikło równie szybko, co się pojawiło. Tylko na końcach palców
widział jeszcze błękitną łunę. Potem i ona znikła, ale czuł, że jest napompowany
tą energią. Gdyby chciał, mógłby góry przenosić.
Wykąpał się ze śpiewem na ustach, choć Fogga już sobie darował. „A gdybym
chciał cię zjeść” było w sam raz, zwłaszcza, gdy cienkim głosem dośpiewywał:
„Chciałabym, chciała…”.
Potem pobiegł do siebie na górę. Przekopał szafę w poszukiwaniu czegoś
innego niż nudne garnitury. Wybrał dżinsy, podkoszulek i sweter, a po drodze
chwycił jeszcze szalik.
Za drzwiami budynku natknął się na przedziwną scenę. Po prawej stała
śmieciarka, migając pomarańczowymi światłami. Z szoferki łypał kierowca i już
samym wzrokiem mógłby zabić. Po lewej rzęziło BMW Jareczka, a on, skulo
ny za kierownicą, wyglądał na człowieka, któremu właśnie amputowano cały
mózg.
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– Kurwa, sąsiad. Pomożesz? Bo, do chuja, nie wiem, jak ja tu wjechałem. –
Spojrzał błagalnie.
Edward pokiwał głową. Jareczek słynął z parkowania byle jak, a tym razem
przeszedł samego siebie. Auto blokowało nie tylko dojazd do śmietnika, lecz
również drogę do ogródków. W dodatku wjechał tak blisko wystawionych dzień
wcześniej kontenerów, że i trzeźwy nie byłby w stanie się z tego wydostać,
a trzeźwy raczej nie był.
– To jak będzie, sąsiad? Zrobisz coś, zanim ten tutaj mnie zaje…
– Dobrze, dobrze, panie Jarku. Niech pan już lepiej wysiądzie.
Nie pamiętał, kiedy ostatnio siedział za kierownicą, i w ogóle mu to nie
przeszkadzało. Wskoczył do auta, pomachał Helence oraz paru innym, którzy
stali w oknach, po czym nacisnął pedał gazu i zaczął manewrować. Ale jak
manewrować! I Hołowczyc by się nie powstydził. Może odrobinę przesadził
z gazem. Przed toyotą tego spod trójki ledwo wyhamował. Nie przeszkodziło
mu to jednak wystawić łokieć za okno. Wykręcił po raz ostatni i gazując,
ile wlezie, wjechał na parking. Niedbale rzucił Jareczkowi klucze, skinął do
gościa w śmieciarce i ponownie spojrzał na Helenkę. Otwarte ze zdziwienia usta
wyglądały nader kusząco.

***
Wychodząc w poniedziałek do pracy, Edward miał już za sobą gorący seks,
mocną kawę i solidną jajecznicę. W teczce niósł pudełko kanapek na drugie
śniadanie. Odwróciwszy się za siebie, pomachał Helence i spojrzał w niebo.
Umyte nocną ulewą miało kolor włoskiego błękitu i na tym tle nawet topola,
zwichrzona niczym włosy szalonego dyrygenta, wyglądała należycie.
Weekendowe wspomnienia wracały do niego jak urywki filmu o Bondzie.
Większość czasu spędzili z Helenką w łóżku, choć inne meble też się przysłużyły.
Byli również w kinie. Kto by pomyślał, że francuskie komedie mogą być tak
śmieszne. A w sobotni wieczór wybrali się do klubu zachwalanego przez
Marka – podwładnego Edwarda i przetańczyli z Helenką ładnych kilka godzin.
Po powrocie urządzili sobie zapowiadaną wcześniej kąpiel i nie zabrakło
przy tym przebojów sprzed lat:
„Już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk,
Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg…”.
Helenka zaśmiewała się z jego popisów. Wino w klubie zrobiło swoje. Szyb
ko też zrozumiała, że nie ma co go przepytywać. Chyba że chciała zmusić go
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do pocałunku, bo właśnie w ten sposób pacyfikował każdą próbę rozpoczęcia
z nim rozmowy.
W pracy nic nie stracił ze swego wigoru. W holu odtańczył kilka taktów tanga
z Krysią i jej mopem, a na pytanie Marka, czy mógłby coś zaradzić w sprawie
cieknącego kranu w ich pokoju socjalnym, odparł tylko:
– Panie Marku! Kran to banał. Niech pan znajdzie dla mnie jakieś prawdzi
we wyzwanie.
Po czym zadzwonił tu i tam, opieprzył, kogo trzeba, i pół godziny później dwóch
panów w drelichach naprawiło nie tylko kran, ale i toaletę na drugim piętrze.
Około jedenastej udał się na zebranie do pani wiceprezydent. Barbara
Entrycka, trzydziestokilkuletnia, atrakcyjna blondynka, dotąd witała go
pełnym rozczarowania:
– A, to pan.
Tym razem, gdy jako pierwszy zaczął doroczną prezentację wyników,
patrzyła nań z uwagą. W trakcie wystąpienia zauważył też, że oddycha coraz
szybciej, a mały, różowy języczek, raz po raz zwilża jej usta.
Jaszczureczka!
– Pan się tu marnuje, panie Edwardzie – oznajmiła, gdy godzinę po zebra
niu wezwała go do gabinetu. – Człowiek z taką energią zasługuje na bardziej
eksponowane stanowisko.
Wystarczy, że będzie równie eksponowane, co twój dekolt.
– Jest pani zbyt łaskawa, pani prezydent!
– Nie ja jestem zbyt łaskawa, co pan jest zbyt skromny, i najwyższy czas z tym
skończyć. Prawda?
– Jestem do pani usług, pani prezydent. Wszelkich usług.
– Hm! Będę o tym pamiętać.
Asystentka Barbary, Joanna, weszła, niosąc na tacy dwie kawy. Na ich
widok stanęła w pół kroku. Filiżanki zachybotały, kawa poczerniła idealną
biel spodeczków.
– Proszę wybaczyć. Zaraz przyniosę nową.
Barbara przewróciła oczami.
– O czym to mówiliśmy? A tak. O zmianach. Jak pan wie, nasz nieoceniony
Janusz ucieka nam do wielkiej polityki i ktoś musi przejąć jego departament.
– Departament Spraw Społecznych?!
– Otóż to, panie Edwardzie. Otóż to. Sam pan rozumie, że nie możemy tego
oddać byle komu.
– Sądziłem, że Józef…
Barbara przerwała, kładąc mu rękę na piersi.
– Niech pan pozwoli, że to ja dokonam tego osądu.
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Jej języczek poruszał się teraz bardzo powoli. Najpierw starannie oblizał
dolną wargę. Potem dotknął górnej i milimetr po milimetrze cofnął się w głąb ust.
Edward pochylił głowę…
– Przepraszam! – wykrzyknęła Joanna.
Ich kawa wylądowała na podłodze.

***
Kolejne dni okazały się dla Edwarda nieprzerwanym pasmem sukcesów,
przy czym poświęcił czas nie tylko takim banałom, jak zlecenie naprawy latarni
na skwerku obok jego przystanku. Wśród zadań były tematy znacznie większej
wagi i do środy do tego stopnia zwrócił uwagę mediów, że został umówiony
na kilka wywiadów.
Brylował podczas każdego ze spotkań, a dziennikarki chichotały, jakby był
co najmniej członkiem boysbandu. Dopiero pod wieczór, po raz pierwszy od
spotkania z Elishyią, poczuł zmęczenie. Lekkie, ledwie wyczuwalne, a jednak.
Wszedł do łazienki i rozebrał się do pasa.
– Elishya – wyszeptał.
Jak na zawołanie pod skórą wystąpiła siateczka drobnych wyładowań, ale
burza wyraźnie słabła.
Przejechał palcami po lewej ręce. Doszedł do serca i przykrył je dłonią.
Pulsowało mocne i pełne wigoru, a jednak…
Mateusz – szofer i scheda po rozrzutnym Januszu, czekał przed budynkiem.
Na widok Edwarda wyprężył się służbowo, na co ten machnął tylko ręką ze
zniecierpliwieniem.
Zaraz za urzędem wjechali w zakorkowaną ulicę Andersa i odtąd brnęli metr
za metrem, a Edward, chcąc nie chcąc, patrzył, jak błękitne dotąd niebo pokry
wa się całunem ciemnych chmur. Niby nic. Zwyczajny front polarnomorski.
A jednak…
Poprosił Mateusza, by zatrzymał samochód przy skwerku.
– Sprawdzę, czy czegoś nie zaniedbali przy naprawie latarni – mruknął,
wysiadając, i powoli odszedł w stronę Cichej.
Z daleka ujrzał światło w narożnych oknach Helenki. Było jak blask latarni
morskiej na tym oceanie nudy. Pewnie będzie miała dla niego coś pysznego,
tyle że on wcale nie był głodny.
Lęk – drobina nie większa niż ziarenko piasku, zagnieździła się głęboko
w umyśle, a choć tak mała, nie dała już o sobie zapomnieć.
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***
Noc nie była tak upojna jak poprzednie, co Helenka złożyła na karb jego
zmęczenia, ale jemu odechciało się już śpiewać. Zamknięty w łazience wpatrywał
się w niemrawe rozbłyski pod skórą i tak jak one – gasł.
Co teraz? Jak miał wyjść? Jak spojrzeć jej w oczy? Wiedział, co w nich znaj
dzie. Anna też tak kiedyś patrzyła.
Dobrze, że chociaż pani wiceprezydent dała się pochłonąć większej polityce,
bo gdyby i ona to w nim zobaczyła… Nie! Nie może w ten sposób myśleć!
Śniadania nie ruszył. Nie był w stanie. Wypił tylko kawę i unikając wzroku
Helenki, wyszedł o wiele wcześniej, niż potrzebował. Po drodze zadzwonił do
Mateusza, by ten jechał od razu do biura.
– Tak, dam sobie radę. Nawet człowiek na moim stanowisku nie powinien
zapominać, jak żyją zwyczajni ludzie.
W tramwaju znalazł miejsce i spojrzał przez okno. Front polarno
morski rozgościł się już na dobre. Ludzie brnęli, walcząc z wiatrem o szaliki
i płaszcze. Auta grzęzły w korku, a daleko z przodu migotały niebieskie światła,
chyba policji.
Zaczęło padać i smugi deszczu rozmazały ten obraz, a on złapał się na tym,
że bezwiednie wodzi dłonią po błękitnych rozbłyskach na horyzoncie, jakby
chciał je zagarnąć pod skórę.
Odsunął rękę.
– Elishya – wyszeptał z błaganiem w głosie, ale żadna łuna nie chciała już
zdobić jego palców.
Musiał do niej wrócić. Tak! Już! Natychmiast! Nie… lepiej po pracy.
***
Czwartek minął mu o wiele lepiej, niż przypuszczał. Niesiony na fali po
przednich decyzji dotrwał do popołudnia bez większych problemów. Podwładni
obdarzali go tym samym, pełnym uwielbienia wzrokiem, jednak na wszelki wy
padek wyrwał się nieco wcześniej.
Do klubu przywiózł go Mateusz, choć początkowo Edward kazał mu stanąć
dwie przecznice dalej.
– Panie Mateuszu, mam tu w okolicy małą interwencję – tłumaczył się
pokrętnie. – Wie pan, mieszkańcy mnie potrzebują, mimo to wolałbym, by mnie
nie widziano w służbowym aucie.
– Szefie, czy aby przypadkiem nie chodzi o „Yong in”?
– Um… No cóż, rzeczywiście ma pan rację. Poproszono mnie, bym
porozmawiał z właścicielem.
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– Luzik, szefie. Pan Janusz w nie takie miejsca mnie ciągał i nikt lepiej ode
mnie nie wie, co znaczy słowo „dyskrecja”.
– Rozumiem, jednak wolałbym, żeby został pan właśnie tutaj.
– Nie ma mowy! Dzielnica podła, nie puszczę pana samego. – Podjechał
pod same drzwi i wysiadł.
– Panie Mateuszu, dam sobie radę.
– A, nie wątpię. Mimo wszystko proszę to wziąć.
– Co? Gwizdek?
– Najlepsza rzecz. Pan gwiżdże, ja wpadam i rozwalam mordę, komu trzeba.
– Ależ…
– Już ja znam tego właściciela – Chińczyk-Sryńczyk. Na gębie uśmiech tak
szeroki, że gdyby nie uszy, to by mu dekiel oderwało, ale w kieszeni trzyma
nóż i, proszę mi wierzyć, wbije go, ledwie się pan obróci.
– No dobrze. Niech pan da ten gwizdek.
Mateusz łupnął parę razy w pierś jak przywódca goryli.
– Czarny pas, Krav maga, wszystko wedle życzenia – powiedział z ukłonem.
Edward chwycił za klamkę. Drzwi były otwarte, choć tabliczka informowała,
że klub jest czynny dopiero od ósmej wieczorem.
– Halo! Dzień dobry! Jest tu kto? – zawołał, wchodząc do środka.
W półmroku czerwień ścian i obić wyglądała tandetniej niż wcześniej.
Krzesła walały się w nieładzie i Edward potknął się o jedno z nich. Zaklął.
Drzwi za sceną skrzypnęły i wyszedł z nich niewielki człowieczek z uśmiechem
od ucha do ucha. Oczy miał jak szparki.
– Jeszcze mkniete, miły panie. Mkniete, rozumie? – powiedział, nie przestając
się szczerzyć.
Kot z Cheshire wyglądałby przy nim na ponuraka.
– Proszę wybaczyć najście. Chciałem tylko spytać o te artystki, które były tu
w zeszłym tygodniu. Tancerki Ognia, jeśli pan pamięta.
– Ogień zły. Strażancy niezadowolone. Duża kłopotów. Duża kłopotów.
– No tak, domyślam się, ale ja nie w tej sprawie. Interesują mnie te panie.
Gdzie teraz występują? To… to bardzo ważne.
– Dziśjaj występuje Nataszka. Wielkie cycki. Wielkie cycki – powtórzył, łapiąc
się za pierś.
– Świetnie. Gratuluję wyboru. Mimo wszystko poproszę pana o jakąś informację
na temat Tancerek Ognia. Tak jak mówiłem, sprawa jest niezwykłej wagi.
– Nie, nie. Strażancy nie lubić ognia. Duża kłopotów. Nataszka lepsza.
Wielkie cycki, cipka gładka. Jednego włoska pan nie doszuka.
– Cudownie. A wracając do Tancerek Ognia, na pewno ma pan do nich jakiś
kontakt. Telefon, mail, cokolwiek.
– Ogień zły. Strażancy niezadowolone.
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– Rozumiem, że strażacy nie lubią ognia, ale ja nie zamierzam nikogo
podpalać. Po prostu muszę porozmawiać z Elishyią. Wie pan, gdzie ją znajdę?
Chińczyk zmarszczył czoło, mimo to uśmiech nie zmniejszył mu się nawet
o milimetr.
– Nataszka, nie Elishya. Ona lepsza. Cipka. Cycki.
– Wiem! – Edward ostatkiem sił się powstrzymywał, by nie złapać tamtego
za gardło.
– Pan nie krzyczy. Pan mi Nataszke zbudzi. Pan Nataszke zobaczy i wtedy
będzie krzyczał. Jak zobaczy taką cipkę, to dopiero będzie krzyczał. Ani włoska,
jak u nomowlaka.
– Niemowlaka! – wycedził przez zaciśnięte zęby i ukrył twarz w dłoniach.
– Ja dopomożu. – W drzwiach stanął kelner, który ostatnio go tu obsługiwał. –
Ja znaju de szukat. U nas była karta, ulotka znaczy. Ja ją wyrzucił. Pan na podwyrji
szuka. Podwórku znaczy.
– Ty mi wracaj do kuchni! – rozkazał Chińczyk, a jego uśmiech stał się
zaskakująco zimny.
– Gdzie znajdę tę ulotkę? – Edward podszedł do kelnera.
– W kuble za domom. Ja nie pomożu. Pan rozumie.
– Tak, tak. Dziękuję!
– Tędy bude bliżej. – Kelner pokazał na drzwi w bocznej ścianie.
Podwórko tonęło w półmroku. Oświetlała je pojedyncza żarówka nad
drzwiami, a z trzech stron otaczały ciemne, ceglane ściany. Po lewej dostrzegł
wrak rozbitego samochodu. Rdza zżarła go do tego stopnia, że nie sposób było
odgadnąć koloru. Za nim majaczyły w ciemnościach zarysy kilku aut i pękaty
kształt kontenera na śmieci.
Edward podszedł do niego i otworzył klapę. Z wnętrza buchnęło odorem
zgnilizny. Pochylił się, ale widział jedynie fałdy wypchanych po brzegi plastiko
wych worków. Wyjął z kieszeni telefon i włączył latarkę. W jej świetle błysnęły
oczy potężnego szczura. Stał nieruchomo przy rozerwanej reklamówce
z r esztkami jedzenia. Patrzył na bez cienia strachu.
– Stary, posuń się! Szukam ulotki, nie żarcia.
Szczur chyba go zrozumiał. Szeleszcząc plastikiem, podreptał do krawędzi.
Nim znikł, spojrzał mu w oczy, jakby chciał powiedzieć: „Trzymam cię
za słowo, stary”.
Edward włożył rękę i zaczął grzebać. Wybebeszał worek za workiem.
Wzdrygał się z obrzydzenia. Ketchup pobrudził mu płaszcz. Odetchnął, gdy
Elishya spojrzała na niego ze zdjęcia. Oczy lśniły jak gwiazdy.
Oczyścił papier z resztek majonezu. Przebiegł wzrokiem przez tekst. Już
miał. Piątek. Szczecin. Klub „Ostra jazda”. Godzina dwudziesta pierwsza.
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***
Służbowy wóz zajechał pod dom.
– To co, szefie? Jutro nareszcie piątek, piąteczek, piątunio. – Mateusz nigdy
nie tracił humoru.
– Tak, panie Mateuszu. I właśnie, rano wyjeżdżam w delegację, więc gdy
mnie pan odwiezie, będzie pan wolny.
– Dzięki szefie. Przyda się. Moja Baśka ciągle narzeka, że ją zaniedbuję.
– Tak. Tak to jest z kobietami – odparł i spojrzał za siebie.
Helenka i jej kot stali w oknie. Ciemne sylwetki na tle jasnego wnętrza miesz
kania. Z tymi kwiatkami i firankami wyglądali jak przedziwna wycinanka.
Edward zmusił się do uśmiechu. Skinął Mateuszowi i wszedł do budynku.
Chciał być sam, pomilczeć przez chwilę, ale zamek w drzwiach Helenki
już zgrzytał.
– O mój Boże! Jak ty wyglądasz?
– Upadłem, to drobiazg.
– Chodź! Musisz być bardzo zmęczony.
– Helenko… Hm… Wiesz, ja chyba pójdę dziś do siebie. Wybacz! – dodał, widząc
jej minę. – Chodzi o to, że jutro mam delegację i muszę jeszcze popracować.
Wstanę wcześniej niż zwykle i… Zrozum, nie chcę psuć ci wieczoru.
Oczy Helenki wypełniły się łzami i tego już nie wytrzymał. Zostawił ją. Ruszył
na schody.
– Zrobiłam naleśniki. Francuskie, pamiętasz? Takie jak w tym filmie.
Edward stanął i przymknął oczy.
– Możemy spać dziś w dużym pokoju – mówiła dalej. – Będzie program
z Jamie Oliverem. Wiesz, tym śmiesznym od gotowania.
– Dobrze, Helenko. Wezmę rzeczy i zejdę.
– I zostaw mi ten płaszcz. Zaniosę go jutro do pralni.
– A tak. Dziękuję. Miło z twojej strony.
Odstawił torbę na ziemię i zaczął się rozbierać. Dotknął kieszeni i zamarł.
Ulotka z Elishyią! Za nic nie mógł jej teraz wyciągnąć.
– Albo wiesz… tego, no. Zniosę ci ten płaszcz za chwilę. Mam taką specjalną
torbę… folię, w którą go zapakuję.
– Dobrze, dobrze, kochanie. Tylko się pośpiesz. Naleśniki już czekają.
Edward wszedł do mieszkania. Od tygodnia wpadał tu tylko po ubrania
i dopiero teraz zauważył, jak było w nim ponuro. W kuchni jedyny kolorowy
akcent wciąż stanowiło to schnące od kilku tygodni jabłko. Stalowoszare me
ble lśniły wprawdzie czystością, ale tym też udowadniały, że nikt tu nigdy nie
gotował. Wokół wiało chłodem niczym w prosektorium i poszarzały trup serka
w lodówce tylko potwierdzał te skojarzenia.
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Edward zadrżał na samą myśl. Wrzucił do torby kilka najpotrzebniejszych
rzeczy i spakował płaszcz. Wychodząc, spojrzał przez ramię. Może i wkurzały
go te wszędobylskie kwiatki Helenki, ale jej dom tętnił życiem. Na blacie stały
doniczki z ziołami i trawka dla kota. W powietrzu unosił się aromat kawy zmie
szany z zapachami jedzenia i delikatną nutą perfum – kwiatowych, jak i ona.
Tak, stanowczo nie chciał już u siebie mieszkać.
Helenka pociągnęła go za rękę do środka. Rozłożyła kanapę przed telewi
zorem i przyniosła pościel. W dzbanku czekała herbata – owocowa, sądząc
po kolorze. Obok płonęło kilka świeczek w pojemniczkach, a dalej, na półmisku
piętrzyły się naleśniki. Na ten widok Edward poczuł się jak chłopiec. Mało! On
był Muminkiem, Helenka Mamusią Muminka. Brakowało jej tylko torebki.
Objął ją i pocałował. Mimo że nie miał już pod skórą burzy, czekał go być
może całkiem miły wieczór.
***
Z drogi do Szczecina niewiele zapamiętał. Trochę drzemał, trochę czytał.
Pejzaż za oknem sposępniał, utonął w strugach zacinającego deszczu, a on
wspominał poprzednią noc. Miał mieszane uczucia. Kochali się z Helenką już
bez tej dzikiej namiętności, ale czy przez to stracił w jej oczach? W sumie wyszło
całkiem dobrze. Potem, gdy Helenka zaczęła oglądać program z Oliverem,
zwinął się w kłębek i wtulił w jej pierś.
„Ależ ona ma piersi! Cycki, cycki” – przypomniał sobie Chińczyka-Sryńczyka.
Helenka gładziła go po głowie i co rusz zapisywała uwagi Jamiego w swym
zeszyciku w kwiatki. Nie wyglądała na zmartwioną, mimo że on – dzień wcześniej
szalony i rozbuchany kochanek – teraz był ssącym jej pierś chłopczykiem.
Na miejscu poszedł najpierw do McDonalda. Stamtąd wziął taksówkę
i pojechał prosto do klubu. „Ostra jazda” miała siedzibę w suterenie kamie
nicy w pobliżu Odry, ale nie zdołał zobaczyć otoczenia. Deszcz lał jak z cebra.
Wewnątrz zastał więcej gości, niż w „Yong in”. „Ostra jazda” miała też lepszy
wystrój, choć i tutaj dominowały dwa kolory – czarny i czerwony. Takie były
ściany oraz obicia zamszowych kanap i foteli. Wyglądało to trochę jak wnętrze
ekskluzywnej trumny.
Nie zdziwił go widok znajomych z „Yong in”. Był nawet przystojniak.
Edward przywitał się z nim skinieniem głowy. Nie chciał ciągnąć tej znajomości,
a już na pewno nie zamierzał wracać do wspólnego śpiewania „Nasza jest noc”.
Na wszelki wypadek wybrał stolik obok sceny, przy którym stało tylko jed
no krzesło. Zamówił piwo u kelnerki w kusej spódniczce i teraz pozostało je
dynie czekać.
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Rozejrzał się po twarzach mężczyzn wokół siebie. Wielu było tu z pew
nością przez przypadek. Pili drinki, rozmawiali, nie zwracali uwagi na scenę.
Pozostali milczeli z twarzami pełnymi napięcia i im dłużej na nich patrzył, tym
bardziej przypominali mu samce jeleni, oglądane ostatnio w filmie przyrod
niczym. Nabuzowani testosteronem, łypali na siebie, jakby za moment mieli
stoczyć walkę o przywództwo w stadzie i względy tej najwspanialszej z samic.
Kto wie, czy gdyby oczekiwanie potrwało dłużej, nie zaczęliby znaczyć terenu?
Edward czuł podniecenie i ledwie usłyszał zapowiedź. Skupił się dopiero
na widok tancerek. Bębny huczały mu w głowie. Wilgotne od potu ciała
dziewcząt przyprawiły go o drżenie. Serce chwytało wystukiwany przez nie
rytm i dostrajało się do niego jak instrument w orkiestrze.
Zza kotary wyszła Elishya i sala eksplodowała. Wszyscy wrzeszczeli jej imię.
Jedno słowo, a ileż potrafiło zmieścić?
– Elishya – Czekałem tylko na ciebie!
– Elishya – Czy nie widzisz, jak cię pragnę?
– Elishya – Zobacz mnie, zobacz!
– Elishya – Rżnij się ze mną, królowo. Jestem twój! Cały twój!
– Elishya – Nie on!
– Elishya – Nie patrz na tego ciula!
– Elishya – Przecież jestem tutaj!
– Elishya! O nieba! Elishya…
Wybrała gościa, który wyglądał jakby mu gębę wyrzeźbiono z kartofla.
Był tak niezgrabny, taki nieładny, a padło właśnie na niego. Podeszła, uniosła
kadzielnice i oddzieliła ich od reszty ognistymi tarczami. Wsunęła mu język w te
bezkształtne wargi, a Edward poczuł kipiący w nim żar.
Elishya całuje Kartofla – mężczyźni skandują wraz z bębnami.
Elishya naciera na niego ciałem – oni tupią i wyją.
Elishya owija go błękitnym płomieniem i już wiedzą, że za chwilę będzie
po wszystkim.
Czują to we własnych trzewiach, wychwytują z wibracji powietrza.
Aż się stało. Elishya i Kartofel rozbłyśli niczym cewka Tesli. Rozesłali w salę
strumienie burzowych błyskawic i jedna z nich dosięgła też Edwarda.
Ależ to było uczucie! Jakaż fala uniesienia! Krzyczał wraz z innymi, bębny
waliły w rytmie serca.
Elishya pociągnęła Kartofla na scenę. Dziewczyny otoczyły go kręgiem.
Kartofel tańczył jak kukła. Wyraz uwielbienia nie schodził mu z twarzy.
– Elishya, Elishya – powtarzał, aż się rozpłakał.
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Ona tańczyła, w każdym geście, w każdym ruchu tak wyuzdana i piękna,
że Edward ponownie drżał z podniecenia. A gdy zaczęła tupać, spod jej nóg
znów wytrysnęły gałązki błyskawic.
Jeden z gości skoczył na scenę. Pełzając na czworaka, zaczął zlizywać
te żyłki. Edward dopadł jej nóg tuż za nim. Przyłożył język do podłogi
i poczuł. Niebieska moc płynęła w niego strumieniem, a on na powrót stawał
się niepokonany.
Mężczyźni rzucili się jeden przez drugiego. Każdy z wywieszonym językiem,
każdy zachłanny i niepomny tego, że leży u jej stóp jak błazen.
– Elishya!
– Elishya!
– Elishya!
***
W drodze powrotnej Edward przeszedł samego siebie. Powinien był zasnąć,
w końcu miał za sobą długi dzień. A on nie dość, że nie czuł zmęczenia, to jeszcze
energia tak go rozpierała, że od razu zaczął szukać towarzystwa i na wysokości
Stargardu dołączył do tancerzy salsy. Jechali akurat na turniej i z racji małej licz
by podróżnych, rozpoczęli w Warsie trening. Edward, który nigdy wcześniej nie
tańczył, bez wahania poprosił, by mu pokazali kroki i już po chwili brylował nie
tylko w układach zbiorowych, ale też w solówkach. Na koniec porwał do tańca
panią konduktor – śliczną, przy tym niezwykle surową brunetkę – i wykonując
z nią popisowy numer z „Dirty dancing”, na całe gardło zaśpiewał:
„Now I’ve had the time of my life…”.
Do domu dotarł równo ze wschodzącym słońcem. Wyjrzało akurat znad
ogródków działkowych, a choć w krajobrazie rządziła zima, on miał wrażenie,
że świat wokół niego kwitnie.
Do budynku wśliznął się na palcach, dzięki czemu nie przyuważył go nawet
kot Helenki. Pobiegł do siebie, wrzucił do pralki wszystko, co miał na sobie
i wskoczył pod prysznic. Wykąpany i czysty niczym chirurgiczny gazik zszedł
do mieszkania Helenki. Otworzył drzwi, zakradł się do sypialni i przywitał
z nią tak gorąco, że mieszkańcy ponownie zwątpili, czy ich ulica zasługuje
na miano Cichej.
Potem wszystko przebiegło jak ostatnio:
Śniadanie – seks.
Spacer – seks.
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Obiad w drogiej restauracji i seks, który zaczął się jeszcze w taksówce.
Następnie kąpiel i wreszcie koncert Gregory’ego Portera zakończony podwój
nym seksem, bo Helence występ bardzo się spodobał.
Później? Cóż, po tym wszystkim, co robili, ktoś powinien napisać Kamasutrę
od nowa.
Rankiem, z rumieńcem wstydu zauważyli, że kilka kwiatków poległo pod
czas ich nocnych igraszek i Edward zadecydował, że po nowe skoczą do Obi.
Tuż obok był outlet z masą sklepów i chciał, by przy okazji Helenka pomogła mu
nieco odświeżyć garderobę. Pomogła, i to jak, a na to, co robili w przymierzal
niach, lepiej już spuścić zasłonę milczenia.
***
Następne dni przyniosły mu prawdziwą huśtawkę nastrojów. Na początku
tygodnia rozkręcił prace swego departamentu i, co ważniejsze, spacyfikował
narastający konflikt z mieszkańcami, dotyczący projektu budowy kolejnego
odcinka obwodnicy. Konsultacje w tej sprawie trwały od miesięcy i frustracja
stron doprowadziła do takich napięć, że na spotkaniach omal nie dochodziło
do rękoczynów. Edward wszedł na finałową rundę negocjacji i już samym
uśmiechem stłumił gwizdy. A przemówienie – tak płomienne, że nawet
Churchill by się nie powstydził – okrzyknięto początkiem „nowego otwarcia”.
Uczestnicy opuszczali salę łagodni jak członkowie kółka różańcowego, a on
znów brylował przed mediami.
Dzień po tym miał zebranie z podwładnymi i najpierw zaraził ich energią,
aż nagle zastygł i opuścił salę w połowie rozpoczętego zdania. Szedł odpro
wadzany spojrzeniami, a pod skórą miał nie tyle burzę, co niebotyczne mrowie
oszalałych insektów. Dygotał, jakby go dopadła tropikalna gorączka.
Chwiejnym krokiem wszedł do łazienki, zamknął drzwi i zerwał z siebie
ubranie. Na pozór nic się nie działo. Błyskawice sunęły po nim to tu, to tam.
Wiedział jednak, że tym razem burza gaśnie w nim o wiele gwałtowniej
niż ostatnio. Czuł skurcze. Mięśnie drżały, a skóra co jakiś czas robiła się
przeźroczysta i przez tę warstwę mógł zajrzeć sobie do wnętrza.
Aż wszystko ucichło. Błękit piorunów znikł. Ciało sflaczało i zbladło, a z lustra
patrzył na niego człowiek, którego za wszelką cenę próbował z siebie wymazać.
Jeszcze przed chwilą nie istniały dla niego żadne przeszkody. Szybował napom
powany dumą niczym balon po nieboskłonie. Teraz był zmiętą na ziemi płachtą,
żałosnym śladem potencjału.
– Elishya!
– Panie Edwardzie? Panie Edwardzie! Wszystko w porządku? Proszę
otworzyć. Proszę otworzyć! – Marek walił do drzwi.
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– Szefie? Szefie, co jest? – wtórował mu Mateusz.
– O Jezu! O Jezu! – pojękiwała Ania, nowa asystentka.
– W porządku. Zaraz wyjdę – wychrypiał, a gdy odeszli, ukrył twarz
w dłoniach i zapłakał.
***
Jak przetrwał czwartek, nie pamiętał. Pewnie nieźle, ostatecznie w robieniu
dobrej miny do złej gry miał wprawę. Ale w domu musiał stawić czoło już nie
jednej parze oczu, a dwóm, bo nawet kot nie przestawał za nim łazić. Łasił się,
mruczał, podtykał głowę do głaskania, jakby i on chciał go przekonać, że to nie
koniec świata.
Co on wiedział? Głupi kot!
Cóż z tego, że Edward zaplanował kolejną „delegację” i ponownie miał się
doładować, skoro następny występ Elishyi był ostatnim w Europie i o dalszych
planach zespołu nie miał pojęcia. Internet milczał. Menedżerowie klubów, do
których dzwonił, nabierali wody w usta, gdy tylko padało pytanie o Tancerki
Ognia. Co zatem mogło go czekać?
W tym tygodniu jechał do Warszawy. W przyszłym leciał do Brukseli na ów
finałowy występ. A dalej? Co z nim i jego życiem? Jak miał istnieć bez rozbłysków
pod skórą? Wstawać i chodzić do pracy? Kupować bułki w pobliskiej piekarni?
Nie! Po stokroć nie!
Bez mocy na powrót był nikim. Nieudacznikiem pogardzanym przez świat,
a nade wszystko przez samego siebie.
***
Kolejne dni wyczerpały go do reszty. W chwilach euforii sięgał wyżej niż
stratosfera, w momentach depresji tonął w rozpaczy i w przeddzień wylotu do
Brukseli był wrakiem człowieka.
Helenka i jej kot nie dawali mu spokoju. Bali się, to zrozumiałe. On też, ale ta
troska, nieustanne pytania, gesty i miauczenia – to wszystko jeszcze pogarszało
jego stan.
Zdecydował, że noc przed podróżą spędzi u siebie. Prosektoryjna szarość
i pustka jego mieszkania idealnie pasowały do nastroju. Nie kładł się, usiadł
w fotelu i do rana patrzył na sunącą po podłodze smugę światła księżyca.
Na lotnisko pojechał taksówką, choć Mateusz i Helenka błagali, by skorzystał
ze służbowego auta. Nie zjadł też śniadania, a w samolocie zdołał przełknąć
ledwie kawę. Żołądek przypominał zaciśnięty węzeł.
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Po dojeździe do centrum snuł się wokół klubu. Już sama nazwa – „Subito
mortuus” – nie nastrajała go optymistycznie. Parę razy spotkał też podob
nych sobie potępieńców, a pod wieczór przyszli pozostali. Wśród nich widział
znajomych z poprzednich występów, lecz jeśli sądził, że dzięki temu zyska
sprzymierzeńców, bardzo się pomylił. Mężczyźni łypali na siebie z nienawiścią.
Co rusz wybuchały utarczki, nawet bijatyki i po godzinie tej szamotaniny ktoś
wezwał oddział uzbrojonej po zęby policji.
Nie miał pojęcia, jak dobrnął do drzwi. Był poobijany i obolały, a ledwie
wszedł, pojął, że w tym tłumie nie ma szans, by dopchać się do sceny.
Konferansjer zapowiedział już występ i wśród gwizdów i pokrzykiwań
Edward usłyszał bębny. Stanął na palcach, a mimo to widział jedynie czubki
głów tancerek.
Zaklął. Nie mógł tu zostać! Potrzebował tej mocy bardziej niż inni. Jego życie
od tego zależało!
Roztrzęsiony gotów był wrzeszczeć, byle go usłyszała i z tych emocji zrobiło
mu się słabo. Oparł się o ścianę i wówczas zobaczył karła. Wysunął głowę zza
niewielkich drzwiczek przy podłodze. Na piersi miał przypięty identyfikator
z napisem: „Elishya’s staff”.
Edward zamrugał.
– Przepraszam, czy pan…?
Karzeł cofnął się, nim jednak znikł, gestem zaprosił, by podążył za nim.
Edward zerknął na boki. Ktoś jeszcze to zauważył? Nie. Pozostali patrzyli
na scenę. Czyżby Elishya usłyszała jego błaganie?
Rzucił się na podłogę. Przeszedł na drugą stronę i na wszelki wypadek za
trzasnął za sobą drzwiczki. Karzeł czekał w półmroku, a gdy Edward wstał, ruszył.
Korytarz, którym szli, służył właścicielom klubu nie tylko jako przejście,
ale też podręczny magazyn. Leżały tu stosy pudeł, skrzynek i fragmenty de
koracji. Przechodzili właśnie obok piersiastych manekinów, gdy zza ściany
dobiegł ryk publiczności. Elishya musiała już wyjść na scenę, a on wciąż nie miał
pojęcia, dokąd zmierza. W dodatku karzeł gdzieś znikł i został sam.
Co miał robić? Iść dalej?
We wnęce po prawej dostrzegł wysoki na dwa metry posąg wielorękiej
bogini Kali. W jednej z dłoni trzymała uciętą głowę jakiegoś nieszczęśnika,
w pozostałych trzech zagięty miecz, trójząb i misę wykonaną z ludzkiej czaszki.
Z czerepów zrobiony był również naszyjnik leżący na jej piersi, a u pasa zwisał
rząd odciętych rąk.
Edward nachylił się do twarzy ściętego mężczyzny. Trup zamrugał i wy
sunął język – różowy, zadziwiająco podobny do tego Barbary. Z lubieżnością
oblizał wargi. Edward odsunął się z obrzydzeniem. Podniósł wzrok na Kali.
Patrzyła wprost na niego. Ręka z mieczem zgrzytnęła.
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– Nie! – wrzasnął i uciekł.
Za ścianą wybuchły owacje. Elishya skończyła pewnie popisowy taniec
i za chwilę miała ruszyć na poszukiwanie wybranka.
Edward biegł w głąb korytarza. Potknął się i omal nie runął w rząd ustawio
nych na sztorc trumien. Były pewnie tłem dla jakichś danse macabre. Za nimi
skręcił w boczny korytarz i po kilku krokach dotarł za kulisy.
Dźwięk bębnów dochodził stłumiony. Od sceny dzieliła Edwarda ciężka,
smoliście czarna kotara. Wydawała się nie tyle płachtą materiału, co pełnym
mocy portalem pomiędzy światami. Drobne pęknięcia przepuszczały światło
reflektorów i jego smugi potęgowały wrażenie, że utknął zawieszony na granicy
walczących ze sobą energii – oślepiającej mocy życia i martwej, pochłaniającej
wszystko ciemności.
Chciał dotknąć tkaniny, gdy usłyszał szelest. Obok stał karzeł. Nie sam.
Za nim zobaczył kilkunastu mężczyzn, ubranych w identyczne liberie.
Ginęli w mroku, więc dostrzegał twarze tylko tych z przodu. Stanowili coś
w rodzaju kolekcji ludzkich ras i typów urody. Był albinos – szczupły i eterycz
ny, a także olbrzym ze skórą barwy smoły, Hindus, Indianin i rudzielec pokry
ty piegami jak perlicze jajko. Wszyscy różni, a jednak coś ich łączyło, i wcale
nie był to krój ich strojów. W sposobie bycia, w tym, jak na niego patrzyli,
wyczuł nieposkromiony głód i wiedział, że to on jest tym czymś, co może
go zaspokoić.
– Proszę wybaczyć najście – wyszeptał, próbując zapanować nad paniką. –
Ro…rozumiem, że nie powinienem tu być, ale ogromnie zależy mi na spotkaniu
z Elishyią i, jeśli pozwolicie, chciałbym tam wejść.
Karzeł parsknął śmiechem. Schrypnięty, jakby mechaniczny głos sprawił,
że Edward zadrżał na całym ciele. Mężczyźni wyszli z mroku. Było ich więcej,
niż podejrzewał. Przerażony cofnął się, ale i zza pleców dobiegły go szurnięcia
butów. Hieny! Otaczali go!
Pędem rzucił się do schodów. Biegły na pomost zawieszony kilka metrów nad
jego głową, a tam wypatrzył drzwi. Odgłos kroków dudnił tuż za nim, mieszał się
z przyśpieszonym tętnem w skroniach.
– Tugudum uch!
– Tugudum uch!
Dopadł stopni. Skakał po trzy na raz. Metal szczękał pod butami. Oni tuż
za nim. Zahaczył o coś, upadł, ale pchany adrenaliną, zerwał się z powrotem.
Jeszcze tylko krok dzielił go od platformy. Albinos uniósł dłoń. Coś błysnęło.
Nóż?!
Edward wygiął ciało w akrobatycznej pozie. W ostatniej chwili sięgnął
do klamki, otworzył i skoczył wprost przed siebie. Stopy uderzyły w scenę
w momencie, gdy Elishya wyzwalała błyskawicę. Edward poczuł jej moc.
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Był tu!
Miał to!
Wygrał!
***
Tancerki rozpierzchły się na boki, ale Elishya – jego Elishya – stała przed nim
i tupała, patrząc mu w oczy.
– Tak! – zdążył jeszcze szepnąć, nim oddał się w jej władzę.
Bębny dudnią.
Płomień huczy.
Elishya się uśmiecha.
A w oczach?
O nieba!
Czegóż ona w nich nie ma?
Edward płonie!
Od wewnątrz i na zewnątrz.
Elishya wnika w niego po same końce.
Płynie w nim.
Brzęczy napięciem tysięcy wolt.
Elishya?
Elishya!
Och, Elishya…
Ocknął się oszołomiony i zachwycony. Elishya chwyciła go za rękę
i nie zwracając uwagi na publiczność, zaciągnęła za scenę, a dalej do garde
roby. Tam zdarł z niej te skrawki tkaniny. Wbił się ustami w ciało. Ssał sutki
wyprężone w niego jak rakiety. Parł w nią niczym taran, ale to ona miała nad
nim władzę.
Rzuciła go na podłogę, złapała między uda jak w kleszcze. Wiła się nad nim
śliska od potu i dzika, a choć próbował ją okiełznać, to ona nim rządziła.
***
W samolocie Edward frunął nad ziemią dosłownie i w przenośni.
 ilniki buczały, a on, zapatrzony w księżyc, szczerzył się głupawo. Dreszcz roz
S
koszy raz po raz przebiegał mu przez ciało, czym chyba wkurzył sąsiada, bo ten
już po chwili przeszedł na wolne miejsce dwa rzędy z przodu.
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Edward rozłożył się na obu siedzeniach i ponownie zapadł w rozmyślania.
Emocje balansowały w nim na cieniutkiej granicy, rozdzielającej zachwyt od
leciutkich wyrzutów sumienia, jakie miał w stosunku do Helenki. Ale przecież
on to robił dla niej! Skoro chciała mieć ogiera w sypialni, musiała go zrozumieć!
Bez Elishyi byłby nudnym urzędasem, a tak, po raz pierwszy od pamiętnego
występu w „Yong in”, czuł, że może mieć tę moc na zawsze. Czyż nie to obiecał
mu karzeł?
Szaleństwo w garderobie trwało krócej, niżby sobie życzył. Ktoś zapukał
i Elishya wyszła, a on został sam. Rozłożony na podłodze chłonął zapach ich
namiętności, gdy naraz usłyszał kroki. Karzeł stanął mu nad głową i zamachał
przed nosem jego własnymi slipami. Edward sięgnął po nie z westchnieniem.
Karzeł wyprowadził go na zewnątrz inną drogą, ale teraz Edward był daleki
od paniki. Kroczył pewny siebie, choć przed wyjściem wolał się jednak upewnić,
co z jego mocą. Wiedział, że tym razem posiadł ją inaczej niż poprzednio.
Czuł też, że jest o wiele potężniejsza, tylko czy mógł już spać spokojnie? A nawet
jeśli tak, chętnie zajrzałby do Elishyi jeszcze niejeden raz. Jej smak wciąż miał
w ustach.
– Widzę, że już tęsknisz za moją panią. Chcesz ją ponownie spotkać? – Karzeł
chyba czytał mu w myślach.
Edward przytaknął.
– Czekaj więc na znak.
– Znak? A cóż nim będzie?
– Poznasz, byleś nie stchórzył.
– Miałbym stchórzyć? Ja?! Przyjdę, byle to było już ze mną na zawsze,
rozumiesz?
Karzeł zachichotał. Złośliwe nuty dudniły echem w pustych przestrzeniach,
lecz Edward nie czuł strachu. Był zdecydowany jak nigdy wcześniej.
Teraz leciał zadowolony z siebie i szczęśliwy.
Odruchowo zerknął na mężczyznę, który wstał, by sięgnąć po coś z półki nad
głową. Pogrążony we własnych rozważaniach nie zwrócił uwagi na jego dziwne
zachowanie. Oprzytomniał dopiero, gdy metalowa rączka walizki nagle okazała
się ostrzem.
Mężczyzna chwycił przechodzącą stewardesę i przytknął jej nóż do gardła.
Krzyknął, by reszta ani myślała drgnąć. Po sekundzie jego słowa powtórzył
będący gdzieś z przodu drugi z terrorystów. Edward nie posłuchał żadnego
z nich. Wstał, ze spokojem Bonda ocenił sytuację, a potem w okamgnieniu
wykonał jednocześnie kilka ruchów: kopnął stojącego przed nim mężczyznę
pod kolanami, wyrwał mu ostrze i na koniec skręcił kark. Na dźwięk łamanych
kości, kobieta obok zemdlała. Edward spojrzał z politowaniem. Dla niego
brzmiało to jak Mozart.
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Uwolniona przez niego stewardesa osunęła się na kolana, a on podniósł
wzrok na drugiego z terrorystów. Ten trzymał przed sobą dziewczynkę.
– Postaw ją! – rozkazał Edward i mężczyzna, ku zaskoczeniu wszystkich,
posłuchał.
Steward, który przez intercom rozmawiał właśnie z kapitanem, spojrzał
na Edwarda i zachęcony ledwie widocznym ruchem głowy, zdzielił tamtego
trzymaną w ręku słuchawką. Terrorysta syknął z bólu, lecz nim zdołał zrobić
cokolwiek, Edward doskoczył i potężnym ciosem odebrał mu przytomność.
Gardłowy krzyk zamknął sprawę, jak ostatni akord kończy symfonię.
Przez kilka sekund nic się nie działo. Pasażerowie trwali w bezruchu,
jakby ktoś ich zamroził. Aż w jednej sekundzie zaczęli klaskać. Stewardesa
podbiegła do Edwarda i rzuciła mu się na szyję. Steward zatańczył z uwolnioną
dziewczynką. Kapitan wyskoczył z kokpitu i wyściskał całą czwórkę.
Dwóch pasażerów związało nieprzytomnego terrorystę, by następnie zawlec
obu niegodziwców do jednej z łazienek. Steward przywiesił na drzwiach kartkę
z napisem: „Chwilowo nieczynne”, a Edward uciszył owacje i zwracając się do
kapitana, spytał:
– To co? Szampan dla wszystkich?
***
Na lotnisku czekała na nich policja, straż graniczna oraz grupa uzbrojo
nych po zęby antyterrorystów. Minęło sporo czasu, nim pozwolono im wysiąść.
Na zewnątrz kłębił się tłum rozgorączkowanych dziennikarzy. Flesze błyskały
jak fajerwerki. Pytania zlały się w jeden niezrozumiały jazgot i wtedy, spomiędzy
tej rozkrzyczanej masy, wybiegła do niego Helenka.
Włos rozwiany. Biust rozchwiany. A w oczach? O nieba! Dla tego, co w nich
zobaczył, gotów był łamać karki każdego popołudnia.
Ruszyli do siebie. Biegli, nie bacząc na innych, a scena pocałunku obiegła
potem cały świat, albowiem zabitym przez Edwarda terrorystą okazał się
Al Butcher, łotr, mający na koncie niejeden brutalny atak. Dlatego wszyscy –
od Al Jazeery po CNN – puszczali relację z tych zdarzeń bez końca.
***
Wyrwanie się z objęć śledczych i dziennikarzy wymagało sporo trudu
i gdy Edward dotarł do mieszkania, marzył już tylko o obiedzie, kawie i seksie
z Helenką – niekoniecznie w tej właśnie kolejności. Na szczęście nim doszło
między nimi do zbliżenia, przypomniał sobie, że na skórze wciąż może nosić
ślady po spotkaniu z Elishyią. Z miną niewiniątka poprosił, by Helenka podgrzała
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mu pieczeń, a on w te pędy ruszył pod prysznic. Wypucowany, spojrzał na swoje
odbicie w lustrze. Siateczka rozbłysków wyglądała olśniewająco. Żaden obraz
nie byłby w stanie wzbudzić w nim takiego zachwytu. Posągowy Edward i jego
elektrostatyczne arcydzieło.
– Doskonale!
Usłyszał głosy i zaskoczony zajrzał do pokoju. Helenka, mając na sobie tylko
ten szlafrok w kwiatki, wychylała się przez okno i rozmawiała z zawieszonym
na linie alpinistą. Typek był zabójczo przystojny – ogorzały, silny i do tego ten
uśmiech. Niech go szlag!
– Edwardzie, poznaj pana Andrzeja. Razem z przyjaciółmi przycina twoją
topolę. Przysłałeś ich tu, pamiętasz?
– A tak, pamiętam.
– Właśnie zaprosiłam pana Andrzeja i jego przyjaciół na kawę. Strasznie
zmarzną przy tej pracy.
– Proszę się nie kłopotać, pani Heleno. – Andrzej uśmiechnął się tak,
że Edward znów pomyślał o łamaniu karków. – Mamy termos i kanapki. A przed
zmrokiem, chcemy zdążyć do drugiej lokalizacji. Pani mąż nie pozwala nam
na nudę.
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– Cóż, taka praca. Ludzie nie lubią, gdy im gałęzie lecą na głowę.
– Wielka szkoda. – Helenka załamała ręce. – Proszę chociaż przyjąć ode mnie
kawałek ciasta.
Nie czekając na odpowiedź, pobiegła do kuchni.
Edward zmierzył Andrzeja wzrokiem. Jeszcze przed momentem był zachwy
cony sobą, ale teraz czuł się nie dość męski z tymi bosymi stopami i owiniętym
wokół bioder ręcznikiem. Za to Andrzej wisiał na linie z akrobatycznym
wdziękiem.
Helenka wróciła z ciastem i wychyliwszy się niebezpiecznie, podała
je Andrzejowi.
– Tylko mi nie wypadnij, kochanie – wycedził Edward.
Chciał ją odciągnąć od okna, gdy zobaczył, że całą scenę fotografuje
kilku p
 aparazzich.
– Do licha, chodź tu! – Chwycił ją za rękę.
Helenka, nim się cofnęła pomachała do przeszczęśliwych fotografów.
On, rozeźlony tym zdarzeniem, postanowił przypomnieć, kto tu jest mężczyzną
jej życia i w następnych godzinach wycisnął z niej tyle okrzyków rozkoszy,
że po pierwszych kilku przestał liczyć.

***
– Dzisiaj pełnia – powiedziała Helenka, budząc się o poranku.
Leżała na jego ramieniu, a kot wpychał mu łeb pod rękę i mruczał jak odku
rzacz. Edward drapał go dla świętego spokoju i z satysfakcją wspomniał nocne
igraszki. Przez ostatnie dni spał najwyżej kilka godzin, a wigoru mógłby mu
pozazdrościć niejeden alpinista.
– A tak, pełnia. To jakie mamy plany w związku z tym?
– Najpierw muszę cię chyba podkarmić. Ostatnio jadłeś tyle, co wróbelek.
A potem, cóż – zamruczała, łaskocząc językiem jego sutek. – Sam zadecyduj.
Edward odsunął kota i sięgnął do piersi Helenki.
– Hm… Co by tu wymyślić? – Przykrył ją swym ciałem.
– Ciężka sprawa, kochanie.
– No i coś mi mówi, że ten temat wymaga gruntownego spenetrowania,
nie uważasz?
Parsknęła śmiechem, wpuszczając go jednocześnie między uda. Wsunął się
w nią centymetr po centymetrze i zakołysał.
– Tak, trzeba to dokładnie zbadać.
– I z każdej strony – przypomniała.
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Przebadali się na wszelkie możliwe sposoby, a sąsiedzi znów zwątpili, czy ich
ulica powinna być zwana Cichą.
Potem przeszli do salonu. Helenka przed śniadaniem postanowiła wziąć
kąpiel, a on marzył nade wszystko o kawie. Wyciągał właśnie filiżanki, gdy
zza ściany dobiegł go jej śpiew. Uśmiechnął się, rozpoznając „Bo we mnie jest
seks”. Kawa pyrkała, rozsiewając upojną woń, a Helenka brała frazę za frazą,
nie szczędząc gardła.
„Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem i żądzą suszę, wiem, żem ja cała nie tylko
z ciała, że oprócz ciała mam przecież i duszę…”.
Ubawiony, nucił z nią kolejne słowa. Wyjął ciasto z szafki i z pełną tacą ruszył
do stołu. W połowie drogi zadrżał. Taca wypadła z rąk. Filiżanki rzygnęły kawą
i poturlały się każda w inną stronę.
Ból uderzył u podstawy czaszki i kąsając przeszedł przez całe ciało. Helenka
śpiewała coraz głośniej, a on dygotał w spazmach skurczów. Upadł na podłogę.
Skaleczył się o rozbitą porcelanę. Chciał krzyknąć, ale gardło miał ściśnięte, jak
by ktoś obwiązał je sznurem.
Umierał? Taki był koniec? Myśli gnały przez umysł jak wypłoszone szczury.
Błękitna moc opuszczała go z gwałtownością lawiny. Wypływała z niego przy
każdym wstrząsie, tak jak błotne kaskady rwą z kamienistych żlebów.
Aż opadł sflaczały.
Skóra – jeszcze przed chwilą miękka i złocista – zmieniła się w błonę,
zbyt przeźroczystą, by ukryć powleczone krwią wnętrze. Edward doczołgał
się do lustra i spojrzał. Był niczym zepsuty robot. Oczy łypały spomiędzy
tarczy oczodołów. Napięte tkanki na policzkach czyniły z jego twarzy maskę.
Szyja, z plątaniną sznurowatych mięśni i ciągnących się między nimi rurek
żył, przypominała maszynerię.
– Och!
Helenka, nieświadoma jego bólu, nuciła teraz przebój Whitney Houston
i po raz pierwszy zwrócił uwagę na słowa.
„Bittersweet memories –
That is all I’m taking with me.
So good-bye.
Please don’t cry.
We both know I’m not what you need”.
Załkał. Stracił wszystko. Był nikim! Nawet nie urzędasem, nie nudziarzem,
a żałosną zabawką Elishyi. Lalką, która bardziej niż bawić, mogłaby straszyć.
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Chwiejnym krokiem poszedł do sypialni. Włożył dres, pocąc się przy każdym
ruchu. Wsunął bose stopy w buty i ostatni raz spojrzał na mieszkanie. Kot sie
dział na parapecie. Patrzył bez wyrazu. Edward zamknął za sobą drzwi.
Nie wiedział, dokąd iść. Czuł, że musi zniknąć i pomyślał o bezdom
nych na ogródkach działkowych. Mieszkał tu od urodzenia, a wieki tam nie
zaglądał. Kiedyś, wraz z grupą kumpli z podwórka, buszowali w nich niemal co
dzień. Podkradali owoce lub urządzali bitwy między kowbojami i Indianami.
Potem nie miał już powodu. Nie kręciły go własne marchewki, lecz teraz coś
go przyzywało.
Postawił kołnierz, owinął się szalikiem. Pewnie było zbyt wcześnie dla
paparazzi, jednak wolał nie ryzykować. Obejrzał się za siebie. W oknie Helenki
zastał jedynie kota. Pomachał mu, jakby ten był w stanie go zrozumieć, i ruszył
przed siebie.
Każdy krok oddalał go od świata, który znał. Szedł bez nadziei, że go jesz
cze zobaczy. Ból minął i skóra stopniowo wracała do normy, ale on czuł tak
przygniatający smutek, że nie widział dla siebie szans powrotu.
Droga wiła się wśród ogródków, dalej prowadziła donikąd. Pas nieużytków,
stara fabryka, a na horyzoncie wstęga rzeczki, nad którą kiedyś chodzili
się kąpać.
Stracił poczucie czasu. Męczył się nawet, gdy oddychał. Przed oczami migały
plamy. Stanął, wsparł dłonie na udach. Żwir pod stopami wirował, jakby był
nurtem rwącej wody. Po prawej miał gąszcz ciernistych krzewów. Rozgarnął
dłońmi kłujące gałązki i dotarł do kawałka wolnego miejsca pośrodku.
Śmierdziało moczem. Wokół leżały butelki, a w kącie sterta szmat. Podszedł
i wsunął się pod nie. Były przesiąknięte wilgocią. Wyczuwał też zapach petów
i potu. Ktoś tu sypiał. Ktoś tak samo jak on wyrzucony za burtę życia.
Z daleka dobiegły go nawoływania.
– Edwardzie! Edwardzie! – Rozpoznał Helenkę.
Przywarł do ziemi. Prawie przestał oddychać. Głosów było więcej.
Chyba sąsiedzi. Tak, Jareczek chrypiał i ten jego kumpel spod siódemki. Przeszli.
Rozmawiali o nim – a raczej o tym, który już nie istniał, bo on był tylko zaszczaną
szmatą w krzakach i nikt tu nawet nie spojrzał.
Do wieczora tak zmarzł, że ledwie mógł ruszyć ręką. W ostatnim przypływie
świadomości przypomniał sobie o fabryce. Wypełzł na drogę. Minęła chwila,
nim zdołał wstać z kolan. Ruszył w kierunku ziejących pustką budynków.
Wszedł przez dziurę w ogrodzeniu. Fabryka ledwie majaczyła na tle mrocz
nego nieba. Miasto świeciło w oddali buro-żółtą łuną, ale tu królował mrok, tylko
o ton jaśniejszy od czarnych zarysów rozczapierzonych drzew i sterczących
w niebo kominów. Widok jak z horroru.
Doszedł na środek placu i oparł się o maszt z resztkami flagi. Nad głową
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dyndał głośnik. Budynek po prawej zionął pustymi oczodołami po wybitych
oknach. Resztki szkła skrzyły się u podnóża jak lód. Na murze widniał napis:
„Praworządność i ład społeczny – warunkiem socjalistycznej odnowy”.
Po lewej stały dwa czteropiętrowe biurowce. Na nich macki bezlistnego
bluszczu. W tym drugim dostrzegł nawet szyby. Ruszył w jego kierunku.
Usłyszał trzask. Coś zaskwierczało. Ogień? Znak? Tak!
– Elishya? Elishya, to ty?
Płomień wystrzelił z okien, jasną kolumną wzbił się w niebo. Huczał,
zawodził, wzywał go do siebie, a przy tym migotał tym upragnionym przez
niego błękitem.
Chciał podejść, ale żar palił zbyt mocno. Ściany rozpadały się na jego oczach.
Resztki szyb strzelały z gorąca. Tynk syczał, wyzwalając na boki kłęby dymu.
Budynek wrzał jak diabelski kocioł.
Edward drżał z pożądania, lecz coś mu podpowiadało, że musi spojrzeć na to
z góry. Objąć wzrokiem, poczuć powiew na twarzy, a jeśli trzeba – skoczyć.
Kopniakiem wyłamał drzwi. Minął zwały gruzu i wbiegł na metalowe schody.
Zarwały się w kilku miejscach i chwilami musiał iść po poręczy. Mijał piętro
za piętrem. Nagły przypływ sił dodał mu skrzydeł.
Wejście na dach zastał zamknięte. Znalazł pręt i uderzył. Raz, dru
gi, trzeci. Kłódka trzasnęła z metalicznym jękiem. Szarpnął za klapę.
Opadła z tumanem pyłu. Kaszląc, przetarł twarz i wyszedł na zewnątrz.
Ogień barwił niebo złotobłękitną łuną i w tym świetle księżyc wyglądał jak
splamiony krwią.
Ruszył w jego stronę i na krawędzi dachu spojrzał w dół. Budynek obok
zapadł się do cna, ale płomienie wciąż lizały mu stopy. Dym chłostał twarz,
jakby był biczem samego diabła. Wystarczyłby krok, by Edward dał się temu
pochłonąć. Jeden krok. Nie! Ledwie parę centymetrów. Czy tego chciał? O tak!
Nie tyle chciał, co wręcz pożądał!
W dole widział Elishyię. Była w ogniu, ogień był nią. Język sunął w jego stronę,
usta zapraszały, by w nie skoczył. Czekały go rozkosze, jakich dotąd nie zaznał
i pewnie dawno by się zdecydował, gdyby nie tchórz skryty w nim samym.
Sflaczały urzędas, który trzymał się krawędzi umysłu i jak mantrę powtarzał:
– To szaleństwo!
– To szaleństwo!
– To szaleństwo!
Edward próbował go stłamsić. Elishya wiła się tam w dole i wiedział, że jeśli
chce mieć tę moc na zawsze, musi do niej skoczyć.
Nabrał tchu.
– Najdroższy! – Usłyszał za sobą.
Helenka biegła do niego z rozpaczą w oczach.
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– Nie! Kochana, nie! Ja… wybacz…
Nie, nie był w stanie znieść wyrazu jej twarzy. Tego żalu i rozczarowania.
Skoczył. Sekundy rozciągnęły się jak z gumy. Leciał i jednocześnie słyszał
stukot swego serca. Płynął w powietrzu, ale jakoś ślamazarnie, jakby od ognia
dzieliła go cała wieczność.
Elishya czekała, tylko czemu patrzyła teraz tak szyderczo?
– Nie!
Zrozumiał. Ci ludzie – karzeł, albinos i reszta – oni byli martwi, a on właśnie
do nich dołączał.
Płomień osmalił mu włosy. Zapiekło go. Zabolało. Chciał wrócić. Rozpacz
liwie zamachał rękami. Nie! Na to było już późno.
Twarz Elishyi wykrzywił grymas – najpierw pogardy, potem zdziwienia,
aż wreszcie wściekłości?
Poczuł szarpnięcie.
– Kochany! – Usłyszał przy uchu.
Helenka chwyciła go tak mocno, że zabrakło mu tchu. Elishya buchnęła
ogniem. Chciała pożreć ich oboje, ale płomień ledwie smagnął im stopy.
Edward splunął. Ślina skapnęła w oko Elishyi. Ta zamrugała, rzygając ogniem
na wszystkie strony. Nie pomogło. Nie była w stanie ich dopaść. Jakaś siła
ciągnęła oboje z powrotem i gniew Elishyi nie mógł już im zaszkodzić.
Centymetr po centymetrze wjechali na dach. Czyjeś ręce chwyciły ich
i pociągnęły na rozgrzaną papę. Upadli. Helenka wylądowała wprost na nim.
– Niezła z pani wariatka, pani Heleno – powiedział Andrzej-alpinista,
wyplątując ją z liny.
– Niewiele brakowało. – Towarzysz pokiwał głową.
– Najważniejsze, że się udało – odparła i spojrzała na Edwarda. – Coś ty chciał
najlepszego zrobić, głuptasie?
– Hel… Och Hel… Wybacz, ja…
– Wybaczę dopiero wtedy, gdy mi obiecasz, że już nigdy czegoś takiego nie
zrobisz. – Uśmiechnęła się jak matka na widok niesfornego dziecka.
Patrzył na nią zauroczony. Była taka piękna z tymi rozwichrzonymi włosami,
a w oczach miała więcej mądrości, niż kiedykolwiek znalazłby we własnych.
Przełknął ślinę.
– Helenko… Widzisz ja… ja nie jestem tym, za kogo mnie masz…
– Co ty nie powiesz. A może to ja nie jestem taka, jak myślisz?
Sięgnął do jej policzka, a kiedy dotknął, ujrzał ledwie widoczny błysk
pod skórą. Złocista łuna zalśniła jej w oczach.
– Helenko, ty…?
– To jak będzie z twoją obietnicą?
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– Dobrze, Helenko. Przysięgam, że już nigdy ci tego nie zrobię, tylko…
– Tylko co? – spytała, ściągając brwi.
– Tylko proszę, wyrzuć te spinki.
Epilog
Edward leżał w dużym pokoju pod kołdrą i popijał herbatę. Helenka
zarządziła, że po tym wszystkim, co zaszło, potrzebuje kilku dni wypoczynku.
Stała przy oknie tyłem do niego i nucąc, podlewała kwiaty. Kot prężył się obok
niej niczym łuk tryumfalny. Co rusz domagał się pieszczot.
„Przysiągłbym, że wcześniej nie był taki czarny” – pomyślał Edward.
Sięgnął po gazetę, którą Helenka przyniosła wraz z bułkami. Na pierwszej
stronie zobaczył zdjęcie płonącego budynku. Tytuł towarzyszącego mu artykułu
brzmiał: „Śmierć w płomieniach”.
Edward usiadł i przeczytał:
„W ciągu kilku ostatnich godzin zginęło w płomieniach dziewiętnastu
mężczyzn. Policja nie zna jeszcze przyczyny tych zdarzeń. Pożary wybuchły
jednocześnie w wielu miejscach w kraju. Kim są ofiary, wciąż nie wiemy.
Stwierdzono jedynie, że byli to wyłącznie mężczyźni…”.
Odłożył gazetę i spojrzał na Helenkę. Śpiewała, pieszcząc kwiatek czubkami
palców. Słońce wschodziło i jej postać tonęła w blasku. Ona i kot – świetliste
wycinanki na tle włoskiego błękitu.
Wstał z kanapy. Podszedł i przywarł do niej całym ciałem.
– Widzę, że muszę wejść w jedną z doniczek, by zwrócić na siebie uwagę.
– To nie będzie konieczne. – Uniosła się na palcach i go pocałowała.
Potem, porzuciwszy kota i kwiatki, poprowadziła go z powrotem do łóżka,
a na to, co robili dalej, lepiej już spuścić zasłonę milczenia.

Joanna Stoga
Ukończyła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie (dyplom w pracowni
I zabeli Jaroszewskiej). Od 2014r jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.
Od trzech lat również pisze, co zaowocowało między innymi publikacją w “Szortalu”.
Obecnie kończy pierwszy tom swojej powieści przygodowej w klimatach fantasy.
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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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