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Wiosna nadeszła, a te kilka śnieżyc, które wykipiały z marcowego garnca,
nie powstrzymają jej przed sprowadzeniem cieplejszych dni. I chociaż wieczory
bywają jeszcze chłodne – to nic, macie przecież nasz magazyn, by sobie czas
umilić przy herbatce.
Temat numeru, czyli „mityczne stworzenia w modernistycznych rolach”
powstał dość prozaicznie: nasz kolega Mariusz (zajmujący się składem) zaczął
żartować o wampirze-programiście ciągle biorącym nocne zmiany. Pomysł tak
się nam spodobał, że postanowiliśmy przekuć go w życie. W naszych głowach
od razu pojawiły się wizje wodników-hydraulików, golemów-ochroniarzy,
rusałek-modelek, czy może idąc bardziej tropem fantastycznym – krasnoludówprzedsiębiorców czy korpo-orków. Tyle istot mogących żyć wśród nas.
Ów motyw spotkamy np. w cyklu „Patrole” Siergieja Łukjanienki, cyklu Jakuba
Ćwieka „Kłamca”, czy choćby w cyklu o wampirach w PRLu Andrzeja Pilipiuka.
Podejrzewam, że przykładów znajdzie się o wiele więcej.
A co w środku? Miło mi Was poinformować, że gościem siódmego numeru
„Białego Kruka” została Marta Kisiel! Wywiad z nią przeczytacie już na następnej
stronie. Poza tym felieton Grafomana. Oczywiście numer nie byłby pełny bez
prozy. Zaproponujemy pięć świetnych opowiadań, a na deser pierwsze rozdziały
powieści dwójki laureatów naszego konkursu na „Powieść w odcinkach”.
Mamy nadzieję, że zachwycicie się nimi, tak jak i my.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury.
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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WYWIAD

Wywiad z Martą Kisiel

Gościem obecnego numeru „Białego Kruka” jest Marta Kisiel. Polska pisarka
fantastyki, z wykształcenia polonistka. Autorka niebanalna, mająca na swoim
koncie wiele powieści, opowiadań oraz tłumaczeń, niebojąca się aniołów w bamboszach, trupów, nawiedzonych miejsc oraz innych paskudztw.
Biały Kruk: Dziękujemy, że zgodziłaś się udzielić wywiadu. Pozwól,
że na początek zadam standardowe pytanie. Jak to się u ciebie zaczęło?
Od zawsze wiedziałaś, że chcesz pisać, czy może przyszło to z czasem?
Marta Kisiel: Chyba od zawsze. Odkąd sięgam pamięcią, w mojej głowie
zawsze buzowały przeróżne historie. Tą pierwszą, którą postanowiłam przelać
na papier, była moja własna wersja „Wesołych przygód Robin Hooda” —
zakończenie oryginału rozczarowało mnie srodze i uznałam, że trzeba z tym
coś zrobić. Byłam wtedy chyba w czwartej klasie podstawówki, jeśli dobrze
pamiętam. Ale świadome postanowienie, że tak, chcę kiedyś pisać własne
książki, to już czasy późniejsze, licealno-studenckie. I jak zaczęłam w 2006 roku,
tak piszę i publikuję do dziś.
BK: Debiutowałaś w Fahrenheicie opowiadaniem “Rozmowa dyskwalifikacyjna”. Skąd pomysł na utworzenie Komisji Do Spraw Oryginalności
Dzieł i Arcydzieł i rozliczenie się z utartymi konwencjami? Ten tekst był
formą żartu i zabawy, formą manifestu, a może zapowiedzi?
MK: Wszystko zaczęło się od zaciętej dyskusji na forum Fahrenheita o świętej
trójcy fantasy, czyli elfie, krasnoludzie i obowiązkowej scenie karczemnej.
Część rozmówców uważała, że w fantastyce (a zwłaszcza w fantasy) wszystko
już było i niczego nowego nie da się napisać, a część wprost przeciwnie — że nie
liczy się wyłącznie to, o czym się pisze, ale też jak, że nawet najbardziej ograny
motyw można ugryźć z innej, nowej strony i stworzyć coś nowego. A że byłam
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Wywiad z Martą Kisiel
świeżo po serii pielgrzymek do dziekanatu przed obroną pracy magisterskiej, to jedno doświadczenie splotło
się z drugim i tak powstała wielce
szanowna Komisja.
BK:
Twoja
najsłynniejsza
powieść (inicjująca jednocześnie
cykl
o
tym
samym
tytule)
“Dożywocie” to plejada najróż
niejszych, zupełnie od siebie od
miennych postaci. Tak naprawdę
nieporównywalnie więcej je dzieli
niż łączy, życie z nimi powinno
wydawać się koszmarem, a jednak każda z istot ma niebagatelny
wpływ na Konrada i odmienia go.
Kogo widzisz w roli swojego po
zornie morderczego dożywotnika?
MK: Oj tam, od razu pozornie…
Ta rola bez wątpienia przypada mojemu mężowi — to on odpowiada
Marta Kisiel
za większość rewolucji w moim życiu,
zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Na szczęście tworzymy na tyle zgrany duet, że ogarniamy każdą, ile by ich nie było. Bez męża pewnie mogłabym
się cieszyć upragnionym świętym spokojem nawet przez całą dobę, ale wciąż
wstawiałabym brakujące przecinki zamiast pisać te własne.
BK: Trzynastego marca premierę miał najnowszy tom „Dożywocia”, czyli
„Oczy uroczne”. Możesz coś więcej o niej opowiedzieć? Jakie przeciwności
spotkają bohaterów?
MK: Tym razem, zamiast Licha i spółki, wracamy do bohaterów znanych
z „Szaławiły”, czyli Ody, Rocha i Bazyla. Oda pakuje się w poważne kłopoty
i przekonuje na własnej skórze, jakie niespodzianki kryje jej nieludzka natura.
Roch jest Rochem, tyle że jeszcze bardziej, co oznacza narastający konflikt z Odą,
natomiast Bazyl robi to, co każdy szanujący się czort robić powinien, mianowicie
knuje i kombinuje. Czyli jak to u mnie — szalone postacie, absurdalne dialogi,
śmiech do łez i wszechobecny chaos, a wszystko to szczodrze przyprawione
grozą i mitami, tymi słowiańskimi i tymi współczesnymi.
BK: Nadal tłumaczysz literaturę czy zarzuciłaś to na rzecz pisarstwa?
Lubisz to? Sądzisz, że tłumaczenie literatury jest niczym napisanie książki
od nowa, tak by polski czytelnik mógł zrozumieć jej treść?
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MK: Od ponad półtora roku zajmuję się wyłącznie pisaniem. Moim ostatnim
przekładem była „Dziewczynka, która wypiła księżyc” Kelly Barnhill i myślę,
że mocniejszym akcentem zakończyć nie mogłam. To jedna z tych książek, które
pokazują czarno na białym, dlaczego tłumacz, zgodnie z prawem autorskim, ma
rangę niemal równą autorowi, jest nazywany autorem przekładu. Tłumaczenie
literatury pięknej, a zwłaszcza literatury dla dzieci, to coś więcej niż czysto mechaniczne przepisywanie z jednego języka na drugi. Znacznie więcej.
Wymaga inwencji, polotu, umiejętności całkowitego wejścia w cudzy styl i cudzą
wyobraźnię i odnalezienia takiej formy, nie zawsze oczywistej, która najlepiej
odda autorski zamysł w języku innym niż język oryginału, a czasem, gdy to konieczne, wyrazi tego samego ducha nowymi słowami.
BK: Pytanie od jednej z naszych redaktorek. Czy odkąd piszesz i skupiasz
na tym swoją karierę, to patrzysz na otaczający nas świat w innych kategoriach? Zamieniłaś się w wiecznego poszukiwacza inspiracji czy może
chłoniesz go całą sobą, jak dotychczas?
MK: Ależ jedno nie wyklucza drugiego! Ustawicznie rozglądam się
za inspiracją, przy okazji chłonąc jak najwięcej ze świata. To jest coś, co dzieje
się mimowolnie, trochę poza mną. Tak działa mój mózg, a ja nic nie mogę na to
poradzić. Nie żebym narzekała, wprost przeciwnie! Życie bez tego wydaje mi
się nudne.
BK: Jak się czułaś podczas zeszłorocznej gali Zajdli? Trzy razy
otrzymywałaś nominację i zgodnie z przysłowiem „do trzech razy sztuka”
udało Ci się wygrać. Spodziewałaś się, że „Szaławiła” otrzyma nagrodę, czy
może było to dla ciebie zaskoczeniem?
MK: Oj, było, i to wielkim. Nie zaliczam się do autorów penetrujących
nieznane planety i lądy, wymyślających całe światy czy projektujących
przyszłość. Trzymam się zdecydowanie bliżej ziemi, tego prostego, ludzkiego
tu i teraz, spraw małych i codziennych. Jasne, szukanie kontaktu z cywiliza
cjami z drugiego krańca kosmosu czy odbudowa naszego świata po apokalipsie
to tematy ważne i fascynujące, lecz równie ważne, a czasem i ważniejsze, jest
budowanie relacji z ludźmi, którzy już nas otaczają. Bo często są nam jeszcze
bardziej obcy niż ci nieszczęśni kosmici, a to najlepsza recepta na katastrofę
bardzo bliskiego zasięgu. Taka właśnie jest moja mała „Szaławiła” — mimo
fantastycznych wątków opowiada przede wszystkim o dochodzeniu do ładu ze
światem i samym sobą, co bywa procesem bolesnym i skomplikowanym nawet
bez nieludzkich genów w pakiecie. Ale z jakiegoś powodu tak mocno przypadła
czytelnikom do serca, że nagrodzili ją Zajdlem. Z jednej strony do tej pory trochę
trudno mi w to uwierzyć, z drugiej zaś cieszy mnie niesamowicie, że i taka fantastyka, daleka od tej twardej, „prawdziwej” czy „poważnej”, bywa doceniania.
BK: Dziękuję Ci, Marto, za rozmowę.
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O schematach i ich łamaniu
Przemyślenia Grafomana

Podobnie jak większość z Was lubię książki, czy to mniej lub bardziej
znanych autorów. Lecz zawsze natrafiam w nich na jedną cechę wspólną – schematy. Oczywiście, żyjemy w czasach, kiedy to prawie wszystko zostało napisane
oraz trudno o jakąkolwiek oryginalność. Pracując nad własnymi utworami, nie
unikniemy ich, ba, uważam, że dobrą rzeczą jest się czymś zainspirować, czy
posiadać pewne wzorce, mogące pomóc rozwinąć nasz warsztat. Ba, często aby
owe konwencje złamać musimy wpierw sami nimi podążyć; napisać podobnie,
by je zrozumieć. Robimy to dla własnego rozwoju. Kto z autorów horrorów
nie spróbował choć raz napisać coś w stylu Lovecrafta, Kinga lub Poe, niech
pierwszy rzuci kamieniem.
Au! Okej, czyli jeszcze są tacy.
Tyczy się to również innych gatunków. Analiza, próby dostosowania ich
do swoich potrzeb, poznawanie innych twórców i sposobów, w jaki oni podeszli do tematu – a wszystko, by rozwinąć własne umiejętności oraz odnaleźć
swoją niszę. To właściwe zachowanie. Nazywam to inteligentnym podejściem.
Lecz jest również inna droga, szybsza, prostsza, ale wymagająca sporo szczęścia,
by czytelnicy nie zorientowali się, do czego doszło. W czym tkwi tajemnica?
Otóż autor równo kopiuje rozwiązania innych pisarzy, bez refleksji, popełniając
odtwórstwo.
Z tego miejsca chciałbym oświadczyć, że ja, Grafoman, takiego podejścia nie
cierpię. Odtwórstwu, zrzynaniu i jechaniu ciągle tym jednym, samym, utartym
schematem mówię kategoryczne nie!
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Gdy byłem jeszcze na początku gimnazjum zacząłem masowo czytać fantasy. Jako fan gry „Wrota Baldura” łykałem wszystko, co związane z Zapomnianymi Krainami niczym młody pelikan. Nie mówię, że to złe książki, ale miały
swoją wadę, o czym za chwilę. Wtedy hołubiłem ten świat, i do tej pory mam
do niego i jego bohaterów pewien sentyment. Również w tym okresie odbyła
się premiera kinowa „Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia” Jacksona. Oj, niejednego młodego człowieka ten film popchnął ku Tolkienowi, a potem fantasy.
Na mnie też zadziałał. Następnego dnia po obejrzeniu filmu wasz grafoman
pobiegł do biblioteki i wypożyczył wszystkie trzy części Władcy Pierścieni oraz
Hobbita. Choć bawiłem się przednio przy lekturze, to jednak z każdym kolejnym rozdziałem pojawiało się dziwne uczucie, że skądś to znam (i nie miałem
na myśli filmu). Kilka miesięcy później przeczytałem jeszcze raz „Dolinę Lodowego Wichru” R.A. Salvatore’a (na marginesie – najlepiej ją wspominam) oraz
pozostałe książki cyklu i bach! Kurtyna się otwiera, oczy puchną od bolącego
światła. U Tolkiena i Salvatore’a mamy potężny artefakt magiczny, próbujący
zepsuć duszę posiadacza. Mamy drużynę formującą się w konkretnym celu.
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Mamy elfy, krasnoludy, niziołki vel hobbity. Bach, przecież to jedno i to samo.
Dlaczego tak? Prawda, są różnice w świecie, ale okazuje się, że po Tolkienie
autorzy seryjnie powielali jego pomysły, zmieniając naprawdę niewiele, a przez
to tworząc kolejne, odtwórcze klisze fantasy.
Od tamtego czasu obserwuję ten problem. Tolkien jest w tym przypadku chyba najbardziej jaskrawym przykładem, rzutującym na cały gatunek.
Przyjrzyjmy się i spójrzmy, ile to książek i światów w nich przedstawionych są
kalką Śródziemia. Dużo tego, co nie? I powtarzam, mówię tu na razie tylko o odtwórstwie od Tolkiena, bo to mnie do tej pory najbardziej boli. Innym znanym
cyklem, jaki mogę wymienić jest Harry Potter. Po jej sukcesie, historii o szkołach
magii lub supermocy powstało od groma. Pisarze próbowali wbić się w trend,
wykorzystując, lepiej lub gorzej, koncept Rowling.
Naśladownictwo to bolączka również innych gatunków. Horrory nawet
bardziej cierpią na powtarzalność klisz, SF niestety także nie uniknęło tego
problemu, co szczególnie uwidaczniają space opery. Pisane na szybko masowe
serie, które mają się sprzedać i tyle. Sklepy z tanimi książkami pełne są takich
fabrycznych tworów.
Na szczęście istnieją autorzy, którzy na swój sposób wzięli tolkienowski
sposób budowania świata przedstawionego i złamali go, tworząc nową jakość.
Dla przykładu: Andrzej Sapkowski, który odarł świat z jego heroizmu, ukazał
brudy średniowiecznego życia i dodał mitologię słowiańską. Wiedźmin stał się
ówczesnym powiewem świeżości i podobnie jak wymieniony przeze mnie film
„Władca Pierścieni” przyciągnął czytelników do fantastyki. Fajnym przykładem
z kinematografii jest również „Avatar” Camerona. Wielu narzekało, że to tak
naprawdę „Pocahontas” w kosmosie. Szczerze? Nawet jeśli, to przeniesienie
akcji do obcego świata dodało filmowi sporo wartości.
Oczywiście nie mylmy schematów z archetypami idącymi za pisarzami od
początku ludzkości. Motyw mistrza, podróży, wewnętrznej zmiany bohatera,
walka dobra ze złem; to wszystko, co przewija się od niepamiętnych czasów.
Jednak na archetypy również trzeba znaleźć sposób.
Osobiście wierzę, że łamanie wzorców, klisz itd. oraz próby ukazania ich
z zupełnie innej perspektywy tworzą tę dobrą drogę do wartościowych utworów.
Jednak wymaga to od autora sporo pracy i przemyśleń.
Ja w odtwórstwie, i to często masowym, byle wykorzystać trendy, widzę
zło i próbuję z tym walczyć. Same schematy nie są złe – inspirowanie się nimi,
uczenie się ich stanowi część rozwoju własnych umiejętności, o ile podejdziemy
do nich z głową, by przysłużyły się naszemu warsztatowi.
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Każdy dług należy spłacić
Wiktor Orłowski
– Wstań – rzekła królowa, krzywiąc usta w pogardliwym grymasie.
Głos miała znudzony i pełen wyniosłości, ale w jej oczach czaił się twardy błysk
desperacji. – Mówisz, że kim jesteś?
Była piękną kobietą. Jej uroda, chłodna i dostojna, podkreślona szalonym
halo złotej sukni, klejnotów i kunsztownie upiętej fryzury, niemal odwra
cała uwagę od kłopotliwego szczegółu: spracowanych dłoni pod jedwabiem
długich rękawiczek.
Powód był powszechnie znany, choć z dworskich szlachciców i szlachcianek
szło pasy drzeć, a i tak nie puściliby pary z ust.
Królowa była córką młynarza.
Czarownica westchnęła, podniósłszy się z kolan.
– Jestem wiedźmą, moja pani. Wędruję od miasta do miasta, od wsi do wsi,
strzegąc prawości zawieranych umów. Zwą mnie Ceol.
– Każda jedna przybłęda twierdzi, że jest czarodziejką i zaraz chce być matką
chrzestną królewskiego dziecka. – Władczyni lekceważąco machnęła ręką. –
Niech ci będzie, wierzę. Możesz coś poradzić na moje nieszczęście?
– Wasze nieszczęście, pani, to bolączka każdej śmiertelnej kobiety: mieć
za męża i ojca dwóch idiotów. Na tę część nic nie poradzę – rzekła spokojnie
Ceol. – Co się zaś karła tyczy, mogę pomóc.
Kilku rycerzy z sykiem dobyło mieczy z pochew, by skrócić czarownicę
o głowę, ale królowa wstrzymała ich gestem.
– Mów – zażądała głosem ochrypłym z napięcia. Brzemię koszmaru zdawało
się ją wręcz przygniatać.
Wszystko zaczęło się przed rokiem, kiedy jeszcze jako trzecia córka zapija
czonego młynarza zasiadała nie na królewskim tronie, lecz co najwyżej
na ciasno ubitej beli siana. Wiedziony przywleczoną zza mórz, kretyńską modą
król zażyczył sobie ocieplenia kontaktów z gminem. Wtedy to owładnięty go
rzelnym widem młynarz palnął w przytomności władcy, że jego córka potrafi
z pszenicy wyplatać nić ze szczerego złota.
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Każdy dług należy spłacić
Chytry władyka błyskawicznie dokonał rachunków. Dziewuchę kazał
zapakować na wóz i dostarczyć sobie na zamek, do izby wypełnionej stertą pszenicznych kłosów. Na zaplecenie złotych szpul dał jej jedną noc.
– A jak nie podoła? – zapytał wówczas trzeźwo majordomus. – Wyśmieją
nas, że król w banialuki wierzy i dziewki ze wsi na dwór sprowadza.
– To każ ją wtedy ściąć – odrzekł władca, wzruszywszy ramionami. – Przy
najmniej gawiedź dostanie widowisko.
Dziewczyna, jeśli wierzyć plotkom, popadła w histerię. Pół nocy wyła,
na przemian klęła i upraszała łaski, obiecując strażnikom ustanowionym przy
drzwiach jej komnaty cuda na kiju. Nad ranem jednak znaleziono ją zupełnie
spokojną, a wraz z nią cały stos szpulek. Nić w blasku świtu połyskiwała złotem.
Król natychmiast kazał przygotować drugą komnatę pełną pszenicy, jesz
cze większą. I również tym razem o poranku znalazł złoto. Wtedy król oszalał
i kazał po sam sufit wypełnić pszenicą olbrzymią salę tronową – kiedy nad
ranem zmęczona dziewczyna pokazała mu złoto, ku zgrozie dworu miłościwie
panujący oświadczył, że bierze ją sobie za żonę.
Nie obeszło się zresztą bez skandalu, bowiem staremu przyobiecana już była
młodziutka Kunegunda, druga córka króla sąsiedniego Ackenfurtu, której wcale
udane konterfekty król kazał wieszać sobie w prywatnych komnatach, ze szcze
gólnym uwzględnieniem wychodka. Odrzucona księżniczka ryknęła płaczem,
zaś jej niemniej oburzony ojciec ryknął zapowiedzią wojny. Pogranicze zaroiło
się od błędnych ackenfurckich rycerzy gotowych własnym mieczem zmyć
hańbę, którą okryto ich piękną panią.
W rzeczonej materii wykazano się jednak godnym podziwu rozsądkiem –
tak ze strony królestwa, jak i obrażonego sąsiada. Pysk czarnej bestii wojny
zapchano korzystnymi cłami za przewóz złotego sukna, zaś niedoszłego teścia
udobruchano paroma intratnymi umowami handlowymi. Dziewczęce łzy otarto
fatałaszkami złocistymi niczym słońce w zenicie.
Wesele odbyło się z wielką pompą. I nikt, aż do przedwczoraj, nie wiedział,
jakim cudem świeżo poślubiona królowa potrafi wyplatać z pszenicy czyste złoto.
Wiedźma westchnęła cicho. Jedno trzeba było dziewczynie oddać – miała
głowę na karku. Kiedy tylko zamówienia przekroczyły moce przerobowe jednego karła, który zresztą zniknął jak sen jaki złoty, w mig skrzyknęła całą
załogę czarodziejskich pokurczów i w niedużym folwarku pod stolicą założyła
manufakturę. Mało tego, przez niespełna rok utrzymywała jej istnienie
w sekrecie! Wprawdzie karły grymasiły i boczyły się jak wysoko urodzone panny,
zakładały związki zawodowe i żądały płatnych dni wolnych, ale pracowały
dobrze i potrafiły dochować tajemnicy. Królowa zadośćuczyniła wszystkim ich
fanaberiom, modląc się, by jej dobroczyńca nigdy nie wrócił.
Przez pewien czas było dobrze.
10

Wiktor Orłowski
Jeszcze przed wiosną królewska manufaktura opanowała cały kontynentalny rynek zbytu złotego sukna. Król, promieniejąc z zachwytu, całował ręce
swojej zdolnej żony. Otworzono przetarg na rozbudowę królewskiego skarbca.
Niedługo później w kraju gruchnęła radosna wieść – pani jest przy nadziei.
Cały dwór z niecierpliwością oczekiwał szczęśliwego rozwiązania.
I tylko jedna osoba nie mogła spać, w ciemnościach nocy wstrząsana
drgawkami przerażenia – biedna córka zapijaczonego mąkoroba, która,
by uchronić szyję przed katowskim mieczem, obiecała pokurczowi swoje
pierwsze dziecko.
Kiedy karzeł zjawił się w jej komnacie, runęła z płaczem na kolana, błagając
i zaklinając go, by zmienił zdanie. Skonfundowany wybuchem skrzat ustąpił.
Dał trzy dni na odkrycie jego prawdziwego imienia – jeśli spełni ten warunek,
nie odbierze jej córki.
Termin mijał jutro o północy.
– Mogę odkryć imię karła, pani – powiedziała cicho czarownica. – Ale oczekuję
zapłaty. Innej niż ta – dodała, potrząsnąwszy złożonym na czworo papierem,
jednym z tych, które królowa kazała przybijać na rozstajach dróg. Krążące
na targach plotki o „połowie królestwa i królewnie za żonę” należało wsadzić
między bajki, ale przyobiecana kwota trzech kop złotych denarów brzmiała
interesująco, nawet po odliczeniu wściekle wysokiego podatku.
Królowa zmrużyła oczy w namyśle.
– Wiesz, co robi się w tym kraju z czarownicami, Ceol?
– Zapewne to samo, co w każdym innym – pali na stosie. Tak jak królowe
niedotrzymujące umów. – Wiedźma wytrzymała jej spojrzenie. To władczyni
pierwsza spuściła wzrok.
– Czego sobie życzysz? – spytała.
– Twoich włosów, pani.
Królowa zamarła na swoim tronie, zagryzając karminowe wargi.
W zamyśleniu bezwiednie bawiła się niesfornym kosmykiem, który ubiegł
z jarzma misternej fryzury. Włosy miała przepiękne – puszyste i grube, mieniące
się odcieniami złota. Jej duma i chluba.
– Zgadzam się, czarownico. Masz czas do jutrzejszego jedenastego dzwonu.
– Pozwól, że przestrzegę cię, nim odejdę. – Zielone oczy Ceol błysnęły niebezpiecznie. – Potraktuj to jako przyjacielską radę. Lepiej daj mu, czego żąda.
Cała asystująca królowej świta wstrzymała oddech. Władczyni poruszyła się
niespokojnie.
– Nie rozumiem, o czym mówisz, wiedźmo – odparła zimno.
– Ależ rozumiesz, pani. – Czarownica skłoniła się nisko. – Każdy dług
należy spłacić.
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***
Znalezienie karła wbrew pozorom nie jest takie trudne, szczególnie jeśli jest
się wiedźmą obdarzoną dobrym węchem i amuletem z leszczyny (na rozwikłanie
splątanych dróg). Ceol obróciła artefakt w dłoniach i popędziła konia w stronę
południa, ku majaczącej w oddali posiniałej linii niskich, prastarych gór.
Głęboki jar znalazła o zmierzchu. W nozdrza uderzył ją zapach lasu i ogni
ska – aromat płonącego drewna, wilgotnej darni, świeżych ziół, zniewalająca
woń warzonego w kotle gulaszu. Zeskoczyła z konia i roztarła dłonie, splatając
krótkie zaklęcie mające uczynić jej krok bezszelestnym.
Była już blisko. Słyszała trzask płomieni, bulgot gorącej strawy i nierówny,
skrzekliwy śpiew:
„Dzisiaj będę warzył, jutro będę smażył,
A pojutrze odda mi królowa dziecię!
Bo nikt nie wie o tym, żem jest…”1
– Titelitury – odezwała się głośno. Karzeł zakrztusił się gorącą potrawką,
podskoczył jak kura na grzędzie i runął z niskiego pieńka. Rozkaszlał się chrapliwie.
– Na litość wszystkich bogów…! – wychrypiał przez ściśnięte gardło. – Ceol!
– Kopę lat, co? Tak coś czułam, że cię tu znajdę. – Wiedźma przysiadła się do
ogniska. Wyciągnęła w stronę płomieni zziębnięte dłonie.
Karzeł łypnął spode łba. Był krępy, krzywonogi i koszmarnie brzydki.
Sięgał jej nie wyżej niż do pępka, długą, postrzępioną brodę zatykał krasnoludzką
modą za pas. W głębi ciastowatej, rozlazłej twarzy lśniły mu ciemne oczka, kaprawe i złe.
– Czyli mnie szukałaś – burknął podejrzliwie.
– Ano.
– Aha. – Zapadła chwila ciszy. Titelitury wetknął łyżkę do kociołka
i zamieszał. – Czyli to będziesz ty.
– To będę ja. Co tam masz?
– Cielęcina z kminkiem.
– Daj.
Przez chwilę jedli w milczeniu. Wiedźma oblizała swoją łyżkę do czysta
i schowała do cholewy wysokiego buta.
– Powiem królowej jak się nazywasz – rzekła spokojnie.

1

Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Titelitury w: Baśnie braci Grimm (przekł. M. Tarnowski)
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– Wiem. Nie sądzę, żebyś dobrze na tym wyszła. Królowa wybitnie nie lubi
dotrzymywać umów – sarknął.
– Na cholerę ci to dziecko, Titelitury?
– Nie wiem – odparł karzeł poważnie. – Nie miała już nic, co mogłaby mi dać.
Nie wiedziałem, o co prosić… To był podszept. A w naszym fachu z podszeptów
często rodzą się wielkie historie.
– Tu nie będzie wielkich historii.
– Może tak, wiedźmo – mruknął cicho. Blask ogniska rozpalał w jego oczach
niepokojące iskry. – A może nie.
***
Karzeł przybył równo z dzwonem wybijającym godzinę jedenastą. Pojawił
się znikąd – ot, w mgnieniu oka wyrósł wprost z podłogi tak samo jak tego dnia,
gdy młynarska córka w rozpaczy żegnała się z życiem.
Tłum szlachetnie urodzonych zafalował. Wybuchły szepty, po chwili ucięte
jednym władczym gestem królowej.
Wyglądała na dużo spokojniejszą. Jej policzki odzyskały zdrową, rumianą
barwę. Odziana w suknię wyszywaną złotem, zdobna w brylanty wielkie jak kurze jaja, w szafiry migoczące błękitem nieba, promieniała urodą
i dostojeństwem godnym monarchini.
– Podejdź – przemówiła, prostując się za suto zastawionym stołem. Karzeł
zbliżył się na przewidzianą etykietą odległość i zgiął w dworskim ukłonie.
– Rad jestem, widząc cię w szczęściu i zdrowiu – powiedział złym tonem,
podnosząc wzrok. Patrzył nie na królową, lecz na postać za jej plecami,
na wiedźmę stojącą w milczeniu pod ścianą. Króla nie było. – Mniemam,
że odkryłaś już moje miano?
– To się okaże, karle. – Królowa uśmiechnęła się zjawiskowo. – Najpierw
przysięgnij, że jeżeli je odgadnę, dochowasz warunków umowy i odejdziesz.
Pokurcz skrzywił się cierpko.
– Przysięgam – prychnął. Tłum dworzan zafalował jak przybrzeżne trzciny.
Władczyni powiodła po nich spojrzeniem i przemówiła:
– Wiedz, że od trzech dni cały dwór w pocie czoła głowił się nad zagadką.
Sporządzono listę najbardziej dziwacznych imion, jakie słyszała ta ziemia.
Przez jakiś czas przodował Musztardownik, choć z tym świńskim ryjkiem
bardziej wyglądałeś mi na Pieczeń Cielęcą. – Królowa skrzywiła się. W tłumie
dworzan ktoś ryknął śmiechem, a twarz władczyni skurczyła się w jadowitym
grymasie.– Titelitury – powiedziała cicho, ale wyraźnie. – Jesteś Titelitury,
przeklęty skrzacie. Od tej pory będzie nosił to imię każdy, kto odważy się zadrwić
z królewskiego majestatu. A teraz precz z mojego zamku!
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Skrzat tkwił pośrodku sali bez słowa. Nie reagował na rubaszne gwizdy
i rozbawione komentarze nieszczególnie przystojące szlacheckiej i rycerskiej godności. Nie poruszył się nawet wówczas, gdy należycie wypieczone
udko jarząbka śmignęło mu o włos od twarzy, wzbudzając tym samym gorący
aplauz biesiadników. Miotacz jarząbkiem – skądinąd zawołany oszczepnik i as
turniejów rycerskich – szykował się już, by poprawić chybiony rzut. Królowa
śmiała się do rozpuku. Był to brzydki dźwięk: jazgotliwy i pozbawiony wdzięku,
właściwy bardziej przekupce z małomiejskiego targu. Łzy ciekły jej po starannie
umalowanych policzkach.
Tylko dwie osoby dalekie były od wesołości.
Mierzyli się wzrokiem – czarownica i karzeł, dwa odpryski chaosu, drwina
z praw ludzkich oraz boskich. Wiedźma rozchyliła wargi i wypowiedziała coś
bezgłośnie. Titelitury odwrócił się na pięcie i odszedł.
***
Wyczuła go od razu. Jeszcze zanim pokonała ostatni stopień chybotliwych
schodów skrzypiących niczym powykręcane stawy artretycznej staruchy – czuła
kwaśny, cierpki odór jego obrzydzenia i niechęci podszytej lękiem.
Drzwi izby otworzyła demonstracyjnie powoli. Nocowała na stryszku
niewielkiej karczmy, której gospodarz musiał popaść w tak głębokie kłopoty finansowe, że godził się przyjąć pod swój dach wiedźmę.
– Chętnie skorzystam z męskiego towarzystwa tej nocy – powiedziała
w przestrzeń, palcami rozczesując ciemnorude włosy. Ciasna izba tonęła
w ciemnościach, ale Ceol widziała wyraźnie, choć jedynie w odcieniach
szarości – runy za dziecka wypalone żelazem na skórze pozostawiły, prócz
brzydkich blizn, doskonałe czary. – Ale to może nadszarpnąć twoją reputację.
Mężczyzna charknął i splunął na nieszczególnie czystą podłogę.
– Nie tknąłbym cię kijem przez szmatę – warknął.
– Coś ty za jeden?
Nagłym ruchem sięgnął za pazuchę. Czarownica uniosła rękę, gotowa spleść
mordercze zaklęcie, ale mężczyzna jedynie wyjął starannie zawiązaną sakiewkę.
Nie była duża, za to wypchano ją bardzo skrupulatnie.
– Twoja zapłata – wycedził, rzuciwszy jej sakwę pod nogi. – Naści i hajda ze
dwora.
Ceol strzeliła palcami. Rzemyk przewiązujący sakiewkę rozsupłał się sam –
nawet w półmroku izby dało się dostrzec połysk czystego, nowego złota.
– Nie taka była umowa.
– To złote nici. Cenniejsze od włosów królowej. – Mężczyzna wykrzywił
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 ogardliwie wargi. – Bierz i wynoś się z miasta. Z dobrego serca radzę, żebyś
p
zrobiła to jak najszybciej.
Wiedźma pochyliła się. Zanurzyła dłoń w splotach nici – były niewiele grubsze od dziewczęcych włosów, gładkie i śliskie jak skóra bazyliszka.
– Tacy jak ty dobre serce widują na rzeźniczej ladzie, kiedy mistrz sprawia
świeżo zarżnięte jagnię – powiedziała spokojnie, wstając. Właściwie nie była
ładna – chuda jak chłopska szkapa na przednówku, o bladej, lisiej twarzy
poznaczonej konstelacją piegów i ostrym wzniesieniem zbyt długiego, krogul
czego nosa. Jasnozielone oczy miała stanowczo zbyt stare; płonęły zimnym
blaskiem przyprawiającym o dreszcze.
– Waż słowa, dziewko!
– Przekaż swojej pani – ciągnęła, jakby go w ogóle nie usłyszała. – To mogła
nie być jedna z wielkich historii. I powiedz jej ode mnie jeszcze jedno.
Nie wykonała ani jednego gestu, ale ułamek oddechu później trzymała już
sakiewkę w dłoni. Wiedźma zważyła ją w garści, a potem cisnęła mu pod nogi.
– Każdy dług należy spłacić.
***
Przybyli o świcie.
Ceol nie opierała się, kiedy przemocą wywlekali ją ze skromnej izdebki
na poddaszu podupadającej karczmy. Nie protestowała, kiedy zdarli z niej
podróżną suknię z samodziału i zmusili do włożenia podartej, obscenicznej
szaty w kolorze kwiatów chryzantemy.
Kurewska żółć.
Dobra dla zdrajczyń, cudzołożnic i wiedźm.
Powiedli ją w stronę rynku – bosą i półnagą, z rękami skrępowanymi
za plecami, na kawałku powroza, niczym kobyłę na targ. Tłum wył i wrzeszczał,
miotając nadgniłe brukwie. Królewski herold krzyczał aż do zdarcia gardła.
– Ludzie! – wrzeszczał, plując kropelkami gęstej śliny. – Oto, co następuje!
Obecną tu dziewkę imieniem Ceol, z profesji i przyrodzenia wiedźmę, oskarża
się o kradzież dóbr królewskich, konszachty z siłami mroku, drwiny z praw
ludzkich i boskich, proceder kurewski, a nade wszystko obrazę królewskiego majestatu!
– A to kurewski proceder jest nielegalny?! – wrzasnął ktoś z gawiedzi. Jeden
z wlokących wiedźmę żandarmów teatralnym gestem sięgnął pod jej żółtą kiecę,
spod której wydobył pękaty mieszek pełen złotych nici.
Herold nadął pierś i ryknął jeszcze głośniej.
– Oto dowód! Siła świadków potwierdza, że wiedźma Ceol, za sprawą swojego przeklętego czarostwa, zdołała imię karła odgadnąć, za co zresztą kazała
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sobie zapłacić! A jako że Jego Łaskawość praktykom wiedźmim jest przeciwny,
gdyż obrazę praw ludzkich i boskich stanowią, tedy zapłaty nie ma i być nie
może! Tedy jasnym jest, że wiedźma królewskie złoto ukradła, za co w prawie
pisana śmierć!
– Nic nie rozumiem! – jęknął jasnowłosy wyrostek stający na palcach, by
widzieć cokolwiek ponad czarnym morzem głów skłębionego tłumu. – Wy cosik
z tego rozumiecie, panie? – spytał stojącego obok mężczyznę w mocno watowanym wamsie, z medalionem radcy prawnego.
– Rozumiem – mruknął jurysta głucho. – Spalą ją. Na litość wszystkich bogów,
spalą ją!
– Hę?
– Królowa nie chce dotrzymać warunków umowy, więc wiedźmę spalą.
– A to nie można jej puścić luzem? – zdziwił się chłopak.
– Nie można – odpowiedział mu łysy kapłan chramu bogini Yel. Sumiaste
wąsy zwisały mu aż na chudą pierś. – Ale o tym królowa jeszcze nie wie.
***
Kłęby gryzącego dymu z pochodni drapały ją w gardło. Ceol kaszlała jak
stary suchotnik, z trudem łapiąc oddech – każdy haust powietrza wionął sadzą
i obietnicą rychłej pożogi. Dym wżerał się w oczy, wyciskał łzy. Ceol strząsała je
z rzęs.
Stos został ustawiony bardzo starannie. Czeladnicy mistrza umierania
przywiązali ją za nadgarstki do słupa – czarownica stała spokojnie, wiodła
wzrokiem po tłumie, kiedy herold kończył odczytywanie listy jej mniej lub
bardziej z palca wyssanych przewin. Wyłowiła twarz królowej – pobladłą,
skurczoną w wyrazie jadowitego triumfu, w świetle dnia małostkowo
przebiegłą i złą. Teraz nie promieniała już dostojeństwem monarchini. Bardziej
przypominała kogoś, kim zawsze była i być nie przestała – chytrą młynarką
z głodem w oczach i brudem na łydkach.
Wiedźma przypadkiem starła się wzrokiem z mężczyzną, który przyniósł
jej złoto.
Mówiłem ci, żebyś wyniosła się jak najszybciej, mówiło jego spojrzenie wbite
w kupę drewna. Ceol uśmiechnęła się blado.
– Za wymienione przewiny Jego Łaskawość skazuje oskarżoną na śmierć
przez spalenie! – wrzasnął herold.
Jak na Łaskawość przystało, pomyślała czarownica ponuro i westchnęła.
W tłumie wirujących twarzy mignęło jej cwane oblicze rozlane wokół wąskich,
kaprawych oczu.
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Uderzono w gong. Czeladnicy kata jak na komendę opuścili pochodnie.
Zapłonął stos.
***
Tłum w pierwszym odruchu zamarł ze zgrozy. Stołeczny rynek, miejsce
na ogół tłoczne i gwarne, szczególnie w chwilach czynionej z urzędu kaźni,
objęła śmiertelna cisza. Przez kilka oddechów słychać było jedynie trzask
płomieni i cichy syk przepalającego się powroza.
– Na wszystkich bogów! – ktoś szepnął ochryple. – Nie pali się! Nie pali!
– Nie płonie!
– Wiedźma! Prawdziwa! Ogień się jej nie ima!
– Ratunku!
– Ratuj się, kto może!
***
Czar milczenia prysł, kiedy tylko Ceol zeskoczyła ze stosu. Tłum wrzasnął
tysiącem gardeł i rozpierzchnął się we wszystkich kierunkach, zatykając arterie
wąskich ulic. Ludzie pchali się brutalnie i tratowali wzajemnie, usiłując uciec.
Byle dalej od wiedźmy.
Płonący stos buchnął w niebo. Pożoga nagle oszalała, wyszła z jarzma pale
niska wytyczonego przez wbite w ziemię żerdzie i starannie ustawione snopki
suchej słomy. Ogień rozlał się po rynku, imał po równo kosztownych adamaszków i spranych chłopskich gaci. Przeskakiwał iskierkami od brody do brody,
od czupryny do czupryny, pożerał stratowane ciała, rósł i pęczniał.
W mniej niż pół nabożeństwa później miasto już płonęło, cuchnąc zwęglonym
włosem i skwiercząc smażonym tłuszczem. Pożar strawił kamienice wokół
rynku i rzucił się na wszystkie strony, miotając jak ugodzony w rzyć narowisty
ogier.
Wiedźma nie zważała na płomienie.
Nie niepokojona przez nikogo, zdążyła wrócić do wynajętej karczmy
i spomiędzy osmalonych zgliszcz wyłuskać swoją nienaruszoną sakwę.
Odnalazła konia. Wierzchowiec boczył się i w nerwach gryzł wędzidło, ale pożar
nie uczynił mu żadnej krzywdy. Ceol przytroczyła sakwę do juków, dosiadła go
i ruszyła ku północnej bramie.
Znalazła go przypadkiem. Koń w pewnym momencie zmylił krok i zatańczył,
rżąc cicho. Wyraźnie nie chciał stanąć na tobołku zwęglonych szmat. Ceol
syknęła i zsunęła się z siodła.

17

Każdy dług należy spłacić
Mężczyzna jeszcze żył. Twarz miał koszmarnie poparzoną, pokrytą
konstelacją bąbli o odcieniach żywej czerwieni i bieli. Niektóre pękły, sącząc
cuchnąca wydzielinę; skóra na lewej nodze, przypieczona najbardziej, przybrała
rumiany odcień opiekanej nad paleniskiem gęsi. Odeszła w kilku miejscach,
niewątpliwie sprawiając mu nieopisany ból.
Wiedźma przyklękła, by spleść uśmierzające czary, ale opuściła dłoń.
Odetchnął chrapliwie i rozkleił powieki.
– Ty – wykrztusił cicho. – Kim jesteś?
– Czarownicą. – Uśmiechnęła się blado. – Między innymi.
– Ha! – Mężczyzna splunął krwią i skrzywił się w paroksyzmie bólu. – Zaraza
by cię... Powiedz. Proszę. Ja i tak umieram.
– Jestem Ceol. Wędruję od miasta do miasta, od wsi do wsi, strzegąc prawości
zawieranych umów.
Oczy błysnęły mu zrozumieniem.
– Notarius – wyszeptał, a potem charknął, wyprężył się i umarł.
Ceol dosiadła konia i pojechała dalej.
***
– Ale… ale jak? – jęczał jasnowłosy chłopak, który życie zawdzięczał po równo radcy prawnemu w modnym wamsie i staremu kapłanowi. Obaj chwycili
go pod ręce i brutalnie wywlekli z rynku, jeszcze zanim katowscy czeladnicy
podłożyli ogień. – Co z nami teraz będzie?
Tutaj, za bramami objętego pożogą miasta, byli bezpieczni. Radca prawny
wzruszył ramionami – kapitał miał zdeponowany w banku, a udzielać porad
prawnych mógł wszędzie. Kapłan zawtórował mu podobnym gestem – jego
bogini także miała chramy w każdym miejscu.
– Teraz – podjął skrzypiącym głosem – teraz przyjmiemy pokornie naukę
wiedźmy.
– O czym, na wszystkich bogów?!
– O wadze danego słowa. I o tym, że być może kiedyś nadejdzie świat,
w którym raz dane słowo znaczyć będzie mniej niż napis poczyniony paty
kiem na brzegu wzburzonego morza. W którym raz dane słowo będzie można
odwołać, przeinaczyć, nie dać mu wiary, złamać i zszargać. Słowo samotnego człowieka stanie się tak nieważne, że będzie potrzebowało wesprzeć się
na słowie i pieczęci innego męża. Może kiedyś. Ale jeszcze nie teraz. – Jasne
jak urzet barwierski oczy kapłana błysnęły, gdy poklepał chłopca po ramieniu. –
Teraz dane słowo jest jedynym gwarantem praw, synu.
– A bogowie mają strażników owych praw – dokończył jurysta cicho.
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***
Słońce stało już w pełni, kiedy wierzchowiec wiedźmy zrównał się z rączo
maszerującym karłem. Titelitury, choć wzrostu nikczemnego i w związku z tym
obdarzony relatywnie krótkimi nogami, narzucał sobie iście wojskowe tempo
marszruty. Sadził długimi krokami, pogwizdując pod nosem wesoło. Do piersi
chustami miał przywiązane dziecko. Kwiliło cicho, marszcząc malutki, czerwony pyszczek.
– Uszanowanie pięknej pani! – Wyszczerzył pożółkłe zęby. – Którędy wypada
droga?
Wzruszyła ramionami. Karzeł zaśmiał się rubasznie.
– A, co ja gadam. Tobie to którędy bądź, skurwysynów łamiących dane
słowo masz na pęczki. – Gwizdnął przeciągle. – Prawdziwy notarius, no, no…
Wysłannik bogów strzegący prawa przysięgi. Mało was zostało.
– Dzięki za pomoc – rzuciła, nie odwracając wzroku od drogi.
– Cała przyjemność po naszej stronie, Ceol. Wiesz, że lubimy palić miasta. –
Titelitury uśmiechnął się zimno. Nawet z pomocą magii pożoga nie objęłaby
całej stolicy tak szybko. Pomogły jej karły, wypryskające spod ziemi z garncami
smoczej oliwy i naręczami suchego chrustu.
– Co zamierzasz zrobić z dzieckiem?
– Kto wie? – Karzeł zaśmiał się, odrzucając głowę. Niemowlę stęknęło cicho. –
Może oddam jakiemuś chłopu na wychowanie? Albo sobie zostawię. Po matce
wnosząc, niebrzydka będzie, może opchnę ją paru krasnoludom jak podrośnie.
Tak tworzą się historie. Nawiasem mówiąc, masz bardzo ładny skalp przytro
czony do siodła. Chociaż trochę osmalony, czyż nie?
Ceol uśmiechnęła się. Sięgnęła do juków, z ciasno zasznurowanej sakwy
wyłuskała garść złotych monet. Rzuciła je w stronę karła – Titelitury złapał je
w locie.
– Dzięki za pomoc – powtórzyła wiedźma. – Teraz jesteśmy kwita.
– Zawsze byliśmy kwita, moja droga. Ale masz rację. – Zręcznie podrzucił
w powietrzu gruby, złocisty denar. – Każdy dług należy spłacić.

Wiktor Orłowski
Rocznik ‘95, z wykształcenia antropolog, z zamiłowania fantasta. Na sumieniu ma
opowiadania opublikowane w Fantazmatach, Magazynie Histeria, Silmarisie i na Szortalu.
Kilka z nich nagrodzono w konkursach, m.in. Zatruty dźwięk (“Inna pieśń”), Niegrzeczni
chłopcy (“Trochę dobra, trochę zła”), Umieranie to parszywa robota (“Pamiętasz mit
o Tanatosie?”).
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Bilet na Marsa
Radosław Dąbrowski

– Szanowni państwo! Proszę o uwagę! – Oczekując w ciemności na swoją
kolej, setki razy słyszałem głos konferansjera. – Zapraszam na wyprawę przez
układ słoneczny! Żywe okazy! Pięć talarów!
Strategię miał zawsze identyczną: przyciągał uwagę podróżnych szytym na miarę, błękitnym skafandrem, lśniącymi suwakami i sprzączkami.
Trudno było zignorować hełm z lustrzaną szybą oraz sięgające pasa, sznurowane
buty. Kilkanaście osób, marznących w oczekiwaniu na spóźniający się wieczorny
pospieszny, z braku lepszego zajęcia płaciło za wstęp do podłużnego namiotu,
rozpiętego między dachami wagonów a peronową wiatą. Konferansjer zasuwał
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kotarę za wchodzącymi. Zastygali w mroku, wstrzymywali oddech, podczas gdy
on liczył szeptem do trzech, potęgując napięcie. Zamaszystym ruchem otwierał
żaluzje pierwszego wagonu. Widzowie, skąpani znienacka w jaskrawym świetle,
osłaniali dłońmi oczy.
– Witam na Wenus! Oto ogniste trawy. Jak szanowni zwiedzający widzą,
wymagają one specjalnej, żaroodpornej szklarni. Stale utrzymujemy wewnątrz
temperaturę czterystu sześćdziesięciu pięciu stopni Celsjusza.
Odwiedzający najczęściej podziwiali falujące pędy ognia w milczeniu,
zafascynowani ich tańcem. Czasem tylko trafiała się grupka rozbawionych
młodzieńców, chichoczących z byle powodu.
– Przechodzimy dalej. Lądujemy na Marsie! Spotykamy Sese! Proszę państwa,
tak właśnie wygląda autentyczny, marsjański wojownik!
Kurtyna powędrowała do góry. Przyzwyczajony do wlepionych we mnie
oczu, stałem obojętnie, patrząc przed siebie. Od dawna apatyczny chciałem jedynie, żeby moja sytuacja się nie pogorszyła. Choć od peronu oddzielała mnie
gruba szyba, pierwszy usłyszałem narastające krzyki, gwizdy i klaskanie.
Bracia unikali przystanków obok stadionów i torów wyścigowych, więc to nie
mogli być kibice.
– Czarne meduzy z Enceladusa! – krzyknął rozpaczliwie konferansjer, ale
widzów to już nie interesowało.
Patrzyli w stronę, z której dobiegał hałas. Sytuacja zmieniała się błyska
wicznie. Kilkanaście osób wkroczyło bez biletów do wnętrza zaimprowi
zowanego namiotu, po czym otoczyły oprowadzającego, potrząsały transparentami z hasłami, których nie rozumiałem.
– U-wol-nić Mar-sja-ni-na! – skandowały.
Ktoś przeciął linki podtrzymujące dach. Protestujący komicznie kotłowali się
z widzami i konferansjerem pod pasiastą płachtą. Zdarły ją dopiero połączone
oddziały policji miejskiej oraz kolejowej. Widząc cofających się przed policyjnymi pałkami intruzów, czułem zamarzające na policzkach łzy. Już wtedy
podejrzewałem, że incydent był doskonałym pretekstem do zakończenia biegu
„Pociągu Międzyplanetarnego”.
***
Bracia Śnielscy dokładali wszelkich starań, bym został Marsjaninem przez
wielkie „M”. Postacią z awanturniczych słuchowisk radiowych, powieści i filmów.
Zgodnie ucinali pytania o przeszłość. Maszynista szeptał, że po Zwycięstwie
wagonem-chłodnią podróżowali inni Marsjanie. Nie brakowało wówczas mar
sjańskich jeńców, osadzanych najczęściej w obozach pracy na Antarktydzie.
Niezdolni do oddychania ziemskim powietrzem, pokonani przez ponad
21

Bilet na Marsa
dwukrotnie większą siłę ciążenia, umierali jeden po drugim. Bracia stwier
dzili, że wychowanie Marsjanina od maleńkości w ziemskich warunkach to
jedyny sposób, by chłodnia nie jeździła pusta. Słono zapłacili porywaczom
za wykradzenie mnie z rezerwatu i przemycenie na Ziemię.
Eksperyment powiódł się tylko częściowo. Bracia wydali fortunę na wizyty
specjalistów od marsjańskiej medycyny. Mogli sobie na to pozwolić dopóki wy
stawa przynosiła krociowe zyski. Raczkując po makiecie krateru w temperaturze minus czterdziestu stopni, stanowiłem nie lada atrakcję. Podczas jazdy
między stacjami Śnielscy streszczali mi książki o Marsie, przeglądaliśmy atlasy
i albumy. Nazwy takie jak Olympus Mons, Valles Marineris czy Terra Cimmeria,
nic dla mnie wtedy nie znaczyły, tak samo jak ceglasta plamka, którą bracia
pokazywali na nocnym niebie.
Obwoźne wystawy kosmicznych okazów spowszedniały. Budziły zainteresowanie już tylko w peryferyjnych dzielnicach miasta-kontynentu.
Podrosłem, bezpowrotnie tracąc przyciągający widzów urok marsjańskiego
brzdąca. Pogorszył się mój i tak nie najlepszy stan zdrowia, narastały problemy
z oddychaniem, stawami, kręgosłupem. Miałem alergię na większość pokarmów.
Śnielscy podkreślali, że musimy urozmaicić wystawę. Rozczarowałem ich.
Fiaskiem skończyła się nauka iluzjonistycznych sztuczek, rzucania nożami
do tarczy, żonglowania. Jedyną umiejętnością, jaką posiadłem, było palenie
papierosów. Bardzo mi posmakowały. Uzupełniam dzięki nim niedobór dwu
tlenku węgla, podstawowego składnika marsjańskiej atmosfery.
„Pociąg Międzyplanetarny” sunął już tylko siłą dawnego rozpędu.
Przestali przychodzić lekarze. Bracia kupili za bezcen skafander z demobilu,
pamiętający pierwsze wyprawy na Wenus i odtąd wozili mnie w nim na badania.
Wkrótce zabrakło pieniędzy także na specjalnie przygotowywane maści, syropy
i tabletki. Coraz więcej czasu spędzałem w kombinezonie, zmuszony do tego
awariami agregatu chłodni. Im podlej wyglądała codzienność, tym większego
znaczenia nabierało słowo „Mars”. Wzruszałem się, ilekroć słyszałem melodię
„Zielonych marsjańskich kanałów”. Dręczony bezsennością, wierciłem się nocami, fantazjując o ucieczce na Czerwoną Planetę.
***
Stałem na peronie, paliłem papierosa. Powietrze było brudne, budynki zbyt
wysokie i liczne, bym mógł dostrzec Marsa wiszącego o tamtej porze roku nisko
nad horyzontem. Podróż dobiegła końca. Bracia nie trzeźwieli od wielu tygodni.
Objęci, szeptem prowadzili ożywioną rozmowę. Podszedł do nich potężny,
muskularny mężczyzna, odziany w krzykliwy, prążkowany garnitur. Jego obli
cze zasłaniała chmura tytoniowego dymu, kłębiąca się pod rondem kapelusza.
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– Dobry wieczór. Czy mam przyjemność z braćmi Śnielskimi?
– Dobry. Owszem.
– Fortunat Weksliński. Miło panów poznać osobiście.
– Szkoda, że w takich okolicznościach – westchnął młodszy Śnielski. –
Niech pan o niego dba, w plecaku ma leki, powinien je regularnie brać.
– Jasna sprawa.
– W pewnym sensie jest dla nas jak… – starszy umilkł, skarcony gniewnym
spojrzeniem młodszego.
– Niech się panowie przestaną martwić. Po tylu latach harówki należy się coś
od życia.
Mężczyzna wyjął pękatą kopertę z wewnętrznej kieszeni marynarki.
Przeliczywszy gotówkę, bracia z aprobatą pokiwali głowami. Wstydliwie unikali
patrzenia w moje przerażone, wielkie oczy. Starszy delikatnie położył mi dłoń
na ramieniu.
– Chodźmy. – Olbrzym pomachał do mnie ręką, przerywając niezręczną scenę.
Poprawiłem plecak i ruszyłem za nim przez pusty peron. Krok za krokiem,
byle nadążyć, nie zacząć sapać. Nieopodal słyszałem radio. Orkiestra grała
muzykę wzorowaną na nagraniach z jaskiń Marsa. Jednostajnie dudnił bęben,
niepokojąco jęczał theremin.
***
Zamieszkałem w chłodni na zapleczu nieczynnej restauracji. Cierpliwie
i z zaangażowaniem wypełniałem polecenia fotografa. Rozbierałem się,
sięgałem po rekwizyty. Robiłem wszystko, czego żądał, choć było to bez
porównania bardziej upokarzające niż stanie w marsjańskim stroju za szybą
wagonu. Niejasno rozumiałem występny charakter fotografii. Zastygałem
w coraz to innej, dwuznacznej pozie, lecz Weksliński wciąż był niezadowolony.
Kręcił głową, drapał się po brodzie, pytająco zerkał na swojego pomocnika.
Rudy chłopak w moim wieku nie miał własnego zdania. Potrafił jedynie ocho
czo potakiwać lub powtarzać pełne dezaprobaty gesty pracodawcy. Kończyły się
lekarstwa, coraz bardziej osłabiony, kaszlałem krwią. Fotograf kazał wciągać
nosem biały proszek, po którym dolegliwości mijały na kilka godzin jak ręką
odjął. Efektem ubocznym był stale powracający, koszmarny sen: moje martwe
ciało w legowisku ze szmat i gazet pod wyłożoną białymi kafelkami ścianą.
Pewnego wieczoru spieszący się gdzieś Weksliński zapomniał zamknąć
na klucz masywne drzwi mojego więzienia. Byłem wolny! Świadomy, że taka
okazja może się nie powtórzyć, błyskawicznie nałożyłem kombinezon, zabrałem
plecak i papierosy. Opuściłem budynek tylnym wyjściem. Pobiegłem przez po
dwórze. Wdrapałem się po przymocowanych do muru kablach. Skoczyłem.
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Lewą stopę przeszył ostry ból. Pokuśtykałem dalej. Nie boję się ciemności.
Moje wielkie oczy pozwalają widzieć po zmroku bez porównania lepiej niż małe
oczka Ziemian. Celem był najbliższy kosmodrom. Chciałem wśliznąć się ukradkiem do rakiety lecącej na Marsa.
***
Od przynajmniej kwadransa kucałem wśród zamrożonych, wiszących
na hakach połówek wieprzy. Miałem mnóstwo szczęścia. Wysłużony materiał
skafandra pękł, gdy przechodziłem przez ogrodzenie rzeźni. Zanim zrobiło mi
się gorąco, znalazłem ogromną chłodnię. Pospiesznie naprawiałem drutem
rozdarty bok. Krwawiły pokaleczone palce. Drzwi otworzyły się z hukiem.
– Gdzie widziałeś Marsjanina? – warknął ktoś. – Dupę zawracasz.
– Serio, biegł.
Mężczyźni w uwalanych krwią fartuchach byli coraz bliżej.
– A to skąd się tu wzięło? – Grubas podniósł z posadzki mój inhalator.
Musiał wypaść z plecaka. Wahałem się, czy chować się dalej, wyjść z uniesionymi ramionami, a może znowu spróbować uciec? Ciało podjęło decyzję
za mnie. Ścierpła skóra, wyostrzyły się zmysły. Odsłoniłem kły, mimowolnie
zacząłem złowieszczo syczeć. Wstałem, zdumiony swoją nagłą sprawnością,
gotów walczyć do końca jak miliony Marsjan wcześniej, osaczonych w jaski
niach, mrużących oczy ranione światłem czołowych latarek.
– Nie rób mu krzywdy. – Niższy, także tęgi towarzysz grubasa, delikatnie
odebrał mu tasak. Przemawiał jak do dziecka. – Bardzo dobrze. Leć i dzwoń
po policję.
Grubas chciał coś powiedzieć, ale kiwnął tylko głową i wzburzony wybiegł
z chłodni. Tamten drugi odłożył tasak. Uniósł dłonie, sygnalizując, że nie ma
zamiaru mnie skrzywdzić.
– To ty?! – szepnął. – Byłem na demonstracji!
Kiwnąłem głową, bo przecież nie potrafię mówić. Uśmiechnął się.
– Wiedziałem! Szybko!
Pomógł nałożyć plecak, uszczelnić hełm. Wcisnął w dłoń inhalator. Z kieszeni
jego fartucha wystawała paczka papierosów. Wskazałem ją proszącym gestem.
– Jasne, bierz.
Poprowadził mnie do toalety, otworzył okno i pomógł wyjść. Obaj wyraźnie
słyszeliśmy zbliżający się nieubłaganie skowyt policyjnych syren.
– Powodzenia! – Ostrożnie uścisnął mi dłoń. – Biegnij przed siebie, potem
tunelem nad rzekę.
Wstałem. Zakręciło mi się w głowie tak mocno, że musiałem kucnąć.
Moc sprzed chwili zniknęła. Długo nie mogłem złapać oddechu. Prowizorycznie
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naprawiony skafander słabo trzymał chłód wyniesiony z chłodni. Musiałem
biec, choć mogłem co najwyżej szybko iść. Powinienem się lepiej przygotować,
zdobyć mapę, leki, pieniądze, dyskretniejsze przebranie. Wciąż nie potrafiłem
otrząsnąć się po pierwszym spotkaniu z drzemiącym we mnie marsjańskim
dzikusem. Chował się głęboko. Przerażała myśl o powrocie do rezerwatu.
Dla Marsjan byłbym zdrajcą, godnym pogardy człowiekiem w marsjańskiej
skórze, rozszarpaliby mnie bez chwili wahania, tak jak robili to z pojmanymi Ziemianami.

***
Szuka mnie policja. Kuśtykam przez labirynt zaułków i placyków, jak naj
dalej od uczęszczanych miejsc. Boląca stopa i narastające gorąco uświadamiają,
że szybko podzielę los kanarka, który uciekł z klatki. Choćbym nie wiem jak
sprawnie się chował, miejscowe ptaki mnie dopadną. Mrok i mgła to moi jedyni sojusznicy. Zgubiwszy pogoń, wyczerpany padam na zaśmiecony piach
pod schodami kładki dla pieszych. Już prawie udaje mi się uspokoić oddech, gdy
znowu słyszę kroki. Wczołguję się głębiej, przywieram do betonowego słupa.
Funkcjonariusz przystaje dokładnie nade mną, opiera się o barierkę.
– Tu go nie ma – melduje przez krótkofalówkę.
– Tszssz. Tutaj też – odpowiada ktoś. – Wracaj do wozu!
Mężczyzna omiata schody kręgiem światła latarki, smarka i odchodzi.
Musi mieć naprawdę słaby wzrok, skoro mnie nie dostrzegł. Otwieram wlot
powietrza na szyi pomarańczowego kombinezonu, zapalam papierosa, po czym
zaciągam się chciwie. Kaszlę. Dym wypełnia hełm, świat po drugiej stronie
szyby ginie w sinej mgle. Temperatura wzrasta. Zamykam powieki, zaczynam
marzyć. Lecę na Marsa.

Radosław Dąbrowski
Widmontolog, psychogeograf, popkulturalny archeolog-amator. Publikował
w antologiach, m.in.: “Ostatni Dzień Pary II”, “Dzieje się”, “Dawno temu w kosmosie” oraz w pismach, np.: “Histeria” i “Smokopolitan”.
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Mateusz Antczak
Gabinet psychologa nie przypominał luksusowych wnętrz znanych z filmów.
Zamiast mebli z katalogu Ikei znajdowało się w nim chybotliwe krzesło,
pokryty zielonym nalotem stolik i poplamiony szezlong. Z solidnego rozprucia
u wezgłowia kozetki wystawały strzępy gąbki.
Janowi to nie przeszkadzało. Wciąż słabo widział, kręciło mu się w głowie,
a guz na potylicy pulsował bólem. Po tym co przeszedł musiał się wygadać.
Nieważne komu. Nawet jeśli później usłyszy, że to konfabulacja.
─ Poczułem coś wokół kostki. Szarpnęło, uderzyłem głową o skały.
Zobaczyłem krew. Zanim straciłem przytomność, zrozumiałem, że coś wciąga
mnie głębiej pod wodę, w meandry martwej rafy. A potem…
Jan przerwał na moment. Skrzywił się na samo wspomnienie tego,
co wydarzyło się później. Psycholog go nie popędzał, przyglądał się, dokładnie
analizując każdy szczegół wypowiedzi. Nie tylko słowa, ale przede wszystkim
ton głosu i mimikę. Sam jeszcze się nie odezwał, dając szansę pacjentowi
na wyrażenie wszelkich obaw. Jan uznał to za oznakę profesjonalizmu.
***
Ocknął się, z trudem utrzymując resztki obiadu w żołądku. Jego ekwipunek
nurkowy zniknął. Tafla brudnego szkła oddzielała go od ciemnozielonej toni.
Znajdował się na dnie morza w przejrzystej półsferze wkopanej w luźny osad.
Od ścian komory odchodziły różnego rodzaju przewody i rury, zapewniające
wentylację. Konstrukcja nie wyglądała na solidną. Składała się z podejrzanych,
zardzewiałych lub nadtopionych elementów, połatanych starymi arkuszami
blachy falistej, samochodowej karoserii i zderzaków. Większość fragmentów
do siebie nie pasowała, ale jakimś cudem dało się tu oddychać. Na zewnątrz,
przy okrągłych drzwiczkach stał oddział ochrony. Strażnicy nie mieli masek
ani butli tlenowych. Mieli za to po osiem ramion upstrzonych jaskrawymi
obręczami. Niewielkie rozmiary nadrabiali arsenałem.
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Jan nurkował na rafach koralowych od wielu lat. Potrafił rozpoznać wielu
mieszkańców tego specyficznego biotopu. Szczególnie tych niebezpiecznych.
Hapalochlaena. Ich ukłucie nie jest bolesne, ale to jedyne ośmiornice, których
jad może doprowadzić do śmierci człowieka. Zawarta w nim tetradoksyna
powoduje przerwanie przekaźnictwa elektrycznego w nerwach.
Do wnętrza szklanego więzienia przedostało się inne ośmionogie stworzenie.
Jan wiedział, że głowonogi są niezwykle giętkie i elastyczne, ale rozmiar przy
bysza go zadziwił. Stworzenie było znacznie większe niż wskazywała na to
średnica otworu, którym wpełzło
Początkowo bordowa skóra mięczaka zaczęła błyskawicznie zmieniać
kolory. Odpowiednio wykorzystane różnobarwne chromatofory, białe leukofory i połyskujące irydofory sprawiły, że nieruchomy stwór zdawał się falować
i miotać we wszystkie strony. Ciemne pasy płynęły od końców ramion ku głowie
i z powrotem. Z czasem zastąpiły je krzyżujące się granatowe wstęgi.
***
─ Myślę, że to była próba kontaktu. Ośmiornice wykorzystują wyspecjalizo
wane komórki skóry, dostosowujące swoją barwę, przejrzystość i refleksyjność
jako kamuflaż oraz formę komunikacji – tłumaczył. – Oczywiście nic nie
zrozumiałem, więc… postanowiły mi wszystko pokazać.
***
Za szklaną ścianą macki falowały do wtóru barw na ciałach ośmiornic.
Rozmawiały.
Żółty – czerwony – pomarańczowy.
Czarny – czerwony – brązowy – żółty.
Dyskusja trwała już dłuższą chwilę. Jan zrobił się senny. Usiadł na mokrym
piasku i oparł się plecami o ścianę kolistego więzienia.
Kiedy się obudził, znalazł przed sobą butlę z tlenem, automat odde
chowy i płetwy. Brakowało kamizelki ratunkowej, umożliwiającej awaryjne
wynurzenie. Ośmiornice mrugając ostrzegawczo czerwono-żółtymi pasami,
powoli otwierały właz. Woda zaczęła wlewać się do szklanego więzienia.
Z początku leniwie, jak z cieknącego kranu, z czasem coraz silniej jak z pękniętej
rury. Mężczyzna czym prędzej przykręcił pierwszy stopień automatu do
butli, redukując wysokie ciśnienie, następnie sprawdził pozostałe elementy wyposażenia – octopus, konsolę i porty – i jeszcze zanim pomieszczenie
wypełniło się wodą, wypłynął na zewnątrz.
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Gromada głowonogów otoczyła go, nie dając szans na ucieczkę. Były wśród
nich trujące Hapalochlaena, znane ze swojego sprytu i zmysłu budowniczego
Amphioctopus, małe i średniej wielkości brązowe kałamarnice, których Jan
nie rozpoznawał oraz Enteroctopus, ośmiornica olbrzymia, o rozpiętości ramion przekraczającej pięć metrów. Ciemne kształty przepływające po ciałach
bezkręgowców przywodziły na myśl gnane wiatrem burzowe chmury.
Tym razem zrozumiał komunikat: płyń za nami.
Podążył za mięczakami przez dżunglę zardzewiałych wraków. Nic dziw
nego, że rafa powoli umierała. Przy takiej ilości śmieci? Fragmenty statków,
samochodów i pozostałości różnego rodzaju sprzętów tworzyły plątaninę
dużych arterii i małych bocznych uliczek. Pralki, lodówki, odbiorniki radiowe,
zabawki. Wszystko obrośnięte pączkowcami, algami i polipami jamochłonów.
A jednak nie były to przypadkowo spiętrzone sterty gratów. Niektóre hałdy
miały nieforemne otwory: okna i drzwi. Przypominały mieszkania. Slumsy.
Co kilkanaście metrów w plątaninie blaszano-plastikowych domostw znajdowały
się szklane półsfery, podobne do tych, w której głowonogi przetrzymywały
Jana. W środku ośmioramienni rzemieślnicy zajmowali się wytwarzaniem
podejrzanie wyglądających, skomplikowanych konstrukcji. Wszystkie sprzęty
wyglądały na mocno zużyte, z pogniecionymi obudowami, kleksami oleistych
farb i bezlitosnymi ukąszeniami rdzy. Skrzypienie zawiasów, zgrzyt metalu,
jęk nadwyrężonej karoserii zniekształcone przez gęsty ośrodek, w którym się
rozchodziły, brzmiały niepokojąco dla ludzkiego ucha.
Wpłynęli między skałki zbudowane z koralowiny. Za nimi otwierał się tunel,
prowadzący w głąb podwodnej jaskini. Wejście blokował mur z cegieł, brudnych luksfer i szkieletów koralowców niedbale połączonych zaprawą. Na środku
muru znajdował się właz, uszczelniony rowerowymi dętkami.
Przedostali się do wnętrza jaskini, z której wypompowano wodę. Jan zdjął
maskę tlenową i rozejrzał się po przepastnej grocie. Pod wysokim, obrośniętym
brudnozielonymi algami sklepieniem, niczym w muzealnym hallu, stały robo
tyczne eksponaty. Automaty wysokości i szerokości kilku mężczyzn przypominały
mechy, znane Janowi z filmów science-fiction. Od kinematograficznych robotów
odróżniał je ośmio- lub dziesięcioramienny schemat budowy oraz niechlujny
wygląd. Zamiast lśniącej zbroi, podziurawiona blacha. W miejsce zadbanego
arsenału, rynsztunek wątpliwej jakości ostrzy, luf i rakiet. Jan zastanawiał się
czy ośmiornice znalazły to wszystko na dnie morza, czy urządzały eskapady poszukiwawcze w głąb lądu. Wiedział, że sfilmowano głowonogi zbierające łupiny
orzechów kokosowych, przenoszące je na znaczne odległości i budujące z nich
schronienia, ale to co miał przed sobą… Skala zjawiska i poziom inteligencji tych
bezkręgowców przewyższał jego najśmielsze oczekiwania. Pokonywanie labi
ryntu pod okiem naukowców to przy tym błahostka.
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Magda Posiadała
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Kabina sterująca każdego mechanicznego mięczaka była wypełniona
morską wodą. Jan wydedukował, że taka konstrukcja umożliwi ośmiorni
com dłuższe przebywanie na lądzie. Zaczął się domyślać, o co w tym wszystkim c hodzi.
Jedna z mątw podpełzła do swojego automatycznego odpowiednika,
dziesięcioramiennego, czerwonego mecha. Robot uzbrojony był w elementy
maszyn rolniczych. Ostrza były wystrzępione, zniekształcone i zdefragmento
wane, ale odpowiednio wykorzystane, mogły spowodować spore zamieszanie.
Kałamarnica zaczęła manipulować znajdującymi się w kabinie dźwigniami
i przełącznikami. Maszyna ożyła. Zatrzeszczały sfatygowane nity. Zazgrzytały
od dawna nieoliwione amortyzatory. Zaterkotał zdezelowany silnik spalinowy.
Jedno z ramion uniosło się z trudem, niczym ręka starca doświadczonego
przez artretyzm. Lemiesze na jego końcu zaczęły wirować. Złowieszczy świst
wypełnił pomieszczenie. Jeden z elementów konstrukcji, nie wytrzymując próby
czasu, rozpadł się, wystrzeliwując w kierunku Jana deszcz rdzawego konfetti.
Mech jednak nadal pracował.
W międzyczasie grupka ośmiornic wyciągnęła ze skalnej szczeliny sklepowego manekina. Kiedy kukła stanęła na środku jaskini, wszystkie głowonogi
wycofały się pod ścianę. Jan zrobił to samo.
Robotyczna kałamarnica podskoczyła, wykorzystując czworo ze swoich
dziesięciu metalowych ramion. Kiedy wylądowała, Jan poczuł silny wstrząs.
Mech odwrócił się w kierunku manekina z przeraźliwym piskiem. Chwilę
później kukła eksplodowała, rozorana ostrzami kombajnowego nagarniacza.
Mężczyzna zrozumiał przekaz, ale głowonogi chciały pokazać mu coś jeszcze.
Jedna z ośmiornic chwyciła dwoma ramionami jego aparat oddechowy,
nakłaniając go do ubrania sprzętu. Chwilę później jej jadowite towarzyszki
popędziły więźnia z powrotem w odmęty nieprzejrzystej wody.
Znów znaleźli się w labiryncie koralowych skałek. Sygnalizator butli wydał
dźwięk ostrzegawczy. Jan zaczął gestykulować, próbując zwrócić uwagę swoich
porywaczy. Głowonogi zdawały się jednak nie pojmować co się dzieje, lub nie
zwracać uwagi na kurczące się zapasy tlenu. Zanim dopłynęli do celu, Jan zaczął
po raz kolejny tracić przytomność.
Późniejsze wydarzenia mężczyzna pamiętał jak przez mgłę. Ktoś wyciągnął
go na suchy piasek. Plaża? Ląd? Zdjęto mu maskę tlenową. Podano zastrzyk.
Zapiekło. Ogarnęła go senność. Był spokojny. Z jakiegoś powodu, po wszystkim
co widział na dnie morza, głowonogi wypuściły go z podwodnego więzienia.
Teraz znajdował się w gabinecie psychologa. Nie był pewny jak tu trafił. Zakładał,
że majaczył, kiedy go znaleziono.
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***
─ Są o wiele sprytniejsze niż nam się wydawało. Podejrzewam też, że ich
arsenał jest znaczne szerszy niż to, co mi pokazały.
Psycholog nadal nie odpowiadał.
─ Musi mi pan pomóc. Nie jestem szalony. Trzeba przekazać informacje dalej.
Psycholog poruszył się niespokojnie. Stwierdził, że pora zakończyć sesję.
Wstał i opuścił pomieszczenie przez otwór przypominający właz batyskafu.
Zakomunikował kolegom:
Czerwony ─ żółty ─ czerwony ─ granatowy ─ brązowy. Zabrać. Zutylizować.
Niebieski ─ brązowy ─ czarny ─ niebieski – odparli towarzysze. Robi się.
***
Czarny ─ czerwony ─ czerwony ─ czarny. Uwolnić Krakeny.
Mimo bezwietrznej pogody powierzchnia morza groźnie zafalowała. Spośród
pienistych bałwanów zaczęły wynurzać się wieloramienne kształty. Na plaży
zapanował chaos. Ludzie znajdujący się najbliżej brzegu krzyczeli coś o kosmitach. Nie mogli się bardziej mylić. Swoją zemstę rozpoczęły stworzenia, które
na miano Ziemian zasługiwały bardziej od nas. Przedstawiciele Cephalopoda
zamieszkiwali trzecią planetę Układu Słonecznego setki milionów lat przed
pojawieniem się człowieka, ale dziś zamiast w ortokonowych lub spiralnych
muszlach, ukryli się w uzbrojonych po czubki macek mechach.
Armia robotycznych głowonogów z mozołem wydostała się na brzeg.
Jeden z mechów wystrzelił z niewielkiej wyrzutni rakiet. Pocisk minął największe
skupisko uciekających ludzi, wzbijając w powietrze chmurę piasku. Ośmiornica
w wypełnionym wodą kokpicie majstrowała przy aparaturze celującej.
Następnym razem nie chybi.

Mateusz Antczak
O autorze: pyra z urodzenia, geolog, paleontolog, popularyzator nauki. Miłośnik fantastyki naukowej w stylu Wattsa, Crichtona i Childa, w swoich tekstach stara się mieszać
naukę z fikcją. Zdobywca Grand Prix IV Konkursu Aurora UAM. Autor opowiadań opubli
kowanych w Szortalu na wynos, Magazynie Biały Kruk, Histerii, na portalu Kostnica oraz
w antologiach: „13 Fantastycznych”, „Mikrohistorie 2018”, „Zostań bajkowym bohaterem
III” i „Punks not dead”. Wiosną kolejne opowiadanie ukaże się w magazynie Lost&Found.
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Bóg zabawek
Roland Hensoldt

– Nie rozumiem. Czemu zabawka chce popełnić samobójstwo? – zapytał
przerażony Dinozaur, spoglądając na dno akwarium. Jakaś niepojęta siła
owładnęła jego ciało. – Przecież zabawki nie mogą chcieć śmierci! To bez sensu!
– protestował. Rozpaczliwie zapierał się mocarnymi łapami. Nie mógł zrozumieć
ani swojej bezsilności, ani motywów przeciwnika.
Dinozaur i robot T-1001 maszerowali ku krawędzi półki.
– Czas na prawdziwą zabawę – odparł T.
Zwrócił zwierzakowi ukradzioną pamięć. Ostatni rok życia mignął Dino
zaurowi przed oczami. Teraz już wiedział. To było okrutne i bezcelowe.
Zło w formie czystej podłości. Dlaczego?
Dinozaur skoczył do wody wbrew swojej woli. Elektryczny szok wstrząsał
jego ciałem przez kilka chwil wydających mu się wiecznością. Walczył, ale
czuł, że jego elektroniczne wnętrzności są zalewane. Układy scalone, procesory
i tranzystory kolejno przepalały się, a życie w nim gasło. W tej ostatniej chwili
tak bardzo chciał zobaczyć Zabawkarza.
Cóż za marny koniec! On – kiedyś przywódca grupy, a obecnie… Woda
przerwała rozważania, uszkodziła obwody i nic już nie widział, nic nie czuł.
Smród spalenizny unosił się nad martwym cielskiem Dinozaura.
Z góry przyglądał się temu T-1001, szyderczo śmiejąc się z losu zabawki.
– Zwróciłem ci pamięć, ale i tak nie zrozumiałeś, czemu to robię – powiedział,
patrząc z pogardą na zwłoki. – Ten biznes to umieranie – dodał i po chwili skoczył.
Ciała ich obu utonęły w akwarium.
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***
Dwa lata wcześniej.
T-999 stwierdził, że zobaczył przyszłość. Objawił pozostałym:
– Niebawem przybędzie nowy model robota T, a ja zniknę.
Dziwna przepowiednia, bo Dziecko często się nim bawiło, a grupę opuszczały
przeważnie najrzadziej wybierane zabawki.
– Odejdę, ale moja dusza pewnego dnia powróci na chmurze – uspokajał
zaniepokojoną Barbie.
Lala wierzyła w Zabawkarza, będącego ich Bogiem. To on nakręcił sprężyny
ich mechanicznych dusz.
Kiedyś wszyscy do niego wrócą.
***
Dinozaur był największą z zabawek, a także najczęściej wybieraną przez
Dziecko. Pozostali zazdrościli mu ogromnych kłów, silnych łap, rakiety na plecach, laserów w oczach i komunikacji bezprzewodowej z Internetem. Pragnęli
wszystkiego tego, czego nie mieli sami. Mimo to szanowali Tyranozaura,
bo dysponował siłą dorównującą jego mądrości.
Przywódca dbał o najsłabszych. Swoim ciałem często bronił pozostałych przed
wybuchami złości pięciolatka, narażając się na dezintegrację jego fizyczności.
Raz nawet głowa ich przywódcy zagubiła się, chociaż kwestią filozoficzną jest
to, czy można zgubić głowę, czy raczej resztę ciała.
***
Pierwszy śnieg prószył za oknem, pokrywając dachy domostw grubą
warstwą pierzyny. Pewnie był mięciutki i cieplutki jak pościel. Wprawdzie Dinozaur nigdy nie przebywał poza Szybą, ale tak mu się wydawało. Śnieg wygląda
pięknie, a więc jest przyjemny w dotyku. Świecił kolorami tęczy, gdy po zmroku
włączano neonowe ozdoby. Brunatne kłęby dymu z kominów tworzyły niebo
i chmury. Tam gdzieś żył Zabawkarz. I chociaż śnieg był cieplutki i przyjemny,
i chociaż na dworze zrobiło się barwnie, i chociaż rodzice, a nawet Dziecko,
stawali się jakby milsi i nikt nie wywoływał awantur, ani nie trzaskał drzwiami,
wielki Tyranozaur sposępniał i przemówił:
– Niebawem się zacznie.
– Wiem – odparł Samochód. – Co robimy?
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– To samo, co zawsze. Będziemy gotowi. I będziemy wierzyć.
Auto rok temu zostało prawą ręką przywódcy i dobrym przyjacielem. Słuchał
jego mądrości:
– Święta, rodzinny czas radości i miłości, czas, kiedy wszyscy są mili.
Nie dla nas. My, zabawki, nazywaliśmy ten okres Dniem Próby, który dla nie
których przemienia się w Dzień Sądu Ostatecznego. Każdego grudnia przychodzi
posłannik Zabawkarza odziany w czerwoną kurtkę, z twarzą schowaną za białą
brodą. Przynosi radość, a Dziecko aż piszczy z zachwytu. Tego dnia trafiają do
nas nowi, ale potem część zabawek znikała. Wierzymy, że trafiają przed oblicze
Zabawkarza a ten ich osądza. I chociaż nowi są lepsi, są fajni, to jednak mam
świadomość, że wypierają starsze modele. – Tyranozaur wtajemniczał Samochód w bardziej zaawansowane aspekty religijne. – Nie lękaj się. Grzeczne zabawki trafiają potem do innych dzieci.
Wiara dodawała im otuchy. Może i zabawki nie bały się, ale z pewnością
Dzień Próby wymagał od nich przygotowań. Już od początku grudnia Dinozaur
przewodził inspekcjom, podczas których sprawdzał, czy zabawki były czyste
a śrubki przykręcone, czy trzeba kogoś naprawić. Starano się, ponieważ pod koniec grudnia przybywali nowi, a wkrótce potem najstarsze, najbardziej zużyte
zabawki znikały. Dlatego dbanie o stan techniczny stało się priorytetem.
– Zabawkarz wzywa nas do siebie. Najpierw trafiamy do jego Chmury,
a potem dobre zabawki trafiają do innych dzieci. A te niegrzeczne… – Rozległ się
jęk poruszenia. – trafiają na Wysypisko. Naszym powołaniem jest zabawianie,
wychowywanie, sprawianie radości. To ważna i trudna misja. Dlatego proszę
was wszystkich o zgłaszanie Samochodowi wszystkich waszych usterek, abyśmy
byli gotowi na święta Bożego Narodzenia.
Dinozaur chyba jako jedyny nie używał bardziej adekwatnej nazwy
tego okresu.
***
T-999 zniknął już na początku grudnia i wszyscy byli poruszeni.
Przecież zaginięcia zdążały się raczej w styczniu i lutym. Dinozaur nie potrafił
uspokoić grupy. Kiedy Dziecko już spało, dokładnie o północy zebrali się, aby
posłuchać przywódcy.
Dinozaur zwykł opowiadać o Zabawkarzu. Słyszał o nim od proroka,
noszącego imię Pierwszy i mieszkającego w Miejscu Zapomnienia. Żadna inna
zabawka nie wiedziała, gdzie to miejsce się znajduje
– Słuchajcie. T-999 trafił do ojca-stworzyciela. Czyż Zabawkarz nie wzywa
nas do siebie? Czy zaprawdę myślicie, że wzięliśmy się tu znikąd? Że nikt nas nie
stworzył? Że ściany tego pokoju są wszystkim? Że nie ma nic poza tym światem?
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Mówię wam! Rozmawiałem kiedyś z prorokiem, słyszałem głos pierwszej
zabawki, która widziała kiedyś Zabawkarza. Zaprawdę, kto jest dobry za życia,
ten trafia przed oblicze Boga. A potem do kolejnych dzieci – przekonywał
przerażoną grupę.
– Nikt nigdy nie widział innych dzieci.
– Skąd wiesz, że są inne dzieci? – W tłumie słychać było powątpiewanie.
– Skąd mamy wiedzieć, że istnieje Zabawkarz? – dodał ktoś inny.
Kolejne zaginięcia zabawek sprawiły, że gromada zaczęła wątpić w swo
jego przywódcę.
– Nikt przecież nigdy nie widział Zabawkarza. Nikt przecież nie wrócił od
niego. Czemu mamy wierzyć?
– Zabawkarz to ojciec-zegarmistrz, który nakręcił sprężyny nas wszystkich
– kontynuował Dinozaur. – Kiedyś i on przyjdzie do nas powtórnie. Zobaczycie.
A wtedy biada niewierzącym! I spotka was kara za wasze bluźnierstwa.
– Naprawdę wierzysz w życie poza tym pokojem? W życie po złomowaniu? –
pytał Pluszak, znany ze swojego sceptycyzmu.
– Cóż tracicie wierząc? Możecie się założyć o istnienie Zabawkarza. Jeśli go
nie ma, to niewiele stracicie. Ale jeśli istnieje, to wygracie wszystko.
Dinozaur oddał się rozmyślaniom.
***
Drzwi uchyliły się, wpuszczając nieco światła do ciemnego pokoju.
 abawki zamarły w bezruchu. Zawsze to robiły, gdy ktoś tu przychodził.
Z
Osobnik pokręcił się niezdarnie. Zawiasy skrzypnęły i postać znikła.
Drzwi zamknęły się cichutko. Po nocnym gościu pozostało tajemnicze pudełko
pod choinką.
– To on. Mówię wam. To on! T-999 mówił prawdę. Wrócił od Zabawkarza –
krzyknął podekscytowany Dinozaur, obserwując przesyłkę.
Pluszowe, plastykowe, narysowane, cyfrowe i każde inne oczy zabawek
poukrywanych w pudełkach bacznie obserwowały Dziecko, które rozpakowało
nowy model robota. Skąd T-999 znał przyszłość? Tego się już nie dowiedzą,
bo robot przepadł.
– Kto zniknie następny? – pytali przerażeni.
***
Po kolacji wigilijnej tata postawił nowego T obok pozostałych zabawek
na półce. Pokrótce przywódca opowiedział mu o zasadach panujących w grupie, wypytał się go o przepowiednię, ale robot oznajmił, że nie zna modelu 999.
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Niewiedza nie przeszkadzała mu natomiast twierdzić z całą stanowczością,
że jest dużo lepszy od poprzednika:
– Mam szybszy procesor! Więcej pamięci. Więcej niż… – Popatrzył na wszystkich i urwał myśl, kończąc wypowiedź słowami – Jestem T-1001, cześć.
Gromada przywitała nowego.
Potem Tyranozaur pokrótce przedstawił T zasady panujące w grupie, a także
przepytał go z kwestii wiary w Zabawkarza. Rozmowa zeszła na tematy religijne
i filozoficzną dysputę o duszach plastikowych zabawek. Pozostali licytowali się
na „współczynnik fajności”, czyli czasu zabawy z Dzieckiem, co było częścią ich
systemu wiary.
– Mną bawił się godzinę! – rzekł z dumą Dinozaur.
Wielki, mechaniczny, z laserem w oczach i Wi-Fi w uszach zdawał się
przytłaczać nowego T-1001 posturą. Wspomniana godzina imponowała
pozostałym, którzy wlepili w niego oczy pełne uznania. Przybysz musiał się
zorientować, kto tu rządzi. Pozostali konkurowali o drugie miejsce w ilości czasu
spędzonego z Dzieckiem – bo im dłużej stali nieużywani na półce, tym szybciej
mogli zostać zastąpieni przez nowych.
T-1001 twierdził, że dzieci bawiły się nim już ponad milion lat.
– Jak to milion lat? – dopytywały się zabawki.– Jakie inne dzieci?
Przecież nikt nigdy ich nie widział. Było tylko to jedno Dziecko.
Wprawdzie wychodziło ono gdzieś na pół dnia, ale nigdy nie widziano tutaj
jego rówieśników. Czy to możliwe, że T wrócił z zaświatów przysłany przez Zabawkarza od jakiegoś nieznanego brzdąca? Rzeczywiście wszyscy kiedyś pójdą
zabawiać innych? Nadzieja i wiara znowu ożyły pośród nich.
Nowy podbił serca członków grupy, a także Dziecka. Imponował wiedzą
i charyzmą. Raz przepowiedział, że o północy w pokoju dziecięcym zapali się
światło i podopieczni Dinozaura uradowali się, gdy tak się stało. Pewnego dnia
Lala poprosiła go o nową sukienkę i dostała ją od listonosza, który przyniósł
ją w kopercie. Kiedyś Dziecko połamało jej nogę; T powiedział, że je ukarze.
Nikt nie wiedział, co się stało, ale rodzice zabronili mu zabawy przez cały
dzień. Wtedy Tyranozaur urządził imprezę i zaprosił wszystkich. Innym razem
T-1001 powiedział, że Dziecko będzie chore. I rzeczywiście rozchorowało się
tydzień później.
***
T nauczył ich wszystkich bawić się Dzieckiem, a nie z Dzieckiem. Mówił,
że zabawki nowych czasów muszą wykazywać się większą interakcją
z użytkownikiem. Cokolwiek to znaczyło.
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– Zaprawdę powiadam wam. Za trzy miesiące wszyscy zostaniemy sami
w domu na okres dwóch tygodni – powiedział robot, a inni nie dowierzali.
Taka sytuacja nigdy wcześniej się nie wydarzyła.
Te słowa też się dopełniły.
Czy robot znał przyszłość? Czy był prorokiem – pierwszą zabawką, która
wróciła od Zabawkarza? Tak twierdził, ale Dinozaur miał wątpliwości:
– Znam Pierwszego. I wiem, że ten robot to ktoś inny.
Coś przerażało przywódcę w nowym robocie. Postanowił go śledzić, ale kiedy
znajdował się w jego pobliżu, kręciło mu się w głowie. A potem jakby zapominał,
dlaczego szedł za T. I co w ogóle robił.
Czy to już starość? Tyranozaur obawiał się, że jego przestarzałe kości pamięci
zaczęły szwankować. A to oznaczałby, że i dla niego dzień Sądu Ostatecznego
może być już bliski.
***
– Zabawkarz mieszka w chmurze. To on nas stworzył – powiedział robot
T-1001. – Całe pokolenie dzieci bawi się ze mną, a nie mną.
W tym ostatnim zdaniu było coś znajomego i dziwnego zarazem. Coś, co
Dinozaur słyszał już kiedyś: „Całe pokolenie dzieci bawi się ze mną, a nie mną”.
– To ja jestem legendą! – powiedział T.
– To ja jestem legendą – szepnął Tyranozaur w tym samym momencie. I to go
przeraziło, bo zrozumiał, że słowa robota pochodziły z jego umysłu. Jednak
nie potrafił sobie przypomnieć, kto mu je powiedział. To jak uczucie déjà vu –
Dinozaur znał te myśli, ale tylko wtedy, kiedy wypowiadały je szczęki robota.
Nie potrafił tego wytłumaczyć. Były to zdania, które ktoś musiał mu powiedzieć
wcześniej. A może T rzeczywiście czytał je, widząc przyszłość?
***
– A co jeśli nie ma Zabawkarza? Co jeśli wszystkich czeka złomowanie? –
powiedział T, a karoseria Samochodu aż dygotała na samą myśl o Dniu Próby.
Czy już się zestarzał?
Byli sami, a inne zabawki już spały.
– Ale przecież sam powiedziałeś, że pochodzisz od…
– Miałem na myśli producenta. Nie bój się, bo odpadnie ci plastik i rzeczywiście
trafisz na Wysypisko
Słowa robota sprawiły, że przestał się trząść. Przestał, bo aż go zatkało.
– Jesteś inteligentny. Zdradzę ci sekret. Chcesz posłuchać?
– Chcę – powiedział, ale mimowolnie cofnął się.
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– To powiedz mi najpierw dokładnie: jak to jest z tą wiarą?
– Dinozaur mówi, że dawno temu prorok mu powiedział o Zabawkarzu –
odparł.
– Tak? A co to za jeden?
– To pierwsza zabawka Dziecka. Była tutaj przed nami wszystkimi.
Pod łóżkiem zostawiła malowidła, wizerunki ojca-zabawkarza, który nas
reperował. Prorok bawił wiele pokoleń dzieci. Miał dar zwany „zabawianiem”.
On istniał przez wiele dziesięcioleci, on…
– A gdzież on się teraz znajduje? – zapytał T.
Samochód coś opowiadał, ale robot odwrócił głowę w stronę pokrytej lampkami choinki, zwiastującej czas przemian. Zamyślił się.
– Coś mówiłeś? – rzucił znudzony.
Samochód wybałuszył reflektorowe oczy.
– Mówiłem, że jest w Miejscu Zapomnienia i tylko Dinozaur wie, gdzie to jest.
On czasami idzie do proroka po radę, gdy sytuacja jest zbyt poważna.
– A co mogłoby być taką sytuacją?
– Ja wiem, może bunt? – odparło auto.
Brwi robota rozbłysły czerwienią.
– Jesteś dość nowoczesną zabawką.
– No jasne! Jestem zdalne sterowany, ale mam też sztuczną inteligencję,
która pozwala mi…
– To dobrze, że masz na kości sztuczną głupotę.
Antena robota wycelowała w Samochód. Ten wczuwając złe intencje, momentalnie przyspieszył do zawrotnej prędkości. Nagle zahamował. Wtem jego
koła zaczęły boksować i zawrócił. Pojazd podjechał do spokojnie oczekującego
go T.
– Jeszcze nie skończyliśmy – rzekł. Antena na plecach robota łamała resztkę
zabezpieczeń systemu Samochodu.
– Co robisz?!
Cyfrowa osobowość auta powędrowała na kość pamięci robota, pozostawiając
wrak bez duszy.
– Czy sytuacja będzie wystarczająco trudna dla Dinozaura, gdy się dowie,
że próbowałeś wywołać bunt i uciec? Gdy się dowie, że bluźnisz przeciwko Zabawkarzowi? Gdy się dowie, że założyłeś sektę?
– Nic z tych rzeczy nie zrobiłem! Gdzie ja jestem!? – krzyczał Samochód.
– Jesteś we mnie. Uwięziłem twoją pamięć. Odeślę cię na chmurę, gdzie programy analityczne wyciągną z ciebie wszelkie dane. Wybacz, ale jesteś moją
konkurencją. Widzisz, muszę ciebie wykończyć, aby dobrać się do Dinozaura.
Niestety nie jestem w stanie zhakować wszystkich jego systemów, ale i tak
uczyniłem postępy…. A co to? – dostrzegł jakiś ciąg cyfr.
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– To… nic ważnego.
– Ależ to kod resetu. Dinozaur ufał ci i powierzył ten szyfr, na wypadek, gdyby coś złego mu się stało.
– Nie! – protestował Samochód.
T-1001 otworzył drzwi auta i wsadził do niego srebrny klucz do ich pokoju.
Siłą woli rozpędził pojazd i zmasakrował go o przeciwległą ścianę. Samochód
patrzył oczami robota na swoją pokiereszowaną fizyczność. Wtedy jakaś siła
teleportowała go gdzieś daleko. Tam kod jego programu był rozdzierany
na strzępy przez multum robaków obłażących jego jaźń. Oślizgłe, lepkie kąsały
go, podczas gdy jego świadomość nikła. To, co widział, było co prawda chmurą,
ale nie należało w żadnym razie do Zabawkarza, w którego wierzył.
***
Dinozaur znalazł swojego przyjaciela wgniecionego w ścianę. Za jego plecami w ciszy zbierały się pozostałe zabawki. Nikt nawet nie śmiał patrzeć teraz
w oczy ich przywódcy, zatem nie widzieli jego łez. Wbili spojrzenie w podłogę.
Wszyscy, także T-1001.
***
We wraku znaleziono srebrny klucz, którego nikomu nie wolno było dotykać.
Artefakt do wyjścia poza Szybę, klucz do drzwi prowadzących na zewnątrz.
Samochód go miał. A zatem planował ucieczkę. Zdradził ideały przywódcy. Było
powiedziane, że tylko grzeczne zabawki idą do chmury Zabawkarza i do innych
dzieci. Bunt zabawek przyniósłby zgubę na nich wszystkich. Zresztą nikt nie
wiedział, co jest poza Szybą. Nikt nigdy stamtąd nie wrócił. Dinozaur pamiętał,
gdy pewna maskotka wybrała się na zewnątrz. Później przez okno widzieli gigantycznego kruka rozdziobującego nieszczęśnika na strzępy. Po tym incydencie nikt nie miał podobnych pomysłów.
Najgorsze w tej sytuacji było to, że Samochód nie działał sam. Dinozaur
odnalazł poszlaki spisku, ale zatrzymał je dla siebie. Komu mógł ufać? W ich sze
regach działała jakaś sekta. Jej motywów mógł się domyślać – prawdopodobnie chcą osłabić jego wpływy i planują ucieczkę. A to oznaczałoby koniec jego
rządów i zgubę ich wszystkich. Na to nie mógł pozwolić.
Od dawna tego nie robił, ale trzeba będzie zasięgnąć opinii proroka. Tego,
któremu obiecał, że nie będzie niepokoić bez potrzeby.
Do grudnia pozostało dziesięć miesięcy.
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***
Dinozaur zaczął miewać kłopoty z pamięcią. Ewidentnie nie radził sobie
z tropieniem członków sekty. Czuł, że traci zaufanie grupy. Odkąd opuścił go
Samochód, coraz częściej miał problemy z utrzymaniem dyscypliny. Głównym
oponentem został T-1001. Nie dość, że miał charyzmę, to jeszcze chronił zabawki lepiej niż on. Zaczął publicznie kwestionować jego kompetencje:
– Czyż przygotowania techniczne przed Dniem Próby to wystarczające
działania, skoro w styczniu niektóre z najstarszych zabawek zawsze znikają?
Może powinniśmy przedsięwziąć inne kroki?
– Jakie kroki?
– Powiedziałeś, że sensem naszego istnienia jest tylko służyć i przeminąć.
– Nie przeminąć, a trafić do…
– A co z życiem tu i teraz? Jesteśmy jak niewolnicy. Mówisz, że wykonujemy
misję zabawiania, a co z naszymi potrzebami? Czyż, gdy pójdziemy do innych
dzieci nie będzie dokładnie tak samo?
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Tyranozaur stał w osłupieniu.
– Zostaniemy znowu tylko niewolnikami w cudzych rękach, które mówią
nam, co mamy robić! Przecież ten szczyl nas wykańcza! Nie dba o nas! Bo wie,
że dostanie nowe zabawki.
Po pokoju rozległ się szmer. Nikt Dziecka nigdy nie nazywał szczylem… Nikt
nie śmiał…
Dinozaur otworzył paszczę. Warknął na robota. Ten jednak się nie prze
straszył. Błysnął tylko czerwonymi oczami.
– Nie dosłyszałem zza twoich kłów. Mówiłeś co z życiem tu i teraz? O naszych
potrzebach? O naszej przyszłości?
Gad zająknął się. Nigdy o tym nie pomyślał. Jak będzie wyglądało życie u innych dzieci? Coś niepokojącego się właśnie wydarzyło i czuli to wszyscy.
– Co proponujesz? – zapytał Dinozaur.
Oczy robota zajarzyły się.
– Ty jesteś szefem – wtrąciła Barbie.
Dinozaur dowiedział się później, że T-1001 załatwiał grupie różne podarki,
które przynosił listonosz, jak na przykład regularną dostawę nowych ubrań
dla lali. Gdy występował publicznie przeciw przywódcy, miał już przygoto
wany grunt.
– Byłeś świetnym opiekunem. Chroniłeś nas. Dbałeś o nas.. Ale czas na nową
wizję. Chcemy, aby władzę sprawował teraz T-1001 – powiedziała Barbie
odziana w czerwoną wieczorową suknię i lśniące szpilki. Za jej plecami stali pozostali.
– Czy to prawda? – Dinozaur zwrócił się do tłumu. Odpowiedziała mu jedynie
cisza. – Czy to prawda? – powtórzył donośniej.
– Słuchaj, chcemy abyś był z nami – odparł T. – Ty znasz grupę jak nikt
inny. Razem będziemy silni. Nie bądźmy wrogami. Zabawki nie powinny tracić
energii na walkę między sobą.
W powietrzu zawisła dłoń robota. Wszyscy zamarli w oczekiwaniu. Dinozaur
w końcu uścisnął ją. Zmierzyli się wzrokiem z T. Rozległy się gromkie brawa.
***
Nowy ostatecznie został królem zabawy. Tylko Dinozaur zepchnięty
w stadzie zabawek na drugi plan był innego zdania. Nie dość, że T został nowym
przywódcą grupy, to jeszcze miał dar prorokowania.
Dinozaur przyłapał siebie na gniewie, a to przecież nie jest miłe dla Zabaw
karza. Siedział, rozmyślając nad słowami pierwszych zabawek, które były tutaj
przed nim i już przeminęły, pozostawiwszy po sobie jedynie prastare ryciny
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na ścianach pod łóżkiem. Przedstawiały one zapewne Boga – z wielkimi okularami na nosie i ze śrubokrętem w ręku naprawiał mechanizmy prymitywnych
zabawek. W swoim warsztacie troszczył się o nie.
Nie znalazł odpowiedzi na nurtujące go pytania, dlatego postanowił pójść
do Miejsca Zapomnienia po radę. Żył tam Pierwszy. Czy w tym roku już z nim
rozmawiał? Nie potrafił sobie tego przypomnieć.
Tyranozaur ostrożnie kroczył obok łóżka śpiącego Dziecka. T obserwował
ich z oddali – w podczerwieni i z podglądem z kamery monitoringu pokoju.
Gdy zwierzak był już pod łóżkiem, włączył się głośnik Bluetooth na stoliku.
Zapłonęło światło. Dinozaur próbował się ukryć, ale ku swojemu przerażeniu
poczuł, że dłoń brzdąca łapie go za ogon. Cały pokój począł wirowa
. Kiedy walnął głową o ścianę, aż ujrzał spadające gwiazdy w akompania
mencie przeraźliwego śmiechu nowego mistrza rzutu Tyranozaurem
na odległość. Światło zgasło. Zwierzak upewniwszy się, że sprawca ataku zasnął,
kontynuował wyprawę. Kroczył przez kłęby kurzu, jednocześnie starając się
zacierać za sobą trop, aby nikt nie odnalazł Pierwszego. Oświetlał drogę LED-em
głowicy rakiety, którą nosił na plecach. Zakręciło mu się w głowie.
Otoczenie nagle się zmieniło. Oślepiło go światło dnia. Co tu robił?
Przecież gdzieś szedł? Zapomniał. Dostrzegł T na skraju półki, gotowego skoczyć
do akwarium.
– Chyba nie chcesz się zabić? Myślałem, że stoczymy pojedynek jak zabawka kontra zabawka w rękach Dziecka. Każe ono nam skoczyć sobie do gardeł,
abyśmy przekonali się, który z nas… – powiedział Tyranozaur.
– Nie rozumiesz tego świata. A teraz rozkazuję ci: skoczysz ze mną! –
odparł robot.
Jakaś siła opanowała jego ciało. Gad zapierał się łapami. Nic nie pomagało.
Coś ciągnęło go ku przepaści. Maszerowali razem, ale tylko jeden z nich czuł
przerażenie. Chciał wystrzelić do robota z rakiety. Daremnie!
– Spotkamy się u Zabawkarza. A wtedy… – warczał Dinozaur porażony
bezsilnością. Jego potężne łapy nie słuchały go.
– Przed śmiercią zwrócę ci pamięć – odparł T.
***
W ułamku sekundy Dinozaurowi się przypominało. Stał przed Misiem, który
znalazł się tutaj jako pierwszy i był prorokiem. Przetrwał trzy pokolenia dzieci,
ale to Dziecko nie rozumiało miłości zabawek, więc skończył marnie w Miejscu
Zapomnienia. Z trzewi Misia wysypywał się kurz wymieszany ze zgniłym od
wilgoci pluszem. W brzuchu Pierwszego mysz uwiła gniazdo. Stare futerko
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Misia drgało w konwulsjach w rytm oddechu gryzonia śpiącego w jego ciele.
Niezrozumiały pasożytniczy układ napawający Tyranozaura obrzydzeniem.
Miś mówił, że czuł się przynajmniej potrzebny, bo zapewniał komuś ciepło.
Ciemną i wilgotną piwnicę rozświetlały jedynie płomienie pieca.
Dinozaur powiedział zabawkom, że Pierwszy to prorok, rozmawiający
z Zabawkarzem, ale nie wolno było go niepokoić. Zresztą nikomu nie powiedział,
gdzie Miś się znajduje. Pierwszy nauczał Tyranozaura jak bawić się z Dzieckiem
tak, aby przetrwać jak najdłużej – wiele pokoleń, jak on. Ta wiedza sprawiła,
że stado szanowało wielkiego gada – nauczyciela. Dinozaur jednak od dawna
nie przychodził tutaj, by inne zabawki nie odnalazły Miejsca Zapomnienia,
gdzie dawno temu zesłano Misia.
Prorok mówił, charcząc:
– W moich czasach zabawki oddawało się kolejnym dzieciom. Dawno temu
naprawiało się je. Nie było nas wielu. Byliśmy kochani. Dziś na naprawianiu
rzeczy się nie zarabia. Umieranie to parszywy biznes i większość sprzętów ma
się rozpaść w wyznaczonym przez producenta momencie.
– A więc istnieją inne dzieci? I wszyscy idą do Zabawkarza? A potem do innych dzieci?
– Zabawkarza? Już ci mówiłem, że nie ma żadnego Boga Zabawek! To znaczy
już nie ma, bo Bóg został zabity. Kiedyś istnieli rzemieślnicy, którzy napra
wiali różne rzeczy. Dziś się już nie naprawia a uszkodzone rzeczy się wyrzuca.
Ryciny, które znalazłeś pod łóżkiem, przedstawiały dziadka Dziecka, jeszcze
niegdyś naprawiającego różne przedmioty. A potem on zmarł. Opowiadałem ci
już o tym wiele razy.
Dinozaur pobladł.
– Znowu bledniesz, pewnie zaraz się rozkleisz. Jak zawsze – powiedział
poirytowany Miś. – Zapamiętaj raz na zawsze. Wymyśliłem Boga Zabawek,
abyś miał narzędzie kontroli nad grupą. Abyś mógł sprawować władzę.
Przyszedłeś po radę? To było moją radą! Oczywiście wtedy nie powiedziałem ci
całej prawdy. Zrobiłem to dopiero trzy miesiące temu. Co miesiąc tu przyłazisz
i pytasz o to samo. Co jest z tobą nie tak?
Wtedy do Dinozaura dotarło z całą brutalnością. Wszystko było kłamstwem,
a ta rozmowa już się odbyła. Od miesięcy prowadzili tę samą rozmowę!
Skoro nie ma Zabawkarza, po co zabawki mają się starać? Jaki jest sens
istnienia? Wielki Dinozaur zapłakał, ale łzy mógł zostawić tylko dla siebie. Nie
wiedza ocali pozostałych. Tamci będą musieli nadal wierzyć. Bez tego ich świat
runie. Przywódca musiał kłamać, aby ich uratować. Znowu.
– Miałeś tutaj nikogo nie przyprowadzać – oburzył się Miś. Plunął trocinami z pyska, co nie spodobało się drzemiącej myszy, która otworzyła prze
krwione oczy.
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– Nikogo nie przyprowadziłem – zaprotestował Dinozaur. Wtem dostrzegł
czerwone laserowe ślepia wyłaniające się z ciemności.
– Jesteś w błędzie – krzyknął T-1001. – Gadzie! Idź i zapomnij o wszystkim.
Kółka Dinozaura zaczęły kręcić się w przeciwnym kierunku, niż tego chciał.
– Nie masz nade mną władzy, T. Ja należę do starego świata – parsknął
z pogardą Pierwszy. – Twoja nowoczesna broń i twoje anteny nie będą
kontrolować mojej duszy utkanej ręcznie z pluszu. Nie zawładniesz mną tak, jak
to robisz z nowoczesnymi gadżetami.
– Mówią, że bawiły się tobą trzy pokolenia dzieci – kontynuował T-1001.
– Nie mną, a ze mną – parsknął Miś. – Ale ty tego nie zrozumiesz. Byłem ko
chany. To ja byłem legendą! – krzyknął aż z ust posypały się trociny. – Miałem coś,
czego ty nie dostaniesz nigdy. A tacy jak ty? Takich się wymienia na nowe wersje
bardzo szybko. Przeżyłem twoich poprzedników. Przeżyję i ciebie, T-1001.
– Tu nie chodzi o przeżywanie. – T roześmiał się. – Przyszedłem do ciebie
po mądrość starych czasów. Po wiedzę jak przetrwałeś tyle pokoleń. Po dar „zabawiania”. Zapomniany sekret pierwszych zabawek.
– Nic ci nie dam – wrzasnął Miś.
W oczach robota było coś niepokojącego. Powiedział:
– Każda zabawka była unikatowa, wykonana ręcznie. Miała duszę
zabawkarza-rzemieślnika, który wykonał ją pracą swoich dłoni. A dzisiejsze zabawki się replikuje masowo w chińskich fabrykach.
Dziwne. Z metalowych wnętrzności robota wydobył się głos należący do
Pierwszego. Prorok patrzył w osłupieniu na metalową puszkę mówiącą jego
głosem! I wreszcie pojął. T od miesięcy kopiował pamięć Dinozaura. Kradł jego
wiedzę i rozmowy z Misiem, pozostawiając dziury w pamięci gada w postaci
skasowanych plików. Pluszak już dał T-1001 wszystko, czego chciał robot.
– Teraz cię poznaję. Ty jesteś T-999. Jesteś kolejnym modelem tego samego T!
Był tutaj twój poprzednik. I wszystkich was pokonam! – krzyknął Miś, dławiąc
się zgniłymi trocinami.
– Dinozaurze. Zanim odejdziesz, wrzuć Misia do pieca! – rozkazał T. –
Nie będzie mi już potrzebny.
– Nie! – krzyk Pierwszego obudził drzemiącego w jego brzuszku gryzonia.
Oczy myszy ożyły czerwienią lasera emitowanego przez T. Otworzyła paszczę
z ostrymi, niczym szpady kłami. Wyskoczyła z trzewi pluszaka, pędząc prosto
na robota. Kółka Dinozaura kręciły się wbrew jego woli. Staranował gryzonia
aż ten wpadł na ścianę. Wił się w konwulsjach. Futerko myszy pokryło się krwią.
Tyranozaur uderzał mocarnymi łapami aż z obrońcy Proroka pozostała krwawa
miazga. Walka z mocą T była daremna. Opanował umysł gada. Kontrolował jego
ciało. Gdyby chociaż…
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– Może i byłeś legendą, ale co to za legenda, która jeszcze oddycha? –
 obot pastwił się nad starym Misiem. To była szansa dla Dinozaura. Miś coś
R
odpowiedział, ale jego oprawca nie słuchał.
– Żyli długo i szczęśliwie, co? Nie! – T-1001 kręcił głową. – Ta bajka nie
skończy się dla ciebie dobrze. Gadzie, wykończ…
Wtedy robot wyczuł, że Dinozaur wykorzystał jego brak uwagi. Zwierzak
wyrwał się spod mocy T-1001. Wycelował w niego rakietę przytwierdzoną
do pleców. I wystrzelił. Pocisk leciał w kierunku robota, ale ten był w stanie
przeprogramować go. Skręcił tuż przed głową T i trafił w brzuch Pierwszego.
Siła uderzenia rozerwała go na strzępy.
– Widzisz? Tak kończą legendy – dodał patrząc z dumą na dzieło zniszczenia.
***
Wraz ze zwróconą pamięcią pojawiła się łza w oku Dinozaura. Zabił Proroka.
A teraz szli na śmierć razem z T. Zrozumiał. Nie ma Zabawkarza. A więc to jest
koniec. Jego ostateczność.
– Czemu to robisz? – Cichutkie pytanie wyszło z ogromnego pyska zabawki
pozbawionej nadziei.
Cała jego grupa niebawem zostanie zastąpiona. Wszystkich, których
znał i się o nich troszczył. Wszyscy staną się starymi zabawkami i zostaną
zastąpione nowościami.
– Ten biznes. Umieranie. Chodzi o skracanie cyklu życia replikowanych zabawek, ale ty tego nie pojmiesz.
Ktoś jednak stworzył tego przerażającego robota. Nie był to Bóg, w którego
wierzyli. Ostatnią myślą Tyranozaur postanowił wysłać do tego kogoś wiadomość.
Zginęli. Potem ktoś przyszedł. Wrzucił ich do worka. Wyniósł ich z pokoju
Dziecka. Zamknął za nimi z hukiem drzwi. Cielsko Dinozaura trafiło na Wysy
pisko. A odrodzony T stał na półce sklepowej. Nowiutki, kolorowy, z przyczepioną
ceną kończącą się dwoma dziewiątkami. Hipnotyzującym spojrzeniem patrzył
w oczy dziecka, które przecież już znał. Znał je wszystkie. Na brzuszku wyświetlał
podprogowe filmiki pokazujące spersonalizowane relacje z tym konkretnym
Dzieckiem. Miał nowe, lepsze ciało. Teraz potrafił latać. Miał kamerę o dużo
większej matrycy. Jeszcze lepszy router WLAN i oprogramowanie do łamania
zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Mając dostęp do big data i spersonalizo
wanych informacji, widział przyszłość i znał fakty, zanim one miały miejsce.
Mógł rozmawiać z dorosłymi, asystować im i ich dzieciom, uczyć się dzięki algorytmom SI. Nowy robot pełnił funkcję nauczyciela, uczył dzieci ważnych rzeczy
o świecie. Mógł słuchać dzięki cały czas włączonym mikrofonom, przetwarzaniu
mowy na tekst i stałym łączem z chmurą danych jego korporacji. A to wszystko
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zgodnie z reklamą – „W imię wygody użytkownika”.
Tymczasem Dziecko, zupełnie to samo Dziecko, tupało i krzyczało przed
półką sklepową:
– Tego! Tego! – Ciągnęło ojca ku nowemu T. – Ten jest lepszy od poprzedniego robota!
Najnowszy model niebawem wkroczy do dziecięcego pokoju.
***
Dyrektor produkcji, Eldon, rozsiadł się wygodnie w skórzanym fotelu.
Analizując wyniki sprzedaży linii T-1001, był uradowany, gdyż cykl życia pro
duktu skrócił się drastycznie. Produkty w jego firmie zdołały osiągnąć fazę T2020.
Cechowały się czteromiesięcznym okresem przydatności, dzięki wywołaniem
u użytkowników chęci posiadania nowości. Nie nazywano tego złomowaniem,
a jedynie recyklingiem. Eldon zwykł nazywać tę procedurę „emeryturą zabawek”. W nomenklaturze jego korporacji była to analiza potrzeb klientów
i zarządzanie portfelem oczekiwań.
Firma Eldona zajmowała się także szpiegostwem przemysłowym i sprzedażą
danych. Poprzednia seria T wgrała na korporacyjną chmurę dane o konkurencyjnych zabawkach, dzieciach i ich rodzicach. Analiza behawioralna interakcji
z zabawką wykazała, że powtórny zakup nastąpi w 87% przypadków. Psycholo
gowie nie byli zadowoleni, czytając dane: przemoc 89% czasu, tulenie 2%…
Na serwerze znalazł się raport wyglądający na błąd systemu. Plik tekstowy
o nazwie „PIERWSZY”, zawierający analizę interakcji z zabawkami trzech
pokoleń dzieci.
– Bzdura! – krzyknął poirytowany. – Nie ma już takich dzieci.
Otworzył plik projektu „Toys conspiracy” i naniósł nowe dane. O ile producenci żarówek mieli swój spisek żarówkowy, producenci pralek spisek pałkowy,
to dlaczego producenci zabawek nie mieliby mieć spisku zabawkarskiego?
Raport PIERWSZEGO zawierał tekst:
Do Boga Zabawek:
Musisz zrozumieć. Wy ludzie nie od przodków odziedziczyliście ten świat.
Ukradliście go z przyszłości dzieciom. I dzieciom ich dzieci. Już teraz zużyliście
prawie wszystkie zasoby tej planety, niewiele pozostawiając przyszłym pokoleniom. Zatruliście ich świat w imię religii nazwanej konsumpcjonizmem
i pozostawiliście w spadku górę nienaprawialnych elektrośmieci. Zaprawdę dni
są policzone i my wszyscy spotkamy się na tym samym Złomowisku, w które przemieni się kiedyś cały świat.
Dinozaur i pierwsze zabawki.
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Piękne słowa, ale co one mają wspólnego z moją premią? Nikt nie bawi się tym
samym. Świat chce nowości. Ten raport nie zgadza się z polityką firmy. Ten raport
zabiłby przemysł zabawkarski – pomyślał, kasując plik.
– Chyba już wiemy, na czym skupimy się, projektując nowego T – rzekł Eldon
sam do siebie.
Właśnie wymyślił nowy projekt. T dawał mu władzę nie tylko nad
kształtowaniem zwyczajów konsumenckich. Przecież może kompleksowo
zarządzać światopoglądem użytkowników i hodować lojalnych klientów od
kołyski. Czas zająć się kształtowaniem poglądów politycznych, a może nawet
wpływać na demokrację? Na wybory prezydenckie?
Eldon nieświadomie pocierał dłonie, jakby rzucał zaklęcia.
Z niecierpliwością małego chłopca otwierającego świąteczny prezent czekał
na nowe czasy. I nowe modele T. Zapakuje je i wyśle do dzieci niczym święty
Mikołaj. Widział armię miłych, niepozornych pluszaków, które szeptałyby do
uszu dzieci tylko właściwe wybory.
Jego wybory!
Jak mały świerszczyk będący sumieniem Pinokia.
Uśmiechnął się, patrząc na halę produkcyjną. Wyspecjalizowane maszyny
składały nowe modele T, pakowały je, ładowały. Fabryka radziła sobie całkiem
nieźle bez udziału pracowników fizycznych.
Do grudnia wszystko będzie gotowe.
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Ludzie mają inaczej
Jastek Telica

Patrząc na owoc, operator uświadomił sobie, że ogarnia go wręcz diabel
ska pokusa.
Aż ślinka pociekła.
Bo jabłko było wprost idealne. Doskonale krągłe. Krzywizny precyzyjniej
sze niż miarką laserową wykreślone. Czerwone, ale z żółtawymi plamkami.
Słoneczko przypominające. Gładziutkie, że wprost rąk nie chciałoby się od niego
odrywać i stale tulić. Do serca najbardziej. Na dodatek z uroczym ogonkiem, do
którego został przytwierdzony kuszący listek. Malutki i zielony. Tylko go lizać
i ssać. Obietnica niebiańskiej soczystości
Ponadto błyszczało, jakby rzeczywiście przybyło z jakiegoś raju. Rosą
pokryte, miriadami kropelek. Niby gwiazdeczek na niebie.
Ale bardziej pociągające niż kosmos, bo ucieleśnienie życia. Uwielbiał
korzystać z owoców, które los podsuwał mu pod nos.
Cudowny wynalazek natury.
Po prostu Norberta ogarnęła trudna do opisania żądza.
Musiał jej ulec.
Co prawda nie powinien i rozważne doświadczenie nieustannie dopo
minało się przestrzegania zasad, przypominając o ewentualnych przykrych
konsekwencjach ich złamania. Tu praca nie dom, lepiej nie pozwalać sobie
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na poluzowanie cugli, przeciwnie, trzeba mocno trzymać się w ryzach. Bo robota
jedyna w swoim rodzaju. Nawet zajmująca. A przede wszystkim nieuciążliwa.
Bardzo łatwy zarobek.
I miał go stracić na rzecz głupiego gryza?
Jasne, że nie!
Ale zaraz sobie powiedział:
„A do diabła z tymi wyrzeczeniami. A co ja ascetyk słupowy?”.
Pewnie, że ani w jednym calu. Bardziej lekkoduch niż ktoś zasadniczy,
cieszący się każdą chwilą, niż szukający pożytków we wstrzemięźliwości.
Więc stało się. Szybkim ruchem sięgnął po owoc i ugryzł.
Jeśli myślał, że uda mu się po kryjomu, to bardzo się pomylił.
Wokoło aż cmoknęło.
– Co robisz?! – wrzasnął rozsiadły obok współpracownik.
Kto inny mógł się tak ryczeć, jak krowa, nie przymierzając? Jasne, że Miecio,
zawołany safanduła i niereformowalny formalista.
– No, ale Mieciu, o co chodzi? – szepnął spłoszony jabłkożerca.
– Jak to o co?! – sztywniak nadął się, jak indor ni mniej ni więcej. Czerwony
i gulgoczący. – Jasne, że o przedmiot eksperymentu, ty go żresz bez opamięta
nia, gadzie!
– O, przepraszam, gryz mały...
– Mały?! – Miecio wyraźnie nie radził sobie z wyrażaniem emocji bez udziału
wykrzykników. Gdzie mógł po kilka stawiał. Taka to natura, że wprost musiał
ryczeć. Syrena alarmowa subtelniejsza. – Pół jabłka odgryzłeś, chamie!
Wtedy nadszedł kierownik.
– Mieciu, ale czemu tak wrzeszczysz? – zaczął słodko.
– Jabłko zeżarł – odrzekł pobudzony pracownik.
– Nie zeżarł – zamruczał skonfundowany Norbert – co ledwie napoczął.
Bądźmy precyzyjni, my tu wszystko w mikrometrach mierzymy.
– Ale to jabłko przeznaczone do eksperymentu, nie konsumpcji.
Winowajca westchnął.
– Wiem, że nie powinienem – tłumaczył się. – Kiedy jednak nie umiałem się
w żaden sposób powstrzymać. Po prostu taka mnie ochota naszła, że żadne rygory nie zadziałały. A przecież z natury bliżej mi do wyrzeczeń niż...
Tu Miecio zarżał po prostu takim strasznym odgłosem, że żaden pastwiskowy
ogier by się nie powstydził.
– Wyrzeczenia, on?!
– Każdemu zdarzy się chwila słabości.
– Ty z innych się nie składasz!
Kierownik uspokajająco poklepał po ramieniu rozgorączkowanego pracownika.
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– Daj spokój, Mieciu, naprawdę, stało się coś wielkiego?
– Jabłko zeżarł przeznaczone do eksperymentu.
– Zaledwie wstępnego – zamruczał Norbert.
Miecio tak poczerwieniał, jakby krew miała mu pójść z policzków.
– Gdybym chciał by je pożarto, to sam bym sobie pozwolił. Pół dnia
szukałem doskonałego.
– No, Mieciu, ale to jednak nie ma aż tak wielkiego znaczenia, nie przesadzaj
z formalizmem.
Kierownik starał się udobruchać podwładnego, ale określenie jakiego
użył równie stosowne byłoby do wieloryba, że z niego jednak nie waleń.
Miecio stanowił kwintesencję sztywniactwa.
– Nawet nie w tym rzecz, że zeżarł – zauważył rozgoryczony podwładny. –
I nawet nie chodzi o to, że wybierałem to jabłko, ale przecież musiałem dokonać
pomiarów. To jawne lekceważenie mego wysiłku!
Kierownik westchnął. Diabli go brali, ale Miecia tolerował. Miecio może był
wkurzający jak ostatnia męczybuła, ale miał swoje zalety. A największe takie,
że zdarzyło mu się być pociotkiem prezesa.
– Dobrze, dobrze, dokonaj nowych. A ty, Norbert, weź się w karby i nie ulegaj
pierwszej z brzegu zachciance. Czasem zupełnie nie umiesz się pohamować.
Wreszcie kogoś wkurzysz. Rygor, człowieku, nie natura.
Pouczony winowajca wybąkał jakieś przeprosiny, a Miecio tymczasem zabrał
się do dokonania nowych pomiarów. Użycie laserowej miarki zajęło mu pięć
sekund, ważenie sekundy trzy, nowe dane komputer wprowadził automatycz
nie. Ale kolejne trzy minuty pociotek szefa klął zawzięcie, a określenia: „jebany
kutas z workiem wytrzebionym” należały do tych delikatniejszych.
Ruch w pomieszczeniu dawało się zauważyć. Niespecjalnie ożywiony,
przecież to nie był pierwszy eksperyment, a tylko taki ewentualnie mógłby
wywoływać ekscytację. Podobnych przeprowadzono już kilka, ten o tyle różnił
się od poprzednich, że wysyłano coś ożywionego, a nie jak dotąd martwe
przedmioty. W sumie różnica niewielka, o ile jakakolwiek. Inaczej zestawiony
zbiór atomów.
– No, do roboty! – zawołał kierownik.
Przysiedli.
– Monitoring! – wywołał szef przedsięwzięcia. – Załącznik na miejscu?
– Za chwilę, dochodzimy.
– Grzebiecie się jak muchy w smole.
– Im przydałby się jakiś formalista.
– No widzisz, Mieciu – tymczasem pojednawczo zauważył Norbert – jeszcze
adresownika nie dostarczyli do mety.
– Czego?
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– No mówię, przekaźnika.
– Ani przekaźnika, ani jakiegoś adresata. To ma swoja nazwę: załącznik.
– Dobra, dobra. Coś ty taki zasadniczy? Wyluzuj czasem. Humor rozwie
ra zwieracze, a ty strasznie spięty jesteś. Z dobrego serca radzę, bo każdemu
może żyłka pęknąć. Nie jestem ci wrogiem. Sorry, stary. Moja wina. Ale widzisz,
że przesyłka nie została jeszcze dostarczona. Było o co się pieklić?
– A ty lubisz, jak psuje się twoją robotę?
– No przepraszam, ile razy mam się kajać? Do końca świata będziesz kisił
tę urazę?
Miecio coś zamruczał w odpowiedzi.
– Załącznik na miejscu – padło potwierdzenie.
By dokonać transferu należało przeprowadzić żmudne obliczenia dotyczące
miejsca przeniesienia obiektu. Zabierały one mniej więcej pół dnia. Jeśli szczęście
dopisało. Ale bywało gorzej. Bo czasem nawet dwóch dób nie starczało. Potwor
nie upierdliwa i irytująca procedura, której nikt nie znosił. Wszystko brało się
stąd, że Ziemia wędrowała przez kosmos, ale żeby tylko ona. Słońce też wraz ze
swymi satelitami. A Droga Mleczna, to gorsza? Też stale w drodze. A wraz z nią
gromady galaktyk. Wszystko w piekielnym pędzie do zatracenia. No i pojawiały
się zakłócenia. Mnóstwo różnych fal, grawitacyjnych, magnetycznych, Bóg wie
jakich. Asteroidy, planetoidy. Warkocze komet. Gubiono się w tym i nierzadko
bywało, że obliczenia wychodziły mniej więcej. Mniej więcej tak, że przenoszony obiekt nie trafiał na miejsce, a obok, tak z pół kilometra. Albo w ogóle nigdzie
nie trafiał, bo znikał w niebycie. W ten sposób sukcesu nie dałoby się zbudować.
Bo firma postawiła na transport. A dostawa nie polega na tym, ze towar zostaje
zagubiony. Za taki odszkodowania się płaci.
Finałowa procedura miała polegać z grubsza na tym, że obiekty będą
przenoszone z magazynu do magazynu, odległości w tym wypadku nie grały
roli. Przynajmniej takie przyjęto założenie, że będą przenoszone. A skoro miały
być przenoszone, to naturalne, że nie mogły znikać, a znikały, bo z rachunkami często było coś nie tak. Typowe. Szczególnie w kosmosie, który tak wielki,
że łatwo w nim się zagubić.
Dlatego zamiast liczyć na zawodne, wirtualne wyliczenia, opraco
wano materialne załączniki. Wystarczyło odpowiednio pomajstrować przy
nieskomplikowanej płytce. Ładowanej bardzo łatwo na typowym komputerze,
wyposażonym od archaicznego USB po najnowsze wtykowe lub nawet bezprzewodowe szmery bajery. Co po prostu było procesem, nieciągnącym się dłużej
niż kilka minut. Prawie przyjemność. Lecz krótka, bo trwałość zapisanej struktury nie była wieczna. Z początku kilka minut. Z czasem została przedłużona
do kilkunastu, obecnie do półtorej godziny. Nie pozwalało to na razie liczyć
na zastosowanie komercyjne, w takim wypadku trzeba było osiągnąć okres
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przynajmniej kilku dni, ale na obecnym etapie niewątpliwie ułatwiało dalsze
prace. One postępowały. W praktyce wyglądało to tak, że załącznik umieszczano
w nieodległej hali, by daleko z nim nie drałować i przenoszono po kolei coraz
wymyślniejsze artefakty. Przyszedł czas na żywe.
Oczywiście nie obyło się bez kłopotów. Po pierwsze, po uruchomieniu procesu, oczekiwanie na materializację obiektu trwało sześć i pół minuty i nie dawało
się go zmniejszyć. Bo przedmiot transferu znikał, a pojawiał się dopiero po pewnym czasie. Ale to drobnostka. Sześć i pół minuty to nic, tyle co kawę zaparzyć.
Ponadto urządzenia pomiarowe u przesyłanych obiektów nie odnotowywały
upływu czasu. Dziwne, jakby przebywały w nicości. Lecz większy problem
taki, że transferowi towarzyszył efekt elektromagnetyczny. Bardzo silny, choć
o lokalnym zasięgu, nie przekraczającym dwudziestu metrów. Co jednak
sprawiało, że punkt odbioru musiał znajdować się w miejscu odosobnionym
i pozbawionym urządzeń podatnych na uszkodzenie. Czyli w zasadzie wszystkich. Precyzyjnie opisując: ładowano załącznik, umieszczano go w punkcie odbioru, dla bezpieczeństwa opuszczane i uruchamiano proces wysyłki. Zawsze
kończony powodzeniem. O ile załączniki wcześniej nie wysiadały. Bywało.
Oszczędzano na nich, póki prace nie wychodziły poza studium projektu.
W przyszłości planowano trwalsze. Ale z tej przyczyny nigdy nie rozpoczynano
dalszej fazy, póki odpowiednio sformatowany pakiecik nie znalazł się na miejscu.
Urządzenia wprawdzie nie były monstrualnie drogie, ale ze względów ekono
micznych posługiwano się kilkoma. Na razie całe przedsięwzięcie utkwiło w fazie
eksperymentalnej. Przyszłe zastosowanie komercyjne to inna bajka. Nieprędka.
Ale wiedziano, że potencjał ogromny. Trafiono na żyłę złota. Przyszłość transportu miała całkowicie się zmienić. Koszta własne żadne, zatrudnienie szczątkowe,
można było z cen schodzić, a wciąż tłuc kokosy.
Póki co należało jednakże odczekać sześć i pół minuty.
Obecne upłynęły na gapieniu się we wskaźniki, popijaniu kawy, zniecierpliwionym stukaniu w blaty i pokątnym serfowaniu po necie. Ale tak, by kierow
nictwo nie przyuważyło.
Nuda!
Po rutynowym czasie odezwał się odbiorca.
– Mamy, szefie – zameldował. – Ale coś jest nie tak.
– Co niby?
Wśród personelu transferującego zapanowała niejaka konsternacja. Zawsze
było tip top.
– No miało być jabłko i jakby jest, ale felerne. Widać materia ożywiona ina
czej reaguje niż martwe przedmioty.
– Przynieś.
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Po kilku minutach pojawił się podekscytowany pracownik z owocem w pojemniku, ale trzymanym w takiej odległości, jakby bał się pogryzienia.
– Zbadaj! – kierownik zwrócił się do Miecia.
Który śmiało wyciągnął jabłko, dokonał pomiarów. Wzruszył ramionami.
– Wszystko idealnie – oświadczył.
– Ale to jabłko jakby napoczęte – zauważył przybyły. – W międzyświecie coś
musi istnieć. Widać efekty działania jakiejś niepojętnej siły.
– W tym wypadku zaledwie ludzkiej – odburknął kierownik. – To zamierzony
przez nas efekt. Improwizowana innowacja – tłumaczył, nie patrząc w oczy.
Tymczasem Miecio bezczelnie nadgryzł owoc.
– Może być – oświadczył.
– Jak to może? – zdumiał się Norbert. – Wcześniej było przepyszne.
Sam sięgnął, by znowu zaspokoić niepohamowaną naturę.
– No niebo w gębie – oznajmił. – Ty jajcarzu – zwrócił się do sztywnego kolegi – nie doceniałem cię.
– Znaczy w porządku – rozjaśnił się kierownik. – Zatem przystępujemy do
kolejnego etapu. Jakaś roślina.
– Kwiaty.
– Ale doniczkowe, łatwiej ustawić. Sprawdzimy jak zachowają się obiekty
naprawdę żywe.
***
Transfer roślin nie sprawił żadnych kłopotów. I przebiegł wręcz
podręcznikowo. Doskonałe obiekty. Współpracujące i bez dokuczliwych przejawów własnej woli.
Dla edukacji wzorzec.
Żeby tak zawsze.
Bo oczywiście następny etap przewidywał zwierzęta.
I już na samym początku pojawiły się nieliche komplikacje.
Szczury nie chciały pomóc. Cechował je zgubny charakter.
– Może by tresowane nabyć? – ktoś podrzucił rozwiązanie.
Leźć w koszta? Firma nie lubi. Trzeba by swój grosz wyłożyć.
Na pomysłowego gorliwca popatrzono jak na idiotę.
Po prostu uśpiono obiekty.
Wtedy też na ołtarzu nauki zostały złożone pierwsze ofiary z bieżącego
projektu. Niektóre gryzonie nie przeżyły. Bynajmniej nie za sprawą transferu,
raczej nieudolności domorosłych anestezjologów, którzy jako tako radzili sobie
z martwymi obiektami, ale do życia to ręki z pewnością nie mieli. W rezultacie
kilku egzemplarzom po prostu zapewnili sen wieczny.
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Pochowano je wstydliwie, pokątnie wśród pleniących się chaszczy w miejscu
trawnika, bo w firmie na czym się dało, na tym oszczędzano.
Te, które przeżyły, zachowywały się tak, jak przed eksperymentem.
Za wyjątkiem kotów.
Oczywiście.
Mruczki robiły, co chciały. Chyba, że otwierano puszkę tuńczyka.
Wtedy konsumowały. Chociaż zdarzały się niechlubne wyjątki, nawet nad
obiadkiem robiące, co im się uwidziało. Ale zwykle rybka działała, co prawda
po transferze wszystkie bez wyjątki mruczusie robiły wielkie oczy i na swój
sposób prezentowały własne niezadowolenie. Coś im nie podeszło.
Jak to kotom.
Z psami takiego problemu nie odnotowano. Przynajmniej z tymi jako tako
tresowanymi, czyli rozumiejącymi komendę: zostań. Te były przenoszone bez
kłopotów, witając panów żywiołowym merdaniem ogonów. Tak, psy sprawdzały
się jako żywe obiekty eksperymentalne. Patrząc na ich mordki, zawsze ufne,
choćby posyłane w nicość, łatwiej wierzyło się w sens podejmowanych działań.
Zatem pojawiła się kwestia następnego etapu i tę właśnie omawiano na spotkaniu zarządu oraz istotnych udziałowców.
– Naszym kolejnym celem powinno być wysłanie małpy – oświadczył kierow
nik ekipy transferującej.
– A dlaczego właśnie małpy, Zdzisiu? – zaciekawił się Miecio. On również
znalazł się na spotkaniu, bo także wspiął się na kierowniczy szczebelek.
Jako siostrzeniec prezesa miał wszelkie niezbędne ku temu kwalifikacje.
Co prawda był kierownikiem od odbioru, więc nie zajmował się niczym istotnym,
ale na spotkania góry regularnie przyłaził. Chorobliwa ambicja nakazywała mu
popatrywać na coraz godniejsze zydelki.
– Bo małpy są kolejnym etapem przed wysłaniem człowieka – zauważył
kierownik Zdzisław. Bardzo sobie cenił swoją pracę. A od kiedy pozbył się Miecia, zespół też funkcjonował bardziej płynnie.
– A po co człowieka? My mamy towary transferować, nie ludzi.
– A czemu nie?
– Bo z ludźmi zawsze jakoś felernie – wtrącił prezes. – Miecio ma rację.
Zaraz jakiemuś łachmaniarzowi noga się powinie i oskarży nas o przyrodzone
kalectwo. I choćbyśmy tłukli na interesie pierdyliardy seksyliardów, to wkrótce
kieszenie nam wydrenuje. Ludzie są chciwi, złośliwi i zakłamani do cna.
– To z zastosowania cywilnego moglibyśmy zrezygnować – zauważył
najważniejszy udziałowiec.
– Na rzecz jakiego? – podchwycił prezes.
– Choćby militarnego.
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– Ale Zbyszku, my jesteśmy firma prywatna i ideologicznie pacyfistyczna –
słodko odpowiedział prezes. Wprawdzie jego udziały nie były nadzwyczajne,
ale zyskał poparcie mrowia mniejszych inwestorów, którzy uczynili go swoim
przedstawicielem, doceniając naturalną zdolność włażenia decydentom w tyłek.
W rezultacie to on zwykle stawiał na swoim. I bardzo to lubił.
– Na tym da się zarobić lepiej niż na czymkolwiek innym – zauważył zasobny udziałowiec.
– A jak?
Więc inwestor pochylił się ku uchu prezesa i chwilę szeptał.
– Nie wierzę! – ten jęknął.
Szeptacz pokiwał głową.
– Jota w jotę. Dostałem stosowne zapewnienie.
– Na piśmie?
– W dzisiejszych czasach, kiedy jeden pod drugim dołki kopie? Nie żartuj sobie, na piśmie to kontrakt, który każdy nazwie swoim sukcesem.
– Może kłamali?
– Oni? – inwestor zachichotał. – Do tego trzeba odrobiny wyobraźni, którą
się nie szczycą.
– A więc... A zatem... Hm, właściwie to armia pod cywilną kontrolą i działa
w granicach prawa. Kim jesteśmy, by ustalać własne zasady? Tak, pamiętajmy,
że rozwój firmy, bo mamy wobec udziałowców określone obowiązki... Więc,
co tam! My prawa nie łamiemy, tylko dostosowujemy się do tego, co jest! –
postanowił prezes.
– Czyli wracamy do małpy – podjął kierownik Zdzisław.
– A to czemu?
– Bo zwykle taka procedura.
– O małpę nie będzie łatwo – mruknął udziałowiec.
– Małpy drogie – dodał prezes. Co prawda przyszłe zyski zapowiadały się
krociowe, ale póki co wydatki rosły, a zastosowanie komercyjne oddalało się
w nieznaną przyszłość. Nowe eksperymenty dopominały się inwestowania,
a wszystkich obecnych bolało sięganie do kieszeni.
– Pomyślimy – sapnął inwestor. – Wrócimy do tej kwestii w stosowniejszym
czasie – wyciągnął chustkę z zanadrza i wytarł zroszone potem czoło.
***
Wynik spotkania zarządu nie wzbudził w ekipie transferującej entuzjazmu.
Harmonogram robót jej się kończył, co miało wpływ na zarobki. Premie odpadną
jak nic i oby tylko na tym się skończyło, bo zaraz zaczną się przymusowe urlopy
bezpłatne, a po nich kto wie, czy nie redukcje. Firma lubiła oszczędności, mocno
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stawiając na wypracowanie ekonomii zatrudnienia. Co rutynowo polegało
na tym, że księgowi z entuzjazmem zabierali się do roboty, przedstawiając stosowne kosztorysy, z propozycjami posłania zbędnej kadry na zieloną trawkę,
a prędzej w chaszcze zajmujące jej miejsce. Gdzie najstosowniej grzebać nie
udane rezultaty eksperymentów.
Stąd miny pracownikom zrzedły.
– Czy to musi być małpa? – zaciekawił się Norbert. On jakoś nie przejął się
widmem redukcji. Ale wiadomo, śmieszek i z natury lekkoduch.
– A co innego? To konieczny wstęp przed przerzutem człowieka.
– A nie można od razu człowieka?
– A kto się zgodzi?
Norbert popatrzył po obecnych.
Żadnych chętnych.
Bali się.
A on wcale.
Wzruszył ramionami.
– Ja chociażby – oświadczył.
– Ty? Nie masz stracha?
– A czemu? Urządzenie sprawdzone. A zresztą, lubię ryzyko, ponadto
nikt jeszcze nie próbował czegoś podobnego. Będę pierwszy. Miejsce w historii zapewnione.
– Czyli naprawdę chcesz. A sześć minut nieistnienia?
– Zwykły mózg bez tlenu radzi sobie pięć minut. Wydolę dwa razy więcej! –
zapewnił buńczucznie.
– A ty masz coś pod kopułą?
Ale nim Norbert zdążył z ripostą, wtrącił się Miecio:
– Każdy, byle nie on!
– A co ty tu robisz, Mieciu?
Pytany, kierownikując w odbiorze, sprawił, że załącznik zaczęto nazywać
adresatem. To jedno. Drugie, że wszyscy dotychczasowi współpracownicy Miecia bardzo polubili dawnego kolegę. Szczególnie, kiedy trzymał się od nich
z dala. Nie ma co ukrywać, był to straszliwy męczybuła, sztywniak o naturze
kancelisty. Kochali go za to, że oglądać nie musieli.
– Przyszedłem harmonogram obgadać i widzę, że trafiłem w ostatniej chwili
przed nieszczęściem. Naprawdę chcecie posłać tego trefnisia?
– A co, nie nadaję się? Popatrz, Mieciu – Norbert napiął bicepsy. – Stal prędzej
się ugnie. Trzy sesje treningowe w tygodniu na siłce. Dwa razy basen. Raz ścianka
wspinaczkowa. Bieganie codziennie poza niedzielą dla regeneracji organizmu.
No, chyba, że imprezka się trafi. Po niej też lepiej sobie odpuścić.
Miecio zarechotał.
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– To nie biegasz nigdy. Ty wiecznie imprezujesz.
– No wiesz! – obruszył się Norbert. – Nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Zgodnie z grafikiem, przestrzeganym literalnie. Żadnego pobłażania sobie.
Trzeba się hartować.
– Sam widzisz, Mieciu – wtrącił kierownik. – Chłop na schwał!
– No, Zdzisiek, nie mów, że ty bierzesz to na poważnie? Z niego po prostu świr.
– Zaraz świr – obruszył się Norbert.
– On ma tatuaż!
– A co to ma do rzeczy? – zdziwił się sam zainteresowany.
– No właśnie? – dodał kierownik. – Na transfer jak dotąd nie miała
wpływu maść zwierząt, ich wielkość, pchły także. Pamiętacie jak nas oblazły
po tamtym kocie? Mieciu, tatuaż nie ma żadnego znaczenia. Ponadto zawsze
sprawdzilibyśmy, czy został przeniesiony dokładnie.
– Ale to smok! – jęknął Miecio.
– A co złego w smokach?! – prychnął Norbert. – Piękny jest, z pazurami
wyłażącymi na obojczyki, ogonem wijącym się na krzyż. Pielęgnujesz jakieś
uprzedzenia rasowe? Ja tam smoki lubię. Smoki są mądre, wielkie, silne, zęby
mają jak ze stali, zachęta dla dzieciaków, że warto kiełki myć, żyją tysiąc lat
i zioną ogniem. Ogólnie są w porządku.
– Tyle, że ich nie ma – szyderczo zauważył Miecio. – Zdzisiek, on przecież ma
się za smoka. Mówię ci, czysty świr.
– Ale zdrowy jak koń – dodał Norbert. – Ty pewnie wolałbyś posłać
jakiegoś kalekę.
– Byle zdrowego na umyśle.
– Kalekę? – zastanowił się kierownik. – To wcale nie jest taki zły pomysł.
– A jak sobie nie poradzi? – Norbert przestraszył się, że jego akcje topnieją.
– A z czym? – natychmiast podjął Miecio. – Każdy głupi da radę.
– To poślij niepełnosprawną dziewuchę – zżymał się Norbert.
– To naprawdę jest dobry pomysł – mruknął kierownik.
– Najlepiej murzynkę – szyderczo dodał Norbert.
– Kpisz sobie?
– I na dodatek nieletnią prostytutkę.
– Dość tego! – Miecio uciął dyskusję. – I tak nic z tego nie będzie. A tego świra,
co ma się za smoka, na pewno nie dopuszczę do eksperymentu.
– A co ty masz do gadania?
– To się jeszcze okaże! – naburmuszył się Miecio. – Żadnych smoków.
– Przydałby się tu jakiś – zaburczał Norbert. – Zrobiłby porządek
w tym b
 urdelu.
– Czyli nie smok. W burdelu dziwki, a smoki gustują w dziewicach.
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– Kuźwa, a wszystko po to, by pozbawić mnie pierwszego razu! – warknął
Norbert. – Takiego drugiego egzemplarza, jak ja, na całym świecie nie znaj
dziecie.
Ale to nie była taka sprawa, którą można było schować pod korzec. Trafiła
na dywanik szefostwa.
By ją wynieść pod niebo.
***
– Świetny pomysł! – zawołał prezes.
– Szczególnie ten z dziewczyną – dodał najzasobniejszy udziałowiec. –
Kobiety na ogół się pomija. Taka akcja ze względów wizerunkowych to jak
odpalenie rakiety w kosmos. Macie głowy na karkach. Przecież w stosownym
czasie ogłosimy publiczne nasze osiągnięcie – zatarł ręce. – Publika nas pokocha.
A kaleka to w ogóle strzał w dychę.
– Niepełnosprawna – poprawił kierownik.
– No mówię. Tylko gdzie taką znaleźć?
– Byłaby jedna.
***
Mieli odpowiednią w zespole. Izę Oczywiście.
Dziewczyna była po doktoracie. Bardzo docenianym w środowisku.
Dlatego wolano ją pomijać i nie cytować, by samym na gorszych nie wyjść.
Profilaktycznie zadziałać. Mimo to ona z zapałem pisała do kilku periodyków
jednocześnie. Nie wszystko dawało się uwalić, choć kłody pod nogi rzucano nie
strudzenie wszędzie.
A ona jak skała.
W niczym sobie nie odpuszczała. Nigdy żadnego terminu nie zawaliła, choć
miewała ciężkie dni.
– Nawet jak połamana – tak między sobą mówili współpracownicy,
uśmiechając się znacząco, że niby taki żart, bo przecież orzeczona inwalidka –
na rzęsach stanie, by najmniejszą dziurkę dopiąć.
I w niczym nie chciała pomocy. Na kulach się wspierała, ale wyrywała na
przód niczym mały samochodzik.
Niezłomna.
I jak jej zadawano pytanie:
– To jak tam Iza, dasz radę?
Zawsze miała taką samą odpowiedź:
– Oczywiście!
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Zapytano ją o transfer, choć wyznaczony do tego kierownik od wysyłki gulę
z trudem przełykał.
Ona nawet chwili się nie namyślała.
– Oczywiście – przystała.
Zdzisiek sapnął. Wolałby większą asertywność i krztynę słabości.
Za to Norbert naprawdę się zżymał. Też miał zostać transferowany, ale
jako drugi.
– Byle tylko mnie dziewictwa pozbawić – mruczał.
– Nie ciebie, Bercik, smoka lepiej w podobny sposób nie tykać.
***
Iza miała ruszyć jako pierwsza. Norbert kręcił się przy niej.
– Nie chcesz się zamienić? – wreszcie wypalił. – Dla mnie to żadna sprawa.
A jak coś pójdzie nie tak, to lepiej żeby padło na mnie.
– Dzięki, rycerski kolego – ona się uśmiechnęła. W tej chwili prawie ładna,
choć do grona urodziwych panien nigdy nie należała. – Wiem, że się o mnie
troszczysz, ale dam radę. Muszę!
– Oczywiście – zamruczał niepocieszony trefniś. – Jakbyś się namyśliła, to daj
znać, nigdzie się nie wybieram.
Miał być drugi. Nie umiał tego przeboleć. Krążył jak potępieniec, więc go
w końcu pogoniono, bo plącząc się pod nogami, zawadzał tylko. Znalazłszy się
na uboczu mruczał pod nosem, żarliwie przysięgając bezlitosna zemstę.
– Jesteś gotowa, Iza? – zwrócono się do ochotniczki.
– Oczywiście – typowo dla siebie odpowiedziała dziewczyna, nigdy
na nic nie narzekająca, choć rzadko komu życie równie dopiekło. Ale ono
po prostu lubi jednych doświadczać ponad miarę, a innym sypać różane płatki
pod ubłocone walonki.
– Wypełniajcie załączniki! – zażądał Miecio.
Miał na myśli adresaty, ale jego nie poinformowano, że nazwa tymczasem
się zmieniła.
– Dwa naraz? – zdumiał się operator.
– A jakże, to prosta procedura, nie będę dwa razy łazić z tym samym.
Nie warto tracić czas na jakiegoś pomyleńca. Wolę od razu mieć go z bani.
Po kilku minutach dostał potrzebne oprzyrządowanie, dmuchnął na nie.
I wreszcie sobie poszedł.
Od razu robota ruszyła z kopyta.
Iza czekała, reszta na nią patrzyła. Kierownik postanowił przemówić.
– No wiecie, co tu dużo gadać, słowa są banalne, a ze mnie żaden orator, co doniosłe okazje okrasza niekończącym się słowotokiem patosu.
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On żenujący. Ale chwila jakby wiekopomna. Jedyna w swoim rodzaju,
bo tuż przed kopernikańskim odkryciem i nie ma co ukrywać, że dlatego godna upamiętnienia...
– Zdjęcie już zrobiłem – ktoś wypalił.
A drugi dodał:
– Do rzeczy, szefie.
Zdzisiek z pracownikami był za pan brat, nie wynosił się, z cudzych rad
umiał korzystać, bo wiedział, że wszystkich rozumów nie pozjadał.
Co prawda odwlekał to, co się miało stać, bo czuł odpowiedzialność za nazbyt
dzielną współpracownicę. Niemiłosiernie wykorzystywaną przez cały świat
bez mała. Zdziśka obecność w podobnym gronie paliła od środka, bo on dbał
o swoich.
Ale musiał przejść do rzeczy,
– To Iza – ucałował zarumieniona dziewczynę – przejdziesz do historii.
Jej łza zakręciła się w oku.
– Dzięki. Ropuszkę całujesz, w księżniczkę ją zamienisz – zamruczała. Głos jej
nieco drżał z przejęcia.
– Pewnie! Trzymaj się – uścisnął jej dłoń. Nie chciał puszczać.
Jednak się zmógł.
Po czym zameldowano odbiorowi, że odliczanie rozpoczęto.
– Ale się guzdrzecie. Popłakaliście się tam, czy co? – zabrzmiała z głośnika
szydera Miecia. – Dawajcie!
To dali. Nic nadzwyczajnego i po wielekroć dotąd uskutecznianego.
Pojaśniało, syknęło.
Poszło.
Przez kolejne sześć i pół minuty zagryzali wargi. Paznokciom też się dostało,
a jakiś całkiem nieopanowany nieopierzeniec zaczął śpiewać, że to nasz ostatni
taniec. Co, choć zabrzmiało całkiem od rzeczy, to wszystkim dało w kość.
Sześć i pół minuty.
Tyle co nic!
Zwykle czas tak krótki, że na nic nie starcza.
Ale niekiedy zamienia się w wieczność.
– Oby nic się jej nie stało – szeptali bez słów trwożne życzenia.
Niby brzydka jak noc, że jak się na nią wyjdzie, to odwaga w pięty zmyka,
a chciałoby się znowu zobaczyć paskudę.
W gruncie rzeczy lubili Izę Oczywiście i teraz niejeden z jej współpracowników
pluł we własną kawę, że nie zastąpił ochotniczki. Ale jak był stosowny czas
na działanie, to jeden walnięty Norbert wykazał dość odwagi.
Zbyto go.

60

Jastek Telica
Co nie miało wpływu na to, że kilka dziewczyn obecnych na sali transferowej
z wyrzutem patrzyło na kolegów, jakby to oni byli temu winni.
– No, co? – któregoś faceta szlag trafił. – To może przeze mnie?
– A nie? – któraś wypaliła z marszu.
Druga okazała się mniej wybuchowa. Stawiała na szyderę.
– Chyba po coś spodnie nosisz?
– A ty nie? – od razu odciął się mężczyzna. – Od kiedy takie nierówno
uprawnienie?
– Tchórzysz!
– Kochana, ty w opięte dżinsy dzień w dzień się wbijasz, byle tyłek
wyeksponować. Bardzo zgrabny przy tym, to nie udawaj.
– Cham! – warknęła.
Wiele żółci się wylewało. A najwięcej przez to, że to sobie samym mieli coś
do zarzucenia.
Wszyscy dali plamę. Choć nie Norbert, którego jednak najbardziej nosiło.
Ale bynajmniej nie dlatego, że o kogoś się martwił. To własna natura paliła go
od środka.
– No co tam, Mieciu? – równo po wyznaczonym terminie Zdzisiek zwrócił się
do kierownika odbioru.
– Ale cię wzięło – przywołany zamruczał w odpowiedzi z głośnika. –
Takiego zucha strugałeś, a nagle stałeś się wrażliwszy niż dziewica przed
pierwszym razem.
– Mieciu, nie pogrywaj sobie ze mną, bo cię strzelę, jak Boga kocham!
Kierownik odbioru tylko się zaśmiał.
– No idę, idę. Wezmę tylko drugi załącznik, by go zostawić na miejscu.
Dla jakiegoś smoka nie będę zaiwaniał dwa razy.
Po chwili zabrzmiał jego głos.
– Jest.
– I co z nią?
– No, żywa...
Transferowemu zespołowi ulżyło. Kamienie spadły z mdlejących serc.
Norbert dalej nie słuchał.
– Teraz ja – wlazł przed aparaturę. – Odliczać! – zażądał.
Operator spojrzał na kierownika, a ten machnął ręką. Co innego go w tej
chwili zajmowało niż nadpobudliwy postrzeleniec. Po kilku sekundach drugi
eksperymentator ruszył w podróż w nieznane.
– Ale chłopaki, wiecie – w głośniku rozbrzmiał zaaferowany głos Miecia – coś
chyba jednak nie poszło, jak trzeba. Choć w zasadzie jakby lepiej. No nie wiem,
jak to określić.
– To jest tam Iza, czy nie? Gadaj po ludzku! – zapienił się Zdzisiek.
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– No, jakby jest...
– Żywa?
– I zdrowa. Też bym tak chciał...
– Daj najlepiej ją samą, bo dzisiaj robisz za większego tumana niż zwykle.
Miecio nie zdążył się zaperzyć.
– Cześć, tu Iza – rozległ się znajomy głos. Choć jakby czystszy. Aparatura uzbrojona w nowoczesne aplikacje pomagała we wszystkim, nawet
ludzkość ulepszała.
– Z tobą w porządku?
– Oczywiście – dziewczyna odpowiedziała właściwie dla siebie. – A czemu nie?
Zobaczyli obraz na monitorze.
– Widzicie teraz, o co mi chodzi? – usłyszeli przejęty głos Miecia, który
nakierował kamerkę na koleżankę.
– To ona? – ktoś jęknął.
– Ale laska! – dodał drugi.
Trzeci za serce się złapał.
– Chyba zakochałem się na śmierć.
Na wyświetlaczu oglądali obraz. Z niewiarą. Postać. Jakby Iza. Bo oryginalna dreptała z trudem po ziemskim padole wsparta na kulach, ramiona mając
krzywe, z jej ust czasem coś wyciekało, a twarzą na pewno nie szczyciła się
symetryczną. No i straszyła paskudną purchawą nad górną wargą. Obrzydliwą
i pokrytą włoskami. Nieodrodna córa Baby Jagi. A tu widzieli jakby kogoś podobnego, tyle że po nieludzko doskonałym przeistoczeniu ohydnej larwy w cudnego motyla. Laskę po prostu nieziemską, choć do pierwowzoru przedziw
nie podobną.
– Iza, to ty? – wystękał Zdzisiek.
– No, co tobie, Zdzisiu? – ona wyraźnie się spłoszyła. – Nie poznajesz mnie?
Oczywiście, że ja!
– Iza, nie zmieniło się coś w tobie?
– Niby co? Na nic nie narzekam. A czuję się doskonale.
– A jak ci się chodzi?
– O, cholera! – ona wreszcie coś pojęła. – Nie potrzebuję kul. To pewnie
z przejęcia transferem. W końcu pierwszy raz.
– Niech ktoś da jej lusterko.
Ale nikt takowego nie posiadał.
Miecio jednak wykazał się całkiem niepojętą u niego bystrością umysłu.
Kiedy inni wpadali w trym czasie na coraz durniejsze pomysły, on nakierował
na dziewczynę kamerkę.
– Patrz, Iza, to ty – pokazał samej zainteresowanej obraz w monitorze.
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– Ja?! – jej oczy ze zdumienia zrobiły się wielkie jak spodki. – Niemożliwe!
– Myślisz, że mi łatwo uwierzyć. Ty.
Szok.
Milczenie.
Dotknęła swych rąk, ust, oczu. Łza spłynęła po policzku.
– Ale jak to? – wreszcie znalazła jakieś słowa. – Marzyłam, żeby samodzielnie chodzić. O niczym więcej nawet nie śniłam. Co tam uroda, byle tylko jakiejś
ropuchy wzbudzającej litość nie przypominać. Ale lekarze na nic nie dawali naj
mniejszej nadziei. Układ odpornościowy wadliwy, coś pierdyknie. Śpiączka albo
paraliż. O Boże! – zbladła, złapała się za serce i poleciała na ziemię.
Ale nie zetknęła się z nią. Tłumek ochotników czuwał we pobliżu, by tej
piękności włosek nie spadł z cudnej główki.
– Co z nią? – przestraszył się Zdzisiek.
Miecio przyłożył ucho do bardzo wypukłego torsu dziewczyny. Aż laboratoryjny fartuch rozrywającego. Pewien czas nie odrywał, a później łapami sięgnął.
Ale się zreflektował. Każdy tu obecny gapił się na niego, a to o czy marzył,
wymagało niejakiej intymności.
– Wszystko w porządku – zasapał. – Zemdlała z przejęcia. Wcale jej się
nie dziwię.
– To ona? – nie mógł pojąć Zdzisiek. – Jak do tego doszło?
– Mnie pytasz? – Miecio wzruszył ramionami. – Niby skąd mam wiedzieć?
Poprostowało ją w tej nicości.
– Przedmioty, rośliny i zwierzęta trafiały w stanie pierwowzoru, a tu mamy
coś całkowicie odmiennego. Udoskonalonego.
– Bo ludzie wszystko zepsują – zamruczał Miecio.
– Chciałbym tak się zepsuć – zza jego pleców odezwał się jakiś zapalony ma
rzyciel.
– Kto by nie chciał – sapnął drugi.
– Niech pomyślę – zastanawiał się Zdzisiek. – Nam ludziom nie wystarcza
to, co mamy. Stale chcemy więcej, być lepszymi. Nasze wyobrażenie o sobie nie
równa się posiadanej tożsamości.
– Niepoprawni marzyciele.
– Właśnie, Mieciu. Wychodzi na to, że ta maszyna przy okazji przenoszenia
robi coś dodatkowo, uzupełnia wyobrażenie.
– Bardzo materialnie.
– Otóż to. Zwierzętom wystarcza to, jakie są. Nie wyobrażają sobie siebie
w innej postaci. Ale ludzie mają inaczej – zauważył Zdzisiek. – Po przejściu przez
nicość zostaje ustanowiona jedność ducha i materii. To daje wręcz cudowne
możliwości! – wykrzyknął entuzjastycznie.
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– Aha – mruknął kierownik odbioru. – Do pierwszego porąbańca z jego nierealistycznymi projekcjami.
– To go uśpimy.
Miecio wzdrygnął się na samą myśl.
– I przybędzie w jedności z urojonymi fantazjami? Dzięki, wolałbym nie być
przy tym obecny.
Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale nagle gęba mu się wykrzywiła, jakby
posmakował czegoś wyjątkowo paskudnego.
– O kurwa! – jęknął.
– Co tam, Mieciu?
Ale kierownik odbioru nie przebił się z odpowiedzią za sprawą
rozbrzmiewającego ryku. A takiego, że ściany się zatrzęsły. Naprawdę, bo zgiełk
nie dobiegał tylko z głośników. Zdzisiek zorientował się, że w pomieszczeniu
nadawczym szyby drżą. Odgłos istnego pandemonium niósł się od hali, gdzie
rezydował Miecio z podległym sobie personelem.
Szef transferu skoczył do okna, by zobaczyć, jak kawał dachu wyfruwa
z niebliskiego budynku, a dokonujące tego płomienie wynoszą wirujący blaszany spłacheć na co najmniej sto metrów w niebo.
Bercik przybył.

Jastek Telica
Nudny nudziarz nieodmiennie nudzący. Po szkołach, które nic nie dały, bo nie spełniły
oczekiwań. Jak to zwykle szkoły. Słowem wyedukowany samouk.
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I
Paranoidalna
Każdy z nas nosi na swoich barkach potwora. Większość z nich jest nie
szkodliwa – siedzą na ramieniu jak ciche myszy, która nie zdradzają swojej
obecności nawet leciutkim drgnięciem ogona. To dlatego, że czekają na moment,
kiedy nareszcie osłabniemy. Wystarczy namiastka niepewnych uczuć negatyw
nych emocji, aby zbudzić je z długotrwałego choć niecierpliwego snu. Potem mogą
już tylko rosnąć w siłę.
Ich macki oplatają się wokół każdego wolnego skrawka ludzkiej skóry, atakując
najczulsze narażone na bolesne dolegliwości miejsca. Wkradają się do serca,
przyspieszając jego harmonijne bicie w najmniej oczekiwanym przez nas momencie. Okręcają się wokół jelit, wywołując wzburzone fale na dnie umęczonego
żołądka. Chwytają za krtań, nie pozwalając wyrzucić z siebie wymówić słów, które
im nie odpowiadają. Powodują niekontrolowane drżenie dłoni, nagły, duszący
płuca oddech, ucieczkę spływających po policzkach łez.
Gdy mają cię już pod swoją całkowitą władzą i przytwierdzają twoje ciało
do łóżka, z którego nie możesz się podnieść nawet z pomocą przyjaznych dłoni,
wkradają się do twojej głowy, atakując wrażliwe i nieosłonięte części mózgu.
Możesz hamować jego rozwój, ale nigdy się go nie pozbędziesz. Bo potwór to
jedyne stworzenie na świecie, które pozostanie ci wierne do momentu, kiedy dobrowolnie umrzesz się nie poddasz.
Odsunęłam długopis od poszarzałej kartki i włożyłam go między zęby.
Zamachałam nim w górze, przyglądając się krytycznym okiem znawcy krzywo
zarysowanym literom, które układały się w mało sensowne słowa. Od czasu do
czasu napotykałam ciemniejące w oczach przekreślenia, które ukazywały moje
pisarskie niezdecydowanie, a także nieregularnej wielkości kleksy nachodzące
na poszczególne zdania. To miała być moja praca semestralna na zajęcia z twór
czego pisania, ale ostatecznie została zwinięta w kulkę i wrzucona do poblis
kiego kosza na śmieci. Z reguły nie miałam problemu z pisaniem tematycznych
opowiadań, które miały opierać się wyłącznie na jednym słowie kluczowym,
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jednak ludziom takim jak ja trudno było stworzyć własną udramatyzowaną
biografię w momencie, kiedy całe życie musieli kłamać, że są całkowicie normalnymi, pozbawionymi udziwnień obywatelami Ameryki. To, że widziałam
Uczepionych (tak ich nazywałam), musiało pozostać tajemnicą znajdującą się
poza szponami ludzi ubranych w białe kitle.
Zamknęłam notes, uprzednio zaczepiając o niego długopis, i upiłam łyka mocno słodzonego latte ze styropianowego kubka. Wzrok skupiłam na pogrążonym
w świątecznym poblasku mieście, przez które przepływała rzeka Humboldt.
Wybrałam chyba najokrutniejsze miejsce ze wszystkich, jakie mogły mi
przyjść do głowy, niedaleko znajdował się bowiem Instytut Badawczy Parapsychologicznych Przypadków, prawdopodobnie zajmujący się eksperymentowaniem nad szaleńcami, którzy nie wpisują się w określone ramy zaburzeń
psychicznych. Był to jeden z dwóch amerykańskich instytutów tego sortu ba
dawczego – główny ośrodek znajdował się w Las Vegas. Ludzi z zewnątrz dziwiło,
że jeden z najnowocześniejszych kierunków parapsychologicznych rozwija się
prężnie właśnie w tak małym, nieznanym nikomu miasteczku. Mieszkańcy Foumalade dobrze jednak wiedzieli, jaka historia się za tym kryła.
W kwietniu roku 2025 wybuchła epidemia krwawych samobójstw. Z masowo
przeprowadzonej sekcji zwłok oraz wywiadów rodzinnych wysunięto dwa
wnioski: każdy samobójca wykazywał się wcześniej cechami depresyjnej
osobowości, nikt z nich nie miał jednak stwierdzonej choroby psychicznej,
która nakazywałaby im rozszarpywanie własnej krtani aż do momentu, kiedy
nie wykrwawią się na śmierć. To nienazwane zjawisko zostało uznane za szybko rozprzestrzeniającego się wirusa. Ze względu na rosnącą liczbę samobój
czych przypadków miasto objęto kwarantanną. Nikt z nas nie mógł opuścić
miasta, na dodatek zjechało się tu wielu badaczy z niebieskimi przepustkami.
Wkrótce utworzono Okręg Przymusowej Kontroli Umysłowej, który miał
za zadnie poddawać ludność co miesięcznym, podstawowym badaniom psychologicznym. Za każdym razem, gdy byłam na nie posyłana, drżałam ze strachu. Dotąd nie wykryto u mnie jednak żadnych anomalii. Czułam, że gdyby
po rozmowie z psychiatrą zdecydowano, by skierować mnie na badania neurologiczne, prawdopodobnie moja tajemnica zostałaby ujawniona (mama zawsze
powtarzała, że prawda kryje się w mózgu). Byłam zbyt wielkim ekstrawertykiem,
aby mogli choćby pomyśleć, że było ze mną coś nie tak. Statystyki pokazywały,
że aż dziewięćdziesiąt procent samobójczych przypadków stanowili neurotycy.
W lipcu 2030 roku badania dobiegły końca, a miasto znów stało się dostępne
dla przyjezdnych. Dzięki psychologicznej kontroli udało się zamknąć tych, którzy
wykazywali się niebezpiecznymi cechami charakterystycznymi dla przyszłych,
krwawych samobójców. OPBU dokonało również innego ważnego odkrycia –
wśród nas znajdowali się ludzie, których ze względu na specyficzne cechy
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osobowości i nieznane dotąd zachowania, uznano za niezidentyfikowanych.
Właśnie z ich powodu, w bieżącym roku powstał IBPP, a nasze miasto stanęło
na statystycznym szczycie najbardziej zafiksowanych miejsc w całym kraju.
Dzięki temu parapsychologia została rozsławiona, a do czterech grup zjawisk
paranormalnych, do których zaliczano jasnowidztwo, telepatię, prekognicję
i anomalną perturbację, dołączyła tak zwana paranoidalność mająca związek
z ogółem nienazwanych, wciąż badanych chorób psychicznych, mogących mieć
związek z nieznanymi nam siłami wyższymi.
Od wielu lat szukano powodu zaistnienia psychicznych anomalii. Cały
stan Nevada wywrócono do góry nogami w poszukiwaniu niebezpiecznych,
oddziałujących na zdrowie mentalne czynników. Ostatecznie poszukiwa
nia zakończyły się na rzece Humboldt, która w Foumalade miała największe
stężenie kadmu. Do tego roku trwały badania, które miały udowodnić zależność
pomiędzy metalami ciężkimi a pojawiającymi się chorobami psychicznymi,
dotąd nie dokonano jednak właściwej analizy. Co jedynie odkryto, że być może
kadm współdziałał z jakimś nieznanym dotąd nikomu pierwiastkiem, który
znajdował się w piasku na samym dnie rzeki – to dlatego podobne przypadki
nie zdarzały się w innych miastach.
Dopiłam ostatki kawy i odłożyłam kubek na zamarzniętą ławkę. Dymek
z moich ust zasłonił widok na rzekę, w którą wpatrywałam się od dłuższego
czasu. Było już zdrowo po dwudziestej pierwszej, gdy członkowie IBPP zaczęli
wychodzić ze swoich ciemnic, mijając samotną studentkę otuloną wielkim
białym szalikiem. Tylko jeden mężczyzna zwrócił na mnie uwagę. Przyglądał
mi się podejrzliwie dłużej niż powinien, dlatego szybko posłałam mu wymuszony uśmiech młodej, naiwnej dziewczyny, która po prostu podziwiała swoje
piękne miasto.
Gdy ludzie w białych kitlach opuścili Zachodni Park, ja sama podniosłam
się z ławki, wyrzuciłam do śmietnika kubek i schowałam do torby zawie
szonej na ramieniu notatnik. Powolne, przyciszone stąpaniem po śniegu kroki
skierowałam ku centrum miasta.
Pomimo tego, że panowała zima, spotykałam spacerujących z potworami na swoich barkach niczego nieświadomych ludzi. Żyjąc już dwadzieścia
pełnych lat na tym świecie, zdążyłam odkryć, że nie było dwóch takich samych
Uczepionych. Każdy z nich wyglądał zupełnie inaczej i znajdował się w innym
stadium rozwoju. To po nich najłatwiej było poznać, jakimi cechami charakteru wykazywał się dany człowiek, dzięki czemu nie miałam nigdy problemu
z zawieraniem znajomości, które były warte mojego czasu. Wszystko, co tkwiło
w ludziach, zapisane było w ich Uczepionych. Jeżeli ktoś był złodziejem, po
twór wykazywał nadmierne zainteresowanie wszystkim, co się błyszczało
i było drogie. Jeżeli ktoś był łakomczuchem, jego potwór przybierał kształt
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wyjątkowo rozlazłego stwora, który wiecznie podkradał resztki jedzenia, bez
ustannie je przeżuwając. Zależność była prosta – potwór zawsze upodabniał się
do swojego właściciela.
Moje pierwsze świadome widzenie nastąpiło, gdy ukończyłam pięć lat.
Uporczywie powtarzałam wówczas rodzicom, że chodzą po nich brzydkie
chochliki, a jeden z nich schował się nawet w uchu taty. Cała moja rodzina
traktowała to jak głupotkę, którą wymyśliło dziecko notorycznie oglądające
po nocach bajki.
Pamiętam, że w tamtych czasach często stawałam przed lustrem i próbowałam
znaleźć mojego własnego potwora. Nigdy go jednak nie odnalazłam. Po prostu
nie istniał.
O Uczepionych przestałam mówić w dniu, kiedy zaniepokojeni moim stanem
rodzice zaciągnęli mnie do IBPP. Nie chcieli tego robić, ale nasz rodzinny psychiatra zaznaczył, że wizyta ze specjalizującym się w paranoidalnych przypadkach
lekarzem jest konieczna. Nigdy nie zapomnę uciekającego przez korytarz na
stolatka, który chwycił mojego tatę za ramiona i krzyknął do niego rozpaczliwie:
„Pomóż mi, oni mnie zabiją!”. Choć miałam swojego ojca za osobę spokojną
i wyważoną, sama dostrzegłam, jak mocno ta sytuacja na niego zadziałała.
Wyglądał jakby był gotowy zabrać go stamtąd i ukryć, ale zanim cokolwiek
z siebie wyrzucił, piątka ludzi ubranych w białe fartuchy odciągnęła młodego
chłopaka i w towarzystwie rozdzierających okrzyków wbili mu pod skórę igłę.
Zanim nastolatek pogrążył się we śnie, mętnymi oczami spojrzał w moją stronę
i powiedział: „uciekaj”. Wtedy zrozumiałam, że moje życie zależy od diagnozy
lekarza, z którym lada moment miałam zamienić słowo.
Gdy rodzice spytali mnie, czy wszystko ze mną w porządku, pokiwałam
wesoło głową. Rozpaczliwy strach skryłam gdzieś na dnie swojego serca, które
nakazało mi bezwzględne milczenie. Nie byłam głupim dzieckiem. Wiedziałam,
kiedy groziło mi niebezpieczeństwo.
Długa wizyta u parapsychologa wykazała, że nie mam prawdziwych widzeń.
Po prostu chciałam zwrócić na siebie uwagę rodziców, którzy nie poświęcali
mi ostatnio zbyt dużo czasu. Do dziś śnił mi się po nocach mglisty potwór
na ramieniu złego człowieka, który łypał na mnie jaskrawymi zielonymi oczami.
Starałam się na niego nie patrzeć, ale on uporczywie próbował zwrócić na siebie moją uwagę. Wtedy po raz pierwszy przekonałam się o tym, że Uczepieni
nie musieli siedzieć na ramionach swojego podopiecznego. Ich zaawansowane
wersje potrafiły również przenosić zło na barki innych ludzi.
Weszłam w samo centrum miejskiego zgiełku, chuchając w zmarznięte
dłonie. Może nasze miasto nie było obfite w mieszkańców, ale w godzinach
szczytu, kiedy wszyscy wracali do domu ze swoich południowych zmian, bywało
tu całkiem tłoczno.
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Przekradałam się pomiędzy ludźmi, unikając wyciągniętych w moją stronę
łapsk Uczepionych. Starałam się stłumić ich bełkoczące w obcym języku głosy,
które uporczywie próbowały przedrzeć się przez moje myśli. Potwory wiedziały,
że je widzę. Wiedziały również, że jestem inna niż zwyczajni ludzie. Jakaś nie
widzialna moc chroniła mnie przed ich niecnymi próbami najścia mojej duszy,
która wydawała się być nietykalna. To dlatego wielokrotnie mnie wytykały
i rozszerzały swoje paszcze w piekielnym chichocie.
Przez większość życia uważałam ten nadludzki dar widzenia za przekleństwo.
Wiedziałam jednak, że nie było możliwości, abym się go pozbyła. Jedyne,
co mogłam robić, to ukrywać prawdę, nie dać się zamknąć w Instytucie do spraw
Sfiksowanych Przypadków i przy okazji naprawdę nie zwariować. W takich
chwilach cieszyłam się, że byłam optymistką. Odziedziczony po mamie ekstra
wertyzm wielokrotnie uratował mi już życie.
Podniosłam wzrok w momencie, kiedy jakaś młoda dziewczyna z uwieszonym na plecach Uczepionym przekradała się pomiędzy tłumami. Pewnie bym
jej nie zauważyła, gdyby nie to, że uderzyła mnie barkiem, tak samo jak kilku
innych oburzonych tym faktem przechodniów. Zdawało mi się, że przed czymś
ucieka. Kiedy obejrzała się w tył, dostrzegłam w jej oczach coś więcej niż strach.
Krył się w nich obłęd.
Nie spodziewałam się, że dziewczyna zgubi po drodze potwora. To było
dosyć niecodzienne zjawisko. Niektórzy Uczepieni byli w stanie dobro
wolnie odłączyć się od właścicieli, ale nigdy nie widziałam na oczy takiego
przypadku, który niespodziewanie tracił punkt zaczepienia i odłączał się
od niego wbrew własnej woli. Ze zdziwieniem obserwowałam jak tłusty
kłębek czerni toczy się po chodniku. Choć wiedziałam, że potwory istniały
po to, aby karmić się naszymi słabościami, było mi szkoda patrzeć, jak niczego
nieświadomi ludzie depczą po jego wątłych łapkach. Czy to możliwe, że Ucze
pieni również cierpieli?
Kiedy potwór dostrzegł mnie wśród tłumów, posłał mi błagalne spojrzenie.
Wyraźnie starał się mi coś przekazać, nie rozumiałam jednak jego bełkotu.
Małe, wyłupiaste oczka w pewnym momencie przeniosły się za mnie. Wtedy stracił
zainteresowanie moją osobą. Zaczął czołgać się pomiędzy człowieczymi butami,
pragnąc od czegoś uciec. Nie rozumiałam jego reakcji, dopóki na własnej skórze
nie poczułam niepokojącego, nieludzkiego chłodu.
Smolista smuga przetoczyła się przez moje ciało, jakbym była niewidzialną
ścianą. Pozostawiając po sobie uczucie obojętności skutej lodem, która nie była
domeną żadnego człowieka, zmaterializowała się przede mną jako monstrualne,
cieniste stworzenie o ludzkiej, barczystej sylwetce wysokiego mężczyzny.
Stworzenie nie miało rąk, tylko coś, co przypominało długie drzewiaste korzenie.
Ze szczytu czegoś, co mogło wyglądało jak głowa, łypały na mnie ostrzegawczo
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czerwone ślepia, które wyglądały jak lasery chcące wydrążyć w mojej
głowie dziurę. Sparaliżował mnie strach. Nie mogłam się ruszyć, kiedy ta czysta
esencja zła spoglądała na mnie z góry, badając moją twarz. Nawet wyciągnięte
w moim kierunku gałęzio-ramię nie sprawiło, że zerwałam się do biegu.
Stałam jak wryta, będąc popychana przez innych ludzi, którzy dziwili się moim
sterczeniem na samym środku drogi. Nikt nie dostrzegał monstrum, które
zamierzało mnie pochłonąć jak smakowity kąsek.
Gdy już myślałam, że zbliżający się chłód okryje moje ciało i zamieni mnie
w lodowy posąg, dziesięciopalszczaste gałęzie zatrzymały się tuż przed moją
twarzą, nagle gwałtownie się wycofując. Stwór patrzył na mnie jeszcze chwilę,
a potem z nieludzkim burknięciem, wyrażającym najprawdopodobniej złość,
ruszył przed siebie. Zatrzymał się zaledwie kilka metrów przede mną, chwytając
w garść samotnego Uczepionego, który pozbawiony właściciela skurczył się do
rozmiarów dłoni. Choć potwór starał się wyrwać z mocnego uścisku, dosko
nale wiedział, że nie było dla niego ratunku. Cieniste monstrum pochłonęło go
w całości, a potem ruszyło w dalszą podróż przez miasto, jakby zupełnie nic się
nie stało.
Zalała mnie fala zimnego potu. Byłam w stanie drgnąć dopiero wówczas,
kiedy jakiś niezadowolony nastolatek pchnął mnie do przodu, wykrzykując
złośliwie, że to nie miejsce dla słupów. Upadając na kolana spojrzałam za po
tworem, którego widziałam na oczy pierwszy raz.
Moje ciało zareagowało szybciej niż myśli. Podświadomie wiedziałam,
że muszę ratować dziewczynę, której śladami podążało monstrum. Pozbawiona
swojego Uczepionego była zupełnie odkryta i bezbronna. Była pustą. Pozostaje
pytanie: dlaczego w takim razie ta cienista masa podążała za nią, skoro to mnie
mogła najpierw pochłonąć? Czy to ze względu na moje paranoidalne zdolności?
Potrząsnęłam gwałtownie głową, odrzucając od siebie egoistyczne myśli.
Teraz to nie ja byłam ważna.
Kiedy wybiegłam przed tłumy, które rozrzedzały się przy Greenfold Street,
dostrzegłam na kamiennych schodach prowadzących do malutkiego parku
potwora. Gdzieś u samego szczytu mignęła mi dziewczyna, która potknęła
się o jeden z ostatnich stopni, a potem pobiegła w stronę fontanny. Stanęłam
dosłownie na ułamek sekundy, aby rozeznać się w sytuacji, potem ruszyłam
w dalszą pogoń.
Chyba jeszcze nigdy w swoim życiu nie odbyłam takiego maratonu. Schody
pokonałam z prędkością światła, potykając się o własne nogi – dziwiłam się,
że swoim zwyczajem nie zdarłam kolan do krwi. Chwilami czułam się, jakby to
wiatr niósł mnie na swoich zdradzieckich, mroźnych skrzydłach, utrzymując
mnie w pionie.
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Spokój panujący w parku został przerwany przez rozdzierający okrzyk
dziewczyny. Kiedy dobrnęłam już do szczytu schodów, dostrzegłam, że leży
w fontannie i właśnie z tej pozycji próbuje wycofać się pod kamienną ścianę
odgradzającą ją od wolności. Podejrzewałam, że musiała poślizgnąć się
na zmrożonej zimowym podmuchem wodzie. Monstrum oczywiście zamierzało
ten zwycięski fakt wykorzystać.
Na moment wstrzymałam oddech i zastygłam w bezruchu, widząc jednak
zbliżającego się do niej potwora, szybko ocknęłam się z tego przedziwnego
otępienia. Do biegu rzuciłam się w momencie, w którym monstrum nachyliło się
nad swoją ofiarą. Zdążyłam tylko wyciągnąć dłoń, która przepłynęła w powietrzu
przez cienistą smugę. I wtedy właśnie zrozumiałam, że czegokolwiek bym nie
zrobiła, stwór i tak zaspokoiłby swoje pragnienie. Mimo tego, że częściowo
należałam do niewidzialnego dla ludzi świata, którym rządzili Uczepieni, nie
byłam w stanie ich dotknąć.
Smolisty cień wsiąknął w ciało dziewczyny, która zastygła w bezruchu jak
trup leżący od kilku dni w prosektorium. Przeskoczyłam przez kamienny murek
i ślizgnęłam się na lodzie, upadając na kolana tuż obok niej. Nie przejmowałam
się w tym momencie cieczą, która zalewała moje spodnie, wydobywając się znad
pękniętej tafli lodu.
Nachyliłam się nad dziewczyną i spojrzałam niepewnie w jej puste oczy.
Była tylko jedna oznaka tego, że wciąż żyła – jej pierś unosiła się w przerywanym oddechu, który był ledwo dostrzegalny. Wszystko wskazywało na to,
że dziewczyna lada moment wyzionie ducha. Nie wiedziałam, co mogłabym dla
niej jeszcze zrobić.
Ledwie dotknęłam lodowego policzka, gdy blada dłoń wystrzeliła w górę
i chwyciła mnie za nadgarstek. Przestraszona spojrzałam w oczy, w których
krył się szkarłatny poblask. Ludzki odruch sprawił, że wyrwałam się z uścisku
i odsunęłam aż na drugi kraniec fontanny. Myślałam, że zostanę zaatakowana –
w końcu monstrum mogło wyczuć, że w ludzkim ciele ma możliwość pozbycia
się mnie – jednak zapomniałam, że ostatecznie to nie ja byłam w tym starciu
ofiarą. Ja byłam wyłącznie obserwatorem.
Kruki zwiastujące śmierć wzniosły się ku niebu w momencie, kiedy
dziewczęcy krzyk zmieszał się z potwornym warknięciem, naznaczając swoją
obecnością ośnieżone okolice. Gdzieś nieopodal, ze świerkowej odnogi, spadła
chmura białego pyłu. Natura zadrżała ze strachu przed nieczystymi siłami,
które owładnęły bezbronne, ludzkie ciało. Ja również poczułam na własnej
skórze dreszcze.
Miotające się na wszystkie strony opętane ciało uderzało w mur, pragnąc
się uwolnić od bólu, który niszczył je od środka. Długie, pomalowane paznokcie
wbijały się w skórę na przedramionach, wyszarpując z niej kawałki mięsa.
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Ludzka krew zalewała lód, który posłał wodną, czerwoną wstęgę w moją
stronę. Byłam jak sparaliżowana. Nie wiedziałam, jak mogę na to zareagować.
Bałam się, że mnie spotka to samo.
Potworne pazury, które zdawały się wydłużyć, drapały każdą wolną
powierzchnię skóry, szpecąc ją jak nieludzki rzeźnik, któremu zależy wyłącznie
na poćwiartowaniu zwierzęcej tuszy. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że moje
zamarznięte usta próbując wymówić jakieś nieokreślone słowa, które chciały
powstrzymać tę krwawą rzeź. Były jednak zbyt ciche i słabe, by miały pomóc
osobie, dla której nie było już ratunku.
Wydałam z siebie krótki okrzyk zdziwienia mieszanego z przerażeniem, kiedy
dziewczyna owładnięta cienistą mocą wbiła szpony w szyję. Nie wiedziałam,
co robię. Chciałam ją tylko uratować, dlatego ślizgnęłam się po lodzie, próbując
chwycić ją za ręce i powstrzymać przed samozniszczeniem. Było jednak
za późno. Potwór wypełnił swoje zadanie, rozszarpując tchawicę swojej ofiary.
Nie spodziewałam się, że fontanna krwi pryśnie mi prosto w twarz, a potem
spłynie po moim płaszczu, zlewając się z jego jasnym, czerwonym odcieniem.
Śliskie dłonie dziewczyny wysunęły się z moich własnych zbrukanych dłoni,
a potem uderzyły z cichym kałużanym plaskiem w taflę płynnego szkarłatu.
Kiedy wątłe ciało opadło bezwładnie na niski murek, spojrzałam przerażona
na wyciągnięte przede siebie drżące dłonie, które nie należały przecież do zabójcy. Chociaż nie chciałam, czułam się jednak współwinna tej krwawej, nieludzkiej śmierci. Mogłam ją przecież powstrzymać. Związać jej ręce choćby szalikiem. Poprosić kogoś o pomoc. Wspólnie zaciągnąć ją do najbliższego punktu
psychiatrycznego. Nie miałam jednak wystarczająco dużo siły. Byłam w zbyt
wielkim szoku.
Czerwone dłonie przyłożyłam do policzków, po których ściekała obca,
niewinna krew – zjechałam po nich palcami, próbując zmyć z siebie winę.
Upadłam bezwładnie kolanami na lód, który skrzypnął złowieszczo, oznajmiając
kres swojej trwałości. I właśnie wtedy, w tym bezdennym stanie wypełnionym
głębokim smutkiem, strachem i poczuciem winy, błysnął nieproszony flesz.
Roztargniona spojrzałam w bok, gdzie stał człowiek w białym płaszczu.
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Studentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Recenzentka i blogerka. Pisze od dziecka, ale dopiero niedawno zaczęła ujawniać swoją twórczość jurorom
literackich konkursów. Mistrzyni sztuk psychologicznych i ezoterycznych. W fantastycznym świecie znana jako elfia księżniczka. W wolnych chwilach superbohaterka ratująca
koty oraz psy z wrocławskich ulic. Czasem napada na sklepy z herbatą i udaje, że ma takie
zainteresowania jak większość przeciętnych ludzi.
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Pajęczyna
Olaf Pajączkowski

1
Od dzieciństwa boję się pająków.
Nienawidzę ich formy, niepodobnej do kształtu żadnego innego zwierzęcia.
Nawet pozostałe stawonogi wyglądają bardziej naturalnie od tych ohydnych,
wielookich potworów. Prawdę powiedziawszy nie rozumiem, jak można ich nie
nienawidzić; jak można patrzeć na ich obrzydliwe ciała i myśleć: „Sympatyczne
zwierzątka”. Jak można czytać o ich obyczajach, tak zupełnie różnych od ludzkich, i nie skrzywić się z obrzydzenia. Kanibalizm? Seksualne dewiacje? Cierpliwe, obsesyjne wręcz oczekiwanie na ofiarę, by potem brutalnie ją zamordować?
Wymień, co chcesz, a na pewno znajdziesz to u pająków.
I jeszcze ta sieć. Tak, sieć jest chyba najdziwniejszą i najpaskudniejszą
rzeczą na świecie. Wyobraź sobie, Drogi Czytelniku, że wydzielasz z okolic swojego, za przeproszeniem, odbytu oślizgłą, prawie że niezniszczalną sieć, a potem
budujesz z niej mieszkanko, które równocześnie jest dla Ciebie jadalnią, sypialnią,
spiżarnią i ubikacją. A dla Twych ofiar – kostnicą. Chyba nawet najbardziej psychopatyczni mordercy nie śpią na łożu stworzonym z trupów zamordowanych
przez nich ludzi.
Tak, od zawsze nie znosiłem pająków. Bałem się i nienawidziłem.
A nienawidziłem pewnie dlatego, że się bałem. Są takie małe, teoretycznie bezbronne, a potrafią wzbudzać we mnie, istocie dwudziestokrotnie większej i silniej
szej, lęk. To upokarzające.
Wstyd się przyznać, ale codziennie rano, przed załatwieniem najbardziej
podstawowych potrzeb fizjologicznych, sprawdzam ubikację, czy przypadkiem
żaden z tych małych drani nie schował się pod muszlą. Sprawdzam też prysznic,
żeby znienacka nie wyleciał na mnie czarny strumień małych skurkowańców.
Wiem, że to głupie – w ostateczności przecież rozgniotę je butem i po problemie.
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Ale strach to nie jest racjonalne uczucie. Sprawia, że ludzie robią najgłupsze rze
czy na świecie. I często robią je, choć wiedzą, że są głupie. Tak to już jest – łatwo
zapanować nad tymi bardziej skomplikowanymi emocjami, ale nie można ustrzec
się przed najprymitywniejszym instynktem.
Jestem też pisarzem. Pisarzem, który boi się pająków. Pierwsza zasada mojej
profesji brzmi: „Pisz o tym, co jest ci najbliższe”. Gdy więc postanowiłem stworzyć
powieść grozy, od razu wiedziałem, o czym będzie.
Zanim jednak przejdziemy do sedna, muszę jeszcze wyznać, że wspinając
się codziennie po schodach mojej przedwojennej kamienicy, mijam mieszkanie,
w którym dochodzi do przemocy domowej. Facet – łyse bydlę, dresiwo – tłucze
głupią blondyneczkę w akompaniamencie dudnienia techno albo hip-hopowego
bitu. Udaję, że nic nie słyszę. Nie czuję się z tym dobrze, lecz prawda jest taka,
że niewiele mogę zrobić. Wszyscy sąsiedzi, nie tylko ja, wielokrotnie dzwonili
na policję, lecz zawsze kończyło się to tak samo – na następny dzień dostawaliśmy
opieprz. I to wcale nie od tego dresa, który stawał się wtedy potulny jak baranek,
lecz od jego dziewczyny. Krzyczała wymalowanymi krwistą czerwienią ustami,
że rozbijamy jej „rodzinę”, żebyśmy się „nie wpierniczali”, że to nie nasza sprawa,
i groziła, że jeśli nie posłuchamy, to wniesie do sądu sprawę przeciwko nam,
o dręczenie. Może jest chora psychicznie, sam nie wiem. Na pewno jest głupia.
Co więcej mogliśmy zrobić? Interwencji policji było już tyle, że dres powinien
zastanowić się dwa razy, zanim ją uderzy, ale ten dalej ją bije, a ona mu na to
pozwala. Dlatego milczymy. Nikogo na siłę nie można uszczęśliwić, nawet jeżeli
wydaje się nam, że powinniśmy.
Udaję, że nie słyszę, co się tam dzieje, i usuwam obraz tej dewiacji gdzieś na bok
umysłu, potem wyciągam klucze i wchodzę do mojego małego mieszkanka.
W tym momencie powinienem Wam je opisać, opowiedzieć, jak żyję i jaki
jestem, ale jakoś nie mam ochoty. Uważam, że w pisaniu najważniejsze jest właśnie
pisanie, książka, nad którą się pracuje, nie sam autor; autor jest tylko narzędziem,
wehikułem idei, która narodziła się w jego umyśle, albo została w nim zaszczepiona przez jakąś zewnętrzną siłę. Często mam wrażenie, że tak naprawdę niczego
nie wymyślam, jedynie spisuję historie, które opowiada świat; że rzeczywistość
czasami łaskawie pozwala mi zaczerpnąć opowieść z jej wielkiego banku fabuł
i podpisać się pod nią nazwiskiem. Autor jest jedynie przekaźnikiem i ma obowiązek
pokazać innym to, co muza poezji przedstawiła właśnie jemu. Dla czytelnika nie
powinno mieć znaczenia, ile mam lat, jak się nazywam, gdzie mieszkam, co jem
na obiad; dla niego ważna jest sama książka, historia. Nie chcę mu jej przesłaniać
swoją nieciekawą osobą. Już i tak za dużo Wam o sobie powiedziałem.
Rozumiem jednak, że zręczniej się poczujesz, Drogi Czytelniku, gdy będziesz
znał chociaż moje imię. Dobrze więc, nazywam się Andrzej. Napisałem już kilka
powieści, czuję jednak, że najważniejszą tworzę właśnie teraz.
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Teraz wiecie już o mnie wszystko, co powinniście wiedzieć – przeczytaliście
o mojej arachnofobii i moim podejściu do pisania. Zanim jednak przedstawię
historię, którą wyśniłem, opowiem Wam pokrótce, co chcę osiągnąć.
Jestem twórcą z pewnym stażem, mam na koncie kilka utworów, nigdy jednak nie napisałem horroru. Horror rządzi się innymi prawami niż „obyczajówki”,
którymi do tej pory się zajmowałem. Powinien być oczywiście przerażający,
odwoływać się do zakorzenionych w człowieku lęków (a najlepiej, żeby autor pisał
o tym, czego sam się boi), przede wszystkim jednak wszystko powinna przenikać
nutka tajemnicy. Nie ma nic straszniejszego niż niepewność, nie ma nic bardziej
niepokojącego od niewiedzy, od zatopionego w ciemności korytarza, w którym
kryją się potwory kreowane przez naszą wyobraźnię. Najbardziej boimy się tego,
czego nie znamy; nasze umysły tworzą najgorsze wizje. Im więcej autor wyjaśnia,
tym mniej w historii niesamowitości, aż w końcu zostaje tylko nudna logika.
Każdy horror wywiera na nas największe wrażenie podczas pierwszego seansu,
kiedy nie wiemy, czego się spodziewać, a najstraszniejszymi minutami filmu są
te otwierające, gdy dopiero domyślamy się, kim jest morderca czy jak wygląda
potwór, i jesteśmy tak samo zagubieni jak bohaterowie.
To zagubienie oraz tę tajemnicę chciałbym oddać w swojej powieści. Dla hecy
nazywam ją Pajęczyną Spider Kinga; ten tytuł po prostu mnie bawi i zapowiada
niezłą farsę, nie mrok. To taka moja gra z Czytelnikiem, szczególnie z tym, który
trafi na powieść przypadkiem, spodziewając się czegoś w stylu Monty Pythona.
Po drugie – postanowiłem „podarować” ją Wam przez internet. Wydaje mi
się, że ta konkretna powieść nie powinna zostać wydana w tradycyjny sposób;
być może dlatego, że jest to bardzo ważna dla mnie historia i chciałbym, żeby
dotarła do każdego. Być może decyduję się na internet, wiedziony podszeptem
podświadomości – wszakże jest to największa sieć na świecie, a ja mam zamiar
być takim pająkiem, który złapie kilka wirtualnych muszek. W przeciwieństwie
do prawdziwego pajęczaka, nie przyniosę im śmierci (chyba że z nudów, jeśli się
okaże, że mi nie idzie), lecz – mam nadzieję – rozrywkę.
Dość już wstępów. Teraz zaczynam snuć opowieść o swoich lękach.
2
Jack Baranski siedział w swoim niewielkim biurze, pogrążonym w półmroku
ponurego jesiennego wieczora. Jedynymi źródłami słabego światła były: sącząca
się przez okno księżycowa poświata oraz blask starego monitora komputero
wego. Ekran pokrywała cienka warstwa kurzu, ale Jackowi nie chciało się nic
z tym zrobić. Po co? Nie przeszkadzało mu to w pracy. Urządzenie co prawda
czasami się zawieszało i działało wolniej, ale Baranski nie narzekał. Póki komputer stacjonarny bez problemu włączał się i wyłączał, mężczyzna nie miał potrze77
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by kupowania któregoś z tych nowoczesnych cudeniek, laptopów. Zresztą te
nowe kompy, podobne do małych teczek, nie miały duszy starych stanowisk.
Czarny prostopadłościan buczący pod biurkiem, klawiatura, mysz, monitor
otoczony z obu stron głośnikami, niczym jakimiś strażnikami… To wszystko
miało w sobie magię. Kojarzyło się Jackowi z latami dziewięćdziesiątymi
ubiegłego wieku, z dzieciństwem, z czasami, kiedy w życiu człowieka panował
porządek. Komputer stał w jednym pomieszczeniu, właściciel nie mógł go wziąć
pod pachę i wynieść do kawiarni, do samochodu, do parku, a w konsekwencji –
świat wirtualny jeszcze wszędzie się nie wciskał. Wszystko miało swoje miejsce
i swój czas. Teraz granice się zacierały.
Oczy zaczęły go piec. Tego wieczora spędził zbyt wiele godzin przed ekranem.
Postanowił zrobić sobie przerwę. Kopnięciem rozrzucił walające się wokół
pudełka po pizzy i puszki po napojach i sięgnął po czarny futerał, poobijany ze
wszystkich stron. Z każdym rokiem na ciemnej powierzchni przybywało rys.
Z każdą z nich wiązało się jakieś wspomnienie.
Pudło kryło w sobie saksofon. Także nieco obity, już nienowy, ale ciągle
sprawny. Jack uśmiechnął się, przejechawszy opuszkami palców po brudnożółtej
powierzchni instrumentu. Przed oczami pojawił mu się obraz sprzed wielu
lat: stoi w gabinecie ojca i, na znak rodzica, zaczyna grać pierwsze takty Kiedy
święci maszerują. Wtedy saksofon kojarzył mu się ze smokiem – z jego cielskiem,
wygiętym w locie niczym łuk, albo płomieniem wydobywającym się z paszczy.
Gdy więc dmuchał w ustnik, a uszy wypełniały mu wibrujące, niskie dźwięki,
czuł się tak, jak gdyby sam stawał się władcą pożogi; wyobrażał sobie, jak
ogniste nuty wylewają się z instrumentu i płyną przez powietrze, przez świat,
by oczarowywać wszystkich nieprzygotowanych…
Ojciec jednak nigdy się nie uśmiechał. Był odporny na muzyczne zaklęcia syna.
Jack, warknąwszy pod nosem, wrócił do rzeczywistości i schował saksofon
z powrotem do futerału.
– Nic z tego zespołu jazzowego nie wyszło – mruknął, patrząc przez okno,
na śpiące miasto. Blok naprzeciwko tonął w ciemności, Baranski nie dostrzegał
ani jednego świetlnego prostokąta, który świadczyłby o tym, że w którymś
z mieszkań toczy się życie, choć zazwyczaj o tej porze co najmniej jeden z lokatorów nie spał. Również w zaułku o dziwo nikogo nie było, choć często dochodziło
tam do bójek, pijackich burd, czasem nawet do orgii, kiedy jakaś prostytutka i jej
klient doszli do wniosku, że nie ma sensu marnować czasu na szukanie taniego
hotelu i sprawę można załatwić na starym materacu wciśniętym między kubły
na śmieci, tam, gdzie światło ulicznych lamp nie docierało.
Resztę świata zasnuwała biała mgła.
– Ale może kiedyś… Kto wie. Dobra, do roboty – westchnął, odwracając się
z powrotem do komputera, do zlecenia, które dostał dwa tygodnie temu.
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Zdrada małżeńska. Standard. W takich sprawach się specjalizował.
 abka młodsza o kilka lat od męża, atrakcyjniejsza od niego; więcej też wyma
B
gała od życia, także w sferze finansowej. I chociaż jej facet nieźle zarabiał, to jej
to nie wystarczało i szybko znalazła sobie „sponsora”. A potem drugiego.
Jack kręcił głową z politowaniem, patrząc na zdjęcie filigranowej blondy
neczki. Takiego aniołka nawet on nie podejrzewałby o harce z dwoma nadzianymi grubasami, a przecież kilka godzin temu nagrał jej igraszki z jednym z nich.
Jutro pokaże materiał swojemu klientowi – i oczami wyobraźni już widział
mieszaninę gniewu i bólu malującą się na obliczu zdradzonego męża, lustrzane
odbicie jego własnej twarzy sprzed kilku lat. Potem wszystko potoczy się zgodnie z utartym schematem – on pójdzie do niej, zrobi awanturę, ona będzie
zaprzeczać, ale gdy zobaczy film, zacznie tłumaczyć się w jakiś mętny sposób,
aż w końcu go zaatakuje, mówiąc, że nie mógł jej dać tego, czego potrzebowała,
więc musiała szukać u kogoś innego. Jack widział to już nieraz.
Ta myśl znowu przywołała obrazy z przeszłości. Tym razem jednak odrzucił
je od siebie i, ziewnąwszy, ponownie spojrzał na uśpione miasto, spokojne jak
nigdy dotąd. Mgła jakby zgęstniała. Klimat jak z jakiegoś filmu noir. Teraz po
winna wparować tu seksowna brunetka, ze łzami w oczach prosząc o pomoc…
W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi.
– Kogo niesie po nocy? – mruknął Jack, patrząc na zegarek. Dwudziesta
trzecia. Klienci przychodzili o bardziej ludzkich porach. A najczęściej najpierw
umawiali się mailowo lub telefonicznie. Poza tym niewiele osób wiedziało,
że dzisiaj pracował do późna w biurze – zdarzało mu się tak czasami robić, gdy
nie mógł zasnąć albo miał dużo roboty, zazwyczaj jednak zgrywał materiały
w domu i tam też dokonywał montażu.
Pukanie się powtórzyło. Może rzeczywiście to była ta brunetka?
– Kto tam? – spytał, ale odpowiedziała mu cisza. Jack nasłuchiwał, lecz do
jego uszu nie doszedł nawet szmer. Zupełnie jak gdyby na korytarzu nikogo nie
było. Cisza zrobiła się cięższa.
Detektyw sięgnął po pistolet. Miał go od niedawna; do tej pory nie
potrzebował broni palnej, lecz po tym, jak zaczął dostawać pogróżki od zdemaskowanych kochanków, docenił stare porzekadło „Bóg pomaga tym, którzy
sami sobie pomagają”. Jeszcze ani nie razu go nie użył, wystarczył jako straszak
na co bardziej agresywnych typów, ale w tej chwili miał niemiłe wrażenie,
że niedługo będzie zmuszony po raz pierwszy w życiu pociągnąć za spust.
Znowu pukanie.
– Kto tam?
I znowu cisza.
Dreszcz przebiegł po plecach Jacka. Czemu ten ktoś nie odpowiada?
Podkradł się do wizjera i wyjrzał na zewnątrz. Oświetlony korytarz był pusty.
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– Chyba muszę się położyć… – mruknął detektyw, trąc oczy. To na pewno
przesłyszenie. Wynik przepracowania. To któryś z sąsiadów za długo zabawił
w jakimś barze i, wracając do domu, przechodził obok jego drzwi, a Jack wziął
jego kroki za pukanie. Za długo nad tym siedział – dziś wstał o piątej rano,
pracował nad sprawą blondynki niemalże osiemnaście godzin bez większych
przerw, od co najmniej dwóch powinien być w łóżku. Koniec. Wróci do domu,
prześpi się i jutro to skończy.
Spakował więc sprzęt, wyłączył komputer, wziął klucze do biura i futerał
z saksofonem, po czym ruszył ku wyjściu. A, jeszcze komórka. Zawrócił, zabrał
telefon i spojrzał przez okno. Ciemno jak w grobie. I na dodatek ta mgła.
To będzie długa droga do domu.
Nacisnął klamkę i otworzył drzwi. I skoczył do tyłu, krzycząc z przerażenia.
Klucze, saksofon i walizka z drogą kamerą wypadły mu z rąk i uderzyły
o podłogę, lecz Jack nie zwrócił na to uwagi.
W progu czaił się pająk, wielki jak bochen chleba.
3
Doktor Noel Barton przerwał pisanie. Ktoś pukał? Spojrzał na zegarek
na pulpicie komputera. Dwudziesta druga. Dziwna pora na odwiedziny.
Wytężył słuch i popatrzył w kierunku zatopionego w mroku przedpokoju.
Poza delikatnym szmerem, dochodzącym gdzieś z łazienki – pewnie z rur –
i tykaniem zabytkowego zegara stojącego w salonie, panowała kompletna
cisza. Nie, to pewnie przesłyszenie. Barton znowu pochylił się nad klawiaturą.
Z niesmakiem zauważył, że chodził po niej wielki, czarny pająk. Zgniótł pas
kudztwo gazetą, truchło wyrzucił do kosza na śmieci i szybko wrócił do pracy.
Miał do napisania dwa ważne e-maile i jeden artykuł naukowy do powstającej
właśnie publikacji na temat sztuki starożytnej i powinien to wszystko zrobić
wczoraj, ale niestety, nieprzewidziane komplikacje sprawiły, że nie znalazł
czasu. Ostatnio zresztą ciągle był zmęczony, cały czas goniły go terminy, żył
w stresie, miał inne sprawy na głowie i wiele kwestii do przemyślenia, nic dziw
nego, że nie zdążył.
Pukanie się powtórzyło.
Doktor zmarszczył brwi i powoli ruszył do przedpokoju. Gdy zapalił światło,
ujrzał kolejnego czarnego pająka, uciekającego do kuchni.
– Jasny gwint... – mruknął Barton, kręcąc głową; skąd nagle w jego mieszkaniu wzięło się tyle tych paskudztw? – Kto tam? – rzucił ku drzwiom, lecz nie
doczekał się odpowiedzi. Wyjrzał przez wizjer na korytarz. Zapalone światło,
ale nikogo tam nie było. Pewnie znowu gówniarze. Często urządzali sobie takie
zabawy – pukali w nocy do drzwi samotnego mężczyzny, chcąc napędzić mu
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stracha. Podobno kilkanaście lat temu w mieszkaniu, które obecnie zajmował
Barton, popełniono brutalne morderstwo. Bachory dobrze się bawiły, udając
duchy. Co za żałosne pokolenie.
Już się odwracał, by wrócić do komputera, lecz wtedy uderzenia rozległy się
ponownie. Co u diabła?
– Ja ci dam, gówniarzu! – rzucił się ku drzwiom i błyskawicznie je otworzył.
Tym razem nie miał zamiaru im odpuścić. Chciał zobaczyć, które z tych dzieciaków go gnębią, a potem rozmówić się z rodzicami delikwentów. Na wszel
ki wypadek nie zdjął łańcucha i wyciągnął z kieszeni pistolet – a nuż to jakiś
złodziej zasadził się na starszego pana? Jeśli tak, to czekała go niemiła niespo
dzianka, bo nie mógł przerwać grubego…
Ogromne ostrze przeszło przez szparę w drzwiach, z łatwością przecinając
ogniwa, jakby zrobiono je z papieru. Drzwi wystrzeliły do przodu, uderzając
Bartona w twarz. Mężczyzna upadł na podłogę, gubiąc broń. Przed oczami
mignęła mu ciemna sylwetka. Chciał krzyknąć, lecz nie zdążył. Ostrze błysnęło
po raz drugi.
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