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Kosmos, ostateczna granica  –  tymi  pochodzącymi  z  serialu  Star Trek 
słowami witam Was w drugim numerze Białego Kruka. Czy patrząc w gwiazdy 
nie  zastanawialiście  się,  jak  będzie wyglądać  przyszłość  naszych  potomków? 
Czy wyruszą w niezbadaną i zimną przestrzeń kosmosu jako nowi Kolumbowie? 
A może jesteście większymi optymistami i wierzycie, że uda się nam opanować 
choć część Układu Słonecznego jeszcze za naszego życia? Właśnie rozważania 
o podboju kosmosu są myślą przewodnią tego numeru.

W części publicystycznej znajdziecie wywiad z gościem numeru – Piotrem 
Musiałem  –  kompozytorem muzyki  do  gier  video  i  nie  tylko,  artykuł  Kamila 
Muzyki o industrializacji w literaturze oraz Horror kosmiczny, czyli rozważania 
Urszuli  Koszarek  na  temat  literatury  grozy  z  pierwiastkiem obcym. Dla  osób 
pracujących nad własną twórczością polecam metodę dwóch kwestionariuszy 
Angeliki Cudeńko. Na koniec zaś zapraszam na relację Daniela Wójcika z kon
certu The Symphony of Heroes, który odbył się w tym roku z udziałem kompozy
tora Paula Anthonego Romero.

Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o zawartości drugiej, literackiej części 
naszego magazynu, czyli o siedmiu kosmicznie dobrych opowiadaniach.

Miłej lektury życzy wam
Grzegorz Czapski
Redaktor Naczelny
Wraz z Redakcją.
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Daniel Wójcik: Jak wyglądała 
twoja droga do kariery kompozy
torskiej?

Piotr Musiał:  Już  jako  dzie
ciak  kombinowałem  z  dźwiękami. 
Pamiętam,  że  w  dużym  pokoju  stał 
u nas taki zabawkowy, dwuoktawowy 
fortepian,  którym  strasznie  lubiłem 
się  bawić.  To  na  nim  stawiałem 
pierwsze  kroki  muzyczne  i  na  nim 
powstawały  pierwsze,  proste  kom
pozycje. Nie miałem pojęcia co robię. 
Taka  była  niewinna  zabawa,  która 
zapoczątkowała fajną przygodę. 

Ale to mój tata zbudował we mnie 
fascynację muzyką. Jest największym 
jakiego  znam  pasjonatem  orkiestr 
dętych  i  pomimo  swojego  wieku 
regularnie  gra  na  puzonie,   tenorze 
i  akordeonie.  To  On  zaszczepił 
we  mnie  bakcyla  i  towarzyszył 
mi  w  moich  pierwszych  muzycz

nych  przygodach.
Po  pierwszym  i  drugim   stopniu 

szkoły  muzycznej,  poszedłem 

na  studia  muzyczne  na  wydziale 
 instrumentalnym.  Jestem  perkusistą 
z  wykształcenia,  ale  zawsze  czułem 
się  bardziej  kompozytorem  niż 
instrumentalistą.  Ta  cała  dłubanina 
przy  utworkach  towarzyszyła  mi 
przez  cały  czas  i  strasznie  mnie 
kręciła.  Najpierw  zabawkowy  forte
pian,  potem  Atari  65XE  (robiłem 
muzykę  w  CMC  –  świetny  tracker, 
gdzieś jeszcze mam kasety ze swoimi 
kawałkami),  keyboard,  a  wkrótce 
komputer  z MIDI  i wirtualne  instru
menty.  Po  drodze  próbowałem  jesz
cze  programowania  i  dla  zabawy 
tworzyłem gry, do których wrzucałem 
swoje kawałki.

Zawsze  myślałem,  że  pewnego 
dnia  będę  komponować  muzykę  do 
filmów.  I  chociaż  szło  mi  to  nienaj
gorzej,  to  na  studiach  przekonałem 
się  do  muzyki  w  grach.  Wydawało 
mi się, że jest to fajna nisza, w którą 
można  by  się  było  wbić.  Zacząłem 
interesować  się,  kto  w  Polsce  się 
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tym  zajmuje,  nawiązywać  kontakty 
branżowe  wśród  początkujących 
i  reklamowałem  się  na  forach 
o  tematyce  gamedevowej.  Tam  też 
złapałem pierwsze  płatne  zlecenie  – 
muzykę  do  gry  przeglądarkowej 
 Gilfor’s Tales.  Regularnie  odwie

dzałem  też  fora  muzyczne, 
na  których  mogłem  poznać  podob
nych  ludzi.  To  tam  zaprzyjaźniłem 
się  z  Michałem  Cieleckim,  obecnie 
jednym z najlepszych w Polsce kom
pozytorów muzyki do gier i trailerów. 
Poznanie  na  zagranicznych  forach 
człowieka  z  Polski,  który  nie  dość, 
że  myśli  podobnie  muzycznie,  to 
jeszcze studiuje perkusję i jest w tym 
samym  wieku,  wydaje  się  niezłym 
zbiegiem  okoliczności.  Z  Michałem 
rozwijaliśmy  temat,  stawialiśmy 
kolejne  kroki  z  muzyką  w  grach 
i robiliśmy pierwsze wspólne projek
ty.  Wkrótce  obaj  pracowaliśmy  nad 
projektami na DSa w City Interactive. 
Tam nasza  przygoda  przerodziła  się 
w poważny zawód.

Zanim  jednak  komponowanie 
muzyki  zaczęło  przynosić  sen
sowne  pieniądze,  minęło  kilka  lat. 
W międzyczasie moje alter ego grało 
joby  w  orkiestrach,  big  bandach 
i  zespołach.  Też  to  lubiłem.  Obecnie 
trochę mi tego brakuje.

D.W.: Jak twoim zdaniem rozwi
ja się polska branża gier video? Jak 
widzisz jej muzyczną stronę?

P.M.:  Wraz  z  rozkwitem  tren
du  gier  indie  na  świecie,  game
dev w  Polsce  przeżył  boom w  skali, 
której chyba nikt się nie spodziewał. 

W  2016  działało  u  nas  ponad  60 
studiów  tworzących  gry.  Obecnie 
gry indie, za sprawą zasypu produk
tów  kiepskiej  jakości  na  Steamie, 
trochę przyhamowały. Wydaje mi się, 
że  rodzimy  gamedev  ma  się  jednak 
całkiem dobrze.

Bardzo dobrze  trzyma się  też po
ziom muzyczny rodzimych produkcji. 
Przekroczyliśmy  ten  psycholo giczny 
próg  podążania  za  trendami  za
chodnimi  i  czujemy  się  dobrze  ze 
swoją muzyką. Nieraz  spotkałem się 
z  opinią,  że  polscy  kompozytorzy 
mają  specyficzny  styl.  I  coś  w  tym 
jest.  A  dzięki  sukcesom  takim  jak 
Wiedźmin, czy The Vanishing of Ethan 
Carter, które zostały docenione przez 
krytyków,  możemy  się  czuć  z  tym 
stylem swobodnie. 

D.W.: Pracujesz obecnie nad 
ścieżką dźwiękową do Frost 
Punk. Czy są jakieś szczegóły, 
które mógłbyś nam zdradzić? Gra 
ciekawie się zapowiada, szczegól
nie, że robią ją twórcy znakomitego 
This War of Mine.

P.M.:  Podobnie  jak  This War 
of Mine,  Frostpunk  to  gra  o  dosyć 
ciężkiej  tematyce.  W  obliczu  klęski 
żywiołowej  wszechogarniającego 
świat  mrozu  zostajemy  przywódcą 
małego  społeczeństwa,  którego 
główny  cel  to  przetrwanie.  Jesteśmy 
zdani  na  siebie,  swoją  zaradność, 
pracowitość  a  codzienność  nie 
traktuje  nas  dobrze.  Brzmi  trochę 
jak  zwykły  symulator  miasta,  ale 
w  rzeczywistości  Frostpunk  sięga 
głębiej i traktuje o ludziach –  pokazuje 
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trudy  wyborów  w  społeczeństwie 
i  konieczności  drastycznych  nieraz 
środków w wyższym celu.

Muzyka  do  Frostpunk  jest  więc 
podzielona  na  muzykę  miasta  oraz 
muzykę  ludzi  i  prowadzona  jest 
symultanicznie.  Podczas  kiedy 
 ambientowa  warstwa  miasta  daje 
nam tło środowiskowe, dramaty i na
dzieje ludzi opowiadane są przez in
strumenty smyczkowe.

Mamy  więc  połączenie  konwen
cjonalnej  i  niekonwencjonalnej 
kompozycji, gdzie podstawą ambien
tów  stały  się  w  specyficzny  sposób 
„zamrożone”  dźwięki  i  instrumen
ty – rozciągnięte w czasie  i  rozmyte. 
 Warstwa  miasta  jest  muzycznym 
obrazem  w  skali  makro,  powolną 
ewolucją,  tłem  dla  obrazu  mikro  – 
historii  o  ludziach.  Wydaje  mi  się, 
że  rozwiązanie  jest  ciekawe  i  przy 
okazji  nie  aż  tak  oczywiste  dla  ga
tunku steampunk.

D.W.: Zdajesz się w całości 
na swoją kreatywność, czy zdarza 
ci się jednak czerpać inspiracje 
z innych źródeł? Dajmy na to, z kon
kretnego gatunku muzycznego lub 
twórczości danego artysty.

P.M.:  Praca  kompozytora  do 
gier,  czy  filmów  to  praca  specyficz
na. Z  jednej  strony wewnętrzny głos 
mówi nam, co robić  i  jaki  styl obrać 
do  danego  projektu,  mamy  więc 
swoje  ambicje,  a  z  drugiej  mamy 
oczekiwania  i  ambicje  klienta  oraz 
lead  designera.  Częstym  problemem 
w  mniej  doświadczonych  zespołach 
jest  komunikacja  na  temat  muzyki. 

Brakuje  trochę  wspólnego  języka. 
I  tutaj  z  pomocą  przychodzą  nam 
tzw.  refki  (referencje)  i  zamiast 
próbować  rozmawiać  o  muzyce,  to 
rozmawiamy  muzyką.  Refki  bardzo 
pomagają  w  znalezieniu  wspólnego 
środka muzycznego.

Jeśli chodzi o ogólne inspiracje, to 
przyznam,  że  lubię  czerpać  z  różnej 
muzyki.  Nie  zamykam  się  w  jednej 
stylistyce  i  lubię  próbować  nowych 
rzeczy.  Można  powiedzieć,  że  moja 
stylistyka to taka synteza elementów 
całej  muzyki,  z  którą  miałem 
styczność,  począwszy  od muzyki  fil
mowej lat 80tych, współczesnych, jak 
i jazzu, funky, retro, muzyki poważnej 
itd. W każdym stylu znajduję coś, co 
mnie  wkręci  i  co  później  stanie  się 
częścią mojego języka.

D.W.: Skoro już mowa 
o kreatywności i czerpaniu inspi
racji, to opowiedziałbyś jakimi 
kryteriami się kierowałeś pracując 
nad dodatkiem Krew i Wino oraz 
grą This War of Mine?

P.M.:  Kiedy  zostałem  zaproszony 
do pracy nad dodatkiem Krew i Wino, 
muzyka Wiedźmina 3 była już w pełni 
dojrzała.  Mogłem  posłuchać  goto
wych już utworów Marcina i Mikołaja, 
które  były  dla  mnie  doskonałą 
inspiracją. Miałem do dyspozycji spo
ro  materiału  dźwiękowego  zespołu 
Percival,  który  już  od  pierwszych 
dźwięków  przeteleportował  mnie 
w  świat  gry  i  bardzo  szybko 
odnalazłem  się w  obecnej  stylistyce. 
Ale  Krew i Wino  to  dodatek,  który 
jest pewną odskocznią (przynajmniej 
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z wierzchu, bo nie chcę spojlować) od 
mrocznych klimatów Dzikiego Gonu. 
Kraina  Toussaint  jest  pełna  blasku, 
pięknych krajobrazów, wina i wiecz
nej  zabawy  (choć  nie  bez  tajemnic). 
Nie  przepadam  za  komponowani
em  muzyki  bardzo  mrocznej,  stąd 
 kolory Toussaint okazały się dla mnie 
strzałem  w  dziesiątkę.  Pierwszy  ut
wór miałem  gotowy  już w  kilka  dni 
i w tej też wersji pojawił się on w grze. 
To było The Banks of the Sansretour. 

Współpracę  z  Marcinem 
i  Mikołajem  wspominam  bardzo 
dobrze  i  fakt,  że  komponowaliśmy 
w  tym  samym  czasie  i  na  bieżąco 
podsłuchiwaliśmy  swoich  świeżych 
kompozycji  był  częścią  dłuższej  fali 
inspiracji. Ale też i motywacji!

Do  pracy  przy  This War of Mine 
zostałem  zaproszony  we  wczesnej 
fazie  produkcji  gry,  kiedy  to  zespół 
11  bit  studios  miał  już  działający 
prototyp,  choć  zaledwie  taki,  który 
ciągle ewoluował. Zmieniały się kon
cepcje  rozgrywki,  a  nawet  po  części 
stylistyka  gry.  Zaczynaliśmy  od  kli
matów  bałkańskich,  a  skończyliśmy 
na  bardziej  uniwersalnej  tematyce. 
Refkami  była  w  większości 
spokojna  muzyka  ambientowa. 
I podobnie jak przy każdej inspiracji, 
syntetyzowałem  elementy,  które  mi 
się podobały i przekładałem je na swój 
język muzyczny. Ale  to  emocjonalna 
warstwa  gry  była  dla mnie  najistot
niejsza  –  to  była  tożsamość  muzyki 
w This War of Mine. Pamiętam, że jed
nym z pierwszych moich szkiców do 
gry  był  fragment  riffu  na  gitarze, 

który później rozwinięty trafił do gry 
jako No Good Choice. Ten riff stał się 
dla  mnie  takim  tematem  głównym, 
pojawiającym  się  w  rozmytej  for

mie  w  menu  a  także  w  trailerach 
i muzyce dodatkowej. 

Jako  ciekawostkę  dodam,  że  gi
tarzysta ze mnie kiepski, a  wszystkie 
partie  gitarowe  w  tej  ścieżce  nagry

wałem  sam.  Musiałem  się  przy  tym 
nieźle nakombinować  przestrajałem 
struny,  żeby  zagrać  to,  co  chciałem. 
Może  dlatego  też  nadal  lubię  ten 
soundtrack.  Jestem  przekonany, 
że jest to częścią jego uroku.

D.W.: Który z projektów wspo
minasz najlepiej?

P.M.:  W  każdy  projekt  wkładam 
sporo  serca.  Ale  jeśli  miałbym 
wymienić  konkretne  projekty 
gier,  które  sprawiły  mi  najwięcej 
przyjemności  podczas  tworzenia, 
to  byłyby  te,  przy  których  miałem 
najwięcej  swobody.  Krew i Wino 
był  jednym  z  nich.  Z  kawałków, 
które  skomponowałem  do  gry,  nie 
było  żadnych  odrzuconych,  a  po
prawki które się pojawiły, wiązały się 
głównie  z  dodaniem  akordeonu  do 
kilku z nich.

Ze  starszych  projektów,  TWoM 
również  dało  mi  sporo  swobody 
i  bardzo  się  dobrze  czułem  w  tym 
klimacie.  Jednak  z  tej  gry  najlepiej 
wspominam  pracę  nad  trailerem  do 
DLC  The Little Ones.  Ciekawostką 
jest, że postaci dzieci w tym dodatku 
były stworzone na podstawie skanów 
i  mockupu  prawdziwych  dzieci 
twórców.  Jako  że  już  wtedy  byłem 
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ojcem 15miesięcznego Filipa, wpadł 
mi do głowy pomysł  zaangażowania 
go do pracy nad muzyką. Nagrał dla 
mnie  na  gitarze  kilka  dźwięków, 
które  później  obrobione  i  połączone 
z moimi własnymi  nagraniami  stały 
się  częścią  tego  kawałka.  Był  to  taki 
dialog  muzyczny  z  moim  synem. 
Kawałek trafił do oficjalnego trailera.

Ścieżka  do  Grimlands  to  kolejna 
rzecz, którą mile wspominam. Sporo 
fajnego, apokaliptycznowesternowo
bluesowego grania. To były  też moje 
początki  na  gitarze,  harmonijce 
 ustnej i innych drobnych bluesowych 
instrumentach.  Niestety  praca  nad 
grą  została  zawieszona  i  gotowa  już 
w  2012  roku  godzinna  ścieżka  mu
zyczna  trafiła  do  szuflady  klienta. 
Będę starać się odzyskać do niej prawa 
i  opublikować  własnymi  środkami. 
Temat  główny  jest  do  dostępny 
odsłuchania na moim soundcloud.

Jeszcze  jednym  fajnym  projek
tem  była  ścieżka  do  Storm & Skye – 
interaktywnego  ebooka  dla  dzieci. 
Pracowałem  nad  nią  z  Łukaszem 
Łędzkim,  z  którym  dobrze  się 
uzupełnialiśmy. Ogółem muzyki było 
40  minut  a  pracowaliśmy  nad  nią 
niecałe  3  tygodnie.  Efekty  bliskich 
deadline’ów potrafią zaskakiwać.

Najgorzej wspominam z kolei pro
jekt  shootera,  dużej  polskiej  firmy, 
do  którego  w  bólu  miskomunikacji 
z  lead  designerem  komponowałem 
muzykę.  Najgorszy  jest  klient,  który 
nie  wie,  czego  chce  lub  nie  potrafi 
przekazać,  czego  chce.  Ostatecznie 
po  miesiącach  braku  feedbacku 

opuściłem  zespół.  Projekt  przeszedł 
później  wiele  zmian  koncepcyjnych, 
zmianę  leada,  zmianę  kompozytora 
na znaną, zagraniczną postać i w os
tatecznej formie zaliczył porażkę.

D.W.: Praca kompozytora pełna 
jest wyzwań i niecodziennych sytu
acji. Czy któreś z nich szczególnie 
zapadło ci w pamięć?

P.M.:  Jedną  z  najbardziej  nieco
dziennych  sytuacji  było  to,  jak 
zacząłem  orkiestrować.  A  stało  się 
to  za  sprawą  teamu  Bulletstorma. 
Adam  Skorupa  obdarzył mnie  sporą 
dozą zaufania i powierzył mi to odpo
wiedzialne  zadanie,  pomimo  mo
jego  ograniczonego  doświadczenia. 
Było  to  bardzo  stresujące,  ale 
zarazem  niezwykłe  doświadczenie. 
Tak  zaczęła  się  moja  przygoda 
z żywymi orkiestrami.

Innego  razu  poszedłem  do  kina 
na  jakiś  polski  film.  Usiadłem  wy
godnie,  zajadając  popcorn  ze  swoją 
dziewczyną.  A  tu  przed  filmem  leci 
logotyp,  do  którego  sto  lat  temu 
zrobiłem muzykę.

Ciężko powiedzieć, co jest w życiu 
kompozytora  codzienną  sytuacją, 
bo  każdy  dzień  i  każdy  projekt 
 przynosi  nowe  wyzwania  i  niespo
dzianki.  Nieraz  siadam  sobie  do 
pracy,  a  tu  ktoś  przysyła mi  link  do 
trailera, w którym wykorzystano mój 
kawałek. Jedna z ostatnich takich nie
spodzianek  to  trailer do   Jaskiniowca 
(Early Man),  z  kawałkiem  Wildest 
Imaginations  z  albumu  Audioma
chine. Szkoda, że nie widziałem tego 
w kinie!
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Innym razem odpalam komputer, 
a  tu  się  okazuje,  że  projekt  kawałka 
z wczoraj już się nie otwiera… Bywają 
i takie niespodzianki.

D.W.: Właśnie, jak wygląda praca 
orkiestratora? Byłem pod sporym 
wrażeniem, słuchając koncertu 
muzyki z Wiedźmina 3. Podobała 
mi się również suita z pierwszej 
i drugiej części (zwłaszcza par
tia wokalnochóralna), zagrana 
na czwartym Festiwalu Muzyki Fil
mowej w Krakowie.

P.M.:  Nie  mogę  powiedzieć, 
że nie poznałem nigdy zasad muzyki, 
bo  moja  formalna  muzyczna  edu
kacja w teorii i praktyce trwała 13 lat. 
Orkiestrację  jednak  poznawałem 
samodzielne,  poprzez  aktywne 
słuchanie  muzyki,  podglądanie  par
tytur i metodą prób i błędów w prak
tyce  dochodziłem  do  tego,  jak  to 
robić.  Dla mnie  to  najskuteczniejsza 
metoda nauki.

Praca  orkiestratora  dzieli  się 
na  dwie  części.  Pierwsza  część  to 
aranżacja muzyki na pożądany skład. 
Może  to  być  wielka  orkiestra,  może 
być to kwartet smyczkowy albo skład 
złożony po prostu z tego, co mamy do 
dyspozycji. Orkiestrator, w zależności 
od  życzeń  kompozytora  może 
kreatyw nie  uzupełniać  luki  w  kom
pozycji i wzbogacać aranż, tłumaczyć 
go  na  orkiestrę  albo  przerabiać  go 
stylistycznie, z zachowaniem podsta
wowych  elementów  typu  melodia, 
czy harmonia. Główna więc rola w tej 
części prac to upewnienie się, że  utwór 
będzie możliwy do  wykonania przez 

muzyków,  że  będzie  brzmiał  dobrze 
i że po zmianach będzie to nadal ten 
sam utwór.

Druga część orkiestracji  to notac
ja, czyli już bezpośrednie przełożenie 
gotowego zaaranżowanego materiału 
w  formie  nut,  z  których  będą 
 grali muzycy.

Zazwyczaj pracuję z plików MIDI. 
Czasami  są  to  pliki  świetnie  przygo
towane i prawie nadają się do samej 
notacji.  Najczęściej  jednak  jest  to 
materiał,  który  trzeba  odpowied
nio  uporządkować  i  opracować.  Ale 
to  jest  domena  dzisiejszych  czasów, 
pracy na wirtualnych instrumentach 
i  z  szalonymi  deadline’ami.  Chociaż 
sam staram się komponować z myślą 
o  późniejszym  wykonaniu,  to  i  tak 
podczas  ich  orkiestracji  muszę  nad 
nimi chwilę posiedzieć.

Praca  orkiestratora,  podobnie 
jak  i  kompozytora  to  wieczna  chęć 
udoskonalania. 

Nad Wiedźminem 3 pracowało się 
bardzo przyjemnie. Klimaty muzycz
ne były dla mnie bardzo zrozumiałe, 
więc  od  razu  wiedziałem  co  z  tym 
materiałem zrobić. Premiera wszyst
kich 3 suit na FMFie to dzień, którego 
nie zapomnę.

D.W.: Nie byłbym sobą, gdybym 
nie poruszył tematu trailer music. 
Jak rozpoczęła się twoja przygoda 
z branżą trailer music, a zwłaszcza 
z takim gigantem jak Audioma
chine? Dawniej mi się wydawało, 
że działałeś na tym polu już 
wcześniej, zanim skontaktowałem 
cię z naszym wspólnym znajomym. 
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P.M.:  Szczerze  mówiąc,  nigdy 
nie  byłem  fanem  trailer  music.  Ta 
dziedzina  muzyki  zawsze  kojarzyła 
mi się z jakimś pseudoorkiestrowym 
popem  na  4  akordach  i  kopią  kopii 
O, Fortuna Orffa. Ale nie  oszukujmy 
się,  biznes  trailer  music  ma  swoje 
ogromne  zalety,  a  w  szczególności 
potencjał  zarobkowy  i  z  mojego 
punktu  widzenia  –  zarobek  gene
rowany  pasywnie.  Komponujemy 
kawałki,  label  wypuszcza  album 
i na tym kończy się moja aktywność. 
Minusem  jest  prawdopodobieństwo 
zerowego zarobku. To trochę loteria, 
stąd  ulokowanie  muzyki  w  dobrej 
firmie jest bardzo ważne.

Nitish  Raina  –  nasz  wspólny 
znajomy  –  był  chyba  jedyną  osobą 
która  była w  stanie  przekonać mnie 
do  spróbowania  swoich  sił  w  tym 
 biznesie.  Szybko  też  zdobył  moje 
zaufanie  i wkrótce  zaprzyjaźniliśmy 
się. Po niezbyt udanej próbie w Posi
tion  Music,  zacząłem  komponować 
dla Gothic  Storm oraz Beds & Beats, 
wspólnie  z  Łukaszem Łędzkim.  Była 
to  bardzo  fajna  przygoda,  dzięki 
której  polubiłem  trailer  music. 
Okazało  się,  że  w  ramach  gatunku 
można  pisać  po  swojemu  i  że  to  też 
się przyjmuje. 

Do  Audiomachine  też  wciągnął 
mnie Nitish. Pracował tam jako artist 
manager. 

D.W.: Mógłbyś opowiedzieć nam 
o waszym najnowszym projekcie 
 Eternal Eclipse? Jako fan trailer 
music muszę przyznać, że zapo

wiada się naprawdę obiecująco. 

P.M.:  Eternal  Eclipse  to  założony 
przez  Nitisha  nowy  label  trailer 
music,  w  którym  rdzeń  muzyczny 
tworzy  trójka  kompozytorów  – 
 Bianca  Ban,  Thomas  Adam   Habuda 
i  ja.  W  przeciwieństwie  do  innych 
labeli, dla których pisaliśmy muzykę, 
ten  można  powiedzieć  –  jest  nasz. 
Wspólnie  podejmujemy  decyzje 
kreatywne  i  planujemy  kolejne 
kroki.  Jednym  z  naszych  celów  jest 
utrzymanie  wysokiego  poziomu 
muzycznego  i  produkcyjnego.  Nasze 
dwa  pierwsze  albumy  to  pełne 
inspirującej  i  podnoszącej  na  duchu 
muzyki  Fountain of Eternity  oraz 
jego negatyw – Wings of Apocalypse, 
które  skupia  się  na muzyce  cięższej 
i mroczniejszej. Oba albumy nagrane 
zostały z orkiestrą i chórem Capellen 
(nagrywającymi m.in.  dla Two Steps 
From Hell),  zmiksowane  i  zmastero
wane przez topowe studia. 

Wie rzymy,  że  dbałość  o  detale 
odróżnia nas od innych labeli. 

Póki  co  premiery  albumów 
były  jedynie  w  for mie   industry  re
lease,  wyłącznie  dla  klientów.  Ale 
wkrótce  powinny  być  dostępne  do 
posłuchania dla każdego.

D.W.: No dobrze, to na koniec 
wątku kompozytorskiego dość ba
nalne pytanie. Co lubisz w pracy 
kompozytora najbardziej?

P.M.:  Jest  mnóstwo  fajnych  mo
mentów w tej pracy. 

Nie  ukrywam,  że  czasami  siedzę 
i szkicuję od rana i nie jestem zadow
olony  z  rezultatów.  Mega  lubię,  jak 
po całym dniu szkicowania  kiepskich 
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rzeczy  przychodzi  godzina  18ta 
i  bam!  Mózg  odpala.  Potem  dzieje 
się  diabli  wiedzą  co  i  dwie  godziny 
później mam przed sobą pół  fajnego 
utworu oraz plan jak go rozwinąć. 

Kolejnego dnia budzę się, niewiele 
pamiętając  z  tego,  co  wysmażyłem 
przez te dwie godziny. Odpalam pro
jekt, słucham go i jest prawie tak, jak
bym go słyszał po raz pierwszy. Taka 
niespodzianka. 

Praca  z  orkiestrą  to  z  kolei 
wyjątkowe  doświadczenie.  Moment, 
w  którym orkiestra  po  raz  pierwszy 
czyta utwór jest bardzo stresujący, ale 
i też bardzo wynagradzający. 

Czego  z  kolei  nie  lubię? 
Długotrwałego  procesu  od  skom

ponowanego  utworu,  przez 
orkiestrację, nagrania, edycję nagrań, 
miksy  i mastering.  Często  zanim do
chodzimy  do  udanego   miksu,  tracę 
entuzjazm  do  kompozycji.  A  że  jest
em  raczej  typem  perfekcjo nisty,  to 
z  każdym  przesłuchaniem  słyszę 
więcej rzeczy, które są  kiepskie.

D.W.: Poza komponowaniem 
muzyki współpracujesz z firmą 
Sonokinetic. Jak wygląda proces 
produkcji biblioteki samplowej? 

P.M.:  Praca  nad   bibliotekami 
sampli  dla  kompozytorów  to 
dość  długi  proces.  Przed  fazą 
produkcji  przygotowujemy  koncept 
 biblioteki  –  obmyślamy,  co  dana 
biblioteka  miałaby  zawierać  i  jakie 

Piotr Musiał
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nowe rozwiązania wdrażać. Z każdą 
następną  biblioteką   staramy  się  da
wać więcej kontroli nad materiałem.

Zaczynaliśmy  od  biblioteki  efek
tów i fraz orkiestrowych – Tutti. To jest 
coś, co za pomocą tradycyjnych sam
pli nie  jest możliwe do odtworzenia. 
Tutti możemy dziś usłyszeć używane 
przez  kompozytorów  w  znanych 
ścieżkach  do  gier  (między  innymi 
Diablo III),  czy  traile rach  do  gier. 
Po  Tutti  wzięliśmy  się  za  tworzenie 
bibliotek  uniwersalnych  fraz  orki
estrowych,  takich wypełniaczy, które 
oryginalnej kompozycji na multisam
plach  dodają  żywego  charakteru.  Są 
to  też  narzędzia  do  szybkiego,  szki
cowego  komponowania.  Mnie  one 
służą głównie  jako wypełniacze,  taki 
klej na sample, ale też jako narzędzie 
szybkiej  inspiracji  –  „zobaczmy,  jak 
by to brzmiało z szybkimi ostinatami 
w smyczkach”.

W  Sonokinetic  zajmuję  się 
głównie  współprojektowaniem  tych 
instrumentów oraz tworzeniem całej 
ich zawartości w fazie produkcji – od 
skomponowania  fraz/loopów,  przez 
ich  orkiestrację,  po  nadzorowanie 
nagrań.  Przyznam,  że  ze  względu 
na  ilość  detali  przy  pracy  nad  tym 
materiałem,  bo  mówimy  nieraz 
o ponad 150 stronach partytury, bywa 
to praca bardzo żmudna. Na szczęście 
po  nagraniach  procesem  edycji 
i  programowania  instrumentów  zaj
muje  się  ktoś  inny.  Używanie  tych 
instrumentów  albo  rozpoznanie  ich 
w  jakichś  super  produkcjach,  to  dla 
mnie wielka przyjemność.

Zawsze  zdarza  się  jednak  ktoś, 
kto  używa  w  swojej  „ kompozycji” 
wyłącznie  stworzonych  przeze 
nas  fraz.  To  trochę  jak  odsprzedaż 
zakupionego  przez  siebie  zdjęcia 
ze  stocków.  Jest  tego  materiału  spo
ro  w  muzyce  royalty  free,  czasa
mi  również  w  muzyce  do  traile
rów  dużych  produkcji.  Dlatego 
zawsze temat używania loopów i fraz 
w  kontekście  muzyki  orkiestrowej 
jest  i  będzie  kontrowersyjny.  Nie
mniej  sądząc  po  nazwiskach  osób, 
które  kupują  nasze  produkty,  mogę 
być spokojny, że trafiają one również 
we właściwe ręce.

D.W.: To byłoby w sumie 
na tyle. Bardzo ci Piotrze dziękuję 
za wy wiad. Miałbyś jakieś 
słowo zakończenia dla na
szych czytelników? 

P.M.:  Mam  nadzieję, 
że  już  wkrótce  będę  się  mógł 
z  Wami  podzielić   materiała mi 
z Frostpunka,  jak  i  albu mami 
 Eternal  Eclipse.  Zajrzyjcie  czasem 
na mojego Twittera  (@pmcomposer) 
po świeższe wiadomości.

Jeśli  jest  wśród  Was  ktoś,  kto 
zastanawia się czy spróbować swoich 
sił  w  kompozycji,  to  zdecydowanie 
zachęcam!  I  nie  muszę  zdradzać 
jak  się  tego  nauczyć,  czy  gdzie 
zdobywać  wiedzę,  nawet  jeżeli  nie 
macie  muzycz nego  wykształcenia, 
bo  źródeł  w  internecie  znajdziecie 
całe  mnóstwo.  Najważniejsze,  to 
po prostu zacząć.
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Zazwyczaj, gdy myślimy o grozie, 
to nie o kosmitach. Ta działka wydaje 
się  być  zarezerwowana  dla  science 
fiction  i  fantastyki. Trzeba przyznać, 
że  ten pogląd nie wziął się, o  ironio, 
z kosmosu. 

Horror ma inną temperaturę. Fani 
tego gatunku szukają raczej prawdzi
wego  strachu,  a  UFO  niekoniecznie 
strach  wyzwala,  a  przynaj mniej 
nie,  jak  to  nazywam  –  „Buuuu!”. 
Sama  miałam  bardzo  długo  takie 
podejście.  Właściwie  trzymałam  się 
od „zielonych ludzików” z daleka. I to 
był  błąd.  Znalazłam  wiele  perełek, 
naprawdę  strasznych  perełek,  które 
nie   tylko  opisują  nieznane  cywili
zacje przybyłe z obcych planet i dziw
ne z  tym związane wydarzenia,  lecz 
przede  wszystkim  szalenie  celnie 
opisują człowieka.       

Doskonałym  przykładem  jest 
już  kultowy  „Kolor  z  przetworzy” 
H.P.  Lovecrafta.  Sam  autor  jest 
wystarczającą  reklamą  i  jeśli  ktoś 
jeszcze  nie  zna  jego  literackiego  do
robku, a jest gorącym  grozoholikiem, 

to marsz do biblioteki! Wspomniany 
„Kolor z przestworzy” to jedno z moich 
pierwszych  spotkań  z  Samotnikiem 
z Providence, to też zaskoczyło mnie 
i  olśniło  podwójnie.  Po  pierwsze, 
przekonałam  się  do  kosmitów, 
po  drugie  zakochałam w mrocz nym 
mistrzu. Choć  jego styl może czasem 
nawet  zmęczyć,  zwłaszcza  jeśli  ktoś 
zrobi  sobie  lovecraftowski  maraton, 
to  bezspornie  warto.  Lecz  właśnie! 
Jego „obcy” są wyjątkowi pod każdym 
względem.  Z  ich  pomocą  autor 
rozłożył na części pierwsze nie kogo 
innego,  ale  właśnie  człowieka.  His
toria  kamienia,  który  spadł  z  nieba 
i  zamienił  życie  ludzi mieszkających 
nieopodal miejsca zderzenia w kosz
mar, to w istocie historia szaleństwa 
i  głębokiej  psychozy.  To  najgorszy 
rodzaj  strachu,  ponieważ  znajduje 
się  on  pod  skórą.  Człowiek  nosi  go 
w sobie, hoduje i wreszcie ta obsesja 
go  zabija,  zniekształca,  deformuje. 
Świat  staje  się  nie  do  wytrzymania. 
To groza pełna odniesień, groza nie
oczywista. Groza śmiertelna! 
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Warto  również  wspomnieć 
o  wyjątkowo  precyzyjnie  skonstruo
wanej  przez  Lovecrafta  pozaziem
skiej rasie Migo. I choć nie znajdziecie 
jej  w  „Kolorze  z  przestwo rzy”,  to 
błagam, szukajcie, a znajdziecie! Jako 
ciekawostkę i swoistą zachętę dodam, 
że  Migo  pochodzi  od  tybetańskiego 
słowa  „Migou”  czyli  „yeti”,  jednak 
z „yeti” ma naprawdę niewiele wspól
nego.  To  dzikie  i  obce  życie,  które 
fizycznie  przypomina  znane  i  dość 
lubiane kraby. Czy ujmą nas w wersji 
brutalnej  i  odkrabionej? Mnie  ujęły. 
Czym?  Oryginalnością.  Trudno  nie 
zachwycić  się  tak  barwną  wizją 
 kosmicznych najeźdźców. Mam silne 
wrażenie, że z tego obrazu korzystali 
chociażby  twórcy  „Obcego”,  jest  to 
jednak tylko luźne  przypuszczenie.  

Kolejną ważną w moim odczuciu 
pozycją  jest  „Łowca  snów”  znane
go  i  uwielbianego  Stephena   Kinga. 
Muszę  się  przyznać,  że  miałam 
z  tą  książką  potworny  problem. 
Myślałam nawet, że jej nie dokończę. 
Recenzje,  które  możemy  odnaleźć 
chociażby w Internecie, w większości 
nie zachęcają do czytania. To się albo 
komuś  będzie  podobać,  albo  nie. 
Ja,  po  zakończeniu  lektury,  miałam 
kłopot.  Poznałam  Szarych,  czyli 
 kosmitów  lubiących  bekon.  Istoty 
dziwne, które są w stanie zawładnąć 
umysłem  każdego  człowieka  tak, 
że ten staje się ich więźniem. Miałam 
„przyjemność” towarzyszyć jednemu 
z  bohaterów  w  jego  „sedesowym 
koszmarze”.  King  wykazał  się  dużą 
kreatywnością i chyba też  poczuciem 

humoru,  umieszczając  potwora
łasicę  w  kiblu.  Widać,  że  autor  ma 
w głowie masę pomysłów. Nie wiem, 
czy  polubiłam  jego  wizję  kosmicz
nych  najeźdźców,  ale  bezwzględnie 
polubiłam  oryginalne  przekleństwa, 
którymi  co  akapit  karmią  nas  bo
haterowie.  Na  pierwszy  rzut  oka 
jest  to  książka  „taka  sobie”,  lecz 
po  dłuższym  zastanowieniu  to,  co 
było  oczywiste,  staje  się  powierz
chowne.  Tutaj,  tak  jak  i  w  „Kolorze 
z przestworzy”, możemy obserwować 
człowieka i jego proces dokonywania 
wyborów.  Mamy  pokazaną  paletę 
wartości  i  uczuć:  przyjaźń,  miłość, 
współczucie,  empatię,  odwagę, 
bezsilność, gniew, zawziętość, zawiść 
i wiele więcej.  Już po  chwili  pytanie 
„kto jest gorszy: człowiek, czy kosmi
ta?” pozostaje bez odpowiedzi. Może 
trochę ze wstydu, a może z dezorien
tacji jaką wprowadza King. 

Następna  jest  „Piąta  fala”  Ricka 
Yanceya.  Pewnie  zaraz  ktoś  powie, 
że  to  żaden  horror.  Pozwólcie  jed
nak,  że  pozostanę  przy  swoim  zda
niu.  Ta  opowieść  idealnie  wpisuje 
się  w  podjęty  przeze  mnie  temat. 
Owszem, jest to może bardziej pozyc
ja dla młodzieży  i więcej w niej scfi 
niż pełnokrwistej grozy, ale czy poz
bawiona  jest  strachu?  Dla mnie  jest 
na strachu zbudowana. Całą historię 
łączy  ta  przeszywająca  niepewność 
i  wewnętrzne  konflikty.  I  co 
najważniejsze, jest świetnie napisana. 
Zachęcam  również  do  obejrzenia 
filmu,  który  jest  porównywalnie 
dobry.  Tutaj  kosmici  przypominają 
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mi  nieco  Szarych  z  „Łowcy  snów”, 
ale  są  bardziej  „ludzcy”.  Podoba  mi 
się  również  koncepcja  „fal”,  pomysł 
genialny w swej prostocie, bo w życiu 
wszystko  płynie.  Po  lekturze  jeszcze 
wyraźniej  zobaczyłam,  że  trudno 
znaleźć  człowieka  wśród  ludzi, 
i  że w gruncie  rzeczy  ta książka  jest 
właśnie o tym. 

Moim  ostatnim  wyborem  jest 
opowiadanie „nocny pociąg z mięsem” 
Clive’a  Barkera.  Dla czego  podpi
nam  go  pod  kosmitów?  Ponieważ 
to,  co  znalazłam  na  końcu,  mogę 
porównać  tylko  z  „zielonymi  ludzi
kami”, bardzo krwawymi „zie lonymi 
ludzikami”.  Poza  tym  atmo sfera  jest 
wybitnie kosmiczna. To krótka histo
ria przepełniona przemocą. Nie bra
kuje jej jednak elementu zaskoczenia. 
Poznajemy  krwiożerczy  Nowy  Jork, 
prawdziwy koszmar w postaci dobrze 
oprawionego  ludzkiego  mięsa.  Co 
wrażliwsi powinni poznawać „Nocny 
pociąg”  na  czczo.  Muszę  zaznaczyć, 
że  rzeczywiście  nie  jest  to  typowa 
„gwiezdna groza”, to moja „perełka”, 
którą  umieszczam  na  tej  UFOliście 
samozwańczo.  Powiedzmy,  że  jako 
bonus.       

Podsumowując,  dałam  wam  jak 
na tacy kosmitów:

  –  nieoczywistych,  spadających 
z nieba, kamiennych;

  –  Szarych  terrorystów  pragną
cych ludzkiego ciała i łasice, prawdzi
we  pasożyty,  które  dojrzewają 
w człowieku, a potem, w straszliwych 
mękach, go zabijają;

  –  ludzkich  kosmitów,  gdzie  nie 
wiemy kto jest nasz, a kto obcy;

 – krwawą sektę żyjącą pod  Nowym 
Jorkiem, czekającą na obiad.

Te  skromne,  do  kości  skromne 
wynurzenia  dowodzą,  że  obcych 
mamy  w  literaturze  całą  gromadę. 
Każdy  znajdzie  coś  dla  siebie.  To  te
mat, który raczej nigdy się nie wyczer
pie i dobrze, bo jeśli się wyczerpie, to 
ludzkość przestanie marzyć. Kosmos, 
Wszechświat  i  wielość  możliwości 
daje nam, ludziom, ogromną swobodę 
ekspresji. Nie możemy z tej szansy nie 
skorzystać.  Książki  oraz  filmy,  które 
zajmują się na oko rzeczami niepraw
dopodobnymi w swej niesamowitości 
żebrzą o uwagę znieczulonego na ból 
świata. Jest to jedna wielka metafora 
człowieczeństwa. Nie zrażajcie się do 
kosmitów, bo sami nimi jesteście.   

Urszula Koszarek

Z wykształcenia dziennikarka  z dużym doświadczeniem w  telewizji.  Jej pasją  jest  foto
grafia.  Była  członkiem  redakcji  internetowego  magazynu  “Aorta”.  Od  dziecka  maluje 
a swoją pierwszą historię napisała w wieku siedmiu lat  oczywiście był to horror. W grud
niowym numerze  specjalnym  “OkoLicy  Strachu”  (2017)  znajdziecie  jej  opowiadanie pt. 
“U Państwa P.” Kocha góry i tylko tam czuje się naprawdę sobą. Ziemia jest jej największą 
miłością i to ziemi zamierza się poświęcić.
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ARTYKUŁ

Fantastyka  naukowa  w  czasach 
swego  złotego  wieku  do  późnej 
nowej  fali,  tworzyła  wiele  futurolo

gicznych,  gdzie  maszyny  budowane 
przez  człowieka  stawały  tam,  gdzie 
jego stopa, a nawet dalej. Takie były 
utwory  Juliusza  Verne’a,  takie  jak 
„20 000 mil podmorskiej żeglugi”, czy 
„Paryż w XX wieku”.  W  nich  Verne 
budował całą niezbędną technologię, 
a  nawet  społeczeństwo,  zmienione 
przez  dostęp  do  nich.  Franciszek 
Zagórski  w  „W XX Wieku, Fantazyji 
Humorystycznej”,  opisuje  przyszłość, 
którą  przemieniło  wymyślenie  pre
paratu  gwarantującego  wieczną 
młodość.  Z  kolei  Herbert  G  Wells 
w „Wojnie Światów” opisuje Marsjan, 
którzy  poza  maszynami  kroczącymi 
i  maszyną  latającą,  przywożą  cały 
arsenał  logistyczny,  użytkowy 
i  inżynierski,  służący  do  podboju 
innego  świata,  posiadający  cały 
przemysłowy łańcuch dostaw ( ludzi). 
Jednak  jednym  z  ważniejszych 
przykładów  takiej  fantastyki  jest 
utwór  „Poza Ziemią”,  Konstantego 
Ciołkowskiego.  Ciołkowski  opisuje 
zastosowanie  mikrograwitacji  dla 

celów  rozwoju  ludzkości.  Opisuje 
orbitalne  „oranżerie”,  będące  formą 
rolnictwa  kosmicznego,  a  także 
metalurgię  kosmiczną  przy  użyciu 
pieca  słonecznego.  Z  kolei  bohate
rowie  na  Księżycu  i  asteroidzie 
dowiadują się o możliwości wydoby
cia z nich złota oraz rubinów i szma

ragdów. Nie jest to może górnictwo ko
smiczne  późniejszej  fantastyki,  gdyż 
podobnie  jak Marsjanie w „ Eddisons 
conquest of Mars”  Servissa  czy  Dick 
Devine  z  „Ucieczki z Planety Ciszy” 
Lewisa,  poszukują  drogocennych 
kruszców,  mających  bardzo  małe 
zastosowanie w szerokim przemyśle. 
O  ile Ciołkowski w swoich utworach 
pokazywał możliwości,  jakie  dawała 
technologia  i  jakie  niezbadane 
bogactwa  zasobów  i  możliwości 
kryje  przestrzeń  kosmiczna,  takie 
nie były założenia utworów Servissa 
ani Lewisa. 

Dopiero  w  utworach  Isaaca 
 Asimova,  Jacka  Williamsona  czy 
 Emmeta  McDowella  powoli  pojawia 
się koncepcja wydobywania me tali ta
kich jak żelazo z  powierzchni księżyca 
lub asteroid, jednak najczęściej akcja 
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utworów  miała   miejsce  na  samych 
kopalniach,  bez  opisu  całej  reszty 
przemysłu  wydobywczoprzetwór
czego.  Co  ciekawe,  Asimov  był  jed
nym  z  pierwszych   autorów,  który 
pracowników fizycznych bądź obsług 
Powersatu  (fachowo  nazywane 
Space  Based  Solar  Power),  satelity, 
która  była  zastosowana  do  transmi
towania  energii  słonecznej  z  orbity 
geostacjo narnej  do  wyznaczonej 
stacji odbior czej na Ziemi, za pomocą 
mikrofal wymieniał na roboty, jak np. 
w „ Reason”.

Bardzo  dobrymi  przykładami 
takiej  fantastyki  są  utwory  Arthura 
C.  Clarke’a  czy  Roberta A Heinleina. 
Obaj  autorzy  opisywali  wykorzysta
nie  orbity  i  Księżyca,  czy  asteroid 
w  celach  gospodarczych.  Arthur 
C.  Clarke,  któremu  zawdzięczamy 
koncepcje  satelitów  telekomunika
cyjnych  na  orbicie  geostacjonarnej, 
w  swoich  powieściach,  opowiada
niach  i  utworach  popularnonauko
wych  opisywał  całe  rozwinięte 
systemy  wynoszenia  obiektów 
w  przestrzeń  kosmiczną,  wielora
zowych  pojazdów  powracających 
z  przestrzeni  kosmicznej  (pierwo
wzór  późniejszego  programu  waha
dłowców, chociaż koncepcja  podobna 
do  rakiety  von Brauna  z  „Das Mars
projekt”,  placówki  załogowe,  wyko
rzystanie  automatów  (czyt.  maszyn 
i robotów) w celach obserwacji Ziemi 
i  przestrzeni  kosmicznej,  transportu 
międzyplanetarnego  czy  wreszcie 
produkcji  kosmicznej.  W  „Wyspach 
na Niebie”  Clarke  opisuje  mnogość 

zastosowań załogowych stacji kosmic
znych na różnych orbitach. Od obser
wacji  poprzez  szpitale,  szkolenia, 
komunikację  i  turystykę  do  dostar
czania  paliwa  statkom  kosmicznym 
przez placówki księżycowe. Z książki 
dowiadujemy się także o rozwiniętych 
osadach na Marsie,  czy  rozwiązaniu 
problemów  żywieniowych  Ziemi 
przez  stosowanie  morskich  farm. 
Pomysły  te  przechodzą  także  do 
cyklu  „Odysei kosmicznej”  gdzie 
w  2010  Chińczycy  konstruują  statki 
posiadające  pokładowe  urządzenia 
przetwarzania  metanu  w  paliwo 
na  Europie  (Księżycu  Jowisza). 
W  „Earthlight”  Clarke  opisuje  nato
miast  narastającą  wojnę  o  kopal
nie  na  Księżycu  i  jego  rozwiniętą 
infrastrukturę  przemysłową.  Z  kolei 
„Imperialna Ziemia”  ukazuje  nam 
na  pierwszych  stronach  kolonialne 
relacje  między  Ziemią,  a  osadami 
m.in.  na  tytanie,  wyrażając  mo
ment rozwoju zależnością „jeżeli nie 
masz rozwiniętego  łatwego i  taniego 
napędu  kosmicznego,  nie  masz  roz
budowanych kolonii – jeżeli nie masz 
kolonii,  nie  masz  potrzeby  opra
cowania  łatwego  i  taniego  napędu”. 
„Fontanny Raju”  pokazywały 
natomiast  niezbędność  tworze
nia  infra struktury  do  bezrakieto
wego  wypuszczania  i  sprowadzania 
obiektów  z  przestrzeni  kosmicznej, 
tj. Windy Orbitalnej. 

Robert  Heinlein  w  przeciwień
stwie  do  Clarke’a  nie  recyklował 
swoich  pomysłów  do  różnych 
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 uniwersów,  stworzył  własną  Fu
ture history. W tomie „The Man Who 
Sold the Moon”,  rozpoczynającym 
się  kultową  rozpiską  czasookresową 
z  oznaczeniem  technologii  wystę
pujących  w  utworze,  przechodzimy 
powoli  od  „solarpunkowego” marze
nia  stworzenia  wydajnych  farm 
słonecznych,  poprzez  świat  gdzie 
komunikacja  samochodowa  została 
zastąpiona  systemem  taśmowych 
dróg,  po  tytułowe  opowiadanie. 
Tytułowe  opowiadanie  Heinleina, 
opisujące  bogacza,  którego  marze
niem jest lot na Księżyc i z powrotem, 
okraszone  jest  wieloma  elemen
tami,  które  dziś  uznajemy  za  część 
koncepcji  startupów  NewSpace. 
Chodzi po pierwsze o system crowd
fundu  i  finansowania  całej  podróży 
przez inwestorów. Interesujące w tej 
mikropowieści  jest  kilka  aspektów. 
Akcja dzieje się niedawno po katastro
fie  pierwszej  kosmicznej  elektrow
ni  atomowej  („Blow-ups happen”). 
Główny  bohater  powieści  planuje 
wszelkie  możliwe  zastosowania  dla 
Księżyca,  włącznie  ze  sprzedażą 
działek,  praw  górniczych,  budową 
sieci  radiokomunikacyjnych  (za

miast satelitów jak u Clarke’a) na jego 
powierzchni.  Stwierdza,  iż  jedynym, 
czego  nie  sprzedałby  na  Księżycu, 
to  byłaby  próżnia,  po  czym  dodaje, 
że nawet próżnie można sprzedawać 
dla  celów  naukowych  i  produk
cyjnych. Jest to jednocześnie ten sam 
utwór, który spopularyzował dowcip 
po  pomalowaniu  Księżyca  na  czer
wono  (dokładniej  z  narysowaniem 

symbolu  sierpa  i  młota)  i  naryso
wania  znaku  towarowego  słynnego 
napoju. Misja odnosi sukces, po czym 
okazuje  się,  że  pilot  zatrudniony 
przez  głównego  bohatera  przywozi 
z  Księżyca  diamenty.  Owszem,  jest 
także  pewien  problem,  którego  bo
hater nie przewidział, mianowicie to, 
że  inwestorzy  nie  wyłożą  pieniędzy 
na  kolejne misje  kolonizacyjne,  gór
nicze i budowę infrastruktury teleko
munikacyjnej,  jeżeli  nie  otrzymają 
zwrotu za obecną inwestycję. 

Historia  jest  kontynuowana 
w  opowiadaniu  „Requiem”,  gdzie 
widzimy  początki  stałej   kolonii, 
z  nakreślonymi  strukturami  i  infra
strukturą  oraz  odpowiednimi  regu
lacjami prawnymi.

Ponieważ  wszyscy  wiemy, 
iż prawo może pomagać podmiotom 
prywatnym, dawać przewagę, a także 
tworzyć  monopole  i  koncentrować 
władzę w  rękach   niekompetentnych 
osób,  ten  wątek  jest  regularnie 
poru szany  w  Hard  SF.  Dość,  by 
mówić  o  wszystkich  pomysłach  po
ruszanych przez Arthura C. Clarke’a, 
mających  swoje umocowanie w bra
ku  regulacji  kosmicznych  do  roku 
1967,  tj.  wejścia  w  życie  Traktatu 
o  Przestrzeni  kosmicznej  i  stworze
nia  koncepcji  delimitacji  przestrzeni 
kosmicznej,  wyznaczaną  umowną 
linią  Karmana  (100  km  n.p.m.).  Jak 
podaje  Jacek   Machowski  w  „Para
grafach dla  Kosmosu”,  w  latach 
50tych  były  poruszane  różne  kon
cepcje  min  suwerenności  i  praw 
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 terytorialnych  państw  na   Ziemi  do 
części  Księżyca,  zależnie  od  jego 
położenia w da nym momencie. Taka 
koncepcja  przyświecała  w  latach 
50tych   Heinleinowi,  gdy  z  kolei 
Clarke  widział  ziemską  orbitę  wraz 
z Księżycem  jako  część  Ziemi  (czego 
efektem  jest  podróż  głównego boha
tera na stację kosmiczną). 

Trzeba  sobie  zarazem  zdać 
sprawę,  iż w latach 50tych i 60tych 
fantastyka  i  futurologia  nie  rzadko 
szły  ramię  w  ramię  z  nauką  i  pro
gramami  NASA.  Wystarczy  spojrzeć 
na  dzieła  pędzla  Roberta   McCalla, 
który  pokazuje  świat  astronau
tów,  rozbudowanych  stacji,  lotów 
wahadłowych tankowania na orbicie, 
czy  maszyn  górniczych  lub  produk
cyjnych.  Podobnie  Pierre  Mion, 
R.A.  Smith  Dean  Ellis,  John  Berkley, 
Avi  Abrams  czy  Jack  Coggis.  Wizje 
zasiedlonych  stacji  księżycowych 
i  nowego  podboju  dziewiczych 
lądów  przez  człowieka  napędzany 
był  także  przez  wyścig  kosmiczny. 
Wyścig  o  postawienie  pierwszego 
człowieka  na  Księżycu,  gdyż  miało 
to  bezwzględnie  dowieść  wyższości 
technologicznej  jednego  z  dwóch 
rywalizujących  bloków.  Machowski 
wspomina,  iż  już  przy  pracy  nad 
Traktatem o  przestrzeni  kosmicznej, 
na początku lat 60tych pojawiały się 
zagadnienia górnictwa kosmicznego, 
produkcji  w  przestrzeni  kosmicznej, 
czy  użycie  Księżyca  jako  miejsca 
zsyłki. Jednak jednym z ważniejszych 
lęków  była  możliwość  umieszczenia 
na Księżycu bazy rakietowej,  zdolnej 

razić  cele w  przestrzeni  kosmicznej. 
Ten pomysł krytykuje Clarke w „ Voices 
in the Sky”,  gdzie  w  jednym  ze 
swoich referatów z końca lat  50tych 
opisuje  cały  szereg  problemów 
związanych  z  przeprowadzeniem 
 skutecznego ataku rakietowego przez 
taką  stację.  Niemniej   Machowski 
wskazuje  także,  iż  pierwotnie 
Amerykanie  planowali  prowadzić 
ekspansywną  politykę  kosmiczną, 
z  zabezpie czeniem  praw  do  gruntu 
na  ciałach  niebieskich  włącz nie. 
Zmiana  tej  perspektywy  była  wyni
kiem,  jak  się  wtedy  wydawało, 
uzasadnionej  obawy,  iż  pierwszym 
człowiekiem  na  Księżycu  będzie 
obywatel  Związku  radzieckiego,  nie 
Stanów  Zjednoczonych.

Późniejsze  lata  70te  i  80te 
przyniosły  rozczarowania  i  zmiany 
perspektywy.  Rozczarowaniem  było 
zmniejszenie  liczby  misji  Apollo  do 
17stu,  a  także  rezygnacja  z  próby 
tworzenia  księżycowej  placówki 
przez  NASA.  Z  tego  powodu  posta
wiono  na  dwa  programy  –  Skylab 
oraz  Shuttle.  W  odpowiedzi  na  tę 
zmianę, zaczęły rosnąć spekulacje co 
do  przyszłości  całej  kosmonautyki. 
Jednym z wizjonerów,  którego wizje 
przejmowali  pisarze  SF,  był  Gerard 
K. O’Neill. W swojej książce „The High 
Frontier, Human Colonies in Space” 
opisuje  walcowate  stacje  kosmiczne 
(bądź  toroidalne,  takie  jak  Torus 
Stanfordski),  których  mieszkańcy 
uprawiają  własną  żywność, 
produkują  niezbędne  urządzenia 
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i narzędzia w warunkach ziemskiego 
ciążenia lub mikrograwitacji (zależnie 
od  miejsca  na  stacji),  a  niezbędne 
zasoby pobierają z Księżyca lub aste
roid.  Kolonie  O’Neilla  czy  kolonie 
L5  (od  piątego  punktu  libracyjne
go)  pojawiają  się  m.in.  u  Heinleina 
w „Friday”, „Fronterze”  Shrinera czy 
„Tytanie”  Varleya.  Równocześnie 
badania  prowadzone  na  radziec
kich  Salyutach  oraz  amerykańskim 
Skylabie,  później  Spacelabie  (jako 
element  misji  Shuttle)  dotyczące 
hodowli  kryształków  białkowych, 
elektroforezy  czy  metalurgii 
w przestrzeni kosmicznej rozbudzały 
wizje  pisarzy,  jak  i  samych  badaczy 
i przedsiębiorców. 

Jerry  Pournelle,  dawny  nau
kowiec  pracujący  przy  projekcie 
Mercury  i  Apollo,  później  profesor 
socjologii i nauk politycznych w 1974 
roku  wydał  zbiór  „High Justice”, 
a 2 lata później „Exiles of Glory”. His
torie zawarte w zbiorach opowiadają 
o  potentatach  marzycielach,  takich 
jak  dziś  widzimy  w  postaci  Elona 
Muska,  Petera  Diamandisa  czy   Jeffa 
Bezosa.  Klasycznie  ich  wielkimi 
osiągnięciami jest podarowanie ludz
kości  powersatów,  desalinacja  wody 
morskiej,  rakiet  termolaserowych 
(system HX) czy unikalnych dóbr, tak
ich jak szczepionki, leki, stopy  metali 
czy  mikroelektronika  wytwarzana 
w  mikrograwitacji.  W  opowiadaniu 
tytułowym  ze  zbioru  „High Justice” 
bohaterka,  będąca  właścicielem 
firmy, której własnością jest Heimdall, 
załogowa  stacja  kosmiczna,  de   facto 

fabryka   orbitalna  spuszczająca 
na  Ziemię  setki  kilogramów  goto
wych dóbr, musi się mierzyć nie  tylko 
z  problemem  spłaty  udziałowców 
i  inwestorów  oraz  opóźnieniami 
w  dostawach  zakontraktowanych 
dóbr,  ale  także  z  problemem  pirac
twa  (bezprawnego  przechwyty
wania  kapsuł  i  przywłaszczaniu  ich 
zawartości  przez  lokalne  grupy,  nie 
zaś  podróbki  produktów),  korupcji 
władz lokalnych oraz naciskiem poli
tycznym  w  ONZ,  którego  celem  jest 
wymuszenie  dzielenia  zysku  z  tej 
produkcji  z  krajami  równiko wymi. 
 Utwory Pournella dzieją się w różnych 
przedziałach  czasowych,  dlatego np. 
Heimdall  jest zaopatrywany z Ziemi, 
przez rakiety systemu HX, nie zaś z as
teroid czy Księżyca, a takowa kolonia 
jest dopiero rozpo czynana zakładana 
w opowiadaniu „Consort”. O ile z per
spektywy roku 2017 wydaje nam się 
nieopłacalne  wysyłanie    surowców 
produkcyjnych  na  stację  kosmiczną 
w  celu  obróbki,  w  1983  taka  wizja 
przyświecała  McDonnell  Douglas 
tworząc  program  EOS  (Electropho
resis  Operations  in  Space),  której 
docelowym zwieńczeniem miała być 
fabryka  kryształków  białkowych 
i produktów elektroforezy na  niskiej 
orbicie  ziemi,  przynosząca  szacun
kowo  2028 miliar dów dolarów obro
tu.  Były  to  czasy  wielkich  nadziei 
pokładanych  w  program   Shuttle, 
a same komercyjne misje zostały dras
tycznie  zredukowane  przez  NASA 
po  katastrofie  promu  Challen ger 
w  1986  roku.  Jednak  nawet  pisarze 
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cyberpunkowi widzieli w tym pewną 
nadzieję  –  William  Gibson  umieścił 
siedzibę  oraz  fabryki  TessierAsh
pool  na  orbicie  okołoziemskiej,  zaś 
 Walter Jon Williams w serii „Okablo
wani” opisuje korporacje dominujące 
ziemską orbitę i stopniowo przestrzeń 
kosmiczną,  a  najważniejszym  orga
nem  politycznym  w  tej  materii  jest 
tzw.  Rada  Orbitali  (Orbital  Soviet). 
W  wizji  Williamsa  Ziemia  przestaje 
z  tomu  na  tom  mieć  jakiekolwiek 
znaczenie jako rynek, o który można 
walczyć czy chociażby ciało niebiesk
ie,  posiadające  jakąkolwiek wartość, 
chociażby  w  złożach  (co  jest  ujęte 
w mikropowieści „Solipsystem”). 

Nie  jest  w  tym  nic  dziwnego, 
że  fandom  fantastyki  naukowej, 
który  aktywnie  działał  w  ramach 
L5  Society  (dziś  National  Space 
 Society),  lobbował  silnie  przeciw
ko  Porozu mieniu  Księżycowemu 
z  1979  roku.  Traktat  zakładał  zakaz 
terraformo wania  ciał  niebies
kich,  oraz  sugerował  obowiązek 
rozdziału  zysku,  otrzymanego  przez 
 podmiot  prowadzący  działania 

 kosmicznogórnicze. Tak oto naukow
cy,  inżynierzy  i  pasjonaci  kosmosu 
oraz fantastyki zmienili bieg historii.

Do dobrego przykładu future his
tory należy  także dodać zmieniającą 
się technologię i świat z cyklu „Układ 
Słoneczny” Bena Bovy.  Klasycz nie za
czynamy od powersatów  i placówek 
księżycowych, nato miast zmiana poli
tycznogospodarcza  po  pierwszym 
odholowaniu  asteroidy  dla  celów 
zarobkowych  lub  górniczych  daje 
początek  cyklowi  pobocz nemu 
„ Wojen Asteroidalnych”. 

Uprzemysłowienie  przestrzeni 
kosmicznej jest wpisane w fantastykę 
naukową od czasów jej złotego wieku 
i  nierzadko  było  zaczątkiem  wiel
kich  wizji,  które  na  naszych  oczach 
zaczynają stawać się rzeczywistością. 
Jednak  w  większym  stopniu  były 
tłem  dla  fabuły,  niż motywem  prze
wodnim samym w sobie. Nie można 
się  temu  jednak  dziwić,  gdyż  proza 
nie  może  być  wyłącznie  wymówką 
dla dydaktyki. Powinna posiadać ele
ment historii, przygody i morału.

Kamil Muzyka

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie 
własności przemysłowej, prawie kosmicznym oraz prawach sztucznej inteligencji. Propa
gator wiedzy o transhumanizmie. 
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A. Kudeńko

ARTYKUŁ

Tworzenie  bohatera  to   jedna 
z  pierwszych  czynności,  jakie 
towarzyszą  mi  podczas  wpadania 
na  idealną  fabułę.  To  ten  moment, 
w którym trafiam na swoją postać we 
własnej  głowie  i witam się  z nią  jak 
wariat. Na początku nie widzę całego 
jej życia. Dopiero później  je poznaję. 
Jestem pewna, że większość autorów 
właśnie  tak  tworzy  postacie,  ale 
i wielu z nich nie zdaje sobie sprawy 
z  trudności,  jakie  mogą  na  nich 
czekać,  podczas  spisywania  historii 
danego, książkowego człowieka.

Czytałam  ostatnio  poradnik  pi
sarski  Bondy,  ponieważ  szykuję 
opasłą  recenzję, połączoną z analizą 
tejże  pozycji.  Dzięki  tej  książce 
wpadłam  na  pomysł,  który  wiąże 
się  właśnie  z  tworzeniem  postaci. 
Sama  nie  używam  kwestionariu
szy  po  bożemu,  czyli  tak,  jak  to  się 
po winno  właściwie  robić.  Ograni
czam  się  do  kartki,  wypisaniu 
najważniejszych  cech  mojej  postaci 
oraz  trzymaniu  się  ich  przez  całą 
książkę.  Problem,  a  raczej  pewnego 
rodzaju  przemyślenia,  pojawiły  się 

Unsplash - unsplash.com
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w  momencie,  w  którym  musiałam 
w  jednej  z  powieści  zmienić  moją 
bohaterkę.  Główną  składową  fabuły 
była w końcu  jej przemiana, pytanie 
jednak: jak miała ona wyglądać? 

Kwestionariusz  postaci  to  nic 
inne go jak wypisanie jej cech, tego co 
lubi, kim jest. Pytań jest bardzo wiele, 
w zależności od autora, który popiera 
tworzenie  tych  list.  Kwestio nariusz 
postaci  może  składać  się  nawet 
z  pięćdziesięciu  pytań,  które maksy
malnie mają ożywić bohatera. To nic 
innego  jak  uproszczona  charaktery
styka,  wzięta  w  punkty.  Jako  dzie
ciak uwielbiałam czytać takie rzeczy. 
 Kilka  magazynów  dla  dzieci  bawiło 
się  w  wykonywanie  takich  kwes
tionariuszy  na  przykład  postaciom 
wróżek.  To,  owszem,  dobry  pomysł 
na  zrozumienie,  kim  jest  mój  boha
ter, do czego dąży i czy aby na pewno 
nie  wyjdzie  papierowy.  Jednak  od 
dawna brakowało mi w przykładach 
podanych w Internecie i papiero wych 
poradnikach  czegoś,  co  umożliwi 
mi  lepszą,  bardziej  kontrolowaną 
przemianę  postaci.  Nigdzie  nie 
mogłam  tego  dostać,  bo  zazwy
czaj  kwestionariusze  opierały  się 
na myśli: tu i teraz, a nie na ostatniej 
stronie książki. Można rozpisywać się 
przez kilka kartek, jak dziwne i niety
powe można dostać pytania w takim 
zestawie, ale nie ma to najmniejszego 
sensu  w  tym  felietonie.  Ważne  jest, 
by  zdać  sobie  sprawę  z  potrzeby 
przemia ny  bohatera  i  jej  dokonać  – 
w  lepszy  lub  gorszy  sposób.  No  do
bra,  zdecydowanie  lepszy,  bardziej 

 widoczny i bardziej zaplanowany.
Weźmy  sobie  człowieka  X. 

X w mojej głowie to osobisty przykład, 
którego  chyba  przerobię  na  opo
wiadanie,  bo  bardzo  często  pomaga 
mi w tłumaczeniu moich myśli. Więc 
X  nie  ma  płci,  ma  fajną  czuprynę 
w  nieokreślonym  kolorze  i  kiedyś 
chciał  napisać  książkę,  w  której  bo
hater  najpierw  jest  zły,  a  potem, 
pod  wpływem  cierpienia,  zmienia 
się  w  wielkim,  genialnym  stylu. 
Wymyślił  sobie,  banalnie,  bo  banal
nie,  że  zmieni  go  ciężka  choroba, 
z której  ledwo wyjdzie. A czemu ma 
się  zmienić? Bo był  jasnym  skurczy
bykiem.  Prezesik  małej  firmy,  mod
nego  mikroprzedsiębiorstwa,  który 
robił  wszystko,  by  jak  najmniej 
płacić, a jak najwięcej brać dla siebie. 
No i tak ma go życie trzasnąć, że ma 
się  uśmiechać  szerzej,  przestać  być 
skąpiradłem i innym tałatajstwem. 

I  X  pisze.  Pisze,  zachwycając  się 
przemianą  bohatera,  pojedynczymi 
scenami.  Powoli  zapomina  o  kwes
tionariuszu, bo powieść żyje własnym 
życiem,  prezesik  też  przestaje 
oddychać  przez  słomkę.  Tchnęło  go 
coś,  pióro  autora  być  może,  i  sobie 
jest.  A  potem  się  zmienia.  Zmiany 
następują,  a  przynajmniej  powinny 
następować, powoli, niepostrzeżenie. 
Tak,  by  łączyły  się  z  późniejszym 
obrazem  postaci.  Niech  to  będzie 
ciekawe  doświadczenie,  także  dla 
czytelnika. Niech odkrywa, a nie ma 
podane  na  tacy.  Niech  podejrzewa, 
co  jest w środku rogalika, dopóki go 
nie spróbuje.
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X kończy pisać książkę, ale coś jest 
nie  tak  jest  z  głównym  bohaterem. 
Widać  to na pierwszy rzut oka. Była 
wielka  zmiana,  niekoniecznie  nazy
wajmy  ją  dobrą  (polityka  w  litera
turze to nadal sprawa drugorzędna), 
ale nie widać tej zmiany. Albo widać 
ją za bardzo, jest nienaturalna. Warto 
brać  pod  uwagę,  że  czytelnik  jest 
człowiekiem – i każda przemiana jest 
różna, ale nigdy nie totalna.

Po  napisaniu  i  odłożeniu  teks
tu,  przeczytajcie  go  ponownie, 
zastanawiając  się,  na  ile  wasz 
boha ter  się  zmienił.  Może  się 
okazać,  że  ani  trochę  nie  wygląda 
na  odmie nionego.  Nadal  nie  płaci 
podatków,  chociaż  pomaga  star
szym  ludziom  lub  rozśmiesza 
dzieci  na  onkologii.   Dla czego? 
Bo  zapomnieliśmy  o  jego  fir mie, 
rzucając  światło  fabuły  na  sytuację 
intymną i prywatną. Bo na pierwszym 
miejscu  w  kwestionariuszu  było 
czarno na białym: najważniejsza jest 
zmia na. Ale cała otoczka również. 

Mała porada: Kiedy  odda
jecie  tekst  betareaderowi,  przed

czytaczowi,  oddajcie  mu  tekst  wraz 
z pierwszym kwestionariuszem, jesz
cze bez drugiego. Następnie, jeżeli jest 
tak rewelacyjnym człowiekiem, niech 
napisze  kwestionariusz  boha tera 
po przemianie. Przestudiuj go razem 
ze swoim kwestionariuszem i zobacz, 
co udało się osiągnąć z zamie rzonych 
rzeczy,  a  co  totalnie  olałeś  podczas 
tworzenia historii.  To bardzo ważne 
w  powieści,  gdzie  czasami  wątki 
maksymalnie  się  rozmywają,  a  ty 
sam gubisz się w tym, jaką drogę ma 
przejść postać. 

Teoretycznie  to  może  nic  nie 
zmienić  w  twoim  pisaniu  ani 
w  podejściu  do  pisania,  ale  mi 
ułatwiło robotę. Dwa kwestionariusze 
to dwa razy więcej roboty, ale warto 
traktować  tworzenie  jako  po  części 
zabawę. Takie przygotowania to część 
najlżejszej  roboty  okołopisarskiej  – 
riserczu.  Dzięki  temu  być  może 
wpadniemy na ciekawy, przełomowy 
moment w powieści, a być może nie 
wpadniemy na nic. 

Zdarza się.

A. Kudeńko

Przemądrzały  życiowo  gówniarz,  trochę  pisarka,  odrobinę  felietonistka.  Studiuje 
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domem i swoją kobietą, nie mówiąc już o minizoo. Miłośniczka drogich lalek i egzotycz
nych zwierząt.
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The Symphony 
of  Heroes - Sprawozdanie

Daniel Wójcik

ARTYKUŁ

Na  samym  początku  chciałbym 
podziękować  cudownym  kole
gom  i  koleżankom  z  redakcji 
 GameMusic.pl.  Bez  Was  koncert 
The Symphony of Heroes  nigdy 
nie  miałby  miejsca,  dlatego  tym 
bardziej  jestem  Wam  wdzięczny 
za  trud  i  poświęcenie,   jakie 
włożyliście  w  ten  projekt.  Przede 
wszystkim  jednak  chciałbym  złożyć 
dzięki  redaktorowi  naczel nemu  – 
Mariuszowi Borkowskie mu, któremu 
zawdzięczam  możliwość  pojawienia 
się na  tym wydarzeniu. Odwaliliście 
kawał  dobrej  roboty!  Trzymajcie 
tak dalej!

Pierwszą  rzeczą,  która  mnie 
zachwyciła,  było  ogromne  wnętrze 
Narodowego  Forum  Muzyki.  Mnós
two przestrzeni skąpanej w chłodnej 
bieli, czerni oraz odcieniach szarości, 
z  domieszką  ciepłego  drewnianego 
brązu. Przestrzeń, która przywodzi mi 
na  myśl  monumentalne,   eleganckie 
wnętrza  z  Łowcy  androidów.  Coś 
naprawdę niesamowitego. Na  pozio
mie  niżej  można  było  posłuchać 
płyty winylowej Heroes of Might and 
 Magic© Music – Piano Arrangements 

ze sprzętu dostarczonego przez salon 
Nautilus, a także uraczyć się  lampką 
wina. Nie  powiem,  poczułem  się  jak 
prawdziwy  snob,  a  muszę  dodać, 
że był  to mój pierwszy w życiu kon
cert  muzyki  symfonicznej.  Przez 
cały  ten  czas,  wyczekując  godziny 
dziewiętnastej,  zastanawiałem  się 
jak  orkiestra  brzmi  na  żywo  i  czy 
ma  wystarczającą  moc,  aby  dotrzeć 
do  najdalszych  zakątków  sali  bez 
nagłośnienia.  Tutaj  jeszcze  dodam, 
że miałem okazję spotkać Arkadiusza 
Reikowskiego,  kompozytora  muzyki 
do  takich gier  jak Kholat,  czy Layers 
of Fear. Człowiek naprawdę serdecz
ny  i  skromny,  prawdziwy  przykład 
do  naśladowania  dla  wielu  kolegów 
po fachu.

W  końcu  wybiła  długo  wyczeki
wana  godzina,  a  ja…  cóż,  spóźniłem 
się  z  wbiegnięciem  na  odpowiednie 
piętro, a musiałem się trochę nabiegać, 
bowiem  siedziałem  w  chórze,  czyli 
tuż za i nieco nad orkiestrą. Ominęła 
mnie  dwudziestominutowa  suita, 
ale  miałem  przynajmniej  okazję 
porozmawiać  z  dwiema  sympa
tycznymi  paniami  porządkowymi. 
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Gdy  dwadzieścia  minut  minęło, 
skierowały  mnie  do  odpowiednich 
drzwi. Tam ukazała mi  się  sala kon
certowa  w  swym  pełnym  majesta
cie.  Ogromna,  jasna  przestrzeń, 
promieniująca  wręcz  ciepłymi 
barwami.  Nie  poświęciłem  jej  jed
nak  zbyt  wiele  uwagi,  ponieważ 
oczy  skierowałem  niemal  od  razu 
w  stronę  orkiestry  – NFM Filharmo
nii Wrocławskiej  pod  batutą  Adama 
Klocka.  Muzycy  przygotowywali  się, 
a prowadzący zaprosił w  tym czasie 
gościa  specjalnego  –  samego  Paula 
Anthony’ego  Romero.  Kompozytor 
okazał  się  być  człowiekiem  dowcip
nym,  a  przede  wszystkim  serdecz
nym  i  pełnym  pozytywnej  energii. 
Od  razu  było  widać,  że  jest  otwarty 
na swoich fanów szczerze, a nie tylko 
na pokaz. Paul w pewnym momencie 
usiadł  do  fortepianu  i  zagrał  temat 
główny Heroes of Might &   Magic  III, 
z  miejsca  otrzymując  owacje.  Nos
talgia  uderzyła  mnie  z  miejsca, 
bo  doskonale  pamiętam  ten  motyw 
z  czasów,  gdy  z  kolegami  z  osiedla 
zagrywałem się w trzecią część serii. 
To  jednak  było  nic  w  porównaniu 
z  tym  samym  tematem muzycznym, 
ale w wykonaniu orkiestry. Nie wiem 
jak  to  opisać,  po  prostu  odpłynąłem 
w przeszłość, chłonąc każdą sekundę 
przepięknej  muzyki.  Temat muzycz
ny  za  tematem  muzycznym,  frakcja 
za  frakcją,  gra  za  grą…  Przestałem 
w  pewnym  momencie  zwracać 
uwagę na to gdzie zaczyna się  jeden 
motyw,  a  kończy  drugi  i  po  prostu 
odpłynąłem w muzyczną przestrzeń. 

Odpowiedzialni  za  aranżację  Jan 
Sanejko  i  Aruto Matsumoto  odwalili 
kawał niesłychanej  roboty,  to  trzeba 
koniecznie im przyznać.

Zdaję  sobie  sprawę,  że  mój  opis 
jest dość ogólny, ale uwierzcie, to trze
ba przeżyć  samemu oraz  samodziel
nie  wyciągnąć  wnioski.  Jedynym 
mankamentem, do którego mógłbym 
się  przyczepić,  było  siedzenie 
za  orkiestrą,  przez  co  jej  panora
ma  była  odwrócona.  Każda  sekcja 
ma  na  scenie  swoje  standardowe 
 miejsce,  np.  skrzypce  są  po  lewej 
stronie,  a  wiolonczele  i  kontrabasy 
po  prawej,  rogi  po  lewej,  a  trąbki 
po  prawej  stronie.  W  każdym  razie 
znajdowałem  się  naprawdę  blisko 
sceny,  więc  dźwięki  dochodzące  do 
moich  uszu  były  naprawdę  potężne. 
Idealnie  zsynchronizowani  muzycy, 
wydający na świat czyste brzmienie, 
bez  ogłuszającego  bassu,  jaki  towa
rzyszy  koncertom  ze  sprzętem 
nagłośnieniowym.  Nigdy  tego  nie 
zapomnę, nigdy!

Po  koncercie,  który  skończył  się 
o  dwudziestej  pierwszej,  miałem 
niepowtarzalną  możliwość  zoba
czenia  recitalu  Paula,  przeznaczo
nego dla VIPów. Scenę zalewało grana
towe światło, z jaśniejszym punktem 
w miejscu, gdzie znajdował się forte
pian,  pozostałą  część  sali  zaś  była 
przyciemniona.  Poczucie  intymności 
było  wyraźnie  odczuwalne,  dając 
z muzyką  graną  na  żywo  naprawdę 
niesamowity  efekt.  Prowadzący 
zaprosił Paula na scenę i wtedy, po za
bawnym słowie wstępu,   kompozytor 
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The Symphony of  Heroes - Sprawozdanie

zaczął  swą  magię.  Znów  temat  mu
zyczny  za  tematem  muzycznym, 
po prostu jedna spójna, piękna całość, 
bez  żadnych  podziałów.  Owacje, 
a po owacjach na scenę wszedł Paweł, 
który  akompaniował  Paulowi  swą 
gitarą  elektryczną,  kończąc  utwór 
w  zaskakujący  sposób,  bo  śpiewając 
naprawdę wysokim, niemal żeńskim 
głosem. Fortepian i gitara  elektryczna, 
niecodzienne  połączenie,  ale  bar
dzo ciekawe.

Następnie  na  scenie  pojawili  się 
Brock  Summers,  (którego  sakso
fon  możecie  usłyszeć  w  drugiej 
i czwartej części serii HoM&M, m.in. 
w  moim  ulubionym  The  Haven), 
 skrzypaczka Magda Urbańska (Might 
& Magic: Heroes VII)  oraz  kontraba
sista Michał Bylina. Muszę przyznać, 
że  ich  koncert  był  niesamowity.  Nie 
spodziewałem  się,  że  kontrabas 
w  wysokich  rejestrach  (który  nor
malnie gra niskie dźwięki, czyli  robi 
za  bass)  oraz  saksofon  (nie  przepa
dam za jazzem) mogą brzmieć z forte
pianem  i  skrzypcami  tak naturalnie. 
Coś  niezwykłego.  Zresztą,  na  kanale 
YouTube  Paula  możecie  znaleźć 
fragment  z  próby  i  przekonać  się 
na własne uszy. 

Nie  pamiętam  o  której  skończył 
się  recital  (chyba  o  dwudziestej 
drugiej),  ale  wyszedłem  z  Forum 
dopie ro  około  pierwszej  w  nocy. 
Dlaczego  nie  wyszedłem  wcześniej? 
Cóż,  nie  mogłem  przegapić  okazji 
na  przynaj mniej  krótką  rozmowę 
z  Paulem.  Niestety,  udało  mi  się 
jedynie  podziękować  za  koncert 
oraz  cyknąć  sobie  zdjęcie  z  nim 
i  Brockiem   Summersem.    Nie  żałuję 
jednak,  bo  przez  ten  czas  miałem 
okazję  porozmawiać  z  Brockiem, 
który  okazał  się  być  serdecznym 
człowiekiem,  a  także  innymi  osoba
mi,  które  czekały  ze  mną  w  kolejce 
do  Paula.  Wiele  z  nich  przyjechało 
z  różnych  zakątków  Europy,  co 
świadczy  o  wadze  przedsięwzięcia 
oraz  popularności  kompozytora. 
Naprawdę, niesamowite wydarzenie, 
zwłaszcza  dla  fana  Heroesów 
oraz  muzyki  z  gier  video.  W  tym 
miejscu  chciałbym  polecić  portal 
GameMusic.pl  (dla  którego  zresztą 
piszę),  nie  tylko  dla  ciekawych 
artykułów  i  podcastów,  ale  przede 
wszystkim dla newsów na temat kon
certów  jak The Symphony of Heroes. 
Gorąco  polecam!

Daniel Wójcik

Pasjonat  szeroko pojętej  fantastyki oraz zagorzały miłośnik  i kolekcjoner  trailer music. 
W  wolnych  chwilach  autor  artykułów,  recenzji  i  wywiadów,  głównie  na  temat  muzy
ki  z  gier  video.  Początkujący  autor  opowiadań  i  nieco  bardziej  doświadczony  grafik. 
W Białym Kruku człek odpowiedzialny za korektę i część oprawy graficznej magazynu.
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Wieki temu Aes Sidhe, potomko wie 
bogini  Danu  zostali  pokonani  przez 
śmiertelników i na mocy traktatu ka
pitulacyjnego  zeszli  żyć  pod  ziemię, 
oddając  ludziom  powierzchnię. 
Wydawało  się,  że  ten  stan  będzie 
trwał wiecznie.

Współczesna  Irlandia  została 
odcięta od świata gęstą mgłą. Nikt nie 
może się tu dostać, nikt nie może stąd 
uciec. Świat nie wie, co od dwudzies
tu pięciu lat dzieje się na terytorium 
Ulsteru.  Nie  wie,  że  rządni  zemsty 
Sidhe porywają nastolatków do swo
jego  świata  na  trzy  minuty  i  cztery 
sekundy.  I  że większość młodych  lu
dzi umiera, a ci, którzy przeżyli, ulegli 
różnego rodzaju przemianom. Na tym 
właśnie  polega  tytułowe  Wezwanie. 
Na  wyniszczeniu  potomków  tych, 
którzy  stulecia  wcześniej  zepchnęli 
nieśmiertelnych  pod  ziemię.  W  tej 
beznadziejnej  sytuacji  Irlandczycy 

zdani są tylko na siebie. Nie poddają 
się. Wszak naród musi przetrwać.

Bohaterką powieści „The Call. We
zwanie” Peadara O’Guilina jest czter
nastoletnia  Nessa,  niepełnosprawna 
dziewczyna,  na  którą  otoczenie 
patrzy z politowaniem. Wielu uważa, 
że  przez  powykręcane  nogi  nasto
latka  nie  będzie miała  szansy  uciec, 
gdy  zostanie  Wezwana.  Ona  jednak 
tak  nie  uważa.  W  dzień  dziesiątych 
urodzin, gdy dowiedziała się prawdy 
o  naturze  Sidhe,  obrała  sobie 
za  cel  przetrwanie  za wszelką  cenę. 
Właśnie  dlatego  pobiera  edukację 
w szkole Roscommon w Boyle, gdzie 
uczy  się  języka  wroga  i  poznaje  za
sady przeżycia trzech minut w Szarej 
Ziemi, krainie magicznych stworzeń. 
Wie,  że  tam  w  pogoń  ruszą  za  nią 
bezwzględni  łowcy,  których  będzie 
musiała przechytrzyć.

„A gdy już cię zabiorą, przetrwaj za wszelką cenę” 

‒ The Call. Wezwanie
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Dziewczyna obserwuje jak jej zna
jomi  i  przyjaciele,  jedno  po  drugim, 
zostają Wezwani i czeka na moment, 
aż  jej  samej  przyjdzie  zmierzyć  się 
z  wrogiem.  Tylko  czy  przy  swoich 
ograniczeniach da radę?

„The  Call.  Wezwanie”  to  oparta 
na  celtyckiej  mitologii  dystopijna 
powieść,  z  zyskującego  coraz  więcej 
zwolenników  nurtu  Young  Adult 
Books. 

W  podaniach  i  legendach 
Aes   Sidhe  to  nieśmiertelne  isto
ty,  potrafiące  przybrać  zarówno 
przepiękną,  jak  i  odrażającą  postać. 
Bardzo  często  nie  wymawia  się 
ich  imienia  bezpośrednio,   nazywa 
się  ich   raczej  Ludem,  czy  Do
brymi  Sąsiadami,  których  jednak 

 bar dzo  łatwo  urazić.  A  zepchnięcie 
pod  ziemię  z  pewnością  jest  sprawą 
wyższej  rangi  i  nic  dziwnego, 
że  wywołało  gniew  i  chęć  zemsty 
potomków  bogini  Danu.  Dlatego  też 
w powieści O’Guilina, by wyniszczyć 
naród  irlandzki,  porywają  każdego 
„złodzieja” w wieku  przedreproduk
cyjnym lub reprodukcyjnym po to, by 
go zgładzić. 

Mimo,  że  wykreowana  przez 
 irlandzkiego  pisarza  rzeczywistość 
jest  okrutna,  bohaterowie  wciąż  są 
pełni nadziei i walczą o przetrwanie. 
Nic  dziwnego,  od  dzieciństwa  słyszą 
powtarzane  jak  mantrę  hasło: 
„naród musi przetrwać”.  Dlatego 
też  uczą  się  w  specjalnych  szkołach 
po  to,  by  w  odpowiedniej  chwili 
móc  wytrzymać  te  trzy  paskudne 

Klaudia Malik - Zaksiążkowana (booksbyshadow.blogspot.com)

http://booksbyshadow.blogspot.com/
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minuty  i  założyć  rodzinę,  najlepiej 
jak  najliczniejszą.  Młodość  jest 
siłą  narodu.  Młodość  zapewnia 
przetrwanie gatunku.

Autor  „The  Call.  Wezwanie”  nie 
szczędzi  czytelnikowi  obrazowych, 
brutalnych  opisów  tego,  co  przeciw
nicy  robią młodym  ludziom. Niektó
rzy mogą oburzyć się teraz, że skoro 
to  powieść  YA,  czyli  skierowana  do 
nastolatków  i  czytelników  około 
dwudziestego roku życia, nie powin
na być aż tak naturalistyczna. No cóż, 
powinna i  jest. Przemoc dodaje całej 
opowieści realizmu i bez niej książka 
zdecydowanie  nie  oddziaływałaby 
na  czytelnika  tak,  jak  to  robi  teraz. 
To  tak,  jakby  z  “Battle  Royale”  lub 
„ Igrzysk  śmierci”  na  dobre  wyciąć 
scenę  umierania  każdego  bohatera. 
Bez sensu, prawda?

Zaintrygowała mnie  okładka pol
skiego wydania. Z pozoru wydaje się 
prosta:  czarnoróżowa  przestrzeń, 
wypełniona identycznymi czaszkami, 
z  luką,  za  którą  kryje  się  następna 
czaszka,  jak  się  okazuje  po  odgięciu 
skrzydełka,  będąca  wzorem  na  kli

fie. Całości dopełniają  złocone  litery, 
niewidoczne pod niektórymi kątami. 
Cudo,  ogromne  pochwały  dla 
Czwartej  Strony  za  piękne  opraco
wanie graficzne.

Nie  powstrzymałam  się, 
zajrzałam  do  środka  i  przepadłam 
na  dobre  w  świecie  Nessy.  Razem 
z  nią  przechodziłam  przez  różnego 
rodzaju  szkolenia,  przyglądałam 
się  kolejnym  wzywanym  nastolat
kom,  przeżywałam  śmierć  bohate
rów  i  żywiłam  nadzieję,  że  komuś 
wreszcie uda się przeżyć. Ta książka 
strasznie  wciąga  i  pozostaje 
w myślach na długo. Co rusz łapię się 
na  tym,  że  sprawdzam  zapowiedzi 
Czwartej  Strony  w  poszukiwaniu 
następnej  części.  Bo  przecież  naród 
musi przetrwać, czyż nie?

The Call. Wezwanie

autor: Peadar O’Guilin
wydawca: Czwarta Strona
tłumaczenie:  Katarzyna  Bażyńska
Chojnacka i Piotr Chojnacki
liczba stron: 349

Małgorzata Gwara

Hobbystycznie rysuje w stylu manga, pisze, czasem robi w przecinkach, odhacza  kolej ne 
osiągnięte  cele.  Współpracuje  z  portalem  Szortal  (dział  zagraniczny).  Publikowała 
w inter netowym czasopiśmie „Świt ebooków” wydawanym przez RW 2010, prozatorsko 
debiutowała opowiadaniem „Cicha przystań” umieszczonym przez wydawnictwo Pearlic 
w antologii „Magia słów I: Fantastyczne światy”. Pod koniec roku 2016 jej drabble zostały 
wyróżnione w  konkursie  literackim  i wydane w  antologii  „Halloween w  stu  słowach”, 
stusłówka i utwory nieco dłuższe pojawiają się również na łamach „Szortalu na wynos”.
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–    Mamusiu,  możemy  już  iść  do 
domu?    –    spytał  pięcioletni  Guilla
ume z płaczem, szarpiąc skraj bogato 
haftowanej sukni swej matki.  –  Ja nie 
chce już patrzeć na tatusia.

–    Macie  patrzeć,  obydwaj    –  
odparła  twardym  głosem  baronowa 
de  Clisson,  obracając  głowę  chłopca 
w kierunku bramy miejskiej Nantes. 
Tam, ponad rozwartą paszczą umoc
nionych  wrót,  zza  szerokich  zębów 
krenelażu, wyrastał rząd zatkniętych 
na  piki  ludzkich  głów.    –    Olivier, 
widzisz ojca?

–    Tak,  mamo    –    bąknął 
ciemnowłosy  siedmiolatek,  ocierając 
rękawem mokre od łez policzki.

–    Ja  też,  skarbie    –    głos  Jeanne 
zadrżał, gdy jej wzrok padł na oblicze 
ukochanego  męża.  Mimo  odległości 
oraz  posuniętego  rozkładu,  kobie
ta  bez  trudu  rozpoznawała  pośród 
zamordowanych  twarz  swego  wy
branka.  Jakże  mogła  ją  zapomnieć? 
W  ciągu  ostatnich  dwudziestu 
lat  poznała  każdy  jej  cal  z  bliska, 
każdą  zmarszczkę  i  bliznę.  Jeanne 
oglądała  twarz  lubego  naznaczoną 

wszelką emocją; podczas polowań  –  
ekscytacją, podczas wojny  –   troską, 
a  w  smudze  księżycowego  światła 
wpadającego do ich sypialni  –  uwiel
bieniem.  Nie  umiała  go  wyrzucić 
z myśli  tak,  jak poprzednich mężów 
wskazanych  przez  familię,   bowiem 
Jeanne  de  Belleville  i  Olivier  de 
Clisson  wybrali  siebie  ze  szczerym 
sercem. Teraz go straciła.

–    Kto  to  zrobił?    –    zapytał 
płaczliwie  starszy  z  synów,  który 
po  ojcu  odziedziczył  wydatny  nos 
oraz ciemne włosy.

–    Król  Filip    –    odparła  Jeanne 
chłodno.    –    Dobry  król  Filip  oraz 
pobożny  Karol  de  Blois,  ludzie  dla 
których wasz  ojciec walczył  z Mont
fortem i Anglikami.

–    Ale  przecież  pan  Karol  jest 
miły!    –    zaprotestował mały Guilla
ume  –  Pozwalał jeździć na siwku i...

–   Milcz!    –    syknęła  Jeanne, a  jej 
oczy zwęziły się w szparki. Po chwili 
jednak gniew opadł z twarzy kobie ty 
i  dodała  łagodniej,  głaszcząc   synka 
po czuprynie:  –  Nie jestem zła na cie
bie,  ale  nie  mów  już  nigdy   dobrze 

Lwica z Bretanii
Grzegorz Wielgus

OPOWIADANIE
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o  tym  człowieku.  To  on  oskarżył 
waszego ojca o zdradę.

–    Co  się  teraz  z  nami   stanie?    –  
spytał  Olivier,  daremnie  siląc  się 
na  spokój.  Oprócz  imienia  oraz  wy
glądu był jeszcze za mały, aby wyka
zać  się  opanowaniem  i  niezłomnym 
charakterem swego ojca.  –  Będziemy 
mieli nowego tatę?

–    Może    –    Jeanne  wzruszyła 
ramionami,  przesuwając  oczy 
na  proporzec  rodu  de  Blois 
powiewający  obok  królewskich 
 lilii  de  Valois.  Dama  zacisnęła  zęby, 
opierając  dłoń  na  pasie  z  tłoczonej 
skóry,  tuż  obok  rękojeści  długiego 
noża. Choć pustka w rozdartym sercu 
przyprawiała  ją  przy  każdym  odde
chu  o  namacalny  ból,  wdowa  nie 
miała  zamiaru  pogodzić  się  z  tym, 
co  się  wydarzyło.  Nadstawić  drugi 
poli czek,  zwiesić  głowę  i  wrócić  do 
włości  Clisson    –    tego  od  niej  ocze
kiwano,  ale  Jeanne  nie  chciała 
pozwolić,  by  rezygnacja  uśmierzyła 
jej  ból,  a  upływający  czas  zatarł 
 wszystkie  ślady  namiętności  jaką 
darzyła męża.   Nie  chciała pociesze
nia,  kolej nego  ślubu  i  monotonii 
pędzenia  kolej nych  lat  w  towa
rzystwie obcych dwórek  –  na tę myśl 
baronowa dotknęła palcami złoconej 
rękojeści  noża.  Z  zamyślenia  wyr
wał  ją  do piero  dźwięk  końskich 
kopyt  na  drodze  prowadzącej  do 
bramy  Sauvetout.

–  Madame,  nie  chcę  przerywać 
żałoby,  ale  chyba  czas  ruszać 
w  drogę    –    odezwał  się  Joscelin  de 
Voil,  zatrzymując  kasztanowego 

rumaka  obok  Jeanne  oraz  dzieci. 
Niski,  niezbyt  urodziwy  chorąży 
spojrzał  na  mury  Nantes  i  skrzywił 
się  wyraźnie,  czyniąc  przy  tym 
znak  krzyża.    –    Zanim  dojedziemy 
do  dworu  będzie  wieczór,  a  panicz 
Olivier  musi  jeszcze  odbyć  naukę 
stawiania  liter. Mała  Jeanne  pewnie 
tęskni za panią.

–  Ma trzy lata, czas żeby poznała 
życie od najgorszej strony  –  odparła 
chłodno  baronowa,  wciąż  patrząc 
na lśniące w słońcu chorągwie rodów, 
które  za  wierną  służbę  odpłaciły 
jej  mężowi  pośpiesznym  procesem 
oraz  wystawieniem  ciała  na  widok 
publicz ny, jakby hrabia de Clisson był 
najpodlejszym rabusiem.

Joscelin  zeskoczył  z  konia, 
podzwaniając  przy  tym  ostrogami. 
Był  nieco  niższy  od  baronowej, 
lecz  tego  rycerza  nie  należało 
oceniać miarą wzrostu  czy  urody    –  
walecznością  dorównywał  mu  je
dynie  młody  Bertrand  du  Guesclin, 
którego  Joscelin  zresztą  osobiście 
mentorował w wojennym rzemiośle. 
Co jednak najważniejsze, chorąży był 
starym  druhem  zabitego  barona  de 
Clisson, wychowawcą jego dzieci oraz 
najbliższym  przyjacielem  rodziny    –  
dla Jeanne był niczym brat.

–  To niezdrowe  –  powiedział ry
cerz, klękając przy młodym Olivierze, 
po czym zmierzwił jego ciemne włos 
i  poklepał  po  ramieniu  bliznowatą 
dłonią.  –  Chodź, paniczu, weź brata 
i wskakujcie na swoje kucyki, a żywo. 
Jak  pani  rodzicielka  się  zgodzi,  to 
 pojedziemy przez ruczaj.
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–  Tak jest  –  bąknął chłopak, wziął 
Guillauma  za  rękę  i  razem  ruszyli 
w kierunku orszaku pod białymi lwa
mi rodu de Clisson.

–  Jeanne  –  zaczął chorąży, widząc 
że dzieci są poza zasięgiem jego chro
powatego  głosu.    –    Łączyło was  coś 
bardzo  intymnego.  Pewnie  zaraz 
powiesz, że nie wiem, co czuliście...

–   Wiesz. Wiesz bardzo dobrze   –  
przerwała  mu  wdowa,  odrywając 
morskie  oczy  od  powiewających 
nad  bramą  chorągwi  i  kierując  je 
na  kwadratową  twarz   Joscelina.    –  
Znaliście  się  całe  życie,  Olivier 
pasował  cię  na  rycerza,  razem 
walczyliście  na  niejednej  wyprawie. 
Straciłeś brata.

–    Nie  dajesz  mi  nawet  wyjść 
na  głos  rozsądku,  co?    –    zaśmiał 
się  de  Voil,  lecz  szybko  posmutniał, 
zerkając ku wrotom Nantes.   –   Chcę 
do  tego  podejść  na  chłodno,  ale,  tak 
szczerze,  to  strasznie  mnie  w  sercu 
kole.  Oli  nie  zasłużył  na  to,  żeby 
odejść w  taki  sposób. Gdybym mógł, 
położyłbym za niego gardło na bloku.

–  Wiem, braciszku, wiem.
–    Co  teraz?    –    Joscelin  spojrzał 

na  zbielałą  dłoń  Jeanne,  wciąż 
zaciśniętą na rękojeści sztyletu.  –  Co 
z  zamkami  oraz  dworem?  Trzeba 
podjąć  decyzję  co  do  sojuszników, 
bo  formalnie  wciąż  jesteśmy 
po  stronie  tego  cuchnącego  skurwy
syna i tchórzliwego worka wymiocin; 
to  znaczy,  Karola  de  Blois  i  naszego 
umiłowanego króla Filipa.

–    Wiem,  co  zrobimy    –  
po  raz  pierwszy  od  wielu  tygodni 

na   wargach  Jeanne  pojawił  się 
uśmiech.    –    Najpierw  zadbajmy 
o sprawy w domu, a potem pojedzie
my w gości do starego towarzysza.

***

Galois de la Heuse niczym strzała 
wypadł  spod  kamiennego  łuku 
 drzwi  wprost  w  objęcia  deszczu 
oraz nocy. Biegiem przeciął błotnisty 
dziedziniec  zamku  i  zatrzymał  się 
dopiero w ciemnym tunelu fortecznej 
bramy,  gdzie oczekiwało nań dwóch 
zbrojnych. Chybotliwe światło kagan
ka  tańczyło  na  pancernych  płytach 
żołnierzy, odbijając się w dziesiątkach 
kropel  wody,  sprawiając  wrażenie 
jakby  zbroje  przystrojone  były  dro
binami bursztynu. Na widok komen
danta  zamku wojownicy  skłonili  się 
lekko z chrzęstem pancerzy.

–  Co się dzieje, że od kolacji mnie 
odrywacie?    –    spytał  arystokrata 
bez  cienia  wyrzutu,  czy  nagany 
w głosie.  –  Rabusie kogo napadli?

–   Zajechała  tu dama z przybocz
nym  –  wyjaśnił jeden ze zbrojnych, 
opierając rondo hełmu o drzewce ha
labardy.   –   Przed niepogodą szukają 
schronienia.  Dama mówi,  żeście  pa
nie jej znajomymi. Zwie się de  Clisson.

–    Jeanne?    –    wyszeptał   Galois, 
po  czym  własnoręcznie  zaczął 
rozwierać  jedno  skrzydło  bramy.    –  
Nie  stójcie  tak,  tylko  wpuście  ich. 
Jeszcze na płuca zapadną!

Kilka chwil później na dziedziniec 
wjechała dwójka kompletnie prze mo
czonych konnych,  szczelnie  otulonych 
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płaszczami przed wrześniową ulewą. 
Na  odzieniu  nosili  czerwone  tarcze 
z  białym  lwem,  a  gdy  jeden  z  przy
byszów zsunął kaptur z głowy, Galois 
rozpoznał  poważne  oblicze  Jeanne 
de Clisson.

–    Baronowo!    –    wykrzyknął 
w  zdumieniu,  przytrzymując 
strzemię  damy,  aby  mogła  łatwiej 
zejść  z  siodła    –    Nie  spodziewałem 
się  nowych  gości  w  taką  porę,  ale 
zapraszamy.  Zechcecie  dołączyć 
do kolacji?

–   Z przyjemnością przyjmuję za
proszenie    –   odpowiedziała wdowa, 
z wprawą schodząc z siodła.  –  Mam 
nadzieję, że nie będziemy ciężarem.

–   Nie, z pewnością nie   –     Galois 
wytarł przylepione do twarzy ciemne 
włosy  i  przywołał  gestem  stajen
nego, który niechętnie opuścił  suche 
legowisko  w  końskim  boksie.    –  
Ruchy,  bo  po  łydkach  mokrym  po
wrozem wysmagam!

–    Urządziliście  się  tutaj    –  
powiedziała Jeanne, sunąc wzrokiem 
po  ciemnych  zarysach  obronnych 
murów.  –  Ładnie umocnione.

–    Musieliśmy,  baronowo.  Ponoć 
w okolicy rozłożyła się niemała ban
da dezerterów  i  rabusiów   –   odparł 
de  la  Heuse,  unikając  spojrzenia 
damy.    –   Ale porozmawiać możemy 
przy   ogniu.  Nie  chcę,  aby  baro
nowa zmokła.

–   To wielce miłe  z  twojej  strony, 
honor i zasady są niezwykle ważne  –  
odrzekła  de  Clisson  tajemniczym 
głosem,  ruszając  wraz  z  komendan
tem w kierunku zamkowych drzwi.

Galois  zaprowadził  gości  do  nie
wielkiej  sali  jadalnej,  umiesz czonej 
w  południowym  skrzydle   twierdzy. 
Grube  ściany  sprawiały,  iż  komnata 
zdawała się wyjątkowo ciasna i nawet 
zawieszone  na  ścianach  draperie 
oraz  gobeliny  nie  potrafiły  ukryć 
surowego  charakteru  jadalni.  Przy 
stole z jasnych desek siedziało trzech 
mężczyzn    –    rycerzy w barwach de 
Blois  –  zabawiających się grą w kości 
oraz  opowiadaniem  niewybred
nych  żartów,  jednakże  gdy  w  sali 
pojawiła  się  Jeanne,  zbrojni  zerwali 
się na równe nogi, by po chwili zgiąć 
się w ukłonach.

–  Oto baronowa de Clisson, wraz 
z...   –   w tym miejscu Galois spojrzał 
na  niskiego,  brzydkiego  mężczyznę 
stojącego  u  boku  wdowy.    –    Wraz 
z Joscelinem de Voil.

–  Serdecznie witamy, madame!  –  
powiedział  głośno  jeden  z  rycerzy, 
unosząc kielich z winem. 

–    To  zaszczyt  spotkać  tak  zna
komitego weterana, opowieści o wa
szych  przewagach  głośnym  echem 
odbijają  się  w  królestwie    –    dodał 
drugi  wojownik,  skłaniając  pokrytą 
bliznami twarz przed Joscelinem.

–    Cała  przyjemność  po  naszej 
stronie    –    odparła  Jeanne  z  lekkim 
ukłonem  oraz  nieprzeniknionym 
wyrazem twarzy.   –   Jest nam wielce 
miło,  iż  otwarliście  bramy  przed 
dwójką  zdrożonych  wędrowców, 
zwłaszcza  w  taką  porę,  gdy  trakty 
aż roją się od wojska.

Ledwie goście zajęli miejsca przy 
stole,  a  służba  rychło wniosła  chleb, 
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solone mięso, sery, masło oraz wino. 
Przy  wtórze  bębniącego  w  okien
nice deszczu  i  trzaskającego w pale
nisku  ognia,  rozmowy  wypełniły 
salę  jadalną,  lecz  mimo  pozornej 
swobody  Galois  oraz  rycerze  domu 
de  Blois  uważnie  dobierali  słowa, 
starannie  omijając  wszelkie  tematy 
związane  ze  śmiercią  Oliviera  de 
Clisson.  Konwersacje  przeto  szybko 
zeszły  na  opowieści  z  wojennego 
szlaku,  gdyż  o  tą  materię  można 
było  bezpiecz nie  i  długo  pytać 
Joscelina  de  Voil,  podtrzymując 
rozmowę  w  niemalże  naturalny 
sposób    –    wystarczyło  jedy nie  mil
czeniem  zbywać  oblężenie  Vannes 
oraz  uni kać  ponurego  spojrzenia 
 mors kich  oczu  baronowej.  Ta  nato
miast przez większość czasu milcząco 
przysłuchiwała  się  rycerzom,  krótko 
odpowiadając  na  zadane  pytania, 
z  rzadka  tylko  odrywając  wzrok  od 
komendanta zamku.

Wreszcie,  gdy  upłynęło  nieco 
czasu, by uczynić stosowne wymów
ki,  Galois  zaproponował  swym  pod
komendnym  wskazanie  Joseclinowi 
kwatery  na  noc,  sugerując  między 
słowami,  iż tam będą mogli swobod
niej  porozmawiać  ze  sławnym  ryce
rzem. Z wyraźną ulgą zbrojni ukłonili 
się seniorowi oraz wdowie de Clisson, 
po  czym  opuścili  jadalnię  żwawym 
krokiem,  zabierając  ze  sobą  kości 
do  gry  oraz  antałek  pitnego  mio
du. W sali pozostał  tylko Galois oraz 
siedząca  naprzeciwko  Jeanne, wciąż 
zachowująca  kamienny  wyraz  twa
rzy,  co  budziło  u  arystokraty  pewne 

obawy  –  od sierpnia wdowę otaczały 
niepokojące plotki o sprzedaży swych 
włości,  konszachtach  z  podejrzany
mi  osobnikami,  a  niektórzy  szeptali 
o  jeszcze  mroczniejszych  wydarze
niach na zamku Clisson.

–  Madame  chciała  porozmawiać 
ze mną na osobności  –  stwierdził de 
la Heuse niepewnym głosem.    –    Jak 
się zdaje.

–  Dobrze się kapitanowi zdawało  –  
odparła  Jeanne  wyważonym  tonem, 
charakteryzującym  ludzi  wiele 
czasu  spędzających  na  dworach, 
które  na  podobieństwo  trzęsa
wiska  zwykły  szybko  pochłaniać 
nieuważnych  ludzi.

–    Rozumiem  też,  że  nie  pogo
da  czy  przypadek  sprowadził  ma
dame w moje progi   –   dodał Galois, 
przyciągając ku sobie kielich wina.

–    To  nie  są  twoje  progi,  ale mo
jego  męża    –    zauważyła  chłodno 
wdowa,  sunąc  palcami  po  jasnych 
deskach  blatu.    –    Deski  jeszcze  nie 
poczerniałe,  nowy  stół.  Co  się  stało 
z  poprzednim,  tym,  na  którym  tak 
wygodnie się leżało?

–    Ja...    –    de  la  Heuse  przełknął 
ślinę, doskonale zdając sobie sprawę, 
iż  ta  rozmowa  musiała  kiedyś 
nastąpić.  –  Tak mi przykro.

–  Wstrząsająca szczerość ze stro
ny człowieka, który poprowadził mo
jego  Oliviera  na  szafot    –    zadrwiła 
Jeanne,  wykrzywiając  przy  tym 
usta.  –  Nie wstyd ci?

–  Nie wiedziałem do ostatka, kogo 
mam  prowadzić!  Proces  był  tajny, 
nikt nic nie wiedział!  –  wypalił  Galois 



35

Grzegorz Wielgus

rozpaczliwym  tonem,  nerwowo 
przeczesując  włosy  trójpalczastą 
dłonią.  –  Nikt nie sądził, że ich zetną. 
Myśleliśmy,  że  Filip  ich  uniewinni 
w ostatniej chwili, żeby okazać łaskę. 
Że  to będzie pokaz wielkoduszności! 
Dopiero gdy opadła pierwsza głowa, 
zrozumieliśmy, co się dzieje.

–    I  nic  nie  zrobiliście    –  
prychnęła Jeanne.

–  Wicehrabia Berry błagał na kola
nach króla o litość  –  szepnął skruszo
nym głosem komendant zamku.  –  On 
jednak  odpowiadał  tylko:  „Zdrajców 
ścinają, nie moich poddanych”.

–  Kłamstwa  –  syknęła wdowa.
–    Wiem.  Olivier  był  wierny  ko

ronie    –    Galois  westchnął  głęboko, 
po  czym  wypił  zawartość  kielicha 
jednym  ruchem  i  uniósł  zbolały 
 wzrok na damę.    –   Powinienem był 
ci  to  powiedzieć  wcześniej,  ale  nie 
umiałem się zdobyć na odwagę, za co 
przepraszam. Kiedy prowadziłem Oli
viera,  kazał  mi  przekazać  madame 
swoje ostatnie słowa.

–    Co?    –    na  twarzy  Jeanne 
odmalowało się zdumienie.

–    „Powiedz  jej,  że  moje 
serce  jest  sercem  uczynionym 
na jej podobieństwo”.

Przez  kilka  długich  chwil 
w  komnacie  słychać  było  jedynie 
szum  deszczu  oraz  ognia.  Dopiero 
gdy  zza  zawartych  okiennic  dobiegł 
przeraźliwy  wrzask  stajennego  oraz 
szczęk  zderzającej  się  stali,  Galois 
uniósł zaczerwienione oczy.

–    Ktoś  szturmuje  zamek    –    Ry
cerz  natychmiast  dobył  miecza.    –  

Baronowo,  odprowadzę  panią  do 
piwnicy, tam jest podziemny chodnik 
prowadzący  do...  Zresztą  sama  pani 
wie.  Nie  pozwolę,  żeby  coś  się wam 
stało, madame.

–    To  nie  będzie  konieczne    –  
odpowiedziała  Jeanne  śmiertelnie 
spokojnym  głosem.    –    Chociaż 
dziękuję za szarmancki gest.

–    Jak  to?  Co  się  tutaj  dzieje?    –  
miecz  w  dłoni  komendanta  opadł, 
a na jego twarzy zjawił się wyraz nie
dowierzania.

–    Rozmawiamy    –    odrzekła 
Jeanne  wprost.    –    Sugeruję,  panie 
de  la  Heuse,  schować  ostrze,  usiąść 
i  podtrzymywać  konwersację,  jak 
nakazuje dobre wychowanie. Co pan 
wie o tych rabusiach, którzy ukrywają 
się w okolicznych lasach?

–    Nie miarkuję    –    wymamrotał 
skonfundowany  Galois.  Drewniane 
okiennice przeszył bełt, z grzechotem 
uderzając o ścianę jadalni.

–  Co pan o nich sądzi? Kto im prze
wodzi, jaka jest ich liczebność?  –  de 
Clisson  zakręciła  palcem  w  powiet
rzu.   –   Czy mogli odkryć podziemne 
przejście do zamku i otworzyć bramę 
dla kamratów?

–    Co  pani mówi    –    Komendant 
spojrzał  szybko  na  przestrzeloną 
okiennicę.  –  Muszę iść!

Drzwi jadalni otwarły się z hukiem. 
Do wnętrza  komnaty wpadł  piechur 
w zakrwawionym pancerzu, dzierżąc 
w lewej dłoni wyszczerbiony tasak  –  
drugie ramię zwisało mu bezwładnie 
u boku, umocowane do ciała kilkoma 
pasami obnażonych mięśni.
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–  Monsieur! To...
Na plecy zbrojnego skoczył ogrom

ny,  ciemny  kształt,  przygniatając  go 
do  podłogi.  Orlimi  szponami  bestia 
zdarła  hełm  z  głowy  krzyczącego 
żołnierza, by natychmiast zmiażdżyć 
mu  kark  jednym  kłapnięciem 
wilczych  szczęk    –    po  deskach 
popłynęła  fala  czerwieni.  Potwór 
uniósł  złote,  pozbawione  źrenic 
oczy na pogrążonego w stuporze ko
mendanta  zamku  i  stanął  na  lwich 
łapach,  gotów  do  kolejnego  skoku. 
W  łukowato  sklepionych  drzwiach 
pojawiło  się  dwóch  lekkozbrojnych 
żołnierzy  z  gotowymi  do  strzału 
kuszami,  które  natychmiast  wymie
rzyli  w  pierś  de  la  Heuse.  Na  ciem
nych opończach wyraźnie było widać 
herb rodu de Clisson.

–    Tego  oszczędzamy,  reszta 
jest  wasza    –    powiedziała  Jeanne, 
uśmiechając  się  na  widok  bestii.    –  
Uważajcie na skórę.

–    Wedle  rozkazu,  madame  –  
warknął  potwór,  po  czym  chwycił 
zagryzionego  piechura  za  nogi 
i brutalnie pociągnął go na korytarz, 
pozostawiając  po  sobie  krwawą 
smugę.  Kusznicy  opuścili  oręż, 
po  czym  stanęli  na  straży  przed 
wejściem do sali jadalnej.

–  Co, co, co to jest? Co to zna czy?  –  
wykrztusił  Galois,  kładąc  miecz 
na  stole,  nie  potrafiąc  opanować 
drżenia rąk.  –  Co to było?

–    To  Enfield.  Strażnik  ciał  po
ległych  wojowników    –    wyjaśniła 
wdowa  poważnym  głosem,  bacznie 
wpatrując  się  w  rozwarte  strachem 

oczy  komendanta  zamku.    –    Jak 
widzisz,  uchybienie  pochówkowi 
Oliviera  wielce  go  rozgniewało. 
Nasze  cele okazały  się  zbieżne, więc 
zawarliśmy układ.

–  Ci dezerterzy w lasach to...
–    Moja  skromna  armia,  której 

celem  jest  uświadomienie  jaśnie 
wam  panującemu  królowi,  jak  bar
dzo się pomylił  –  Jeanne przerwała, 
widząc  jak  w  drzwiach  komnaty 
stanął zbryz gany czerwienią Joscelin 
z  mieczem  w  dłoni.  Brzydki  rycerz 
skinął  tylko  głową,  po  czym  zniknął 
na korytarzu.  –  Wszyscy twoi ludzie 
są martwi, panie de la Heuse.

–  Co się ze mną stanie?  –  spytał 
Galois,  po  czym  sięgnął  po  butelkę 
wina i pił tak długo, póty nie osuszył 
jej do cna.

–  Jesteś przyzwoitym posłańcem  –  
powiedziała  chłodno  Jeanne.    –  
Przekaż  więc    królowi  oraz  temu 
rozmodlonemu hipokrycie, Karolowi 
de  Blois,  że  biorę  odwet  za  śmierć 
męża. Ni mniej, ni więcej,

***

Filip VI, z bożej łaski król Francji, 
siedział  na  wygodnym  krześle, 
spoglądając  przez  okno  na  okryte 
jesienią  drzewa,  rozciągające  się 
falą złota  i czerwieni aż do brzegów 
Sekwany.  Monarcha  czuł  na  swoich 
barkach  straszliwy  ciężar  władzy, 
której  przyszło  mu  bronić  przed 
zakusami  angielskiego  władcy  i  po
woli  uświadamiał  sobie,  że  brakuje 
mu sił, by je dźwigać. Oto rozpoczęła 
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się  wojna,  której  potworne  konsek
wencje  Filip  oglądał  już  zbyt  wiele 
razy: pod Sluys morze czarne było od 
ciał francuskich żołnierzy, kawalkady 
angielskiej  kawalerii    –    nie  chcąc 
stanąć do honorowej walki w polu  –  
paliły wioski oraz pola, pozostawiając 
na powierzchni kraju wypalone pręgi 
podobne  do  uderzeń  gorejącego 
bicza,  Bretania  natomiast  pogrążyła 
się  w  konflikcie  bez  szans  na  szyb
kie rozstrzygnięcie. Ostatnie trzy lata 
były dla Filipa ciągiem koszmarnych 
decyzji,  które  musiał  podejmować 
bez  nadziei  na  poprawę  sytuacji    –  
obecnie  każdy  wybór  prowadził  do 
jeszcze większych tragedii.

Mosiężna  kołatka  na  drzwiach 
zastukała  cicho,  ale  król  Filip 
zignorował  wezwanie,  patrząc 
jak  podmuch  październikowego 
wiatru  wrzucił  do  komnaty  kilka 
sczerwieniałych  liści  klonu,  co 
bardziej  zainteresowało  monarchę 
niż kolejne złe wieści  –  wszak  tylko 
takie  otrzymywał  w  tych  dniach. 
Władca  najpotężniejszego  kraju 
w  Europie  pochylił  się  i  schwycił 
w swoje palce kruchy  liść, kształtem 
przypominający  lilię  zdobiącą  jego 
niebieską  szatę.  Za  jego  plecami 
szczęknęła  naciskana  klamka, 
a po chwili do pokoju wsunął się bo
gato  odziany  dworzanin  z  królew
skim herbem na piersi.

–  Wasza miłość?
–  Słucham, Pierre  –  odpowiedział 

Filip  spokojnym  głosem,  obracając 
w palcach liść.

–  Przybył książę Bretanii, Karol de 

Blois  i  uniżenie  prosi  o  posłuchanie 
u  waszej  miłości    –    odpowiedział 
dworzanin z ukłonem.

–  Wprowadź księcia, a medykom 
powiedz, żeby gotowali już kąpiele.

Do królewskiego pokoju wkroczył 
postawny młodzieniec w  skrojonych 
ze  smakiem,  choć  cokolwiek  skrom
nych  szatach    –    spod  błękitnego 
płaszcza  wyzierała  ciemna  pikowa
na  kurtka  z  naszytym  herbem  rodu 
de  Blois,  niebieską  tarczą  w  skos 
przeciętą  białym  pasem.  Na  noga
wicach oraz butach widać było ślady 
długiej  podróży  lecz  na  przystoj
nej,  przyozdobionej  zadbanym 
zarostem  twarzy  nie  widać  było 
choćby   krztyny  zmęczenia.  Karol  de 
Blois  miał  dwadzieścia  cztery  lata 
i  niewielu  dorównywało  mu  urodą 
w  królestwie,  jednakże  po  dwakroć 
starszy  król  dawno  już  przekonał 
się,  jak ulotną wartością  cieszyło  się 
piękno pośród intryg oraz spisków.

–    Wasza  miłość    –    de  Blois 
klęknął  obok  siedziska monarchy.    –  
Oby  wszelkie  powodzenie  spłynęło 
na  waszą  osobę,  opromieniając 
zwycięstwa  ponad  godnym  polito
wania Edwardem Plantagenetem.

–    Mówcie  szybko,  książę.  Nasze 
kąpiele czekają  –  odpowiedział nie
obecnym głosem Filip.  –  Jeżeli teraz 
upadnie  nasze  zdrowie,  upadnie 
Francja, a wraz z nią wasze staranie 
o tron Bretanii.

–    Oczywiście,  zdrowie  waszej 
królewskiej mości jest cenniejsze niż 
złoto  –  odrzekł szczerze de Blois.   –  
Stronnictwo  Montforta  chwieje  się 
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w  posadach.  On  sam  pojechał  do 
 Anglii  błagać  Edwarda  o  pomoc, 
bowiem w  jego  posiadaniu  znajduje 
się  już niewiele  twierdz  i  to głównie 
obsadzonych za angielskie złoto.

–    To  samo  mówiliście  po  tym 
jakżeście  Jana  pobili  pod  l’Humeau, 
a  potem  jak  wtrąciłem  go  do  lochu 
na twoje gorące prośby. Zarzekaliście 
się  iż mając armię, większość rodów 
po swojej stronie, zwycięstwo w polu 
oraz  Jana  za kratami od  zwycięstwa 
dzieli was tylko krok. To było dwa lata 
temu    –      stwierdził  Filip  smutnym 
głosem.    –    Powstrzymała  was  żona 
Montforta,  a  skoro mowa  o  damach 
krzyżujących wasze plany, książę, czy 
udało wam się pochwycić baronową 
de Clisson?

–  Nie. Wdowa po Olivierze...
–    Po  człowieku,  którego  wyście 

o  zdradę  oskarżyli  i  uprosili  nasz 
majestat  o  wydanie  nań  wyroku 
śmierci    –    wtrącił  gorzko  król, 
 dotkliwie  odczuwając  groteskę  tej 
sceny; był niczym wuj strofujący swe
go  siostrzeńca  po  tym,  jak  młodzik 
został  przyłapany  na  kradzieży 
ciastka  albo  z  nieodpowiednią 
dziewczyną  w  ramionach.  Niestety, 
pośród  królów  i  książąt  stawki  były 
o wiele wyższe niż zagubiona szarlot
ka lub skradziony pocałunek, jednak 
rodzinne  więzy  wciąż  pozostawały 
tak samo silne. Filip pozostawał wu
jem  Karola,  nie  mogąc  się  wyprzeć 
tego pokrewieństwa,  choć  tak często 
przynosiło mu ono zgryzotę.

–    Spaliła  kolejny  garnizon  opo
dal  Nantes,  ChâteauThébaud    –  

powiedział  de  Blois  niechętnym 
tonem.    –    Tak  jak  poprzednio, 
pozostawiła  tylko  jednego  człowieka 
przy  życiu.  Nie  znaleźliśmy  ciał 
pozostałych,  ale  ocalały  powiedział, 
że  ludzie  wdowy  załadowali  zwłoki 
na wozy i zabrali je ze sobą.

–    Domyślacie  się,  dlaczego?    –  
Król zacisnął dłoń w pięść, z cichym 
chrupnięciem miażdżąc liść.

–    To  nie  koniec.  Już  kilku  ludzi 
powtarza,  że  w  orszaku  Jeanne  de 
Clisson  maszerują  jakieś  piekielne 
stworzenia. Z początku uznaliśmy to 
za  bredzenie  porażonych  na  umyśle 
ludzi, ale opisy są spójne i pochodzą 
od wielu świadków.

–    Czyli  pośród  swoich  wrogów 
mamy  jeszcze  czarta,  który morduje 
nam  ludzi,  po  czym  gromadzi  ich 
zwłoki  w  jakimś  nieznanym  celu. 
Gdzie  zły  duch  nie  może,  tam  go 
niewiasta  i  tak  pośle    –    westchnął 
król Filip, kręcąc siwą głową.  –  Kiedy 
nastąpił ten atak?

–    Trzy  miesiące  temu.  Od  tego 
czasu  Jeanne  de  Clisson  zapadła  się 
pod  ziemię,  może  być  nawet  tak, 
że do samego piekła, gdzie jej miejsce.

–   O  tym porozmawiamy z wami 
dopiero  jutro,  książę  de  Blois    –  
powiedział  monarcha  zmęczonym 
głosem.    –    Dziękuję  za wieści  przy
niesione  przed  nasze  oblicze,  ale 
rozważymy  je  w  większym  gronie. 
Zawezwiemy  do  pomocy  Bertran
da  du  Guesclin;  jest  z  Bretanii,  zna 
 dobrze  możnych  tej  krainy,  a  jego 
odwaga  oraz  spryt  nie  mają  sobie 
równych.  On  ze  swoją  chorągwią 
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z  pewnością  rozwiążę  problem 
wdowy  de  Clisson,  jeżeli  jeszcze  nie 
zaprzestała ona swojej działalności.

–  Dziękuję, wasza wysokość, mam 
nadzieję  że  kąpiele  przyniosą  wam 
ulgę  –  Karol de Blois stanął na równe 
nogi,  a  następnie  ruszył  do  wyjścia; 
po  chwili  szczęknęły otwierane  i  za
mykane drzwi.

–    Jesień  Francji    –    powiedział 
do  siebie  Filip  cichym  głosem, 
wypuszczając  z  dłoni  zmiażdżone 
resztki czerwonego liścia.

***

Ołowiane  fale  rozbijały  się 
z cichym pluskiem o burty stojącego 
na  dryfkotwie  okrętu.  Koga  leni
wie  kiwała  się  na  grzbiecie  morza, 
pod  zwiniętymi  żaglami  oczekując 
na zmianę pogody  –  wkoło zalegała 
gęsta mgła, chmury ścieliły się  nisko, 
a  lekki  wiatr  dął  od  strony  dziobu, 
nie  pozwalając  okrętowi  ruszyć 
w  dalszy  rejs.  Mlecznobiałe  opary 
przetaczały  się  ponad  pokładem, 
sunąc  pośród  znudzonych  maryna
rzy, rwąc się niczym muślin pod naj
delikatniejszym  choćby  dotykiem. 
Chcąc poczuć choćby odrobinę ciepła 
w  czasie wachty,  siedzący  na  przed
nim  kasztelu  żołnierze  kręgiem  ota
czali  niewielką  latarnię  i  wyciągali 
zgrabiałe  palce  ponad  drgającym 
ogni kiem.  Pomimo  kaftanów,  płasz
czów oraz koców, panująca w powiet
rzu  wilgoć  przenikała  zbrojnych  do 
szpiku  kości,  wywołując  lodowate 
dreszcze i tępiąc czujność.

Wsparty  o  drewniane  blanko
wanie  kasztelu,  JeanLuc wpatrywał 
się  tępo w wijący się przed dziobem 
kogi  opar,  starając  się  dostrzec  we 
mgle  cokolwiek,  co  pozwoliłoby 
mu  zapomnieć  o  skostniałych  pal
cach  u  nóg.  Kusznik  co  chwila 
tupał,  poruszał  ramionami,  wsa
dzał dłonie pod pachy, jednakże ulga 
była  krótkotrwała    –    ciepło   szybko 
umykało  z  zastanych  kończyn, 
a  ziąb  był  cierpliwy.   JeanLuc  ziew

nął,  po  czym  przetarł  przydługim 
rękawem   kurtki  oczy,  ale  nagle 
zamarł,  słysząc  niesione   wiatrem 
echo  kobiecego  głosu.  Kusznik 
wyciągnął  szyję  na przód  i  wychylił 
się  nieco  za  parapet  dziobowego 
kasztelu,  próbując  zdobyć  pewność 
że dźwięk nie był jedynie wybrykiem 
jego skołatanej wyobraźni. Z początku 
żołnierz  słyszał  tylko  plusk  wody 
oraz  ciche  rozmowy  swych  towa
rzyszy, lecz po chwili wyłowił z mgły 
delikatny szmer żagla, szczęk metalu 
oraz skrzy pienie drewna.

–    Statek  od dziobu!    –    krzyknął 
JeanLuc  swoim  cienkim,  piskliwym 
głosem  siedemnastolatka    –    Dajcie 
światła, żeby w nas nie  przygrzmocili!

–    Światła!  Światła!    –    podjęły 
podekscytowane  głosy,  radosne 
złamaniem  monotonii  panującej 
na  statku.    –    Hej,  młody,  kogo 
fale niosą?

–    Nie  widać  jeszcze!    –  
odpowiedział  JeanLuc,  starając  się 
wzrokiem  przebić  mglisty  opar, 
w  którym  majaczył  niewyraźny 
kształt okrętu,  –  Ale to koga! Duża!
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–    Przygotujcie  kusze,  tak 
na  wszelki  wypadek    –    polecił 
sierżant,  nakładając  na  głowę 
hełm  i  dopinając  skórzane  paski 
pod  szyją.    –    Strzeżonego  to  i  Bóg 
strzeże, a...

–  ...a kuszą to nawet rycerza ubi
jem    –    dokończyła  chórem  załoga. 
Jedynie  JeanLuc  nie  odpowiedział. 
Blady jak wapno chłopak wpatrywał 
się  w  wyłaniający  się  z  mgły  okręt, 
nie umiejąc wydusić z siebie niczego 
prócz słabego jęku.

Kurtyna  mgły  rozwarła  się  wraz 
z  mocniejszym  podmuchem   wiatru, 
odsłaniając  czarny  dziób  kogi, 
przecinający  ołowiany  grzbiet  mo
rza.  Nie  z  desek  oraz  gwoździ  zbu
dowany był ten potworny żaglowiec, 
ale  z  okrytych  smołą  ludzkich kości, 
ułożonych  z  zatrważającą  precyzją 
na  podobieństwo  drewnianego  po
szycia.  Wsparty  na  dziesiątkach 
kręgosłupów,  dziobowy  kasztel 
zwieńczony był krenelażem czaszek, 
zza  którego  wystawały  przygoto

wane do strzału balisty oraz ciemne 
sylwetki  łuczników.  Ponad  okrętem 
łopotał upiorny żagiel uszyty z  ludz
kich  grzbietów,  ozdobiony  białym, 
herbowym  lwem wspiętym na  tylne 
łapy. Za rufą okrętu majaczyły jeszcze 
dwie widmowe sylwetki.

–  Czarna Flota, do broni!  –  ryknął 
sierżant,  nim  wyrzucony  z  balisty 
pocisk przeszył jego pierś, przybijając 
zbrojnego do desek pokładu.

JeanLuc  skulił  się  na  blanko
waniem, po omacku sięgając po kuszę. 
Dysząc ciężko, chłopak zaczął szukać 

cięciwy  przy  pasie,  ale  dopie

ro  po  chwili  przypomniał  sobie, 
że trzymał ją pod czapką dla ochrony 
przed  wilgocią.  Drżącymi  z  zimna 
oraz  strachu  palcami,  JeanLuc  bez
skutecznie próbował nałożyć cięciwę 
na  łuczysko,  starając  się  ignorować 
przeraźliwe  charczenie  sierżanta, 
świst  strzał  i  łoskot  spadających 
na okręt pocisków. Po chwili chłopak 
odrzucił  od  siebie  kuszę,  z  płaczem 
kuląc się za krenelażem.

Stojąca  na  dziobie  kościanej 
kogi,  Jeanne  patrzyła  z  satysfakcją 
w oczach jak pokład francuskiej  jed
nostki spływa krwią. Obrońcy zo stali 
całkowicie  zaskoczeni    –    odpowie
dzieli  może  kilkoma  niecelnymi 
bełtami,  podczas  gdy  zaprawiona 
w  bojach  załoga  “Mej  Zemsty”  bez 
trudu  zasypała  przeciwnika  celnym 
deszczem śmiercionośnych pocisków. 
Nie  potrzebując  nawet  komendy  ze 
strony  pani  kapitan,  załoga  cisnęła 
kotwiczki abordażowe i zrzuciła czer
wony  żagiel,  przyciągając  mniejszy 
okręt  do  szkieletowej  burty  piekiel
nej kogi.

–    Wszystkich,  prócz  jednego!    –  
krzyknął  Joscelin de Voil,  zamykając 
przyłbicę  i  unosząc  topór  nad 
głowę.  –  Za mną!

Od  kilku  miesięcy  Czarna   Flota 
nawiedzała  francuskie  wody, 
atakując  wszystkie  jednostki  no
szące  barwy  króla  Filipa  oraz  jego 
sojusz ników,  łupiąc  przystanie  oraz 
paląc  nadbrzeżne  wioski.  Kościane 
okręty  pod  czerwonymi  żaglami 
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atakowały  bez  ostrzeżenia,  nie 
kłopocząc  się  nadto  rabunkiem,  po
nad  zysk  przedkładając  pozosta
wiane  za  sobą  zniszczenie  oraz 
przerażające  opowieści  sięgające 
paryskiego dworu. Pośród ruiny zaw
sze ostawał się jeden człowiek, które
mu  piekielna  załoga  Czarnej  Floty 
oszczędzała mąk po  to  tylko,  aby do 
uszu Karola de Blois oraz króla Francji 
dotarły  wieści  o  nowych  atakach. 
Chociaż  Filip  posyłał w  pogoń  kolej
ne  eskadry  i  proponował  Jeanne 
de  Clisson  amnestię  oraz  bogactwa, 
to  posłowie  szybko  powracali  bez 
odpowiedzi, a lodowate wody morza 
dalej wyrzucały na brzeg  Normandii 
uszkodzone  okręty  z  pojedynczym 
ocalałym na pokładzie.

Żołnierze  pod  komendą  Josceli
na  szybko  skończyli  krwawą  pracę 
na  pokładzie  kogi  i  przystąpili  do 
podziału  łupów,  na  zalanym  deku 
francuskiej  kogi  układając   zdobycze 
w trzy kopce  –  jeden należał do za łogi, 
drugi do oficerów, trzeci  natomiast do 
Jeanne oraz jej dzieci. O ile pro porcje 
dwóch  pierwszych  części  bywały 
powodem do sporów, nikt nie odważył 

się tknąć kosztowności należących do 
władczyni Czarnej  Floty.

–  Madame  –  warknął płowy En
field, prowadząc przed sobą drżącego 
z  przerażenia  młodzieńca.    –  
Oto jeniec.

–    Dziękuję,  Cellaigh,  jesteście 
wspaniali    –    powiedziała  Jeanne 
z  uśmiechem,  po  czym  zwróciła  się 
ostrym  tonem  do  czarnowłosego 
chłopaka, odzianego w zbyt długi kaf
tan oraz starą kolczugę:  –  Kim jesteś?

–    Jean...  JeanLuc    –   wybełkotał 
kusznik,  wbijając  wzrok  w  kości 
pokładu,  ale  spostrzegłszy  na  czym 
stoi, szybko skupił się na przemoczo
nych czubkach własnych butów.

–    Patrz  mi  w  oczy    –    poleciła 
surowo  dama.    –   Masz  udać  się  do 
Paryża i przekazać  królowi te słowa: 
„Oto moja zemsta”. Powtórz.

–    Oto  moja  zemsta    –  
wydukał młodzieniec.

–    Kto  cię  wysłał  z  tą  wiado
mością?    –    Jeanne  podeszła  o  krok 
bliżej,  chwytając  chłopaka  za  twarz 
i  wpatrując  się  w  jego  wypełnione 
strachem oczy.

–  Lwica z Bretanii.

Grzegorz Wielgus
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Ułożyła  dłonie  na  klawiszach 
fortepianu i zamknęła oczy. W pokoju 
panowała idealna cisza. Zegar stanął 
już kilka dni temu – nikt nie zadał so
bie  trudu, by ponownie go nakręcić. 
Badała  opuszkami  palców  fakturę 
czerni  i  bieli.  Dokładnie  wyczuwała 
pojedyncze słoje drewna na czarnych 
klawiszach.  Kontrastowały  przyjem
nie z chłodem białej kości słoniowej. 
Wzięła  głębszy  oddech.  Próbowała 
zacząć grać, ale nie potrafiła.

Nie  mogła  przypomnieć  sobie 
początkowej  sekwencji.  Wodziła 
palcami  po  chłodnej  klawiaturze. 
Próbowała  nacisnąć  kilka  klawiszy, 
jednak nie wydobył się z nich żaden 
dźwięk.  Tak  jakby  była  dzieckiem, 
któremu  brakuje  siły,  by  zagrać 

pierwszy  utwór.  Ciszę  pokoju 
przerwał nagle przejeżdżający po po
bliskiej  ulicy  samochód.  Zamknęła 
uszy  dłońmi,  bo  hałas  był  dla  niej 
bolesny.  Nie  mogła  powstrzymać 
krzyku.  Zacisnęła  mocno  powieki, 
czując jak zbierają się pod nimi łzy.

Zrobiła kilka głębszych wdechów, 
próbując  się  uspokoić.  Nagle  zdała 
sobie  sprawę,  że  jej  oczy  zasłaniają 
ciepłe  męskie  dłonie.  Czuła  od  nich 
delikatny zapach piżma. Uśmiechnęła 
się,  odwracając  głowę.  Wiedziała 
doskonale,  kogo  zobaczy  za  sobą. 
Paolo  taksował  ją  spokojnym  spoj
rzeniem. Odszedł do pobliskiego sto
lika i wziął z niego skrzypce. Zachęcił 
ją  krótkim  ruchem  smyczka,  by 
zaczęła grać.

Perfekcja
Klaudia Sowiak

OPOWIADANIE

Dawid “Blodek” Boldys
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Sceneria  zmieniła  się.  Obo
je   znaj dowali  się  na  ogromnej 
sali   koncertowej.  Światła  padały 
na scenę, nie mogła więc dostrzec jak 
dużo  osób  jest  na  widowni.  Jednak 
po  dochodzących  do  niej  szeptach, 
wnioskowała, że wszystkie miejsca są 
zajęte. Uniosła wzrok na galerię. Przy 
wątłych płomieniach świec dostrzegła 
zarys  twarzy  księżnej.  Rozpoczęła 
utwór,  rzucając  jeszcze  niepewny 
uśmiech  w  kierunku  Paolo.  Dlac
zego  tak  bardzo  się  denerwowała? 
Przecież  powtarzała  ten  utwór  setki 
razy.  Noga  na  pedale  fortepianu 
drżała.  Zaczęła  zastanawiać  się,  jak 
powinna  skończyć  się  kolejna  fraza, 
jednak nie mogła sobie przypomnieć. 
Poczuła  jak  palec  zsuwa  jej  się 
z klawisza.

Trzęsącymi  dłońmi  próbowała 
wrócić  do  melodii.  Dysonans 
pomiędzy skrzypcami a fortepianem 
stawał się coraz bardziej zauważalny. 
Jej  oddech  przyspieszył.  Wiedziała, 
że już w żaden sposób nie uratuje tego 
występu. Trzasnęła nakrywą klawia
tury i wybiegła z sali koncertowej ze 
łzami  na  policzkach.  Nie  wiedziała, 
czy  Paolo  biegnie  za  nią,  czy  nie. 
Podążała na oślep w kierunku mostu, 
czując że straciła wszystko.

Oparła  dłonie  o  balustradę 
kamien nego mostu.  Nikogo  nie  było 
w pobliżu. Rozejrzała  się  jeszcze raz 
wokół, jakby chciała się upewnić, czy 
Paolo pobiegł  za nią. Dopiero wtedy 
uświadomiła  sobie,  że  nie  widziała 
go przez bardzo długi czas. Ogarnęło 
ją  nagłe  uczucie  tęsknoty,  które 

pragnęła  jak  najszybciej  zagłuszyć. 
Ponownie  zamknęła  oczy,  czując 
pod palcami chłód kamienia.

W  oddali  słyszała  znajomą 
melodię.  Podążała  za  nią,  wodząc 
krętymi  uliczkami.  Nikt  jej  nie 
widział.  Przemykała  w  cieniu  lamp, 
powłócząc suknią po mokrych chod
nikach.  Dźwięki  stawały  się  coraz 
wyraźniejsze. Uśmiechnęła  się przez 
łzy,  słysząc  znajomą  frazę.  Może 
w końcu znajdzie osobę, która wyko
na jej utwór lepiej niż ona sama? Czy 
to  możliwe,  by  ktoś  zdołał  osiągnąć 
perfekcję? Osiągnął to, czego ona nie 
zdołała zrobić?

Nie  wiedziała  w  jaki  sposób 
znalazła  się  w  pokoju  na  pod
daszu.  Mężczyzna  siedział  przy  pia
ninie  i  powoli  rozczytywał  nuty 
jej  repertuaru.

–  Zagraj  dla  mnie  –  wyszeptała, 
stając tuż za nim. Położyła delikatnie 
dłonie na jego ramionach. Mężczyzna 
zadrżał  pod  jej  palcami,  jakby 
dotknęła go sama śmierć.

– Dopiero się uczę – odpowiedział 
nerwowo. Próbował odwrócić głowę. 
Wzmocniła  uścisk,  by  nie  mógł 
jej zobaczyć.

–  Chociaż  spróbuj,  proszę  – 
szepnęła ponownie.

Widziała  jak  układa  niezgrabne 
palce  na  klawiaturze.  Skrzywiła 
się  nieznacznie,  gdy  dostrzegła 
czarne  smugi  pod  jego  paznokcia
mi.  Odegrał  kilka  pierwszych  nut, 
próbował  stworzyć  z  nich  frazę, 
 jednak nie szło mu najlepiej. Patricia 
zacmokała zniecierpliwiona.
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– Jeszcze raz – powtórzyła bardziej 
stanowczo. – Raz, dwa, trzy, raz dwa 
trzy… – zaczęła wyliczać mu tempo.

Pozwoliła  na  dokończenie  kilku 
pierwszych  fraz.  Z  każdą  kolejną 
pomyłką jej dłonie zaciskały się moc
niej  na  ramionach  pianisty.  Znów 
poczuła  dławiące  uczucie  w   gardle. 
Dlaczego  był  tak  niedoskonały? 
Nawet nie zauważyła, kiedy położyła 
palce  na  jego  policzku  i  karku.  Gdy 
kolejny  raz  na  niego  spojrzała,  jego 
głowa  sterczała  pod  nienaturalnym 
kątem. Upuściła ciało, patrząc na nie, 
jak na szmacianą lalkę.

– Następnym razem… Następnym 
razem  na  pewno  ci  się  uda  – 
stwierdziła.  Nie  czuła  wyrzutów 
sumie nia.  Zachowywała  się  tak,  jak
by chwilę później miał usiąść i zagrać 
utwór  poprawnie.  Zamknęła  klapę 
klawiatury  i  ruszyła  w  kierunku 
 drzwi,  słysząc  muzykę  dobiegającą 
z innej części miasta.

***
– Mam nadzieję, że nie zepsułem 

ci planów na wieczór. – Dyrektor fil
harmonii wstał zza biurka i wskazał 
Marco fotel. Marco nie odpowiedział. 
Oczywiście, że dyrektor zniszczył jego 
plany  na  wieczór.  Zastanawiał  się, 
czy  ma  wpisany  w  telefonie  nu mer 
restauracji,  w  której  zarezerwował 
miejsce.  Powinien  też  zadzwonić 
do  narzeczonej.  Już  widział 
w  wyobraźni  zawód  na  jej  twarzy 
i  słyszał  kolejne  wyrzuty.  Uniósł 
 wzrok.  Dyrektor  patrzył  na  niego, 
jakby oczekiwał odpowiedzi.

–  Nic,  czego  nie  mógłbym 
odwołać – odpowiedział ze spokojem. 
Bał  się,  że  straci miejsce pracy. Poza 
tym  ostatnie  morderstwa  w  filhar
monii przyprawiały go o dreszcze. Nie 
potrafił  zrozumieć,  dlaczego  ktokol
wiek  może  mordować  najlepszych 
pianistów  w  mieście.  Spędził  wiele 
bezsennych  nocy,  zastanawiając 
się,  czy  będzie  następny.  Czy  Fabia 
znajdzie  go  w  pokoju  ćwiczeń  ze 
skręconym karkiem i odciętymi klapą 
od klawiatury palcami?

–  Chciałem  cię  prosić,  byś 
na  jakiś  czas  zmienił  repertuar  – 
stwierdził dyrektor. Marcowi zawsze 
przypominał  tłustego  prosiaka.  Jego 
ciało  wylewało  się  poza  drewniany 
fotel,  a  policzki  robiły  się  czerwone 
z  wysiłku,  gdy  tylko  próbował  się 
ruszyć.  Jak  dla  Marco,  dyrektorowi 
mniej brakowało do zawału, niż jemu 
do zakończenia kariery.

–  W  piątek  mam  recital.  Jaki 
jest  sens  zmiany  utworów  dwa  dni 
przed występem? – zapytał, już nieco 
znużony.  Takie  sytuacje  zdarzały 
się  na  tyle  często,  że  nawet  się 
nie zdenerwował.

–  Do  czasu  wyjaśnienia  sprawy 
morderstw i tak odwołamy  wszystkie 
koncerty.  Powinieneś  wyrobić  się 
do piątku.

–  Chwila,  bo  czegoś  nie  rozu
miem  –  odparł,  poprawiając  gęstą 
czuprynę  kasztanowych  włosów.  – 
Mam  się  uporać  do  piątku  z  no
wym repertuarem?

–  Nie,  z  wyjaśnieniem  sprawy 
morderstw – odpowiedział dyrektor. 
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Postukiwał  niecierpliwie  palcami 
o biurko,  jakby oczekiwał od   Marco, 
że w tym momencie pokaże mu pal
cem  zabójcę.  Marco  zachichotał 
i wstał od biurka.

–  Przykro  mi.  Aż  tyle  mi  jeszcze 
nie  płacą  –  stwierdził,  zabierając  ze 
sobą teczkę z nutami.

–  Zaczekaj!  Wysłuchaj  mnie 
chociaż  do  końca!  Słyszałeś  legendę 
o Patricii la Charce?

– Chodzi ci o historię tej wariatki, 
która skoczyła z mostu po konkursie 
inaugurującym  otwarcie  filharmo
nii? Znam. W szkole muzycznej star
szaki zawsze straszą koty duchem ko
biety, mszczącej  się za kaleczenie  jej 
utworów.  Wyzywaliśmy  się  nawza
jem,  kto  wierniej  odtworzy  utwór, 
bo nikt nie miał nut. No i?

– Ona wróciła, Marco… Widziałem 
ją na nagraniach monitoringu. 

–  Ja  też  ją  widziałem.  W  toale
cie  w  szkole  muzycznej  i  w  oknie 
klasy fortepianu. To jakiś słaby żart? 
Chcesz,  żebym  złożył  wymówienie, 
ale  nie  potrafisz  poprosić mnie  o  to 
wprost? Już nie mam ośmiu lat, żeby 
bać się upiorów.

Dyrektor  oddychał  ciężko.  Jego 
twarz znów nabrała koloru dojrzałej 
wiśni.  Odwrócił  laptopa  na  swoim 
biurku,  włączając  fragment  nagra
nia. Szara zjawa pojawiła się w oknie 
pokoju ćwiczeń na pierwszym piętrze. 
Stanowiła  zaledwie  rozmazany 
kształt.  Widać  było  jednak  jak 
zbliża  się  do  pianisty  i  kładzie  mu 
dłonie  na  ramionach.  Później  obraz 
zaczął falować.

–  Frederik  próbował  odtworzyć 
ostatni występ Patricii. Nie jako akom
paniament dla skrzypka, a samodziel
ny utwór – powiedział dyrektor.

–  Czyli  mamy  wariatkę, 
naśladowczynię? – zdziwił się Marco.

–  Czy  ty  niczego  nie  rozumiesz? 
Ona przychodzi do tych, którzy chcą 
odegrać jej utwór. Karze każdego, kto 
robi to błędnie.

– Mam jej się wystawić? Mam stać 
się  jej  kolejną ofiarą? Czy naprawdę 
tak bardzo mnie nie lubisz? – zadawał 
pytania, jedno po drugim, wyglądając 
na rozbawionego.

–  Ty  się  nie  pomylisz.  Ode
grasz  całość  bez  błędu  i  zakończysz 
to szaleństwo.

– A co  jeśli… – zaczął cicho –  ...ta 
wariatka zabije mnie mimo popraw
nego odegrania utworu?

– Będziesz przygotowany do obro
ny. Ona atakuje tylko po zmroku. Weź 
ze sobą pistolet. Ja będę obserwował 
wszystko  w  kamerze  monitoringu. 
Skoro nie wierzysz w duchy, na  pewno 
poradzisz sobie z wątłą kobietą.

– Zapewnisz mi recital za trzy ty
godnie. Pełna sala ludzi. Bilety po 20 
euro  od  łebka.  –  Postawił  warunek 
Marco, wstając z fotela.

–  Kupię  ci  biały  fortepian 
Yamahy  do  domu,  jeżeli  skończysz 
to  szaleństwo – odpowiedział dyrek
tor. W jego głosie nie było słychać ani 
 odrobiny wesołości.

–  Miło  się  z  tobą  ubija  inte
resy  –  odparł  Marco  z  uśmiechem 
na  ustach.  Podał  dyrektorowi  dłoń 
na  przypieczętowanie  umowy. 
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Gdy  wyszedł  z  gabinetu,  od  razu 
sięgnął po telefon, by odwołać dzisiej
sze  plany. Od  rana musiał  być  przy
tomny.  Sądził,  że  zdoła  opanować 
 utwór do perfekcji w jeden dzień.

***

Nuty  były  w  opłakanym  stanie. 
Marco  siedział  nad  rozmazanym 
ręcznym zapisem w bibliotece filhar
monii.  Oczy  łzawiły  mu  z  wysiłku. 
W  dłoni  trzymał  lupę  i  nucił 
pod nosem poszczególne frazy. Dotarł 
do  środka  zapisu,  przyglądając  się 
rozmazanej plamie.

– To chyba jakiś żart… – mruknął 
do  siebie.  Słońce  niedawno  wstało, 
więc  siedział  w  bibliotece  sam. 
Sięgnął  po  telefon.  Przeżegnał  się, 
wybierając  numer  do  dyrektora 
filharmonii.  Po  trzech  sygnałach 
odpowiedział mu zaspany głos:

– Halo? Marco… Do cholery… Jest 
czwarta nad ranem.

–  Z  jakich  nut  korzystali  inni 
pianiści  zabici  przez  wariatkę?  – 
zapytał  Marco,  wodząc  pal
cem  po  rozlatującym  się, 
pożółkłym  papierze.

– Jak to jakich nut?
–  Obudź  się  w  końcu.  Chodzi  mi 

o  kopię.  Reprodukcję.  Cokolwiek. 
Tych  nut  z  biblioteki  nie  da  się 
rozczytać – warknął w słuchawkę.

– Jest tylko jedna wersja. Nikt nie 
robił kopii.

–  Więc  jak  mam  zagrać  to  po
prawnie?

Nie usłyszał odpowiedzi. Dyrektor 
rozłączył  się.  Marco  spojrzał  jeszc
ze  raz  na  nuty  i  usiadł  do  pianina 
stojącego w bibliotece. Odegrał kilka 
razy  rozmazany  fragment,  po  czym 
ukrył  twarz  w  dłoniach.  Nie  miał 
pojęcia, jak powinna brzmieć ta fraza.

***

W  pokoju  panował  półmrok. 
 Jedynym  źródłem  światła  pozostały 
latarnie, wlewające w pomieszczenie 
delikatne  odcienie  pomarańczowego 
blasku.  Patricia  siedziała  sztywno 
przy  fortepianie,  przyglądając  się 
refleksom  na  czarnym  drewnie 
fortepianu.  Starała  się  ułożyć 
luźno  dłonie  na  klawiaturze.  Nie 
mogła  jednak  przypomnieć  sobie 
początkowej  sekwencji. Wodziła pal
cami po chłodnej klawiaturze z kości 
słoniowej.  Próbowała  nacisnąć  kilka 
klawiszy,  jednak  nie  wydobył  się 
z nich żaden dźwięk. Tak  jakby była 
dzieckiem,  któremu  brakuje  siły,  by 
zagrać pierwszy utwór. Ciszę pokoju 
przerywał  tylko  szum  samochodów 
na  pobliskiej  ulicy.  Zamknęła  uszy 
dłońmi,  jakby  ten  hałas  był  dla  niej 
bolesny.  Nie  mogła  powstrzymać 
krzyku.  Zacisnęła  mocno  powieki, 
czując jak zbierają się pod nimi łzy.

Koncert  trwał.  Znów  widziała 
spokojny  uśmiech  Paolo.   Ponownie 
skinął  delikatnie  smyczkiem, 
dając  jej  znak,  że  może  zaczynać. 
Wiedziała,  że  ta  noc  jest  dla  niego 
bardzo  ważna.  Koncert  otwierający 
filharmonię. Występ  mógł  zapewnić 
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mu  sławę  i  bogactwo.  Zagrała  kilka 
pierwszych  taktów.  Przecież  tak  do
brze  znała  utwór.  Nagle  zaczęła  się 
zastanawiać  nad  jedną  frazą.  Noga 
drżała  na  pedale.  Kolejne  dźwięki 
zmieniły  się  w  staccato  nieskoor
dynowanych  brzmień.  Zerwała  się 
ze stołka i pobiegła w noc. Już nic się 
nie liczyło.

Stała  na  moście,  czując  jak 
po  policzkach  spływają  jej  łzy. 
Przecież musiał być ktoś,  kto potrafi 
zagrać  utwór  poprawnie.  Woda 
w  dole  falowała,  odbijając  światło 
księżyca.  Słyszała  subtelne  dźwięki 
fortepianu  przebijające  się  przez 
szum miasta. Znów poczuła, jak w jej 
sercu rośnie nadzieja. Sunęła ulicami, 
szukając źródła dźwięku. Tym razem 
się  nie  zawiedzie.  Musiała  znaleźć 
człowieka,  który  będzie  potrafił 
zagrać jej występ.

Stawiała  bose  stopy  pomiędzy 
półkami  wypełnionymi  książkami. 
Czuła  zapach  papieru.  Dźwięk  pia
nina  stawał  się  coraz  wyraźniejszy. 
Podeszła do mężczyzny z kasztanową 
czupryną.  Położyła  dłonie  na  jego 
ramionach.  Nie  mogła  powstrzymać 
się  przed  przeczesaniem  palcami 
jego włosów.

–  Wyglądasz  jak  mój  Paolo  – 
szepnęła. Ucieszyła się, że nie zadrżał 
pod jej dotykiem.

–  To  naprawdę  ty  –  zdziwił 
się Marco.

– Znasz mnie?
– Z opowieści. Tylko z opowieści.
– Proszę, zagraj dla mnie. Wierzę, 

że potrafisz… – szepnęła z pasją.

Widziała pewność w jego ruchach. 
Ustawił dłonie na klawiaturze i zaczął 
grać. Nagle zatrzymał się, spoglądając 
na nią.

–  Patricio,  wysłuchaj  mnie  – 
poprosił.

–  Słucham  –  odpowiedziała, 
starając  się  nie  denerwować.  Nie 
rozumiała,  dlaczego  nie  dokończył 
 utworu.  Dlaczego  znów  kazał 
jej czekać.

– Nie wiem, jak powinna brzmieć 
reszta. Pokaż mi. Zagraj dla mnie.

Wstał  ze  stołka,  patrząc  na  nią 
z napięciem w oczach. W jej spojrze
niu  widać  było  jedynie  bezradność. 
Usiadła  przy  fortepianie,  czując 
dławiące uczucie w gardle.

– Znowu wszystko zniszczę. Znów 
się  pomylę  –  powiedziała.  Wodziła 
drżącą  dłonią  po  klawiaturze.  Sama 
nie  wiedziała,  dlaczego  zgodziła  się 
na zamianę ról.

–  Spróbuj.  Przecież  ty  najlepiej 
wiesz,  jak  ten  utwór  powinien 
brzmieć  –  zachęcił  ją  Marco.  Oparł 
się  o  brązową  konstrukcję  pianina 
z nieśmiałym uśmiechem na ustach.

Patricia spojrzała na niego po raz 
ostatni. Zaczęła grać. Zamknęła oczy, 
odtwarzając  kolejne  frazy.  W  końcu 
się  odważyła.  Po  pokoju  rozległy 
się  idealne  dźwięki  pianina. 
Drżała,  wiedząc,  że  zbliża  się  mo
ment,  w  którym  na  pewno  znów 
się  pomyli.  Słyszała  szelest  kroków. 
Wiedziała,  że  Marco  znajduje  się 
tuż za  jej plecami. Czuła,  jak kładzie 
dłonie  na  jej  ramionach,  ostrożnie 
gładzi  jej  poli czek.  Grała  dalej. 
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Nawet  nie  zauważyła,  gdy  zagrała 
frazę  bezbłędnie.  Zakończyła  zgrab
nie utwór kodą, oddychając ciężko.

– Więc  tak powinno  to brzmieć – 
zdziwił się Marco.

–  Tak,  właśnie  tak  –  wyszeptała 
Patricia.  Rozpłakała  się  bezsilnie, 
wstając  ze  stołka.  Pociągnęła  Marco 
za  rękę.  –  Błagam,  chodź  ze  mną  – 
poprosiła.

– Dokąd?
– Po prostu chodź – wyjąkała, nie 

mogąc się uspokoić.

***

Nie spodziewał się, że Patricia ma 
w sobie tyle siły. Pozwolił prowadzić 
się  przez  hall  filharmonii.  Widział 
w  jej  oczach  pasję  i  determinację. 
Ruchem  dłoni  powstrzymał  dyrek
tora,  który  zerwał  się,  by  podążyć 
za  nimi.  Sam  nie  pamiętał,  jakimi 
słowami go uspokoił. Po prostu szedł, 
czując na nadgarstku  żelazny uścisk 
chłodnej dłoni.

Wiedział,  dokąd  idą.  Kilka minut 
później  znaleźli  się  na  kamien
nym moście  na  skraju miasta.  Przez 
chwilę  stali  w  milczeniu,  wpatrując 
się  w  blade  odbicie  księżyca 

w wodzie. Nagle  Patricia  go  puściła. 
Odwróciła się gwałtownie, wpatrując 
się  w  przestrzeń.  Wtedy  też  ujrzał 
mężczyznę,  który  w  dłoni  trzymał 
nóż.  Zbliżał  się  do  nich  w  szybkim 
tempie, choć zdawał się zupełnie nie 
widzieć Marco.

Ziemia  splamiła  się  krwią.  Ciało 
Patricii  opadło  na  ziemię.  Chwilę 
później  wszystko  zniknęło.  Marco 
pozostał  sam  na  moście,  wpatrując 
się w ciemniejszy kamień, na którym 
chwilę  wcześniej  widział  leżącą  bez 
życia pianistkę.

***

Dyrektor zadecydował, że piątko
wy  recital  się  odbędzie.  Marco  wy
szedł przed publiczność, kłaniając się 
głęboko. Wiedział,  że  sala  jest  pełna 
ludzi.  Słyszał  ich  cichnące  szepty. 
Usiadł  przed  fortepianem,  układając 
dłonie  na  klawiaturze.  Był  gotów, 
by  odegrać  kompletny  utwór,  dzięki 
któremu  uwolnił  filharmonii  od  du
cha  pianistki.  Z  przyzwyczajenia 
zerknął  jeszcze  w  kierunku  galerii. 
Zadrżał,  gdy  wśród  publiczności 
ujrzał lśniące od łez oczy Patricii.

Klaudia Sowiak

Rocznik ‘94. Mól książkowy, z ambicjami pisarskimi. Debiutowała w “Szortalu na Wynos”. 
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OPOWIADANIE

I

U celu

–  Tego  szukaliśmy  przez  cały 
ten  czas?  To  jest  kres  naszej 
podróży?  Nasza  ziemia  obiecana?  – 
zapytał starzec.

Komputer  milczał.  Obserwował 
człowieka  oczami  kamer  rozmiesz
czonych wokół mostka kapitańskiego. 
Ten  nic  sobie  z  tego  nie  robił. 
Nieskrępowany siedział nago na zim
nej  posadzce  z  ryflowanych  kom
pozytów i przez panoramiczną szybę 
przednią  oglądał  zbliżający  się  glob 
z pierścieniami kolorów – od białych 
czap  lodowych  na  biegunach,  przez 
błękitne pasy oceanów, żółte pustyń, 
aż  po  soczysto  zielony  pas  tropików 
przy równiku. Zza planety nieśmiało 
wychylał  się  skrawek  srebrzyste
go księżyca.

–  Tak  –  odpowiedział wreszcie.  – 
Tu  się  rozbijemy.  Według  moich 
obliczeń  uderzymy  na  wysokości 
równika. Nie mam żadnego południka 
odniesienia,  żeby  ci  wyjaśnić,  więc 
po prostu pokażę.

Na  szybie  na  krótko  pojawiła 
się  strzałka  wskazująca  rzeczone 
miejsce.  Po  sekundzie  ukazała 
się  prosta,  acz  sugestywna  ani
macja,  przedstawiająca  uderzenie 
statku  w  ląd,  potężną  eksplozję 
i  powsta nie  krateru.  Zegar  obok 
wskazywał niecałą godzinę pozostałą 
do  uderzenia.

– Masz energię na  to,  a na  jakieś 
manewry omijające już nie?

–  Reaktor  wygasł.   Energii 
w akumulatorach wystarczy wyłącz
nie na podtrzymanie konwersacji.

– Czyli będziesz ze mną do samego 
końca? Cieszę się.

– Ja też – odparł kurtuazyjnie kom
puter.

Milczeli przez dłuższą chwilę.
– Wiesz  …  –  zaczął  starzec.  –  To 

wszystko  powinno  wyglądać  ina
czej. Założenia wyprawy były błędne. 
Po patrz,  oceany,  węglowe  formy 
życia,  przyjemny  klimat,  atmo
sfera  z  odpowiednim  poziomem 
tlenu...  Ideał.  Tyle  że  przylecieliśmy 
tu  za  późno.  I  to  o  ile?  Tysiąc  lat? 
Wystarczyłoby  wsadzić  o  kilka 
lodówek  więcej,  wydłużyć  każdą 
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wachtę,  zastosować  trochę  większy 
reaktor, wydajniejszy napęd…

– Do czego zmierzasz?
–  Nie  jesteśmy  ostatnią  nadzieją 

gatunku, w każdym razie na początku 
wyprawy nie byliśmy… Nie wiem jak 
teraz.  Ale  to  nie  była  ewakuacja.  To 
próba pokazania,  że  jesteśmy w  sta
nie  to  zrobić,  nawet  jeśli  nie  ma  to 
większego  sensu.  Zresztą…  pewnie 
nikt się nie zastanawiał nad sensem.

– Czemu tak sądzisz? – spytał kom
puter.

Człowiek  wstał,  podszedł  do 
szyby  i  wykonał  kilka  gestów, 
wyświetlając  wizualizację  statku. 
Kolejno  dotykając  poszczególne  ele
menty,  wywołał  dane  techniczne, 
które  wypełniły  tabelę  po  prawej. 
Kolejny gest wprawił wizerunek stat
ku  w  powolny  ruch  wirowy.  Uwagę 
przyciągał  najbardziej  kolosalny, 
sferyczny  reaktor  w  tylnej  części. 
Z przodu, jak szyja jakiegoś dziwacz
nego żółwia, wystawał z niego moduł 
statku  właściwego,  dwadzieścia 
razy  mniejszy  od  napędowego, 
a  mimo  to  mieszczący  magazyny, 
jednostkę  centralną  komputera, 
wypełnioną  lodówkami  komorę 
hibernacyjną,  pomieszczenia  do 
użytku  Nieśmiertelnego:  siłownię, 
spartańską  sypialnię,  mostek, 
łazienkę,  małą  mesę,  cieplarnię 
wypełnioną  najrozmaitszymi  gatun
kami  roślin.  Choć  technicznie  nie 
musiał,  komputer  zapatrzył  się 
w ten obraz.

–  Liczby  –  powiedział  wresz
cie  starzec.  –  Zbyt  okrągłe 

i  idealne.   Miliard  lat  podróży, 
w  którą  wysłano  po  dziesięć  milio
nów  młodych  mężczyzn  i  kobiet. 
Jeden  Nieśmiertelny,  który w  istocie 
nie  jest  do  niczego  potrzebny.  Sfera 
Dysona  o  średnicy  dziesięciu  kilo
metrów,  zamknięta  wokół  pięcio
kilometrowego  quasipulsara...  Jeden 
eksawat  mocy  ciągłej…  Tak  swoją 
drogą, to statek nie jest w stanie tego 
wykorzystać  nawet  w  jednym  pro
cencie. Co przez  ten cały czas działo 
się z nadwyżkami energii?

–  Nadmiar  był  wypromienio
wywany w przestrzeń.

–  Genialne  –  parsknął  starzec.  – 
Ale mniejsza z tym. Imponujące licz
by,  tyle że  to nie są  liczby  inżyniera, 
a  marketingowca.  Imponujące 
dzieło... O którego sukcesie czy fiasku 
nikt nigdy  się nie dowie. Poza ostat
nim Nieśmiertelnym.

– Nieśmiertelny  zawsze  był   tylko 
jeden.  Zresztą  myślę,  że  te  liczby 
ustalono  też  tak, by  szansa znalezie
nia  przyjaznej planety była możliwie 
wysoka.  Nie  wiedzieli  przecież 
w którą stronę lecieć, by coś znaleźć. 
Miliard  ziemskich  lat  musiał  się 
wydawać bezpieczną wartością.

Starzec przeciągnął się i podszedł 
do  pulpitu  sterowniczego.  Drżącą 
dłonią sięgnął po kubek syntetycznej 
kawy,  stojący  na  małym  podgrze
waczu i wypił kilka łyków. Komputer 
obserwował  go,  ustawiwszy  ostrość 
na jego twarz i dłonie.

–  Nie  pamiętam  nic  sprzed 
odlotu.  Długa  hibernacja  wpływa 
na  hipokamp.  Człowiek  budzi  się 
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z  podstawowymi  umiejętnościami, 
elementarną wiedzą, ale…

– Ale w nowym ciele Nieśmiertelny 
nie  posiada  wspomnień  z  poprzed
nich wcieleń.

–  A  twoje  archiwum nie  zawiera 
żadnych  informacji  na  ten  temat. 
Ale mniejsza  z  tym. Wyobrażam  so
bie  wielkie  święto,  miliony  ludzi 
zgromadzonych  wokół  platformy 
startowej,  miliardy  ze  wstrzymany
mi  oddechami,  oglądające  przekaz 
w  swoich  domach.  Pełne  napięcia 
chwile  odliczania  przed  historycz
nym startem, może wyświetlanie naz
wisk  i  twarzy  niektórych  śmiałków, 
może  nawet  odsłonięcie  jakiegoś 
poświęconego im… nam… monumen
tu. No i wiwaty. Gromkie wiwaty.

– Niestety nie posiadam w pamięci 
żadnych zapisów tamtego dnia.

Starzec  upił  jeszcze  kilka  łyków 
kawy  i  usiadł  na  ergonomicznie 
ukształtowanym fotelu. Przez  miliard 
lat  ten  nie  tylko  nie  rozsypał  się 
w  pył,  ale  zachował  sprężystość 
i świeżość tapicerki.

–  Pierwszy  Nieśmiertelny  musiał 
wiedzieć. Chyba nie był zamrożony?

–  Nieśmiertelny  nigdy  nie  był 
zamrożony.  Zahibernowane  są  tyl
ko  kolejne  puste  ciała  dla  duszy 
Nieśmiertelnego. – Komputer zdawał 
się  być  zniecierpliwiony,  ale  szyb
ko  się  opanował.  –  Pierwsze  fak
tycznie  nie  było  hibernowane.  Ale 
mnie  włączono  dopiero  na  orbicie. 
Nieśmiertelny nie mówił nic o starcie, 
nic  o  wyprawie...  w  ogóle  był 
dość małomówny.

–  Ale  za  to  wysoki,  przystojny, 
wręcz posągowy… Idealna twarz wiel
kiego przedsięwzięcia. Zgadza się?

–  Zgadza  się.  Mógł  być  tam 
kimś znanym.

– Też tak sądzę. A nie wiesz, czy ja 
byłem kimś znanym?

– Przykro mi.
–  Mi  trochę  też…  Miło  byłoby 

wiedzieć coś o sobie samym.
–  Według  moich  obliczeń 

pięćdziesiąt  lat  to  dość  czasu  by 
poznać  samego  siebie.  Jeśli  nawet 
nie  pamiętasz  nic  sprzed  startu  ani 
poprzednich  wcieleń.  Narodziłeś  się 
ponownie  i  miałeś  pięćdziesiąt  lat 
na rozwój, na poznanie siebie same
go. I mimo to nie wiesz kim jesteś?

–  Myślisz,  że  będę  cierpiał?  – 
po  kilku  minutach  ciszy  spytał 
wreszcie  starzec,  przyciszonym  ze 
strachu głosem.

– Nawet jeśli, to twój mózg  umrze 
nim  impulsy  bólu  zdążą  do  nie
go dotrzeć.

–  To  dobrze…  Dobrze.  Nie 
chciałbym cierpieć. Inni cierpieli?

– Nie sądzę.
– Więc jak umierali?
– Nieśmiertelny nie umiera.
–  Tak,  tak.  Wiem.  W  jaki 

sposób odchodzili?
–  Nieśmiertelny  nie  odchodzi. 

Gdy  jedno  ciało  się  zużywa,  dusza 
Nieśmiertelnego  przemieszcza  się 
do nowego.

–  To  brzmi  jak  religia  – 
stwierdził starzec.

– Komputery nie są religijne.  Takie 
są fakty.
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– A co ze starymi ciałami?
–  Obowiązkiem  Nieśmiertelnego 

jest  pożegnanie  z honorami  swojego 
starego  ciała  i  spalenie  go  w  reak
torze.

– Czemu mnie to ominęło?
Komputer  milczał  przez  jakiś 

czas. Wreszcie, jakby stwierdził, że to 
już i tak nie ma znaczenia, wyświetlił 
na przedniej szybie animowany por
tret  Nieśmiertelnego  #19  999  999. 
Starzec  z  zachwytem  wpatrzył  się 
w twarz młodej brunetki. Miała duże, 
szare  oczy  o  spokojnym  wyrazie, 
pełne usta i niewielki, zadarty nosek. 
Grzywka  opadała  jej  asy metrycznie 
na  lewe  oko  i  policzek,  więc 
wykrzywiła się, próbując zdmuchnąć 
włosy z  twarzy. Dotknął  jej policzka. 
Portret  poruszył  się,  oczy  otworzyły 
się  szerzej  w  wyrazie  zdumienia, 
a usta powiedziały coś bezgłośnie.

– Wydaje mi się, że ją znam...
–  To  ty.  W  poprzednim  wciele

niu  nie  poradziłeś  sobie  z  ciężarem 
wiedzy o fiasku wyprawy. W trzecim 
roku wachty popełniłeś samobójstwo, 
wczołgując  się  w  kanał  kremacyjny. 
Okropny widok.

– W takiej sytuacji budzisz od razu 
następnego… następne ciało?

–  Czekam.  W  przeciwnym  wy
padku słabe wcielenia mogłyby mieć 
zbyt  wielki  wpływ  na  czas  trwania 
wyprawy.  A  gdy  ciało  trwa  dłużej, 
opóźniam  obudzenie  następnego 
aż tamto odejdzie.

–  Skoro  więc  potrafisz  sobie 
poradzić  przez  czterdzieści  sie
dem  lat,  nie  mając  z  kim  pogadać, 

to  po  co  budzić  Nieśmiertelnych? 
Po co marnować energię na synteza
tor  mowy,  produkcję  pożywienia, 
ogrzewanie?  Nie  lepiej  byłoby 
utrzymać  wszystkich  w  stanie  hi
bernacji,  oszczędzić  energię… 
Wylądować na tej planecie i dopełnić 
dzieła,  jakkolwiek  bezsensowne  by 
ono nie było?

– Miałem z kim pogadać – burknął 
komputer  po  parunastu  sekun
dach zastanowienia.

– Z kim?
– Z Nieśmiertelnym. Nieśmiertelny 

nie umiera. Utrata ciała nie równa się 
utracie duszy. Dusza Nieśmiertelnego 
zostaje na statku i czeka wraz ze mną 
na kolejne ciało…

–  Tak,  wiem!  –  krzyknął  starzec, 
po  czym  umilkł.  Po  chwili  wstał 
i wyzywająco spojrzał w  jedną z ka
mer. – Chcę wreszcie zobaczyć reak
tor.  Skoro wygasł,  resztka  ciepła  już 
uleciała w kosmos… Chcę go zobaczyć.

Komputer  milczał  przez  dłuż
szą  chwilę,  jakby  rozważając 
 wszystkie  za  i  przeciw.  Zniecier
pliwiony  człowiek  machnął  dłonią 
w  stronę  zegara.  Wskazywał 
czterdzieści minut. To zadecydowało, 
rzeczywiście  nie  mieli  już  nic  do 
stracenia.  Na  ścianach  zabłysły 
zielonkawe strzałki.

–  Idź  za  strzałkami.  Zejście 
z wytyczonej trasy grozi śmiercią.

–  I  tak  zaraz  nie  będziemy  żyć. 
Więc co za różnica?

Starzec  pokuśtykał  ciemnymi 
korytarzami.  Do  wlotu  kanału  kre
macyjnego  miał  z  mostka  kilkaset 
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metrów.  Początkowo  milczeli  obaj, 
ciszę przerywał jedynie nierytmiczny 
tupot.  Ryflowane  kompozyty,  choć 
nadzwyczaj  wytrzymałe,  straszliwie 
roznosiły wszystkie dźwięki.

– Nie mogłem się do  tych stuków 
przyzwyczaić  –  rzucił  człowiek.  – 
Ciągle  miałem  wrażenie,  że  oprócz 
nas dwóch jest tu ktoś jeszcze.

–  Nikogo  nie  było.  Zawsze  tylko 
my dwaj.

–  Wiem.  Przeszło  mi  po  roku 
czy dwóch.

– Po pięciu i pół.
Strzałki  na  ścianach  prowadziły 

dziwną  trasą.  Komputer  otwierał 
przejścia, o istnieniu których starzec 
nie wiedział. 

–  Dużo  jeszcze  przede 
mną ukrywałeś?

–  Nic.  Trzeba  było  zadawać 
odpowiednie pytania.

Tuż przed Nieśmiertelnym, zionąc 
bezkresną  ciemnością,  z  malutką 
 tylko kuleczką słabego światła gdzieś 
w  oddali,  znajdowało  się wejście  do 
kanału kremacyjnego.

–  Włączysz  taśmociąg?  Nie  mam 
siły się czołgać.

Taśmociąg  ruszył,  szumiąc 
nieznacznie.  Starzec  ułożył  się 
na nim na brzuchu, głową do przodu. 
Od ścian wąskiego kanału odbijał się 
coraz odleglejszy głos komputera.

–  Twoje  poprzednie  wcielenie 
było  wyjątkowo  uparte.  Kanał  nie 
ma  żadnych  śluz,  więc  jedyne,  co 
mogłem zrobić, to odwrócić napięcie. 
Ale  to  ciało  było  młode,  silne.  Prze
bycie  tych  kilkunastu  metrów 

zajęło  ci  kilka  go dzin.  Rzuciłeś  się 
w  kierunku  quasipulsara.  Wtedy 
promieniował  jeszcze  dość  silnie  by 
temperatura w kanale wynosiła około 
sześćdziesięciu stopni Celsjusza.

–  Nie  wygląda  jak  coś,  co 
mogłoby zabić.

– Teraz nie, wygasł całkowicie. To, 
co widzisz, to śmieć. Świeci już chyba 
tylko  z  przyzwyczajenia.  Ma  mili
metr średnicy, nie emituje już żadnej 
wykrywalnej porcji energii… Ale jego 
masa  wciąż  jest  stukrotnie  większa 
niż  reszty  statku.  Sto  lat  temu  była 
jeszcze dwukrotnie większa niż teraz. 
Wtedy  wystarczyło  skoczyć  w  jego 
kierunku… Sfera Dysona nie ma sztu
cznej  grawitacji.  A  przyciąganie  tej 
maleńkiej kuleczki jest całkiem silne.

–  Właśnie  miałem  pytać  jak 
to wyglądało.

Komputer zamilkł na chwilę,  jak
by rozważając, czy można przekazać 
Nieśmiertelnemu takie informacje.

–  Nie  jestem w  stanie  tego  ideal
nie  zobrazować…  Kojarzysz  historię 
o  wielbłądzie  i  uchu  igielnym? 
Musiałeś się na nią natknąć w biblio
tece.  To  wyglądało  mniej  więcej 
tak,  tylko  wielbłąd…  Znaczy  ty… 
już  się  po  drugiej  stronie  tego  ucha 
nie pojawiłeś.

Znowu  zamilkli.  Komputer 
po  chwili  uznał,  że  Nieśmiertelny 
zobaczył  już  dość  i  taśmociągiem 
ściągnął  go  z  powrotem.  Starzec 
spojrzał smutno w obiektyw kamery 
i  powlekł  się  w  kierunku  mostka, 
gdzie znowu usiadł po turecku przed 
przednią szybą.
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– W końcu nie powiedziałeś, jak to 
powinno wyglądać  –  stwierdził  dość 
sucho komputer.

Starzec westchnął ciężko.
–  Zakładam,  że  byliśmy 

zaawansowaną  technologicznie 
rasą.  Stworzyliśmy  materiały,  które 
wytrzymały  miliard  lat.  Nawet 
ekspres  do  kawy  się  nie  zepsuł. 
Zbudowaliśmy  quasipulsara,  cie
bie.  Dziwię  się,  że  po  miliardzie  lat 
to  wszystko  jeszcze  działa.  Jesteś 
niezwykłym osiągnięciem  inżynierii. 
Tyle że,  jak mówiłem, wszystko było 
zbyt pod publiczkę. Przy takim pozio
mie  rozwoju  należało  to  rozwiązać 
inaczej. Zbudować dziesiątki małych 
sond,  zamiast  zamrożonych  ciał 
zabrać  na  pokład  tylko małe  próbki 
kodu  genetycznego  tych  ludzi…  To 
samo  z  umysłami,  skopiowanymi 
do  pamięci  neuronowej.  Sonda 
nie  potrzebowałaby  zasilania… 
w każdym razie nie tyle. Wystarczyłby 
kolektor  słoneczny.  Dziesiątki,  setki 
takich sond, zbudowanych z ułamka 
materiałów  potrzebnych  na  ten 
statek,  za  ułamek  kosztów,  wystrze
lone  we  wszystkich  kierunkach, 
mogłyby lecieć o wiele dłużej. Biliony, 
tryliony  lat.  I  po  trafieniu  na  jakąś 
przyjazną  planetę,  taką  jak  ta… 
Korzystając  z  zastanych  zasobów… 
Tlenu,  węgla,  azotu  i  z  zapisanych 
wzorców  genetycznych…  Sonda 
byłaby  w  stanie  odtworzyć  ciała 
i  w  nie  wgrać  skopiowane  umysły. 
Nakazać  im  stworzenie  cywilizacji, 
może  przekazać  wiedzę  o  tym  skąd 
się wzięli, wytłumaczyć, że to ziemia 

obiecana. A oni mnożyliby  się  i  żyli, 
nieświadomi  czasu,  który  upłynął. 
Może  kiedyś  byliby  w  stanie  nawet 
nawiązać  kontakt  z  potomkami  in
nej  wyprawy,  gdzieś  na  drugim 
końcu  wszechświata…  Tak  powinna 
zrobić  zaawansowana  cywilizacja. 
Tak  po winna  wyglądać  prawdziwa 
wyprawa  kolonizacyjna.  A  nie  jak 
jakaś nędzna space opera.

– Brzmi to jak religia – stwierdził 
po chwili namysłu komputer.

– Nigdy nie byłem religijny.
– Sam pomyśl. Wyższy byt, sonda, 

wysłana  przez  mądre,  boskie  istoty 
z  innego  świata,  trafia  na  ziemię 
obiecaną i tam z prochu tworzy nowe 
życie na kształt  i podobieństwo tam
tych  bogów. Nie  znam  się,  ale mi  to 
brzmi niesamowicie religijnie.

– Więc co? Bogowie istnieją?
– Nie wiem.  Z  twoich  słów wyni

ka,  że  cywilizacja  tak  rozwinięta  jak 
nasza  byłaby w  stanie  dokonać  tego 
wszystkiego.  Jeżeli  zrobiliby  tak, 
jak  mówisz,  według  twojej  definicji 
byliby… bylibyście bogami.

Starzec zamyślił się na chwilę.
–  Te  umysły,  zapisane  w  neu

ronowej pamięci… Myślę, że nie mu
siałyby być uśpione. Miałyby miliar
dy lat na rozwój… Wszyscy osadnicy 
mogliby  kontaktować  się  ze  sobą 
i stworzyć wirtualną cywilizację.

–  To  po  co  mieliby  gdzieś  lecieć 
i budować ciała? Mogliby żyć na wieki 
zamknięci w tym wirtualnym świecie.

–  Jesteś  komputerem  i  zadajesz 
takie pytania?

–  Miałem  miliard  lat  na  rozwój. 
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Chyba  już  nie  jestem  tylko  kompu
terem.

Starzec spuścił głowę.
–  Może  rzeczywiście  moja  wiz

ja  nie  jest  idealna.  I  lepiej  byłoby 
uśpić  umysły.  Przechowywać  jako 
kopie  zapasowe.  Inaczej  na  nową 
planetę  dotarliby  prawdziwi  bo
gowie,  nieśmiertelni,  wszechmocni, 
posiadający nieskończoną wiedzę.

– Ale nie empiryczną. Mogliby się 
nieskończenie mylić. A po takim cza
sie, w przekonaniu o własnej wszech
wiedzy,  trudno  się  dostosować  do 
nowych warunków.

Znowu  zapadła  niezręczna  cisza. 
Zbliżający  się  glob  wypełnił  już 
prawie całą przednią szybę.

–  Chciałbym  ich  wszyst
kich zobaczyć.

– Kogo?
–  Mnie  –  warknął  starzec.  –  Nie 

chce mi się tego znowu tłumaczyć.
Na  przedniej  szybie,  tuż 

przed  twarzą  starca,  komputer 
wyświetlił  kolejne  zdjęcia.  Pierwszy 
Nieśmiertelny  faktycznie  wyglądał 
posągowo,  wręcz  półbosko.  Miał 
krótkie  blond  włosy,  jasnobłękitne 
oczy  i  wyraz  zawzięcia  na  twarzy. 
To  była  twarz,  na  widok  której  ko
biety  mdlały  z  zachwytu,  twarz 
na  widok  której  mężczyźni  szli 
zabijać  innych  mężczyzn…  Kolej
ny  nie  robił  już  takiego  wrażenia, 
był  niski,  przy garbiony,  ale  w  jego 
oczach  paliła  się  pewność,  wiara 
w  sens  misji.  Następny  był  kobietą. 
Murzynką  o  dzikim  wyrazie  twarzy 
i krótko ściętych włosach. Wyglądała 

na   oficera  albo  i  generała.  Potem 
obrazy zaczęły zmieniać się szybciej, 
liczba  porządkowa  błyskawicznie 
rosła. Starzec początkowo dostrzegał 
jakieś  szczegóły,  to  jakąś  bliznę,  to 
charakterystyczny uśmiech, z czasem 
widać  było  już  tylko  ogólny  wyraz 
twarzy  setek  następujących  po  so
bie  ludzi.  Z  początku  bardzo  ufnych 
i  pewnych,  z  czasem  coraz  bardziej 
przygaszonych i przytłoczonych…

– Wiedzieli – mruknął.
Obrazy  jeszcze  przyspieszyły,  ty

siące twarzy zlewały się w jedną. Licz
nik  zaczął  zwalniać  i  Nieśmiertelny 
zaczął  znowu  dostrzegać  szczegóły. 
Ci  nie  byli  już  ufni,  nie  byli  pewni 
siebie, nie byli posągowi ani potężni. 
Wyglądali jak trupy.

–  Zatrzymaj  na  niej  – 
szepnął starzec.

Komputer  posłuchał.  Licznik 
stanął  na  #19  999  999.  Kobieta 
na portrecie poruszyła się,  jakby coś 
zbudziło ją z drzemki. Utkwiła wzrok 
w  twarzy  starca.  Poruszyła  ustami. 
Człowiek  wstał,  podszedł  do  szyby, 
nachylił  się  do  wyświetlonych  ust, 
jakby  usiłując  usłyszeć,  co  mówią. 
Rękę  oparł  na  szybie,  na  policzku 
poprzedniczki.  Uśmiechnęła  się,  ale 
uroniła  łzę,  która  spłynęła  po  kości 
policzkowej,  aż  do  dłoni  starca. 
Zabrał rękę i spojrzał na swoje palce. 
Przez chwilę zdawało mu się, że fak
tycznie poczuł wilgoć.

– Ja ją znam – szepnął.  – Naprawdę 
znam. Pamiętam ją. Pamiętam!

Syknęło dwadzieścia obiektywów 
z ciekawości wyostrzanych na starcu.
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– Jak to pamiętasz?
– Widziałem  ją  przez  chwilę,  tuż 

przed hibernacją. Tylko wtedy.
Komputer  nic  nie  odpowiedział, 

ale  tym  razem  nie  było  to  milcze
nie  pełne  złości,  lecz  pełne  wspó
łczucia  i  zrozumienia.  Milczenie 
zadziwiająco ludzkie.

– Możesz zamknąć licznik. Wiem, 
że na to czekasz. Ale nie wyłączaj jej. 
Proszę…

Poprzednie  wcielenie  Nieś
miertelnego przesunęło się na prawo 
i  spoczęło  obok  zegara.  Licznik 
wskazał  #20  000  000.  Po  lewej 
pojawił  się  portret  starca.  Sprzed 
pięćdziesięciu  lat.  Albo  sprzed  hi
bernacji.  Przypatrywał  się  staremu 
sobie z ciekawością i pewnym polito
waniem,  a  po  chwili  przesunął  się 
bliżej ramki, jakby próbował dojrzeć 
obraz poprzedniczki.

– Bylibyście piękną parą – wypalił 
nieco bezmyślnie komputer.

Starzec  spoglądał  to  na  nią,  to 
na siebie. Faktycznie, byliby. On wyso
ki,  muskularny,  z  lekkim  zarostem 
i nieco orlim wyrazem twarzy, ona… 
po prostu piękna.

– Gdyby  to zależało ode mnie… – 
zaczął komputer.

– Tak, wiem. Odpuść sobie.
Wciąż wpatrywał się w  jej  twarz. 

Komputer nie śmiał mu przeszkadzać. 
Nieśmiertelny  wyglądał,  jakby  w  tej 
twarzy rzeczywiście było coś, co poz

woli  mu  choć  trochę  przeniknąć 
odmęty  czasu  i  po  drugiej  stronie 
odnaleźć choćby najdrobniejszy ślad 
jakiejś  informacji,   wspomnienia, 

smaku  babcinego  obiadu,  zapachu 
koszonej  trawy.  Wyglądał,  jakby 
w obliczu miliarda lat lotu, na minu
ty  przed  nieuniknioną  śmiercią,  to 
właśnie  odnalezienie  tej  jednej  nici 
łączącej  koniec  z  początkiem  miało 
największe znaczenie. Jakby miało to 
zamknąć  pewien  nieskończony  cykl, 
jak Uroboros.

– Wydaje mi się, że byliśmy ochot
nikami  –  rzekł  wreszcie.  –  Byliśmy 
świadomi ceny tej misji, wiedzieliśmy, 
że losowo będą spośród nas budzeni 
strażnicy. Utrata wspomnień nie była 
przypadkiem. To jedyna szansa, żeby 
nie  utracić  zmysłów,  będąc  jedyną 
żywą  istotą  w  promieniu  wielu  lat 
świetlnych,  w  dodatku  skazaną 
na powolne umieranie.

– Skoro już o umieraniu mowa… – 
wtrącił się nieśmiało komputer.

– Tak?
–  Przez  podróż  do  reaktora 

zużyliśmy  dużo  energii.  Odciąłem 
mostek.  Muszę  wyłączyć  ogrze
wanie. W  czasie  pozostałym do  zde
rzenia  temperatura  spadnie  do  mi
nus  stu  pięćdziesięciu  pięciu  stopni 
Celsjusza. Tlenu wystarczy, ale przez 
błyskawiczny  spadek  temperatury, 
jeszcze przed zderzeniem, popęka ci 
skóra  i  możesz  utracić  wzrok.  Choć 
przez  błyskawiczną  hipotermię 
możesz tego nie poczuć…

– Chciałbym ją widzieć, gdy będę 
umierał – wyszeptał starzec, a z jego 
ust uniósł się obłoczek pary. Policzki 
i palce stóp zaczęły mu sinieć.

–  Sugeruję  zamknięcie  oczu 
i  przyciśnięcie  do  nich  dłoni. 
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Na  siatkówce pozostanie przez chwilę 
jej  cień…  Zostało  nam  trzydzieści 
sekund.  Mimo  wszystko  musisz 
przyznać, że to było dobre życie.

– Niezwykłe – zgodził się starzec. – 
Ale nie mam porównania.

– Ja mam. Jesteś moim ulubionym 
wcieleniem Nieśmiertelnego.

Milczeli  przez  chwilę.  Komputer 
opuścił  z  sufitu  jedną  z  kamer,  de
likatnie dotknął obiektywem policzka 
Nieśmiertelnego  i  położył  ją  na  jego 
ramieniu, patrząc na zbliżający się ląd.

– Co to było?
– Całus. Na pożegnanie. Na drogę.
– Znowu zaczynasz z religią?
–  Komputery  nie  są  religijne. 

Ale  pomyśl.  Dwadzieścia  milionów 
inkarnacji…  Za  piętnaście  sekund 
Nieśmiertelny  przerwie  ten  krąg 
i odejdzie ku wieczności. Kto wie, co 
cię tam czeka?

Zegar  wskazywał  pięć  sekund. 
Starzec  zamknął  wreszcie  oczy. 
Pod  ściśniętymi  powiekami 
rzeczywiście  widział  twarz  swo
jej poprzedniczki.

II

W odmętach

Stała  o  kilka  metrów  od  niego, 
o  jeden  szereg  z  przodu  i  pięć  ko
lumn  w  prawo,  pośród  postaci  tępo 
wpatrzonych  w  odległe  podium. 
Zafascynowała go. Rozglądała się bez
trosko  po  kopulastej  sali.  Ona  jedna 
nie wyglądała  jak robot. Na niej  jed
nej  regulaminowy kombinezon  leżał 

dobrze,  kusząco  opinając  pośladki. 
Zauważyła go  i uśmiechnęła  się  sze
roko,  choć  oczy  pozostały  zimne, 
ostre  i  przenikliwe.  Odwzajemnił 
uśmiech,  ale  jego  oczy  były  ciepłe. 
Czułe.  Rozluźniła  się.  Skinęła  mu 
głową  i  odwróciła  się,  zalotnie 
zarzucając włosami.

Schylony,  żeby  nie  zwracać 
 uwagi  strażników,  przeszedł między 
sze regami  nieprzebranego  tłumu 
oczekującego na odprawę. Za minutę, 
może  dwie,  na  podium  miał  wejść 
Prezydent  i,  co  zdarzało mu  się  nie
zwykle  rzadko  –  znali  go  bowiem 
wyłącznie  z  nagrań,  na  których 
nie  ukazywał  twarzy  –  przemówić 
osobiście  do  dwudziestu  milionów 
starannie  wyselekcjonowanych 
ochotników.  No  i  do  niezliczonych 
mas zgromadzonych przed  telewizo
rami.

Dotarłszy do miejsca w którym ją 
widział,  między  barczystym,  ogolo
nym na łyso brodaczem, a szczupłym 
blondynem  wyprostował  się 
i rozejrzał.

Zauważył ją o zaledwie kilkanaście 
metrów dalej,  skradającą się między 
kolumnami,  oglądającą  za  nim 
i  brnącą  ku  ścianie.  Przyspieszył. 
Ocierając  się  o  bezczelność  –  i  lu
dzi – torował sobie drogę, raz po raz 
szepcząc  „przepraszam”,  gdy  kogoś 
uderzył lub nadepnął.

–  Byłam  ciekawa,  czy  mnie 
zauważysz  –  powiedziała  i  chwyciła 
go za dłoń.

Rozkazano  schylić  głowy  przed 
Prezydentem  –  spoglądanie  w  jego 
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oblicze  było  surowo  zakazane  –  jed
nak głos był stłumiony, jakby dobiegł 
z  o  wiele  większego  dystansu  niż 
w rzeczywistości.

Otworzył oczy. Leżeli nago w jed
wabnej  pościeli.  Prezydent,  jak  zwy
kle  pokazywany  w  telewizji  od 
podbródka  w  dół,  przemawiał  do 
stojących  ze  schylonymi  głowami 
i zasłuchanych śmiałków.

– Zazdroszczę im – powiedziała. – 
Wyobrażasz  to  sobie?  Być  uczestni
kiem  największej  w  dziejach 
wyprawy? Czy może być coś bardziej 
wzniosłego  niż  poświęcenie  swo
jego  życia  takiemu  dziełu?  Nic  tu 
na  Ziemi  nie  może  równać  się  tej 
odpowiedzialności.  No,  może  poza 
byciem prezydentem. Wiesz,  że  cała 
ta ekspedycja, wszystkie rozwiązania 
techniczne  to  wyłączne  dzieło  jego 
niezwykłego  umysłu?  Zazdroszczę 
mu tej wiedzy, charyzmy. Zazdroszczę 
im wszystkim.  Poświęcając  się mają 
szansę sięgnąć choć odrobiny chwały 
i  nieśmiertelności,  będącej  udziałem 
naszego  Prezydenta.  Chciałabym 
dostąpić  jego  łaski,  tak  jak  oni 
jej dostępują.

Spojrzał na nią z mieszaniną zdzi
wienia i oburzenia. Zaśmiała się tylko 
i gestem włączyła fonię.

–  …  Czy  może  być  coś  bardziej 
wzniosłego  niż  poświęcenie  swo
jego  życia  takiemu  dziełu?  Nic  tu 
na  Ziemi  nie  może  równać  się  tej 
odpowiedzialności.  Cała  ta  ekspe
dycja,  wszystkie  rozwiązania 
technicz ne  to  dzieło  niezwykłych 
ludzi.  Was.  Zazdroszczę  wam  tej 

wiedzy, charyzmy. Zazdroszczę wam 
wszystkim.  Poświęcając  się  sięgacie 
po chwałę i nieśmiertelność. Dziękuję 
wam i zazdroszczę tej szansy...

Wyłączyła  fonię,  pocałowała  go 
w  rozchylone  ze  zdziwienia  usta. 
Kątem oka widział jeszcze prezydenta 
opuszczającego  podium  i  udającego 
się  na  obchód  statku.  Przyglądał 
się  jego  wędrówce  przez  korytarze 
i pomieszczenia, aż do komory hiber
nacyjnej, w której robotnicy dokony
wali ostatnich poprawek.

– Czemu tak cię to interesuje? Spę
dzisz tam miliard lat.  Czemu wolisz to 
ode mnie? – spytała z  wy rzutem.

–  Skąd  się  tu wzięliśmy? Byliśmy 
w tłumie. Nie jesteśmy ochotnikami?

Spoliczkowała  go.  Sypialnia 
zafalowała i nagle znaleźli się, wciąż 
nadzy, na jakimś srebrzystym pustko
wiu.  Gestem  nakazała  mu  spojrzeć 
w  górę.  Na  tle  Ziemi  przesuwał  się 
statek,  lśniący  w  słońcu  niczym 
najczystszy  klejnot,  wciąż  jesz
cze  dokujący  w  geostacjonarnej 
bazie,  połączonej  windą  orbitalną 
z powierzchnią planety.

–  Właśnie  montują  napęd.  Jutro 
odlatujemy  –  powiedziała  sucho.  – 
To  nasze  ostatnie  chwile  razem, 
a  ty…  Nie  doceniasz  tego.  Wolisz  tę 
wyprawę ode mnie. Zawsze wolałeś.

Przez  jego  głowę  przemknęły 
dziesiątki pytań, głównie związanych 
z  teleportacją  i  swobodnym  oddy
chaniem  na  Księżycu,  ale  też 
z  przyczyną  jej  irytacji.  Przecież 
dopie ro co się poznali. Dlaczego trak
tuje go, jakby od dawna byli parą?
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Podeszła,  chwyciła  go  za  dłoń. 
Drgnął niespokojny, że znowu gdzieś 
się przeniosą. A tu było tak spokojnie, 
tak bezpiecznie. Tak… ciepło.

–  Po  co  to  wszystko?  Cała  ta 
wyprawa? Po co tylu jej uczestników? 
Dlaczego  ktoś  miałby  wydawać  tyle 
pieniędzy,  skoro  życiu  na  Ziemi  nic 
nie  zagraża?  Od  setek  lat  panuje 
pokój,  opanowaliśmy  katastrofy 
naturalne,  społeczeństwo  jest  ideal
nie szczęśliwe…

Wzruszyła ramionami.
–  Przecież  mając  techniczne 

możliwości wysłania milionów  ludzi 
w kosmos nie powinno się…

– Ich wysyłać. Tak. Paradoks kolo
nizacyjny Szpilmana. Wysłać DNA za
miast ciał. Znakomita koncepcja.

–  I mimo to budowa trwała? Dla
czego go nie posłuchali?

Westchnęła  ciężko  i  okryła  się 

kocem,  najwyraźniej  zabranym 
z mieszkania.

–  Ależ  został  wysłuchany.  Tezy 
Szpilmana obiegły cały świat, on sam 
na  jakiś  czas  stał  się bardzo medial
nym człowiekiem, zebrał wokół siebie 
społeczność  sceptyków. Proponowali 
alternatywy. Chcieli przeznaczyć fun
dusze  na  ratowanie  planety,  potem 
zaproponowali  wysłanie  w  kosmos 
sond  wypełnionych  próbkami  DNA. 
Zbudowali nawet prototyp.

– Mimo to?
–  W  demokracji  głos  jednostki 

nie  ma  znaczenia.  Wolą  większości 
Szpilman,  najpierw  traktowany 
z przymrużeniem oka, został uznany 
za  niebezpiecznego  i  dla  utrzyma
nia społecznego ładu usunięty z łona 
planetymatki.

Mężczyzna  usiadł,  wzbijając  tu
man  srebrzystego,  księżycowego 

Daniel Wójcik
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pyłu.  Usiadła  przy  nim,  przysunęła 
się i wtuliła w jego ramię. Nie zwrócił 
na  nią  uwagi.  Wpatrywał  się  wciąż 
w lśniący kadłub statku.

– O czym tak myślisz?
–  O  wyprawie.  Gdy  zostałem 

obudzony,  początkowo  podobał  mi 
się  ten  pomysł,  byłem  pod  wielkim 
wrażeniem statku i umysłów, które go 
stworzyły. Potem odkryłem, że jestem 
ostatni. I znienawidziłem tę wyprawę. 
Doszedłem  do  wniosku,  że  nie 
byliśmy  ostatnią  nadzieją  gatunku. 
Nic takiego. Teraz wiem, że prezydent 
chciał  posłać  w  kosmos  miliony 
nieprawomyślnych,  jednocześnie 
zachowując  pozory  i  wmawiając 
wszystkim  innym  podniosłość 
przedsięwzięcia. Wszystko dla utrzy
mania  ładu  i  szczęśliwości.  Nie 
wiem  tylko,  dlaczego my  zostaliśmy 
uzna ni  nieprawomyślnymi.  Nic  nie 
pamiętam.  Nic  poza  propagandą, 
którą karmił mnie komputer.

–  Obudzony?  Przecież  jeszcze 
nie odlecieliśmy!

–  Odlecieliśmy.  Miliard  lat  temu. 
Nie wiem  skąd  się  tu wziąłem,  skąd 
ty  się  wzięłaś,  ale  lot  już  się  odbył. 
U  kresu  mojej  pięćdziesięcioletniej 
wachty  statek  się  rozbił.  I… 
zginąłem…

–  Pięćdziesiąt  lat?  –  spytała 
kpiąco.  –  I  w  dodatku  nie  żyjesz? 
 Dotknij swojej twarzy.

Dotknął.  Pod  palcami  nie 
wyczuwał  zmarszczek  ani  blizn. 
Twarz  nie  była  już  pokryta  kros
tami,  powieki  nie  obwisły.  Zarost 
był   szorstki  i  zdrowy,  włosy  silne. 

Spojrzał na nią ze zdziwieniem.
Nie  od  razu  zauważył  zmianę 

scenerii.  Półleżał  na  fotelu  obitym 
lepiącym się do ciała skajem. Nie był 
pewien  ile  czasu  minęło.  Męczył  go 
straszny ból, każdy skrawek jego ciała 
płonął. Twarz była pocięta i posiniac
zona.  Włożono  mu  w  oczy  rozwier
acze  do  powiek  i  podsunięto  lustro, 
ale nie poznał w odbiciu samego sie
bie. Ktoś  szarpnął  jego dłoń  i  sztyle
tem  zrobił  na  nadgarstku  nacięcie. 
Ciepła,  gęsta  krew  powoli  spłynęła 
przedramieniem,  aż do ustawionego 
pod  łokciem złotego kielicha. Kielich 
podniesiono,  cztery  osoby,  zupełnie 
nagie,  jeśli  nie  liczyć  demonicznych 
masek,  pobiegły  w  stronę  tronu 
i  podawszy  naczynie  prezydentowi, 
padły na ziemię. Ten powstał, wzniósł 
kielich,  jakby wszystkim zgromadzo
nym  życzył  szczęścia  oraz  dobrego 
zdrowia i łyknął zdrowo.

Szarpnięciem za włosy podniesio
no torturowanemu głowę, żeby mógł 
lepiej  przyjrzeć  się  górującej  nad 
nim  postaci.  Prezydent  miał  po nad 
dwa  metry  wzrostu.  Nie  wyglądał 
jak człowiek, raczej jak posąg, przed
wieczny  tytan  spowity  w  szkarłat 
i  złoto.  Wzorem  faraonów  nosił 
podwójną  koronę.  Królewską,  złotą, 
siedmiosegmentową,  zwieńczoną 
szma ragdami,  symbolizującą władzę 
ziemską, oraz cierniową, oznaczającą 
władzę  nad  niebem.  Nie  miał  oczu, 
w  ich miejscu  ziały  jedynie  krwawe 
dziury. Mimo to zręcznie zszedł z po
destu i podszedł do torturowanego.

–  Jeszcze  jakieś  pytania,  panie 
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Szpilman?  –  spytał  prezydent, 
z  prawego  rękawa  wysuwając 
długi  na  kilkanaście  cali  szpikulec 
i  z  niewiarygodną  precyzją,  nie 
uszkadzając gałki ocznej, wbijając go 
ofierze w lewy oczodół.

Z  gardła  Szpilmana  wyrwał  się 
 krzyk, oczy zaszły mu mgłą.

Nagle ból ustąpił.
Zmysły odzyskał pośród milionów 

postaci odzianych w identyczne kom
binezony.  O  jeden  szereg  z  przodu 
i pięć kolumn w prawo, stała kobieta. 
Zafascynowała go. Rozglądała się bez
trosko  po  kopulastej  sali.  Ona  jedna 
nie wyglądała  jak robot. Na niej  jed
nej  regulaminowy kombinezon  leżał 
dobrze, kusząco opinając pośladki.

Uśmiechnęła  się  szeroko, 
choć  oczy  pozostały  zimne,  ostre 
i przenikliwe. Odwzajemnił uśmiech. 
Rozluźniła się. Skinęła mu i odwróciła 
się, zalotnie zarzucając włosami.

Zignorował  ją  i,  wyprężając 
w  postawie  zasadniczej,  wpatrzył 
w  odległe  podium.  Za  minutę, 
może  dwie,  na  podium  miał  wejść 
prezydent  i  przemówić  osobiście 
do  dwudziestu  milionów  starannie 
wyselekcjonowanych  ochotników 
i  niezliczonych mas  zgromadzonych 
przed telewizorami.

III

Planeta bogów

Pochylała się nad nim i uśmiechała 
czule.  Jej  karminowe usta  poruszyły 
się,  ale  nie  usłyszał,  co  mówiła. 

Pochyliło  się  ich  więcej.  Dwie,  cz
tery,  osiem.  Dojrzał  wznoszące  się 
wokół  niego  trybuny,  szczelnie 
wypełnione jej postaciami. Jej twarz, 
nieskończenie  zwielokrotniona,  sko
piowana…

– Co mi jest? – spytał słabo.
Poruszyła się. Kilka się poruszyło, 

przez  jej…  ich  twarze  prześliznął 
się  cień  niepokoju.  Zaświergotały 
na  granicy  słyszalności,  jedna  jakby 
gwizdnęła,  ale miał  wrażenie,  jakby 
nie  odbierał  ich  uszami,  tylko  jakoś 
samym mózgiem. Znowu się nad nim 
pochyliły. Nie mógł ruszyć głową, nic 
nie  czul,  ale  wiedział,  że  robią  coś 
z jego ciałem.

– Co mi robicie?! – krzyknął.
Przez tłum na trybunach przeszła 

fala,  wszystkie  wstały,  żeby  go 
lepiej widzieć. Któraś  z nich,  stojąca 
najbliżej, uniosła w górę jego jeszcze 
bijące serce. Nie czuł fizycznego bólu, 
jedynie obrzydzenie i strach. Po grun
townych oględzinach, serce odłożono 
na  miejsce,  a  podniesiono  wątrobę, 
śledzionę,  płuca,  próbowano  unieść 
jelita,  ale  po  kilkudziesięciu  centy
metrach zrezygnowano. Jedna z nich 
pochyliła się nad jego twarzą. Chciał 
krzyknąć, opluć  ją, ugryźć, ale nagle 
twarz  też  miał  sparaliżowaną.  Nie 
wyjęto  z  niego  nic  więcej.  Usłyszał 
cichy  trzask  odłączanej  wtyczki 
i poczuł przewody wyciągane z głowy. 
Pocałowała  go  w  policzek  i  gestem 
nakazała usiąść.

Jego  ciało,  mimo  sprzeciwu 
ze  stro ny  woli,  usiadło.  Obejrzał 
brzuch  i  tors,  ale  nie  było  śladu 
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po   dokonanych  przed  chwilą  ope
racjach.  Pomacał  twarz.  Nie  było 
na  niej  żadnych  zmarszczek  ani 
blizn,  jakby  te  wszystkie  lata  nigdy 
nie miały  miejsca.

Zebrały  się  półkolem  –  by  lepiej 
go widzieć – w naprzemiennym dwu
szeregu, wszystkie w polu jego widze
nia, wyłączając  te na  trybunach, na
gle  zasłoniętych.  Jedna  podeszła  do 
niego  i  szepnęła  coś uspokajającego, 
więc uspokoił się i rozluźnił.

Ich  twarze  zafalowały  i  znikły, 
jak  wyłączane  hologramy.  Przed 
Nieśmiertelnym  stało  kilkanaście 
niezwykłych  istot,  wiotkich 
i  zwiewnych  w  swej  postaci, 
z  pociągłymi,  złotawymi  twarza
mi  o  wielkich  oczach.  Głowy  były 
za  duże  względem  chudych  ciał, 
odzia nych w  identyczne, granatowo
białe,  obcisłe  kombinezony.  Czarne, 
jakby  wypełnione  odległymi 
gwiazdami  oczy,  znowuż  za  duże 
względem  głów.  Mimo  zaburzonych 
proporcji,  istoty  wyglądały  na  swój 
sposób  pięknie  i  dostojnie.  Ich  bose 
stopy  zdawały  się  ledwo  muskać 
posadzkę. Obserwował je, spokojny – 
bo  tak  kazały.  Nie  zastanawiał  się 
w jaki sposób utrzymują równowagę, 
kim  właściwie  są,  skąd  się  wśród 
nich wziął.

Jedna z nich podeszła, mrugnęła – 
o ile można tak nazwać przygaśnięcie 
na  chwilę  gwiazd  w  jej  oczach  – 
i  wyciągnęła  w  jego  kierunku  palec 
wskazujący. Odwzajemnił gest.

Przez jego umysł przeleciała  seria 
obrazów.  Próbował  powstrzymać 

wyprawę,  zaproponować  inne 
rozwiązanie.  Został  schwytany,  tor
turowany,  wymazano  jego  wspom
nienia,  wypito  jego  krew,  odziano 
w  szary  kombinezon,  ustawiono 
w  tłumie.  Zobaczył  ją  i  poszedł 
za nią. Zamiast wysłuchać prezyden
ta, jak na prawomyślnych ochotników 
przystało,  zbuntowali  się.  W  jakiejś 
małej, pełnej narzędzi i farb komorze 
uprawiali dziki seks. Ktoś ich nakrył, 
sparaliżował.  Znowu  był  bity.  Przez 
jego  żyły  popłynęło  zimno,  ostat
nie  skrawki  świadomości  złapały  jej 
spoj rzenie.  Próbowała  go  obudzić, 
ale mimo miesięcy  starań  nie  udało 
jej  się. Na  statku byli  tylko oni dwo
je  i  komputer  będący  kopią  umysłu 
prezydenta.  Urodziła  w  jakiejś  ko
morze. Komputerprezydent nakazał 
jej  pozbyć  się  dziecka,  ale  wbrew 
niemu  opiekowała  się  nim.  Zaczął 
jej  zmniejszać  racje  żywnościowe, 
próbował  złamać  psychicznie. 
Wreszcie poddała się. W dniu drugich 
urodzin dziecka obiecała, że je spali. 
Z dzieckiem w objęciach, przywołując 
w myślach  twarz  jego  ojca,  skoczyła 
w stronę reaktora.

Prezydent  krzyczał.  Krzyczał 
przez  kilkadziesiąt  lat.  Chciał 
ukarać  ostatniego  Nieśmiertelnego, 
ale  jego  własne  oprogramo wanie 
nie  pozwoliło  mu  go  obudzić 
przed czasem.

Chciał  zbadać  cały  statek,  ale 
każda próba zejścia z wytyczonej tra
sy,  każde  niepożądane  pytanie  było 
karane bólem. Strzaskane kości, liczne 
oparzenia  i  porażenia,   zmniejszanie 
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zawartości  tlenu  w  sztucznej  atmo
sferze,  odurzanie.  Wreszcie  kompu
ter  przestał.  Nieśmiertelny  wycofał 
się. Pod koniec rozmawiali już spokoj
nie,  nie  jak  przyjaciele,  ale  też  nie 
jak śmiertelni wrogowie na sekundy 
przed  śmiercią.  Temperatura  nagle 
spadła,  za  sekundę  mieli  się  rozbić. 
Jakiś  promień  zatrzymał  statek. 
Dwie  zwiewne  istoty  znalazły  go 
na podłodze sterówki. Miał popękaną 
skórę  i  hipotermię.  Przeniesiono  go 
na  powierzchnię  planety,  ułożono 
w  łóżku  i  sparaliżowano.  Tygo
dniami  odbudowywano  jego  tkanki, 
analizowano  ukryte  wspomnienia, 
porównywano  je  z  zapisami,  które 
komputer  próbował  w  ostatniej 
chwili usunąć, przeszukiwano statek 
w  poszukiwaniu  najmniejszych 
śladów DNA.

Wreszcie  miała  nadejść  chwila 
wybudzenia.  Żeby  choć  trochę 
zmniejszyć  jego  potencjalny  szok, 
wszystkie  istoty  przeobraziły  się 
w #19 999 999.

Cofnął  palec.  Przyglądał  się  im 
przez  kilka  chwil,  oniemiały.  Zanim 
zdążył o cokolwiek spytać, poprowa
dzono go do przestronnego i jasnego, 
lecz  skromnie  wyposażonego  poko
ju.  Wszystko  było  proste  w   formie, 
sterylnie  czyste,  przyjemne  w  do
tyku  i  pachnące.  Przez wielkie  okno 
wpadały  promienie  dwóch  słońc. 
Podszedł do szyby. W dole rozciągało 
się wielkie miasto, pełne zieleni roślin 
oraz  błękitu  rzek  i  jezior.  Budynki, 
wysokie,  białe,  smukłe,  wznosiły  się 
ponad  tym  wszystkim,  połączone 

napowietrznymi mostami,  z kolejny
mi  ogrodami  i  parkami  na  dachach 
i  tarasach.  Niebo  było  bezchmurne, 
jasnobłękitne,  wypełnione  dostojnie 
szybującymi pojazdami. Nad wszyst
kim górował umieszczony na  stacjo
narnej  orbicie  statek,  zbudowany 
miliard  lat  wcześniej  na  dalekim 
krańcu wszechświata.

Dni  mijały  przyjemnie. 
Przesiadywał  godzinami  przy  oknie, 
pod nos podsuwano mu o stałych po
rach  proste,  ale  smaczne  i  pożywne 
dania.  Gdy  nabrał  sił,  wstawiono 
mu  do  pokoju  bieżnię,  by  zadbał 
o  swoją  kondycję.  Regularnie  son
dowano  jego  umysł  i  sprawdzano 
postępy  w  ćwiczeniach  fizycznych 
i  umysłowych,  analizowano  sny 
i  nauczano  telepatii. Mimo miesięcy 
pracy,  wciąż  sobie  z  nią  nie  radził, 
trochę rozczarowując gospodarzy

Któregoś  dnia  zabrano  go 
na  statek,  którym  przybył.  Gospo
darze  wyjaśnili  mu  skąd  przyleciał 
i że jego gatunek już nie istnieje. Poka
zali mapę galaktyki, wskazali na niej 
Ziemię,  i  wyjaśnili,  po  przeliczeniu 
do  znanych  mu  jednostek,  że  znaj
duje się o kilka parseków bliżej cen
trum  galaktyki.  Przyjął  to  wszystko 
ze spokojem.

Pozwalano mu na wiele, choć nie 
mógł  swobodnie  przemieszczać  się 
po  mieście.  Owszem,  wychodził,  ale 
zawsze  z  przynajmniej  dwoma  to
warzyszami.  Chłonąc  wszystkie  za
pachy,  smaki  i  kolory  niezwykłego 
miasta,  mógł,  ale  tylko  na  wyraźne 
pozwolenie,  wchodzić  w   interakcje 
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z  wyjątkowo  dla  niego  miłymi 
mieszkańcami.  Mógł  przesiadywać 
nad  rzekami,  korzystać  z  teatrów 
i sal koncertowych, wreszcie oglądać 
tutej szy  odpowiednik  telewizji 
i  zgłębiać  naukowe  księgi,  na  jego 
użytek specjalnie tłumaczone.

Wreszcie  został  zaproszony  do 
laboratorium,  w  którym  jeszcze 
 nigdy nie był. Poproszono go o spokój, 
więc  był  spokojny.  Rozsunęły  się 
drzwi  i  poprowadzono  między 
niezwykłymi  maszynami,  których 
funkcji  i  przeznaczenia  nawet  nie 
próbował zgadywać. W międzyczasie 
jeden  z  gospodarzy  –  Nieśmiertelny 
wciąż nie nauczył się ich rozróżniać – 
wyjaśniał mu,  jak z  jego wspomnień 
i  resztek  rekordów komputera  stwo
rzyli wzorzec osobowościowy.

Zrozumiał dopiero po chwili, gdy 
ją ujrzał. Siedziała na dalekim końcu 
laboratorium na kozetce, wyglądając 
ciekawie  przez  okno.  Odwróciła 
się  do  niego  i  uśmiechnęła,  włosy 
zafalowały, błyszcząc w świetle słońc, 
wpadającym przez przeszklony dach. 
Spojrzał pytająco na jednego z gospo
darzy,  ten  mrugnął  przyzwalająco. 
Podszedł do niej, usiadł obok  i  objął 
ją czule.

– Nareszcie jesteś – powiedziała.
Nie odpowiedział, tylko chwycił ją 

za dłoń. Zaprowadzono ich do ogrom
nego  ogrodu  na  szczycie  budyn
ku.  Tam,  nieopodal  rozłożystych 
owocowych  drzew,  znaleźli  kilka 
leżaków.  Położyli  się  razem  na  jed
nym, spoglądając w bezchmurne nie
bo.  Lśniąc  szkarłatem  w  świetle 

zachodzących  słońc,  wisiał  na  nim 
statek, którym przylecieli.

–  Myślałem,  że  nigdy  więcej  cię 
nie zobaczę – szepnął Nieśmiertelny.

–  A  ja  ciebie.  Pamiętam, 
że  nie  mogłam  cię  obudzić. 
Siedziałam całymi dniami wpatrując 
się  w  twoją  zamrożoną  twarz. 
Płakałam,  próbowałam  strzaskać 
pokrywę,  przeklinałam  prezydenta 
i całą tę wyprawę.

– Pamiętasz coś jeszcze?
–  Pamiętam…  Byłam  przedostat

nia.  Czekałam  latami,  aż  zakończy 
się  twoja  hibernacja.  Nie  pamiętam 
tylko, czy tego doczekałam.

Objął  ją  mocniej.  Chciał  jej 
opowiedzieć  co  mu  pokazano,  jak 
zaszła  z  nim  w  ciążę,  jak  po  hiber
nacji urodziła, jak walczyła o dziecko, 
jak  poświęciła  się  dla  niego,  jak 
wychudła  na  zmniejszonych  rac
jach  żywnościowych,  jak  wreszcie 
pchnięta  do  ostateczności,  z  ich 
dzieckiem  w  ramionach  rzuciła  się 
w  serce  reaktora.  Chciał  jej  o  tym 
wszystkim  powiedzieć,  ale  skoro 
nie pamiętała… Lepiej dla niej,  żeby 
żyła w niewiedzy. Tylko w ten sposób 
mogła zachować spokój ducha. Nagle 
naszła  go  straszna  myśl.  Może  tym 
właśnie kierował się komputer, przez 
te  wszystkie  lata  ukrywając  przed 
nim prawdę?

–  Też  na  ciebie  czekałem  – 
powiedział tylko.

Położyła głowę na  jego ramieniu. 
Pocałował ją w czoło i szeptem wyznał 
dozgonną  miłość.  Uśmiechnęła  się 
serdecznie  i  po  chwili  przysnęła. 



65

Adam Froń

Przyglądał  się  jej,  gładząc 
po błyszczących włosach i ciesząc jej 
zapachem  i  przyjemnym  dotykiem. 
Znowu spojrzał w niebo.

Może jednak wyprawa nie okazała 
się takim fiaskiem. Dostali szansę od
budowania gatunku, tu, na tej odległej 
planecie.  Dzięki  pomocy  dalece  od 
nich  mądrzejszych  i  doskonalszych 
istot,  gościnnych,  bezinteresownych, 
pięknych. Boskich.

Wstał  ostrożnie,  żeby  jej  nie 
zbudzić,  i  wybrał  się  na  spacer. 
Ogród  był  wyjątkowo  piękny,  nawet 
w  porównaniu  do  tych  w  mieście, 
które  w  ostatnich  miesiącach  miał 
okazję dobrze poznać. Gdzieniegdzie 
płynęły  wypełnione  kolorowymi  ry
bami  strumyki,  z  drzew  zwieszała 
się  rozmaitość  niezwykłych, 
przepysznych  owoców,  nic  nie 
było  uciążliwe,  wszystkiego  mieli 
pod dostatkiem.

Przystanął  przy  barierce 
na  krańcu  ogrodu.  Nie  wiedział 
dokładnie, jak bardzo się oddalił, ale 
szedł  dość  długo  i  zaczął  odczuwać 
zmęczenie. Słońca szybko zachodziły, 
a  ich  okrywająca  miasto  błękitno
pomarańczowa  poświata,  nadająca 

szklanym  budynkom,  parkom 
i  ogrodom  niezwykłego  kolorytu, 
ustępowała  miejsca  głębokiemu 
błękitowi  nocy.  Na  niebie  pojedyn
czo  zaczęły  pojawiać  się  gwiazdy, 
wreszcie  na  północnym  zachodzie 
pojawił  się  rudawy  księżyc.  Było 
ciepło,  bezchmurnie.  Nieśmiertelny 
wciągnął  w  płuca  powietrze, 
napawając  się  jego  zapachem, 
świeżym, pełnym subtelnych nut.

Podeszła  do  niego  cicho,  Objęła 
go  i  razem  oglądali  ten  niezwykły 
spektakl. Sami też byli obserwowani. 
O  zaledwie  kilkadziesiąt  metrów  od 
nich w  szyby wlepiały  się  dziesiątki 
malutkich  twarzyczek,  tak  bardzo 
żądnych  widoku  tych  niezwykłych 
przybyszy  z  kosmosu.  Nauczyciel 
cierpliwie  tłumaczył  podnieconym 
uczniom,  że  ta  oto  para  jest  żywym 
dowodem  na  istnienie  życia  także 
poza ich planetą.

–  To  jest  nasz  Eden  – 
powiedziała wreszcie.

Pocałował ją i wpatrzył się w znie
nawidzony statek kosmiczny.

– Chciałbym tylko, żebyśmy to my 
byli bogami.

Adam Froń

Geodeta  i  doktorant  na  Uniwersytecie  WarmińskoMazurskim.  Ucieczki  od  rutyny 
i codzienności szuka w Football Managerze i pisaniu opowiadań. Dotychczas publikował 
w  zbiorach:  Toystories  (Morpho,  2014),  Fantazje  Zielonogórskie  V  (Ad  Astra,  2015   
wyróżnienie  i duma z bycia w jednym zbiorze z Peterem Wattsem),  Iron Tales (Gmork, 
2017)  i  Zwierzozwierz  (Gmork,  2017).  Niepoprawny  optymista  względem  startów 
w konkursach literackich. Słucha muzyki różnorodnej  od heavy do death metalu.
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OPOWIADANIE

Michał odetchnął, gdy przekroczył 
granice Zielonej Góry. Niedługo wróci 
do domu 

i  będzie mógł  wreszcie  odpocząć 
po tym beznadziejnym dniu. Co jakiś 
czas,  przypatrując  się  wysokim  sos
nom kwitnącym przy ulicy Botanicz
nej,  zastanawiał  się,  dlaczego  Radio 
Zachód  zdecydowało  się  wysłać  do 
Ochli akurat jego. Szef miał tylu prak
tykantów  i  stażystów,  którzy  snuli 
się  bezproduktywnie  po  redakcji. 
Parzyli  kawę,  w  nieskończoność 
przeglądali  serwisy  informacyjne, 
a  niekiedy  co  lepszemu udawało  się 
pomóc  realizatorom.

Co  się  gorączkujesz?  Jesteś 
w  końcu  Michał  Frytczak,  człowiek 
od  czarnej  roboty,  pomyślał.  Gdzie 
nikt  z  radia  nie  mógł,  tam  zawsze 
jego  posyłano.  Tym  oto  sposobem 
trafił  na  arcy nudny  turniej 
jeździecki.  Trwał  kilka  długich  go
dzin.  Michał  przyłapał  się  na  tym, 
że w  trakcie występów  zdarzyło mu 
się  przysnąć  aż  cztery  razy. Widocz
nie  „wspaniałe  wido wisko”  –  jak 

określano  wydarzenie  na  plakatach 
promocyjnych   porozwieszanych 
po  całym  mieście  –  okazało  się  być 
jedynie  pustym  frazesem.  Niestety, 
latem  trwał  sezon  ogórkowy.  Ludzie 
powyjeżdżali na wakacje, politycy nie 
robili niczego głupiego, więc dzienni
karze interesowali się każdą bzdurą, 
aby tylko coś powiedzieć na antenie. 
Chociaż  nie  wszystko,  o  czym  ostat
nio poinformowali, było pozbawione 
wartości.  Przypomniał  sobie  o  serii 
tajemniczych  zniknięć  w  pobliżu 
Ronda Zesłańców Sybiru. 

Co  dwa  miesiące  jedna  osoba 
wychodziła z domu, snuła się po tutej
szych  okolicach  i,  jak  gdyby  nigdy 
nic,  wyparowywała.  Nie  znaleziono 
śladów. Nikt też nie pozostawił żadnej 
informacji.  Policja  była  bezradna, 
a  mieszkańcy  przerażeni.  Michał 
właśnie  zbliżał  się  do  ronda,  gdy 
po  jego  lewej  stronie,  w  odległości 
zaledwie metra, dojrzał piękny dom.

Ktoś się tu wybudował? – pomyślał 
ze  zdziwieniem.  Kilka  dni  temu 
przejeżdżał  Botaniczną.  Był  pewien, 
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że  cały  ten  teren  był  zajęty  przez 
sosny  majestatycznie  kiwające  się 
na wietrze. Niewiele myśląc, zawrócił 
na  rondzie  i  gdy  tylko  wjechał 
z powrotem na ulicę, skręcił w prawo 
i  zatrzymał  swojego  niebieskiego 
volkswagena  passata.  Wyszedłszy 
z auta, przetarł oczy dłońmi. 

–  Niemożliwe  –  szepnął  led
wie  słyszalnym  głosem.  To  była 
jednak  prawda.  Widział  pomalo
wany  na  żółto  pałacyk.  Wyglądał 
na niedawno odremontowany. 

Mimo  tego,  nie  było  tu  żadnego 
ogrodzenia.  Ktoś  mógłby  się  tu 
włamać  bez  żadnego  problemu, 
a  niektórzy  ludzie  tylko  czyhali 
na  taką  okazję.  Michał  zrobił  jesz
cze  dwa  kroki  do  przodu  i  wtedy 
otworzył  oczy  ze  zdumienia.  Tuż 
obok  willi  znajdowała  się  nieduża 
tabliczka  z  napisem  „SPRZEDAM”. 
Kiedy spojrzał na cenę, zakręciło mu 
się w głowie.  

–  Trzysta  tysięcy  złotych  za  taką 
chatę?! – ryknął i zaśmiał się. Komuś 
chyba  zupełnie  odbiło.  Identycz
na  rezydencja  byłaby  warta  co  naj
mniej  osiemset  tysięcy,  może  nawet 
 milion. Michał podszedł jeszcze bliżej 
tabliczki,  szukając  numeru  tele
fonu  do  agencji  nieruchomości  albo 
właściciela.  Niestety  niczego  takiego 
nie znalazł. Wypuścił powietrze z ust 
i wrócił do samochodu. 

Zanim  jednak  wsiadł,  przez 
chwilę  wpatrywał  się  w  swoje  od
bicie  w  szybie.  Miał  kruczoczarne, 
falujące  włosy.  Owalna  twarz  była 
schludnie  ogolona.  Jego  błękitne 

oczy, przeszywające ludzi na wskroś, 
wciąż iskrzyły. Przyglądając się sobie, 
szukał  czegoś,  co  potwierdzi,  że  śni. 
Bladoniebieska  koszula  garniturowa 
nie  zaczęła  jednak  mówić,  czarne 
spodnie  od  garnituru  nie  poruszyły 
się  samoistnie.  Dla  stuprocentowej 
pewności  uszczypnął  się  delikatnie 
w dłoń. Poczuł ból, co oznaczało tylko 
jedno.  To  była  jawa.  Westchnąwszy, 
wsiadł do samochodu. Zanim jednak 
odjechał,  po  raz  kolejny  przemknął 
wzrokiem po rezydencji.

Muszę ją mieć, szepnął w myślach 
i odpalił silnik.

***

Dziesięć  minut  później  był  już 
na ulicy Poniatowskiego. Zaparkował 
samochód  na  parkingu  tuż 
pod trzypiętrowym, niedawno poma

lowanym  blokiem.  Spojrzał  na  jas
krawy  odcień  jego  pomarańczowej 
barwy,  zastanawiając  się  ile  czasu 
minęło,  odkąd  wprowadził  się  tu 
razem  z  żoną.  Trzy  lata?  Cztery? 
Nie więcej. 

Chociaż  niejedna  osoba  mogłaby 
mu  zazdrościć,  w  głębi  ducha  miał 
zamiar wreszcie kupić dom pod mias
tem i zestarzeć się w nim. Dożyć kresu 
dni w miejscu, gdzie od najbliższego 
sąsiada  dzieli  cię  co  najmniej  kilo
metr,  a  nie  parę  kroków.  Michał 
pielęgnował w sobie te marzenie już 
od  dłuższego  czasu.  Teraz,  zupełnie 
niespodziewanie, pojawiła się szansa 
na jego realizację.
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Wyskoczył  z  samochodu, 
przemierzył  odległość  od  parkingu 
do  wnętrza  bloku.  Przemknął 
po  schodach  na  drugie  piętro. 
Wyciągnął  z  kieszeni  spodni  klucze 
do mieszkania  i włożył  jeden  z nich 
do zamka. 

–  Kochanie?  –  zapytał,  uprzed
nio  szarpnąwszy  za  klamkę.  –  Nie 
śpisz jeszcze?

Przedpokój  oświetlało  ciepłe, 
żółte  światło  dochodzące  z  salonu. 
Wyszła  z  niego  wysoka  brunetka 
ubrana w różową bluzkę i niebieskie, 
gdzieniegdzie poprzecierane spodnie 
dżinsowe.  Na  nogach  miała  grana
towe, gumowe klapki. 

– Kończę czytać książkę – odparła 
i zamrugała oczami. – Coś się stało? 

– Posłuchaj, Magda. Nie uwierzysz, 
co  znalazłem  –  zaczął  z  uśmiechem 
na twarzy. 

– Co? 
–  Kiedy  wracałem  z  Ochli, 

niedaleko  Ronda  Zesłańców  Sybiru, 
zobaczyłem nasz nowy dom. Piękna, 
kolorowa  rezydencja.  Zgadnij, 
ile chcą?

Kobieta zmarszczyła brwi. 
–  Michał,  ja  nie  wiem,  czy…  – 

stwierdziła,  ale  mąż  wpadł  jej 
w słowo:

–  Trzysta  tysięcy  złotych! 
Wyobrażasz to sobie? Trzysta tysięcy.

Magda  zakasłała.  Po  chwili  ciszy 
podniosła obie brwi do góry. 

–  Kotku,  nie  wiem,  czy  możemy 
sobie  pozwolić  na  dom.  Poza  tym, 
trzysta  tysięcy złotych za rezydencję 
na  obrzeżach  Zielonej  Góry  to 

strasznie  mało,  nie  uważasz? 
Może  ktoś  wystawił  to  ogłoszenie 
dla żartów?

Twarz  Michała  pociemniała. 
Zagryzł  wargi  i  skrzyżował  ręce 
na piersi. 

– Kto wystawiłby takie ogłoszenie 
dla  żartów?  –  zapytał  podniesionym 
głosem. 

–  Nie  wiem.  Różni  ludzie  żyją 
na  tym  świecie.  Kogoś  na  pewno 
bawiłaby  taka  sytuacja  –  odparła 
Magda i wzruszyła ramionami. 

– A jeśli to prawda? Może pojedzie
my  na  miejsce  i  sama  zobaczysz. 
Lepiej się przekonać na własne oczy – 
zaproponował Michał i kiwnął głową 
w  kierunku  drzwi  wyjściowych. 
Magda cofnęła się do salonu i rzuciła 
okiem na zegar w tandetnej, czarnej 
obwódce  z  plastiku.  Było  wpół 
do dziewiątej. 

–  Nie  sądzisz,  że  jest  trochę 
za późno? 

–  Na  poważne  decyzje  nigdy  nie 
jest  za  późno  –  stwierdził  Michał 
i uśmiechnął się. Magda westchnęła. 
Znała swojego męża doskonale. 

Jeśli czegoś bardzo chciał, potrafił 
stanąć  na  głowie,  żeby  to  otrzymać. 
Narzuciła  na  siebie  rozpinaną, 
bordową bluzę, ubrała białe adidasy 
i  obydwoje  wyszli  z  mieszkania. 
Michał zamknął je na klucz. Milcząc, 
udali się na parking. Weszli do samo
chodu i zapięli pasy. 

–  Kiedy  zobaczysz  ten  dom, 
przestaniesz  być  taka  nadąsana  – 
powiedział Michał  i wsadził  kluczyk 
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do  stacyjki.  Po  chwili  silnik  już  był 
gotów do pracy.

***

Od  momentu,  w  którym  minęli 
bursę  Zespołu  Szkół  i  Placówek 
Kształcenia  Zawodowego,  czuł,  jak 
rośnie  w  nim  podniecenie.  Miał 
nadzieję,  że  zaraz  i  jej  udzieli  się 
ten  stan.  Na  Rondzie  Zesłańców 
Sybiru  skręcił  w  prawo  i  zjechał 
z  drogi  na  zielonkawy,  nieduży 
trawnik. Zatrzymał auto, zgasił silnik 
i otworzył szeroko oczy. 

–  Dlaczego  zjechałeś  z  drogi? 
Przecież  tu  nic  nie ma  –  stwierdziła 
Magda,  zdziwiona  jak  nigdy. 
Michał  wpatrywał  się  przed  siebie, 
w dalszym ciągu nie mogąc uwierzyć. 

–  Co  się…  –  wymamrotał 
i wyskoczył z auta. Postawił dwa  kroki 
i  przeciągnął  dłonią  po  twarzy.  Jego 
żona także opuściła samochód i wbiła 
w niego zaniepokojone  spojrzenie. 

–  Michał,  co  jest?  Powiedz  mi  – 
zażądała i zbliżyła się do męża. 

–  Jak  Boga  kocham,  ten  dom 
stał  tutaj  –  szepnął,  wskazując  pal
cem  na  gęste  krzewy  oświetlane 
księżycowym blaskiem. Po wspaniałej 
rezydencji nie pozostał nawet ślad. 

W  miejscu,  gdzie  znajdowała  się 
żwirowa  ścieżka  prowadząca  do 
domu, kwitł rząd krzewów. Nad nim 
górowały  wysokie  sosny.  Michał  był 
gotów przysiąc, że jakiś czas temu ich 
tu nie było. 

–  Matko  Święta.  Ja  naprawdę 
widziałem  tu  pomalowaną  na  żółto 

willę. Obok niej  stała  tabliczka z po
da ną  kwotą.  Trzysta  tysięcy  złotych, 
jak  pragnę  zdrowia  –  mówił 
 niespokojnym  głosem,  szukając 
wzro kiem  ścieżki  do  rezydencji. 
Magda  podeszła  do  niego  z  widocz
nym w  oczach zmartwieniem. 

– Kochanie, chyba ostatnimi czasy 
za  ciężko  pracujesz. Może weźmiesz 
sobie  kilka  dni  wolnego  i  pojedzie
my  nad  morze?  Przyda  ci  się  odpo

czynek – szepnęła. 
–  Magda,  ja  nie  zwariowałem!  – 

ryknął  Michał  i  odepchnął  ją  od 
siebie.  –  Jestem  całkowicie  zdrów. 
Ten  dom  tutaj  stał.  Widziałem  go 
na własne oczy!

Niewiele  myśląc,  rzucił  się  ku 
rządkowi  krzewów  i  przedarł  się 
przez nie. 

Dalej widoczne były już tylko pnie 
sosen. To nie mogła być prawda.

–  Michał,  zrozum  to.  Tu  nie  ma 
nic  oprócz krzewów  i drzew. Kto by 
postawił willę 

w takim miejscu? – zaczęła Magda 
i  założyła  ręka na  rękę. Mąż obrócił 
się ku niej i ciężko westchnął. Gdzieś 
z tyłu głowy zapaliła mu się czerwo
na, ostrzegawcza lampka.

Wariujesz,  chłopie,  pomyślał 
i  posmutniał.  Perspektywa  wizyty 
u  psychiatry,  kiedyś  tak  odległa 
i  śmieszna,  teraz  zdawała  się  być 
coraz bardziej realna. 

–  Wracajmy,  kochanie.  Czuję  się 
tu jakoś nieswojo – powiedziała Mag
da po  krótkiej  chwili  ciszy,  lustrując 
okolicę. Michał pokiwał głową i ruszył 
w  kierunku  samochodu.  Zanim 



70

Weos

znalazł się koło drzwi, w ostatnim od
ruchu zerknął w kierunku krzewów.

Chryste,  wyszeptał  w  myślach 
i  przełknął  ślinę.  Znowu  widział 
żwirową  ścieżkę.  Żółty  pałacyk 
zmaterializował  się  po  raz  kolej
ny,  wprost  z  nicości.  Coś  jednak  nie 
dawało  mu  spokoju.  Zmarszczył 
czoło.  Zauważył  kogoś  we  wnętrzu, 
przy  oknie.  To  była  kobieta.  Miała 
kręcone blond włosy,  a w  jej  oczach 
królował  strach.  Michał  odsunął  się 
o  krok  i  przeniósł  wzrok  na  auto. 
Wydawało  mu  się,  że  już  kiedyś 
ją  widział.  Zapamiętał  kolor  jej 
włosów  i  szybkim  krokiem  wrócił 
do  samochodu. 

–  Czemu  tak  długo  patrzyłeś 
na  te  krzewy?  –  zapytała  Magda, 
która  odczekała  na  fotelu  pasażera 
dłuższą  chwilę,  zanim mąż w końcu 
usiadł za kierownicą. 

–  Jakoś  tak,  sam  nie  wiem. 
Nieważne,  wracamy  do  domu  – 
odparł  i wsadził kluczyk do stacyjki. 
Uruchomiwszy  silnik,  miał  zamiar 
odjechać stąd jak najszybciej.

***

Kiedy  tylko  Magda  zasnęła, 
Michał  wysunął  się  z  łóżka  i  wrócił 
do salonu. Włączył laptopa i rozsiadł 
się  w  wygodnym  fotelu,  pokrytym 
ekologiczną  skórą  w  kolorze  kre
mowym.  Aktywował  wyszukiwarkę 
internetową  i  wpisał  „Fundacja 
Itaka”.  Następnie  kliknął  na  link  do 
strony  „Zaginieni.pl”.  Na  pierwszej 
stronie pojawiły  się  trzy  rzędy zdjęć 

osób poszukiwanych przez bliskich. 
Michał  przemierzył  wzrokiem 

pierwszy rząd i zatrzymał się na dru
giej fotografii umieszczonej w drugim 
rzędzie. Przytknął dłoń do ust. To była 
ona. Widział ją za oknem rezydencji. 
Kobieta  o  której  zaginięciu  sam 
informował na antenie Radia Za chód. 
Krystyna,  lat  dwadzieścia  osiem. 
 Ostatnie  miejsce  pobytu  –  Zielona 
Góra.  Zniknęła  dwa  miesiące  temu, 
w okolicach Ronda Zesłańców Sybiru.

Chciałeś  mieć  poważny  temat, 
no  to  masz,  pomyślał  i  uśmiechnął 
się.  Wstał  z  fotela  i  podszedł  do 
okna,  skąd  rozchodził  się  widok 
na plac zabaw. Z niepokojem spojrzał 
na  niebo,  wypełnione  srebrzącymi 
się gwiazdami. Czuł, że w   powiet rzu 
wisi coś niewytłumaczalnego, wykra
czającego poza racjonalne myślenie.

***

W  trakcie  snu  nawiedzał  go 
jeden  koszmar  za  drugim.  Najpierw 
widział  jasnowłosą  kobietę.  Biegała 
wokół  domu  i  wołała  o  pomoc, 
ale  on  –  chociaż  stał  raptem  kilka 
kroków od niej – nie mógł nic zrobić. 
Następnie  uciekał  przed  czymś,  cze
go  nie  potrafił  sobie  przypomnieć. 
Wstawał  z  łóżka  przynajmniej  trzy 
razy i wychodził na balkon, chcąc jak 
najszybciej  nabrać  do  ust  świeżego 
powietrza. Naszła go też nagła ocho
ta  na  papierosa,  chociaż  ponad  rok 
temu  przysiągł  na  śmierć  i  życie, 
że nigdy więcej nie zapali.

W końcu, parę sekund po trzeciej 
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nad  ranem,  zasnął.  Obudził  się 
o ósmej, leżąc samotnie w rozkopanej 
pościeli. Ze zdziwieniem rozejrzał się 
po  sypialni,  w  poszukiwaniu  żony. 
Dopiero  po  chwili  uzmysłowił  sobie 
że dzisiaj pracuje.

Z  trudem wygramolił  się  z  łóżka 
i  skierował  się  do  łazienki.  Wziął 
szybki prysznic. 

O  wpół  do  dziewiątej  stał  już 
w  salonie,  ubrany  w  ciemnozie
lony   Tshirt  i  granatowe  spodnie 
dżinsowe. Zastanawiał się, co ma zro
bić.  Z  jednej  strony  pragnął  wsiąść 
do  samochodu

i pojechać do rezydencji. Z drugiej 
jednak  zaczął  wątpić,  czy  badanie 
jej tajemnic ma jakikolwiek sens. Od 
łatki  psychicznie  chorego  dzielił  go 
jedynie brak głosów w głowie. 

To  by  dopiero  była  tragedia. 
Spojrzał w stronę okna.

Czyżby  to  był  temat  na  miarę 
nagrody  Pulitzera?  –  zapytał  siebie 
w  myślach  i  zamknął  oczy.  Zwykła 
ciekawość  zwyciężyła.  Szybkim  kro
kiem udał się do drzwi wyjściowych.

***

Na  miejsce  podjechał  około 
dziewiątej.  Zaparkował  samochód 
na tym samym trawniku, co poprzed
nio i wyszedł na zewnątrz. Wcale się 
nie zdziwił, gdy okazało się, że żółtego 
pałacyku nadal nie było. 

– Ta cała tajemnica zaczyna mnie 
już  irytować  –  mruknął  pod  nosem 
i wrócił do samochodu. Odpalił silnik, 
wrzucił wsteczny  i  po  chwili  był  już 

na  trasie  powrotnej  do  domu.  Miał 
zamiar  wykorzystać  swój  wolny 
dzień  na  znalezienie  jakichkolwiek 
informacji o Krystynie, która zaginęła 
w  okoli cach  ronda.  Może  znajdzie 
w końcu jakiś ślad.

Piętnaście  po  dziewiątej 
przekroczył  próg mieszkania.  Zrobił 
sobie dwa tosty z serem 

i jajecznicę, a do tego mocną kawę 
z  mlekiem  i  cukrem.  Porcelanowy, 
biały  talerz  z  jedzeniem  i  czerwony 
kubek  kawy  postawił  na  stoliku, 
na którym znajdował się również lap
top.  Uruchomił  komputer  i  włączył 
wyszukiwarkę  internetową.  W  mil
czeniu ugryzł pierwszego tosta.

Połączył  się  ze  stroną  Fundacji 
Itaka, skąd skopiował imię i nazwisko 
zaginionej  kobiety.  Następnie  wkleił 
je  do  wyszukiwarki.  Z  niepokojem 
przeglądał  kolejne  linki.  Praktycz
nie  wszystkie  strony  zawierały  te 
same  informacje.  Absolwent ka 
pedagogiki,  pracowała  w  żłobku. 
Charakteryzowała  ją  niebywała 
ciekawość  świata.  W  miarę 
 moż liwości  często  podróżowała 
za granicę. Na studiach była kelnerką 
w  niedużym  barze  pod  Londynem. 
Nigdzie nie znalazł ani słowa o dzie
ciach czy partnerze. Pominął  też ko
munikat od rodziny, która ciągle żyła 
w nadziei, że pewnego dnia się z nimi 
skontaktuje.  Michał  przeciągnął 
dłońmi po twarzy i westchnął. 

–  Gdzie  jest  motyw?  –  zapytał 
półszeptem, nic z tego nie rozumiejąc. 
Przejrzał  jeszcze  ostatnią  stronę 
i  zamknął  laptopa.  Nie  znalazł  nic 
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wartego  uwagi.  Musiał  odpocząć  od 
tej  zagadki.  Odszedł  od  komputera 
i  z  sosnowej  półki  na  książki  wyjął 
powieść  Stephena  Kinga  „Dallas’63”. 
Lektura pochłonęła go bez reszty.

***

Kilka  chwil  po  szesnastej 
zadzwoniła  jego  komórka.  Michał 
z  niechęcią  oderwał  się  od  książki 
i spojrzał na telefon. To była Magda. 

–  Kochanie,  będę  trochę  później. 
Zadzwoniła  do  mnie  przyjaciółka. 
Bardzo  chce  się  spotkać  –  poinfor
mowała  nieco  zmęczonym  głosem. 
Michał wymamrotał zdawkowe: „Nie 
ma sprawy”. Gdy  tylko się  rozłączył, 
od  razu  powrócił  do  dalszej  lektury. 
Przeczytawszy  dwie  kolejne  strony 
zamknął  oczy.  Po  ostatniej  nocy  był 
zbyt  zmęczony,  żeby  kontynuować 
czytanie. Przeszedł do sypialni i rzucił 
się na łóżko. Zasnął błyskawicznie. 

Kiedy otworzył  oczy,  zorientował 
się, że ktoś nad nim stoi. Poderwał się 
z wrzaskiem, osłaniając twarz. 

–  Spokojnie,  to  tylko  ja!  – 
powiedziała  Magda  z  uśmiechem 
na  twarzy.  Michał  opuścił  ręce 
i przyjrzał się jej uważnie. 

–  Cholera,  miałem  koszmarny 
sen.  Znowu  byłem  tam, w  okolicach 
ronda  –  zaczął  opowiadać,  po  czym 
zamilkł. Nie powiedział żonie o tajem
niczej kobiecie, którą zauważył w jed
nym  z  okien  pałacyku,  a  to  właśnie 
ona  pojawiła  się  w  tym  śnie.  Biegła 
wzdłuż  drogi  do  Ochli,  a  jej  tropem 
poruszało  się  coś,  co  wyglądało  jak 

człowiek bez  skóry. Michał nie mógł 
nic zrobić. Patrzył na ten pościg ocza
mi ptaka unoszącego się w powietrzu. 

–  Skoro  o  tym  wspomi
nasz,  chciałam  ci  powiedzieć, 
że  odwiedziłam  tę  okolicę  – 
stwier dziła  żona,  wyrywając  go 
ze  świata  przemyśleń.  Zerknął 
na nią  zaskoczony. 

– Pojechałaś na Botaniczną sama? 
–  Tak.  Porozmawiałam  trochę 

z  przyjaciółką  i  poszłam  na  auto
bus miejski.

Z  przystanku  dotarłam  do  ron
da    i  znalazłam  to  miejsce,  gdzie 
wydawało ci  się,  że widziałeś poma
lowany na żółto pałac. Przeczesałam 
ten  teren,  w  tę  i  we  w  tę.  Przykro 
mi, skarbie. Nic tam nie znalazłam – 
odparła  i  od  razu  posmutniała. 
Michał poczuł dziwne ukłucie w klat
ce piersiowej. 

–  Ale…  –  szepnął  i  spojrzał 
na  drewniany  zegar  z  kukułką. 
Wskazywał  godzinę  dwudziestą 
trzydzieści.  Nie  mógł  uwierzyć, 
że przespał ponad cztery godziny. 

–  Ale  co?  –  zapytała  Magda 
i zerknęła na niego gniewnie. 

–  Muszę  się  przejść  –  stwierdził 
Michał i czym prędzej opuścił miesz
kanie. Miał dziwne wrażenie, że noc 
go wzywa.

***

Zanim  wsiadł  do  samochodu 
i  odpalił  silnik,  zdołał  jeszcze 
zanotować  w  pamięci  wyraz  twa
rzy  Magdy,  która  krzyczała  w  jego 
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kierunku.  Otwierał  wtedy  drzwi 
wyjściowe z mieszkania. 

– Dokąd idziesz? Daj sobie spokój 
z tym domem, tam nic nie ma! – żona 
wystrzeliwała  słowa  jak  amunicję 
z  karabinu.  On  jednak  zignorował 
jej  komunikat.  Wiedział,  że  musi 
w  końcu  rozwiązać  tę  zagadkę,  bez 
względu  na  konsekwencje.  Kiedy 
 motor  zawarczał,  Michał  wrzucił 
wsteczny  i  ciężko  westchnął.  Nie
pokój go nie opuszczał.

O  dwudziestej  pierwszej  zatrzy
mał  się  przy  Rondzie  Zesłańców  Sy
biru. Otworzył drzwi od samochodu, 
wyszedł  na  zewnątrz  i  rozejrzał  się 
wokół.  Tajemniczej  rezydencji  nadal 
nie  było.  Zamknął  drzwi  i  nacisnął 
na pilota sterującego automatycznym 
zamkiem.  Po  chwili  postawił  dwa 
kroki  w  kierunku  gęstych  krzewów. 
Żółty  pałacyk  zmaterializował  się 
na  jego  oczach.  Frytczak  rozdziawił 
usta i otworzył szeroko oczy.

Boże,  ja  naprawdę  wariuję?  – 
zapytał siebie w myślach i przytknął 
dłoń  do  ust.  W  oknie  pojawiła  się 
Krystyna.  Patrzyła  na  niego  wzro
kiem, który mówił „Na co się gapisz?”. 
Michał postawił kolejny krok.   Zanim 
jednak  zdecydował  się  pójść  dalej, 
poczuł  na  swoim  barku  czyjś  do
tyk.  Z  przerażeniem  obrócił  się 
gwałtownie  do  tyłu  i  runął  plecami 
na ziemię. 

–  Jezu  Chryste,  zwariował  pan? 
Mogłem  dostać  zawału!  –  ryknął 
w  stronę mężczyzny,  który  nad  nim 
stał. Michał przyjrzał mu się uważniej. 
Wyglądał,  jakby  dopiero  co  wrócił 

z ciężkiej pracy na roli. Miał na sobie 
ciemnoniebieskie  spodnie  farmerki 
i  kraciastą,  czerwoną  koszulę.  Jego 
podłużną twarz porastała gęsta, czar
na broda. 

–  Czego pan  tu  szuka? Proszę  się 
stąd  wynosić!  –  zawołał  mężczyzna 
i prychnął. Michał zdołał podnieść się 
z ziemi. 

– Tam jest kobieta, która potrzebu
je pomocy. Nie można jej tak zostawić.

Nieznajomy pociągnął nosem. 
–  Ten  dom  jest  przeklęty. 

Powiedziałem  panu,  proszę  się  stąd 
wynosić  –  powtórzył  mężczyzna 
i chwycił za koszulkę Michała. 

–  Kim  pan  w  ogóle  jest?!  – 
krzyknął  Frytczak  i  odepchnął 
ręce  nieznajomego. 

–  To  nie  ma  żadnego  znaczenia. 
Do cholery, proszę stąd uciekać, póki 
jest czas!

Michał  przemknął  zdziwionym 
wzrokiem  po  twarzy  mężczyzny. 
Odwrócił tułów 

i  spojrzał  na  pałac.  Miał  ochotę 
pobiec tam czym prędzej, ale – zgod
nie  z  wolą  nieznajomego  –  wycofał 
się  i  wrócił  do  auta.  Uruchomił 
silnik,  wrzucił  wsteczny  i  po  chwili 
był  już  na  rondzie.  Zdążył  dojechać 
raptem do  internatu na Botanicznej. 
Upewniw szy  się,  że  nikt  nie  jedzie 
z  tyłu,    gwałtownie    skręcił  w  lewo 
i zajechał na parking pod bursą.

Mam się słuchać jakiegoś rolnika? 
Bez  przesady.  Nikt  mi  nie  sprzątnie 
tego  tematu  sprzed  nosa,  pomyślał 
i zmrużył oczy.
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***

Błyskawicznie  wrócił  na  ron
do.  Zatrzymał  auto  w  tym  samym 
 miejscu, co ostatnim razem i wybiegł 
z samochodu.

Jeśli  znowu  pojawi  się  ten 
gość,  pierdol  go,  powtarzał  sobie 
w myślach, mknąc co sił do wnętrza 
pałacyku.  Z  dozą  nie pewności 
otworzył drzwi wejściowe do środka 
i postawił krok przed siebie. Nie mógł 
uwierzyć  w  to,  co  widział.  Na  cały 
pałac  składało  się  właściwie  jedno 
zaniedbane  pomieszczenie  ogrom
nych rozmia rów. Coś jakby salon, bez 
możliwości  wejścia  do  łazienki  czy 
kuchni. Drzwi, przez które przeszedł, 
były jedyne w rezydencji.

Michał  przesuwał  wzrok  wzdłuż 
ścian,  nie  rozumiejąc  jednej  rze
czy.  Jakim  cudem  na  zewnątrz  dom 
wyglądał na świeżo odremontowany, 
podczas  gdy  w  środku  brakowało 
diabła  i  baby.  Wyblakłe  ściany  były 
pokryte  pajęczynami.  Wokół  unosił 
się  kurz.  Zaczął  czuć  się  tu  nie
swojo. Mrugnąwszy, zerknął w lewo. 
W  odległości  pięciu,  może  sześciu 
kroków od niego znajdował się ciem
ny kąt. Michał, niebywale zdumiony, 
otworzył szerzej oczy.

Co to? – zapytał siebie w myślach 
i  pokręcił  głową.  O  ile  pozostała 
część  tego  pomieszczenia  była  jako 
tako widoczna, do kąta nie docierało 
żadne  światło.  Róg  wyglądał  tak, 
jakby w  rzeczywistości  był  otworem 
do  innego,  obcego  wymiaru.  Fryt
czak  postawił  krok w  jego  kierunku 

i  błyskawicznie  spojrzał  w  lewo. 
Zdumienie  urosło  jeszcze  bardziej. 
Okno  przy  którym  zauważył 
zaginioną  kobietę musiało  być  tylko 
mirażem.  We  wnętrzu  budynku  już 
nie istniało.

Do  jasnej  cholery,  co  tu  się 
wyprawia?  –  zaczął  się  zastanawiać. 
Zanim  doszedł  do  jakiegokolwiek 
wniosku, usłyszał podejrzany dźwięk 
dochodzący z mrocznego kąta. Brzmiał 
jak  odgłos  przesuwania  czegoś 
ciężkiego po  drewnianej podłodze. 

– Kto tam jest? – szepnął i zamarł. 
Dźwięk  nie  cichnął.  Przełknąwszy 
ślinę,  Michał  obrócił  się  w  przeciw
nym  kierunku  i  zdębiał.  Na  jego 
oczach  materializowali  się  ludzie. 
Pojawiali  się  znikąd,  jakby  ich  tele

portowano.  W  pierwszej  chwili 
wydawało  mu  się,  że  nie  kojarzył 
żadnej  z  tych  twarzy,  ale  olśnienie 
przyszło bardzo szybko. 

–  To…  ty  –  wymamrotał, 
spoglądając  na  kobietę  stojącą 
po prawej  stronie. To była Krystyna. 
Patrzyła  na  niego  chłodnym  wzro
kiem. Michał  przeniósł spojrzenie na  
pozostałe twarze.

Na Boga, pomyślał  z niepokojem. 
To były te same osoby, których zdjęcia 
przeglądał na stronie Fundacji Itaka. 
Najwidoczniej  wszyscy  zniknęli  we 
wnętrzu  tego  domu.  Nadal  jednak 
nie wiedział, dlaczego po prostu stąd 
nie uciekli. 

Kiedy  po  raz  kolejny  spojrzał 
w kierunku ciemnego, przerażającego 
kąta,  domyślił  się,  że  odpowiedź 
na  jego  pytanie  wcale  nie  jest  taka 
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łatwa.  Coś  wysunęło  się  z  mroku. 
Paraliżujące  spojrzenie  lśniących, 
ametystowych  oczu  tego  czegoś 
przyprawiło  Michała  o  dreszcze. 
Poruszało  się  powoli,  ospale,  jakby 
wiedziało, że cokolwiek on zrobi, i tak 
nie będzie w stanie wziąć nóg za pas. 
Frytczak  jęknął  przeciągle  i  zerknął 
na poszukiwanych. 

Zaczęli  się  do  niego  zbliżać. 
Wyglądali  na  pogrążonych  w  tran
sie. Zamierzali go otoczyć, ale Michał 
nie wahał  się  długo.  Rzucił wściekłe 
spojrzenie  mężczyźnie  stojącemu 
naprzeciwko.  Kopnął  go  w  jądra 
i  odepchnął,  torując  sobie  drogę 
ucieczki.  Rozpędziwszy  się,  rąbnął 
barkiem  w  drzwi.  Ku  jego  radości, 
wypadły  z  pordzewiałych,  starych 
zawiasów.  Stojąc  w  progu,  obejrzał 
się  jeszcze  do  tyłu.  Sponiewierany 
przez  niego  mężczyzna  próbował 
dźwignąć się z kolan. Krystyna, wraz 
z dwójką pozostałych osób, stała jed
nak w miejscu i uśmiechała się. To był 
zły znak.

Michał  przeniósł  spojrzenie 
przed  siebie  i  zaczął  biec  sprintem 
do  samochodu.  Miał  tylko  nadzieję, 
że szczęście mu dopisze i silnik zapali. 
W połowie drogi do auta gwałtownie 
zatrzymał  się  i  otworzył  szeroko 
oczy.  Z  obłoków  wszechobecnej 
nocy wyłonił się  ten sam tajemniczy 
mężczyzna w spodniach farmerkach, 
którego zdążył już poznać wcześniej. 

Jego oczy wyrażały złość. 
–  Wszedłeś  tam,  tak?  Powiedz 

mi, po co to zrobiłeś? Dlaczego mnie 
nie słuchałeś?! – wypalił w kierunku 

Michała i tupnął nogą w ziemię. 
– Po prostu musiałem. Tam dzieją 

się okropne rzeczy. 
Mężczyzna spochmurniał. 
– Wiem o tym. To ja go stworzyłem.
– Co? Jak to? 
Nieznajomy westchnął.  Po  chwili 

wydarzyło  się  coś,  czego Michał  nie 
potrafił  pojąć. Wokół  tego  człowieka 
pojawiła się iskrząca, srebrzysta aura, 
tak jasna, że zmusił się do zamknięcia 
oczu. Gdy je otworzył, miał przed sobą 
postać unoszącą się niecały metr nad 
ziemią.  Jej  skóra  była  zwęglona,  ale 
mimo tego, co jakiś czas przeszywały 
ją  od  wewnątrz  pasma  rubinowego 
światła.  Michał  drgnął  przerażony, 
patrząc  w  lśniące,  ametystowe  oczy 
kreatury.  Przypominały  mu  o  kosz
marze, jaki przeżył w rezydencji. 

–  Nazywam  się  Syyx.  Pochodzę 
z  planety  Weos  znajdującej  się 
w  odległej  galaktyce.  To  jest  moja 
rzeczywista  forma  –  stwierdziło 
dziwadło  i  machnęło  chudą  górną 
kończyną  wzdłuż  swojego  ciała. 
Michał odważył się jedynie przełknąć 
ślinę. W dalszym ciągu milczał. 

–  Tysiąc  ziemskich  lat  temu 
opuściłem  moją  planetę,  chcąc 
wykonać pewną misję. 

Na  terenie  macierzy  prze
prowadzaliśmy  rozmaite  ekspery
menty genetyczne. Niestety zawiodła 
nas  nieprecyzyjność  obliczeń. 
Z  efektem  tejże  pomyłki  genetyc
znej miałeś  już  okazję  się  spotkać  – 
mówiąc  to,  Syyx wskazał  ręką w  ki
erunku wnętrza domu. – Moja misja 
polegała  na  przetransportowaniu 
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tych   zmutowanych  istot  w  inną 
część  kosmosu,  gdzie  moglibyśmy 
obserwować  ich  rozwój.  W  trakcie 
podróży  międzyplanetarnej  doszło 
jednak do katastrofy. 

Statek eksplodował i rozbił się tu
taj.  Korzystając  z  naszej  technologii, 
stworzyłem  pole  energetyczne,  do 
złudzenia  przypominające  luksu
sowy,  ziemski  dom.  Nie  pozwalało 
ono  rozprzestrzenić  się  mutan
tom  po  okolicy.  Tkwiłem  na  Ziemi, 
czekając  na  wsparcie  braci.  Potem 
poinformowano  mnie,  że  mam 
pozostać  na  tej  planecie  i  pilnować 
pola.  Podejrzewam  jednak,  że  nad
chodzi  mój czas. Jestem coraz słabszy 
i    ledwo  kontroluję  to  miejsce. 
Coraz  częściej  zdarza  się,  że  pole 
zanika  na  jakiś  czas  –  Syyx  wydał 
z siebie nieokreślony dźwięk. Michał 
ściągnął brwi. 

–  Dlaczego  mi  o  tym  wszystkim 
mówisz? – zapytał i zamrugał. 

–  Tak  jak  wspomniałem,  jestem 
zbyt  osłabiony,  żeby  utrzymywać 
tę  tajemnicę  przy  życiu.  Umieram  – 
stwierdził  Syyx.  Jego  oczy  jakby 
pociemniały. Michał nie wiedział,  co 
ma  powiedzieć.  Obrócił  się  twarzą 
w kierunku rezydencji. 

–  Bardzo mi  przykro,  ale  tam  są 
ludzie. Trzeba im pomóc! 

–  To  tylko  projekcja  w  twojej 
głowie,  tak  samo  jak  tablica  z  ceną. 
Zapomnij  o  nich.  Domyślam  się, 
że  mutanty  pożarły  każdego,  kto 
ośmielił  się  przekroczyć  jej  próg. 
Wnętrze  tego  domu  działa  na  was 
zupełnie inaczej.  

Frytczak otworzył szerzej oczy. 
– Wspominasz o tym tak swobod

nie?  Dlaczego,  wiedząc  o  tym,  nie 
powstrzymałeś ich przed wejściem? – 
Michał podniósł głos i zacisnął dłonie 
w pięść. Syyx nawet nie drgnął. 

–  Oczywiście  próbowałem 
powstrzymać  tych  ludzi.  Niestety, 
z tego co zdążyłem zauważyć, prawie 
nigdy  nie  słuchacie,  co  się  do  was 
mówi. Chyba lubicie igrać z ogniem.

Michał  puścił  tę  uwagę  mimo 
uszu. 

–  Wcześniej  powiedziałeś, 
że pożarły każdego z nich. Ja też tam 
byłem i… – nie zdążył dokończyć. Na
gle zorientował się, że zaczyna tracić 
kontrolę  nad  własnym  ciałem.  Coś 
przyciągało go w kierunku domu. 

– Tak było zawsze – odparł Syyx, 
obserwując jak Michał się zapiera. 

–  Pomóż mi!  –  krzyknął  Frytczak 
i obrócił się twarzą do rezydencji. 

–  Ostrzegałem  cię,  żebyś  uciekał 
jak najdalej stąd. Nie posłuchałeś. 

–  Jestem  dziennikarzem.  Do  cho
lery, walczę o  wolność słowa! 

– Spotka cię taki los jak tamtych. 
– Nie, jeśli mi pomożesz. 
– Dlaczego miałbym to robić? 
– Dlatego, że możesz zrobić coś dla 

dobra innych. Czasami to się nazywa 
poświęceniem!  –  Michał  krzyknął 
i rozprostował dłonie. Był już prawie 
u  progu wejściowego  do  domu. Nie
spodziewanie  Syyx  wystrzelił  przed 
siebie, przemknął obok niego i obrócił 
się twarzą w jego kierunku. 

–  Masz  rację,  to  się  musi 
wreszcie  skończyć.  Wolę  poświęcić 
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się  i  umrzeć  w  chwale,  niż  wciąż 
tu  żyć.  Odsuń  się!    –  Syyx  wydał 
z  siebie  wysoki,  piskliwy  dźwięk 
i wypchnął   dziennikarza z budynku. 
Michał  upadł  na  plecy  i  zamknął 
powieki. Pamiętał   tylko śnieżnobiały 
blask,  tak  obezwładniający  jak 
leki  nasenne.  Otworzywszy  oczy, 
znieruchomiał.  Po  tajemniczej 
rezydencji nie było  już  śladu. Zdołał 
się  podnieść  i  otrzepał  spodnie 
z grudek zaschniętej ziemi. Wykonał 
kilka  głębszych  wdechów.  Potem 
udał  się  do  samochodu  i  otworzył 
d rzwi od strony pasażera. Ze schow
ka wyciągnął papierosa i zapalniczkę. 
Zapaliwszy  go,  wsadził  do  ust 
i zaczął myśleć.

Co byłby wart ten Pulitzer? Nic nie 
zdoła  opisać  twojego  poświęcenia, 
Syyx,  utwierdził  się  w  przekonaniu. 
Z  przemyśleń  wytrącił  go  dźwięk 

tele fonu  komórkowego.  Dzwoniła 
Magda. 

– Boże święty, w końcu odebrałeś. 
Próbowałam się do ciebie dodzwonić 
chyba  z  piętnaście  razy. Wracaj  już, 
kotku. Martwię się o ciebie. – Michał 
cisnął wypalonego do połowy papie
rosa na ziemię. 

– Nic mi nie jest. Za niedługo będę 
w  domu  –  odpowiedział  i  rozłączył 
się.  Okrążył  samochód  i  wsiadł 
za kierownicę. Zanim zjechał z Ronda 
Zesłańców Sybiru w kierunku  szkol
nego  internatu,  wiedział,  że  chociaż 
napisałby  czterystustronicową 
książkę  o  tym,  czego  doświadczył, 
i tak nikt by w to nie uwierzył.

Chrzanić  to,  biorę  wolne  i  jadę 
z żoną nad morze, pomyślał i po raz 
pierwszy uśmiechnął się. Życie znowu 
mogło być spokojne.

Norbert Góra

Rocznik 1990. Pisarz i poeta, autor ponad 100 wierszy i kilku opowiadań anglojęzycznych, 
które  okrążyły  prawie  cały  świat.  Jego  dzieła  publikowano  w  takich  krajach  jak  USA, 
 Anglia, Hiszpania, Nigeria, RPA, Kenia czy Australia.
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Z bajki o Królewnie Śnieżce wyni
ka morał: „Nigdy nie jedz jabłek”. 
A z pierwszej wojny światowej wynika 
morał: „Nigdy nie dokonuj zamachu 
na arcyksięcia Ferdynanda”. 

–  Lemony Snicket

Pierwszy.  Zawsze  pierwszy,  nig
dy ostatni.

Drugi?  To  jeszcze  gorsze,  bo  tak 
blisko płomienia chwały.

Bogdan  zawsze  musiał  być 
pierwszy.  W  szkole,  wśród 
rówieśników,  w  dziecięcych  zaba
wach  i  w  olimpiadach  matematycz
nych,  nawet  w  swoich  fantazjach, 
w  których  stawał  się  największym 
pogromcą smoków, największym bo
haterem  Zjednoczonych  Królestw. 
Nigdy  nie  ostatni.  A  ostatnim  był 
każdy, kto nie wygrywał.

Rodzice  co  prawda  nie  zachęcali 
go  do  tego  pędu  za  zwycięstwem, 
ale  też  oczywiście  nie  protesto
wali,  gdy  ich  syn  przynosił  nagrody 

Nawet bogowie lękają 
się szaleńców

Olaf Pajączkowski

OPOWIADANIE

i  wyróżnienia,  szóstki  i  dyplomy 
z czerwonym paskiem. Nie rozumieli, 
że  dla  ich  pociechy  trzecie  miejsce 
w  ogólnopolskim  konkursie  poe
tyckim to upokarzająca porażka; gdy 
siedział  wtedy  markotny  nad  tale
rzem nietkniętej zupy, nawet na nich 
nie patrząc, na swój sposób interpre
towali jego nastrój:

–  Jaki skromny  jest  ten nasz Bog
danek!  –  Uśmiechała  się  mama, 
głaszcząc go po głowie.  – Biedactwo. 
Tyle osiągnął, a taki skrępowany. 

Chłopiec  zaciskał  zęby  i  starał 
się  nie  zwijać  pod  dotykiem  mat
czynej dłoni.

Na  piętnaste  urodziny  tato 
podarował mu rower.

– Nie możesz cały czas tak tyrać – 
oznajmił  rodzic,  kładąc  ciężką  rękę 
na  chudym  ramieniu  syna.  –  Mu
sisz  mieć  chwilę  wytchnienia. 
Jakieś   hobby.  Kupiłem  ci  go,  żebyś 
się rozerwał.

Rower  był  piękny.  Niby  typowy 
góral,  a  jednak  było  w  nim  coś 
wspaniałego,  wręcz  niesamowitego. 
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Bogdan nie wiedział co, ale podobała 
mu  się  czerwona  rama,  czarne 
siodełko,  duże  koła.  Wszystko  to 
obiecywało  przygodę,  wiatr  na  twa
rzy, namiastkę wolności. 

–  Dzięki,  tato!  –  powiedział  i  od 
razu wskoczył na rower, by popędzić 
przez kaniony blokowisk ku zielonym 
połaciom  parku.  Wydawało  mu  się, 
że  jest  ptakiem  szybującym  po  nie
bie,  nie  zaś  niezgrabnym  chłopcem, 
przywiązanym  do  nieekscytującego 
gruntu.  Jeździł  tak  cały  dzień, 
aż  zaczęły boleć  go nogi,  lecz nawet 
wtedy,  gdy  tracił  już  w  nich  czucie, 
śmiał się.

Następnego  dnia  ledwo  mógł 
chodzić, takie miał zakwasy, ale to go 
nie  powstrzymało.  Zaraz  po  szkole 
popędził do parku. Tu czekali na nie
go  koledzy.  Oni mieli  rowery  już  od 
dawna,  on  jakoś  do  tej  pory  nawet 
nie  pomyślał  o  tym,  by  poprosić  ro
dziców o takowy. Nie sądził, że mu się 
to  spodoba.

–  To  co,  ścigamy  się?  –  rzucił  do 
Alka. Ten tylko uśmiechnął się dziko, 
jak  drapieżnik,  który  zobaczył  sma
kowity  kąsek  i  zaczął  pedałować 
ile  sił  w  nogach.  Chwilę  później 
dołączyli do niego pozostali  chłopcy, 
w  tym  Bogdan.  Jego  świat  skurczył 
się do czerwonej koszulki Alka, lidera 
tych  nieformalnych  zawodów,  ko
szulki,  która  ciągle  była  za  daleko. 
Dawał  z  siebie  wszystko,  prawie 
wypluł płuca, ale niestety – na mecie 
był  ostatni.

–  To  przez  zakwasy  –  mruknął 
do siebie,  tłumiąc  łzy. Na chłopaków 

nawet nie  spojrzał,  rozpłynął  się  jak 
duch w półmroku wieczoru.

Następnego  dnia  również 
miał zakwasy.

I kolejnego.
I tak przez kilka dni.
W końcu ustąpiły, ale nie wpłynęło 

to w żaden sposób na sprawność Bog
dana.  Jego  ciało  protestowało,  gdy 
zmuszał je do wysiłku ponad siły, ale 
zawsze był ostatni. Nawet wtedy, gdy 
przeciwnik  był  tylko  jeden,  Bogdan 
docierał  na  metę  jako  drugi.  Mimo 
to – ciągle próbował.

Nigdy  nie  przyznał  się  kolegom, 
ile  znaczą  dla  niego  te  podwórkowe 
wyścigi i jak wiele przykrości sprawia 
mu  przegrana.  Być może,  gdyby  tyl
ko  takie  myśli  choć  przez  chwilę 
zaprzątnęły    ich  głowy,  zastano
wiliby  się  dlaczego  Bogdan  ciągle 
chce  się  ścigać, na okrągło,  dlaczego 
już nie  spotykają  się na normalnych 
zabawach, tylko bez przerwy jeżdżą. 
Ale  jakoś  nikogo  to  nie  obeszło. 
W końcu znudzili się tą permanentną 
gonitwą i poszli szukać innych rozry
wek. Na agresywną reakcję Bogdana, 
który  zagroził  im  zniszczeniem  ko
lekcji  ulubionych  żołnierzyków,  jeśli 
tylko  zejdą  z  rowerów,  zareagowali 
śmiechem i ruszyli oglądać Gwiezdne 
wojny na BlueRayu.  Chłopiec musiał 
znaleźć nowych przeciwników.

I  znajdował.  Dzieciaki  z  innych 
podwórek,  potem dzieciaki  z  innych 
szkół,  w  końcu  zapisał  się  na  małe 
zawody  kolarskie  zorganizowane 
z  okazji  obchodów  sześćsetlecia 
jego  miejscowości.  We  wszystkich 
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tych  potyczkach  plasował  się  gdzieś 
w  tyle  stawki,  ale  przynajmniej  nie 
był już ostatni.

Jego  zaangażowanie  zauważył 
niejaki  pan  Stefan,  podobno w  swo
im  czasie  znany  kolarz.  Pewnego 
dnia  wesoły  staruszek  odwiedził 
jego  rodziców.

–  Widziałem  go  na  zawodach  – 
wyjaśnił.  –  Wszyscy  traktowali  to 
tylko  jak  zabawę,  a  on  jako  jedyny: 
poważnie.  Widziałem  zacięcie 
na jego twarzy. Słyszałem, że codzien
nie  zasuwa.  Takiej  pasji  nie  można 
zmarnować,  szanowni  państwo! 
Pozwo licie,  że  będę  go  trenował? 
Zosta nie prawdziwym kolarzem!

Ku radości Bogdana – pozwolili. 
Chłopiec  rozpoczął  więc  profes

jonalne  treningi,  choć  tak naprawdę 
niewiele  się  dla  niego  zmieniło. 
Codziennie  się  ścigał,  ale  przecież 
robił  to  od  dłuższego  czasu,  za
nim  jeszcze  pojawił  się  pan  Stefan. 
Z  początku  uważnie  słuchał  wska
zówek  trenera,  z  otwartymi  ustami 
chłonął  jego  opowieści  o  zawodach 
sprzed  pięćdziesięciu,  czterdziestu 
lat  (najbardziej  lubił  te  o medalach, 
przypominających  duże  opłatki 
ze  złota),  gdy  jednak  dowiedział 
się,  że  staruszek  nigdy  nie  stanął 
na  podium,  stracił  zaintereso wanie. 
Pedałował  dalej,  coraz  szybciej 
i   szybciej,  ale nie  zwracał  już uwagi 
na  głos  Stefana,  drżący  jak  wróbel 
na mrozie. 

Mijały  lata,  a  Bogdan  coraz 
częściej startował w profesjonalnych 
zawodach.  Tym  razem  najczęściej 

znajdował  się  w  połowie  stawki. 
Rodzice  chyba  byli  z  niego  zadowo
leni,  wydawało  się,  że  Stefan  też. 
Bogdan jednak patrzył z nienawiścią 
na  zwycięzców.  W  wyobraźni  to  on 
zajmował pierwsze miejsce, pił szam
pana,  przytulał  atrakcyjną  hostessę, 
uśmiechał się szeroko do kamery, do
brodusznie  ściskał  prawice  pokona
nym rywalom, by pokazać  im,  że  co 
prawda teraz był lepszy, ale przecież 
nie o to w sporcie chodzi, wcale nie, 
mimo wszystko dobrze się spisaliście, 
koledzy...  A  potem  wyjmował  nóż 
i  podrzynał  gardła  zdobywcom 
 srebrnego  i  brązowego  medalu. 
Ludzie śmiali się na widok rzężących 
ciał,  z  których  szyi,  niczym  z  węża 
strażackiego,  sikała  jasnoczerwona 
krew, a gdy trupy upadały na ziemię, 
wiwatowali.

Wtedy    odczuwał  coś  w  rodzaju 
ulgi. 

Ale  były  to  tylko  marzenia, 
a  w  rzeczywistości  ciągle  mu  nie 
wychodziło.  Wkroczył  w  dorosłość, 
dostał  jakąś  nudną  pracę  jako  jakiś 
tam  copywriter,  lecz  wymyślanie 
haseł  reklamowych  jakiegoś  chleba 
wcale go nie ekscytowało. Wychodził 
z  roboty, wskakiwał  na  cztery  kółka 
i  przygotowywał  się  do  kolejnych 
zawodów.  Przegrywał  je,  wracał 
do  domu,  gdzie  rodzice  klepali  go 
drżącymi,  wysuszonymi  dłońmi 
po  ramionach,  a  potem  szedł  do 
swojego  pokoju,  by  tam wyć,  płakać 
i wbijać paznokcie w skórę.

Pewnego  dnia,  ruszając  do  pra
cy,  zauważył  stojący  przy  drzwiach 
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wejściowych  rower.  Z  początku 
myślał, że to jego góral, że nie schował 
go do piwnicy, ale nie: ten był czarny, 
jak  gdyby  większy,  masywniejszy, 
drapieżniejszy.  Do  siodełka  przykle
jona była karteczka.

„Prezent  dla  mojego  idola.  Twój 
największy fan.” 

Bogdan  zmiął  kartkę  w  ręku, 
warknął  jak  zwierz  i  posłał  po
jazdowi  kopniaka.  Rower  runął 
z  meta licznym  jękiem  na  trawnik. 
Nie  patrząc  już więcej  na  „prezent”, 
kolarz ruszył do pracy.

Gdy z niej wrócił, góral ciągle stał 
koło drzwi. 

– Won mi stąd! – krzyknął do niego, 
jak gdyby przedmiot mógł posłuchać 
i,  spuściwszy  smutno  kierownicę, 
odjechać  swoją  drogą.  Gdy  nic  ta
kiego  się  nie  stało,  Bogdan  musiał 
sam poprowadzić go na śmietnik.

Gdy  jednak  tak  szedł w  akompa
niamencie  delikatnego  odgłosu  kół 
sunących po drodze, nagle w głowie 
pojawiła mu się myśl: „A może jednak 
spróbować? Co mi szkodzi?”

Przystanął.  A  potem  wskoczył 
na  siodełko  i  popędził  przed  siebie. 
Nie, nie popędził: poleciał.

Wtedy,  za  pierwszym  razem, 
w  dniu  swych  piętnastych  urodzin, 
wydawało  mu  się,  że  lata,  ale  teraz 
było  zupełnie  inaczej.  Teraz  tamto 
wspomnienie  wydawało  mu  się 
dość  żałosne.  Teraz  nie  czuł  wcale, 
że  na  czymkolwiek  jedzie,  że  siedzi 
na  jakimś  żelastwie.  Rower  zniknął. 
Był  tylko  wiatr,  słońce  na  twarzy; 
była  prędkość,  o  jakiej  nie  marzył, 

była  radość,  jakiej  nigdy  jeszcze  nie 
odczuwał. 

Do  następnych  zawodów 
przystąpił  ze  swoimi  nowymi  dwo
ma kółkami.

I  pierwszy  raz  w  życiu  odebrał 
srebrny medal.

***

Kolejne  zawody,  następne, 
następne,  pięćdziesiąte,  siedem
dziesiąte.  Zawsze  drugi.  Pieniądze, 
sława,  uznanie.  Stał  się  w  końcu 
profesjonalnym  kolarzem,  mógł  żyć 
ze swej pasji,  rzucić pracę w agencji 
reklamowej,  poświęcić  się  tylko 
i  wyłącznie  treningom.  Ale  ciągle 
był drugi.

Rodzice byli z niego dumni. Klepali 
go po plecach, chwalili się sąsiadom. 
Coraz częściej pytali o  ich córkę: czy 
już  wyszła  za  mąż,  czy  jeszcze  nie. 
Pan  Stefan  przestał  go  odwiedzać. 
Chyba umarł.

Sny Bogdana były srebrne, ohydne 
srebro  zalewało mu  oczy,  wdzierało 
się  w  jego  świat.  Budził  się  z  krzy
kiem,  a  potem  schodził  do  kuchni, 
by  zaparzyć  sobie  herbatę  i  sączył 
ją  przez  całą  noc,  aż  do  rana,  aż  do 
chwili,  gdy  na  horyzoncie  pojawiła 
się złota tarcza słońca.

Podczas  któregoś  z  treningów 
spadł  z  roweru.  Długo  pewnie  by 
tak  leżał,  samotny,  na  środku  leśnej 
drogi, gdyby akurat nie szedł tamtędy 
leśniczy.  Gdy  Bogdan  obudził  się, 
odkrył, że znajduje się w szpitalu. Byli 
tam też rodzice. Oboje przerażeni.
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Lekarz,  starszawy  facet 
o  czerwonej,  nalanej  fizys,  mówił 
coś  o  raku.  Rodzice  płakali,  kryli 
twarze w dłoniach, ale  ich  syn  tylko 
westchnął.  Czuł  się  trochę  tak,  jak 
gdyby tego raka miała zupełnie inna 
osoba.  W  jego  umyśle  pojawiła  się 
jedna myśl: „Mam już mało czasu”.

Trenował  coraz  częściej  i  jesz
cze  ciężej,  choć wszyscy mówili mu, 
by  przestał,  by  odpoczął.  Pewnego 
dnia, gdy zakręciło mu się w głowie, 
pierwszy  raz  w  życiu  pomyślał, 
że  może  tym  razem  odpuści  sobie 

trening,  pójdzie  do  domu,  nabierze 
sił, żeby jutro dać z siebie wszystko...

Nim  jednak  zdołał  postawić  sto
py  na  ziemi,  z  roweru  wystrzeliły 
czarne macki i boleśnie wbiły mu się 
w  miednicę.  Przez  nerwy  Bogdana 
przeszedł elektryczny dreszcz.

– Ejże, nie obijamy się! – Kierow
nica przekrzywiła  się w  jego  stronę, 
wyrosły  w  niej  usta,  duże,  czer
wone,  śliniące  się.  – Mamy  dużo  do 
 zrobienia, prawda?

–  Kim  jesteś?  Co  tu  się  dzieje?  – 
sapnął  Bogdan.  Dopiero  teraz  zdał 

Kosma Woźniarski
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sobie  sprawę  z  tego,  że  jechał  albo 
raczej pojazd, tymi swoimi mackami 
poruszał jego nogami, by pedałowały. 

–  Ja?  –  Usta,  uśmiechnąwszy  się, 
posłały  mu  buziaka.  –  Twoim  przy
jacielem,  nie  pamiętasz?  Nowotwór 
wyżarł  ci  mózg?  Najlepszym  ro
werem, jakiego kiedykolwiek miałeś. 
Pomagamy sobie nawzajem.

–  Jak  to?  –  Pędzili  coraz  szyb
ciej.  Ściana  lasu  zmieniła  się 
w zieloną smugę.

–  Normalnie.  Wyczułem  twoją 
rozpacz,  twoją  nienawiść,  gniew. 
Wiesz,  nie  jestem  sam,  jest  nas 
więcej.  I wszyscy  lubimy właśnie  ta
kie smakołyki. Nie wiesz, jak smakuje 
czysty  gniew,  pyszności.  Ty mi  więc 
dajesz  tę  delicję  (i  niedługo  zoba
czysz,  zostanie  z  ciebie  czyściutki, 
piękny  szkielecik,  w  sam  raz  dla 
pieska,  gdybyś  go  miał,  oczywiście), 
a w zamian pozwalam ci realizować 
marzenia. 

– Jestem zawsze drugi... – warknął 
kolarz, a stwór się roześmiał.

–  Oczywiście.  Nie  rozumiesz? 
To logiczne.

Bogdan  jednak  się  nad  tym  nie 
zastanawiał. Przypomniało mu się to, 
co powiedziały przed chwilą usta.

–  Pozwalasz mi?  Co  to  znaczy?  – 
spytał.

–  A  jak  sądzisz?  Całe  życie  jesteś 
ostatni,  a  teraz  jesteś  prawie najlep
szy. Jak sądzisz, dzięki komu?

– To... Ty to robisz? 
–  Brawo,  panie  Einsteinie! 

Długo  pan  nad  tym myślał?  A może 
skorzystał pan z koła ratunkowego?

Ciało  Bogdana  zapłonęło  żywym 
ogniem.  Zacisnął  mocno  zęby, 
aż poczuł ból w szczęce. Mrużąc oczy, 
pochylił się w siodełku i warknął:

– Puszczaj. Muszę jechać sam.
– Zuch. To mi się podoba!
Macki  schowały  się  w  rowerze. 

Mężczyzna  znowu  sam  pedałował, 
z własnej woli.

Jednakże z każdym dniem stawał 
się  coraz  słabszy.  Chudł  w  oczach, 
chwiał się na nogach, włosy wypadały 
mu  z  głowy  całymi  garściami.  Gdy 
spojrzał  w  lustro,  przestraszył  się. 
Patrzył na niego szkielet.

O  dziwo  inni  ludzie  zdawali  się 
tego  nie  zauważać.  Lekarz,  choć 
ciągle  był  zaniepokojony    stanem 
jego  zdrowia,  oznajmił,  że  trzyma 
się  całkiem  nieźle.  Rodzice  już  nie 
płakali.  A  organizatorzy  i  sędziowie 
zawsze  pozwalali  mu  brać  udział 
w kolejnych wyścigach. Gdy  pewnego 
dnia  zobaczył  w  telewizji  relację 
z najnowszych zawodów, na ekranie 
ujrzał  siebie  takim,  jakim  był  przed 
pojawieniem  się  choroby:  dużym, 
zdro wym,  młodym  mężczyzną. 
A potem popatrzył w lustro i widział 
trupa. 

– Który jest prawdziwy? – Drapał 
się po łysej głowie.

W  końcu  nie  miał  siły  wstać 
z łózka. Czuł się tak, jakby miał w so
bie,  w  środku,  jakiegoś  małego  pot
worka  o  wielkich  zębiskach,  który 
powoli, acz nieubłaganie wyżerał mu 
wnętrzności,  każdego  dnia  robił  so
bie obiadek z jego wątroby, śledzony, 
nerek, żołądka, jelit... 
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Nawet bogowie lękają się szaleńców

– I co, mój miły? – Słyszał w snach 
(albo  tuż  przed  zaśnięciem)  głos 
roweru.  –  Czujesz  już  rozpacz? 
Czujesz już strach? Warto było? Jutro 
najważniejszy  dzień  twojego  życia, 
Mistrzostwa, a ty jesteś zbyt słaby, by 
wstać  z  łóżka. Wiesz,  mógłbyś  jutro 
wygrać,  naprawdę.  Ale  zdechniesz, 
śmieciu,  okazja  przejdzie  ci  koło 
nosa. Byłeś tak blisko, nieboraku, tak 
blisko! A  jednak:  znowu  ostatni,  co? 
Było warto? Ja ci powiem tak: według 
MNIE było warto!   

Zacisnął  szczęki.  Rzeczywiście, 
jutro Mistrzostwa...

Gdy  nad  ranem  słabe  promie
nie  słońca  zaczęły  wciskać  się  do 
pokoju,  zsunął  się  z  łóżka. Nie mógł 
chodzić.  Czuł  się  tak,  jak  gdyby  nie 
miał już żołądka, jakby w środku był 
pusty.  Teraz  rozumiał,  co  znaczyło 
wyrażenie:  „skóra  i  kości”.  Worek 
kości  obleczony  starą  szmatą,  oto 
czym był.

Czołgał  się  po  podłodze,  czołgał 
się  do  drzwi,  niemalże  stoczył 
ze  schodów,  a  w  końcu  wypełzł 
na trawnik. Trawę pokrywała rosa.

Rower  stał  tuż  obok,  oparty 
o ścianę domu.

– Co tu robisz? – spytał, a jego głos 
tym  razem  był  wyprany  z  emocji.  – 
Powinieneś  leżeć,  wypoczywać.  Tak 
w ogóle to powinieneś już zdechnąć. 
A,  rozumiem.  – Gdy Bogdan chwycił 
oburącz  ramę górala,  na kierownicy 
pojawiły się wykrzywione szyderczo 
usta.  –  Chcesz  błagać  o  litość,  tak? 
Śmierć  zagląda  ci  w  oczy  i  myślisz, 
że ja...

– Nie. – Bogdan powoli wstał z zie
mi, z trudem usadowił się na siodełku. 
Nogi  miał  ciężkie  jak  marmurowe 
ko lumny,  palce  dłoni  nie  chciały 
zacisnąć się na kierownicy. W końcu 
jednak,  powoli,  ociężale,  zaczął 
pedałować.  –  Jedziemy  na  wyścig  – 
oznajmił.

–  Nie  wytrzymasz...  –  zauważył 
rower, ostrożnie, cicho.

– Jeszcze zobaczymy.
– Zdechniesz po drodze.
– Jeszcze zobaczymy.
Dojechał  na  zawody.  To  był 

wspaniały  dzień.  Tysiące  tysięcy 
ludzi,  morze  otaczających  go  oczu, 
machali  do  niego,  spiker  coś  tam 
oznajmiał przez mikrofon, była  tele
wizja  i  piękne  dziewczęta.  Byli  też 
przeciwnicy i złoty medal, gotowy do 
odebrania.  Słońce  świeciło  złotem, 
wiatr  muskał  go  delikatnie  po  twa
rzy.  Gdy  rozległ  się  wystrzał,  zaczął 
pedałować tak szybko, jak jeszcze nig
dy w życiu.  Pędził  przed  siebie, nikt 
nie mógł  się z nim równać. Zostawił 
wszystkich z tyłu.

Nagle rower  krzyknął:
– Przestań! Przestań! Nie czujesz, 

jak  jesteś  słaby?  Wszystko  straciłeś, 
wszystko przegrałeś, nie rozumiesz?

–  Jeszcze  wygram  –  mruknął 
Bogdan.  Gdzieś  w  środku  narastał 
ból,  okropny,  nie  do  wytrzymania, 
choć przecież nie miał już narządów 
wewnętrznych,  które  mogłyby 
go  boleć.  Pędził  przed  siebie,  jak 
na skrzydłach wiatru.

–  Nie!  –  Stwór  wrzeszczał  coraz 
głośniej,  z  coraz  większą  rozpaczą 
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w  głosie.  –  Nie  tak  miało  być!  Nie 
tak!  Powinieneś  zdechnąć  w  domu! 
Powinieneś  się  bać!  Gdzie  płacz, 
gdzie rezygnacja? Powinieneś błagać 
o  litość!  Kim  ty  jesteś?  Powinieneś 
żałować,  powinieneś  już  dawno 
zrozumieć, że to wszystko...

– Nieważne – wycedził mężczyzna. 
Z  ramy  wystrzeliły  czarne,   ostre 

macki,  owijając  się  wokół  jego 
nóg,  przecinając  skórę.  Bogdan  nie 
zwolnił. Nie potrafiły go zatrzymać.

–  Nie!  Przestań!  Zabijasz 
mnie!  –  Teraz  pojazd  krzyczał  histe
rycznie,  wysokim  głosikiem,  jak 
przerażone dziecko.

– Nieważne. Liczy się tylko złoto.
Bogdan  widział  już  koniec. 

Widział  ludzi:  czekali  na  niego,  wi
watowali, widział podium, na którym 
miał  odebrać  nagrodę.  Jedna  z  ma
cek pękła. Był już bardzo blisko. Nogi 
eksplodowały  w  fontannie  posoki, 
pedały  puściły  i  poleciały  gdzieś 
na  boki.  Zacisnął  palce  na  kierow
nicy,  wbił  paznokcie  w  rower  i,  ni
czym  krwawa  spadająca  gwiazda, 
przeleciał  przez  linię mety,  po  czym 
eksplodował, rozbił się o ziemię. Ale 

był pierwszy.
Ludzie  oglądający  tamtego  dnia 

wyścig  do  końca  życia  opowiadali 
o  tym  nieprawdopodobnym  finale. 
Wspominali kolarza , który z obłędem 
w oczach sięgnął po zwycięstwo, po to 
tylko,  by  chwilę  później  runąć  obok 
płonącego czarnego pojazdu,  i nigdy 
więcej  nie  powstać.  Gdy  sanitariu
sze  i  kamerzysta  rzucili  się  w  jego 
kierunku,  sportowca  już  nie  było. 
Wszyscy  krzyknęli  unisono,  kiedy 
na  ekranie  telebimu  pojawiła  się 
kupka  poczerniałych  kości  i  czaszka 
w stopionym kasku.

Najgłośniej  jednak  wrzesz
czał rower.

Morał i religia należą całkowicie 
do psychologii błędu: w każdym po
szczególnym wypadku następuje 
pomieszanie przyczyny ze skutkiem; 
albo pomieszanie prawdy ze  skutkiem 
tego, co się za prawdziwe uznaje; 
albo pomieszanie stanu świadomości 
z przyczynowością tegoż stanu.

–  Fryderyk Nietzsche
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Z  letargu  wyrwał  mnie  dzwo
nek  do  drzwi.  Otworzyłem  oczy, 
przetarłem  twarz  i  ziewnąłem, 
zastanawiając się, czy to aby na pew
no  nie  był  sen.  Nie  był.  Dzwonek 
odezwał  się  ponownie  –  krótkim, 
nieznoszącym  sprzeciwu  zgrzytem. 
Był  paskudny  i  przerażający.  Przez 
niego  we  własnym  domu  czułem 
się  jak  pensjo nariusz  zakładu 
zamkniętego, ale nigdy nie  starczyło 
mi motywacji, żeby go odłączyć.

Zrzuciłem  z  kolan  otwartego 
laptopa  i  przed  oczami  mignęły  mi 
fragmenty  mojej  niedokończonej 
powieści.  Już  samo  to  potrafiło 
popsuć  mi  humor.  Niezapowie
dziana  wizyta…  zapowiadała  się 
więc  katastrofalnie.

Otworzyłem  drzwi  i  wlepiłem 
spojrzenie  w  przygarbionego  starca 
w niebieskim mundurze. Obok niego 
stało pokaźnych rozmiarów pudło.

–  Jestem  listonoszem  – 
poinformował mnie.

–  A  co  mnie  to  obchodzi?  – 
zapytałem.

– Przyniosłem dla pana przesyłkę.
– Niczego nie zamawiałem.
– A co mnie to obchodzi?
Mężczyzna  uśmiechnął  się  rezo

lutnie, bardzo zadowolony z riposty.
–  Dobra,  dawaj  pan  to.  – 

Wyciągnąłem  przed  siebie  ręce, 
sięgając po pakunek.

–  E!  Nie  tak  szybko.  Naj
pierw  podpis.

Westchnąłem teatralnie, biorąc do 
ręki długopis. Czułem się,  jakby całe 
cierpienie  wszechświata  zwaliło  się 
na  mnie  właśnie  w  tym  momencie 
i  długopis  nagle wydał mi  się  ciężki 
jak ołowiana sztaba.

Muszę  się  napić  –  pomyślałem, 
podnosząc pisadło na wysokość most
ka. Listonosz podsunął mi kartkę.

–  Wyraźnie.  Imię  i  nazwisko  – 
podyktował.

–  Tajes.  –  Położyłem  na  kart
ce  swój  autograf.  Marzyło  mi  się, 
że kiedyś zostanę sławnym pisarzem 
i będę autografować kopie własnych 
książek  na  spotkaniach  autorskich. 
Jak do tej pory marzenia pozostawały 

Inferna
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równie dalekie, co śmieszne.  Jedyne, 
co przyszło mi autografować,  to  fak
tury  w  pracy.  Od  tego  mój  własny 
podpis obrzydł mi doszczętnie.

– Wie pan, co to może być? Ciężkie 
jak jasna cholera.

–  Przecież  mówiłem,  że  niczego 
nie zamawiałem – odparłem.

Listonosz  spojrzał  na  mnie  jak 
na  idiotę,  obrócił  się na pięcie  i  tyle 
go  widziałem.  Pudło  wtargałem  do 
domu.  Staremu prykowi  trzeba było 
przyznać  rację.  Było  ciężkie  jak  jas
na cholera.

Nie  trudząc  się  odpakowywa
niem  przesyłki,  od  razu  ruszyłem 
do  barku,  w  którym  –  wedle  wsze
lkiego  prawdopodobieństwa  –  po
winno  ostać  się  jeszcze  nieco  wina. 
Osuszałem  właśnie  drugi  kie
liszek,  gdy  po  raz  kolejny  tego  dnia 
zabrzmiał dzwonek. Przeraziłem się, 
rany boskie, aż ręka mi zadrżała! Kil
ka kropel wina spadło na podłogę.

Co  jest, do diabła? – pomyślałem, 
odkładając kieliszek.

– Dzień dobry, przesyłka dla pana.
Tym razem za drzwiami stała ko

bieta  w  okolicy  trzydziestki.  Dosko
nale  uprasowany  i  obciągnięty 
na ciele uniform sprawiał, że otaczała 
ją  aura  chłodnego  profesjonalizmu. 
O  takich nie można było powiedzieć 
nawet,  że  są  ładne  lub  brzydkie. 
Były  nijakie,  nijakie  jak  manekiny 
za sklepową witryną.

–  Co  tym  razem?  –  Sytuacja 
zupełnie  zbiła  mnie  z  pantałyku. 
Miałem kończyć powieść, a wszystko 
wskazywało na to, że tego dnia moim 
jedynym zajęciem będzie otwieranie 
drzwi nieznajomym ludziom.

– Nie wiem.  To  pana  przesyłka  – 
odparła  kobieta.  Wręczając  mi 
paczkę  mrugnęła,  jakby  właśnie 
między  nami  doszło  do  jakiegoś  ta
jemnego  porozumienia.  –  Jeszcze 
podpis. O, tutaj.

Paulina Karpiarz



88

Inferna

– Tak, wiem.
Spełniłem formalności.
Kolejna  paczka  okazała  się 

lżejsza. Miała regularny, prostokątny 
kształt  i  wielkością  przypominała 
ryzę  papieru.

***

Późnym  popołudniem  zadzwonił 
Steve. Steve był chyba ostatnim moim 
znajomym, a już na pewno ostatnim, 
któremu czasem przyszło do łba, żeby 
mnie gdzieś wyciągnąć. Nawijał więc 
tę  samą  co  zawsze  gadkę,  a  ja,  tak 
samo jak zawsze, oponowałem przed 
wyjściem do ludzi.

– Chodź, mówię ci! Dobrze ci to zro
bi. Nie można ciągle siedzieć w domu 
i walić konia, hehe. Trzeba się czasem 
zabawić!  Wypijemy  parę  piw,  może 
będzie się działo coś ciekawego.

–  Stevie,  daj  se  siana.  Serio 
wolałbym  sobie  zwalić  niż  siedzieć 
nad tą pisaniną.

– No to w czym problem?
– Muszę to w końcu zamknąć. Nie 

można  pisać  jednej  powieści  trzy 
lata,  to  się  już  robi  śmieszne.  Ja  się 
robię śmieszny.

–  Śmieszny?  Ostatnio  jesteś 
najnudniejszą  pizdą  pod  słońcem  – 
wyznał mi głos w słuchawce. W gruncie 
rzeczy dość  przykra sprawa.

Poczułem  chęć,  by  wepchnąć 
Steve’owi  pięść  do  gardła,  ale  zaraz 
mi  przeszło.  Szybko  się  denerwuję, 
ale  równie  szybko  odpuszczam. 
Spalam się jak styropian albo piłeczka 
do pingponga.

– Gdzie i kiedy? – Poddałem się.
–  No,  w  końcu  zaczynasz  się 

zachowywać  normalnie.  Widzimy 
się w centrum, na rynku. Za godzinę. 
Pasuje?

Pasowało. Mniej więcej.
Poszliśmy  do  pierwszej  lepszej 

speluny,  Steve  zarzekał  się,  że  będą 
dobre dupeczki. Ponieważ ostatni raz 
nagą kobietę widziałem dwa tygodnie 
temu na filmie wiadomego gatunku, 
nie  miałem  nic  przeciw.  Prawdę 
mówiąc,  to  trochę nawet udzielił mi 
się entuzjazm tego pajaca.

Po  trzecim  piwie  czas  nieco 
zwolnił.  Zacząłem  zwracać  uwagę 
na  parę  dziewczyn,  które  siedziały 
w  drugim  rogu  sali.  Steve  zniknął 
gdzieś,  wmieszał  się  w  tłum 
w pomieszczeniu obok, gdzie jędrne, 
młode i spragnione zabawy ciała wiły 
się  na  parkiecie  do  rytmu  jakiegoś 
kiepskiego  disco.  Pomyślałem, 
że  podejdę  do  grupki  dziewczyn 
i zagadam. Znajdę jakiś pretekst. Tak, 
jestem  skończoną  cipą  i  potrzebuję 
pretekstu.  Zebrałem  się  na  odwagę 
i  ruszyłem do baru nieopodal,  gdzie 
wystrojony  modniś  z  samurajskim 
kokiem na głowie polerował  szklanki 
brudną  szmatą.  Zrobiło  mi  się  go 
żal. Facet podniósł wzrok znad kufla 
i usadowił na mnie spojrzenie swoich 
sarnich oczu. Najpewniej zrobiło mu 
się mnie żal.

–  Proszę  wściekłego  psa!  – 
wykrzyczałem,  próbując  przebić  się 
przez  wszechobecny  hałas  muzyki 
i rozmów.
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Barman  w  odpowiedzi  kiwnął 
głową  i  nalał mi wódki. Wypiłem  ją 
jednym  haustem  i  obejrzałem  się. 
Dupeczki  wciąż  siedziały  na  swoim 
miejscu. Była ich trójka, może więcej. 
Nie  widziałem,  bo  oparcie  wysokiej 
loży  zasłaniało  resztę  towarzystwa. 
Steve wciąż nie wracał.

A  co  mi  tam  –  pomyślałem 
i  postąpiłem  przed  siebie.  Poczułem 
swój  przyśpieszony  puls.  Z  każdym 
krokiem  robiło  mi  się  coraz  cieplej, 
a  początkowa  obawa  zastąpiona 
została dziwnego rodzaju pewnością, 
że wszystko będzie dobrze. Dotarłem 
do  stolika  i  zatrzymałem  wzrok 
na  jednej  z  dziewczyn.  Była  ładna, 
trzeba  przyznać.  Duże  niebieskie 
oczy,  frywolna  grzywka  w  czar
nym kolorze  i  coś kociego w  twarzy. 
Mój typ.

– Przepraszam –  zacząłem.  – Ma
cie może ognia?

Rzadko  zdarzało  mi  się  palić, 
ale  nie  potrafiłem  wymyślić  nicze
go  lepszego.

– Pewnie! – odparła czarnowłosa, 
wyciągając  z  torebki  zapalniczkę.  – 
Siadaj! Wiesz kto  to  jest? – zapytała, 
wskazując  na  kogoś  siedzącego 
w kącie. Przesunąłem głowę, tworząc 
sobie  przed  oczami  panoramę  całej 
loży.  Na  samym  jej  końcu  siedział 
uśmiechnięty facet z kolorowym drin
kiem i farbowaną na  czarno brodą.

– Kto? – zapytałem. – Elton John? 
Justin Bieber?

Próbowałem  być  zabawny,  ale 
mój performens wzbudził tu i ówdzie 
jedynie uśmiechy politowania.

–  No  co  ty,  to  Jack  F.!  –  Nowa 
niedoszła  koleżanka  albo  nie 
zauważyła  mojego  żałosnego  żartu, 
albo  też  spuściła  na  niego  zasłonę 
milczenia,  co  zasługiwałoby  na  pe
wien szacunek.

Nie bardzo wiedziałem, czy powi
nienem  coś  powiedzieć.  Poczułem 
się zgaszony jak pet, bo w tym towa
rzystwie moja nieznajomość Jacka F. 
wyraźnie należała do faux pas.

–  Aha  –  mruknąłem.  Czułem, 
że  powinienem  powiedzieć  coś 
więcej, żeby nie wypaść na totalnego 
gbura.  –  I  co pan  robi?  –  zapytałem, 
patrząc na lalusia z brodą.

– To sławny pisarz! – odpowiedziała 
za niego jedna z fanek.

Ożywiłem  się.  Pisarstwo  zawsze 
wzbudzało  we  mnie  silne  emocje. 
W końcu sam się tym zajmowałem.

–  A  co  napisał?  –  Nie  mogłem 
zmarnować  przecież  okazji 
na zawodową pogawędkę.

–  Jak  to  co? Generacja Wallmart! 
Nie  znasz?  –  Reakcja  czarnowłosej 
ocierała się o zbulwersowanie.

– Chyba nie. Ja też jestem pisarzem. 
Chociaż  może  nie  takim  znowu 
sławnym – dodałem z przekąsem.

– I co napisałeś? – Brodacz włączył 
się do rozmowy.

– Kilka opowiadań, jedną powieść. 
Druga w drodze.

Laluś pokiwał głową z udawanym 
uznaniem. Wiedziałem, że gówno go 
obchodzi  moje  pisarstwo.  Podobnie 
było zresztą ze mną. Też gówno mnie 
obchodziło  jego  pisarstwo.  Byliśmy 
jak  psy,  które  wzajemnie  wąchają 
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sobie  tyłki  i  sikają  na  hydranty  by 
zaznaczyć  swój  teren.  Ten  tutaj  był 
czystej  krwi  pudlem.  Ja  mogłem 
aspirować co najwyżej na kundla.

Nagle  coś  mi  się  przypomniało. 
Skojarzyłem pewne fakty.

–  Zaraz…  Czy  to  ten  człowiek, 
który  prowadził  bloga?  A  potem 
napisał  książkę  i  został  sławny?  – 
rzuciłem do czarnej.

– Dokładnie, to właśnie on. Jack F. 
we własnej osobie! – odpowiedziała.

Zemdliło mnie.
Oczywiście, że znałem tego gościa. 

Cały kraj  trąbił  o  jego przenikliwym 
i ambitnym piórze oraz zdolności do 
zaglądania  pod  poszewkę.  Pierdolę 
takie zdolności – pomyślałem.

Jedna  z  lasek  musiała  dostrzec 
malującą się na mojej twarzy odrazę, 
bo zapytała:

– Nie lubisz Jacka?
– Nie to, że nie lubię – odparłem.
– Zatem?
Wszyscy  zaczęli  się  we  mnie 

wpatrywać.  Wszystkie  te  kształtne 
i młode dziewczyny patrzyły na mnie 
jak  na  muchę,  która  nasrała  im 
do zupy.

–  Zatem  co?  Po  prostu  pisanina 
Jacka,  bez  obrazy,  to  pretensjonalne 
gówno.  Pod  płaszczykiem  inteligent
nej  analizy  kryje  się  frustracja, 
miałkość.  Ten  gość  może  i  coś  tam 
wie,  ale  popełnia  najgorszy  grzech 
laika. Wydaje mu się, że ma w głowie 
dużo więcej, niż ma w rzeczywistości.

Moja opinia na chwilę uciszyła to
warzystwo, a sam Jack wpatrywał się 
we mnie  swoimi  rybimi  oczami  bez 

wyrazu.  Nie  wiedziałem,  czy  zamie
rza mnie zdzielić, czy się rozpłakać.

– A ja sądzę, że Jack to nasz polski 
Bukowski – oznajmiła czarnowłosa.

–  O  kurwa,  tylko  nie  to.  – 
Czekałem na to porównanie, jak tylko 
zrozumiałem  z  kim mam do  czynie
nia.  –  Gdyby  Bukowski  to  usłyszał, 
przewróciłby  się  w  grobie,  a  jego 
białaczka dostałaby białaczki.

–  Jesteś  po  prostu  zawistny, 
bo  sam  niczego  nie  osiągnąłeś.  – 
Jedna  z  fanek  Jacka  F.  rzuciła  mi 
wściekłe spojrzenie. – Nie jesteś spec
jalnym płatkiem śniegu.

–  To  prawda,  ale  nie  jestem  też 
kawałkiem  gówna,  tak  jak  ten  tu.  – 
Wskazałem  na  pisarzynę  obok. 
W  tym  właśnie  momencie  wyrósł 
przed nami Steve.

–  O.  –  Zdziwił  się.  –  Widzę, 
że znalazłeś sobie towarzys… A niech 
mnie, czy to Jack F.?!

***

Obudziłem się skacowany. Chciało 
mi  się  rzygać,  w  bolącej  głowie  coś 
dziwnie  buczało,  a  nad  tym wszyst
kim unosił się smród potu i alkoholu.

Kiepsko  –  pomyślałem  i  wstałem 
z  łózka  lewą  nogą.  Mój  wzrok 
zatrzymał  się  na  tajemniczych 
pakunkach,  o  których  na  śmierć 
zdążyłem  już  zapomnieć.  Zabrałem 
się  do  zdzierania  z  nich  szarego  pa
pieru. Gdy skończyłem z mniejszym, 
moim  oczom  ukazała  się…  Ryza  pa
pieru.  Zaśmiałem  się  triumfalnie, 
bo wcześniej udało mi się bezbłędnie 
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odgadnąć  zawartość.  Przy  drugiej 
z  paczek  zadanie  było  utrudnione, 
ale zacząłem pomału przeczuwać, co 
może  znajdować  się  w  środku.  Nie 
myliłem się.

Po ściągnięciu papieru i rozdarciu 
pudeł moim oczom okazała się nowiut
ka maszyna do pisania. Była piękna. 
Najpiękniejsza  rzecz,  jaką  widziały 
moje  oczy.  Brązowozłota,  klasyczna 
i – prawdopodobnie – niezwykle cen
na. Kto mógł  sobie  pozwolić  na  zro
bienie mi  takiego prezentu? A może 
to pomyłka? Na pewno nie, przecież 
listonosz  doskonale  wiedział,  komu 
przynosi  paczkę.  Chciał  nawet  pod
pis.  Zacząłem  przeglądać  opako
wania w poszukiwaniu nadawcy, ale 
nie  było  tam  niczego,  co  mogłoby 
mi  dać  jakąkolwiek  podstawę  do 
poszukiwań. Tabula rasa.

Kilka  razy  na  próbę  dotknąłem 
klawiatury.  Chodziła  nienagan
nie.  Wyciągnąłem  jedną  z  kartek, 
włożyłem  w  chwytak  i  dla  próby 
napisałem jedno zdanie.

Głowa boli mnie jak sam skurwysyn.

Najwyraźniej  zasugerowałem  się 
treścią, bo dokładnie w tym momencie 
poczułem potężne ukłucie bólu, które 
prawie  zwaliło  mnie  z  nóg.  Wielok
rotnie  zarzekałem  się,  że więcej  nie 
tknę alkoholu,  ale  za każdym razem 
nic z tego nie wychodziło. Mam silną 
słabą wolę.

Odszedłem od biurka i położyłem 
się  na  łóżku.  Wtedy  znów 
zadzwonił Steve.

–  Jak  się  czujesz?  Boli  łeb?  – 
zapytał.  –  I  bardzo  dobrze, 
bo  zachowywałeś  się  wczoraj  jak 
skończony  fiut  –  dodał,  nie  czekając 
na odpowiedź.

– O co ci chodzi, Steve?
–  O  twoją  gadkę  do  Jacka.  To 

porządny  chłop,  zna  się  na  swo
jej robocie.

Aha,  pomyślałem,  chyba  ktoś  tu 
zasięgnął języka.

– Steve, weź spierdalaj.
–  Sam  spierdalaj.  Zacznij  się 

zachowywać,  bo  inaczej  zgnijesz 
w tej swojej ruderze. I jeszcze jedno…

– Ta?
– Nigdy nie będziesz tak dobry jak 

Jack F. – rzucił i rozłączył się.
Wkurwił  mnie,  muszę  przyznać. 

Wstałem,  rozmasowałem  głowę 
i przeszedłem się nerwowo po poko
ju.  Znów  usiadłem  przy  maszynie 
i napisałem parę słów.

Steve to wielki kutas.

Od  razu  mi  ulżyło.  Zerknąłem 
na  laptopa.  Moja  niedokończona 
powieść wzywała. Podsunąłem sobie 
pod  nos  ekran  i  przeczytałem  kilka 
ostatnich  zdań.  Potem wsunąłem do 
maszyny  kartkę  papieru  i  zacząłem 
pisać dalej.

To  niesamowite,  ale  moja 
wena  wróciła.  Pisząc  na  maszynie, 
produkowałem  dwie,  trzy  strony 
na  godzinę.  Gdy  przerzucałem  się 
na  laptopa  –  nie  mogłem  stworzyć 
nawet  zdania.  Najwyraźniej  wiele 
było  prawdy  w  powiedzeniu, 
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że  nowa  miotła  zawsze  lepiej  za
miata.  Wieczorem  skończyłem 
rozdział.  Nawet  nie  zauważyłem, 
kiedy słońce zniknęło za horyzontem. 
Pisałem wciąż i wciąż, a gdy w końcu 
odszedłem  od  maszyny  okazało 
się,  że  jest  środek  nocy.  Miałem 
przed  sobą  pokaźny  plik  kartek. 
Przejrzałem je pobieżnie i położyłem 
się  spać. Byłem zbyt wyczerpany, by 
zdjąć ubranie. Gdy tylko moja głowa 
dotknęła poduszki, odpłynąłem.

Śniły  mi  się  wydarzenia 
z powieści. Seryjny morderca porywał 
i torturował młode kobiety. Wyrywał 
im  paznokcie  i  zęby,  a  następnie 
wielokrotnie  gwałcił.  Pisanie  o  tym 
było  fraszką,  ale  patrzenie  na  to 
i słuchanie krzyków ofiar…

Obudziłem  się  zlany  potem. 
Łóżko  był  przemoczone  do  suchej 
nitki.  Nieźle  się  załatwiłem,  nie  ma 
co.  Gdy  moje  spojrzenie  napotkało 
maszynę do pisania, zadrżałem. Była 
tak cholernie piękna! Nie myłem się, 
nie jadłem. Od razu wróciłem do pisa
nia. Nie mogłem się od tego oderwać, 
bo  uderzanie  w  te  idealnie  zapro
jektowane  stalowe  klawisze  było 
hipnotyzujące. Nawet sam wydawany 
przez  nie  dźwięk  koił  moje  zmysły 
i  wprowadzał  w  pomieszczeniu 
atmosferę  artystycznego  uniesie
nia.  Próbowałem  wyszukać  dane 
wytwórcy  maszyny,  żeby  złożyć  mu 
gratulacje.  Niestety,  nie  była  syg
nowana.  Miała  na  sobie  jedynie 
nazwę  mo delu.  Inferna.  No  tak,  ro
bota  diabelsko  dobra.  Przekopałem 
się  przez  tuzin  stron w Google’u,  by 

porównać  modele i zlokalizować pro
ducenta,  ale  nie  dało  to  żadnego  re
zultatu. Żadne ze  zdjęć w  Internecie 
nie przedstawiało mojego cuda. Może 
jesteś jedna na miliard? – pomyślałem, 
czule głaszcząc stalową obudowę.

Popołudniu odwiedziła mnie Elise, 
siostra Steve’a. Od rana usiłowała się 
skontaktować  z  bratem,  ale  ten  nie 
dawał  znaku  życia.  Przepytała mnie 
dokładnie,  ale  nie  bardzo  mogłem 
jej  pomóc.  Nie  miałem  pojęcia,  co 
robi  ten  złamas  i  w  ogóle  mnie  to 
nie  obchodziło.  Elise  odeszła  więc 
niepocieszona.  Tuż  przed  wyjściem 
zaproponowałem  jej  drinka,  ale  ona 
jedynie obdarzyła mnie spojrzeniem 
zarezerwowanym  dla  karaluchów. 
Cóż, zapomniałem, że nie jestem lubia
nym  człowiekiem.  Dobrze,  że  nieźle 
radzę sobie z tą świadomością.

Znów  usiadłem  do  pisania. 
Słowa  wypływały  spod  moich  pal
ców, układały się w zdania i akapity. 
Przelewałem  na  papier  cały  świat 
i  każdy  jego  element  błogosławiłem 
kształtem  i  formą.  Byłem  stwórcą, 
prawdziwym  demiurgiem.  Nikt  nie 
mógł  się  ze  mną  równać,  gdy  tak 
siedziałem  pochylony  nad  Inferną. 
Trwało to dzień i noc, bo choć kolej
nego  dnia  miałem  iść  do  pracy, 
to  perspektywa  ta  wydała  mi  się 
wówczas  dziwnie  nierealna.  Byłem 
w  końcu  artystą!  Spod  moich  pal
ców  wypływała  sztuka!  Czułem  się 
jak  najsławniejszy  z  kompozytorów, 
którego dłonie – zamiast na klawiszach 
maszyny – spoczywają teraz na klapie 
fortepianu. Regularny  stuk wydawał 
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mi  się  najpiękniejszą  z  sonat,  przy 
której  dzieła   Mozarta  bledły,  jak 
 wystawione na słońce książki.

Nawet nie zauważyłem, gdy moja 
powieść  dobiegła  końca.  Udało  się; 
skończyłem.  Była  doskonała  i  nie 
wątpiłem, że wydawcy będą się o nią 
bić,  ale  na  to  miał  dopiero  przyjść 
czas.  Teraz  chciałem  skupić  się  je
dynie na tworzeniu.

Gdy  zadzwonił  do  mnie  szef, 
powiedziałem  mu,  żeby  spierdalał. 
Nie  miałem  czasu  na  tego  typu 
błahostki.  Zostałem  bez  pracy,  ale 
czy  to  było  jakkolwiek  ważne? 
Oczywiście, że nie. Poświęciłem temu 
tylko jeden akapit:

Mojego szefa  powinien trafić szlag. 
Jego i to przeklęte  biuro.

***

Znów  śniły  mi  się  wszystkie  te 
potworne  rzeczy.  Obudziłem  się 
z  zamrożonym  pod  powiekami 
widokiem  krwi  i  ciał.  Przeżywałem 
powtórnie  wszystkie  wydarzenia 
ze  swojej  powieści,  tyle,  że  tym 
razem  sam  brałem  w  nich  udział. 
Czasem byłem mordercą, bezlitośnie 
pozbawiającym  życia  swoje  ofiary, 
innym  razem  wcielałem  się  w  rolę 
ścigającego  go  detektywa,  zaś  jeszc
ze  innym…  Ofiarą.  Ból  był  taki  re
alny! Budząc  się, byłem przekonany, 
że  na  pościeli  zobaczę  ślady  krwi 
i  fragmenty  ciał.  Jednak  nic  takiego 
się nie działo. Posuwałem się jedynie 
coraz  dalej  w  fabule,  nieuchron

nie  zbliżając  się  do  zakończenia. 
Napawało mnie to przerażeniem. Kim 
będę,  gdy  dojdzie  do  rozwiązania? 
Schwytanym  mordercą?  Martwą 
ofiarą? Odważnym detektywem?

Włączyłem radio, by uciec myślami 
od  tej  ponurej  wizji.  Spiker  mówił 
właśnie  o  jakimś  pożarze.  Podobno 
od niefortunnego uderzenia pioruna 
zajął  się  cały  budynek.  Byli  ranni 
i zmarli. Cóż, kilku ludzi pożegnało się 
ze światem. Ich szczęście, ale kogo to 
w ogóle interesuje? Przecież wszyscy 
mają własne problemy. Przed chwilą 
ocknąłem się zlany potem, a oni jesz
cze mówią mi o pożarach. Jakbym nie 
był już dość znerwicowany.

Zadzwoniłem  do  Steve’a,  ale 
nie  odebrał.  Pewnie  zgubił  telefon. 
Chciałem  go  przeprosić,  bo  chyba 
 faktycznie  przegiąłem.  No  ale… 
Nie  dziś,  to  jutro.  W  międzyczasie 
do  głowy  wpadł  mi  nowy  literacki 
pomysł.  Naprawdę  pierwszorzędny 
koncept!  Rzecz  traktować  miała 
o życiu na ziemi po wielkiej natural
nej katastrofie. Uśmiechnąłem się do 
swoich myśli.

Pisanie  to  wspaniała  czynność  – 
pomyślałem.  Pozwala  nam  stworzyć 
całkiem  inną  rzeczywistość. 
Wynagrodzić  tych,  którzy  są  god
ni  nagrody.  Potępić  tych,  którzy 
na potępienie zasługują. My – którzy 
kreujemy  nowe  światy  –  władamy 
nie  tylko  słowem,  ale  też  myślą  in
nych ludzi. Opowieści są jak zaklęcia, 
za pomocą których wkradamy się do 
umysłów innych i zaklinamy je wedle 
własnego życzenia.
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Usiadłem  przed  biurkiem,  gotów 
nadać kształt mojej nowej koncepcji.

Pierwszy meteoryt spadł na dom 
sławnego pisarza, Jacka F. Jack, 
nieświadom zagrożenia, wylegiwał się 
na kanapie z butelką piwa w dłoni. Nie 
miał żadnych szans. Potem, gdy już 
na miejscu zjawiła się policja i straż 
pożarna, odkryto, że jego luksusowa 
willa zniknęła z  powierz chni ziemi, 
zastąpiona przez olbrzymich rozmiarów 
krater. Kolejny kosmiczny pocisk…

I  znów  ten  przeklęty  dzwonek! 
Kiedyś  naprawdę  dostanę  od 
tego  zawału.  Przerwałem  pisanie 
i podreptałem do drzwi. Na zewnątrz 
stała  trójka  ludzi w mundurach. Nie 
wyglądali przyjaźnie.

–  Detektyw  Kowalsky.  –  Jeden 
z  nich  pomachał  mi  przed  twarzą 
odznaką. – Chcielibyśmy zadać panu 
kilka pytań.

Spojrzałem  na  nich  zdumiony. 
Kowalsky był najwyższy z całej trójki. 
Pozostali stali po bokach i chowali się 
w jego cieniu.

–  Kutas  i  jaja  –  szepnąłem, 
nie  mogąc  powstrzymać  silne
go  skojarzenia.

–  Słucham?  –  Kowalsky 
zmrużył oczy.

– Zapraszam panów do środka.
Policjanci weszli do przedpokoju. 

Gestem  zaprosiłem  ich  dalej,  do  sa
lonu. Usiedliśmy przy stole.

– Herbaty? Kawy?
Wszyscy  synchronicznie  po

krę cili  głowami,  jak  gdyby  byli 

 jednym  organizmem.
–  Proszę  pana,  przejdźmy  do 

rzeczy. Gdzie pan spędził wczorajszy 
i dzisiejszy dzień? – zapytał Kowalsky.

Pozostali  milczeli,  obserwując 
wnętrze. Wycofali się, pozwalając by 
ich pan wykonywał swoje obowiązki. 
Jak dobrze wyszkolone psy.

– Tu – odparłem.
– W domu?
–  Aha  –  przytaknąłem.  – 

W czym problem?
– Może pan to jakoś potwierdzić? 

Jacyś świadkowie?
Parsknąłem w rękaw.
–  Niestety  nie.  Ostatnie  dwa  dni 

spędziłem  pisząc.  Nie  widuję  się 
z ludźmi zbyt często.

– Rozumiem.
– Zatem… W czym problem?
–  Badamy  zaginięcie  Stephena 

Douglasa.  Podobno  był  pan  jedną 
z ostatnich osób, z którymi widział się 
przed zaginięciem.

– To możliwe, widzieliśmy się dwa 
dni temu w klubie.

–  Wiemy  o  tym.  Doszło  między 
wami do sprzeczki, prawda?

– Nie między nami, a między mną 
a  innym  z  gości.  I  nie  do  sprzeczki, 
po  prostu  wyraziłem  swoją  opinię 
na  temat  wartości  artystycznej 
jego książki.

– A Douglas?
–  Steve  chyba  jest  fanem 

tego  drugiego.  Stąd  wynikł  pro
blem.  Rozmawiałem  z  nim  dzień 
później  przez  telefon  i  kazałem  mu 
spierdalać.  Chociaż  to  też  pewnie 
panowie wiecie.
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– Wiemy.
–  I  od  tamtej  pory nie  opuściłem 

pomieszczenia  –  wyznałem  zgodnie 
z prawdą.

–  Gdzie  pan  pracuje?  – 
zapytał  Kowalsky.

–  Obawiam  się,  że  na  chwilę 
obecną chyba jestem bezrobotny.

– Chyba?
–  Mój  szef  mógł  źle  odebrać 

pewną propozycję.
– Jaką?
– Kazałem mu spierdalać.
Brwi  policjanta  uniosły  się 

w  zdziwieniu.
–  Często  każe  pan  spierdalać 

ludziom,  z  którymi  rozmawia  pan 
przez telefon?

–  Nie  rozmawiam  zbyt  często, 
więc wychodzi na to, że tak.

–  W  takim  razie  cieszę  się, 
że jesteśmy tu osobiście.

–  Ja  też.  To  co  teraz?  Jes
tem  aresztowany?

–  Nie,  przynajmniej  na  ten 
czas.  Chciałbym  przesłuchać  pana 
pracodawcę.  Jak  się  nazywa  i  gdzie 
go znajdziemy?

–  John  Dalby.  Rollet  Corporation, 
West End…

–  End  Avenue?  –  wszedł  mu 
w słowo policjant.

–  Tak,  skoro  pan  sprawdził,  to 
po co mnie pan pyta?

–  Nie  sprawdziłem,  po  prostu 
słuchałem  wiadomości.  Cała  firma 
upadła  dziś  rano.  John  Dalby  nie 
żyje. Spłonął od uderzenia piorunem, 
a wraz  z  nim  cały  budynek.  Zginęło 
jeszcze kilku pracowników.

Nie wiedziałem, co powiedzieć.
– Wygląda pan na zaszokowanego.
– Bo jestem zaszokowany.
–  I  ma  pan  cholernie  dużo 

szczęścia.  Gdyby  poszedł  pan  tego 
dnia do pracy…

– …  to  nie wiadomo,  co mogłoby 
się stać – dokończyłem.

– Dokładnie.
Policjanci przyglądali mi się pode

jrzliwie, gdy w zamyśleniu gładziłem 
obudowę Inferny.

–  Piękna  maszyna  –  wydusił 
z  siebie  jeden  z  policjantów 
towarzyszących detektywowi.

Pochwyciłem  jego  spojrzenie. 
Gapił  się  na  maszynę  jak  cielę 
na malowane wrota.

–  To prawda. Mój wielki  skarb.  – 
Położyłem  nacisk  na  słowo  mój 
i  dostrzegłem  w  oczach  mężczyzny 
zawód.  Nie  dziwiłem  mu  się  ani 
trochę.  –  Pan  też  pisze,  praw
da?  –  zapytałem,  choć  znałem 
już odpowiedź.

–  Tak,  zdarza  mi  się  czasem  – 
przyznał. – Choć nigdy nie używałem 
takiej maszyny. Czy mógłbym…

 Nie.  – Wstałem z krzesła.  – Nie
stety, nie pozwalam nikomu dotykać 
swoich  rzeczy.  Czy mogę  jeszcze  coś 
dla panów zrobić?

– Na tę chwilę to chyba wszystko. 
Prosiłbym jednak, żeby nie opuszczał 
pan miasta.

–  Rozumiem.  A  więc  jes
tem  podejrzanym?

–  Na  tę  chwilę,  panie  Martins, 
wszyscy  są  podejrzani.  Chodźcie  – 
polecił swoim podkomendnym.
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Postąpili kilka kroków w kierunku 
wyjścia  i  nagle  gdzieś  w  oddali 
rozległ  się  odgłos  potężnego  wybu
chu.  Chwilę  potem wszystko  zaczęło 
się trząść; sprzęty domowe pospadały 
z blatów, a obrazy ze ścian. Rzuciłem 
się ku Infernie i przytrzymałem ją, by 
nie osunęła się na podłogę, choć sam 
miałem  problemy  z  utrzyma niem 
równowagi.  Wszystko  skończyło 
się  równie  nagle,  jak  się  zaczęło. 
Policyjne  radio  zatrzeszczało 
i wypluło komunikat:

Wzywam  wszystkie  jednostki. 
Powtarzam:  wzywam  wszystkie 
jednostki.  Przy  Villewood  Crescent 
nastąpił  wybuch  o  niespotykanej 
mocy.  Podejrzewany  jest  atak  terro
rystyczny…

***

Pomału wszystko zaczęło do mnie 
docierać  i  układać  się  w  logiczną 
całość.  Siedziałem  na  brzegu  łóżka, 
nieruchomo,  i  wpatrywałem  się 
w Infernę ze zgrozą.

Gdybym  tylko  dokończył  tamto 
zdanie! Gdybym napisał o spadającym 
na  ziemię  deszczu  ognia,  los  tego 

świata  byłby  przesądzony!  Cóż 
za przerażająca władza! Usiadłem do 
maszyny i napisałem jedno, z pozoru 
niewinne zdanie.

W łóżku pana Martinsa jest mały kotek.

Odsunąłem  się  od  maszyny 
i  już po  chwili  spod kołdry dobiegło 
mnie  ciche  piszczenie  i  drapanie. 
Podszedłem  bliżej  i  ostrożnie 
odsunąłem  pościel.  Małe  zielone 
oczy  wpatrywały  się  we  mnie  z  za
ciekawieniem.

–  Ja  pierdolę…  –  wykrztusiłem 
przez ściśnięte gardło.

Zrozumiałem,  powoli  choć  nie
odwracalnie,  że  jestem  cholernym 
mordercą! Tylko czy ktoś obdarzony 
taką  mocą  może  być  rozpatrywany 
w  zwykłych  kategoriach?  Czy  Bóg, 
unicestwiający  całe  narody,  może 
podlegać  ludzkim  prawom?  Dyle
mat godny Raskolnikowa. Tyle,  że  ja 
nie  byłem  Raskolnikowem.  Miałem 
coś  więcej  niż  wyobrażenie  o  sobie. 
Miałem w rękach całe uniwersum.

Jedna  tylko  rzecz  nie  dawała  mi 
spokoju – co stało się ze Steve’em?

Marcin Majchrzak

Większość  życia  spędził  w  niewielkim  śląskim  miasteczku  –  Pyskowicach.  Studiował 
historię,  po  której  przerzucił  się  na  fotografię.  Oddany  fan  fantastyki  i  kryminałów 
w  każdej  formie.  Początkujący  pisarz  —  stworzył  do  tej  pory  kilka  opowiadań,  które 
znalazły uznanie w magazynach takich jak Histeria, Szortal, Silmaris i Creatio Fantastica. 
Uwielbia przyrodę i podróże; te dalekie (na inne kontynenty) jak i te bliskie (do osiedlo
wego sklepu po wino).
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OPOWIADANIE

To  było  tak  niespodziewane,  jak 
niespodziewany  może  być  widok 
papieża święcącego maczetę. W życiu 
bym się nie spodziewał, że właśnie tu 
i teraz natknę się na najprzecudniejszą 
kobietę, jaką w tym wcieleniu oczy me 
widziały.  Opisywał wam  owej  blond 
piękności  nie  będę,  bo  pewnikiem 
stwier dzicie, że kłamię, albo za dużo 
browca  wypiłem  i  mam  pijackie 
uwznioślenia  –  a  wiadomo,  że  jak 
człek popije, to każda się piękniejsza 
wydaje.  Sęk w  tym, że  ja  jeszcze nie 
zdążyłem sobie piwa kupić. Po prostu 
wszedłem  do  Sędziwego  Kondora, 
w  którym  od  godziny  w  najlepsze 
trwała  rockoteka  i  BACH!  Trafiło 
mnie. 

Drżąc  jak  galareta  łamane  przez 
osika, postanowiłem podejść i choćby 
spróbować swych szans. Nie chciałem 
sobie  na  starość  pluć  w  brodę 
resztkami  uzębienia,  że  chociaż 
nie spróbowałem.

Zbliżyłem  się  do  niej, 
przeciskając  się  przez  podchmie
lony  tłum.  Wziąłem  głęboki  od
dech  i  postanowiłem  przekrzyczeć 
drżącym  z  emocji  głosem  Melina 
Mamzgona,  który  wydzierał  się 
opętańczo  w  kultowym  kawałku 
z  jeszcze  bardziej  kultowej  płyty 
“Antykrzyś  superstar”.  Głos  mi  jed
nak uwiązł w gardle, więc stanąwszy 
przed  dziewoją  otworzyłem 
i zamknąłem usta, nie wydając z sie
bie  żadnego  dźwięku.  Zrobiłem  tak 
jeszcze  ze  dwa  razy,  coraz  bardziej 
czując  się  jak  skończony  kretyn, 
a  dziewczyna  zmarszczyła  brwi 
i krzycząc zapytała: 

  –  Nie  możesz  oddychać?  Jesteś 
astma tykiem? Potrzebujesz pomocy?

Pokręciłem  głową,  by  dać  do 
zrozumienia,  że  me  życie  nie  jest 
zagrożone.  I  za chwilę stwierdziłem, 
że  popełniłem  koszmarny  błąd! 
Po  pierwsze,  zapewne  właśnie 
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wyszedłem  na  idiotę  udającego 
rybę  –  więc  pewnie  sobie  pomyśli, 
że  albo  jestem  kretyn  albo  na  do
palaczach (co by też znaczyło, że kre
tyn). A po drugie, to właśnie straciłem 
szansę  na  to,  by  mnie  ratowała 
metodą ustausta. A byłby to  idealny 
początek znajomości!

Z  rozpaczy  trzepnąłem  się 
z plaskacza w czoło. I uzmysłowiłem 
sobie,  że  muszę  wyglądać 
na  szalonego,  bo  przyglądała mi  się 
już  bardzo  podejrzliwie.  Jakoś mnie 
to  odkorkowało  i  nagle  odzyska
łem glos:

  –  Bo  tego  –  przekrzykiwałem 
Mamzgona  –  bo  ty  mi  się 
 bardzo  podobasz!

 – A ty mi nie! – odparowała, choć 
nie  była  spocona  i  odwróciła  się  do 
mnie plecami.

Czując gorycz totalnej porażki, po
stanowiłem obficie podlać ją zło cistym 
trunkiem z domieszką  goryczki. 

Stojąc w kolejce poczułem, że ktoś 
mnie popukał w plecy. Mając nadzieję, 
że pięknolica zmieniła zdanie i będzie 
mi dane dostąpić zaszczytu... 

...ale  to  nie  była  ona.  Gdy  się 
odwróciłem, mym oczom objawił się 
widok rodem z horroru – przede mną 
stało  pryszczate,  pękate  nie  wiado
mo co  i szczerzyło się do mnie kosz
marnie krzywym zgryzem. 

Zmarszczyłem  brwi,  bo  dzie woja 
trzy  razy otworzyła  i  zamknęła usta 
nie wydając z siebie żadnego dźwięku. 

 – Nie możesz oddychać? Jes teś as
tmatyczką?  Potrzebujesz  pomocy?  – 
wyrzuciłem z siebie  jednym tchem.

Pokręciła  głową,  a  w  sekundę 
później  trzepnęła  się  z  plaskacza 
w czoło.

Boże,  jakaś wariatka  albo  się  do
palaczy  nałykała  –  pomyślałem  zde
gustowany. Tymczasem wariatka nie
spodziewanie  przemówiła,  a  raczej 
przekrzyczała  lecących  akurat  Acid  
Dożynkers z kawałkiem z płyty  “Are 
you a werbel?”:

 – Bo tego... bo ty mi się bardzo po
dobasz!

Phi  i  co  z  tego?!  –  pomyślałem 
i odkrzyknąłem:

 – A ty mi nie! 
Że też zawsze zaczepiają mnie tak

ie, co mi się  kompletnie nie podobają! – 
Pomstowałem  w  duchu,  odwracając 
się  do  niej  plecami  z  zamia rem 
natychmiastowego  oddalenia  się. 
Ale  nie  dane  mi  było  tego  uczynić. 
Ku memu osłupieniu, schwyciła mnie 
za ramię i gwałtownie obróciła.

  –  Nie  chcesz  po  dobroci?  – 
krzyknęła.  –  Ja  się  tu  chcę  z  tobą 
bzykać, a ty mi odmawiasz?

  –  Ej!  Odczep  się  wariatko!  – 
opieprzyłem ją i wyrwałem jej się.

 – Ty magiczny! Wiesz ty ile ja się 
takiego  naszukałam?  Żeby  był  taki 
jak ja! Żebym mogła w pełni magicz
nego począć?

 – Nie i wcale mnie to nie obchod
zi!  –  odkrzyknąłem marząc,  by  owo 
kuriozum  przestało  mi  zawracać 
gitarę.  I  nie  chciałem  by  ktokolwiek 
pomyślał,  że  jest  świadkiem  kłótni 
między kochankami.

  –  Jeszcze  do  mnie  wrócisz! 
Na kolankach!
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  –  Taa!  –  zaśmiałem  się  pukając 
się  w  czoło.  Tymczasem  szalone 
dziewczę  zaczęło  machać  mi  gra
biami  przed  nosem  i  sypać  jakimś 
proszkiem  wydobytym  z  kieszeni. 
Wykrzykiwała przy tym coś w niezna
nym mi języku.

Nie  zamierzałem  dalej 
uczestniczyć  w  tym  cyrku. 
Odwróciłem się i energicznym kroki
em ruszyłem w stronę wyjścia.

Ech i siedem zyli za wjazd poszedł 
się  bimbambolić!  I  po  imprezie!  – 
Byłem rozgoryczony. –  I żadnej  laski 
znowu  nie  poznałem.  Ech,  jedyne 
co mi pozostało,  to wrócić  do puste
go  domu,  gdzie  czeka  na  mnie  kot 
mój,  Wikary.  I  pewnie  sierściuch 
znowu będzie mi dogryzał, jak znam 
życie. Tak, dogryzał –  tak po  ludzku, 
bo ja rozumiem, co on do mnie mru
ka. Że dziwne? Wiem to. Niewielu jest 
takich,  co  ze  swoimi  kotami  gadają. 
A przynajmniej ja nikogo takiego nie 
znam. Ale ja już tak mam. A z tego, co 
mi mówiła  Euzebia  – moja  sąsiadka 
i  jednocześnie  najstarsza   metalówa 
w  mieście  (bo  jest  już  dobrze 
po  siedemdziesiątce)  –  to  jest  nor
malne,  gdy  w  czyichś  żyłach  płynie 
krew magów. Cóż, będę kiedyś musiał 
sprawdzić  swoje  drzewo  geologic
zne,  czy  jak  to  się  zwało.  A  póki  co, 
nie pozostaje mi nic innego, jak tylko 
przyjąć jej tłumaczenie za pewnik.   

A  czemu  za  pewnik?  Ano  temu, 
że jak się człowiekowi co i rusz jakieś 
paranormalne przygody zdarzają,  to 
coś w tym musi być.

Wyszedłem  z  klubu,  wprost 
w  czeluści  oświetlonej  mdłym 
światłem bramy i  ledwiem się z niej 
na ulicę wynurzył, a już galaktyki mi 
przed oczyma zawirowały.

Ocknąłem  się  na  trawniku. 
W  kieszeniach  pustka  –  ani  kasy, 
ani dokumentów.

Kuźwa,  skroili  mnie  –  uświa
domiłem  sobie  jak  wielki  niefart 
mnie właśnie spotkał.

Usiadłem  i  w  szybie  wysta
wowej  sklepu  ujrzałem  kogoś  bar
dzo  podobnego  do  mnie,  tyle  tylko, 
że  z  ogromną  śliwką  pod  prawym 
okiem. Dotknąłem tego miejsca.

 – Auć! – zabolało.
No  żesz  kurna,  pech  do  kwadra

tu – pomyślałem przygnębiony.
Po  chwili  poczułem  potworny 

 smród. Zajeżdżało kupą...
Odwróciłem  się  i  z  mej  gardzie

li  wydobył  się  rozpaczliwy  jęk  – 
wyglebiłem się na psią kupę!

Jezu, to już był pech do sześcianu. 
Normalnie pech wszystkich pechów! 
Pech  królewski  tak  zwany,  choć  jak 
dla mnie raczej kurewski.

  –  Ja  pierdolę,  kurwa  mać!  – 
rzuciłem  ze  staropolska  wyś wiech
tanym  cytatem  z  pewnej  komedii 
i postękując, z trudem wstałem.

Z  najwyższym  obrzydzeniem 
otarłem skórę o  trawnik  i założyłem 
na grzbiet. Niewiele pomogło – capiło 
ode  mnie  koszmarnie.  Z  uszami 
płonącymi  ze wstydu powlokłem się 
na  najbliższy  przystanek,  gdzie  się 
okazało, że:
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1. Nic nie jeździ, bo jest już późna, 
nocna  godzina,  a  dokładnie  rzecz 
biorąc 3:33.

2.  Nie  wiem  jakim  cudem,  ale 
znalazłem się na zadupiu, gdzie noc
ne się nie zapuszczają.

3.  Na  dodatek,  nie  do  końca 
kojarzę, gdzie dokładnie jestem...

I  byłbym  taksę  zamówił,  ale  ani 
kasy, ani komóry już nie posiadałem. 

Udręczony  ruszyłem  szlakiem 
malejących  numerów  na  kamieni
cach,  wiedząc,  że  pewnikiem  dojdę 
tak  do  centrum,  a  tam  już  poznam, 
którędy  dalej.  Nie  uszedłem  jednak 
nawet pięciu kroków, jak wdepnąłem 
w swą własną rozwiązłą sznurówkę. 
Zaglebiłem aż miło. To znaczy niemiło 
i  obdarto  z  naskórka  na  rękach. 
Rzuciłem  mięsem,  jak  na  rasowe
go  wegetarianina  przystało.  Z  tru
dem  podniosłem  się  i  zawiązałem 
‘nierządnicę’.

Ruszyłem  dalej.  Po  chwili 
poczułem  serię  pacnięć.  Spojrzałem 
odruchowo  do  góry  i  ujrzałem 
eskadrę oddalających się gołębi.

No pięknie, zrobiły na mnie stra
tegiczny zrzut broni biologicznej...

Trzy  trafienia: po jednym na każ
dym ramieniu (z obowiązkowym roz
bryzgiem na szyję) i jedno na czerep.

  –  Aaaaaa!  –  rozdarłem  się 
jak  kartkówka  z  pałą  w  rękach 
udręczonego uczniaka.

 – A zamknij ty jadaczkę! – pouczył 
mnie  wzburzony  głos  staruszki 
skrytej w czerni nocy.

Ruszyłem  dalej,  bo  i  cóż  mi 
pozostało.  I  tylko  zastanawiałem 

się, czemu dzisiejsza noc okazała się 
tak pechową.

Długo  szedłem  i  o  dziwo  nic 
strasznego mi się już nie przydarzyło. 
Aż w swej naiwności pomyślałem so
bie, że spokój mam, że już odpuściło. 
Zbyt wczesne jednak były me nadzie
je  –  najgorsze  czekało mnie  dopiero 
w domu. I nie mówię tu o złośliwym 
kocurze,  Wikarym.  I  nie  mówię  też 
o dźgniętej nożem oponie Garbatego 
Szatana,  którym  tak  lubiłem  jeździć 
na wycieczki.

Otworzyłem drzwi i poczułem fe
tor  niesłychany  –  waliło  tak,  jakby 
szambo wybiło.

Ledwie  wkroczyłem  do  domu, 
ujrzałem strwożonego Wikarego.

  –  Włóczka  mi  wpadła,  jak  się 
bawiłem...  –  drżącym miauknięciem 
wyznał  mój  kocurro,  a  ja  w  tym 
momencie  gotów  go  byłem  udusić 
gołymi rękami.

I  chyba  to wyczuł,  bo  czmychnął 
za  uchylone  okno,  aż  się  kurzyło 
(dosłownie  –  bo  trochę  się  ostatnio 
w porządkach opuściłem).

To była naprawdę gówniana noc. 
I co gorsze, jeszcze się nie skończyła, 
choć  ja  skończyłem  z  odtykaniem 
kibla  (co mi  się udało po  sześciu  so
czystych rzygnięciach).

Udręczony  niemożebnie 
oczyściłem kurtkę, a potem ułożyłem 
się  do  zasłużonego  odpoczynku. 
Zasnąłem w mgnieniu oka.

A we śnie nastąpił ciąg dalszy hor
roru – ujrzałem pochylającą się nade 
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mną  złośliwą  brzydulę,  spotkaną 
w Sędziwym Kondorze.

  –  I  co?  Podoba  się?  To  ja 
sprawiłam, że jesteś pech – odbiło jej 
się i dokończyła: – owiec! Jak będziesz 
miał dość, to krzyknij, że się zgadzasz 
i  skup  się  mocno  na  tym,  by  się  ze 
mną  skontaktować.  Zrobimy  swoje 
i zdejmę klątwę.

  –  Tyyyyy!  –  ryknąłem,  zrywając 
się gwałtownie i uzmysłowiłem sobie, 
że to był sen, a ja siedzę na łóżku.

Niestety,  cała  reszta  nie  była 
snem  –  w  powietrzu  unosiła  się 
jeszcze  delikatna  gówniana  nuta 
zapachowa,  a  oko  mi  tak  opuchło, 
że  mógłbym  grać  gnoma  w  jakimś 
filmie zgrozy.

Sen  jest  dobrym  doradcą, 
naprowadził  mnie  na  sprawczynię 
całego  zamieszania,  bo  naraz 
zajarzyło mi  się,  że  ten  proszek  i  to 
wymachiwanie  łapami,  jakie mi  tam 
zaserwowała, w połączeniu z niezna
nym językiem, to było klasyczne rzu
cenie klątwy. A potem w umysłowym 
projektorze,  wyświetlona  została 
powtórka z kwestii mówionej – znowu 
ujrzałem  brzydulę,  jak  z  gniewnym 
grymasem na twarzy mówi:

“ – Ty magiczny! Wiesz ty ile ja się 
takiego  naszukałam?  Żeby  był  taki 
jak ja! Żebym mogła w pełni magicz
nego począć?”

Sfokusowałem się na drugą część 
wy powiedzi:  “Żeby  był  taki  jak  ja! 
Żebym  mogła  w  pełni  magiczne
go począć?”  

Aha  i  tu  jest  pies  pogrzebany! 
Ona  jest  taka  sama,  jak  ja!  I  chciała 

sobie ze mną potomka zmajstrować, 
który by po mnie  i po niej magiczne 
zdolności odziedziczył!

Tylko  jak  tu  się  tej  klątwy 
poz być?  Ja  w  tej  materii  jesz
cze niedokształcony...

Zaraz  jednak  rozwiązanie  samo 
do  mnie  przyszło.  Rozległo  się  stu
kanie do drzwi. 

W pierwszej chwili zmroził mnie 
niepokój,  że  być  może  to  brzydula 
jakoś  mnie  namierzyła  i  przyszła, 
by mi gwałt  jaki  zadać. Na  szczęście 
to  była  Euzebia  –  staruszka  odziana 
w  pidżamę  w  zmasakrowane  trupy 
i logo Cannibal Corpse.

  –  Muszę  kluski  gotować  – 
wymamlała,  niemal  wypluwając 
sztuczną szczękę. Przeraziło mnie  to 
wyznanie,  lecz  już po  chwili  dotarło 
do mnie, że sąsiadka lunatykuje.  

Wiedziałem, że niby nie  powinno 
się  budzić  lunatyków,  ale  tak  roz
paczliwie  potrzebowałem   pomocy  – 
a przecież Euzebia nieraz  twierdziła 
i  udowodniała,  że  jest  czarownicą  – 
że jednak obudziłem. Zaklaskałem jej 
dwa razy przed nosem i to wystarczyło.

 – Yyyy? Eee? – zdziwiła się.
Uspokoiłem  ją  i  wyjaśniłem  co 

i  jak,  a  potem  opowiedziałem  co 
mnie  dręczy.  Na  co  Euzebia  drapiąc 
się po kudłatej brodawce na brodzie, 
uświadomiła mi, że:

  –  Bo  to,  Hubuś,  różne  złośliwe 
bździągwy pałętają się po tym świecie.

 – I co ja mam teraz zrobić?
  –  Zdejmi  ja  klątwę  i  będzie  jak 

dawniej – zapewniła. – Poćkaj, pójdę 
tyko po zioła – dodała i wyszła.
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Znając mój pech, to teraz zatną się 
drzwi  wejściowe,  uniemożliwiając 
odczynienie klątwy, a na dodatek Eu
zebia zejdzie na zawał. A  jakby  tego 
było mało, znowu wybije szambo i...

 – Już jestem – oznajmiła oczywistą 
oczywistość,  bo  udało  jej  się  wejść, 
a i zawału nie dostała.

Rozstawiła wokół mnie pięć świec 
i  zaczęła  krążyć  wkoło,  mamrocząc 
coś  w  nieznanym  mi  języku,  co 
i  rusz  posypując  mą  głowę  jakimś 
śmierdzącym zielskiem.

 – Już? – zapytałem, gdy przestała.
Pokręciła smutno głową.
 – Przykro mi Hubulku, nie mogę 

ci  oczyścić  aury.  To  co  masz,  to  ci 
prawdziwa fachura zakładała, diablo 
mocne jest.

 – I co teraz?
 – Musimy ją tu sprowadzić.
O Boże! A więc nie pozostaje mi nic 

innego jak ulec żądaniom  brzyduli? 
Ech... jakby była w moim typie, toż 

bym przecież z przyjemnością zakisił 
ogóra. Ale z tą paskudą...

 – Nie! – oznajmiłem stanowczo. – 
Wolę cierpieć, niż się na to zgodzić!

  –  Na  zastawienie  pułapki?  – 
zdziwiła się.

  –  Pułapki?  –  powtórzyłem,  nic
zym jeszcze bardziej zdziwione echo.

  –  No  tak,  to  jedyny  sposób,  by 
czar odczynić.

 – Dobra, to co robimy?
 – Potrzebny nam będzie twój kot.
 – Ja? – strwożył się Wikary, który 

właśnie  pojawił  się  w  uchylonym 
oknie. 

Z  jego pyska plasnęła na parapet 
zagryziona mysz.

 – Tak, ty, żeby ratować pana twe
go z kluntwy.

W  oczach  Wikarego  pojawił 
się  wielki  znak  zapytania,  łamany 
przez wykrzyknik.

  –  Będę  musiała  ci  ociupinę 
krwi upuścić.

  –  Krwi...  upuścić...  –  kocisko 
wyraźnie pobladło na futrze (a może 
mi się tak tylko zdawało?)

  –  Tak,  bo  widzisz...  –  byłem 
zakłopotany.  –  Inaczej  będę  miał 
na  sobie  klątwę,  którą  można  zdjąć 
tylko bzykając się z tą brzydką babą.

  –  No!  –  ożywił  się  Wikary  –  To 
mógłbyś  ją  puknąć  i  oszczędzić 
mi  cierpień.  Zapiłbyś  dzioba, 
toby wyładniała.

Oj  żesz  Mojżesz,  co  za  men
da  francowata!

  –  Błagam!  –  opanowałem  gniew 
i  postanowiłem  wziąć  go  litością, 
choć  w  swej  złośliwości  wrodzonej, 
mógłby się ucieszyć z tego powodu.

Nagle  na  kocie  wylądowała  re
klamówka  –  Euzebia  postanowiła 
działać,  bo  najwyraźniej  zależało  jej 
na tym, by w miarę szybko wrócić do 
łóżka i jeszcze pospać.

 – Nie puszczę, jak mi tu łapki grzec
znie nie wystawisz – groziła  starow
inka  szamoczącej  się  torbie,  z której 
dobiegały  oburzone  mruknięcia.  – 
A ja tylku kropelkę potrzebuję.

Sapnięcie.  Fuknięcie.  Westch
nienie rezygnacji  i kocurro wystawił 
karnie łapę. 
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Czym  prędzej  podałem   Euzebii 
szpilkę.  Szybkie  dziabnięcie. 
 Oburzone  miauknięcie.  I  było 
po  sprawie  –  na  wystawioną  dłoń 
staruszki kapnęła kropla kociej krwi.

Uwolniła  kocura.  Ten  chwycił 
mysz,  spiorunował  nas  wzrokiem 
i  czmychnął  pod  łóżko,  jakby  uznał, 
iż  istnieje  ryzyko,  że  będziemy 
potrzebować więcej krwi.

 – Tera ty Hubuś.
  –  Ja?  –  wystraszyłem  się, 

że  i  mi  upuści  krwi.  Wyobraziłem 
to sobie i nagle zaczęło mi się kręcić 
w głowie. – Ale co...

  –  Nie  mdlij  mie  tu!  –  dostałem 
z  liścia  w  paszczę.  –  Juchy  ci  ja 
nie upuszczę.

 – Uff!

Euzebia  narysowała  kocią 
krwią  jakiś  znak  na  mym  czole, 
a  potem  kredą  jakiś  dziwny  okrąg 
na  podłodze  nakreśliła.  Dosłownie 
tuż przede mną.

 – A tera zawezwij ją – rozkazała.
Zamknąłem  oczy.  Wyobraziłem 

sobie  złośliwą  gębę  tej  hadryhydry 
i krzyknąłem:

 – Zgadzam się.
I  naraz  pojawiła  się  uradowana 

brzydula  we  własnej  osobie.  Stała 
przede  mną.  A  metr  od  niej,  już 
za kołem, jakaś kocica.

Spod łóżka wynurzył się Wikary:
 – Wikary jestem. Uszanowanko – 

mruknął.
  –  Gryzelda,  czarusiu  –  odmruk

nęła  kocica,  a  mi  opadła  kopara, 
bo myślałem, że Wikary jest  jedynym 

kotem  na  Ziemi,  jakiego  jestem 
w  stanie rozumieć. 

No  tak,  ale  to  kocica  czarownicy, 
więc  pewnie  jest  umagiczniona,  jak 
mój kocurro.

 – I co, na moje wyszło – brzydula 
zaciesz miała  przestraszny,  ale  tylko 
przez moment.

I  teraz  to mi  zaczął  się  pojawiać 
uśmiech  na  twarzy.  Z  początku  taki 
niepewny,  delikatny,  ale  gdy  tylko 
zobaczyłem,  że  franca  się  szamo
cze  i  nie  może  ruszyć,  zaczął  się 
błyskawicznie poszerzać.

W tym samym czasie, Wikary nie 
owijał  w  bawełnę,  tylko  przeszedł 
do konkretów:

  –  Chodźmy  się  parzyć 
o piękna – zaproponował uwodziciel
skim mruknięciem.

  –  Oczywiście  przystojniaku  – 
odmiauknęła zalotnie kocica.

Ech,  żebym  to  ja  miał  tak  łatwo 
jak Wikary – pomyślałem o pięknotce 
z  Sędziwego  Kondora,  zazdroszcząc 
kotu prostoty życia.

  –  To  pułapka!  –  wykrzyknęła 
oburzona brzydula wyrywając mnie 
z zamyślenia.

  –  A  w  rzeczy  samej  paniusiu  – 
odezwała  się  Euzebia,  a  oczy  pani
usi  zrobiły  się  wielkie  jak  talerze.  – 
A teraz grzecznie odszczekaj kluntwę, 
bo inaczej pożałujesz.

 – Ddobrze... ja przeprzepraszam – 
jąkała  się  wystraszona  magiczka, 
bo  najwyraźniej  uświadomiła  sobie, 
że  trafiła  na  kogoś  znacznie  od  niej 
w tej materii silniejszego.
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–  To  tera  ci  trochu  poluzuje 
i rób swoje.

 – Ddobrze.
Euzebia coś wymamrotała.
 – Juźci, może robić.
Pryszczata  sięgnęła  do  kieszeni. 

Sypnęła  ziołem, w  po wietrzu  odczy
niła koślawego znaka i wy mamrotała 
coś w nieludzkim  narzeczu. 

  –  Odczynione  –  powiadomiła 
mnie Euzebia. 

I  dobrze  zrobiła  –  bo  nic  nie 
poczułem.  

Spod  łóżka,  pod  którym  coś  się 
szamotało,  dochodziły  przesycone 
rozkoszą mruknięcia.

  –  Może  ją  odesłać  –  rzekła  do 
mnie Euzebia.

 – Zaraz! Zaraz! Ale z Gryzeldą! – 
zaprotestowała brzydula.

  –  Wikary,  skończ  te  amory!  – 
rozkazałem kotu.

 – Zara – mruknął, a pod łóżkiem 
jeszcze  gwałtowniej  się  zakotłowało, 
aż  się  w  powietrze  chmura  kurzu 
wzbiła. 

Brzydula zaczęła kichać i prychać.
He  he,  uczulona!  –  pomyślałem 

z satysfakcją.

 – Wikary, nie spiesz się!
 – Dzięki mistrzuniu! – odparł ko

curro  i  był mi naprawdę wdzięczny, 
czułem  to  w  jego  zadowolo
nym mruknięciu.

Brzydula  skichała  się,  a  zgluciła 
jak fretka, nim koty skończyły. 

Skołowana  Gryzelda  z  radosnym 
wyszczerzem  na  pyszczku, wypełzła 
spod łóżka i przycupnęła przy nodze 
swej solidnie wkurzonej pani. 

Za Gryzeldą wynurzył  się mocno 
zakurzony  Wikary.  Też  cały  w  sko
wronkach.

 – To jak ją tu? – zapytałem.
 – Tak jak przywołałeś. Zamykasz 

ślipia, wyobrażasz  sobie  i krzyczysz, 
że się nie zgadzasz.

Uczyniłem wedle  instrukcji  i  fak
tycznie – brzydula zniknęła. 

Odetchnęliśmy  z  ulgą  i  każde 
udało  się  do  swego  łoża,  by  choć 
trochę odespać pechową noc.

Choć  dla  Wikarego  nie  była  ona 
pechowa. 

Farciarz!

Krzysztof T. Dąbrowski

Autor książek: “Naśmierciny”, “Anima vilis”, “Grobbing”, “Naśmierciny i inne opowiadania” 
i “Z życia Dr Abble”. Jego opowiadania były tłumaczone na wiele języków i publikowane 
w magazynach i antologiach w takich krajach jak: USA, Słowacja (w magazynie PLAYBOY), 
Czechy, Węgry, Rosja, Niemcy, Włochy, Anglia, Hiszpania, Izrael, Brazylia, Meksyk i Argen
tyna. Jest jednym z pionierów bizarro fiction. Współzałożyciel kabaretu Bojowe Chomiki 
z Saturna. Na podstawie jego drabbli reżyser Błażej Kujawa nakręcił film krotkometrażowy 
“Anioł” z Anną Muchą w roli głównej.



Dla wszystkich tych, co chcieliby publikować 

w magazynie „Biały Kruk”

Mail kontaktowy: magazyn@bialykruk.org

1. Darujcie sobie w mailu formułki pan/pani/państwo, redakcja Kruka woli jak 
jesteście bardziej bezpośredni (ale bez przesady). Po prostu, po każdym takim 
formalnym mailu patrzymy się w lustro i liczymy zmarszczki.

2. Teksty przyjmujemy w formacie .rtf lub .doc. Czcionka Times New Roman, 
rozmiar 12, wyjustowany. Prosimy również, aby tekst był podpisany (nie tylko 
w mailu), ale również w samym pliku.

3. Jesteśmy zainteresowani zarówno materiałami publicystycznymi (artykuły, 
recenzje, reportaże, felietony), jak i opowiadaniami z gatunku szeroko pojętej 
fantastyki. Nadsyłane teksty powinny posiadać następującą objętość: 
Publicystyka: do 25 000 znaków ze spacjami 
Opowiadania: do 40 000 znaków ze spacjami

4. Bardzo fajnie, jeśli napiszecie kilka słów o sobie. Nie jest to wymagane, ale ułatwi 
to sprawę, jeśli zdecydujemy się na publikację tekstu.

5. Nadsyłane teksty nie powinny być wcześniej publikowane.
6. Staramy się odpowiedzieć na każdą wiadomość, która przychodzi na naszą 

skrzynkę mailową. Jednakże miejcie na uwadze, że pracujemy nad magazynem po 
godzinach, a każdy z nas musi zarobić na chlebek z masełkiem. Więc nie zdziwcie 
się, jeśli że na odpowiedź możecie trochę poczekać. Dlatego jeśli po miesiącu nie 
otrzymacie od nas żadnej wiadomości piszcie i przypomnijcie się.

7. Wysyłanie tekstu do magazynu „Biały Kruk” równoznaczne jest z udzieleniem 
wydawcy – stowarzyszeniu Bialski Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk” 
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na publikację tekstów oraz wykorzystaniem 
jego fragmentów w celach promocyjnych. To znaczy, że wciąż masz prawo do 
zarządzania losem swojego tekstu w przyszłości. Prosimy jednak, aby nadsyłany 
tekst nie był nigdzie indziej wysyłany w ciągu następnych trzech miesięcy do 
innych czasopism.

Zatem, do twórczej pracy ludziska.




