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I znowu wakacje, ciepło, słońce świeci, deszczu prawie brak, aż chce 
się żyć. Wielu z Was pewnie już obmyśla lub ma gotowe plany na najbliższe 
dwa-trzy miesiące, może nawet podróże, małe i duże. Stąd właśnie dwa 
tematy  czerwcowego numeru „Białego Kruka”, czyli „Podróże” oraz „Koty”. 
Pierwszy, by wprowadzić w wakacyjny nastrój, zaś koty pojawiły się, ponieważ 
te chodzą swoimi drogami. Również dlatego, że spora część redakcji kocha te 
zwierzaki (no dobra, mamy też w ekipie psiarzy i ich podopieczni też są kocha-
ni). Chcieliśmy również zrobić drobny eksperyment, dając autorom większą 
swobodę i pole do popisu. Wyszło zacnie, nie powiem, o czym zaraz sami 
się przekonacie.

Bo w tym numerze poznamy Marcina Podlewskiego, autora cyklu „Głębia”, 
przewodnika po fascynującej Wypalonej Galaktyce, a zarazem i właściciela 
pięknego „brytyjczyka”. Z kolei Kamil Muzyka rozepnie nad nami żagle 
słoneczne w  swoim krótkim, aż interesującym artykule. A na orzeźwiający 
 deser Grafoman po raz kolejny podzieli się swoimi przemyśleniami.

Do tego niesamowite opowiadania, nowe  odcinki powieści „Paranoidalna” 
oraz „Pajęczyna” i nowość, wiersz.

 
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury.

Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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W ósmym numerze „Białego Kruka” mamy przyjemność gościć Marcina 
 Podlewskiego – dziennikarza oraz pisarza, autora licznych opowiadań oraz 
cyklu powieści science fiction Głębia. Ostatnio ukazała się jego najnowsza 
książka, napisana w gatunku fantasy Księga Zepsucia.

Biały Kruk: Dziękujemy, że zgodziłeś się udzielić nam wywiadu. 
Na początek standardowe pytanie, czyli jak zaczęła się Twoja przygoda 
z literaturą? Zawsze czułeś, że chcesz pisać prozę, czy może był to proces 
dojrzewania do tego podczas pracy dziennikarskiej?

Marcin Podlewski: W zasadzie pisać chciałem od zawsze, choć na poważnie 
wziąłem się za to dopiero w połowie lat 90. Wcześniej siedziałem raczej zako-
pany w wieży z książek, „Fantastyk”, kopiowanych na powielaczach „ Conanach”, 
wyszarpanych skądś „Diunach” i Tolkienach, ale też pozycji ze zwykłej 
 beletrystyki. To były takie fajne czasy, gdy książki nie były jeszcze produktem, 
tylko mitycznymi wrotami do innych światów – mówiąc krótko, były naprawdę 
magiczne. I człowiek chciał być częścią tej magii.

BK: Co dla Ciebie jest klasyczną książką wszechczasów i dlaczego?
MP: Chyba w części „Niekończąca się historia” Endy’ego, w części „Mis-

trz i Małgorzata” Bułchakowa i w części większość książek Kurta Vonneguta. 
Tego się jakoś nie da rozdzielić. Ende zaczyna wprowadzeniem w świat magicz-
ny, Bułchakow pokazuje jak ten świat łączy się z naszym, a Vonnegut pokazuje 
jak w nim żyć, gdy magii już zabraknie… czy raczej jak tworzyć ją samemu, 
każdego dnia.

BK: Jak wyglądała praca nad Twoją pierwszą powieścią Happy END? 
Myślisz, że to był poligon doświadczalny pod kolejne powieści, a może 
jednak nauczyłeś się ze wcześniejszych opowiadań, w tym tych opubliko
wanych w „Nowej Fantastyce”? 

MP: To było po trochu wszystkiego. Pisząc „HE” miałem już serdecznie dosyć 
wcześniejszych pisarskich prób. Na koncie miałem wtedy już kilka książek 
„szufladowych” np. całe serie o życiu zmarłych w świecie pozagrobowym czy 
pierwszą moją powieść w ogóle, jeszcze machniętą w liceum pt. „Świat jest pełen 
bohaterów” czy „Nudę”. Takie tam próbki, które teraz znajduję po piwnicach. 

Wywiad z Marcinem Podlewskim

WYWIAD
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Wywiad z Marcinem Podlewskim

Nie licząc „Żyćka” – to była taka seria 77 shortów literackich, z których część 
pojawiła się w „Lampie” Dunina Wąsowicza sukcesów nie miałem żadnych – 
popadłem więc w niechęć do pisania. Zastanawiałem się, jaki to wszystko 
ma sens. Uznałem wtedy, że napiszę wtedy powieść, w której przestanę się 
przejmować gatunkami, że wsadzę w nią wszystko. I tak powstał „HE” plus 
zacząłem wtedy pisać opowiadania do „Nowej Fantastyki”. I tak to się zaczęło.

BK: Jak to się stało, że napisałeś Głębię? Ciągnęło Cię, by napisać space 
operę? Fascynacja kosmosem i niezmierzoną przestrzenią?

MP: W pewnym sensie tak, fascynacja była… ale nie tylko. Wszyscy pisali 
fantasy, postapo, horrory itd. Chciałem napisać coś na przekór… jakby pokazać, 
że w Polsce space opera może odnieść jakiś tam sukces – choćby taki, że w dobie 
innych gatunków zostanie wydana. Miałem też taką potrzebę by napisać takie 
polskie, nasze „Gwiezdne Wojny”. Stąd też nazwisko głównego bohatera…

BK: Przygotowując się do pisania pierwszego tomu Głębi, spędziłeś 
 sporo czasu nad researchem, jak np. zapoznawanie się z aktualnymi ma
pami astronomicznymi czy zagadnieniami związanymi z kosmonautyką. 
Co szczególnie utkwiło Ci w pamięci, że uznałeś, że Twoja powieść nie może 
się bez tego obejść oraz co sprawiło największe trudności?

MP: Chciałem by „Głębia” była po prostu w realnie istniejącej przestrzeni 
międzygwiezdnej. Kiedy czytasz space operę to z reguły albo dane sektory 
nie istnieją, albo wszystko rozgrywa się na jakimś skrawku Drogi Mlecznej. 
Wiesz, że na przykład seria Obcy to nasze galaktyczne podwórko – raptem jakieś 
30 lat świetlnych od Ziemi? A nasza Galaktyka ma 120 tysięcy lat świetlnych 
średnicy… Najwięcej trudności zajęło mi zatem pełne zobrazowanie naszej 
Drogi Mlecznej, z realnie istniejącymi sektorami gwiezdnymi i nadanie takiej 
rozmachu akcji by można było po tej całej Galaktyce polatać.

BK: Twoja najnowsza książka, czyli Księga Zepsucia jest sporym sko
kiem gatunkowym. Nie mogę się powstrzymać, by  nie zapytać. Jakie różnice 
zauważyłeś, przesiadając się z SF na fantasy? Co sprawiło Ci szczególną 
trudność, a co przyszło wręcz intuicyjnie?

MP: Nie, nie było to łatwe. Powszechnie uważa się, że pisanie fantasy to coś 
prostszego niż SF, ale to nieprawda. W SF masz możliwość postmodernistyczne-
go odniesienia się do już istniejących rozwiązań. W fantasy musisz nauczyć się, 
powiedzmy, średniowiecznych realiów by wszystko miało sens. Musisz wiedzieć 
co to jest obrok, jak wygląda kartografia i sama geografia przestrzeni, skubnąć 
wiedzy o roślinach, skałach, o jedzeniu i sposobach jego pozyskiwania, 
o materiałach… Jest tego multum. Intuicyjne mogą być zatem założenia samego 
świata – ale wprawienie go w ruch to już coś kompletnie innego.

BK: Skąd czerpiesz inspiracje do SF, a skąd do fantasy?
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Powszechnie uważa się, 
że pisanie fantasy to coś 

prostszego niż SF, ale 
to nieprawda
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Wywiad z Marcinem Podlewskim

MP: Nie mam zielonego pojęcia. W głowie mam groch z kapustą i czasami 
podjadam nieco grochu, a czasem nieco kapusty. Taki twórczy autokanibalizm.

BK: Skąd pomysł, by Księgę Zepsucia osadzić w świecie, gdzie wygrało 
zło? Chcesz w cyklu, bo pewnie go planujesz, zawrzeć jakieś konkretne 
przesłanie? A może to próba złamania dominującego w fantasy motywu 
herosów walczących o dobro i sprawiedliwość albo szarych bohaterów 
chcących po prostu przeżyć?

MP: Wybrałem świat, w którym zwyciężyło Zło ponieważ… cóż, w zasa-
dzie nie znalazłem tego w innych książkach. Fantasy było już przewałkowane 
na tysiące różnych sposobów, ale nie było chyba świata, w którym wygrało 
Zło. Chociaż nie… pojawiła się taka gra komputerowa, ale w niej Zło to raczej 
wybór polityczny – po prostu jest tam najsilniejsza strona, która narzuca swoje 
racje pokonanym. W Thei – czyli w świecie „Księgi Zepsucia” Złem świat jest 
w  sumie skażony.

BK: Nad czym teraz pracujesz? Następny tom z cyklu Księgi, a może coś 
innego? Jak szybko fani mogą spodziewać się nowej książki od Ciebie?

MP: Napisałem kilka opowiadań. Jedno pojawi się w zbiorze o gladiatorach 
Fabryki Słów, pozostałe – zobaczymy. No i oczywiście piszę drugi tom „Księgi…” 
zastanawiając się, czy nie potraktować tomu pierwszego jako prologu, a w tomie 
drugim zamknąć główny wątek. Mam za dużo pomysłów teraz, by zakopywać 
się w jednym świecie na dłużej. No, ale jeszcze zobaczę jak będzie.

BK: W wywiadzie dla Kawerny powiedziałeś, że czas eantologii oraz 
 emagazynów minął. Mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, czego do
wodem są Fantazmaty, czy wciąż wychodzące eczasopisma jak nasz Kruk 
czy np. „Silmaris” oraz „Creatio Fantastica”. Nadal tak uważasz? Masz może 
rady dla aspirujących pisarzy? Gdzie mogą spróbować zaistnieć lub 
ćwiczyć warsztat?

MP: To niezupełnie tak. Minął ich czas jako medium gdzie publikacja 
była na tyle novum, by wzbudzić zainteresowanie potencjalnych wydawców. 
W  dodatku mówiłem nie tyle o e-magazynach, co e-antologiach, których złota 
epoka istotnie przeminęła. To głównie wina łatwości, z jaką tworzono kolejne 
i kolejne e-antologie. Zatraciła się tym samym ekskluzywność tej formy publi kacji 
oraz, przepraszam za mój francuski, zaczęto produkować gówno. Kiedy coś łatwo 
wydać w Internecie, to przez ową łatwość poziom zaczyna siadać. Powstał więc 
w pewnym monencie zalew tandety, która sama sobie skanibalizowała rynek. 
Jeśli jesteś zatem aspirującym pisarzem dąż do druku. Są pisma takie jak „Nowa 
Fantastyka” czy „Fenix” które przyjmą każdy dobry tekst, na którego publikacji 
wyrobisz sobie renomę i nazwisko. A reszta przyjdzie z czasem.

BK: Dziękuję za rozmowę.
MP: Ja również 
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“Exploration is in our nature. We began as wanderers, and we are wanderers still. 
We have lingered long enough on the shores of the cosmic ocean. We are ready at 
last to set sail for the stars.” 

― Carl Sagan, Cosmos

Chociaż natura odrzuca próżnię, jak mawiał Francois Rabelias, ludzka natu-
ra ciągnie nas w nieznane i nieprzebyte. Chociaż towarzyszy nam atawistyczny 
lęk przed obcym, to spójrzmy prawdzie w oczy. Nawet w cudownym świecie 
Star  Treka nie spędzamy czasu na oglądaniu życia przeciętnych mieszkań-
ców Federacji, sąsiedzkiego osiedla czy dramatów miłosnych nastolatków. 
Oglądamy podróże Statku Gwiezdnego Enterprise, jego misje poszukiwania 
nowych światów, nowych form życia i cywilizacji. Patrzymy jak załogi śmiało 
kroczą tam, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie dotarł. A przecież moglibyśmy 
równie dobrze obejrzeć przezabawną komedię „Między nami Vulcanami” lub 
reality show „Z Kamerą wśród Cardasian”. Czasami aż korci by dokonać tu 
analogii do bohaterów Wiecznej Wojny, Haldemana, którzy wracali na „front”, 
nie mogąc wytrzymać w „nie swoim świecie”, co mogłoby wyjaśnić dlaczego 
śledzimy załogi statków gwiezdnych, nie zaś obcą nam cywilizację dobrobytu, 
rozpusty lub bezcelowości istnienia w świecie bańce.

Żeglarze Gwiezdnych Mórz

Kamil Muzyka

ARTYKUŁ
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Żeglarze Gwiezdnych Mórz

Jednak jaki by to nie był powód, wątki statków, podróży i odkryć pasjonują 
tak fanów fantastyki naukowej jak i klasycznych powieści marynistycz-
nych. W obu gatunkach można znaleźć podobne historie o braterstwie, 
niebezpieczeństwach, trudach życia na pokładzie i odmiennej perspektywie 
jakiej nabywa człowiek poza lądem, tudzież planetą. Nawet wprost nazywa-
my gwiezdnych żeglarzy Astronautami, a ich jednostki „statkami kosmiczny-
mi”. Samo prawo kosmiczne obfituje w swojej doktrynie w analogie marynis-
tyczne (reguły pomocy astronautom, zwrot uratowanej jednostki czy system 
rejestracji obiektów), a jedna z koncepcji militarnego zastosowania ciał nie-
bieskich i warunków przestrzeni kosmicznej nosi nazwę Teorii Panamskiej 
(sformułowana w latach 60ych przez Dandridge’a Cole’a).

Analogie nie kończą się oczywiście tam. Johannes Kepler w 1610 roku 
w liście do Galileusza sugeruje, iż gdyby istniały statki i żagle zdolne wytrzymać 
niebiańskie bryzy, znaleźliby się śmiałkowie gotowi żeglować w tej pustce. 
 Przypuszcza się, że źródłem jego rozważań była obserwacja warkoczy pyłowych 
komet, które jak zauważył, zawsze ustawiają się w kierunku przeciwnym 
do słońca.  Nie wiedział wtedy że tych wiatrów słonecznych są dwa rodzaje. 
Jeden to strumień naładowanych cząstek, które właśnie tworzą taki kształt 
komet i oplatają magnetosfery planet. Drugim jest promieniowanie jakie my 
widzimy w formie światła widzialnego. Zjawisko istnienia ciśnienia promie-
niowania świetlnego było niemożliwe do potwierdzenia za pomocą istniejących 
w epoce Keplera narzędzi badawczych. Dopiero publikacje Jamesa Clerka 
 Maxwella, dotyczące pól magnetycznych i posiadania przez światło pędu oraz 
eksperyment Piotra Lebiediewa z lustrami umieszczonymi w próżni dowiodły, 
że światło jest w stanie wywierać ciśnienie promieniowania na obiekty. To z kolei 
doprowadziło Einsteina do odkrycia efektu fotoelektrycznego, za który został 
nagrodzony nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.

Żagle jak dobrze wiemy, są formą pędnika, którego zadaniem jest napędzanie 
jednostki siłą wiatru działającą na rozpięty materiał. Epoka żagli i  wielkich 
 eksploracji była w dużej mierze uzależniona od prądów wody i wiatru, co wpły-
wało nie tylko na logistykę płynięcia w wyznaczonym kierunku, ale także taktykę 
w walce morskiej. W przypadku płynięcia pod nurt wody i pod wiatr, statki te 
często musiały korzystać z siły mięśni załogi okrętu. W pewnym momencie 
zastąpiły je łodzie parowe. Wyposażone w silniki spalające paliwo, statki te były 
już niezależne od wiatru i nurtu rzek, natomiast były zdecydo wanie bardziej 
hałaśliwe i brudne niż piękne jednostki żaglowe. Takiej analogii używa Isaac 
Asimov, wskazując, że w epokę kosmiczną wkroczyliśmy w  odwrotny sposób. 
Najpierw hałaśliwymi i paliwożernymi rakietami, a w przyszłości może prze-
siądziemy się na żagle kosmiczne.



9

Kamil Muzyka

Żaglem słonecznym jest właśnie forma napędu opartego na wykorzysta-
niu siły wywieranej na obiektyw kosmosie przez promieniowanie słoneczne. 
Światło odbijane od struktury żagla będącego de facto lustrem z jednej  strony, 
posiadającym powłokę radiacyjną z drugiej (wynika ona z potrzeby odpro-
wadzenia ciepła ze struktury żagla), będzie nadawało przyspieszenie pojazdo-
wi. Im bliżej słońca znajdować się będzie żagiel i im większa jego  powierzchnia, 
a mniejsza waga, tym większe będzie jego przyśpieszenie. Trzeba mieć 
na uwadze, że w przeciwieństwie do tradycyjnych żaglowców morskich, 
żaglowce słoneczne są głównie samym żaglem, nie posiadającym żadnej łodzi, 
częściowo zanurzonej w innym medium.

Takie pojazdy mogą mieć zastosowanie jako sondy kosmiczne,  frachtowce 
lub cyklery (pojazdy krążące między dwoma obiektami planetarnymi lub 
księżycem i planetą, zużywając minimalne ilości paliwa, vide Mars Cycler 
zwany też Aldrin’s Cycler). Rozważanymi projektami były m.in. żaglowa  sonda, 
której celem byłoby zbliżenie się do Komety Halleya, czy żaglowy transport 
ładunku naukowego na Marsa. Ten drugi miał w założeniu mieć możliwość 
transportu i zrzutu na powierzchnię planety ładunku o masie 3-4 ton ( czyli tyle 
ile ważył lądownik MSL, razem z dźwigiem powietrznym i łazikiem  Curiosity), 
oraz możliwość przechwytu  próbek zebranych przez lądownik i powrót z nimi 
na Ziemię. Żagiel słoneczny miał także być podstawą Asteroid  Rendezvous 
Mission (ARM – nie mylić z Asteroid Redirect Mission), proponowanego przez 
World Space  Foundation jako misja zbadania kilku asteroid podczas  swojego 
przelotu. Podobną misję – „Lucy” zaplanowała NASA – z tym, że zamiast 
użycia żagla słonecznego, użyty będzie najprawdopodobniej silnik jonowy. 
 Wielkim przełomem w tej kwestii był sukces misji IKAROS, którą rozpoczęła 
w 2010 roku japońska agencja kosmiczna JAXA wysyłając sondę by przeleciała 
w pobliżu Wenus. Obecnie sonda znajduje się na orbicie Słońca i skutecznie 
przetestowała szereg technologii – od otwarcia samego żagla, przez zacho-
wanie się zintegrowanych w nim ogniw słonecznych, po wpływ wysokoener-
getycznego promieniowania gamma na całą sondę. W chwili kiedy piszę ten 
tekst, plano wane jest wyniesienie w przestrzeń kosmiczną sondy Lightsail 2 
(od redakcji – sonda została wyniesiona w kosmos przez SpaceX 25-go  czerwca), 
stworzonego przez The Planetary Society (autorów wcześniejszych misji 
żaglowych:  Cosmos 1, utraconego w wyniku awarii rakiety nośnej oraz udanego 
pomimo  komplikacji testu Lightsail 1). 

Ten romantyczny rodzaj napędu przynosi ze sobą szereg wyzwań. 
 Jednym z problemów żagla słonecznego jest jego zależność od gwiazdy, 
inną kwestią jest kierowanie takim pojazdem w celu powrotu na Ziemię. 
 Zachodzi tu problem manewrowania między orbitami i studniami grawita-
cyjnymi innych ciał niebieskich, by uzyskać odpowiedni pęd.  W przypadku 
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Żeglarze Gwiezdnych Mórz

żagla słonecznego wskazuje się na dwie opcje. Jedną jest ustawienie żagla 
tak, by odbijał światło w stronę przeciwną do ruchu orbitalnego, przez co 
będzie ściągany w stronę gwiazdy siłą jej grawitacji, drugą zaś podzielenie 
żagla na dwie części. W tym przypadku jedna część żagla dalej odbija światło 
gwiazdy, jednak zakrzywienie lustra sprawia, iż uderzając  w powierzchnię 
mniejszego lustra zaczyna przyspieszać w przeciwną stronę. Największym jed-
nak problemem jest powrót takiej jednostki z przestrzeni międzygwiezdnej. 
Im dalej mamy od gwiazdy, z której wracamy tym słabiej się rozpędzamy. 
 Pewnym kłopotem są też wymiary samego żagla oraz utrzymanie go w odpo-
wiedniej pozycji względem źródła światła. Do tego potrzebne są albo silniki 
korekcyjne, albo efekt żyroskopu wytwarzany przez obrót odbijającej słońce 
materii. Poważną konkurencją dla takiego żaglowca są jednostki o napędzie 
jonowym. Tak samo posiadają niskie przyspieszenia, ale napęd żaglowy 
w przeciwieństwie do napędu jonowego, nie posiada wbudowanego silnika 
ani nie wozi ze sobą czynnika roboczego – paliwa, dzięki czemu nadaje się do 
o wiele dłuższych podróży.

Żagle słoneczne, zwane też żaglami fotonowymi stały się w pewnym 
 momencie źródłem inspiracji i symbiozy nauki i fantastyki. Z nich powstała 
między innymi swoista „antologia”, a dokładniej zbiór esejów, poezji 
i opowiadań o tematyce żagli – Project Solar Sail pod redakcją Arthura C. Clarka 
i Davida  Brina. Wartym uwagi jest fakt, iż zawiera ona m.in. opowiadanie Sun-
jammer, Poula Andersona oraz Wind from the Sun, Arthura C. Clarka (pierwot-
nie również nazwane Sunjammer), od których to opowiadań nazwę wzięła 
misja żaglowa NASA, która niestety nigdy nie opuściła Ziemi i została ostatecz-
nie  anulowana.

Samo słońce nie jest jedynym źródłem napędu dla żagla. Robert L Forward 
w latach 60tych zaproponował użycie laserów w celu napędzania jednostek 
żaglowych. Dopracowaną koncepcję żagli laserowych/świetlnych Forward 
opublikował dopiero w roku 1984. System Forwarda składał się emitera wiązki 
laserowej oraz gigantycznych rozmiarów soczewki (ok. 1000 km średnicy) 
niepozwalającej laserowi się rozproszyć. Ponadto Forward zakładał możliwość 
powrotu raz wypuszczonych jednostek żaglowych, gdzie większość koncepcji 
bezpaliwowych jednostek międzygwiezdnych niestety zakładała tworzenie ich 
tak, by można było je porzucić po wykonaniu zadania. 

Systemy żagli świetlnych wyglądają na niesamowicie skomplikowane, 
jednak można zwyczajnie pominąć wielgachną soczewkę, jeśli system ma 
obsługiwać wyłącznie jednostki wewnątrzukładowe. Robert Zubrin w „Naro-
dziny Cywilizacji Kosmicznej” proponuje rozwiązanie, w którym np. w obłoku 
Oorta  budowane są stacje laserowe do napędzania jednostek opuszczających 
i przybywających do układu słonecznego. Ważną zaletą systemów żagli 
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 lasero wych jest po pierwsze ich niezależność od bliskości gwiazdy i kierunku 
w jakim podążają (zakładając powstanie sieci laserów).

Żagle kosmiczne były też jednym z powodów, dla których Eric K Drex-
ler, uczeń Geralda K O’Neilla (tak, tego od akceleratorów masy i cylindrycz-
nych kolonii kosmicznych) i aktywny działacz na rzecz górnictwa kosmicz-
nego stał się pionierem nanotechnologii i nanorobotyki. Drexler zakładał, 
że w przeciwieństwie do wczesnych modeli rozwijanych żagli, wynoszonych 
za pomocą rakiet, te będą budowane In situ (czyli na miejscu już w kosmosie), 
poprzez wytwarzanie ultra cienkiej (0,1 ok mikrometra) warstwy np. alumi-
nium. Zakładał też że rozwój składaczy (assemblerów) molekularnych pozwoli 
na wytwarzanie jeszcze lepszych materiałów i struktur dla żagli. Zubrin z kolei 
zakładał możliwość tworzenia perforowanych żagli, których średnia grubość 
nie przekraczałaby 0,01 mikrometra. Powrót żagla laserowego, w przypadku br-
aku rozmieszczonego w układzie słonecznym systemu laserów, polegałby na de-
celeracji zbliżonej do tej wspomnianej przy żaglu słonecznym, przy użyciu jed-
nej wiązki lasera. Wspomnieć tu należy, że taka koncepcja jest rozpatrywana nie 
tyle dla wspaniałych żaglowców gwiezdnych mórz, co bardziej do deorbitacji 
gruzu kosmicznego (nieaktywnych satelitów, szczątków zniszczonych obiek-
tów kosmicznych bądź śmieci powstałych w wyniku wysyłania rakiet i  innej 
działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej). 

Innym pokrewnym projektem jest żagiel mikrofalowy. Nie zgadniecie  chyba, 
kto wpadł na ten pomysł? Koncepcje Starwisp wykorzystał Charles Stross 
w  swojej powieści Accelerando, oczywiście jako broń. Żagiel mikro falowy, 
podobnie jak laserowy, potrzebuje odpowiedniej  soczewki (tzw  Soczew ki 
 Fresnela), która pomogłaby skupić emitowane promienie i rozpędzać statek 
z metalowym żaglem o średnicy jednego kilometra i wadze całkowitej 20 
gramów.  Geoffrey A Landis rozwinął projekt Forwarda, rozwiązując jeden 
z podstawowych problemów teoretycznych, tj. wytrzymałość żagla na działanie 
mikrofal. Zamiast metalu postuluje użycie grafitu jako materiału do budowy 
siatki żaglowej. Taki statek miałby średnice 100 metrów i wagę ok. 1080 gram 
wraz z ładunkiem naukowym. Różnice jednak wychodzą w przyspieszeniach. 
Żagiel grafitowy posiadałby przyśpieszenie około 24 m/s², zaś metalowy i lżejszy, 
a jednak o większej powierzchni żagiel Forwarda  posiadałby  wartość ok. 200m/
s².  Tak też żagiel Forwarda mógłby osiągnąć w  kilka dni 20% prędkości światła. 
O ile wytrzymałby taką podróż.

Kolejnym rodzajem żagla, jest żagiel magnetyczny. Jest on pokrewny 
silnikowi Bussarda, chociaż w przeciwieństwie do silnika strumieniowego 
czy reaktorowego, nie polega na połykaniu przez magnetyczny czerpak ma-
terii międzygwiezdnej w celu użycia jej jako czynnika roboczego. Zamiast tego 
żagiel magnetyczny używa plazmy słonecznej lub wiatrów międzygwiezdnych 
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do napędzania pojazdu. Chociaż nierzadko przypisuje się ten koncept Poulowi 
 Andersonowi i jego powieści Tau Zero, to prawdą jest, że powieść była jedną 
z tych, która obok dzieł Larry’ego Nivena czy Joan D Vinge właśnie propagowała 
klasyczny silnik Bussarda. Opracowanie żagla magnetycznego było dokonaniem 
Dany Andrews oraz Roberta Zubrina. Zasadą jego działania jest wytworzenie 
oporu wobec materii wiatru słonecznego, przez co będzie on przyspieszany. 
Opór jest wynikiem wytworzenia przez specjalną obręcz silnego pola magne-
tycznego. Należy pamiętać oczywiście, iż jeśli statek zacznie osiągać większą 
prędkość niż poprzedzające go medium, przestanie przyspieszać w wyniku 
oporu jaki sam wytwarza. O ile akceleracja jest znacznie mniejsza niż w pr-
zypadku żagli świetlnych lub słonecznych, struktura ich budowy nie jest tak 
gęsta ani masywna co w przypadku żagli świetlnych. Geoffrey Mattlof i J ordin 
Kare sugerowali nawet inne użycie  żagla magnetycznego – wykorzystanie 
go jako hamulec dla pojazdu napędzanego żaglem świetlnym.  Istnieje także 
 koncepcja  mini-magnetosferycznego napędu plazmowego, zwanego M2P2. 
 Projekt różni się od klasycznego żagla magnetycznego tym, iż posiada mniejszy 
emiter magne tyczny, natomiast zwiększa swoje pole magnetyczne za pomocą 
wypusz czenia w nie plazmy. Ze względu na fakt, iż plazma jest używana je-
dynie do zwiększenia powierzchni żagla magnetycznego, nie jako czynnik robo-
czy, ten koncept nadal kwalifikuje się jako żagiel. Ten zaś, ze względu iż może 
działać w  magnetosferach planet, mógłby być używany do zmiany orbit obiek-
tu  kosmicznego.

Jednak żagiel magnetyczny ma także inne zastosowania. Tak jak w przypad-
ku mikrofalowych i świetlnych żagli, tak i tu, jeśli nie zabrałeś ze sobą czynnika 
roboczego, wyślemy ci go pocztą. Zamiast przesyłania światła lub mikrofal, James 
Benford (bliźniak pisarza hard SF, profesora fizyki plazmy Gregorego Benforda 
i współautor książki Starship Century) sugeruje użycie akceleratora cząstek neu-
tralnych, które odbijając się od pola wytwarzanego przez żagiel magnetyczny 
przekazywałyby pęd. Z kolei G. David Nordley sugeruje wyrzucanie akcelera-
torem masy „minipocisków”, które „wyparowują” przy zderzeniu z żaglem mag-
netycznym, nadając pęd. Ten system jest używany jako napęd wewnątrz syste-
mowych i międzygwiezdnych pojazdów w uniwersum Orion’s Arm.

Żagle kosmiczne posiadają jeszcze dwie formy. Pierwsza to statyty (Statite – 
stationary satellite), które w przeciwieństwie do satelitów orbitujących, będą 
wisieć w miejscu, utrzymywane siłą promieniowania świetlnego wywieraną 
na ich żagiel. Ten koncept Roberta Forwarda miał służyć umieszczaniu odpo-
wiednich satelitów na biegunach ziemskich. Projekt nie został nigdy przetesto-
wany, jednak od roku 2010 (o ironio roku wygaśnięcia patentu, jaki uzyskał na to 
rozwiązanie Forward), rozwiązaniem stosującym stacjonarne lub semistacjo-
narne obiekty (poruszające się po cylindrycznych orbitach  biegunowych) 
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zaczęły coraz bardziej interesować się gremia naukowe, szczególnie te 
 zainteresowane badaniem klimatu i obserwacją czap lodowych na biegunach.

Drugim nietypowym zastosowaniem żagla jest żagiel deorbitacyjny. 
 Tutaj żagiel wykorzystywany jest na niskich orbitach w celu zwiększenia 
 powierzchni obiektu, przez co zwiększa opór szczątkowej atmosfery na tej 
 orbicie, w konsekwencji zmniejszając prędkość orbitalną obiektu przez co ten 
zaczyna spadać w stronę gęstej ziemskiej atmosfery, spalając się przy wejściu. 
Z takich projektów które przeprowadziły odpowiednie testy należy wymienić 
PW-Sat oraz PW-Sat 2, InflateSat czy RemoveDEBRIS. Zadaniem takich projek-
tów było sprawdzenie możliwości deorbitacji obiektów kosmicznych za pomocą 
takiego żagla, co ma stanowić jedną z metod pozbywania się i zapobiegania 
powstaniu gruzu kosmicznego. 

Nierzadko jest podnoszone, że żagle świetlne mogłyby stanowić idealny 
system transportu wewnątrzukładowego, gdyż z zasady nie używają żadnych 
pędników. Niestety, niosą za sobą pewną inną obawę. Wszelka infrastruktura 
miotająca lub emitująca silne wiązki światła, mikrofal lub neutralnych cząstek 
jest potencjalną bronią. Przekonali się o tym min Kzinowie w opowiadaniu 
The Warriors, Larryego Nivena, oraz ludzie z CoDominium w Drzazdze w Oku 
Boga, Nivena i Pournella. Chociaż ci drudzy faktycznie promień rozpędzający 
żagiel odebrali jako broń, o tyle kotowaci obcy ciężko przekonali się, że między 
innymi niewinny laser rozpędzający żagle jest tylko inaczej skalibrowanym 
działem laserowym. W kwestii samego międzynarodowego prawa kosmicznego 
nie stanowi to problemu, pod warunkiem że laser nie jest używany jako broń 
lub przypadkowo nie spowoduje uszkodzenia cudzego obiektu kosmicznego. 
Należy pamiętać oczywiście, że traktaty stanowiące trzon międzynarodowego 
prawa kosmicznego zostały stworzone w czasach Zimnej Wojny, a co za tym 
idzie, ich perspektywa regulacyjna nie sięgała tak daleko.

Istnieje jednak pewien problem związany z prawem patentowym. 
Otóż amerykańskie prawo, podobnie jak prawo ochrony konkurencji UE 
ma tendencje do ekstra terytorialnego traktowania naruszeń patento wych. 
Przykładowo, zgodnie z amerykańskim „Inventions in space act” z 1990 
roku, obiekt kosmiczny znajdujący się pod kontrolą USA (nawet jeśli krajem 
rejestracji jest państwo inne niż USA) będzie traktowany jako znajdujący się 
pod jurysdykcją USA w kontekście naruszeń patentów chronionych na tery-
torium USA. Ponadto, zgodnie z wyrokiem USA w sprawie NovelPoint Tracking 
v. Research in Motion z 2006 roku, nawet jeśli obiekt nie będzie pod kontrolą 
USA, przeciwko naruszycielowi można wnieść pozew naruszenie patentu, jeśli 
wyna lazek używany jest na pokładzie obiektu należącego do innego państwa 
i efekt jego użycia jest odczuwalny na terenie USA lub obiekcie (statek, sa-
molot, obiekt  kosmiczny) znajdującym się pod jurysdykcją USA. W przypadku 
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pierwszym  zachodzi  pytanie, czy użycie emitera laserowego, mikrofalowego, 
czy akcele ratora, który służy obcej jednostce w podróży będzie właśnie taką 
kontrolą. Z kolei w drugim przypadku – co jeśli amerykańska jednostka użyje 
 francuskiego emitera, posiadającego w swoich układach elementy chronione 
patentem w USA? Czy właśnie rozpędzenie tym emiterem amerykańskiego 
żaglowca  kosmicznego będzie właśnie tym „odczuwalnym efektem użycia”? 
Powiedzmy sobie po prawniczemu – na pytania „de lege ferenda” odpo-
wiadanie w obecnym stanie prawnym nie jest najlepszym rozwiązaniem, 
gdyż m.in. przedsiębiorcy i państwa będą domagać się chociażby porozu-
mienia międzyrządowego regulującego takie sprawy. Nie wiadomo też jak ITU 
(Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna) odniesie się do tematu mikrofal 
czy laserów i czy np. „wejście” komuś w pasmo nie będzie przestępstwem. 

Kosmiczne żagle stanowią piękną wizję i mają niesamowity potencjał 
na użycie tak wewnątrz systemowo, jak i międzygwiezdnie. Póki co jednak, 
stanowią bardziej motyw utworów SF (jak nowa space operowa seria  Alastaira 
Reynoldsa czy powieści Michaela Flynna) oraz obiekty badań, cierpiące 
na trwały brak środków oraz na działanie prawa Pournelle’a w kwestii planów 
i wykonawstwa zachodnich agencji kosmicznych. Oczywiście należy brać 
pod uwagę, iż zanim powstaną emitery lub akceleratory rozpędzające jednostki 
międzygwiezdne, niezbędna infrastruktura będzie musiała powstać w układzie 
Ziemia-Księżyc. Elektrownie, fabryki, jednostki wydobywcze, holowniki orbi-
talne. Jak powtarza większość badaczy koncepcji, budowa żagli i ich systemów 
w przestrzeni kosmicznej zmieni całą ich architekturę, gdyż nie będą musiały 
wytrzymywać sił ani drgań jakie na swój ładunek wywierają rakiety. Jeżeli geo-
centryczna mentalność i płaszczacka perspektywa zacznie odchodzić do lamusa, 
będziemy mogli nie tylko zobaczyć światła na księżycu, ale teleskopami śledzić 
niektóre z żaglowców w locie.

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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Moi drodzy, przyznam się Wam do czegoś. Do tego wydania „Przemyśleń 
Grafomana” podchodziłem kilka razy. To, co czytacie jest wersją piątą. 
 Wszystkie pozostałe skasowałem, krzycząc i warcząc, aż kot bał się do mnie 
podejść. Po trzecim razie ofiarą mojej frustracji omal nie stał się kubek z Cthulhu. 
Miałem wam napisać o podróżach, jak to kształcą i dobrze wpływają na pisarza, 
ale każdy kolejny tekst wychodził mi mdły i schematyczny, bo w końcu ile razy 
można pisać o tym samym. Pomyślałem – „Pewnie na niejednym blogu pisar-
skim lub w poradniku mogliście o tym przeczytać. Zrobiłem sobie parodniową 
przerwę, ale gdy tylko przypominałem sobie o felietonie to krew mi się 
gotowała. Nawet jeden z moich ulubionych sposobów, który zawsze używam 
do odstresowania nie pomógł. Spojrzałem w lustro, grymas irytacji karykatu-
ralnie wykręcał mi twarz. Patrząc tak na siebie stwierdziłem, że przecież temat 
mam przed samym nosem. Domyślacie się o czym wasz Grafoman pomyślał? 
Tak, o frustracjach i irytacjach, które każdy pisarz, bez względu na staż, przeżywa. 
Przejrzałem pod tym kątem media społecznościowe i grupy dla  pisarzy (polskie 
i zagraniczne) i jak się okazuje, że jest to częste zjawisko. 

Zamknijcie oczy, przypomnijcie sobie, ile to razy mieliście dni, kiedy ta 
mistyczna wena przyszła, a potem wpadliście w pisarski szał, strzelając na raz 
od pięciu do dziesięciu stron. Niezbyt tego dużo? A ile razy siedzieliście przed 
monitorem i wypluliście tylko kilka zdań, a potem nic, wszystko, co przy-
chodzi Wam do głowy jest do bani? Trochę częściej, prawda? Tego jest więcej: 
 wydawnictwo nie przesłało od pół roku odpowiedzi, w konkursie wasz  utwór 
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nie zaszedł zbyt daleko, choć się staraliście, krytyka zabolała zbyt mocno. 
Mógłbym długo wymieniać, ale potrzebny by mi był cały arkusz wydawniczy. 
Podsumowując, zawsze znajdzie się coś w pisarstwie, co doprowadzi nas do 
białej gorączki.

Co więc w tym przypadku zrobić? Nie siedzę w Waszych głowach, więc 
nie wiem, co pozwala Wam zapomnieć oraz oczyścić myśli. U mnie są to dwie 
 rzeczy: gdy czuję się zdenerwowany to albo chwytam za pędzel, albo za  szpadel. 
I gdy tak siedzę i maluję, lub robię w ogrodzie, to się wyciszam. Czytając biografie 
pisarzy oraz „Codzienne rytuały. Jak pracują wielkie umysły” Mason Currey 
znalazłem anegdotki, że niektórzy pisarze w takich momentach robią domowe 
porządki. Już sobie wyobrażam jak co poniektórzy pytali się żony: „Kochanie, 
nie trzeba Ci w czymś pomóc? Co? Tak, znowu mam pisarski dołek. Ok, już 
idę obciąć żywopłot/skosić trawnik/powiesić pranie.”. Dlaczego to  pomaga? 
Możliwe, że zagłębiając się w inne zajęcia autorzy dają odpocząć pisarskiemu 
„ja”, nabierają sił, bo wiedzą, że wrócą do pisania. Bądźmy szczerzy pisanie, to 
bardzo specyficzne uzależnienie. Uczucie braku nawarstwiających się na moni-
torze może sprawić, że o ironio, będziemy bardziej poirytowani niż podczas 
braku weny. Z własnego doświadczenia to potwierdzam. Podejrzewam, że wy 
również poza pisarstwem macie jeszcze inne hobby na boku, które pomoże 
wam odpocząć.

Choć wiecie, co? Parę słów o podróżach jednak napiszę, ale bez zbędnego 
lania wody. Jako, że są wakacje, a w domu akurat wyjątkowo nie ma nic do 
roboty (legendy mówią, że ponoć takie chwile się zdarzają), można wyjechać 
gdzie dusza zapragnie. Opcji jest sporo. Może pojedziecie na wycieczka po kon-
kretne  informacje albo postawicie na żywioł i gdzie nogi lub auto  poniesie. 
Nie ważne po co i gdzie się wybierzecie, z pewnością znajdziecie inspiracje 
oraz pozbędziecie się frustracji wywołanej przez własne pisarstwo. I nie ma 
nic przyjemniejszego, niż powrót do domu, pogłaskanie swojego pupila 
(w moim przypadku kota  Docenta). Zrelaksowani, uspokojeni duchowo nawet 
nie spostrzeżecie, gdy raptem poczujecie mrowienie pod palcami, ciągnące do 
klawiatury powodowane przez pomysł, który pojawił się w drodze powrotnej, 
będącym rozwiązaniem Waszych pisarskich problemów.

Czego Wam wszystkim życzę w te wakacje.
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Przemyślenia Grafomana

Milena Izdebska
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Skryci za cienkimi modułu ścianami,
Które przed bezwzględną próżnią nas chronią
Zostawiamy cały ten ludzki świat za nami
Tutaj niczego nam nie zabronią. 
 
Wewnątrz habitatu nas dwoje,
Splecione dusze, ciała złączone 
Wokół nas dryfują bezwładnie stroje
W namiętności przez nas porzucone

Nie zadaję sobie żadnych pytań
Nurtujących mnie dnia każdego
Nie zadaję tobie żadnych pytań
Czemu mnie, a nie kogoś innego?

Połączyła nas miłość, o jakiej mówią holovidy
Bez viaru, eiaru i parowania implantów, 
Miłość, naturalna i rzadka jak zderzenie asteroidy
Czyste zakochanie - pozbawione dragów i stymulantów

Miłość czysta, pozbawiona ciążenia efektów
Miłość wolna od prądów konwekcyjnych 
Miłość pozbawiona osadów i defektów
Miłość lewitująca z dala od studni grawitacyjnej

Uczucie rosnące jak białkowy kryształ
Podniecenie wiążące oddechy i dłonie
Gorące niczym powłoka termiczna
Pojazdu, co wchodząc w atmosferę płonie

Koloniści

Kamil Muzyka

WIERSZ
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A płonące wstęgi gwiazd spadających
Zasobników z wytworami orbitalnych fabryk
Wypatrywane są przez niecierpliwie oczekujących
Nieszczęśników, co pozostali na dnie

Nasze szczęście, tak delikatne i kruche
Nasz czas wspólny krótki i ulotny
Daj mi, kochana, proszę, daj otuchy
Ale czemu musimy patrzeć na nasze oczy wilgotne?

Żyje nas i pracuje tutaj tysiące 
W tej pustce przetykanej ognikami
W stacjach w pustce lub pod Miesiącem
Oddzieleni od siebie skafandrami

Ty na Wyspie Pierwszej, kwiatami 
Opiekujesz się, cierpliwie pielęgnując
Ciężko się nauczyliśmy, że latami
Nie tygodniami, Ekosystemy kolonii się budują

Kwiatem jesteś i wśród kwiatów rozkwitasz
Twe oczy barwy listków młodych 
Od urodzenia fascynowała cię botanika
Co tylko dopełnia twej elfickiej urody

Nimfo moja, nektar twych ust smakuje
Kiedy oplatamy się kończynami wzajemnie
Rusałko, czym zasłużyłem na twój pocałunek?
Czym, na dotyk twych palców niewinny?

Boginko moja, tyś jedyna i nie będę mieć innej
I kocham, jak żadnej nigdy nie kochałem 
W mym sercu ku twej czci ołtarz uczynię 
Gdzie łkać będę cicho za każdym naszym rozstaniem

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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Okolice miasta Albi śmiało można było nazwać jednymi z najpiękniejszych 
w Oksytanii. Ponad połyskliwą wstęgą rzeki Tarn wyrastały białe mury grodu 
oraz strzegącego go donżonu, żywo przywodzącego na myśl ogromny gno-
mon, którego cień każdego dnia wędrował po zakolu rzeki. Złotymi łanami 
wzrastającego zboża mieniła się szachownica uprawnych pól, posieczona pas-
mami sadów jabłoni, grusz, brzoskwiń oraz oliwek. Winorośl gęsto oplotła 
już trejaże, roztaczając dokoła charakterystyczny, lekko cierpkawy zapach 
niedojrzałych gron, a krzątający się przy pnączach winiarze doglądali z troską 
owoców tego bodaj najcenniejszego skarbu ziem rodu Trencavelów. Dwie rze-
czy psuły to idylliczne wrażenie, snujące się przy ziemi wstęgi gęstego dymu 
oraz zapach gotowanego mięsa. Ludzkiego mięsa.

Przy zakręcie gościńca, na niewielkim wzgórzu, pracowało kilku ludzi 
w brązowych płaszczach oraz ściśle przylegających do głów czepcach z buka-
towej skóry. Chociaż z lipcowego nieba lał się żar, Grabarzom ukrop zdawał 
się nie przeszkadzać, gdy dokładali drew do buchającego pod kotłem ognia 
i ćwiartowali spoczywające na stole ciało. Grabarze nie mieli oczu, uszu, ani 
nozdrzy, jednak swoją pracę wykonywali z zatrważającą dokładnością oraz pre-
cyzją, nie pozostawiając na kościach choćby śladu swych ostrzy.  Oddzielone od 
korpusu kończyny natychmiast lądowały w kotle, w którym bulgotał cuchnący 
roztwór krwi, tłuszczu, wątpi oraz kości, co kilka chwil mieszany przez któregoś 
z Grabarzy.

Jadący gościńcem mężczyzna wstrzymał konia. Ardeński wierzchowiec 
machnął łbem i błysnął zaciśniętymi na wędzidle zębami, wyraźnie nierad 
z postoju. Od dwóch stajań domagał się strawy oraz odpoczynku, podczas gdy 

Szklana Dama
Grzegorz Wielgus

OPOWIADANIE
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siedzący w kulbace człowiek raz po raz tylko stawał, żeby zasięgnąć języka, 
 jakby celowo przedłużając podróż.

— Nieznośny jesteś — powiedział chłodno jeździec, na co rumak parsknął 
pogardliwie. — W Albi każę cię natrzeć winem. Słodkim, długo leżakowanym. 
To ci wymiecie muchy z chrap? Dobrze. Daj mi teraz porozmawiać.

Mężczyzna zeskoczył z siodła na zakurzone, przerośnięte trawą kamienne 
płyty gościńca. Ze swoimi rękawicami, zakurzonymi spodniami oraz wyszmelco-
wanym do połysku kaftanem, nieznajomy przypominał strojem książęcego 
gońca, jednakże posłańcy z Tolosy nader rzadko nosili andaluzyjskie buty, nigdy 
natomiast nie trzymali zawieszonych u pasa Czaszek Pielgrzyma, dłoni wisiel-
ców oraz zębów barbegazi. Jeździec spojrzał na zawartość kotła, a następnie 
skierował wzrok ku zaprzężonej w osła dwukółce. Przesiąknięty krwią materiał 
tak ściśle oblepił spoczywające na wózku ciało, iż można było dostrzec przez 
materiał wykrzywione bólem oblicze zmarłego.

— Co mu się stało? — spytał przybysz.
— Tego, panie złoty, to córuś jaśniepana wicehrabiego posiekła. —  Grabarz 

zsunął czepiec z gładkiej, pozbawionej wszelkich cech twarzy. Głos miał 
gardłowy, przepity i nader przypominający skrzeczenie gawrona. — Się pan-
nica zbiesiła, panie złoty, ale dobroć to dla cechu naszego, bo roboty moc i jeszc-
ze trochę, tylko spasłe te rycerze ostatnimi czasy. Ten, na wózku, panie złoty, 
to kwintal równy ważył, a się znam na ciałoważeniu, khe, khe, khe.

— Teutoni — stwierdził tylko konny. — Po teutońsku ich sposobicie do drogi.
— Ano tak, panie złoty, jaki freiherr czy inszy graf. Temu sobie popływają 

w kociołku, coby im mięso od szkieletu odeszło. — Grabarz oblizał bez krwiste 
wargi językiem. — Strata dobrego opału powiem, ale co ja tam wiem, panie 
złoty. Pragną sobie zabrać gnaty do domów, niech bierą. Nie chcą jechać 
miesiące w towarzystwie gnijącego trupa, tak rzeknę, panie złoty, co za banda 
rozmemłanych płaczek.

— Córka wicehrabiego taka wybredna w kandydatach do ręki?  
— Wybredna to nie wiem. Może jest, może nie. Indagować nie zamierzam, 

panie złoty. — Pozbawiony twarzy człowiek klepnął spoczywające na dwukółce 
zwłoki. — Za to przeklęta to ona jest dalej. Mnie gęby krzywić z tego powo-
du nie wypada, bo trupów do oporządzania nie brakuje, tylko wicehrabia 
cięgiem smutny chodzi, bo szeregi zalotników rzedną z każdym tygodniem. 
Dla księżniczki to jeszcze by się rycerze fatygowali, ale córka wicehrabiego to 
lichsza zdobycz. Siedzą więc sobie te farbowane chwaty miesiąc na opierunku 
u starego  Trencavela, dwórki stręczą, a potem znikają, kiedy kolejnego panien-
ka przez okno wyrzuci. O! Panie złoty, ależ ona ich siecze, nim ze szponów puści!

Grabarz zmilkł na moment, zbliżył się do podróżnika i przesunął dłonią 
 ponad jego odzieniem bladą, okrytą żółtawymi plamami dłonią.
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— Z daleka przybywacie, panie złoty. Was też nagroda kusi? Prawdę rzekłem?
— Zmiarkowałem, że sprawa dawno już rozwiązana. — Przybysz wzruszył 

ramionami. — Ale skoro wicehrabia gotów płacić...
— To się szanowny nie rusza przez moment. — Grabarz błysnął rzędami sze-

rokich, nieludzkich zębów. — Miarę zdejmę tylko, coby trumnę panu złotemu 
zawczasu wyfasować. Co napisać na wieku?

— Hmm... Napisz den ebet.

***

Ślad krwi zaczynał się przy parapecie najwyższego z okien donżonu, 
a następnie spływał karminową smuga w dół ściany, aż do spękanych dachówek 
kaplicy i urwanej rynny, kiwającej się żałośnie ponad dziedzińcem przy każdym 
mocniejszym porywie wiatru. Na płytach zamkowego podwórca, w kałuży 
 czerwieni, spoczywał zmasakrowany zewłok okrytego kolczym płaszczem 
 rycerza. Ramiona zbrojnego leżały powyginane pod nienaturalnym kątem, 
jedna noga została odcięta tuż poniżej kolana, twarzy natomiast całkiem nie 
dało się rozpoznać, gdyż ktoś, lub raczej coś, zmiażdżyło hełm z taką siłą, iż nie 
sposób było orzec w którym miejscu kończył się metal, a zaczynała tkanka.

— To okno jest za małe, żeby się przez nie przecisnął — stwierdził ponuro 
Jean de Metz, drapiąc się po brodzie. — Szczaw jaki może, otrok pewnikiem, 
ale nie dorosły. Zgadza się, sieur Denebet? O wiele za małe dla dorosłego, 
nie wspominając już o człowieku w hauberce.

— Mhm. — Przybysz klęknął przy zabitym, oglądając zakrwawiony 
 kikut nogi.

— Jak silne to... to znaczy, jak silna musi być przeklęta? — Jean spoglądał 
ponuro na zbryzgane szkarłatem ściany zamkowej wieżycy. — Bo coś mi się 
zdaję, że na krzepocie pierworodnej wicehrabiego nie zbywa, skoro przez taką 
szczelinę pancernego wyrzuciła.

— Nie zbywa, prawda. — Denebet ostrożnie wydobył coś z rozszarpanej nogi 
zabitego rycerza. Między palcami zalśnił szklany kieł, wielkością i kształtem po-
dobny do lwiego. — Panienka widać zgryz ma zdrowy.

— Została nas dwójka i, rzeknę szczerze, nie bez dobrej przyczyny  ostat nia 
kompania zrejterowała. Już wcześniej się chwiali w postanowieniu, ale jak tego 
tutaj cisnęło z wysokości, to chętka do bitki im całkiem odeszła.  Wicehrabia 
w  desperacji ogromnej, bliski był przy wieczerzy płaczu oraz całkiem nie przy-
stojnego błagania cobyśmy ostali w Albi i córkę mu spróbowali wyrwać z objęć 
mocy nieczystych. — De Metz odchrząknął, zerkając na ząb. — Proponuję spółkę.

— Możecie sobie zatrzymać córkę wicehrabiego — odparł bez namysłu 
Denebet. Schował kieł do sakwy przy pasie, obok Czaszki Pielgrzyma, po czym 
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spojrzał ku szczytowi donżonu, który kraśniał promieniach zachodzącego 
słońca i nabierał koloru zakrzepłej krwi. — Jakoś o nią targować mi się nie chce. 
Jeżeli się uda, to mi w dłonie sypniesz monetą. Jak nie... to nie ma co dywagować.

— Łatwo coś rezygnujecie. — Jean uśmiechnął się krzywo. — Dobrze to 
waszmości nie znam, zapału waszego czy kunsztu w wątpliwość poddawać nie 
zamierzam, ale bądźmy wobec siebie szczerzy, chociaż w mikrym stopniu, skoro 
zamierzamy ramię w ramię walczyć.

— Słucham.
— Den ebet znaczy w mowie bretońskiej „nikt”.
— Winszuję lingwistycznego obeznania. — Denebet zaśmiał się krótko, 

nieprzyjemnie. — Mam własne powody, żeby tutaj prawdziwego imienia nie 
wyjawiać. — Mężczyzna wstał, spojrzał wprost w oczy de Metza. — Łatwiej 
przeżyć będąc nikim i wielce sobie ten stan rzeczy cenię.

— Czyli jesteś tu tylko dla pieniędzy — stwierdził kwaśno Jean. — Nie z po-
czucia przyzwoitości, rycerskiego powołania albo...

— Przynajmniej masz gwarant, że na trzeciego do łożnicy panienki Tren-
cavel nie wskoczę. — przerwał mu Denebet z uśmiechem, który nie sięgnął sza-
rych, wyzutych ze wszelkiego ciepła oczu. — Miecze zwykłem krzyżować na ubi-
tej ziemi, nie w pościeli.

— Panowie.
Spod łukowatego portalu, w towarzystwie kilku dworzan w czerwono-

pomarańczowych liberiach, wyłonił się szpakowaty mężczyzna w bogatej tunice 
o szerokich rękawach oraz szczerozłotej opasce na skroniach. Pomimo wieku 
wicehrabia Raymond Trencavel zachował imponującą posturę i siłę ramienia, 
dalej potrafiąc bez większego wysiłku rozrywać podkowy w dłoniach lub giąć 
monety między palcami. W rzeczy samej arystokrata przewyższał wzrostem 
zarówno Jeana de Metz jak i Denebeta, teraz jednakże garbił się wyraźnie, 
na twarzy zaś miał wypisaną tak dojmującą rozpacz, iż potężny szlachcic zdawał 
się być niewiele mocniejszy od porażonego suchotami nieszczęśnika.

— Rozumiem, iż zdecydowaliście, mości de Metz, wbrew namowom kom-
pani imć de Foix, zostać w mych progach. — Raymond skierował przekrwione 
ze zmęczenia oczy na Denebeta. — A wy, kawalerze? Jaka wasza decyzja?

— Doszliśmy do porozumienia, mości wicehrabio — odparł Jean z płytkim 
ukłonem. — Połączymy siły, aby waszą córkę co rychlej wyratować z obierzy.

— Cokolwiek, panowie, cokolwiek róbcie, tylko mi dziecko zwróćcie. — 
Zmarszczki na twarzy wicehrabiego Raymonda Trencavela pogłębiły się 
wyraźnie. — Błagam, zaklinam. Wszystko co w zamku, co w moich włościach 
jest, korzystajcie. Bierzcie cokolwiek, bylebym dziecinę moją raz jeszcze mógł 
chwycić w ramiona.
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— Pierwej powiedzcie, wicehrabio, co zaszło, że waszą córkę bieda 
spotkała? — zapytał Denebet.

— Dwa lata wstecz, kiedy Ermengarda w wiek kobiecy wchodziła, moc 
chętnych do ożenku się stawiła, spośród których wybrać jej pozwoliłem tego, 
który jej mężem zostanie. Synów mam już kilku, między nich już ziemie 
podzieliłem, to umyśliłem sobie, żeby córka sama spośród zalotnika wybrała 
takiego, co jej sercu konweniował. Większych aliansów mię nie potrzeba, jak-
by mąż moją córkę by stręczył, to jużci go bracia by za końmi powlekli, ażeby 
 dobrych manier nazbierał zębami z drogi... Ech...

— Po ludzku żeście postąpili — wtrącił de Metz.
— Wśród epuzerów trafił się taki Norman z Sycylii, jeden z bastardzich sy-

nów Tankreda de Hauteville, jakiś Roger czy Robert. — Wicehrabia Trencavel 
machnął gniewnie dłonią. — Brygant zatracony przeklęty, a synowie jego, jeden 
przez drugiego, zdradzieckie nasienie. Tak los mnie pokarał, iż zawędrował 
tenże psubrat w moje progi i przeklęty niech będzie dzień, w którym poprosił 
o rękę mojej córki.

— Wyście odmówili, jak mniemam? — Denebet znał całą opowieść i to 
z naj pierwszego źródła, jednakże nie chciał wzbudzać zbędnego zaintereso-
wania swoją wiedzą. Co prawda w tamte dni Denebet nieustannie nosił hełm, 
 rzadko odsłaniając oblicze zza kolczugi, a sam wicehrabia raczej nie przyglądał 
się towarzyszom normańskiego rycerza, lecz przybysz wolał nie podejmować 
zbędnego ryzyka.

— Odmówiłem, odmówiłem, bo ten cuchnący piżmem normański wyskro-
bek zbyt śmiało sobie poczynał, jakby na sam dźwięk jego nazwiska powi-
nienem mu paść do stóp i do łożnicy córkę zaprowadzić — zgrzytnął  Raymond, 
zaciskając ogromne pięści. — Słuchać nie chciał rozsądku, zmiarkować 
w rozpuście oraz wszetecznym zachowaniu również, to i kazałem go wyrzucić 
razem z jego  konfratrami.

Denebet na to tylko pokiwał głową i uśmiechnął się leciutko, do siebie... oraz 
do wspomnień.

— W ramach zadośćuczynienia za swoje występki, de Hauteville ofiarował 
dla mej córki lustro, po czym odjechał ku południu. Tedy myślałem, iż coś jednak 
w tym człowieku było dobrego, a tknięty sumieniem zdecydował się postąpić, 
jak na rycerza przystało. Pomyliłem się. Postąpił jak przystało na krew z krwi 
Tankreda de Hauteville. Zdradziecko. — Głos wicehrabiego zadrżał gniewnie, 
a na policzki wstąpiła mu fala czerwieni. — Przeklął moją ukochaną córeczkę, 
przeklął lustrem, z ramy którego spisałem taką oto magiczną formułę. „Kotem 
jesteś, najdroższa, własnymi ścieżkami zawsze chadzaj i nie pozwól, aby ktokol-
wiek przykuł twój wzrok, prócz ciebie samej. Dimme-kur, éd”. Co do joty spełniło 
się zaklęcie. W lwa się obróciła moja maleńka Ermengarda, w lwa okrytego 
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lustrzaną skórą, o szklanych kłach oraz szponach. Reszty, kawalerze, domyślić 
się możecie.

— Co się stało z lustrem? — W głosie Denebeta pobrzmiało zainteresowanie.
— Wciąż w komnatach Ermengardy. — Trencavel wskazał dłonią na zbryz-

gane krwią okno na najwyższym piętrze zamkowej wieży. — W donżonie.
— Rozumiem.
— Wyście to jawicie się jako podróżnik, widzę u was moc relikwii. — Zniesma-

czone spojrzenie wicehrabiego przesunęło się po zasuszonych ludzkich dłoniach 
oraz Czaszkach, zwisających u boku Denebeta. — Nie tknąłbym żadnej z nich bez 
rękawicy, ale mniemam, iż wyście obeznani z ich działaniem. Rozpytywać nie 
zamierzam skąd je macie, bo wiem, że tylko wykopane pod pełnym miesiącem 
z grobowej ziemi te szkaradzieństwa zachowują moc, chcę tylko wiedzieć, czy 
zdadzą się wam na co tutaj? Zwrócicie mi dziecko?

— Łatwo to nie przyjdzie, bo im dłużej demon siedzi w ciele, tym trudniej 
wyrwać jego korzenie z duszy, ale nie trwóżcie się, wicehrabio, pozbędziemy 
się maszkary z zamku. — Denebet skinął głową. — Potrzebuję tylko łańcuchów.

— Poświęconych?  — dopytał się jeden z przysłuchujących się rozmowie 
dworzan. — Srebrnych?

— Żelaznych, pączku róży, żelaznych. Srebro jest zbyt ciężkie, zbyt miękkie, 
żeby kuć zeń solidne pęta.

***

Za plecami dwójki rycerzy zachrobotały zasuwane rygle. Przed sobą mieli 
ostatni fragment spiralnie skręconej klatki schodowej, zamkniętej przez grube 
dębowe drzwi oraz dwie ciężkie zawory. Był to ostatni moment, w którym 
śmiałkowie mogli jeszcze się wycofać z pułapki, bowiem po drugiej stronie 
wieńczącego stopnie portalu znajdowało się piętro, należące niegdyś do pa-
nienki  Ermengardy, teraz zamienione w łowisko demonicznego lwa o łusce ze 
szklanych okruchów.

— No, to wcale nie brzmiało jak zamykane wieko sarkofagu — mruknął Jean 
de Metz, po czym nasunął na głowę pikowany kaptur oraz hełm. — Naprawdę 
umiesz odprawić egzorcyzm?

— Egzorcyzm to nie problem. Przynajmniej z pozoru — odparł Denebet, 
poprawiając przewieszony przez pierś łańcuch. — Powołujesz się na siłę wyższą, 
a potem musisz wykazać się w jej obliczu odrobiną wytrwałości, jak w kar-
czemnej burdzie. Sztuka w tym, żeby więcej razów na gębę wytrzymać niż 
ten drugi.

— Jest haczyk. Zawsze jest w podobnych sytuacjach. — Rycerz uśmiechnął 
się krzywo zza szerokiego nosala hełmu. — Gdyby sprawy inszej stały, 
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to by opętanych w leprozoriach nie było, ani by ich do życia rekluza 
nie  przymuszali.

— Jest haczyk — przyznał Denebet z brutalną szczerością. — Egzorcyzm to 
zaprzysiężenie, które wiąże opętaną osobę, demona oraz odprawiającego ry-
tuał. Któreś z nich musi się złamać, aby rzecz mogła dobiec końca. Czart będzie 
czynić wszystko, aby egzorcysta poniechał zamiaru. Będzie obnażać jego sekre-
ty, mataczyć, obiecywać spełnienie zachcianek albo, bez większych ogródek, 
 zabije nosiciela.

— Dlatego żeś powiedział, że maszkarę z zamku wypędzimy, a nie, że wice-
hrabia córkę odzyska — zauważył de Metz.

— Bystry jesteś. Myślałem, że rycerzowi to nie przystoi.
— Że my tylko prędcy do bitki, turnieju, polowania oraz chlania okowity, 

aż się pod stół zwalimy w czasie biesiady? To imputujesz? — prychnął Jean, 
dobywając rodowego miecza. — Czeka cię srogie rozczarowanie. Nie  wszyscy 
tacy jesteśmy, w przeciwieństwie do przybłędów z gościńca. Tych otacza 
po  równo odór wyższości oraz taniego piwa.

— Zmierzyłeś mnie tą samą miarą, którą i ja zmierzyłem ciebie. Winszuję, 
ale dodam też, że postaram się, żeby córka wicehrabiego uszła z życiem. 
Żeby mogła wyjść za mężczyznę, którego w życiu nie widziała.

— Daruj już chlapanie ozorem. Jaki mamy plan batalii?
— Zastawimy sidła w korytarzu, pętle, takie żeby łeb bestii się zmieścił, 

ale nie reszta ciała. — Denebet dotknął łańcucha. — Potem zwabimy bestię. 
Jeżeli uda się wyżyć dalej, a maszkara uwięźnie we wnykach, tedy odprawię 
nad nią egzorcyzm. Tylko jedną rzecz w pamięci zakarbuj sobie, de Metz.

— Tak?
— Kiedy zacznę wypędzać demona, nie możesz przerwać rytuału — 

powiedział Denebet z taką powagą, iż sam przez moment uległ wrażeniu, iż jest 
z rycerzem szczery. — To pewien zgon dla panienki, a czart imać się będzie 
każdej sztuczki, coby was na manowce zwieść.

— Ulec, nie ulegnę. Na honor się klnę. — Jean pocałował ostrze mie-

cza. — Ale spytać muszę, ty się nie boisz tego, co czart wam rzuci w twarz? 
Tych  kalumnii, potwarzy, łgarstw i oszczerstw?

— Sami je wkrótce usłyszycie, tedy mi powiecie, czy było się czego 
lękać. Chodźmy. Czasu więcej nie mitrężmy. — Denebet wykrzywił twarz 
w niewesołym uśmiechu, po czym sięgnął do miecza. — W końcu, jak mówi ry-
cerskie porzekadło, śmierć jest sługą człeka prawego.

De Metz ruszył jako pierwszy, stąpając po schodach zbryzganą ciemnymi 
plamami czerwieni. Tutaj skonali ci, którzy zdołali umknąć przed demonem 
 tylko po to, aby wykrwawić się ma kamiennej spirali stopni.
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— Wchodzimy w paszczę lwa — powiedział Jean, powoli i cicho odsuwając 
rygle. Ledwie pchnął drzwi, a z korytarza buchnęło odorem krwi oraz  zgnilizny. 
Tuż za progiem, owinięty w gobelin, leżał rozkładający się truposz, wciąż 
zaciskając dłoń na rękojeści miecza. Nieco dalej rozerwany na dwoje zewłok, 
błyskający spod warstwy skrzepów płytkami lamelkowego pancerza. Ciał było 
więcej, w większości potwornie pociętych, z oderwanymi kończynami, które 
walały się po podłodze. Festony wnętrzności, sczerniałe plamy krwi oraz  chmary 
much dopełniały makabrycznego widoku.

— Ależ cuchnie — szepnął de Metz, zsuwając tarczę z ramienia.

Derek Story - unsplash.com



28

Szklana Dama

Denebet pociągnął za haki, z których zwisały niegdyś cudnej urody tapiserie, 
przedstawiające korowody fantastycznych stworzeń, jednorożców, smoków, 
żyraf oraz wieluinnych jeszcze bestii, których nie dało się rozróżnić spod plam 
skrzepłej krwi.

— Mocne. Nadadzą się — mruknął, rozwieszając w poprzez korytarza meta-
lowe pęta. — Teraz trzeba tylko zwabić panienkę Ermengardę.

— Nie starczy się okrzyknąć?
— Demony nie są głupie, kobiety tym bardziej. — Denebet przeszedł 

pod łańcuchami, a następnie dobył brzeszczota. — Spostrzeże podstęp.
Dwójka zbrojnych ruszyła powolnym krokiem w gardziel korytarza, ostrożnie 

stawiając stopy na lepiącej się od juchy podłodze i starając się nie nadepnąć przy 
tym na rozrzucone szczątki poprzednich kandydatów do ręki wicehrabiowskiej 
córki. Ta najwyraźniej przebywała w swojej komnacie, umieszczonej na końcu 
holu, bowiem mniejsze pokoje w wieży, przeznaczone dla dwórek Ermengardy, 
były teraz całkiem martwe i puste. Podobnie jak martwi byli spoczywający 
w niej ludzie o pustych, wyjedzonych przez larwy oczodołach.

— Słyszysz? — De Metz zatrzymał się kilka kroków od misternie rzeźbionej 
framugi sypialni, przedstawiającej dwa różane krzewy, pnące się po obydwu 
 stronach portalu, by spleść swoje gałęzie ponad drzwiami i wydać jeden, 
 zbrukany czerwienią kwiat. — Jakby stukot...

— Idzie tu.
Bestia iście przypominała lwicę. Wielką, okrytą fasetowaną skórą 

i połyskującą setką refleksów kryształową lwicę o rozwartej paszczy oraz 
 czworgiem rubinowych oczu. Przez całą długość grzbietu, od karku począwszy, 
ciągnął się rząd nierównych płyt, przypominających połamane tafle szkła, 
zbiegających się u końcówki ogona w najeżoną szpikulcami kiść.

— Usella mituti ikkalu baltuti — rozległ się lodowaty, kobiecy głos, choć 
paszcza demona nawet nie drgnęła. — Eribu erset la tari.

Demon przypadł niżej na przednie łapy i machnął ogonem, zasypując 
intruzów gradem ostrych odłamków. De Metz opadł błyskawicznie 
na kolano, zasłaniając się tarczą. Denebet skoczył na bok, do małego, dusznego 
 pomieszczenia, zaścielonego dywanem pełgającego robactwa.

— Alka, alka, wardum! — zaśmiała się bestia, wolnym krokiem zbliżając się 
do klęczącego rycerza. O kamienną podłogę zazgrzytały szklane pazury.

— Święty Maurycy! — Jean skoczył naprzód, wyrzucając miecz w długim 
pchnięciu. Ostrze ugodziło lwicę tuż poniżej jednego ze ślepi, odłupując 
kryształową drzazgę. Bestia ryknęła, bardziej z zaskoczenia niż bólu, po czym 
runęła na de Metza, jednym uderzeniem łapy chcąc rozpłatać mu gardło. 
 Pomimo strachu na twarzy, Jean zastawił się tarczą przed szponami i wbił miecz 
w paszczę lwicy, klinując ostrze między jej zębami. Naraz Denebet natarł z boku, 
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uderzając oburącz znad głowy, mierząc w kark demona. Ciemna stal zadzwoniła 
o szkło, krusząc warstwy zachodzących na siebie łusek. Demon cofnął się, 
wyrywając jednocześnie miecz z dłoni de Metza i wspiął się na sufit korytarza 
tak łatwo, jakby stąpał po ziemi.

— Uciekamy — powiedział spokojnie Denebet, kierując sztych miecza między 
rozpalone szkarłatnym gniewem oczy monstrum. — Do drzwi.

Jean wstał z posadzki, wyszarpnął baselard z pochwy i zaczął iść tyłem 
ku  drzwiom wiodącym na klatkę schodową. Zerkał przy tym co chwila za sie-
bie, aby nie potknąć się o któreś z ciał. Denebet również jął się cofać, choć on 
trzymał wzrok cięgiem utkwiony w demonie, nie ważąc się nawet mrugnąć. 
Kryształowa lwica szła po łukowato sklepionym suficie, zgrzytając zębami 
o klingę, gotowa w każdej chwili skoczyć na zbrojnego, gdyby ten choćby na mo-
ment opuścił gardę. Jej paszcza zawarła się z trzaskiem, łamiąc na kawałki 
tkwiący między kłami miecz. Odłamki metalu opadły na podłogę.

— Dalkhu qitrubu, wadrum — zimny, wibrujący nienawiścią oraz pewnością 
siebie głos raz jeszcze rozległ się pomiędzy ścianami donżonu.

Denebet zatrzymał się, czując za plecami dotyk rozwieszonych łańcuchów.
— Alka — rzucił pogardliwie. Przeniósł ciężar na wykroczną nogę i skierował 

ostrze miecza ku podłodze, jakby gotując się do cięcia z głupca, od dołu, 
w  brzuch potwora.

Demon odbił się od sklepienia, wysuwając naprzód lśniące pazury ale 
Denebet, miast bronić się klingą, przetoczył się po podłodze, przemykając 
tuż pod najeżonym kolcami grzbietem maszkary. Kryształowa bestia zawisła 
na łańcuchach, z łbem przełożonym przez pętlicę.

— Ciągnij! — krzyknął Denebet.
De Metzowi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Ledwie demon zaplątał 

się we wnyki, rycerz zacisnął dłonie na łańcuchu i pociągnął mocno, zaciskając 
pętlę na karku demona. Zwierzęcy ryk wstrząsnął ścianami, gdy kreatura zaczęła 
miotać się na boki, chcąc wyswobodzić głowę z sideł, lecz im mocniej starała się 
uciec z obierzy, tym ściślej metalowe pęta obejmowały jej szyję. Denebet chwycił 
miecz za ostrze i skierował go przeciwko demonowi niczym stalowy krzyż.

— Exorcizamus te, omnis immunde spiritus...
Ledwie te słowa wybrzmiały, a na piętrze ścichły wszelkie dźwięki. 

Muchy bezgłośnie krążyły w powietrzu, w kompletnej ciszy czerwie wgry zały 
się w gnijące na korytarzu zwłoki, ustał szum krwi w skroniach de Metza, a jego 
serce niemo tłukło się w piersi. Denebt padł nagle na kolana z opuszczoną  nisko 
głową, niby przygnieciony jakąś potężną siłą. Wierzgający demon wbił pazury 
w posadzkę i znieruchomiał w tak nienaturalnej pozycji, iż Jean cofnął się 
z trwogą o krok.
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— Znam twoje miano. Nie jesteś edimmu, ni uridimmu, ani nawet nie alû — 
Denebet mówił z wyraźnym trudem, jakby coś miażdżyło mu gardło. — Dimme-
kur. — Spomiędzy zaciśniętych na ostrzu palców spłynęła strużka krwi, która 
natychmiast zaczęła dymić. — Opuścisz to ciało. Po dobroci, albo po złości. 
Zaklnę cię na imiona tych, którzy rozerwą twoją duszę na strzępy i rzucą ją 
w paszczę Otchłani.

Lodowaty głos bestii ustąpił cienkiemu łkaniu dziewczyny.
— Puść mnie! Aaaaa! Boli!
— Nie próbuj litości. Nie zadziała.
— Ona powiedziała, że mnie... Aaaaa! Zabije!
— Dobrze. — warknął Denebet z wysiłkiem, ignorując ból rozciętej dłoni. — 

Mogę na to przystać. Nie przyszedłem po dziewkę, tylko po ciebie.
— Rycerzu! — Rubinowe oczy demona zwróciły się na pobladłego 

de  Metza. — Pomóż! Ja go znam! Aaaaa! Ten człowiek to potwór! Czart wcielony! 
Aaaaaa! Odwdzięczę ci się, przez rok będą ci służyć wiernie, jeżeli tylko mi... 
Aaaa! Pomożesz! Zostawię dziewczynę przy życiu!

— I jakże tego dokonasz? — zadrwił Denebet, podnosząc się z klęczek.
— Rycerzu! Użycz mi swego ciała! Zabijmy go razem! — Głos Ermengardy 

tchnął taką szczerością oraz przerażeniem, iż Jean musiał zagryźć wargę do 
krwi, aby nie usłuchać z miejsca. — Tylko nie pozwól mu mnie zabrać, błagam!

— Zdychaj już, pokrako! — Denebet stanął chwiejnie ponad kryształową 
lwicą i przystawił jelec miecz do jej czoła. — Precz! Apage!

— Rycerzu! — pisnęła bestia po raz trzeci, a była w tych słowach hipno-
tyczna siła, która do reszty stopiła opór w jego sercu. — Dam ci... dam ci moje 
błogosławieństwa. Wszystkie. Będziesz żyć... Aaaa! Długo... długo i szczęśliwie. 
Tylko powiedz, że tego chcesz! Że chcesz rządzić nad tym, czego dotknie twój... 
Aaaaa! Wzrok! Czegokolwiek zapragniesz, dostaniesz to! Tylko powiedz... Chcę...

— Chcę!
Cisza pękła w jednej chwili, przecięta trzaskiem rozsypującego się w pył 

szkła. W łańcuchach leżała nieprzytomna dziewczyna o  wymizerowanej, bladej 
 twarzy, okryta suknią do ostatniej nitki przesiąkniętą krwią. Ponad nią stał de 
Metz, trzymający w dłoni zakrzywiony do przodu chepesz ze szklanych odłamków. 
Po sierpowatym ostrzu miecza przebiegały co chwila szkarłatne rozbłyski.

— Nie pozwolę ci jej skrzywdzić — powiedział Jean ze spokojem.
Denebet przerzucił miecz do lewej dłoni.
— Cóż za rycerskość, cóż za odwaga — zakpił. — Aż brak mi słów.
De Metz nie odpowiedział. Przestąpił ponad córką wicehrabiego, po czym 

zaatakował znad prawego barku. Mknąca ukośnie smuga szkła zatrzymała się 
z przenikliwym brzękiem, kiedy natrafiła na ciemną klingę. Denebet odrzucił 
na bok kryształowe ostrze i odpowiedział krótkim, błyskawicznym cięciem 
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w bark rycerza. Jean zasłonił się przedramieniem, przyjmując uderzenie na kar-
wasze z wielorybiej kości, po czym uniósł chepesz, chcąc zdzielić rękojeścią 
w twarz przeciwnika. Denebet zręcznie wywinął się spod uderzenia i jednym 
nieprzerwanym ruchem ciął de Metza tuż poniżej chroniącej kolano kolczugi.

Jean zachwiał się, ale natychmiast zripostował ciągiem potężnych uderzeń, 
z których każde bez trudu rozpłatałoby głowę Denebeta wraz z chroniącym ją 
hełmem. Nie były to razy zbyt szybkie, bez trudu można byłoby wejść między nie 
z kontrą, ale de Metz zadawał je z taką siłą, iż nawet śmiertelnie ranny, rycerz 
wciąż zdołałby rozrąbać swego wroga na połowy. Denebet cofał się więc, bacząc 
tylko, aby się nie potknąć o któreś z leżących w korytarzu ciał. Cofał się i czekał, 
aż Jean opadnie nieco z sił, ten jednak wciąż nacierał, zamierzając przyprzeć go 
do którejś ze ścian holu.

Denebet rozejrzał się po podłodze i kopnął odgryziony od karku czerep 
w hełmie, posyłając łeb wprost pod nogi de Metza. Jean na moment przystanął, 
aby nie nastąpić na sypiąca czerwiami kulę gnijącego mięsa, lecz ta chwila 
przerwy pozwoliła Denebetowi ruszyć do kontry. Wpierw rąbnął z wołu, pozio-
mo, na gardło, a ledwie klingi zderzyły się ze sobą, przełożył ręce na rękojeści 
i wyprowadził kolejny cios. De Metz natychmiast cofnął się o krok, gotując się do 
zbicia drugiego uderzenia, ale tym razem sierpowate ostrze czepesza napotkało 
tylko pustkę. Zmyliwszy przeciwnika fintą, Denebet grzmotnął mieczem w hełm 
rycerza i natychmiast poprawił jeszcze jednym ciosem, tym razem głowicą. 
Ogłuszony ciosem de Metz machnął klingą na oślep, lecz zdecydowana kontra 
wybiła mu oręż z dłoni. Moment później Denebet podciął Jeanowi nogi i z impe-
tem cisnął rycerzem o podłogę.

— No i po co był ten cały rwetes? — powiedział łowca, sięgając po zawieszoną 
przy pasie ludzką czaszkę, okrytą w całości dziwacznymi znakami, niepodobny-
mi do żadnego znanego alfabetu — Koniec zabawy. Eli baltuti ima’idu mituti!

Oczodoły kości rozpaliły się trupim, zimnym ogniem. Ciałem de Metza 
zaczęły wstrząsać spazmy, gdy z jego ust dobył się przenikliwy, kobiecy  wrzask, 
od którego zawibrowały ściany, a rozrzucone na korytarzu ciała zadrgały 
niespokojnie, gotowe w każdej chwili powstać z martwych. Z nosa Denebeta 
pociekła strużka krwi, podobnie z oczu. W jednej chwili, jakby ucięte nożem, 
wszystkie hałasy ucichły i po rozdzierającym krzyku demona pozostało jedynie 
blednące szybko echo. Trzepocące zwłoki zabitych rycerzy znowu ogarnął bez-
ruch, na twarz Jeana powróciło życie.

— Kolejne udane popołudnie — mruknął Denebet, oglądając osmoloną 
czaszkę, wewnątrz której płonął teraz niebieskawy ognik. — Całkiem udane.

— Co-co się stało? — wymamrotał de Metz, siadając na podłodze. — Ależ mnie 
w skroniach rwie!
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— Próbowałeś sprzymierzyć się z czartem i mnie zabić, więc boląca głowa 
powinna być twoim najmniejszym zmartwieniem. Mogłem cię usiec.

— Ach, tak, już pamiętam. — Jean przejechał palcami po wgiętym hełmie. — 
Wdzięcznym jestem, nawet bardzo, żeś mię ocalił. Psiajucha. A Ermengarda? 
Co z panienką?

— Wyżyje. — Denebet pomógł rycerzowi wstać. — Na razie śni koszmary 
i rychło nie przestanie, ale wybudzi się, wróci do normalności oraz do swojego 
nowego męża. Powinszować zostaje tylko szczęśliwego zakończenia.

— Pamiętam coście mówili — de Metz puścił przytyk mimo uszu — że  demon 
tym silniej w człowieku siedzi, im więcej czasu w nim spędził. Tak ocaliłeś 
panienkę od śmierci i przyznam, sprytnie żeś to wykoncypował, że w taki sposób 
postanowiłeś wywabić demona z dziewczyny. Od początku taki miałeś zamiar? 
Żeby mnie o tym wybiegu nie wspomnieć, coby to straszydło się nie poznało 
na podstępie? Żeby na mnie przeszło...

— Nie. — Denebet wzruszył ramionami. — Nie planowałem tego.
— Nie? Wydałbyś ją na śmierć? — Jean klęknął przy nieprzytomnej wciąż 

Ermengardzie i wziął ją delikatnie na ręce. — Bezbronną niewiastę?
— Mam to, po co przybyłem. — Denebet podrzucił czaszkę. — Po prawdzie, 

możesz sobie zatrzymać zarówno rękę nadobnej panienki oraz połowę jej ziem, 
czy co tam wicehrabia przyobiecał dzielnemu śmiałkowi za odczarowanie 
córeczki. Czas na mnie.

— Kim żeś jest? Naprawdę.
— Wiesz już. Nikim i niech tak zostanie. — Denebet ruszył w dół spiralnie 

skręconej klatki schodowej. — Żegnam, panie de Metz, obyśmy się nigdy już 
nie spotkali.

Grzegorz Wielgus

Urodzony w 1990, student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzyk, turysta oraz 
prelegent na licznych konwentach fantastycznych. Zadebiutował pod koniec 
roku 2016 powieścią „Krzyżowiec”. Kolejne jego książki to: “Pęknięta korona” 
oraz “Czarcie słowa”. Autor licznych opowiadań opublikowanych w Białym 
Kruku, Silmarisie, Histerii i w Szortalu.
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Nad ranem do wsi Ullersdorf przyjeżdża Gestapo.
Jest jesień 1944, czas zbiorów brukwi i kapusty. Oficerów przybywa pięciu, 

w dwóch czarnych samochodach, a człowiek, który nimi dowodzi, mówi cicho 
i spokojnie. Im zaś grzeczniej się wysławia, tym bardziej sołtys Hochenwald 
się boi.

Ale oni nie mają nic na Hochenwalda. O Goldsteinów, którzy uciekli jeszcze 
przed wojną, nie pytają. Nie interesują ich ukrywane w szopach dzieci, na spytki 
biorą wdowę po Brunerze.

Stara wytrzymuje długo. Czarni biją ją pół dnia, zanim zaczyna krzyczeć, 
a krzyczy strasznie.

Gadają potem we wsi, że Brunerową gestapowcy zatłukli w stodole. 
 Trupa  kazali spalić razem z worem jej szesnastu martwych kotów, które 
najmłodszy z nich jak chart wytropił i zadusił w rękach.

O tym mężczyźnie szepczą z lękiem, plując przez ramię i strasząc nim 
niegrzeczne dzieci. Nazywają go kocim katem.

I mówią, że miał bardzo zielone oczy. 

***

Okolice wsi Breitenhain nazywano Złotym Lasem. Miejscowi twierdzą, że to 
od poszukiwaczy złota, których spółka przed wojną mieściła się w tutejszej willi, 
ale Alexander podejrzewa, że chodzi o sam las. W pełni lata, z koronami drzew 
ciężkimi od liści musi przypominać szkatułę z drogocennego kruszcu, zupełnie 
jak Bursztynowa Komnata, którą – jeśli wierzyć plotkom – SS wywiozło w głąb 
Rzeszy kilka lat temu.

Kotów Kat
Wiktor Orłowski

OPOWIADANIE
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Dwa czarne mercedesy zatrzymują się przed schodami. Schludną fasadę 
szpeci czerwona szmata z symbolem swastyki. Obersturmbannführer Gottlieb 
krzywi się z odrazą – wyraźnie nie przepada za polityczną egzaltacją.

– Przeurocza posiadłość. Uwielbiam mur pruski – stwierdza cierpko. – 
Mam nadzieję, że poszukiwaczom złota przybyło sporo Żydów w rodowodzie. 
Alexandrze, idziemy.

Młody mężczyzna wysiada, kątem oka przepatrując okolicę. Po raz kolejny 
rodzi mu się w głowie szalona myśl, żeby uciec. Gasi ją natychmiast; Gottlieb 
jeszcze w Berlinie dobitnie wytłumaczył, co grozi za uciekanie, a argumenty 
miał więcej niż przekonujące.

W drzwiach wita ich oficer w stopniu Hauptsturmführera. Nazywa się 
 Stryer, jest bardzo wysoki i wydaje się być uszyty na miarę aryjskich stan dardów 
urody. Strzela obcasami tak dynamicznie, jakby chciał skrzesać ogień, ręka 
 wyrzucona w „Hail Hitler!” omal nie zmiata Gottliebowi czapki z głowy.

Hall wyłożono zimnym marmurem. Lokalny sztab umieszczono w naj-
większej sali Kominkowej, powietrze pachnie tu dębowym dymem i napięciem 
zbyt wielu mężczyzn stłoczonych w jednym miejscu. Obite suknem stoły 
przypominają zielone wyspy. Rozpięte na szpilkach mapy, maszynopisy, 
odręczne notatki i zdjęcia obsiadły je niczym roje bladych motyli. Alexander 
słyszy, że ktoś krzy czy z twardym bawarskim akcentem, i czuje, że serce wali mu 
o mostek. Zewsząd atakują go zapachy.

Stryer składa pospieszny raport:
– Sabotaże trwają od szesnastego października. Do tej pory odnotowa-

liśmy co najmniej czternaście incydentów w promieniu trzydziestu kilo-
metrów od Waldenburga. Głównie niszczenie sprzętu i surowca budowla-
nego,  napady na  konwoje. Podejrzewam, że było tego więcej. To musi być 
cała siatka.

Gottlieb mruży jasnoniebieskie oczy. Jest młody – ma nie więcej niż 
trzydzieści pięć lat – i dobrze zbudowany, jasnoszare włosy nosi ścięte krótko, 
po żołniersku. Nie jest siwy; jego włosy mają ten szczególny odcień, którego 
 Alexander nie widzi.

Na rozpostartej mapie ktoś ołówkiem zaznaczył miejsca i dopisał daty. 
Palce Gottlieba wodzą po zarysie pasma Eulengebirge. 16 października, Wüste-
waltersdorf. 19 października, Königsberg. 1 listopada, okolice zamku Fürsten-
stein. Depozyty materiałów budowlanych, które od kilku lat zwożono z myślą 
o Riese, systematycznie wykrywane i niszczone. Straty liczone w setkach 
tysięcy niemieckich marek. Konwoje jenieckiej siły roboczej odbite i uwolnione. 
Ci, których na powrót ujęto, nie chcą mówić, choć przecież oficerowie Gestapo 
tak grzecznie pytają.



35

Wiktor Orłowski

Wyzwolonych więźniów otruto niebezpiecznym jadem: wiarą, że z tysiąc-
letnią Rzeszą ktoś może walczyć i zwyciężać, że można inaczej niż na kolanach, 
wielbiąc naród niemiecki i jednego Führera.

– Za pozwoleniem, uważam, że powinniśmy wzmocnić patrole wokół Wal-
denburga. Czujki obstawiające drogi dojazdowe nie wystarczą, mam podstawy, 
by twierdzić, że ruch oporu porusza się lasami – mówi Hauptsturmführer. – 
Mam tu za mało ludzi, ale gdyby wezwać posiłki z Schweidnitz…

– Wszyscy oprócz Stryera mają wyjść – przerywa mu Gottlieb miękko. 
Przez salę Kominkową przetacza się szmer.

– Ale…
– Wszyscy won. Serdecznie zalecam spacer, mamy dziś wyśmienitą pogodę. 

A pan niech siada, Stryer. Papierosa? – Starszy stopniem oficer wyjmuje srebrną 
papierośnicę i częstuje go.

Alexander obserwuje pustoszejącą salę. Polecenie wyjścia jego nie dotyczy – 
wie, co stałoby się, gdyby odstąpił Gottlieba bodaj na krok. W odbiciu wiszącego 
nad kominkiem lustra widzi samego siebie i czuje mdłości. Czarny mundur leży 
doskonale, kołnierzyk koszuli jest tak wykrochmalony, że mógłby nim sobie 
poderżnąć gardło.

Niczego zresztą bardziej nie pragnie.
Oficerowie przez chwilę palą w ciszy. Dwie srebrzystoszare smużki dymu 

wirują sennie, powietrze przesiąka aromatem tytoniu.
– Jest pan przesądny? – pyta nagle Gottlieb, a Stryer aż podskakuje 

na krześle. – Wierzy pan w czary?
– Nieszczególnie, Herr Obersturmbannführer.
– Skrzaty nie szczały aby w dzieciństwie do mleka? Matka czytała do podusz-

ki braci Grimm?
Twarz gestapowca stanowi zdumiewający kolaż krwistych wypieków 

i śmiertelnie białych plam.
– Nie rozumiem pytania, Herr Obersturmbannführer – cedzi Stryer, nagle 

pewny, że z tego cholernego zadupia wyjedzie prosto do obozu pracy.
Alexander czuje zapach jego strachu.
– Pytam, czy matka czytała wam do poduszki baśnie braci Grimm.
– Istnieje taka możliwość. To było dawno temu.
Oczy Gottlieba błyszczą kpiąco.
– Doskonale. Zwalniam pana z dotychczasowych obowiązków. Chcę, aby do 

wieczora zebrał pan dziesięciu ludzi, którzy potrafią używać głowy w charakte-
rze czegoś więcej niż stelaża na kapelusze, i tylu umundurowanych idiotów, 
ilu pan zdoła. Naszym priorytetem jest wytropienie i ujęcie sabotażysty. 
 Koniecznie żywcem. Gdy nam się to uda, gwarantuję, że uwierzy pan w czary.
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***

Nazajutrz Obersturmbannführer Henri Gottlieb wprowadza swoje porządki. 
Stoły kryte suknem każe wyrzucić; zebrane dokumenty rozkłada wprost 
na podłodze i krąży nad nimi jak głodny sęp. Każe przynieść sobie telefon i oku-
puje go, jakby to był drugi Paryż. Prerogatywy uprawniają go do powołania 
pod swoje rozkazy każdego, kto nawinie mu się pod ręce i ma nieszczęście nosić 
niemiecki mundur.

Gottlieb korzysta z nich bez skrępowania, ściągając do Breitenhain szes-
naście wyposażonych w radiostacje ciężarówek i całe skrzynie  amunicji. 
Ma do dyspo zycji raczkujący Volkssturm i wszystkich ludzi Himmlera 
dewastujących Warszawę, jakich jest w stanie w porę odwołać ze stanowisk. 
Na jego ruchy  przyznano absurdalnie dużo pieniędzy. Operacja Katzenhenker, 
nad którą pracuje od przeszło pół roku, ma kluczowe znaczenie dla konstrukcji 
nie mieckiej broni odwetowej ostatniej szansy.

Towarzyszy mu młody podoficer w stopniu Hauptscharführera. Symbol 
na jego opasce przypomina rozciągniętą literę „Z” z prostopadłym przekreśleniem 
pośrodku. Nikt nie wie, kim ten mężczyzna jest, ale w wieczornej rozmowie tele-
fonicznej Gottlieba z Karlem Wolffem przewija się hasło „Komando Werwolf”.

Podwładni Gottlieba zbijają z desek w ogrodzie dużą budę, choć nikt nie 
widział, żeby dowódca przywiózł ze sobą psa.

Henri pracuje jak szalony. Ma tylko garść poszlak: serię katastrof, które od 
czterdziestego pierwszego dręczą wojska niemieckie we Francji i Hiszpanii, 
by wreszcie przenieść się na teren Niederschlesien. Pogłoski o kotach kręcących 
się po polu walki na chwilę przed tym, jak coś wybuchło, zawaliło się lub z przy-
czyn niewyjaśnionych zniknęło. I samochód.

Czarny jak samo piekło mercedes G4 W31 o lśniącej karoserii i błotnikach 
wygiętych niczym pokrywy skrzydeł żuka. Mierzący prawie sześć metrów po-
twór ze srebrną głową kota w miejscu znaku marki, samochód, który widziano 
w maju czterdziestego drugiego nieopodal Rastenburga, tuż przed wykolejeniem 
pociągu, który miał wieźć Hitlera, oraz w przeddzień zamachu na Heydricha.

I ostatni raz przed trzema tygodniami, nieopodal Schweidnitz.
Przez dwa dni Gottlieb mówi sam do siebie. Przerzuca sterty dokumentów 

i odbiera telefony od zaprzyjaźnionych badaczy kultury. Na mapie przybywa 
notatek zamaszyście kreślonych ołówkiem. Grube linie splatają się w sieć, której 
rdzeniem jest góra. Gottlieb natychmiast wysyła cztery patrole, które wracają 
z niczym: po obiekcie nie ma ani śladu.

Henri długo wpatruje się w mapę, smukłymi palcami gładząc zdjęcie czar-
nego mercedesa.
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A potem zerka do kalendarza i jednym telefonem organizuje natychmias-
towy przerzut pięćdziesięciu jeńców z twierdzy Glatz do Gross-Rosen.

***

Kilka dni później prują szosą na Burkersdorf, ścigając ponury, dżdżysty świt. 
Prowadzi milczący blondyn o twarzy i temperamencie posągu.  Henri  Gottlieb 
swobodnie rozpiera się na tylnej kanapie, trzymając lufę lugera przy skro-
ni Alexandra, który czuje mdłości. Odór rozgrzanego metalu i benzyny 
drażni mu żołądek, zbliżająca się pełnia sprawia, że kolana drżą lekko jak 
po  forsownym biegu.

Okna samochodu są lekko uchylone. W podmuchach zimnego wiatru czuć 
butwiejące liście. Alexander kątem oka wyłapuje cień; to tylko lis. Słabo widzi 
obiekty statyczne, kontury przedmiotów leżących blisko i w bezruchu zawsze 
wydają mu się lekko rozmyte. Wzrok nie jest jego dominującym zmysłem, świat 
poznaje zapachami.

Węszy.
– Nigdy nie lubiłem psów – mówi Gottlieb, gdy mercedes mija wieś Jakobs-

dorf. Samochodowa radiostacja trzeszczy jak płonące drewno. – W moim domu 
były owczarki niemieckie, skakały ze szczęścia, ilekroć wracałem z miasta. 
 Nigdy nie potrafiłem pojąć tej ich głupiej radości. Zawsze wolałem koty.

Alexander milczy. Nie daje się sprowokować.
– Muszę jednak przyznać, że imponuje mi psia karność – ciągnie oficer, a jego 

skóra pachnie francuskimi perfumami i arogancją. – Wytłukłeś chyba wszystkie 
koty w tamtej wsi. Ullersdorf, o ile dobrze pamiętam.

– Tylko te, które miały po sześć palców.
– O, skrupulatność kancelarzysty! Po wojnie wróżę ci karierę w księgowości.
Mężczyzna bardzo chce na Gottlieba warknąć, ale powstrzymuje się; wie, 

że za warczenie jest psia obroża i karcer. Tyle że nie dla niego – dla jego trzech 
małych sióstr, które Himmler trzyma pod aresztem w swojej posiadłości. 
 Alexander widział te obroże jeszcze w Berlinie, wtedy jeszcze wydawało mu się, 
że jest tajemniczą, groźną istotą, nad którą SS nie ma żadnej władzy.

Gottlieb przed wojną był dziennikarzem i zawodowo łamał teksty. 
Potem włożył czarny mundur i zaczął łamać ludzi, w czym jest naprawdę 
dobry – do  poskromienia Alexandra wystarczyły mu trzy paski dobrze 
wyprawionej skóry.

– To było konieczne – cedzi chłopak, zaciskając ręce na kolanach.
– By utrwalić obraz Gestapo jako krwiożerczej bestii?
– By nie pozwolić jej na odrodzenie. Czarownica dzieli swoją duszę 

i  umieszcza ją…
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– W kotach, tak, wiem. – Gottlieb uśmiecha się sardonicznie. – Czytałem ra-
porty.

– Przetrwa tak długo, jak długo żyje ostatni jej kot.
– A one mają dziewięć żyć, dlatego trzeba umiejętnie je zabić. Tak jak ty 

potrafisz. To też wiem.
– Pan mi nie wierzy! – rzuca Alexander nagle. W lusterku wstecznym widzi, 

jak jego żółte oczy ze zdziwienia robią się okrągłe. – Jest pan tutaj i powiedział 
Stryerowi to wszystko, ale wciąż nie wierzy w nią i we...

I we mnie, chce dodać, ale nie potrafi.
Henri Gottlieb śmieje się. Głos ma niski i miękki, dobry, by topić nim  serca ko-

biet, ale bez krzty wesołości. Alexander czuje zapach jego cynizmu; jest gorzko-
mdły, jak piołun i stary kurz.

– Nie neguję twojego istnienia, chłopcze – mówi Obersturmbannführer 
kpiąco. – Jeżeli jednak miałbym stwierdzić, czy w ciebie wierzę, odpowiedź 
 brzmi: nie. Nie wierzę ani w ciebie, ani w tę czarującą damę, której szukamy, 
ani tym bardziej w ten plac zabaw, który w Eulengebirge życzył sobie wystawić 
nasz ukochany akwarelista. Nie wierzę w ten idiotyczny projekt, a nade 
wszystko nie wierzę w tę na wskroś skretyniałą wojnę. Następnym razem, 
gdy będziesz rozmawiał z Heinrichem, racz mu tego, proszę, nie powtarzać. 
To  straszliwa  plotkara.

Czarny mercedes zwalnia, aż wreszcie zatrzymuje się płynnie w cieniu 
transformatora, skąd Gottlieb ma dobry widok na cały zakręt. Drugim samocho-
dem jedzie dwóch z pozoru identycznych, wysokich blondynów; osadzają wóz 
u wylotu prostopadłej dróżki, w otulinie gęstych krzaków.

Henri sprawdza zegarek, a Alexander dostrzega, że jego ręka drży lekko.
On też się czegoś boi, pojmuje w szoku. Czego?
Trasa wytyczonego przez dowódcę konwoju wiedzie od twierdzy Glatz 

ku Breslau, przez Frankenstein. Na wysokości Jordansmühl odbija ostro 
w lewo, omija Zobtenberg, i biegnie dalej przez Endersdorf i  Weizenrodau. 
 Czterdziestokilometrowy odcinek od Gross-Rosen aż do podnóża gór obsta-
wiono czujkami w autach osobowych i zdezelowanych ciężarówkach. 
Większość z nich ma radiostacje – oddziały porozumiewają się krótkimi komu-
nikatami przypominającymi szczeknięcia. Gottlieb uparł się, by w okolicy Groß 
Wierau patrole były dwa razy liczniejsze.

Czekają.
Alexander drży niespokojnie. Drażni go coś niesprecyzowanego, jakiś obcy 

akord unoszący się w powietrzu, irytujący jak fałszywa nuta w koncercie lubia-
nej filharmonii. Jeszcze nie jest w stanie tego nazwać, ale ma wrażenie, że czuje 
zioła – głęboki aromat burzy i pietruszki, suszonej szałwii, rozmarynu…

I cierpienia.
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Chłopak nagle kurczy się, zapada w sobie z głuchym jękiem. Obie ręce podry-
wa do twarzy, zatyka nos, ale nie jest w stanie odseparować się od zapachu. 
Ten smród jest wszędzie i, o Boże, oni już tutaj są, cuchną gównem i strachem, 
źle gojącymi się ranami, błagam, nie, śmierdzą jak zgnębione, pozbawione na-
dziei zwierzęta, zaszczute i bardzo głodne, z twarzami słonymi od potu i łez. 
Alexander nie wie, kim są i skąd Gottlieb ich wytrzasnął, wie tylko, że ci ludzie 
boją się o życie i cierpią.

Odór potężnieje, Alexander szarpie drzwiczki samochodu i wymiotuje 
na zewnątrz. Ma wrażenie, że torsje wyciskają z niego wnętrzności, że wyrzyga 
je zaraz razem z wczorajszym boeuf bourguignon. Koszulę na plecach ma mokrą 
od potu. Trzęsie się i zwraca jeszcze raz, ale wtedy zapach zaczyna słabnąć.

Wokół panuje idealna cisza. Wszyscy czekają – Gottlieb z palcem nerwowo 
przytkniętym do języka spustu, niewzruszony jak beton kierowca, strzelcy 
wyborowi ukryci w cieniu lasu. Po nieskończenie długiej chwili radiostacja 
odzywa się z cichym trzaskiem:

– Tu Stryer, konwój dotarł do Goglau.
Henri rzuca się do mapy i klnie plugawie. Jego oczy gorączkowo śledzą kręte 

linie dróg, rozszerzają się z mieszaniną ekscytacji i lęku, kiedy rozumie: tu nie 
było żadnej innej trasy niż tak, którą obstawił, nie istnieje żaden objazd, który 
pokonałaby kolumna wozów obciążonych masą pięćdziesięciu mężczyzn.

Konwój musiał ich minąć o włos.
– Herr Obersturmbannführer, proszę o rozkazy.
– Czekać! – syczy. – Wszyscy czekać!
Alexander klęczy w zimnym błocie. Oddycha przez usta, po twarzy spływają 

mu strugi deszczu. Powietrze rozrzedza się; znów może myśleć, znów wyławia 
w nim zapachy mokrej ziemi i dzikiej zwierzyny, zioła i zjadliwy fetor kociej 
sierści, czuje…

Jasny szlag!
Pierwsze strzały padają dokładnie wtedy, kiedy przez jego nerwy przetacza 

się potężny dreszcz. Nagła fala ognia roztapia jego kości, rozciąga je, miękkie 
i podatne na odkształcenia jak plastelina w gorących rękach. Osuwa się na kola-
na – nie, na łapy – z mięsistą truflą nosa przytkniętą do gruntu.

Zapachy atakują ze zdwojoną siłą.
Gottlieb krzyczy coś, czego Alexander nie rozumie. Wilk puszcza się biegiem 

w stronę lasu, z łbem nisko nad błotnistą szosą. Kule świszczą mu koło ciasno 
stulonych uszu, zjeżona sierść grzeje kark, o tak, wreszcie jest mu ciepło i widzi 
wszystko, czuje ruch, czuje krew, ślad kociej woni wyraźny, jakby wyryto go 
gwoździem na kamieniu.

Drugi mercedes wysuwa łeb z kryjówki, blondyni strzelają ogniem zaporo-
wym w stronę drzew. Obersturmbannführer z prędkością karabinu  wykrzykuje 
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przez radiostację rozkazy. Ukryci w zaroślach strzelcy wyborowi krzyczą 
i krwawią, ostrzelani jak kaczki; ciemne, uzbrojone sylwetki, które jak duchy 
wyłoniły się z głębi lasu, celują z morderczą precyzją.

Alexander trzyma trop. Warczy i przyspiesza, jest tuż-tuż, już czuje w pysku 
wełniany posmak kociej sierści.

Strzał. Pulsujący gorącem ból szybko zastępuje uczucie zimna. Wilk ujada 
wysoko, przystając w pół kroku, zraniona łapa zapada się w błoto. Ślad urywa 
się jak ucięty nożem.

Przez chwilę dyszy płytko, usiłując pochwycić go, ale już wie, że się pogubił. 
Zwierzę uciekło, gęsta mgła, która pojawia się znikąd, w jednej chwili pochłania 
strzelców. W nozdrzach wierci zapach krwi, ozonu i suszonych ziół.

***

– Przeklęty kundel! Wygryzł mi połowę futra.
– Przesadzasz, Grimalkinie. Ledwie uszczknął ci bok.
– To był on, Estero! Poznaję go, to ten dzieciak zabił Brunerową. Udusił 

wszystkie jej koty!
– Wiem, Grimalkinie. Pospieszmy się, musimy natychmiast powia-

domić Friedę.

***

Noc nieudanej obławy Alexander spędza w budzie. Nie może spać, zranio-
na łapa szarpie bólem, mdlące światło księżyca sprawia, że jest mu niedobrze, 
 jakby zjadł tojad. Żelazne kajdany przykuwają go do drewnianej ściany. To nie 
są żadne środki zabezpieczające; wyrwałby je, gdyby tylko chciał.

Kosmate uszy tuli do łba, pragnąc ogłuchnąć i nie słyszeć toczonych w sali 
Kominkowej rozmów, ale głos Gottlieba świdruje mu uszy (Nie mam wątpliwości, 
Karl, ona jest na Zobtenberg… Oczywiście, że patrole niczego nie znalazły, nie 
byłbym tu potrzebny, gdyby to było takie proste! Mój wilk może… Nie… Tak, jestem 
pewien i mogę to udowodnić, potrzebuję tylko… Ależ Karl, to tylko paru ludzi. 
Nie, przyjacielu, absolutnie mnie to nie interesuje, Adolf, jeśli chce, może sobie 
 przymusowo wcielić całe zastępy Polaków albo Czechów, a ja muszę mieć...).

Czarny wilk piszczy, wylizując łapę.
Noc z 30 listopada na 1 grudnia na 1944 roku jest deszczowa i zimna. 

Wilk bardzo się boi; nie wie jeszcze, że wojna potrwa najwyżej pół roku, że SS, 
którego tak zaciekle nienawidzi, niebawem zniknie. Nie wie, że przetrzymujący 
jego siostrzyczki Himmler w maju połknie cyjanek potasu, że nie grozi im już 
skalpel doktora Mengele.
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Nad ranem przychodzą dwie wiadomości. Pierwsza to lakoniczny raport 
grupy patrolowej Stryera, który twierdzi, że nieopodal wsi Költschen późnym 
wieczorem widziano czarnego mercedesa W31.

Drugą jest depesza z Gross-Rosen. Transport, który miał wjechać do obozu 
w okolicach godziny jedenastej, do tej pory nie dotarł.

***

Stryerowi, który na widok czarnego wilka śmiertelnie zbladł, Gottlieb 
miał do wyboru zaaplikować solidną dawkę waleriany albo od razu pocisk 
 parabellum między oczy. Bogu dzięki, że z działaniami radykalnymi wolał 
wstrzymać się do kolacji. W przerwie pomiędzy wybornym bażantem w jabłkach 
a deserem  Hauptsturmführer udowodnił, że kretynem pierwszej wody nie 
jest, a w kwes tiach niewytłumaczalnych wykazuje daleko posuniętą afirmację. 
Jego ogląd  sytuacji okazał się trafny i w wielu punktach zbieżny z wniosko-
waniem Gottlieba, który z zadowoleniem powierzył mu dowództwo nad drugą 
grupą szturmową.

4 grudnia spadł śnieg. Kolumny wozów żłobią w białym puchu płytkie 
koleiny, ze wszystkich stron otaczając masyw góry Zobtenberg. Uzbrojone fur-
gonetki czatują u wylotu każdej drogi dojazdowej. Na znak Gottlieba sześcioma 
samochodami prawie trzydziestu ludzi wjedzie do wsi Silingtal od zachodu, 
druga, piętnastoosobowa grupa objechała już Geiersberg od południa i czeka 
w odwodzie, nasłuchując rozkazów przez radiostację.

Alexandrowi jest strasznie zimno. Lewej ręki, bezwładnie zwisającej 
na  temblaku, nie czuje prawie wcale.

– Zrozumiałeś swoje zadanie? – pyta Gottlieb, strzepując papierosa do por-
celanowej popielniczki.

Nie zrobię tego.
– Alexandrze, zadałem ci pytanie.
Nie!
Złość i poczucie obrzydzenia palą jak napalm. Nienawidzi Himmlera, Gott-

lieba i ludzi, którzy żyją, by czynić zło, nade wszystko zaś nie cierpi siebie, 
bo jest jednym z nich, bo nosi ten pieprzony mundur, który leży tak idealnie. 
W głowie dźwięczy mu echo wczorajszej rozmowy (Siadaj, Alexandrze, i słuchaj 
bardzo uważnie, zgubiliśmy garstkę Rusków i Heinrich z jakichś względów jest 
o to  choler nie wściekły, nie możemy pozwolić sobie na ani jeden błąd więcej) i ten 
rozkaz, obrzydliwa wypluwka spaczonego umysłu (Ona jest sprytna, ukrywa 
się, ale tak zdołamy ją wykurzyć i odłóż to, proszę, wiesz przecież, co zrobię 
twoim siostrom, jeżeli…), i ta wściekłość wciąż kipiąca w żyłach (SCHOWAJ KŁY, 
 ALEXANDRZE, I NIE WAŻ SIĘ MNIE ATAKOWAĆ).
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Gottlieb nie naciska. W krótkich, żołnierskich słowach przekazuje polece-
nia przez radiostację; wjeżdżają do wsi w asyście wirujących płatków śniegu. 
Iskrzą niesamowicie, tańcząc w promieniach grudniowego słońca.

Gestapo wysypuje się z samochodów jak czarne przecinki. Drzwi pękają 
z trzaskiem, ktoś wrzeszczy ochryple, ludzie wywlekani są z domów na mróz. 
Dwie pielęgniarki z sanatorium doktora Bohna podnoszą raban, rosły SS-Mann 
bije jedną z nich kolbą pistoletu w kark. Dziewczyna zwisa w jego ramionach jak 
zwiędły przebiśnieg. Zewsząd pachnie strachem i świeżo upieczonym chlebem.

Alexander na miękkich kolanach wysiada z samochodu.
Nie zrobisz tego, ujada przerażony wilk w jego głowie. Nie zrobisz tego, 

po prostu nie!
– Alexandrze? – Gottlieb pogania go gestem.
Nie waż się, ty cholerny, zapchlony…!
Wydaje mu się, że to wszystko trwa straszliwie wolno, choć tak naprawdę 

gestapowcy uwijają się nad podziw sprawnie. W ciągu kilkunastu minut 
przed główną bramę ogrodów sanatoryjnych spędzono dobre trzy tuziny 
ludzi.  Niektórzy mężczyźni próbują stawiać opór; huk kilku ostrzegawczych 
wystrzałów strząsa z pobliskich gałęzi śnieg. Paru osobom udało się sforsować 
blokadę na głównej ulicy i uciec. Nikt ich nie goni – i tak nadzieją się na uzbro-
jony patrol niecałe dwa kilometry dalej.

Kobiety modlą się i szlochają cicho. Dzieci, stężałe ze strachu tak bardzo, 
że nie są w stanie nawet płakać, kilku drabów szturchnięciami popycha do 
 przodu. Kuśtykają przed oblicze Gottlieba, który poprawia czapkę, wyglądając 
jak aktor szykujący się do występu solowego. Ich zapach przywodzi na myśl 
zaszczute króliki.

Obersturmbannführer chrząka teatralnie i rozkłada ręce.
– Szanowna pani! – zaczyna. Jest utalentowanym mówcą; podgórskie po-

wietrze niesie jego przyjemny, głęboki głos. – Zacznę od tego, że po półrocznych 
zabawach w kotka i myszkę spotkać panią – bo w to, że niebawem pomówimy 
osobiście, nie wątpię – to niewysłowiona rozkosz. W zeszły czwartek próbowałem 
przekazać wyrazy uszanowania od mojego mocodawcy, niestety niefart sprawił, 
że rozminęliśmy się w drodze.

Gottlieb gestykuluje z emfazą. Każdy ruch jego ręki zaburza powietrze 
przesiąknięte odorem wody kolońskiej i okrucieństwa. Alexander trzęsie się 
w duchu. Czuje krew i, och, błagam, zabij go, dopóki na ciebie nie patrzy.

Zagryza zęby, przydługie górne kły kaleczą mu dziąsła.
– Pragnę być z panią całkowicie szczery – ciągnie Gottlieb zimno. – Może 

być pani pewna, że nie usłyszy z moich ust ani słowa, które byłoby kłamstwem. 
To bardzo ważne, abyśmy mieli jasność w tej sprawie. Wiem, że ma pani 
bazę na  szczycie góry, tak ukrytą, że moi chłopcy mogą do usranej śmierci 
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przepatrywać krzaki, ale nie znajdą po niej śladu. Wiem też, że los biednych 
i skrzywdzonych nie jest pani obojętny… Ufam, że moja przesyłka z Glatz nie 
sprawia kłopotu.

Zabij go, po prostu go zabij, skocz i przegryź mu gardło!
Alexander stoi bez ruchu, zaciskając prawą pięść w kieszeni paradnego 

płaszcza. Pazury orzą mu wnętrze dłoni; wie, że bunt nie ma sensu – nawet 
jeśli zabije Gottlieba, jego ludzie zrobią z niego sito, depeszę o zajściu Himmler 
odbierze jeszcze przed obiadem, a Sylvia, Diana i Erika będą martwe, zanim 
Heinrich zasiądzie do kolacji.

– Jeśli pamięta pani moją deklarację szczerości, proszę potraktować 
poważnie to, co teraz powiem. Mam tu na oko trzydziestu niewinnych ludzi. 
Każę ich rozstrzelać, jeśli pani się nie zjawi. Zacznę od dzieci.

Na niewielkim placyku zapada aksamitna cisza. Oddechy parują na  zimnym 
powietrzu, jakiś chłopiec dławi się szlochem. Alexander dostrzega chudą dziew-
czynkę – jest nieludzko spokojna i kredowobiała na twarzy, jej włosy mają ten 
dziwny kolor, którego wilkołak nie widzi – i nagle jest pewien, z jakiegoś  powodu 
po prostu wie, że Gottlieb zacznie od niej.

– Dressler – mówi Obersturmbannführer, niedbałym gestem wska-
zując dziecko.

Wywołany gestapowiec przyskakuje do dziewczynki, wyszarpując 
pisto let z kieszeni płaszcza. Huk jest tak głośny, jakby strzelał w zamknię-
tym  pomiesz czeniu.

Dziecko o szarych włosach nie rusza się. Patrzy Alexandrowi prosto 
w oczy, a ten dygocze, porażony siłą jego spojrzenia. Zdezorientowany  policjant 
ogląda lugera; wilkołak kątem oka łowi błysk kuli w śniegu dobre dziesięć 
metrów dalej.

Nie ma pojęcia, co właśnie się stało, ale jest pewien, że drugi raz nie nastąpi.
Zrób coś, błagam! – ujada w jego głowie wilk.
– Dressler, na litość boską, czy ktoś cię uczył strzelać?
Lufa znów ląduje przy jej skroni. Twarz dziewczynki kurczy się, błyszczące 

oczy stają się wielkie, straszne. W powietrzu wibruje głuchy warkot. Nagle kilka 
rzeczy dzieje się jednocześnie.

– Frieda! – wrzeszczy dziecko przejmująco. Luger wypala, ale to 
Dressler pada z przestrzeloną skronią. Warkot narasta, przeradza się w ryk 
ośmiocylindrowego silnika.

Na placu wybucha chaos. Padają strzały, wszystkie niecelne; ktoś potrąca 
Alexandra, w biegu dobywając broni. Mała dziewczynka wciąż krzyczy 
w imponująco wysokich rejestrach. Ludzie przepychają się we wszystkich kie-
runkach, wiedzeni odruchem ucieczki przed potężnym terenowym wozem, 
który nadciąga od wschodu, miażdżąc kołami śnieg.
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Skórzany dach jest złożony. Za kierownicą siedzi biały, długowłosy kot.
– Wsiadajcie! – woła zdumiewająco grubym głosem. – Szybko! 
Dziewczynka otrząsa się ze stuporu, biegnie w stronę auta. Lufa celuje w jej 

plecy; Alexander widzi ją i w jednym momencie umiera ze strachu, bo choć 
już spina się do skoku, wie, że nie zdąży. Gottlieb jest czerwony ze złości, 
ale  mierzy pewnie.

Na skraju pola widzenia czarny cień. Kot z wściekłym piskiem rzuca się 
na rękę dzierżącą pistolet; oficer krzyczy i traci równowagę.

– Alexander! – wyje, jego oczy płoną z furii.
Biały kocur wrzuca wsteczny bieg i brawurowo wycofuje wóz z ciżby. 

Nie wiadomo kiedy zdążył rozłożyć dach; Alexander widzi zza szyb niewyraźne 
sylwetki i ma wrażenie, że weszło ich tam znacznie więcej, niż to producent 
mercedesa przewidział.

Warczy głucho i rzuca się w pogoń. Czarny W31 bierze ostry zakręt i, za-
miast drogą na wschód, pędzi w stronę lasu. Potężne koła buksują na lodzie. 
 Smród benzyny jest nie do wytrzymania, lewa łapa pulsuje bólem, z piersi wyry-
wa się skowyt.

Wilk biegnie przez las. Ścigają go krzyki i warkot silników pędzących za nim 
aut. Zapach magii potężnieje, jest teraz wszędzie, wierci w nozdrzach jak  pieprz. 
Strzały terkoczą miarowo. Padające drzewo wali się z łoskotem; Alexander 
uskakuje, ujadając.

Zapach lasu zmienia się. On żyje, żyje i jest groźny, chce go zabić.
Trzask tłuczonego szkła.
Łapy przeszywa ból. Ostre, twarde jak stalowe liny kłącza pełzną po ziemi, 

dopadają go, bezlitośnie wpijają się w łapy, wgryzają pod żebra. Wilk wyje, 
szamocząc się rozpaczliwie, choć wie, że tylko pogarsza sytuację. Wpadł w sidła.

Ciemność otula go jak miękki, czarny płaszcz.

***

– Chodź, połóż się, Estero. On cuchnie kundlem, ale jest naprawdę ciepły.
– Ma wysoką gorączkę. Konwalie podcięły mu ścięgna i przebiły płuca.
– Ależ właśnie o tym mówię: jest cieplutki jak piecyk. No chodź.

***

Alexander dryfuje w miękkiej pustce. Jest bardzo daleko od samego siebie, 
ale nie chce wracać; własne ciało wydaje mu się obrzydliwe. Ktoś odsłania 
je i rozbie ra na kawałki, a potem składa ze skrupulatnością szwajcarskiego 
zegarmistrza. Wilk obserwuje jego wysiłki obojętnie.
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Śni o siostrach.
Są w salonie ich rodzinnego domu w Schwarzwaldzie. Przed kominkiem leży 

niedźwiedzia skóra, trzy małe szczenięta skaczą po niej, gryząc się wzajemnie. 
Powietrze nagle przeszywa wysoki pisk; ktoś naruszył ścisłe reguły zabawy. 
Brat unosi wzrok znad „Czarodziejskiej góry” i warczy głucho. Status quo zos-
taje przywrócony.

Wilk czuje zapach szpitala i z ulgą odpływa gdzieś dalej.

***

Świadomość wraca do niego z hukiem. Czymś zasłonięto mu oczy, nos i usta 
zapycha masa zbitego włókna. Klatka piersiowa unosi się i opada w rozpacz-
liwej próbie nabrania oddechu. Brakuje mu powietrza.

– Ten chłopiec umiera, Grimalkinie – słyszy.
– Moje serce rozdziera szczery żal, Estero. Może i zasłużył na swój los, ale 

jakiż to smutek widzieć świecę tak krótkiego życia zdmuchniętą przez zimny, 
obojętny oddech nocy. O, biedna, nieszczęśliwa dusza! Ogarnięta wieczną ciszą, 
na wieki tkwiąca w pustce i bezwładzie śmierci…

– Grimalkinie…
– Nie, pozwól mi, Estero. Musimy wyrzucić swój żal. Na głos, nim zastygnie 

w nas niczym lawa, w której skamienieją nasze serca.
– Grimalkinie, ty go dusisz. Zejdź mu z twarzy, proszę.
– Och.
Kłąb śmierdzącego futra znika. Alexander podrywa się do siadu i kaszle. 

Opuchnięte gardło płonie mu żywym ogniem, każdy centymetr ciała wrzeszczy 
z bólu.

Ktoś rozebrał go do naga, opatrzył rany (dużo, jak dostrzega z niepo-
kojem) i położył w skromnej, ale gustownie urządzonej sypialni. Alexander 
nie rozpoznaje tego miejsca, tych mebli z wiśniowego drewna i reprodukcji 
van Gogha, która w niebezpieczny sposób zdaje się w ogóle reprodukcją nie 
być. Alexander  bardzo lubi malarza za nadużywanie barw, które wilk widzi 
dość  dobrze.

Na udach czuje ciepły ciężar. Musi zmrużyć oczy, by z tła śnieżnobiałej 
pościeli wyłowić zarys kota.

– Obudził się – mówi zwierzę zadziwiająco tubalnym barytonem. – 
Chwalmy Pana.

Kotka w nogach łóżka wypręża grzbiet, jakby nie miała w nim kości. Alexan-
der próbuje wstać. Ktoś łapie go za ramiona i delikatnie popycha na poduszki, 
to tamta dziewczynka ze wsi – jest umyta, lepiej ubrana i całkowicie spokojna. 

– Leż – mówi.
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– To byłaś ty? – pyta wilk. Jest słaby jak ślepe szczenię, kręci mu się w głowie. – 
Byłaś tam od początku?

Dziecko przecząco kręci głową.
– Leż. Ona zaraz do ciebie przyjdzie.
– Kto? – rzuca, chociaż przecież wie.
– Pani Frieda.

***

Kariera Alexandra Leitza w SS trwa od osiemnastu miesięcy. Zdążyli prze-
szkolić go, jak powinien radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych, z groźbą 
wiszącej nad głową obławy, depczącym po piętach szpiegiem, niewolą i tortu-
rami. Wie, jak oszukać wariograf, rozkręcić gniazdko elektryczne wykałaczką 
i zabić dziesięciu ludzi na raz.

Ale nie jest przygotowany na to, że czarownica okaże się piękna.
– Musisz teraz oszczędzać ciało – mówi, z wprawą pielęgniarki wymieniając 

opatrunki. Stojąca przy łóżku dziewczynka posłusznie zbiera pokrwawione 
płatki gazy. – Masz przebite lewe płuco, sześć pękniętych żeber, niegroźny 
wstrząs mózgu, kompletnie przecięte ścięgna Achillesa, rozległe urazy mięśni 
brzucha i ranę postrzałową. Normalny człowiek byłby już martwy, ale na tobie 
goi się jak na, nomen omen, psie.

Alexander przez chwilę boi się oddychać. Mechanizm, który w ciągu ostat-
niego roku pracowicie instalowano mu w głowie, wolno, z ociężałym zgrzytem 
zaczyna pracować.

– Kto mnie operował?
– Ja.
– Jak?
Kobieta uśmiecha się lekko.
– „Wiedźma” to kobieta, która dużo wie. Byłam doktorem medycyny 

w  Lyonie.
Po niemiecku mówi doskonale, ale z dziwnym, jakby lekko staroświeckim 

akcentem. Jest szczupła, niewysoka i zadziwiająco młoda, choć jej piwne oczy 
wyglądają jak przeklejone z dużo starszej twarzy. Do baśniowego obrazu 
wiedźmy pasuje mniej więcej tak udanie, jak świni odpowiada rola operowej 
diwy. W kremowych rękawiczkach i pachnącym heliotropami kostiumie od 
Chanel przypomina córkę kulturalnego attache bardzo bogatego kraju.

Dotyka go bardzo delikatnie.
– Jak długo byłem nieprzytomny? – pyta Alexander schrypniętym głosem, 

bo czuje nagle, że coś powiedzieć należy.
– Osiem dni.
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Osiem dni!
– Co się stało z…
– Gottliebem? Jest w ogrodzie. – Wiedźma wstaje, jedwabna bluzka napina 

się na jej drobnych piersiach. – Na razie odpoczywaj.

***

Więc wilk odpoczywa.
Nie rozumie, dlaczego jeszcze żyje i nie wie, jak długo ten wielce pożądany 

stan może potrwać. W panice zaciska na kołdrze obie pięści, usiłując uspokajać 
oddech i węsząc. Po zapachu orientuje się mniej-więcej w rozkładzie domu 
(a w każdym razie wie na pewno, gdzie jest kuchnia i toalety), z przerażeniem 
łowi woń błąkających się w okolicy kotów. Potęgę wiedźmy wyraża liczba jej 
chowańców. Frieda jest silna; według raportów ma ich około pięćdziesięciu.

Alexander ze łzami w oczach wścieka się, bo raporty kłamią.
Kotów naliczył sto dwadzieścia sześć.
Dwa z nich dotrzymują mu towarzystwa. Mają po sześć palców i potrafią 

mówić; Alexander płacze ze złości, zmuszony słuchać ich paplaniny, płacze tak 
długo, aż połamane żebra zaczynają go boleć z ledwo wstrzymanego śmiechu, 
bo Grimalkin – ta biała kula śmierdzącego futra – ma niewyczerpany zasób za-
bawnych anegdot, które wygłasza tym swoim jowialnym barytonem.  Alexander 
zgrzyta zębami i gra z kotem w szachy. Rozmawiają o lasach Schwarzwaldu 
(do których obaj żywią ciepłe uczucia), o literaturze (Grimalkin uważa Manna 
za idiotę, przez co Alexander z czystym sumieniem za idiotę bierze  Grimalkina) 
i wojnie (kot jest na bieżąco z doniesieniami z frontów). Czas płynie bardzo 
spokojnie; z nudów zaczynają się lubić.

Alexander nie wie, dlaczego łaciata kotka, która syczy i skarży się na odór 
psiej sierści, każdej nocy śpi na jego poduszce. Zdaje się, że nie wie tego też 
sama Estera.

Frieda odwiedza go rano i wieczorem. Wymieniane są opatrunki i zdawkowe 
uprzejmości; Alexander drugiego dnia spostrzega, że wyczekuje tych spotkań 
i wie, że to będzie komplikowało sprawę.

Czarownica ma rację, jego rany goją się w mgnieniu oka. Po trzech dniach 
ostrożnie wstaje, zirytowany, że od samego rana czeka już na niego szlafrok 
i para miękkich pantofli o dobrym numerze.

Posiadłość wiedźmy wpędza go w zakłopotanie. Sam nie wie, czego się 
spodziewał (chatki na kurzej stopie?), ale dom przechodzi jego najśmielsze 
 oczekiwania. To cały folwark z kremowego kamienia, otulony ścianą złocistego, 
sosnowego lasu, gustownie urządzony i rozplanowany (Alexander ma wra-
żenie, że widzi tu cień ręki Eiermanna). Pół stodoły zmieniono w garaż. 
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Pachnące  heliotropami powietrze wibruje od magii; pradawne miejsce kultu 
tętni mocą, naturalnie podtrzymując chroniące je czary.

Wyczuwa ludzi, ale nigdzie ich nie widzi. Porządku w domu pilnują 
koty – uwijają się w kuchni, dzierżąc noże w łapach o przeciwstawnych kciu-
kach, zamiatają i robią pranie. W jednym z gabinetów na piętrze każdego 
dnia materializują się gazety. Alexander wyławia kątem oka nagłówki 
po niemiecku, francusku, angielsku i hiszpańsku – gromada kotów segreguje je 
na  osobne  kupki.

– Kat! – syczą, kiedy je mija. Ich żółte oczy pałają wściekłością. – Morderca!
Nie musi nawet iść do ogrodu; dokładnie wyczuwa nutę sześciu rozkładających 

się pod ziemią ciał. Trup Gottlieba ostro pachnie jodyną, jak ktoś, kogo przed 
śmiercią próbowano ratować.

Tego dnia wiedźma po raz pierwszy zaprasza go na kolację. Do stołu usługuje 
Grimalkin, zamiast obroży ma wytworną muchę, a na pysku – komiczną powagę. 
Alexander nie zwraca na niego najmniejszej uwagi. Frieda w kobaltowej sukni 
wygląda tak wspaniale, że chce mu się wyć.

Podano wyśmienite małże z Tuluzy i kaczkę Moulard nadziewaną foie gras. 
W przerwie pomiędzy przystawką a głównym daniem rozmawiają o wojnie. 
Czarownicy nie interesuje projekt Riese; wie, że w podziemnym kompleksie 
na życzenie Führera wiedźmy mają tworzyć bojowe golemy.

– Nasz ukochany akwarelista traci cierpliwość – mówi, upijając łyk 
 cointreau. – Rozpoczął ofensywę w Ardenach. To bez znaczenia, wojna skończy 
się w maju.

– Potrafi pani odczytać przyszłość?
– Potrafię odczytać gazety. – Przez jej twarz przebiega cień uśmiechu.
– Gottlieb używał tych samych słów – mówi nagle Alexander. – 

„ Ukochany akwa relista”.
Czarownica odstawia kieliszek. Jej rysy nagle twardnieją, czarna, zmysłowa 

linia ust zmienia się w gniewnie zaciśniętą kreskę.
– Popisy oratorskie tego makiawelicznego sukinsyna są mi dobrze znane, 

Alexandrze – odpowiada spokojnie, a on nagle wpada w popłoch, chce się 
wytłumaczyć, powiedzieć jej, że wcale nie popiera Gottlieba, że jeśli go zabiła, 
to świat stał się nieco lepszym miejscem, że głęboko brzydzi się powodu, 
dla  którego tu jest i robi to, co robi.

– On… – Odchrząka, bo zasycha mu w gardle. Brzmi to jak warknięcie psa. – 
On jest człowiekiem owładniętym ideą, choć nie dam sobie ręki uciąć, że jest to 
idea niezwyciężonych Niemiec.

– Jego idea to pieniądze. Dwieście tysięcy franków szwajcarskich, które 
dosta nie za moją głowę.
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Alexandra po raz kolejny nachodzi szalona myśl, by opowiedzieć jej o wszyst-
kim – o zabójstwie jego rodziców, splądrowanym schwarzwaldzkim domu, 
zadaniu, siostrach...

– Dwieście tysięcy franków szwajcarskich – ciągnie Frieda – które w chwili 
mojego ujęcia wpłyną na konto pewnej kliniki w Zurychu. Na leczenie i reha-
bilitację jego syna. Dlaczego nie jesz, Alexandrze? Nie smakuje ci kaczka?

***

Dni mijają w ciszy, odseparowane od czasu świata złocistą ścianą lasu 
i rozpiętych w nim czarów. Alexander dochodzi do zdrowia. Po folwarku po-
rusza się swobodnie, a ukryci w budynkach gospodarczych ludzie darzą go 
lodowatą uprzejmością. Starannie omija kurniki;  na widok żywego drobiu wilk 
w jego wnętrzu ujada z uciechy.

Wieczory spędza na rozmowach z wiedźmą. Frieda jest ostrożna i mówi 
niewiele, ale z dnia na dzień w zapach jej ciała wkradają się zaciekawienie 
i akceptacja. Alexander wie, że ma mało czasu. Jest tylko młodym mężczyzną, 
natura każe mu w tym starciu przegrać.

Mechanizm w jego głowie pracuje gładko. Wilk obwąchuje ściany, szukając 
zmian w strukturze tynku wskazujących skrytki. Pod nieobecność czarownicy 
przetrzepuje dom – szuka czegokolwiek, punktu, o który sztab operacji mógłby 
się zahaczyć, by zmusić ją do uległości. Sposobu na złamanie zabezpieczającego 
czaru. W głowie szkicuje plan folwarku – robi to do upadłego, tak długo, 
aż potrafi na wyrywki opisać każdy fragment posiadłości z dowolnego miejsca. 
Gottlieb nie żyje, ale są inni – musi stąd uciec i powiedzieć im wszystko, co wie, 
opracować plan ataku na Zobtenberg, nim dotrze do niego, że jest beznadziej-
nie zakochany.

Na dwa dni przed Wigilią w ścianie jadalni odkrywa mechanizm, który 
wpuszcza go do sekretnej biblioteki. Metodycznie obwąchuje książki, szuka tych, 
których dotykano niedawno lub wyraźnie częściej, tych, które były w rękach 
 innych ludzi…

– Mniej więcej to miałam na myśli, nazywając Henriego makiawelicznym 
sukinsynem – słyszy nad sobą.

Gwałtownie podrywa głowę. Wiedźma stoi na galeryjce, skrzyżowane w nad-
garstkach ręce opiera o kutą balustradkę. Nie wydaje się zła. Raczej smutna.

Palą go policzki. Jasny szlag, jak mogłeś jej nie wyczuć?!
– Ja… 
– Nie przeszkadzaj sobie. Dotarcie tutaj kosztowało cię przebite płuco.
W jednej chwili uchodzi z niego całe powietrze. Chce się położyć na podłodze 

i zwinąć w kłębek; jest pusty jak drylowana śliwka.
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– Nasz wspólny przyjaciel wiedział, że udzielam schronienia potrzebującym, 
muszę więc mieć do dyspozycji duży dom. Domyślił się, że ukrywam go czara-
mi, skoro nie jest w stanie znaleźć go od marca. Domyślił się też – lub ktoś mu 
powiedział – że tego rodzaju zaklęcia są trudne w utrzymaniu, więc muszę 
korzystać z miejsca emanującego naturalną mocą. Zobtenberg od wieków 
funkcjo nuje jako miejsce kultu. Dawniej wierzono, że na szczycie odbywają się 
sabaty czarownic. – Frieda uśmiecha się półgębkiem.

Alexander milczy. Nie istnieje nic, co mógłby teraz powiedzieć.
– Przewidział, że do posiadłości nie dostanie się nikt, komu na to nie poz-

wolę. Dlatego kazał strzelać do dziewczynki najbardziej podobnej do  twojej 
najmłodszej siostry, wiedział, że spróbujesz ją uratować. Wiedział, że jeśli 
to zrobisz, ja spróbuję uratować ciebie. Że tak czy siak nie zostawię nikogo 
na pewną śmierć w lesie, nawet jego. Ale nie, to jeszcze nie makiawelizm. 
To  tylko zwykły spryt.

Wiedźma schodzi z galeryjki, uważnie stawiając stopy na wąskich schod-
kach. Jej wysokie obcasy dźwięczą miarowo. Wilk wyje w duchu, bo wie, że nie 
obroni się przed tym, co Frieda zaraz powie.

– Gottlieb ma za zadanie dostarczyć mnie do Berlina, chętną do współpracy 
lub tak połamaną, że moje chęci nie miałyby znaczenia. Obiecano mu za to 
zdrowie syna. Wie, że nie wtargnie tu siłą, więc przysyła mi swojego najlep-
szego szpicla, który ma szansę wylizać się z ran, gra w szachy z moim kotem 
i rozmawia po francusku o poezji.

Małgorzata Gwara
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Kobieta jest już na parterze, stoi tuż przed nim; musi zadzierać głowę, by 
spojrzeć mu w oczy, ale to Alexander czuje się cholernie mały i chory.

– Wie, że ja też się boję i tkwię tu sama z bandą kotów, więc – nie, nie przery-
waj mi, Alexandrze! – więc przysyła mi młodego mężczyznę, który gardzi sobą 
i umiera ze strachu o rodzinę, przysyła mi go, żebym nie kiwnęła palcem, kiedy 
przewraca mój dom do góry nogami. Bo jest mi go szkoda, bo jego zielone oczy są 
naprawdę piękne, bo jest dobrym człowiekiem, którego złamano.  Gottlieb  liczy, 
że jeśli będzie miał szczęście, jego szpieg zdoła mnie zmiękczyć. A jeśli nie, 
to  przynajmniej wypuszczę go żywego.

Wilk chwieje się na nogach, raptownie słaby, jakby ugodzono go w splot 
słoneczny. Podłoga faluje lekko. Nie wie, co powiedzieć, więc wypala tylko:

– Żółte.
– Co takiego?
– Moje oczy są żółte.
Przez chwilę myśli, że kobieta go uderzy. Ale jej ręka zamiera w pół ruchu, 

centymetry dzielące ją od jego twarzy pokonuje bardzo wolno. Kiedy dociera 
do celu, Alexander czuje potężny dreszcz, jak w chwili przemiany; fala gorąca 
spływa z jej palców i wypala mu siatkówki. Wrzeszczy, szarpie się, zaciskając 
powieki, i w chwilę później jest wolny.

Powoli otwiera oczy. Świat staje się ostry i zachwycająco barwny. 
 Widzi  wszystko, po raz pierwszy w życiu widzi wszystko tak jak człowiek, 
 dostrzega barwy, które zawsze odbierał jako odcienie szarości, żółci i błękitu. 
Wiedźma bez słowa wskazuje mu wysokie tremo. Mężczyzna w odbiciu 
ma tęczówki o dziwnym, świeżym kolorze, którego Alexander nie potrafi 
nawet nazwać.

A usta Friedy nie są czarne. Ich ton zawsze już będzie kojarzył mu się z bólem 
i wściekłym pożądaniem, z chwilą, kiedy ona uśmiecha się smutno i mówi:

– Wynoś się z mojego domu, Alexandrze. Możesz odejść wolno, ale jeżeli 
ujrzę ciebie – lub kogokolwiek – na mojej górze w mundurze Gestapo, zrozu-
miesz, dlaczego Niemcy na cmentarz mówią „Friedhof”.

***

8 maja 1945 Rzesza ogłasza kapitulację. Wojna kończy się, Wehrmacht 
ucieka z Dolnego Śląska, porzucając rozgrzebane sztolnie. Plany znikają 
w niewyjaśnionych okolicznościach, podobnie jak kilka przetrzymywanych 
w odosobnieniu kobiet. 

Do akcji wkraczają bojówki Werwolf. Mówi się, że dowodzi nimi czło-
wiek o  zielonych oczach, ten sam, którego ponoć widziano w towa-
rzystwie  Eisenhowera.
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Wilk robi to, co potrafi najlepiej. Węszy.
Ma teraz dużo wyższy stopień. Jego ludzie śledzą transfery pieniężne, wie, 

że zaraz na początku stycznia na konto jednej z klinik w Zurychu wpłynęło 
dwieście tysięcy franków. 16 maja po serii udanych operacji Klausa  Wolfganga 
Gottlieba odbiera piękna kobieta. Przedstawia się jako Frieda Richter, z papie-
rów wynika, że jest ciotką chłopca.

Pościg, który zmierza jej tropem aż do granicy, na polecenie Alexandra 
o dpuszcza. Wilk nie jest gotowy. Czeka.

***

– Tutaj wystarczy? – pyta kierowca ciężarówki, zatrzymując się 
na skrzyżowaniu nieopodal wsi Sulistrowiczki.

– Tak, dziękuję – odpowiada mężczyzna i wysiada.
Jest młody – najwyżej dwadzieścia pięć lat – wysoki i barczysty. Moto cyklowa 

kurtka leży na nim jak mundurowa bluza; kierowca napotyka jego spojrzenie 
i czuje na plecach dreszcz, bo tamten ma oczy zielone jak trawa.

Ale patrzy mu z nich dobrze.
– Stąd na Sobótkę najlepiej czerwonym szlakiem. Pan pewny, że nie trza 

podwieźć bliżej?
Ale nieznajomy dziękuje raz jeszcze i odchodzi.
Podejście na szczyt zajmuje mu mniej niż dwie godziny. Alexander trud-

niejsze fragmenty pokonuje na czterech łapach; tym razem pułapki ignorują go, 
jakby składał się z dymu. Woń lasu zmienia się: pietruszka, rozmaryn, szałwia, 
tymianek...

Folwark na szczycie góry materializuje się między jednym mrugnię-
ciem a drugim. Brama zdobna w żelazny łeb kota uchyla się bez szmeru. 
Zewsząd obserwują go oczy.

Żółte, o pionowych źrenicach, niebezpiecznie zmrużone lub rozszerzone 
zdziwieniem, i te piwne. Sto dwadzieścia siedem par.

Frieda czeka przed frontowymi drzwiami.
– Nie spieszyłeś się.
– Miałem do załatwienia parę spraw.
– Jakich?
– Wolę porozmawiać o tym przy kolacji.
Kąciki jej ust unoszą się.
– Gdzie są twoje siostry?
– Z watahą z Wolfsberg, pod opieką wilczyc. To blisko i będą z nimi bez-

pieczne, ja nie miałbym pojęcia, jak wychować trzy dziewczynki. Kiepski ze 
mnie starszy brat.
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– Włodarz.
– Słucham? – Alexander unosi brwi. Koty ocierają mu się o łydki, mrucząc 

jak silniki diesla.
– Szczyt Wolfsberg teraz nazywa się Włodarz – mówi spokojnie wiedźma, 

a jej uśmiech poszerza się. – Wiele spraw uległo zmianie, Alexandrze. 
 Teraz jesteś kryminalistą.

Struchlały wilk milczy nagle. Wnętrzności szarpie mu pierwotna chęć, 
by paść na grzbiet przed silniejszym i, odsłoniwszy szyję, dopraszać łaski.

– Szukasz u mnie azylu? – pyta wiedźma miękko, a jej ton spośród wielu 
spraw, które są zagmatwane, tych kilka najważniejszych czyni prostszymi.

– Nie – odpowiada wilk. – Szukam ciebie. Zawsze szukałem.

***

Kobieta śmieje się, zbiegając po schodach. Mężczyzna jest bardzo wysoki, 
musi schylić się, by wziąć ją w objęcia. Kiedy podnosi ją, oczy świecą mu jak 
dobrze oszlifowany szmaragd.

Z wysokości dachu przypatrują im się dwa koty.
– Słowo daję, kundle są z miotu na miot coraz głupsze – mówi ten biały, ele-

gancko owijając łapy ogonem. – Znowu wpadł w jej sidła. Drugi raz!
– Ale przyznaj, Grimalkinie, te są zastawione lepiej – odpowiada mu szylkre-

towa kotka.
– Co to za pułapka, w którą wpadają obie strony?
– Malkontent – mruczy Estera i ziewa z gracją. – To normalne, Grimalkinie. 

Każdy chce należeć do kogoś.
– Co teraz będzie?
– Czekamy.
– Na co?
– Aż świat zazieleni się na śmierć.

Wiktor Orłowski

Rocznik ‘95, z wykształcenia antropolog fizyczny, od dziecka zainteresowania “sci-
ence” próbuje łączyć z “fiction”. Publikować usiłuje od niedawna. Staranie te obrodziły 
1. miejscem w konkursie “Zatruty dźwięk” Magazynu Histeria (za opowiadanie “Inna 
pieśń”), 1. miejscem w konkursie “Niegrzeczni chłopcy” wydawnictwa Genius Creations 
(“Trochę dobra, trochę zła”) i 2. miejscem w konkursie “Umieranie to parszywa robota” 
wydawnictwa Fantazmaty (“Pamiętasz mit o Tanatosie?). Ma na sumieniu opowiadania, 
które jak dotąd ukazały się w Fantazmatach, Histerii, Silmarisie i Szortalu.
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– Jedz – powiedziała korpulentna kobieta, nie odrywając swojego wzroku od 
talerza rosołu.

– Jem – wymamrotał w odpowiedzi młody mężczyzna, nabierając trzymaną 
w prawej dłoni łyżką makaron ze złocistym bulionem. Drugą dłoń skrywał 
pod blatem stołu, ściskając w niej nieduże, prostokątne, elastyczne szkiełko – 
jeden ze starszych modeli smartfonów, choć nadal produkowany i cieszący się 
sporym zainteresowaniem. Na przezroczystym tworzywie wyświetlał się ekran, 
na którym obecnie prowadzona była zaciekła wymiana zdań ze znajomym.

– To jedz szybciej – wycedziła kobieta, podnosząc groźnie wzrok. – Bo ci 
wystygnie. Zimna zupa jest niedobra. I nie świń tak! – dodała, patrząc, jak jej 
syn bryzga zupą przy każdym zanurzeniu łyżki w talerzu.

– Kobieto, daj sobie na wstrzymanie – warknął przez zaciśnięte zęby star-
szy mężczyzna, siedzący przy krótszym boku prostokątnego, metalowego stołu. 
Jego porcja była już od kilku chwil zjedzona. Teraz wpatrywał się w ścianę na-
przeciwko, która była jednym wielkim ekranem telewizyjnym o przekątnej po-
nad 300 cali. Wizja podzielona była na dwie części. Z jednej strony wyświetlane 
były e-sportowe zawody (z wyciszonym głosem, gdyż jego żona nie tolerowała 
tego, jak sama mówiła, „growego pierdolenia”), z drugiej strony południowe 
wydanie wiadomości, będące podsumowaniem minionego tygodnia. 

– Dać na wstrzymanie? – powtórzyła matka, odkładając łyżkę i powolnie 
kierując twarz w kierunku męża, jakby zębatki w jej szyi były przerdzewiałe. – 
Patrz sobie lepiej na te swoje pierdoły! – warknęła, znów zerkając na syna. – 
Świnie wychowałeś. Zobacz jak on je! Żre!

Sklep z żonami
Michał Łukowiak

OPOWIADANIE
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– Niech żre jak chce. Byle się najadł. Zetrze się stół i tyle – odpowiedział 
na zaczepkę pan domu, nie odrywając wzroku od video-ściany. Oglądał mecz, 
w którym dwie drużyny, po dziesięć zawodników każda, prowadziły wojnę 
na punkty, strzelając do siebie z laserowych karabinów, biegając po skalisto-
pustynnej arenie.

– Zetrze się? – prychnęła, znów zabierając się do jedzenia. – Może mi jeszcze 
powiesz, że ty to posprzątasz?

– Przestań jazgotać, babo! – zagrzmiał ojciec, uderzając otwartą dłonią 
w stół. Nożyce, a w tym wypadku łyżki, odezwały się głośno, uderzając o meta-
lowe talerze. Kobieta jednak umilkła i przez chwilę nie kontynuowała swoich 
wywodów. Jadła w spokoju, siorbiąc bulion przy każdej łyżce, jakby robiła 
to naumyślnie. 

Słuchali cichego głosu prezentera wiadomości:
– Elizabeth Bread, prezydent Stanów Zjednoczonych, prowadzi w tej chwili 

rozmowy za zamkniętymi drzwiami z premierem Wielkiej Brytanii, Ahmedem 
Khobezem – mówił spokojnym, beznamiętnym głosem spiker, ubrany w jas-
krawy, czerwony garnitur. – Spotkanie dotyczy pomocy finansowej, która ma 
na celu poprawę sytuacji ekonomicznej największego bankruta na świecie. 
Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że kwota potrzebna do zażegnania 
 kryzysu w Stanach przekracza 25 bilionów dolarów. 

– Ekonomiści oraz politolodzy są zgodni – ciągnął dalej prezenter. – Do poro-
zumienia prawdopodobnie nie dojdzie, z racji innych zobowiązań Anglików, 
a  mianowicie z powodu niedawnego podpisania umowy międzynarodowej, 
w skład której wchodzą również Francja, Niemcy oraz Polska.  Przypominamy, 
że cztery najbogatsze państwa w Europie podjęły w sierpniu decyzję 
o nie przeprowadzaniu akcji ratunkowej, której celem miałoby być wyciągnięcie 
Stanów Zjednoczonych z bankructwa. Są to jednak jedynie przypuszczenia. 
Rozmowy głów państw będą planowo trwać do godziny szesnastej, a o ich 
szczegółach będziemy państwa informować na bieżąco. – Zakończył, odetchnął 
głęboko i na swoim tablecie przerzucił następną wiadomość. – A teraz wia-
domości z kraju. Jarosław Kaczorowski, Wódz Naczelny Czwartej Rzeczy-
pospolitej, zwołał posiedzenie w sprawie polityki zagranicznej…

– Znalazłeś już pracę? – zaczęła nagle matka, najwyraźniej uznając, że cze-
kała wystarczająco długo. Swoją porcję rosołu już skończyła. Teraz pochylała 
się ku wazie stojącej na środku stołu, dolewając sobie dokładkę. – Czy zamie-
rzasz się dalej obijać? Spać do południa? Chlać wieczorami z tymi swoimi 
przygłupimi  kolegami?

– Yhm – bąknął syn, z wolna kończąc zupę, flegmatycznie unosząc łyżkę 
za łyżką. Jego uwagę w całości pochłaniała prowadzona pod stołem rozmowa.
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– Może byś sobie w końcu własne mieszkanie wynajął? – ciągnęła dalej 
 pulchna kobieta, nie zwracając na nic uwagi, przymierzając się do „drugiej 
rundy”. Jak widać, lubiła sobie zjeść. – Ile zamierzasz z nami mieszkać? W naszych 
czasach po szkole szło się na studia, a później ciach! – Trzymaną łyżką wykonała 
gest przecinania, rozchlapując złote kropelki po blacie. – Ja wiem, że wy, młodzi, 
nie idziecie na studia. Cóż. Nie dziwię się, choć nie powiedziałam, że to po-
chwalam. Wasz wybór. Ale praca? Mieszkanie? To są… – Urwała, patrząc, jak 
jej mąż podnosi rękę nad głowę, wykonując gest, jakby przekręcał niewidoczny 
kurek. Głośność, z którą mówił prezenter, odrobinę się zwiększyła. Kobieta to 
zignorowała i ciągnęła dalej, jak gdyby nigdy nic. – A ty co? Tylko siedzisz na tym 
telefonie i rąbiesz w niego do czerwoności. Ledwo oczy z rana otworzy! Co ja 
mówię? Z jakiego rana?! A dom rodzinny? Jak hotel traktujesz! Leniwy jesteś jak 
twój ojciec. W sumie, nie powinnam się dziwić, genów nie oszukasz. Ale miałam 
nadzieję, że będziesz bardziej do mnie podobny. Chcesz dokładkę? – zapytała 
nagle, wstając i chwytając za chochlę.

Młody mężczyzna pokręcił głową, nie zaszczycając matki spojrzeniem.
– Cóż. – Usiadła na powrót, kontynuując. – Najwyżej będziesz głodny. 

Ja w każdym razie nie będę ci później nic gotować albo podgrzewać. Nie jestem 
twoją służącą. Jak ty w ogóle wyglądasz? Może byś poszedł w końcu do fryzjera? 
Patrz, jak włosy ci na uszy włażą. Jak menel wyglądasz. A grzebień to chyba twój 
wróg numer jeden…

– Kobieto, kurwa! – warknął ojciec. – Niedziela! Obiad! Spokój! Zamknij się 
wreszcie! Pieprzysz wciąż to samo. Jazgot tylko. Będzie chciał pójść, to pójdzie.

Matka z głupim wyrazem twarzy skrzywiła się, drwiąc cicho ze słów swojego 
męża. Zamilkła jednak na chwilę, zanim odważyła się znów zabrać głos.

– Swoją drogą, masz już jakąś dziewczynę? – zapytała, po czym prychnęła. – 
O co ja w ogóle pytam? Ty i dziewczyna? Ha, ha, ha – udała śmiech, akcentując 
dobitnie każde „ha”. Odłożyła łyżkę, chwyciła talerz swoimi grubymi palcami, 
podniosła go do ust i przechyliła, wypijając resztę zupy kilkoma głębszymi łykami.

Mąż pokręcił głową, cicho wzdychając. Dalej wpatrywał się w video-ścianę, 
starając się słuchać wiadomości o zwyrodnialcu z Wrocławia, który zabił 
i poćwiartował swojego kolegę z pracy, wrzucając fragmenty ciała do Odry.

– Mamo – westchnął zmęczonym głosem syn, chowając smartfon do kiesze-
ni, po czym spojrzał na swoją rodzicielkę zaczerwienionymi oczami. – Wiesz 
przecież jak to teraz wygląda. Albo jesteś gejem, albo żyjesz w samotności. 
Wybrałem drugą opcję.

– Gejem – prychnęła kobieta. Jej twarz wyrażała zaskoczenie. Nie spodziewała 
się, że jej syn odpowie. Nigdy tego nie robił. Zawsze tylko kręcił lub kiwał głową. – 
Zaraz gejem. Gdybyś przez cały czas nie chodził z tymi swoimi kolegami, to byś 
jakąś pannę znalazł.



57

Michał Łukowiak

– Mamo – zaczął ponownie młody mężczyzna. – Statystyki są jasne. Na jedną 
kobietę przypada dziesięciu mężczyzn. Co zrobić? Nie ma szans żadnej znaleźć. 
Kobiety wiedzą, że są towarem ekskluzywnym. Cenią się.

– I dobrze – przytaknęła matka, przetwarzając w głowie słowa syna. – 
K obiety muszą się cenić. Ale żeby zaraz nazywać i traktować je jako towar? 
Nie tak cię wychowałam.

– Mamo – zaczął po raz trzeci. – A słyszałaś o Sklepie z żonami?
– O czym? – zapytała z niedowierzaniem, mając chyba nadzieję, że się 

przesłyszała. Wydawała się bardzo zbulwersowana. Jej oczy powiększyły się 
prawie trzykrotnie. Przypominała ropuchę.

– Młody ma rację – włączył się do rozmowy pan domu, spoglądając na swoją 
małżonkę. Gdy jednak tylko zobaczył jej płazie oblicze, znów zwrócił się w stronę 
ściany. – Mówili o tym w wiadomościach, w tamtym tygodniu. Może będą jeszcze 
dziś o tym mówić. Jest niedziela, podsumowanie całego tygodnia.

– Sklep z żonami? – powtórzyła matka, patrząc raz na jednego, raz na drugiego 
mężczyznę. – Koniec świata! Czego człowiek nie wymyśli, żeby… Gdzie te czasy, 
kiedy chłopak się starał? Zalecał? Podchody. Spojrzenia. Trzymanie się za ręce. 
Randki w kinie. Co za czasy… – westchnęła, najwyraźniej wspominając dawne 
lata, kiedy była młoda i, być może, piękna (na swój żabi sposób). – Pamiętasz 
nasze początki, kochanie? – zapytała swojego męża, a jej ton głosu momental-
nie się zmienił. Nie był już piskliwy i wkurzający, a spokojny i wesoły. – Jak się 
poznaliśmy na studiach? Jak poszliśmy do kina, a później do mnie? Jak cię wtedy 
po raz pierwszy pocałowałam?

– Ty pocałowałaś mnie? – zapytał lekko zirytowany ojciec, kręcąc głową. – 
Posrało cię chyba. Ja cię pierwszy… – Urwał, na ułamek sekundy spoglądając 
na swoją ropuszkę. Odwrócił szybko głowę i umilkł, myśląc zapewne coś w sty-
lu: „A mogłem mieć piękną, długonogą i niebieskooką blondynkę, której głos jest 
anielski, bo od tego jazgotu paznokcie u nóg się zwijają”.

– Na mózg ci się rzuciło, staruszku – odparła pieszczotliwie, uśmiechając się 
szeroko (co jeszcze bardziej upodobniło ją do królowej płazów). – Myśl tak sobie, 
myśl.

– Cicho już. Słuchaj! – wyrzucił zażenowany starszy mężczyzna, wskazując 
głową na video-ścianę.

– A na koniec o fenomenie Sklepu z żonami – zaczął ten sam prezen-
ter w  czerwonym garniturze. – Zarówno młodsi mężczyźni, jak i ci nieco 
 starsi, licznie odwiedzają specjalne punkty handlowe, w których można nie 
dość, że wybrać, to w dodatku kupić sobie małżonkę. Z pomysłodawcą tego 
odważnego i  oryginalnego pomysłu rozmawia nasz reporter, Arkadiusz Bułka. 
Arkadiuszu?
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– Dziękuję ci, Tomaszu – podjął mężczyzna w różowym garniturze, 
na którym teraz skupiła się kamera. – Jest ze mną pan Bartosz Kromka, stu-
dent prawa, pomysłodawca i założyciel sieci Sklepów z żonami. Panie Bartoszu, 
skąd pomysł?

– Witam serdecznie – zaczął kulturalnie przystojny, niski blondyn 
 ubrany w fioletowy garnitur. – Pomysł zrodził się na trzecim roku studiów. 
Prowadziłem pracę badawczą związaną z przyjmowaniem imigrantów do 
 Europy w latach 2015–2025. Zagłębiając się w opracowywane przeze mnie dane, 
obliczyłem, że znacząca imigracja mężczyzn z Bliskiego Wschodu do nasze-
go kraju spowodowała wyraźne zmiany w aspekcie związków małżeńskich. 
 Stosunek kawalerów do potencjalnych partnerek sięga 11 do 1, a zmiany te będą 
prawdopodobnie ulegały dalszym pogłębieniom.

– A nie mówiłem? – rzucił syn, uśmiechając się dumnie, jednak rodzice 
natychmiast go uciszyli.

– Przypomnijmy, że przybywający do naszego kontynentu imigranci to 
w zdecydowanej większości sami mężczyźni – kontynuował pan Bartosz. – 
Doprowadziło to do niesłychanej trudności w poszukiwaniu przez mężczyzn 
partnerek życiowych. I właśnie ten fakt skłonił mnie do podjęcia próby 
zażegnania tego stanu rzeczy, w efekcie czego powstał Sklep z żonami.

– Jaka oferta jest dostępna w pańskich sklepach? – zapytał pan Arkadiusz.
– Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nasza oferta jest 

bardzo rozbudowana. Mamy dostępnych mnóstwo kobiet, różniących się apa-
rycją, zainteresowaniami, umiejętnościami i charakterem. No i ceną. A  oferta 
powiększa się z dnia na dzień. I jakkolwiek to brzmi, zaznaczmy wyraźnie, 
że „sprzedawane”… – Tutaj podniósł dłoń i wyciągając palec wskazujący 
i środkowy, dwa razy nimi kiwnął. – …przez nas kobiety nie są traktowane jak 
towar. Kobiety same do nas przychodzą, prosząc o wycenę. W ostateczną stawkę 
wliczona jest, rzecz jasna, nasza prowizja, jednak większość pieniędzy trafia 
na prywatne konto wybranki. 

– Rozumiem – przytaknął pan Arkadiusz. – Proszę jeszcze powiedzieć naszym 
widzom, gdzie można was znaleźć?

– Do tej pory otworzyliśmy cztery sklepy w całej Polsce, to jest w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Ale jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, 
do końca przyszłego roku planujemy pojawić się w pozostałych największych 
miastach. Najpierw Łódź, Gdańsk i Szczecin, później Bydgoszcz, Lublin i Kato-
wice. A w kolejnych latach może uda się wyjść poza granice naszego kraju.

– Bardzo dziękuję, panie Bartoszu, za rozmowę.
– Dziękuję również.
– Arkadiusz Bułka, Wiadomości.
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– Dziękuję, Arkadiuszu – powiedział spiker w czerwonym garniturze, 
na którym kamera na powrót się skupiła. – Tyle na dzisiaj i do zobaczenia jutro 
o tej samej porze. Tomasz Chlebek. Miłego dnia.

Z głośników zabrzmiała muzyka kończąca program.
Zapadła długa cisza, którą ośmielił się w końcu przerwać syn.
– I tak nas nie stać – rzucił, znów wyciągając swój smartfon. – A nie chcę 

jakiejś raszpli za sto złotych.
– Uważaj na słowa! – warknęła matka, która dalej była w szoku. To, co usły-

szała w wiadomościach, bardzo ją zmieszało. – Każda kobieta jest piękna. Jedna 
na zewnątrz, druga w środku. I nie mów, że nas nie stać. Bogaci co prawda nie 
jesteśmy, ale do biednych też nie należymy. Zdołaliśmy odłożyć trochę pieniędzy 
na twoje studia, ale skoro tak się sprawy mają… I te twoje statystyki to praw-
da, bo nawet w telewizji o nich mówią… – Urwała, patrząc na swojego męża. 
Ten jednak nie zwracał na nią uwagi. Uśmiechnięty oglądał zawody w telewizji.

– Cóż – westchnęła, widząc, że wszystko spoczywa na jej barkach, łącznie 
z przyszłością jedynego syna. – Jutro odwiedzimy ten Sklep z żonami – oznajmiła, 
wstając od stołu i zbierając talerze do zmywania.

– Synu – szepnął cicho ojciec, kiedy jego żona była poza zasięgiem wychwy-
cenia kolejnych słów, zajęta zmywaniem. – Raszpla raszplą. Ale charakter…

– Wiem, tato. Wiem – odparł młodszy mężczyzna, kontynuując rozmowę, 
którą wcześniej przerwał.

***

Sklep z żonami zlokalizowany był w północnym centrum Wrocławia. 
Młody mężczyzna pamiętał z dawnych lekcji historii, że dwadzieścia lat temu 
rdzeń miasta jeszcze tutaj nie sięgał. Znajdowała się tu jakaś wieś o nazwie 
Psary (czy coś podobnego związanego z psami), która była wtedy jedynie 
częścią strefy podmiejskiej stolicy Dolnego Śląska. Wrocław jednak rozwijał się 
niepowstrzymanie, tak szybko (podobnie jak pozostałe większe miasta), że bez-
pardonowo wlewał się z impetem na najbliżej leżące obszary, anektując ich 
terytoria. W wyniku tego dojazdy do centrum miasta stały się na tyle dużym 
(i długotrwałym) utrapieniem dla mieszkańców, że postanowiono znacznie 
przesunąć granicę administracyjną i utworzyć dodatkowe centra, z nowo-
czesnymi rynkami, miejscami pracy, restauracjami i galeriami handlowymi. 
A wszystko połączyli metrem!

Właśnie przed jedną z takich galerii stanęli, gdy tylko opuścili metro, 
wysiadając na przystanku Centrum-Północ. Ich oczom ukazał się wysoki bu-
dynek, który był ogromnym sześcianem zbudowanym w całości z przyciemni-
anego szkła. W świetle dnia wydawał się biały, jednak gdy tylko słońce chowało 
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się w chmurach lub znikało za horyzontem, cała masywna konstrukcja stawała 
się wielką, czarną bryłą.

Weszli do środka.
Recepcja była niedużym, kwadratowym pomieszczeniem z kilkoma 

ławkami stojącymi przy ścianach (którą zajmowały, o dziwo, same starsze ko-
biety, trzymające w dłoniach szklane tablety) oraz okrągłą ladą, za którą stał 
mężczyzna ubrany w żółty garnitur.

– Witam w Sklepie z żonami – przemówił delikatnym głosem, uśmiechając 
się szeroko i ukazując usta wypełnione po brzegi dużymi, śnieżnobiałymi, 
równymi zębami. Wydawały się tak jasne, że bez problemu mogły świecić 
w ciemnościach. – Czy to państwa pierwsza wizyta? – zapytał z przejęciem.

– Tak – odpowiedziała natychmiast korpulentna kobieta, mrużąc podejrza-
nie oczy. Być może wciąż wydawało jej się, że to wszystko to tylko jakiś wielki 
żart. Podeszła niepewnym krokiem do lady, ciągnąc za sobą syna. – Chcieliśmy 
kupić… – zawahała się. Przełknęła ślinę i wyrzuciła poirytowana: – Żonę.

– Rozumiem. Pozwolą państwo, że wyjaśnię zasady zakupów? Transakcja 
składa się z trzech etapów – zaczął przyjaźnie recytować z pamięci recepcjo-
nista. – Pierwszym jest tak zwana „ocena produktu”. Kupujący, przyjmuję, że jest 
to ten młody mężczyzna za panią, na podstawie ankiety, którą będzie musiał 
wypełnić, określi swoje potrzeby. Może pani towarzyszyć synowi w tym kroku, 
by pomóc dziecku poprawnie określić swoje oczekiwania. 

Matka pokiwała niepewnie głową, syn natomiast z przejęciem wyczekiwał 
kolejnych słów mężczyzny w żółtym stroju.

– Drugi etap to „wybór produktu”, czyli swego rodzaju przymierzalnia. Jest to 
symulacja jednego, bliżej nieokreślonego, dnia z przykładowymi kandydatkami 
na żony, które wybrane zostaną przez nasz zaawansowany system kompute-
rowy na podstawie wyników wcześniej wspomnianej oceny. Pani syn zostanie 
uśpiony i podłączony do jednego z naszych najnowocześniejszych symulatorów, 
gdzie będzie mógł się wirtualnie zapoznać z kandydatkami, które dla niego 
wybierzemy. Niestety, pani nie będzie mogła być obecna podczas tego etapu. 
Kwestia skrępowania, sama pani rozumie. Niemniej, otrzyma pani dostęp do 
szczegółowych danych kandydatek, żeby w następnym etapie pomóc synowi 
z podjęciem ostatecznej decyzji.

Kobieta dalej słuchała, analizując w głowie słowa „produkt”, „przymie-
rzalnia” i „skrępowanie”, zastanawiając się, czy aby na pewno wszystko 
 dobrze zrozumiała.

– Trzecim i ostatnim etapem jest „zakup produktu” – recytował nie-
wzruszony mężczyzna. – Macie państwo godzinę na podjęcie decyzji i wtedy 
też następuje spotkanie z wybraną kandydatką oraz zapoznanie się z regu-
laminem małżeństwa. Jeżeli wszystko będzie w porządku, przedstawiamy 
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do podpisu odpowiednie dokumenty, oczywiście po wcześniejszej zapłacie 
za  towar. Jeżeli chodzi o śluby kościelne, mamy na miejscu zaprzyjaźnionych 
duchownych. Proszę tylko, podczas wypełniania ankiety, zaznaczyć opcję „ślub” 
i wybrać wyznanie. – Urwał, by złapać oddech, po czym dodał, wyciągając spod 
lady szklany tablet: – Proszę usiąść na ławce i wypełnić ankietę. Za dziesięć 
minut ktoś do państwa podejdzie. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. 
Życzę udanych zakupów. – Zakończył, uśmiechając się szeroko.

Matka wzięła do drżącej dłoni tablet. Miała zamiar odejść, kiedy nagle 
postanowiła zapytać:

– A czy jakieś zniżki albo rabaty?
– Niestety. – Skrzywił się mężczyzna. – Jeśli z kolei chodzi o zwroty lub 

rekla macje, wszystko zawarte jest w regulaminie, który państwo otrzymają 
na trzecim etapie zakupów. Jeszcze raz życzę miłego dnia.

Matka z synem oddalili się od lady i zajęli wolne miejsce na jednej z ławek.
– Masz – powiedziała władczo, podając młodemu mężczyźnie tablet. – Ty to 

musisz wypełnić. O ile dasz radę – dodała zaczepnie.
Syn chwycił tablet i podekscytowany rozpoczął wypełnianie ankiety.
– „Opis klienta” – czytał cicho na głos, tak, by kobieta obok słyszała. – „ Wybierz 

cechy z poniższej listy, które określają Cię najlepiej (max. 10)”. No, to wydaje się 
proste. – Uśmiechnął się i zaczął zaznaczać wybrane przymiotniki z listy.

– „Cierpliwy”? No dobra, niech będzie – komentowała cicho, zaglądając 
synowi przez ramię. – „Wrażliwy”? Od kiedy? Jak swój ojciec. „Dowcipny”. 
„Inteligentny”. Pozwól, że to przemilczę. „Kreatywny” – prychnęła, kręcąc 
przy tym głową. – „Komunikatywny”? Chyba tylko w SMS-ach. „Opiekuńczy”… 
A pamiętasz Fafika? Zdechł po niecałym roku. Taki z ciebie opiekun. „ Staranny”? 
Ty nie masz w tej ankiecie kłamać, bo ci złą kandydatkę wybiorą! Daj mi ten tab-
let na chwilę – warknęła poddenerwowanym głosem, wyrywając sprzęt synowi, 
po czym kliknęła jeszcze w dwie inne pozycje na liście. – „Leniwy” i… „Naiwny”. 
Masz. Co dalej? – Oddała tablet.

– „Opis kandydatki” – przeczytał. – „Wybierz cechy z poniższej listy, które 
chciałbyś, by posiadała Twoja przyszła żona (max. 10)”. 

– Zaznacz „Leniwa”, będziecie do siebie pasować jak ulał – prychnęła, 
kontynuując swój komentarz. – Albo nie. Zaznacz „Pracowita”. Może cię zagoni 
w końcu do roboty. „Dobroduszna”. „Grzeczna”. „Inteligentna”. Z tym ostatnim 
uważaj, bo cię zostawi. „Wierna”. Słusznie. „Lubieżna”? No wiesz co? Tylko seks 
ci w głowie. „Uczuciowa”. Daj jeszcze „Oszczędna”. Jeszcze mi podziękujesz. 
„ Uczciwa”. „Rozsądna”. Niech będzie. Gotowe. Co tam masz kolejne?

– „Określ wygląd swojej wymarzonej żony” – odparł.
– To już sam możesz określić, nie będę się wcinać – westchnęła beznamiętnie, 

chociaż dalej żywo spoglądała na ekran. – No pewnie! Oczywiście! Niebieskooka 
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blondynka. Może jeszcze długonoga i cycata? Typowy facet. Gdzie ja popełniłam 
błąd? – zapytała sama siebie. – Już? Skończyłeś? Wleczesz się z tym, jakbyś 
zmywał naczynia. Co jest następne?

– „Cena” – bąknął, spoglądając na matkę. – Trzeba tutaj wpisać od ilu do ilu 
jesteśmy w stanie zapłacić.

Puszysta kobieta rozejrzała się dookoła, czy aby nikt nie podsłuchuje, po czym 
szepnęła synowi na ucho: – Zaznacz tam cenę minimalną. Okej. A teraz tym su-
wakiem idź do góry. Powiem ci kiedy zatrzymać. Jeszcze trochę. Trochę więcej. 
Teraz przesadziłeś. Aż tacy bogaci nie jesteśmy. Dobra, tyle powinno wystarczyć. 
Zaakceptuj. Co teraz?

– Czekamy, aż ktoś do nas przyjdzie – odpowiedział młody mężczyzna, 
klikając w „Akceptuj”, wysyłając tym samym swoją ankietę do systemu kompu-
terowego, o którym wspominał recepcjonista.

Kilka minut później podszedł do nich wysoki brunet w pomarańczowym gar-
niturze. Kiwnął lekko głową na przywitanie i szeroko się uśmiechając (zęby miał 
równie śnieżnobiałe jak recepcjonista – pewnie firma zapewniała im świetne 
usługi dentystyczne), przemówił:

– Witam serdecznie. Zamówienie zostało złożone. Proszę, żeby pan poszedł 
ze mną do przymierzalni. Panią muszę prosić o pozostanie na miejscu. Za kilka 
chwil na tablecie pojawią się dane kandydatek, które nasz system wybrał dla 
pani syna. – Zakończył, ukłonił się i wolnym krokiem skierował się w stronę 
lady. Syn wstał z ławki i ruszył za mężczyzną. Usłyszał za sobą słowa matki:

– Powodzenia. Wstydu mi nie zrób. Mogłeś iść do tego fryzjera wcześniej.
Okrążyli ladę i podeszli do ściany znajdującej się na tyłach pomieszczenia, 

przy której nie stała żadna ławka. Mężczyzna kliknął coś na swoim smartwatchu 
i w ścianie pojawiły się momentalnie, z cichym sykiem, szklane drzwi. Była to 
winda. Weszli do środka. Przewodnik wybrał z panelu dotykowego przycisk 
z napisem „Piętro 13” i ruszyli.

Winda szybko dotarła na miejsce. Teraz mieli przed sobą mały korytarz 
z  drzwiami po obu stronach. Mężczyzna wybrał te znajdujące się najbliżej 
po lewej stronie, po czym przemówił ciepłym głosem:

– Zapraszam do środka.
Był to mały, przytulny pokój, w całości wymalowany na biało (łącznie z sufitem 

i podłogą). Naprzeciwko drzwi znajdowało się duże okno, z którego rozciągała 
się panorama Wrocławia z licznymi wieżowcami i kominami przemysłowymi.

Na samym środku pomieszczenia stał tylko jeden mebel – fotel, przy-
pominający ten z gabinetu dentystycznego. Podłączony był do niego płaski 
monitor. Z zagłówka wystawała metalowa obręcz. „Którą będzie trzeba pewnie 
założyć na głowę”, stwierdził w myślach chłopak.
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– Proszę się położyć i założyć na głowę czujnik symulacyjny – przemówił ła-
godnie mężczyzna, zamykając za sobą drzwi i zajmując miejsce przy  monitorze.

Syn wykonał polecenie bez słowa sprzeciwu. Metal obręczy był przeraźliwie 
zimny, a fotel wybitnie niewygodny.

– Proszę zamknąć oczy, rozluźnić się i odliczać na głos od pięciu w dół.
– Pięć – zaczął, czując się wyjątkowo głupio. – Cztery. – Poczuł dziwny dresz-

czyk, jakby jego ciało poraził prąd o bardzo niskim napięciu. – Trzy. – Nagle 
stał się bardzo zmęczony. – Dwa. – Zamknął oczy, a niewygodny fotel nie miał 
już znaczenia. – Jeden… –Ostatnie, co usłyszał, to ciche stukanie czyjegoś palca 
po dotykowym ekranie monitora.

Odpłynął.

Kandydatka #1
Salon był skromnie urządzony, w stylu pierwszej połowy dwudziestego 

pierwszego wieku. Znajdowała się tutaj jedynie biała, skórzana kanapa, a obok, 
na czarnym, włochatym dywaniku, stał niski, kwadratowy stolik. Kawałek dalej 
szafka z płaskim telewizorem. O dziwo, pokój nie miał ścian. Tam, gdzie po-
winny się one znajdować, była jedynie gęsta, biała mgła. Nie było przez nią 
widać żadnych innych elementów. Zupełnie, jakby salon zawieszony był gdzieś 
w niezidentyfikowanej przestrzeni. Lub wysoko w chmurach.

Chłopak siedział na wygodnej kanapie.
– Może byś mi pomógł? – Usłyszał za sobą kobiecy, miły dla ucha, choć 

surowy głos. Odwrócił się i ujrzał niebieskooką blondynkę w kręconych włosach. 
Trzymała w rękach mopa i ścierała podłogę. – Zetrzyj kurz z mebli.

– A gdzie jest szmatka? – zapytał zmieszany.
– Boże – westchnęła poirytowana. – Tyle lat tu mieszkasz, a dalej nie wiesz, 

gdzie co jest? Dobra, sama się tym zajmę, jak masz robić problemy. Może jutro 
wyjdziemy gdzieś na miasto?

– A po co?
– Nie wiem. Coś zjeść? Do kina? Cokolwiek. Wiecznie w tym domu siedzimy. 

Mam już dość.
– Dobrze, pójdziemy.
– Zgadzasz się? – zapytała wstrząśnięta, przerywając pracę. – Przecież 

 zawsze mówisz, że lepiej siedzieć w domu. Co przeskrobałeś? Powiedz prawdę, 
zdradzasz mnie?

– Nie – bąknął.
– Też prawda – westchnęła, kontynuując ścieranie podłogi. – Kto by cię 

chciał, gdyby nie ja? Swoją drogą, mógłbyś coś ze sobą zrobić. Zadbać o siebie. 
Widziałeś się w lustrze? Włosy ci już na uszy wchodzą. Może pójdziesz jutro 
do fryzjera?
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– Dobrze, pójdę.
– I znów to robisz. Coś jest nie tak – powiedziała piskliwym głosem, jakby 

miała się zaraz rozpłakać. – W ogóle mnie nie szanujesz. Proszę cię o coś, a ty 
masz to w dupie. A ja sobie żyły wypruwam. Zmywam, sprzątam, gotuję, piorę. 
A co dostaję w zamian? – Urwała, wyciskając wodę z mopa. – Może wyniesiesz 
chociaż śmieci?

– Później – odpowiedział, ucząc się na błędach i wiedząc już, co kobieta 
chce usłyszeć.

– No pewnie, że później! Bo przecież pan i władca nie może ruszyć się teraz! 
Zawsze to samo. Nic, tylko siedzisz na tej kanapie i bezmyślnie patrzysz w tele-

wizor. Co chcesz dziś na obiad?
– Coś dobrego.
– No tak, bo zawsze dostajesz paskudne żarcie. Może mi jeszcze powiesz, 

że nie umiem gotować?
– Nie… – wyrzucił z siebie cicho, chcąc zacząć się tłumaczyć. Jakoś jednak 

wiedział, że nie ma sensu. Nie było również sensu jej słuchać. Blondynka dalej 
coś mówiła, bardziej jednak do siebie. Chłopak obserwował jej twarz. Jej ciało, 
ruchy i zachowanie. Bardzo mu się podobała. Ale nie to było najważniejsze. 
Nie to go zauroczyło, a uczucie… Dziwne, jakby znajome, ciepłe i bezpieczne…

Wizja się rozmyła.

Kandydatka #2
Ten sam pokój. Ta sama kanapa. Ta sama mgła dookoła. Obok, w  bliskiej 

odległości, siedziała blondynka w prostych włosach. Swoją głowę opierała 
o ramię mężczyzny. Bawiła się swoim telefonem.

– Chcesz coś porobić? – zapytał.
– Nie, misiu – odpowiedziała znużonym głosem.
Zapadła cisza, w której słychać było tylko ciche stukanie palca po ekranie 

smartfona. Chłopak przyglądał się kobiecie, zastanawiając się, co powiedzieć.
– A może coś obejrzymy? – zaproponował.
– Nie mam nastroju – odparła sennym głosem.
Znów cisza.
– To może zamówimy coś do jedzenia?
– Nie jestem głodna. Dziękuję, kochanie.
Mężczyzna westchnął i nie wiedząc, co zrobić dalej, również wyciągnął tele-

fon, wyczekując końca spotkania. W milczeniu siedzieli, bawiąc się swoimi 
smartfonami przez jakiś czas, aż wizja w końcu się rozmyła.
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Kandydatka #3
Chłopak dalej siedział na kanapie. Nagle poczuł na swoich policzkach czuły 

dotyk. Ktoś odchylił do tyłu jego głowę. Ujrzał nad sobą piękną blondynkę 
z warkoczem. Pocałowała go. Namiętnie.

– Masz ochotę? – zapytała cicho, odklejając się od mężczyzny. Nie czekając 
na odpowiedź, obeszła kanapę, rozpinając jednocześnie swoją białą koszulę. 
Ukazał się spod niej biały, koronkowy biustonosz. I piękne, jędrne, duże piersi. 
Kobieta usiadła na jego kolanach. Oplotła go rękoma i zaczęła znów namiętnie 
całować. Z języczkiem.

– Weź mnie. Tutaj – wyszeptała cicho, muskając pełnymi ustami jego ucho. – 
Dzieci są w szkole. Mamy dwie godziny.

Jej głos był piękny. Spokojny i kojący, a jednocześnie dziki i ponętny. 
Mężczyzna nie czekał. Chwycił blondynkę i położył ją na kanapie. Całował ją. 
W usta, w szyję, w piersi. Jego ręka powędrowała ku plecom leżącej  kobiety. 
Chciał rozpiąć stanik. Udało się. Piersi były piękne. Okrągłe. Falujące przy 
każdym oddechu.

– A może mnie trochę poddusisz? – zaproponowała nagle, kiedy mężczyzna 
przymierzał się do pieszczenia językiem jej sutków. Zaniechał jednak i spojrzał 
z dziwnym wyrazem na blondynkę.

– Że co? – zapytał zmieszany.
– Możesz mnie poddusić – odparła spokojnie, nieco zaskoczona reakcją swo-

jego partnera. – Jeśli chcesz, ja mogę poddusić ciebie. Albo klapsy? Możesz mnie 
uderzyć. Ręką albo pasem…

I wizja się rozmyła.

Kandydatka #4
– Jesteś ze mną szczęśliwy? – zapytała cicho blondynka o włosach spiętych 

w pokaźny kok. Siedziała obok i wtulała się w mężczyznę, trzymając swoją 
głowę na jego ramieniu.

– Tak, bardzo – odparł. Obejmował kobietę, głaskając ją po udzie. Czuł, że jego 
ręka zdrętwiała i prawdopodobnie zaraz odpadnie. Nie ruszył jej jednak.

– Cieszę się, kochanie. Bo ja też jestem bardzo szczęśliwa – wyjaśniła rozma-
rzonym głosem. – Najbardziej na świecie. Bardzo cię kocham, mój misiaczku. 
A ty mnie?

– Oczywiście – bąknął.
– A jak bardzo mnie kochasz?
– Bardzo.
– Ale jak bardzo? – wypytywała dalej. Jej oczy były duże i szkliste. Na ustach 

pojawił się krzywy uśmiech, jakby blondynka zjadła właśnie cytrynę.
Mężczyzna zastanowił się przez chwilę. Był słaby w te gierki.



66

Sklep z żonami

– Tak bardzo, że… masakra – rzucił.
– Masakra? – zapytała zaskoczona drżącym głosem.
– Tak.
– I jestem twoim jedynym serduszkiem? – dociekała płaczliwym głosem. – 

 Jedynym na świecie?
– Tak.
– I nie okłamujesz mnie? Jesteś ze mną szczery? 
– Tak.
– Oj, misiaczku! – szepnęła, jeszcze bardziej przyciskając się do swojego 

 partnera. – Jesteś taki cudowny. Taki czuły. Taki romantyczny. Może obejrzymy 
sobie coś razem? Coś romantycznego?

– Pewnie – westchnął, uwalniając obolałą rękę i sięgając po pilot od  telewizora.
Nie zdążył, gdyż wizja się rozmyła.

Kandydatka #5
– Kochanie, nudzi mi się – powiedziała blondynka w kitce siedząca obok. – 

Może wyjdziemy gdzieś do znajomych? Strzelimy kilka piwek?
– Nie chce mi się – odparł chłopak.
– Mi w sumie też. Poza tym, pogoda jest strasznie chujowa.
– To może seks? – zapytał z nadzieją.
– Dziś nie możemy. Mam ciotę. A może popykamy na konsoli? Ja kontra ty?
– Świetny pomysł.
– Nożna? Czy jakieś mordobicie? Zresztą, bez znaczenia. I tak ci skopię dupę, 

aż będziesz błagał o litość – zaśmiała się.
– Zobaczymy – uśmiechnął się czule i sięgnął po pilot od telewizora.
– A widziałeś ostatni mecz Realu z Barcą? – spytała podekscytowana. – 

Tego karnego powinno nie być. Sędzia kutas! A ten Baguette? Widziałeś, jakie 
bramy wpakował szmaciarzowi? Koleś jest, kurwa, kozakiem!

– Tak – bąknął skonsternowany. 
– Co powiesz na pizzę? Nie chce mi się gotować. A jestem taka głodna, 

że mogłabym zeżreć konia! Zobacz, jak mi burczy w brzuchu. – Chwyciła 
gwałtownie twarz chłopaka i przysunęła ją sobie do brzucha, śmiejąc się głośno 
jak opętana.

– Faktycznie – jęknął, trąc ucho, które kobieta przypadkowo (lub nie!) 
uderzyła. – Ale może jakiś schabowy z ziemniaczkami?

– Pojebało cię? – zapytała, chwytając za pada. – Poza tym, trzeba by pozmywać, 
bo w kuchni nie ma miejsca. I trochę tam jebie…

Wizja się rozmyła.
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***

Syn nagle otworzył oczy. Był w tym samym pokoju, w którym wcześniej 
zasnął. Dalej leżał na tym niewygodnym fotelu dentystycznym. Podniósł dłoń, 
by sprawdzić, ile zajęła cała ta zabawa. 

– Symulacja trwała pięć minut – odpowiedział mężczyzna w pomarańczo-
wym garniturze, odchodząc od swojego monitora i podchodząc do chłopaka. 
Zdjął mu z głowy metalową obręcz. – We śnie wydaje się jednak, że trwa to 
dłużej. To  dlatego, że mózg pracuje wtedy szybciej. W każdym razie, to tyle jeśli 
chodzi o ten etap zakupów. Mam nadzieję, że symulacja się udała.

– Tak myślę – odparł chłopak, przypominając sobie wszystkie kobiety, 
z którymi spędził ostatnie pięć minut. Podniósł się i usiadł na fotelu, rozcierając 
sobie oczy. Dalej czuł zmęczenie.

– Za chwilę przejdziemy do innego pokoju i będziesz mógł razem ze swoją 
matką wybrać jedną kandydatkę, która spodobała ci się najbardziej.

Nie musiał wybierać.
Decyzja już zapadła.
Tylko przy jednej czuł się naprawdę szczęśliwy. Naprawdę spokojny. 

Naprawdę bezpieczny.
Znajomo.
Wybrał kandydatkę numer jeden.

Michał Łukowiak

Urodzony w 1991 roku w Rawiczu; ukończył Architekturę Krajobrazu na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie obecnie się doktoryzuje na Wydziale Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji; autor kilku artykułów naukowych dotyczących 
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debiutował pierwszą książką fabularną pt. PIN i zielony, czyli najczęściej wypowiadane 
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autor opowiadania “Pieśń koguta” (2018) oraz “Napisz dla mnie”(2019). Mieszka i pracuje 
we Wrocławiu.
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Gapiąc się w odrapane, drewniane drzwi komórki pod schodami, próbuję 
 sobie przypomnieć, jak to jest być normalnym. Z reguły nie jestem sentymen-
talny, ale czasem zbiera mi się na wspominki.

Właśnie skończyliśmy obiad. Większość domowników już wyszła; Marta, 
na którą dziś przypadł dyżur kuchenny, zbiera jeszcze naczynia. Na końcu stołu 
siedzi współczesna czarownica, tłumacząca ułamki małej żydowskiej dziew-
czynce żyjącej na początku dwudziestego wieku. Po drugiej stronie wyzuty 
z wszelkich uczuć analityk finansowy jedną ręką notuje coś w terminarzu, drugą 
odruchowo kołysząc wózek z niemowlęciem. Kot wielkości sporego świniaka 
wskoczył na blat i zlizuje z talerza resztki sosu. Dzień jak co dzień.

Czasem śmiejemy się z Martą, że mieszkamy w czymś na kształt szkoły 
profesora Xaviera dla utalentowanej młodzieży. Tyle że większość z nas nie 
jest młodzieżą, a i z tymi talentami bywa różnie. Prawdopodobnie jedyną 
po  marvelowsku uzdolnioną osobą w tym popieprzonym domu jest Anna. 
No i może Oliwka, ale tego jeszcze przez co najmniej kilka lat się nie dowiemy.

Wstaję i zaczynam pomagać w sprzątaniu ze stołu. Ukradkiem spoglądam 
na pochyloną nad zeszytem Annę. To od niej wszystko się zaczęło. Choć oczywiście 
nie mam o to pretensji. Pretensje mam do Marty. A tak naprawdę zaczęło się 
od Gruszki.

***

Pierwszy raz spotkałem Annę na przyjęciu gwiazdkowym. Otoczona chmarą 
dzieciaków, przez cały czas na uboczu, pod wielgachną choinką, nie zwracała 
szczególnej uwagi. Marta pracuje w prywatnym żłobku, więc regularnie bywamy 
na podobnych imprezach – a to Dzień Matki, a to Dzień Dziecka, a to pożegnanie 
lata i tym podobne. Rodzice maluszków bulą ciężką kasę, więc dyrekcja bardzo 
się stara, by mieli poczucie, że ich pieniądze są dobrze spożytkowane.

Kot, czarownica 
i  komórka pod schodami

Anna Grzanek

OPOWIADANIE
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Każda z tych zabaw była dla mnie doskonałą okazją do przypomnienia 
 sobie, dlaczego nie chcę mieć dzieci. Owszem, słodkie niemowlaczki są słodkie, 
o ile akurat nie wrzeszczą i dopóki patrzy się na nie przez piętnaście minut – 
po godzinie człowiek ma już dość, a najpóźniej po dwóch zawsze wymykałem 
się z danego eventu pod byle pretekstem. No ja wiem, niby jest inaczej, jak ma 
się swoje, ale zawsze powtarzałem Marcie, że jeszcze nie dorosłem do takiej 
odpowiedzialności. Skutkowało to tyradą o tym, że mam już trzydzieści iks 
lat, dobrą pracę, jesteśmy na swoim, razem od kilku lat i te pe, i te de, a potem 
 fochem-gigantem, ale koniec końców zawsze tylko wydymała usta i dalej grzecz-
nie łykała swoje małe białe tabletki, punkt osiemnasta jedna sztuka.

Wracając do przyjęcia gwiazdkowego i Anny, nie rzucała się zbytnio w oczy 
poza tym, że miała imponującą burzę rudych, kręconych włosów. I właśnie dla-
tego ją zapamiętałem, bo przy następnej okazji, gdzieś dwa miesiące później, 
miała już włosy blond, na dodatek proste. Za każdym kolejnym razem, kiedy ją 
widziałem, wyglądała inaczej – przerobiła chyba wszystkie farby z  Rossmanna 
i ogólnie na fryzjera musiała wydawać fortunę. Prawie się nie odzywała, 
na żadnej imprezie nie udzielała się towarzysko, całą uwagę poświęcając 
gaworzącym i pełzającym dzieciakom.

Ale to wszystko nieważne, bo tak naprawdę pierwszy raz spotkałem Annę 
dopiero wtedy, gdy zaginęła Gruszka, ukochana kotka Marty.

***

– Nigdzie jej nie ma – biadoliła Marta. – To już trzeci dzień! Nigdy nie znikała 
na dłużej niż kilka godzin!

Zaczynałem się o nią martwić. Znaczy o Martę, nie kotkę. Prawie nie sypiała, 
każdą wolną chwilę spędzała włócząc się po okolicy i wykrzykując: „Gruszka! 
Gruuuszka!”. Rozwiesiła bodaj całą ryzę ogłoszeń ze zdjęciami, rozpytywała 
sąsiadów oraz nieznajomych, regularnie wydzwaniała do schroniska i na straż 
miejską, skontaktowała się ze wszystkimi lecznicami w promieniu kilku kilo-
metrów. Mało jadła, na przemian płakała i popadała w pełen determinacji szał.

– Żebym ja chociaż wiedziała, co się z nią stało! – mówiła, załamując ręce. – 
Jakbym wiedziała, że samochód ją potrącił czy pies zagryzł, ale może ona gdzieś 
teraz siedzi pod krzakiem, zagubiona, ranna, umierająca…

Żeby nie było, pomagałem jak mogłem. Jak dla mnie to był tylko kot, zgubił 
się to trudno, pewnie w końcu wróci, jednak dla Marty Gruszka była w pewien 
sposób namiastką dziecka, które tak bardzo chciała mieć. Tak więc po pracy 
grzecznie chodziliśmy razem, a późnym wieczorem, kiedy już leciała z nóg 
ze zmęczenia, holowałem ją z powrotem do domu, by spróbować ją czymś 
nakarmić oraz nakłonić do umycia się i położenia spać. Ani razu nie wygłosiłem 
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kwestii, która od samego początku chodziła mi po głowie: „Wypuszczasz kota 
na zewnątrz, to masz, o co się prosiłaś”. Mama dobrze mnie wychowała, choć 
sama twierdzi inaczej.

Tak czy owak Gruszka przepadła jak kamień w wodę, a Marta nie zamierzała 
odpuścić. Czekałem, aż jej przejdzie, niestety kiedy skończyły jej się racjonalne 
środki, sięgnęła po nieracjonalne.

– Że też od razu nie pomyślałam! – zawołała czwartego dnia poszukiwań, 
a ja ze zgrozą spostrzegłem, że zapalił się w niej nowy ogień szaleństwa. – 
Ależ  jestem głupia! Jedziemy do żłobka!

To był piątek, jakaś czternasta; mnie udało się wyrwać wcześniej z kieratu 
obowiązków, a Marta i tak miała wolne, jako że na czas poszukiwań Gruszki 
i poratowanie zdrowia wzięła urlop.

– Po co? – spytałem ostrożnie.
– Muszę porozmawiać z Anną. Może ona da radę mi pomóc?
– Ale niby jak? – dopytywałem, w biegu wciągając buty i chwytając kluczyk do 

samochodu, bo Marta już niecierpliwie dreptała w progu, machając skrzydłem 
otwartych drzwi.

– No przecież opowiadałam ci… wiem, że to głupie… a z drugiej strony 
 takie niepokojące… ale Anna naprawdę jest… inna. Potrafi rzeczy. Musiałbyś to 
zobaczyć, jak mi nie wierzysz, bo opisać niby się da, ale to nie to samo. Tak czy 
owak, jedziemy!

– A nie możesz do niej zadzwonić?
– Nie mam numeru. Zresztą nigdy nie widziałam Anny z telefonem w ręku.
– To rzeczywiście jest jakaś inna – mruknąłem.
– No, chodź już!
Nie protestowałem, bo i tak mnie nie słuchała. Niech będzie jak chce, 

nie zaszkodzi, a może się chociaż dziewczyna lepiej poczuje. Najwyżej zbłaźni 
się przed koleżanką.

Mieliśmy szczęście, bo Anna właśnie skończyła swoją poranną zmianę 
i spotkaliśmy ją na ścieżce prowadzącej do bramy. Żłobek zajmował całkiem 
 spory teren, a schludny budyneczek schowany był w dobrze utrzyma-
nym ogrodzie.

Tym razem włosy Anny były zaplecione w długi, brązowy warkocz. Niby nic 
specjalnego, ale jak sięgnąłem pamięcią wstecz, to czy czasem na Dniu Dziecka 
ona nie miała krótkich włosów? Tak krótkich, że nawet nie dałoby się ich 
związać w kitkę?

Przygotowałem się na żenadę miesiąca, gdy Marta, nawet bez powitania, 
zaczęła prosto z mostu mówić:

– Anna… ja cię bardzo przepraszam, ale czy masz chwilkę? Chcę porozmawiać. 
Nie wiem już co robić, mój kot zaginął, proszę, pomóż mi go odszukać!
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Stałem trochę z tyłu i czułem, że zaraz zarumienię się z zakłopotania, 
jako że Anna dość długo milczała, wpatrując się to we mnie, to w Martę. 
Wyglądała jakby dokonywała w myślach jakichś skomplikowanych obliczeń. 
Po raz pierwszy miałem okazję przyjrzeć jej się dokładniej – blada skóra, ostry, 
trójkątny podbródek, zielone oczy, pieprzyk na lewym policzku. Była całkiem 
ładna, tyle że w sposób zupełnie niezwracający uwagi. Twarz, którą się natych-
miast zapomina.

– Nie bardzo rozumiem, w czym mogłabym ci pomóc – powiedziała wreszcie 
łagodnie. Miała zadziwiająco niski głos.

Marta prychnęła niecierpliwie.
– Słuchaj, ja nie chcę wsadzać nosa w nieswoje sprawy, ale Gruszka jest dla 

mnie jak rodzina! Mam ją od ośmiu lat! Dłużej niż Roberta! – Machnęła ręką 
w moją stronę, a ja poczułem się głęboko zraniony.

– Jezu, Marta… – jęknąłem, ale nie zwróciła na mnie uwagi.
– Wiem, że możesz mi pomóc! Myślisz, że nie widzimy, co się dzieje? Że jak 

podchodzisz do przejścia dla pieszych, to natychmiast zapala ci się zielone? 
A jak pada deszcz, to twój płaszcz pozostaje suchy? Albo co robisz z włosami?

Słuchałem tego ze zdumieniem, które przytłumiło nawet głęboką urazę 
wynikłą z porównania mnie do kota, a raczej stwierdzenia wyższości tegoż nade 
mną. Tym bardziej, że Anna zrobiła taką minę, jakby połknęła kawałek cytryny.

– I co z tego wszystkiego wynika? – żachnęła się. – Nie otworzę tabliczki ouija 
i nie wywróżę ci, dokąd poszedł twój kot. Marta, ogarnij się!

– Ale ja już nie mogę… – załkała moja narzeczona. – Czuję się, jakby od tego 
zależało moje życie! Potrzebuję mojej Gruszeczki! – Osunęła się na kolana 
i wybuchnęła płaczem.

Spojrzałem na Annę bezradnie. Spróbowałem pozbierać Martę z ziemi, 
ale nie pozwoliła na to, więc tylko przykucnąłem obok, obejmując ją ramie-
niem i czekając, aż jej przejdzie. Już dawno się nauczyłem, że nie warto do niej 
nic mówić w takich momentach. Albo nie słuchała, albo robiło jej się gorzej od 
wysłuchiwania pocieszeń.

Furtka za nami otworzyła się i zobaczyłem dwie mamy, które przyszły 
odebrać dzieci ze żłobka. Minęły nas przyspieszonym krokiem, rzucając zdziwio-
ne spojrzenia.

Anna wciąż stała nad nami, na poły zniecierpliwiona, na poły – chyba – 
współczująca.

– Ona tak już czwarty dzień, pani Aniu – uznałem za stosowne się odezwać. 
Porównanie do kota postanowiłem wypomnieć Marcie innym razem. – Płacze 
i szuka, szuka i płacze.

– Anna – powiedziała Anna, kręcąc głową. – Nie Ania. Anna. I nie pani. Jezu… 
Chodźmy gdzieś usiąść, bo to nie do pomyślenia. Wejdźmy do środka.
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Jakoś udało mi się podnieść Martę i podążyłem za Nie-Anią do żłobka. 
Na parterze było przestronne pomieszczenie, w którym stały kanapy, fotele 
i  stoliki. Można tu było w spokoju posiedzieć i na przykład napić się kawy 
w oczekiwaniu na to, aż dziecko skończy zabawę, obiadek, drzemkę, czy co tam 
dzieci robią w żłobkach. Teraz posadziłem rozryczaną narzeczoną na jednym 
z foteli, a Anna przyniosła szklankę zimnej wody z dystrybutora.

Marta szlochała na tyle długo i rozpaczliwie, że zacząłem się zastana-
wiać, czy przynajmniej częściowo nie udaje, by wzbudzić większą litość. 
Z braku le pszych zajęć mój mózg wrócił teraz do słów, które padły wcześniej. 
Tych o włosach, światłach i deszczu. O co, do cholery, mogło chodzić? Owszem, 
Marta opowiadała wcześniej jakieś anegdoty o Annie, ale bez przesady. Czy moja 
narzeczona kwalifikowała się do leczenia psychiatrycznego? Ha, kolejny argu-
ment, by nie mieć dzieci. Gorzej, że data ślubu już ustalona… Znaczy, znałem ją 
prawie sześć lat i żyło nam się razem dobrze, nigdy też nie wspominała o jakichś 
chorobach w rodzinie, ale z drugiej strony nie jest to coś, czym ktokolwiek 
chciałby się chwalić. Mimochodem pomyślałem, że Marta w ogóle ostatnio jest 
jakaś rozemocjonowana. Ech, te hormony.

Marta zaczęła się uspokajać, a ja zwięźle opisałem, co się stało.
Anna długo milczała.
– Ja też mam kota – powiedziała wreszcie, zwracając się bezpośrednio do 

 Marty. – Okruszka. I byłabym naprawdę zrozpaczona, gdyby pewnego dnia 
wyszedł i nie wrócił. A wychodzi, bo mieszkam w domku. Ale zrozum, takie 
rzeczy czasami się po prostu zdarzają. Koty umierają. Żyją długo, ale nie 
w nieskończoność. Sama pochowałam ich kilka. Ze starości. Z powodu choro-
by. Jednego potrącił samochód. A jeden, jak twój, po prostu kiedyś nie wrócił 
do domu.

Pokręciłem głową, bo powtarzałem Marcie podobne rzeczy od kilku dni i nic. 
Gruszka nie była zresztą jej pierwszym kotem.

– Zrobię wszystko! – załkała. Przewróciłem oczami i z trudem pohamowałem 
zniecierpliwione westchnienie. – Wszystko!

– Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. – Anna wstała. Poklepała Martę po ra-
mieniu. – Daj sobie trochę czasu. Weź coś na uspokojenie. Zróbcie w ten weekend 
coś przyjemnego, co dawno planowaliście zrobić, ale jakoś nigdy nie było czasu.

Patrzyłem, jak odchodzi, a warkocz podskakuje jej na plecach.
W mojej branży najważniejszy jest kontakt z klientem. Po kilku latach 

spędzonych na negocjacjach, przekonywaniu, podlizywaniu się oraz lekkim za-
straszaniu, a także szeregu szkoleń interpersonalnych, wiedziałem całkiem spo-
ro na temat mowy ciała, odruchów bezwarunkowych i rozpoznawaniu, kiedy 
ludzie kłamią, a kiedy ich intencje są szczere.

Wyglądało mi na to, że Anna kłamała.
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***

Marta przestała wreszcie płakać i zamknęła się w sobie. Nie odzywała się 
przez większą część popołudnia, a ja nie naciskałem. Wyglądała na głęboko za-
myśloną. Miałem nadzieję, że teraz już z górki, porozpacza trochę i  przestanie. 
Jakże się myliłem.

Po obiedzie wyszła do drugiego pokoju, skąd po chwili dobiegł mnie jej głos – 
rozmawiała przez telefon. Spokojnie, rzeczowo, jak gdyby nigdy nic. Uśpiło to 
moją czujność. Tym bardziej, że to był pierwszy dzień, kiedy Marta nie poszła 
szukać Gruszki.

Wieczorem obejrzeliśmy film i poszliśmy spać. Pogadaliśmy chwilę przed 
snem, ale o niczym ważnym. Temat kota nie wypłynął.

Aż do rana.
– Gotowy? – zapytała Marta, zaglądając do mojego kubka i widząc, że już 

dopiłem kawę. – No to jedziemy.
– Dokąd? – zapytałem ostrożnie, nagle pełen złych przeczuć.
– Wydobyłam z Gośki adres Anny. – Marta z dumą pokazała mi wymiętą kar-

teczkę. – Chcę jeszcze raz z nią porozmawiać. Zbyła nas wczoraj. Wiem, że ma 
w rękawie jakiegoś asa.

Zdusiłem przekleństwo. Gośka była kierowniczką żłobka. Chciałem zapytać: 
czy Gośka słyszała o ochronie danych osobowych? Albo: czy kompletnie ci 
odbiło, dziewczyno? Albo: a co, jeśli nie będzie jej w domu?

– Gdzie to jest? – zapytałem zamiast tego, zrezygnowany.
Zerknąłem na zapisany fioletowym długopisem adres. Żurawinowa. 

Sprawdziłem w Googlach.
– Ha – mruknąłem.
Postanowiłem nie protestować. I tak na nic by się to nie zdało, Marta 

pojechałaby choćby autobusem, bo prawa jazdy nie miała, a ja byłem ciekawy, 
jak wygląda dom Anny. Bądź co bądź to teren Huty Jagodnica, niektóre chałupy 
tam stojące były całkiem niezłe. Nic dziwnego, że wypuszczała kota na zewnątrz, 
na takim osiedlu można sobie pozwolić, nie to co u nas w bloku na Julianowie.

Droga zajęła nam raptem piętnaście minut. Wciąż było przed południem, 
więc jeszcze nie pożegnałem nadziei na spędzenie większości tego dnia w sposób 
jeśli nie przyjemny, to przynajmniej sensowny.

Domek lekko mnie rozczarował. Nie wyglądał na nowy, nie imponował też 
rozmiarami. Choć miał przed wejściem stylowe kolumienki porośnięte blusz-
czem, nad drzwiami interesującą płaskorzeźbę przedstawiającą jakiegoś pta-
ka i położony był w urokliwym, dobrze utrzymanym ogrodzie, wydał mi się 
dość zwyczajny.

Co było kolejną rzeczą, co do której się pomyliłem.
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Już chcieliśmy odejść, bo pomimo kilkukrotnego naciśnięcia na dzwonek 
nic się nie wydarzyło, gdy drzwi otworzyły się. Stanął w nich wysoki, chudy 
mężczyzna w okolicach czterdziestki. Wyglądał bardzo rzeczowo i schludnie, 
jak od linijki.

– Interesująca anomalia – mruknął na nasz widok, marszcząc brwi 
z namysłem.

– Słucham? – zdumiałem się.
– Ach, proszę wybaczyć. Po prostu prawdopodobieństwo tego, że ktokolwiek 

zapuka do naszych drzwi, jest tak niskie, że… aby użyć zrozumiałego określenia 
powiem tak: łatwiej o wygraną miliona w Lotto.

To było na tyle dziwne, że aż zaniemówiłem i zapomniałem, że powinienem 
w ogóle zacząć od „dzień dobry”. Na szczęście Marta przejęła stery.

– Dzień dobry – powiedziała. – My przyszliśmy do Anny. Jest może w domu? 
Czy jest pan jej… chłopakiem? – Zawahała się przy ostatnim słowie, bo też trud-
no było wyobrazić sobie tego mężczyznę jako chłopaka w ogóle, a co dopiero 
czyjegokolwiek chłopaka w sensie partnera.

– Chłopakiem? – Nasz rozmówca też miał problem ze zwizualizowaniem so-
bie tego. Najwyraźniej w ogóle nie pojmował idei. – Nie, skąd. Ja jestem po pros-
tu Hubert. Mogę zawołać Annę. Jesteście pewni, że chcecie wejść? To może nie 
być najlepszy pomysł.

– Jeśli to nie problem…
– Dla mnie żaden. Nie wiem, jak będzie z wami. – Po prostu Hubert zaprosił 

nas gestem do środka.
Może ta rozmowa powinna stanowić dla mnie wystarczające ostrzeżenie. 

Ale wszedłem za Martą, która aż przebierała nogami ze zniecierpliwienia.
Przedpokój był spory. Po prawej stronie kuchnia, po lewej chyba toaleta, zaś 

drzwi na wprost prowadziły do dużego i wysokiego, pomalowanego na ciepły 
beż pomieszczenia ze schodami. Nie było tu okien, więc żyrandol pod sufitem 
i kinkiety na ścianach dawały dość przytłumione światło. Pachniało przyjem-
nie, jakby domowym ciastem. Na środku stał wielki stół z zadziwiająco dużą 
liczbą krzeseł. W jednym rogu urządzono przytulny kącik z wygodnym fotelem 
i małym stoliczkiem. Kolejne pary drzwi prowadziły do dalszych pomieszczeń – 
na prawo i na lewo od stołu, dwie sztuki na galeryjce.

Kto by pomyślał, że niewielki w sumie domek może być taki przestronny? 
Ja nie pomyślałem, a trzeba było. Chociaż – co wiem teraz – w tamtym momencie 
i tak już było za późno.

– Usiądźcie, pójdę po Annę – powiedział Hubert i zniknął w drzwiach 
wiodących na prawo. Zgodnie z poleceniem usiedliśmy. Ja zająłem się 
 podziwianiem przepięknej, rzeźbionej balustrady, a Marta nerwowo 
mięła w dłoniach torebkę. Poniewczasie przypomniałem sobie, 
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że nie przedstawiliśmy się Hubertowi. Może jednak mama nie wychowała 
mnie  najlepiej.

Nie od razu mogłem stwierdzić, jakie włosy miała Anna tego dnia, bo  akurat 
były zawinięte w ręcznik. Westchnęła na nasz widok. Jej spokój mi nieco 
zaimponował. Ja bym się wkurzył.

– Co wy tu robicie?
Marta zerwała się z krzesła i podbiegła do niej.
– Przepraszamy za najście! Chciałam cię prosić jeszcze raz, byś chociaż 

rozważyła pomożenie mi w odnalezieniu Gruszki. Bo jest coś, co możesz zrobić, 
prawda? Błagam cię! Mogę paść na kolana, jeśli trzeba. Zapłacę. Zrobię wszystko.

Anna wpatrywała się w nią przez chwilę. Przeniosła wzrok na mnie, 
ale  tylko wzruszyłem ramionami. Westchnęła i usiadła ciężko na jednym 
z krzeseł.

– Skoro się tu znaleźliście, to najwidoczniej tak miało być. Inaczej Dom 
by was nie wpuścił. Okej, jak sobie chcecie, tylko później nie mówcie, że nie 
ostrzegałam – zaznaczyła. – Owszem, jest sposób, byś odzyskała to, co straciłaś. 
Wystarczy, że otworzysz tamte drzwi. – Wskazała coś, na co wcześniej nie 
zwróciłem uwagi. Komórkę pod schodami. Pojedyncze skrzydło drzwi było 
pokryte łuszczącą się, brązową farbą.

– To jakiś żart? – zapytałem.
– Skądże znowu, chociaż wiem, jak to brzmi. Tylko że będzie za to jakaś cena. 

Nie wiem jaka. Może niewielka, a może przerastająca wszelkie wyobrażenie. 
Dom daje i odbiera. Przynajmniej tak słyszałam. Tylko raz byłam świadkiem, 
jak te drzwi się otworzyły. Sama z nich nie korzystałam.

Marta już była w połowie pokoju, gdy złapałem ją za łokieć i przytrzymałem. 
Wpatrywałem się w Annę jak w rzadki gatunek motyla (nie żebym się znał 
na entomologii). Odpowiedziała beznamiętnym spojrzeniem.

– Jeśli to żart, to raczej kiepski. Co to, kurwa, znaczy, że dom daje i odbiera? 
I że wpuszcza albo nie wpuszcza? Co, twoja magiczna zdolność do zmiany kolo-
ru włosów wzięła się spod schodów, a nie z farby bez amoniaku?

– Ja nie nazywam tego magią.
– A jak?
– W ogóle tego nie nazywam. Po prostu to robię. I nie, Dom nie ma z tym nic 

wspólnego. Weź zluzuj pory, Robert, bo jeśli się nie mylę, to wy przyszliście do 
mnie, a nie ja do was. Skoro Marta chce wierzyć, że zielone światło na przejściu 
zapala się specjalnie dla mnie, to jej wola. Jestem jak Max Kolonko, mówię, jak 
jest. Z tego, co dowiedziałam się od jednego z mieszkańców Domu, pod scho-
dami można znaleźć mniej więcej wszystko. No to droga wolna. Otwórzcie drzwi 
i sprawdźcie.
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– Puść mnie! – warknęła Marta, próbując wyrwać się z mojego uścisku. 
Nie wiem, co jej odbiło, zachowywała się jak nawiedzona. Coraz mniej podobało 
mi się to, czego byłem świadkiem. I uczestnikiem.

– Nie tak szybko. O co chodzi z tym cholernym domem? Marta, usiądź 
na chwilę, te drzwi ci nigdzie nie uciekną. Anno, w krótkich żołnierskich słowach, 
bo masz rację, przepraszamy, przyszliśmy do ciebie nieproszeni i  tylko zajmu-
jemy ci czas… Czym, twoim zdaniem, jest… Jezu słodki w malinach, CO to jest?

Urwałem ciąg myślowy na widok stwora, który wparadował do jadalni przez 
te same drzwi, którymi wcześniej weszła Anna. To znaczy wiedziałem, co to 
jest, bo był to kot – rudawobrązowy, lekko cętkowany. Tylko że nigdy w życiu 
nie widziałem kota tak olbrzymiego. Na dodatek był długowłosy, co jeszcze 
zwiększało jego objętość. Wyglądał, jakby ważył co najmniej dwanaście kilo.

– To jest Okruszek – odpowiedziała Anna z łagodnym uśmiechem.
– Chyba Behemot – mruknąłem ze zgrozą. Kocur przemaszerował przez 

pokój i otarł się o nogi Marty, która aż pisnęła z zachwytu. Grzbietem sięgał 
jej trochę ponad kolana. – Kurde, zaczynam wierzyć, że z tym domem jest coś 
nie tak…

– O przepraszam, Okruszek wprowadził się tu razem ze mną cztery lata 
temu – sprostowała Anna – nie ma nic wspólnego z Domem. Wzięłam go od 
znajomych, którzy mieszkają w górach. Najpewniej ma w sobie coś z rysia czy 
innego żbika. A urodził się maleńki, najsłabszy z miotu, stąd Okruszek.

Kot łaskawie pozwalał się przez chwilę głaskać Marcie, wreszcie jednak 
podszedł do swojej pani i wskoczył jej na kolana. Mogłem sobie tylko wyobrazić, 
jaki był ciężki. I jak bardzo grzał.

– No dobrze… To co z tym domem? – spytałem, nie mogąc oderwać zafascyn-
owanego spojrzenia od Okruszka. – I komórką?

Anna wzruszyła ramionami.
– Nie ma sensu się rozwodzić, bo i tak nie uwierzycie. Kiedy przeprowadziłam 

się do Łodzi, trafiłam prosto tutaj. Nie wiem, jakim sposobem, ale nie było 
możliwości, bym zamieszkała gdzieś indziej, ten Dom po prostu na mnie czekał. 
Jest większy, niż się z pozoru wydaje. Jakby to… Każde drzwi wychodzące z tego 
pokoju prowadzą gdzieś indziej, do innej wersji Domu. Te tutaj są nasze, za nimi 
jest korytarz, z którego wchodzi się do dwóch mieszkanek, mojego i Huberta. 
Te po drugiej stronie prowadzą do Krakowa 1907 roku. Jedne z tych na górze są 
wprawdzie w Łodzi, ale nie wiem dokładnie kiedy, nie mamy z ich lokatorem 
 dobrego kontaktu, pojawia się rzadko i nie jest zbyt rozmowny. Te czwarte jeszcze 
nigdy się za mojej przytomności nie otworzyły. A te pod schodami najwyraźniej 
w ogóle prowadzą w jakąś nieokreśloną przestrzeń… Takie pudełko Schrödin-
gera, może tam być wszystko i nic. Podobno.

Parsknąłem śmiechem, choć Anna wciąż miała poważną minę.
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– To niedorzeczne – powiedziałem tylko. – Może jeszcze jest nawiedzony?
– Puścisz mnie wreszcie? – zapytała zniecierpliwiona Marta.
– Chyba nie wierzysz w te bzdety?
– Wierzę, nie wierzę, ale chcę spróbować. Puszczaj, Robert!
Puściłem i machnąłem ręką. Podeszła do odrapanych drzwi od komórki 

pod schodami i, w ostatniej chwili, zawahała się.
– Powtarzam ostrzeżenie – powiedziała Anna. – Będą konsekwencje. 

Będzie cena. Coś stracicie na tej transakcji. Powinniście dobrze się zastanowić, 
co  robicie.

Ledwo powstrzymałem cisnącą się na usta uwagę, że to Marta, nie ja, ale to 
byłoby cokolwiek niesolidarne. Nie mówi się takich rzeczy w obecności niesta-
bilnej emocjonalnie narzeczonej. Postanowiłem, że jak tylko wyjdziemy z tego 
szpitala dla obłąkanych, zaprowadzę Martę do psychiatry.

– Tak, oboje – dodała Anna, najwyraźniej odgadując moje myśli. – Bo cokol-
wiek zostanie odebrane Marcie, może mieć wpływ na was oboje. Powtarzam: 
ja na waszym miejscu bym tego nie robiła. Na pewno nie dla kota.

– A ja zrobię – oznajmiła Marta. Spojrzała na mnie przelotnie, ale milczałem, 
mimo ukłucia niepokoju. Niby co mogło się wydarzyć na skutek otworzenia 
 drzwi do komórki pod schodami? Co w niej będzie, szkielet Harry’ego Pottera?

Marta sięgnęła do złoconej gałki i przekręciła ją. Drzwi skrzypnęły zupełnie 
zwyczajnie. W mroku za nimi czaiły się rzeczy typowe dla komórki – jakieś 
pakunki, stare dziurawe krzesło, miotła, wiadro, trochę kurzu. Przyłapałem 
się na tym, że wstrzymuję oddech, ale gdy po chwili nic się nie wydarzyło, 
odetchnąłem głęboko. Już miałem wypowiedzieć na głos jakąś złośliwą uwagę, 
gdy wtem pomiędzy dwoma kartonowymi pudłami zaklejonymi taśmą coś się 
poruszyło. Marta krzyknęła i opadła na kolana, wyciągając przed siebie ręce.

Z komórki wysunęła się Gruszka, mrucząc głośno i wysoko zadzierając 
puszysty ogon. Kompletnie zaniemówiłem. Nie było wątpliwości, że to ona, 
miała charakterystyczne umaszczenie ze śmieszną czarną plamą na nosie. 
Wpatrywałem się szeroko otwartymi oczami w nią i Martę, która chwyciła kotkę 
w ramiona i przytuliła mocno. Po jej twarzy spływały łzy. Jezu, ile ta dziew-
czyna potrafi płakać… Okruszek, najwyraźniej zaniepokojony pojawieniem się 
konkurencji, zeskoczył z kolan Anny i podszedł, by sprawdzić, kim jest intruz.

– Macie, czego chcieliście, więc teraz wracajcie do siebie. Im szybciej, 
tym lepiej.

Anna wstała i otrzepała kolana. Zdjęła z włosów ręcznik. Tym razem były 
lekko rudawe.

Po chwilowym przestoju moje myśli zaczęły pędzić jak szalone.
– Nie powiem, to nie jest niemożliwe do zorganizowania – powiedziałem 

powoli. – Wiedziałaś, że Marta szuka kota, więc przespacerowałaś się po naszej 
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okolicy… Wisi milion ogłoszeń, nietrudno ci było rozpoznać Gruszkę… A jak 
już ją złapałaś, to zamiast oddać jak człowiek, przywiozłaś ją tutaj i zamknęłaś 
w komórce. Bardzo zabawne. Bardzo dojrzałe. Za wszelką cenę chcesz 
podtrzymać swoją legendę, czy jak?

Anna spojrzała na mnie z politowaniem.
– Weźcie idźcie sobie wreszcie – powiedziała z naciskiem.
Wciąż mierząc ją nieprzychylnym spojrzeniem podszedłem do Marty 

i podniosłem ją z kolan. Trzymała kota w ramionach niczym nowo narodzone 
dziecko, a ja z bliska jeszcze raz upewniłem się – tak, to była Gruszka w całej 
okazałości, włącznie z lekko wystrzępionym lewym uchem.

– Chodźmy.
– Dziękuję! – rzuciła jeszcze Marta.
Okruszek odprowadził nas aż do drzwi, jako jedyny, bo Anna za nami nie 

poszła. Czułem się wysoce zniesmaczony. Zmierzając w stronę furtki i zaparko-
wanego za nią samochodu miałem szczerą nadzieję, że to był ostatni raz, kiedy 
widziałem tę kobietę na oczy.

***

 Przez jakiś czas nic się nie działo. Wyglądało na to, że wszystko wróciło 
do normy. Marta odzyskała wigor i humor, a nawet więcej – podśpiewywała 
przy gotowaniu, radośnie biegła do żłobka i równie radośnie wracała. 
Wyglądała na przeszczęśliwą i rozpromienioną, jakby jej ktoś w środku lampę 
zapalił. Ani słowem nie nawiązywała do dziwnego zdarzenia, jakie stało się 
naszym udziałem. Ja też postanowiłem siedzieć cicho, ot tak, dla spokoju 
własnego  ducha.

Gruszka zachowywała się normalnie, jadła, spała i bawiła się jak dawniej. 
Nie było wątpliwości, że to ten sam kot. Nadal też wychodziła przez uchylone 
okno – Marta uznała, że nie można trzymać w zamknięciu zwierzaka przyzwy-
czajonego do wolności.

A potem wydarzyły się dwie rzeczy. W zasadzie to nawet trzy.
Pierwsza była taka, że któregoś poranka, jeszcze w półśnie usłyszałem, jak 

Marta wymiotuje w toalecie. Zerwałem się jak oparzony i pobiegłem jej pomóc.
– Co ci, kochanie, zatrułaś się czymś? – spytałem, spanikowany.
Pokręciła głową, blada i spocona, a we mnie po raz pierwszy wówczas zalęgła 

się iskierka niepokoju. Iskierka rozgorzała w prawdziwe palenisko później tego 
samego dnia, gdy po wizycie w aptece wpatrywaliśmy się oboje w dwie kreski 
na teście ciążowym.

To tłumaczyło rozemocjonowanie, rozhisteryzowanie, a potem wielką 
radość, pomyślałem.
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– Ale przecież… bierzesz tabletki – wydukałem.
– Och, wiesz, misiu, żadna metoda antykoncepcji nie jest w stu procentach 

skuteczna – zaszczebiotała Marta.
Zrobiła jeszcze dwa testy, jednak już po pierwszym wiedziałem, że moje do-

tychczasowe życie legło w gruzach.
Kolejnych kilka dni byłem jak nieprzytomny. Na jednym biegunie zachwy-

cona, robiąca plany, rozentuzjazmowana przyszła mama, na drugim ja – 
oszołomiony, pełen niezrozumienia, zamknięty w sobie. Wziąłem kilka dni 
 urlopu, by dojść ze sobą do ładu. Marta biegała po mieście, a to lekarz, a to 
zakupy, a to coś tam, a ja albo siedziałem w domu, albo – kiedy nie mogłem 
znieść jej ożywienia – chodziłem na długie spacery.

Nie rozumiałem, jak to wszystko się stało.
Jak się okazało, istniało bardzo proste wyjaśnienie i wpadłem na nie dwa 

dni po tym, jak zobaczyłem dwie feralne kreski. Akurat byłem sam w domu, 
a do  drzwi zapukał kurier z zamówieniem z apteki internetowej. Marta złożyła 
je kilka dni wcześniej, jeszcze zanim się dowiedziała o ciąży. Pewnie zaraz 
złoży kolejne, z milionem suplementów, kwasów foliowych i tym podob-
nych – pomyślałem przelotnie. Z braku lepszych zajęć otworzyłem paczkę 
i poukładałem rzeczy. Niby nic specjalnego: proszki przeciwbólowe, tabletki 
na gardło, aspiryna, niepotrzebne już podpaski, te sprawy… Tylko przy jednym 
opakowaniu zmarszczyłem brwi, bo nazwa nic mi nie mówiła. Otworzyłem 
pudełko, rozwinąłem ulotkę i przeczytałem, że trzymam w rękach preparat 
z cynkiem na włosy i paznokcie. Przyjrzałem się podejrzliwie małym, białym 
tabletkom. Wyglądały znajomo.

Z blistrem w ręku ruszyłem do pokoju i z regału na książki wziąłem 
 plastikowe pudełeczko, w którym Marta przechowywała swoje tabletki anty-
koncepcyjne. Porównałem jedne i drugie.

Podobno nie należy denerwować kobiet w ciąży, ale postanowiłem nie 
czekać z konfrontacją. Kiedy wróciła do domu z zakupów, zastała mnie w kuch-
ni przy kawie. Na stoliku leżały obok siebie plastikowe pudełko oraz listek table-
tek przysłanych z apteki. Nawet nie musiałem o nic pytać, bo wyraz jej twarzy 
stanowił dostateczną odpowiedź.

I to była druga rzecz, która się wydarzyła.

***

Minęło kilka tygodni wypełnionych głównie ciszą. Wcześnie wychodziłem do 
pracy, robiłem tyle nadgodzin, ile tylko mogłem. Kiedy wracałem, milczałem jak 
grób. Po licznych próbach nawiązania kontaktu Marta wreszcie zrezygnowała, 
chodziła po mieszkaniu cichutko, żeby mnie nie drażnić, żeby jak najmniej 
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rzucać się w oczy. Poszła na zwolnienie i siedziała w domu, bo raz, że praca 
w żłobku jest męcząca, dwa, że od dzieci rzekomo można zarazić się czymś, 
co w ciąży bywa niebezpieczne. Zawsze na mnie czekał obiad, herbata, jakieś 
 ciasto. 

Długo biłem się z myślami, ale postanowiłem zostać. To w końcu była kobie-
ta, którą kochałem, nosząca pod sercem moje dziecko – nawet jeśli niechciane. 
Nie mógłbym tak po prostu odejść. Dobre wychowanie mamy swoje zrobiło.

Ale też nie mogłem zapomnieć Marcie tego, że mnie oszukała.  Jasno po-
stawiłem sprawę, wielokrotnie powtarzając, że nie chcę mieć dzieci, a ona choć 
niechętnie, choć próbowała mnie przekonywać, zgadzała się na to.  Teraz oka-
zało się, że zwyczajnie wbiła mi nóż w plecy. Wybaczyć może kiedyś dam radę. 
Zapomnieć – nigdy.

Nie wiem, jak długo pogrążałbym się jeszcze w milczeniu, gdyby nie trzecia 
rzecz, która się zdarzyła.

Pewnego dnia zapukał do naszych drzwi komornik. Marta była w domu 
sama i omal nie dostała zawału serca, widząc nakaz eksmisji. Po raz pierwszy 
od dawna zadzwoniła do mnie do pracy i z płaczem poprosiła, bym natychmiast 
przyjechał. Nie znam się jakoś szczególnie na prawie, ale wydało mi się to dziw-
ne – żeby tak bez ostrzeżenia, bez wcześniejszych wezwań, spraw sądowych 
i w ogóle… W skrócie wyglądało to tak, że mieszkanie, które Marta dostała 
od babci w drodze darowizny, nie powinno w ogóle stać się jej własnością. 
Że niby znalazł się prawowity spadkobierca kogoś, kto mieszkał tam przed 
babcią Marty, a rzeczona babcia w ogóle nie miała prawa tego lokalu komukol-
wiek podarować.

Dalej poszło szybko. Zaczęliśmy szukać adwokata, ale najpierw z jakiegoś 
 powodu żaden nie chciał podjąć się sprawy, a jak już znaleźliśmy takiego, 
co chciał, to nagle ciężko zachorował i trafił do szpitala. Kolejny miał wypadek 
samochodowy i złamał obie nogi. Trzeciemu weszła w paradę jakaś sprawa 
rodzinna, ktoś mu umarł bodajże. Mimo odwołania, wniosku o  przywróceniu 
terminu czy czegoś tam jeszcze, co udało się złożyć zanim nam wytłukło kolej-
nych przedstawicieli prawnych, komornik nie ustawał w nękaniu nas. Co więcej, 
rzekomo prawowity właściciel mieszkania nasłał na nas tak zwanych karków. 
Najpierw raz, z uprzejmym ostrzeżeniem. Potem drugi raz, który był mniej 
 uprzejmy. Dali nam tydzień na spakowanie manatków i wyprowadzenie się, 
 zanim „kotek nóżkę złamie” albo „miła pani ze stresu dziecko  straci”. Do  pakerów 
nie należę, zresztą nie mógłbym się mierzyć z profesjonalną siłą roboczą. 
 Policja zbagatelizowała zgłoszenia. Media nie były zaintereso wane materiałem.

Gotowałem się z bezsilnej wściekłości, Marta wylewała rzeki łez. 
A już kupiliśmy farbę do pokoju, który mieliśmy przerobić na dziecięcy (jakoś 
dogadaliśmy się na migi co do koloru – lodowy brzask). Przede wszystkim 
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dręczyło mnie to, że kompletnie nie rozumiałem, co się dzieje. To było absur-
dalne i bezsensowne. To znaczy owszem, słyszy się o podobnych przekrętach, 
ale nie w przypadku mieszkania w mrówkowcu!

Czwartego wieczoru od otrzymania tygodniowego ultimatum od najętych pa-
kerów oświeciło mnie wreszcie. Zamarłem ze wzrokiem utkwionym w Gruszce, 
która właśnie wskoczyła na parapet, by wylizać sobie miejsce pod ogonem.

– Chciałbym porozmawiać z Anną – powiedziałem na głos. Marta aż pod-
skoczyła ze zdumienia, tak rzadko się ostatnio odzywałem. Akurat pakowaliśmy 
książki do kartonów. To znaczy ja pakowałem, a ona naklejała taśmę, bo przecież 
jej nie wolno było dźwigać.

– Dlaczego? – spytała ostrożnie.
Westchnąłem ciężko.
– A bo widzisz, to jest tak nieprawdopodobne i dziwne, że powinienem na to 

wpaść od razu. Nie żebym wierzył, że ma z tym coś wspólnego, ale nie zaszko-
dzi zapytać.

– Nie rozumiem…
Westchnąłem jeszcze raz. Ale przecież nie pokochałem jej dla intelektu. 

Sam zresztą potrzebowałem czasu, by o tym pomyśleć, więc trudno mieć do 
dziewczyny pretensje.

– Ja też nie. Jednak pewna maleńka cząstka mojego mózgu przyjmuje 
do wiadomości, że być może tym, co masz, a raczej mamy stracić w zamian 
za Gruszkę, na rzecz tego dziwnego domu Anny, jest mieszkanie.

Usta Marty ułożyły się w wielkie „O”. Nie powiem, co mi przywiódł na myśl 
ten widok.

– Jutro jedziemy na Żurawinową. Anna zawsze ma poranne zmiany w żłobku, 
tak?

Marta przytaknęła, wciąż niebotycznie zdumiona. Dalej pracowaliśmy w mil-
czeniu. A następnego dnia po obiedzie ponownie stanęliśmy przed niewielkim 
domkiem z kolumnami. Tym razem nie zawracałem sobie głowy dzwonieniem, 
po prostu wszedłem do środka.

W jadalni na fotelu w rogu leżał Okruszek, a przed fotelem klęczała 
mała, mniej więcej ośmioletnia dziewczynka i targała kocura za uszy. 
Wyglądała jak wycięta ze starej fotografii albo jakby uciekła z teatralnej garde-
roby. Zmierzyłem wzrokiem staroświecką sukienkę, fartuszek, podkolanówki 
wykończone koronką oraz skórzane półbuciki. Potrzebowałem całej siły woli, 
by powstrzymać się od komentarza.

– Dzień dobry – powiedziałem. – Czy Anna jest w domu?
– Dzień dobry – odparła dziewczynka, mierząc nas bardzo zdziwionym spoj-

rzeniem. – Jest, ale musi pan sam ją zawołać, ja nie mogę wyjść od siebie dalej 
niż do tego pokoju.
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– Poczekaj – rzuciłem Marcie i podszedłem do drzwi, z których wyszła Anna, 
kiedy byliśmy tu pierwszy raz. Ujrzałem krótki korytarz: podłoga wyłożona 
ładnymi, dużymi kaflami, na ścianach współczesne grafiki przedstawiające 
łódzkie budynki.

Jakby ostrzeżona przez jakiś szósty zmysł, w drzwiach znajdujących się na-
przeciwko stanęła nagle Anna. Tego dnia miała brązowe, kręcone włosy.

– Tak się właśnie zastanawiałam, dlaczego pojawiło się u nas nowe miesz-
kanie – powiedziała spokojnie. – Jak rozumiem, Dom was wezwał.

– Słucham? – spytałem, zbity z tropu. Miałem tyle do powiedzenia, tyle żalów 
do wylania, a nagle zapomniałem języka w gębie.

Anna wskazała drzwi po swojej lewej, a po mojej prawej stronie.
– Pojawiły się jakiś tydzień temu. Do tej pory były tu tylko dwa mieszka-

nia, moje i Huberta. – Ruchem głowy wskazała ostatnie z drzwi w korytarzu. – 
No dalej, wejdź, obejrzyj. Marta jest z tobą?

Nie odpowiedziałem. Jak w transie nacisnąłem klamkę i przekroczyłem 
próg. Wydawałoby się, że z korytarzyka wejść można co najwyżej do pojedyn-
czego pokoju, ale Anna miała rację – to było całe mieszkanie. Trzypokojowe. 
 Najpierw miniaturowy przedpokoik, a dalej salon z niewielkim aneksem 
kuchennym, z którego można było przejść do łazienki i dwóch kolejnych pokoi, 
sypialni i dziecięcego. Ten drugi miał ściany pomalowane na lodowy brzask.

Wszystkie pomieszczenia były kompletnie umeblowane. Część mebli 
wyglądała dokładnie tak samo jak te, które stały w naszym mieszkaniu w bloku 
na Julianowie.

Szczęka opadła mi ze zdumienia. Stałem jak kołek pośrodku salonu, czując 
macki strachu pełzające mi po plecach.

– Co tu się, kurwa, odpierdala? – wychrypiałem zdrętwiałymi ustami.
Gdzieś za mną rozległ się pisk radości – Anna przyprowadziła Martę, która 

zaczęła biegać w kółko po mieszkaniu, zachwycając się a to dywanem, a to 
obrazkiem, a to zestawem kubeczków ze śmiesznymi nadrukami, które wisiały 
nad kuchenką.

Usiadłem na podłodze tak, jak stałem, i ukryłem twarz w dłoniach.
– Nie podoba ci się? – Anna przykucnęła obok mnie. – Moje okazało się 

 idealnie takie, jak chciałam. No, może ten aneks kuchenny jest słaby, ale i tak 
zwykle gotuje się w głównej kuchni, przy wejściu. A warto mieć pod ręką czajnik 
i lodówkę, by nie latać jak głupek przez cały Dom.

Dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego wymawia słowo „Dom” w szczególny 
sposób. Zasługiwał na wielką literę.

– Nic z tego nie rozumiem… To znaczy że co, d… Dom oddał kota i jeszcze 
zaoferował nocleg na dodatek? Zabrał nasze mieszkanie za to wszystko?
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– Nie chcę cię martwić – szepnęła mi do ucha Anna – ale nie sądzę, by chodziło 
o mieszkanie, Robercie.

– A o co, na litość bogów?
Przez chwilę razem przyglądaliśmy się Marcie, entuzjastycznie przeglądającej 

zawartość szafy wnękowej w sypialni.
– Jest w ciąży, prawda?
Zamarłem. Jeśli wcześniej poczułem strach, to zabrakło mi określenia 

na uczu cie, które ogarnęło mnie po usłyszeniu tych słów.
Anna niezręcznie poklepała mnie po ramieniu i wyprostowała się.
– No cóż. Nie sądzę, by miał coś złego na myśli. Wbrew pozorom, wszystkim 

nam żyje się tu dobrze i spokojnie. Na pocieszenie dodam, że to dla was  koniec 
z płaceniem rachunków. Nie sięga tu żadna spółdzielnia, nie ma wspólnoty miesz-
kaniowej, nie ma właściciela. No i Okruszek wreszcie będzie miał  towarzystwo.

Wyszła, cicho zamykając za sobą drzwi.

***

No i tak to wygląda. Dzisiaj mija okrągły rok, odkąd pierwszy raz zobaczyłem 
Dom, zapewne stąd nostalgia i nastrój na wspominki. Wiele się przez ten 
rok wydarzyło. Gdybym miał wybór, gdybym mógł wrócić do przeszłości, 
położyłbym lachę na Gruszce, a jeśli trzeba by było, to również na Marcie.

Ale nie na Oliwce. Niezależnie od wszystkiego, to moje dziecko. Każdemu 
ojcu odwala na punkcie córek. Na przeszłość niestety nie mam wpływu, ale 
zrobię, co tylko będę mógł, by przyszłość była dla Oliwki jak najłaskawsza. 
 Nigdy, nikomu nie pozwolę jej skrzywdzić.

I lepiej, żeby Dom o tym pamiętał.

Anna Grzanek

Pochodzi z Łodzi, z wykształcenia jest klimatologiem, z zawodu – zarządcą 
nieruchomości. Publikowała do tej pory m.in. w Esensji, Fantazmatach, Creatio  Fantastica, 
Fantomie, Bramie, Silmarisie, Białym Kruku i Qfancie. Udziela się aktywnie na  portalu 
Nowej Fantastyki, współpracuje z redakcją Smokopolitana, dorywczo robi korektę 
dla Szortalu.
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To moje ostatnie zlecenie, jakie przyjmę.
Siedzę za czerwoną kotarą, oglądając dwie czarne, niewyraźne sylwetki. 

 Jedna z nich zostanie być może moim nowym klientem, a druga, ta po prawej 
to mój przedstawiciel, czterdziestoośmioletni Łukasz Kwiecień. Siedzą przy 
niskim stoliku o okrągłym blacie przykrytym białym obrusem i rozmawiają 
uzgadniając jakie warunki muszą zostać spełnione, żebym podpisał umowę. 
Wszystkiemu przysłuchuję się z uwagą, by na samym końcu poinformować  
 potencjalnego klienta o przyjęciu, bądź też odrzuceniu zlecenia.

Jak na razie historia niejakiego Marcina Nowaka niczym się nie różni od 
 historii jego siedmiu poprzedników, których odesłałem w ciągu minionych trzech 
dni. Opowiada o jego nędznym życiu pełnym nieszczęść, wspomina o smutnym 
dzieciństwie bez ojca, życiu studenckim. O pierwszej miłości, a później o zainte-
resowaniach i marzeniach, które chciałby jeszcze spełnić, a na które może nie 
mieć czasu. Mówi o wszystkich dobrych uczynkach, jakie uczynił, włączając 
w to segregację śmieci.

Dlatego też Marcin potrzebuje mojej pomocy! Zarzeka się podnosząc głos 
wypełniony desperacją. Przy ostatnich słowach zaczyna się jąkać, a nawet 
łkać. Jest na granicy załamania. Kiwam główką zrezygnowany. W normalnych 
okolicznościach, jakby nie miała to być moja ostatnia robota, odprawiłbym 
tego całego Marcina z kwitkiem, jak rzesze innych. Zresztą Łukasz wydaje się 

Ostatnie życie
Adam Loraj

OPOWIADANIE
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prowadzić rozmowę tak, by go spławić. Daje mu do zrozumienia, że raczej nie 
jestem zainteresowany zawarciem z nim umowy. Jest to w końcu już dwudziesta 
rozmowa Łukasza i dobrze rozumie, jakie są moje oczekiwania i wymogi.

Raz już wraz z nim odnalazłem odpowiedniego człowieka, takiego który 
nie zasługiwał na przedwczesną śmierć. Domyślam się, że Łukasz zaraz prze-
prosi Marcina, tłumacząc mu spokojnie, że niestety, ale jednak nie mogę pomóc. 
Żeby go powstrzymać wciskam czarny guzik interkomu. W pomieszczeniu 
obok rozbrzmiewa trzask przerywający wypowiedź mojego przedstawiciela. 
Widzę cień odwracanej w moją stronę głowy. Wstaje, przepraszając na mo-
ment roztrzęsionego pana Marcina i wychodzi tylnymi drzwiami do przed-
sionka, gdzie mieliśmy się spotkać po wstępnym etapie rozmowy. Zeskakuję ze 
stolika, a następnie udaję się w umówione miejsce. Łukasz ubrany w sportową 
marynarkę, materiałowe spodnie i błyszczące lakierki wygląda na prawnika, 
którym ostatecznie został, a okulary o okrągłych szkłach korekcyjnych i dru-
cianych oprawkach zwisających na garbatym nosie, tylko dodają mu uroku. 
Uśmiecham się do niego przyjaźnie. On przykuca tuż przy mnie, chyląc głowę 
jakby bił mi pokłon.

– Przyjmuję jego ofertę – mówię znużonym głosem, przewracając oczyma 
i spoglądając przez niewielką szparę pomiędzy drzwiami, a framugą. Pan Nowak 
nerwowo się wierci i ogląda na wszystkie strony. Posiwiałe brwi Łukasza unoszą 
się ze zdziwienia ku górze.

– Jesteś pewien? Na spotkanie czeka jeszcze dwóch klientów. Tamci mogą 
mieć szlachetniejsze powody… Przynajmniej tak mi się wydawało, czytając 
ich zgłoszenia.

– Niech zostanie ten. Przygotuj go na mój widok. Żeby nie było jak ostatnio, 
że musieliśmy cucić tamtego biednego dziennikarza. – Na samo wspomnienie 
dreszcz przebiega mi po grzbiecie.

– Oczywiście. Od tamtego momentu wiele się nauczyłem – odpowiada Łukasz 
jakby do siebie, poprawiając spadające z nosa okulary.

Nie widziałem go przeszło trzydzieści lat, myślę z tęsknotą. Wtedy był zaled-
wie młodym chłopcem, wkraczającym nieśmiało w świat dorosłych i chcącym 
łatwo zarobić pieniądze.

– Proszę dać mi minutę. Powiem panu Marcinowi, że zjawisz się osobiście, 
gdyż przyjmujesz jego zlecenie.

Łukasz prostuje się, obciągając mankiety koszuli. Wyrównuje marynarkę, 
a następnie odwraca się na piętach i wraca do pozostawionego samemu 
 sobie klienta. Ten, sądząc po tonacji jego głosu, wydaje się zniecierpliwiony, 
lecz na wieść o tym, że spotka mnie osobiście, natychmiastowo się uspokaja. 
 Poprawia uwierający go w szyję granatowy krawat, a białą chusteczką przejeżdża 
po czole, wycierając migoczące w świetle krople potu. Próbuje wyglądać 
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 spokojnie. Chce ukryć przed moimi wyczulonymi zmysłami, że w rzeczywistości 
jest niezwykle podekscytowany. Wręcz trzęsie się z podniecenia.

Łapką czeszę odstający na bok pęk włosów. Postanawiam nie marnować 
więcej kosztownego dla mnie czasu. Ruszam pewnie przed siebie, a drzwi uchylają 
się tuż przede mną. Łukasz idealnie wyczuwa moment. Stoi z boku  niczym 
 kamerdyner, gotowy na wszelkie moje polecenia. Do niewielkiego pomiesz-
czenia wchodzę z niewymuszoną gracją, dumnie unosząc pyszczek i pewnie 
stawiając kroki. Marcin podrywa się na równe nogi i spogląda na mnie z góry. 
Wydaje się delikatnie skonfundowany moim normalnym, niewyróżniającym 
się niczym wyglądem. Raczę go ledwo zerknięciem. Wskakuję na krzesło 
wcześniej zajmowane przez Łukasza, a następnie wchodzę na stolik przykryty 
białym obrusem. Z trudem upijam łyk czerwonego wina ze szklanego kieliszka, 
jaki pozostawił. Wskazuję, by Marcin usiadł. Robi to posłusznie. Pada ciężko, 
nie spuszczając ze mnie oczu.

– Osiemset tysięcy – odzywam się wyuczonym do negocjacji tonem.
Marcin zerka na mnie zaskoczony. Otwiera usta, lecz szybko je zamyka. 

Dostrzegalnie przełyka gulę i dopiero wtedy znajduje w sobie siłę na odpowiedź:
– Umawialiśmy się na mniej... Na pięćset tysięcy…
– Ale odwidziało mi się. Pół miliona to za mało, jak na przedłużenie życia. 

Albo osiemset, albo nie przyjmuję zlecenia.
– Jak się zgodzę, jak zapłacę… Wtedy będę dłużej żył? – pyta, jakby godzinne 

tłumaczenia na czym ma polegać moja rola na nic się nie zdały, ale biorę głęboki 
oddech i uśmiecham się na ile potrafię.

– Tak. Nie wiem o ile dokładnie wydłuży się pańskie życie, ale z pewnością 
będzie dłuższe niż powinno. Może pięć lat, może dziesięć, a może nawet 
pięćdziesiąt. Zdarzały mi się już takie przypadki. Zadowolony? To jak będzie?

– Dobrze…
Łukasz rusza się spod drzwi i zbliża do nas. Staje przy stoliku pomiędzy mną, 

a Marcinem i z walizki, którą skądś wcześniej wyciągnął wydobywa plik pa-
pierów. Kładzie go na blacie naprzeciw pana Nowaka.

– Proszę podpisać. To taka sama umowa jaką dostał pan na początku do 
wglądu, jednak wystawiona na osiemset tysięcy. Jeżeli pan zechce, może pan ją 
dokładnie przejrzeć i skontaktować się z nami dopiero juro. Nie ma pośpiechu.

– Nie! Wszystko w porządku. Podpiszę teraz. – Marcin przerzuca parę kartek 
przechodząc od razu do ostatniej, gdzie znajduje się wykropkowane miejsce 
na podpis. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyciąga wieczne pióro i w wyzna-
czonym miejscu składa podpis – pochylony, zawiły, z literą M przypominającą 
kształtem serce. – Jeszcze dzisiaj pieniądze pojawią się na pańskim koncie… 
Panie…
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– Mów mi Salem. – Wyciągam prawą łapkę przed siebie. Marcin rozumie 
gest i ściska ją lekko swoją lepiącą się od potu dłonią. – Proszę nic nie mówić 
rodzinie. W przeciągu najbliższego miesiąca lekarze stwierdzą zanik raka. 
 Napije się pan whisky?

– Z chęcią… – odpowiada niepewnie. Łukasz znika na moment, 
po czym wraca z niewielkim spodeczkiem i szklaną butelką wypełnioną 
złotym płynem. Pierwszy z przedmiotów kładzie przede mną i nalewa do  niego 
 alkoholu, a następnie napełnia dwie puste szklaneczki zalegające na blacie 
stolika. Wznoszę toast za przedłużone życie pana Marcina Nowaka. Później 
jednym haustem opróżniają swoje naczynia, a ja spijam swój trunek w dostoj-
nym  tempie.

***

Muszę się przygotować, czyli po prostu odpocząć i zrelaksować. Kładę się 
na miękkim łóżku wyłożonym kocem. Ziewam przeciągle, czując napływające 
zmęczenie. Słyszę jak Łukasz się nerwowo krząta, nie mogąc znaleźć dla siebie 
miejsca w kuchni mieszkania na drugim piętrze starej kamienicy.

Pierwszy raz zdarza mi się, by ktoś reprezentował mnie już drugi raz. 
 Zazwyczaj moi przedstawiciele umierają nim zdążę powrócić. Mężczyzna wie-
dział o tym i dlatego, kiedy przed sześcioma miesiącami zjawiłem się pod jego 
drzwiami, zaskoczony, w pierwszej chwili nie wiedział co zrobić. Już dawno 
pozbył się mojego legowiska jak i ulubionej piłeczki, a pokój, który przed trzy-
dziestoma laty zajmowałem stał się gabinetem samotnego zapracowanego 
prawnika. Obecnie przebywam w jego sypialni, a Łukasz przeniósł się do  salonu. 
Ostatnie zlecenie, myślę z zadowoleniem, ale i z lękiem. Ile mi to może zająć? 
Trzydzieści, może czterdzieści lat jeżeli dobrze pójdzie. Chociaż jeśli znowu 
okażę się bezsilny, wtedy powrócę po niespełna piętnastu latach, na co szczerze 
liczę. I może wtedy pozostanę już w domu Łukasza lub jego dzieci. O ile zdąży 
kogoś sobie znaleźć. Inaczej będę musiał rozglądnąć się za nową rodziną.  

Podnoszę się i zeskakuję z łóżka. Przechodzę do kuchni, gdzie stoi Łukasz. 
Popija czarną kawę, oparty o parapet wypełniony donicami z zielonymi, 
kiełkującymi ziołami. Pod jego oczami rysują się dwie głębokie zmarszczki. 
Falistą fryzurę, którą zapamiętałem, zastąpiły krótko ostrzyżone, posiwiałe 
włosy. Pociągła, chuda i młoda niegdyś twarz zaokrągliła się na policzkach, 
a dwie pociągłe rysy biegną przez całą szerokość wysokiego czoła. Energiczny 
i wygadany młodzieniec zamienił się w cichego, statycznego, przedwczesne-
go staruszka.

– Wszystko gotowe – mówi odkładając czerwony, opróżniony kubek. 
 Kiwam główką. Milczymy chwilę.
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– Zjedzmy razem, stary przyjacielu – rzucam, wskakując na kanapę 
w rogu pomieszczenia, a następnie opieram się o blat stołu, wystawiając łepek 
 ponad mebel.

– Śledzie w sosie pomidorowym? – pyta, otwierając drzwiczki lodówki. 
Widzę na nich wyblakłe naklejki, pochodzące z książeczek dla dzieci. O nic nie 
pytam, tylko czekam, aż jedzenie zostanie mi podane. Łukasz kładzie puszkę 
na stole, z półki bierze talerz i stawia go tuż przede mną. Nakłada rybę 
na  na czynie i siada naprzeciwko mnie, splatając ręce na klatce piersiowej.

– Czyli to twoje ostatnie zlecenie?
– Tak. Ostatnie życie, które mogę komuś poświęcić.
Przez jego twarz przechodzi dziwny grymas. Otwiera usta, lecz zamyka je 

natychmiastowo, zostawiając dla siebie niewypowiedziane słowa.
– Myślisz, że Marcin nie zasługuje na moje życie? – pytam, spodziewając się 

szczerej odpowiedzi.
– Tak. – Mówi natychmiast bez zastanowienia. – Takich jak on są setki. 

 Bogacze, którzy nic tylko korzystali ze swojej szansy, nie patrząc na nikogo 
wokół. Dlaczego nie możesz poświęcić się dla kogoś lepszego? Kogoś, kto coś 
może zmienić na tym świecie?

– Bo tego świata nie da się zmienić.
Zjadam śledzie, oblizuję językiem wargi, a później zostawiam Łukasza 

samego. Wydaje się czymś przybity. Włóczy się po pomieszczeniu, niczym 
jeden z  duchów, które przez ostatnie trzydzieści lat oglądałem. Od opusz-
czenia  mieszkania dzielą mnie jeszcze trzy godziny, które chcę przeznaczyć 
na wygodne leżenie na kaloryferze i wsłuchiwanie się w echo tętniącego 
życiem miasta. Dźwięki te uspokajają, sprawiają, że na tę krótką chwilę jestem 
w stanie zapomnieć o tym co mnie czeka przez najbliższe kilkanaście, a może 
i kilkadziesiąt lat.

Budzik dzwoni równo o ósmej wieczorem. Przeciągam się, ziewając. 
Już czas. Przechodzę do salonu, gdzie czeka już na mnie Łukasz. Jest ubrany 
w dwuczęściowy czarny garnitur, a do białej koszuli założył czerwony, wręcz 
 krwisty krawat, pasujący do czekającego go zadania. Pochyla głowę, jakby 
oddając mi cześć. Przechodzę obok niego w wymownym milczeniu. Rusza zaraz 
za mną, a tuż przy drzwiach od mieszkania bierze mnie na ręce niczym 
 zwyczajnego kota. Wychodzimy. Kot i jego pan. Schodzimy na parter, następnie 
ładujemy się do czarnego, lśniącego audi A7. Siadam na tylnej kanapie obszytej 
skórą. Łukasz przekręca kluczyk w stacyjce. Ruszamy na obrzeża miasta, gdzie 
w spokoju będziemy mogli dokonać rytuału przejścia. Słyszę jak w bagażniku 
coś brzęczy. Jazda trwa zaledwie dwadzieścia trzy minuty. Niewiele. Dla mnie 
zbyt mało. Boję się kolejnej dawki bólu, cierpienia, żalu. Boję się tego, co zastanę 
po drugiej stronie.
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Może jeszcze za pierwszym razem rzeczywiście pragnąłem się tam zjawić. 
Napędzała mnie ciekawość, chęć poznania odwiecznej ludzkiej  tajemnicy. 
 Jednak wystarczyło pojawić się tam raz, by pożałować swojej decyzji. 
Mimo wszystko oddawałem się tej podróży już siedem razy, a ósmy miał być 
moim  ostatnim.

Łukasz zjeżdża w boczną, ziemistą uliczkę, ciągnącą się przez gęsty las. 
Jesienne złoto, czerwień i brąz rozmywają się mimo wytracania prędkości. 
Zatrzymujemy się, wznosząc tuman kurzu i pozostawiając głęboki, podwójny 
ślad za sobą. Spoglądam na roztrzęsionego Łukasza, którego dłonie wciąż 
spoczywają na kierownicy. Zaciska je, aż bieleją palce. Nerwowo przełyka ślinę, 
chociaż myślę, że tak naprawdę jego gardło jest wysuszone na wiór. Kręcę z nie-
dowierzania główką, jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś takiego.

– Łukasz – odzywam się po paru minutach. – Musimy wysiąść. Robota 
na nas czeka.

– Tak… – nieprzytomnie odpowiada zachrypniętym głosem, jakby był 
zaprogra mowanym robotem. I takie też są jego ruchy. Wysiada, pozwala mi 
wyskoczyć, zamyka drzwiczki, otwiera bagażnik, wyciąga potrzebne  przybory, 
zamyka bagażnik. Rusza w stronę rozlatującego się już  domostwa, będącego 
zapewne noclegownią dla miejscowych żuli, bądź miejscem spotkań jakiś 
chorych sekt. Może w przyszłości zdecyduję się ten dom odnowić i w nim za-
mieszkam? Dzielę się tą myślą z Łukaszem. Dostrzegam, że słowa te sprawiły 
u niego uniesienie kącików ust. Prowadzę go w odpowiednie  miejsce, tuż 
za zachodnią ścianę, gdzie ciągnie się gęsty las i słychać szum potoku płynącego 
w dali. Łukasz wydobywa z walizki dwie woskowe świece i ustawia je 
na świecznikach, a pomiędzy nie kładzie kwadratową, materiałową serwetę, 
w którą później mnie zawinie. Na bok odkłada probówkę z ciemnoczerwoną, 
wręcz czarną krwią, niewielki młotek i konopną linę. Na dłonie zakłada ogro-
dowe rękawice. Poprawia okulary, zsuwające się na czubek nosa.

– Jesteś gotowy…?
– Tak, przyjacielu – odpowiadam z uśmieszkiem, chcąc w ten sposób dodać 

Łukaszowi otuchy. Wątpię bym był w pełni świadomy tego, co mnie zaraz  spotka. 
Widzę to wyłącznie oczami wyobraźni i tylko w taki sposób jestem w  stanie 
opisać następujące właśnie wydarzenia.

Łukasz chwyta mnie tuż pod przednimi łapami i unosi. Drugą dłonią łapie 
końcówkę sznura. Obaj wiemy, że aby cały rytuał odbył się prawidłowo, muszę być 
związany. Inaczej wyrywałbym się i być może uciekł.

Oplata mnie całego po czubek ogona tak, że nie jestem w stanie się poruszyć. 
Odkłada mnie na ziemię niczym tobołek. Podaje do wypicia gorzką, zimną krew. 
Biorę parę łyków, a w zasadzie ciecz zostaje mi wlana do gardła. Następnie 
roz lewa po moim futrze pozostałe parę kropel. Zapala woskowe świece. 



90

Ostatnie życie

 Natura wydaje się prawidłowo odczytywać wysyłane znaki, gdyż nagle wiatr się 
zrywa podrywając wątłe języki ognia ku górze, tak by opromieniały solid ny okrąg 
 terenu. Łukasz, poprawiając raz jeszcze okulary, klęka i pochyla się umieszczając 
głowę pomiędzy świecznikami, by dotknąć czołem serwety. Pod nosem wypowiada 
słowa modlitwy. Prostując się, podnosi mnie i układa na białym materiale.

Czuję jak serce wskakuje mi do gardła, jak płuca desperacko starają się 
nabrać odpowiednią ilość powietrza. Spoglądam na Łukasza swymi zielonymi 
ślepiami. Widzę twarz czterdziestokilkulatka, na której widnieje niewyobrażalny, 
głęboki smutek wylewający się ze skrzących się oczu. Muszę szybko zacząć 
myśleć o  Marcinie Nowaku. Muszę się nim stać, by moje poświęcenie nie poszło 
na marne. W umyśle tworzy mi się jego obraz. Jego twarz staje się nagle moją. 
Odczuwam to wszystko, co on aktualnie odczuwa. Nadzieję. Strach. Miłość. 
Ból. To ostanie rozszarpuje mnie od wewnątrz. Nagle czuję, że nowotwór, który 
trawi płuca mężczyzny atakuje również mnie. Rozprzestrzenia się z szaleńczą 
prędkością, pożerając całe ciało. Syczę i charczę w agonii. Kończyny wydają mi 
się skręcać, jakby kości już w nich nie istniały. Zachowując resztki świadomości 
widzę jak Łukasz unosi tuż nade mną młotek. Jest to właściwie jedyny przed miot 
niewymaga ny w całym rytuale, a służy tylko temu bym nie musiał niepotrzebnie 
cierpieć. Z bólem muszę zaczekać, aż Łukasz go użyje. Musi mieć pewność, że rytuał 
przebiegł pomyślnie i dlatego nie może odebrać mi świadomości zbyt szybko.

Metalowa główka rozbija w końcu moją czaszkę, przerywając agonalne 
spazmy. Tracę życie, lecz rytuał nie jest jeszcze skończony. Łukasz zawija mnie 
w zakrwawioną serwetę i unosi tuż nad jednym, a następnie drugim językiem og-
nia. Las początkowo szepcze, a w końcu wrzeszczy, grożąc karą za zbezczesz-
czenie porządku świata, który reaguje nagłą burzą. Pioruny rozdzierają niebo 
i wzniecają w pobliżu pożar. Ogień szybko rośnie i bucha już zaledwie dwa metry 
od domostwa. Łukasz wstaje z moim ciałem na rękach. Podchodzi do niszczy-
cielskiego żywiołu i wrzuca weń przesiąknięte krwią zawiniątko – mnie. Moje ciało 
spala się, a wiatr rozwiewa powstały popiół na całą okolicę. Łukasz płacze, krzy-
czy głosem pełnym żalu. Mnie już jednak nie ma na tym świecie. Dla mnie podróż 
zaczyna się dopiero od tego momentu.

Moja świadomość zostaje rozszarpana na miliony drobnych kawałków, uno-
szonych przez podmuchu wiatru. Wydaję się lecieć, szybować wprost do nieba, 
zaznając szczątkowe poczucie wolności, by po chwili opaść ciężko na twardą 
powierzchnię gleby. Szary pył jakim obecnie jestem wtapia się w ziemię, drążąc 
przejście na drugą stronę świata. Przedzieram się przez wąskie kanaliki, zgnia-
tany rozgrzanymi do białości płytami. Zostaję nagle wypluty, regeneruję się 
i spadam ciężko na cztery łapy. Wokół mnie rozciąga się kamienisty, równy 
 krajobraz pozbawiony horyzontu. Podłoże jest popękane. Miliony szpar przeci-
na szarą platformę. Niebo tutaj nie istnieje, a mimo to słońce niemiłosiernie pali 
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w  grzbiet. Gdzieś tam w dali mieni się i szumi wartko płynący strumyk,  ale żeby 
do niego dotrzeć muszę spędzić siedem lat ciągle poruszając się przed  siebie. 
Stawiam niewielkie kroki, które wcale nie zbliżają mnie do celu. Na samym 
początku zrzucam futro, a raczej ochłapy, które z niego pozostały, później 
zwęgloną od promieni popękaną skórę. Pozostaję samymi mięśniami i wrażliwą 
na otarcia tkanką. Kamienie o ostrych brzegach tną głęboko w moim ciele, 
otwierając żyły. Krew sączy się z nich, pozostawiając za mną czerwoną, ciągnącą 
się smugę. Osłabiony upadam, co wywołuje wielką falę bólu. Prawie tracę 
przytomność, ale czołgam się dalej rozdzierając tors, pozwalając, by na wierzch 
wyszło mi serce.

Siedem lat. Tyle trwa moja samotność. Przez cały ten czas w uszach szumi 
mi strumień, który przypomina o suchym, wypalonym gardle. Chociaż pragnę 
przystanąć i odpocząć, to nie jestem w stanie. Mogę podążać tylko naprzód. 
Wreszcie docieram do wąskiego strumyka. Nie piję z niego, nauczony poprzed-
nimi wizytami. Nim docieram nad brzeg, pikują na mnie czarne bezkształtne 
ptaki. Wydzierają ze mnie strzępy mięsa, pożywiają się mną, rozdziobują  organy. 
Wreszcie zostawiają mnie w spokoju, odlatując niezauważalnie.  Na resztkach 
swoich kończyn zstępuję po wyciosanych schodach na dno potoku, chociaż 
wydaje się ono zbyt płytkie i wąskie, by było to możliwe. Moje ciało zostaje 
odnowione i obleczone w nową, idealną, pozbawioną skaz skórę. Ustawiam 
się w kolejce żywych trupów. Kroczę tuż za nimi, a wstrzymane w płucach po-
wietrze zaczyna parzyć. Wiem jednak, że ból jaki odezwie się po jego wypusz-

czeniu będzie znacznie dotkliwszy. Ile jeszcze? zadaję sobie pytanie, które wy-
brzmiewa w mojej głowie niczym echo. Dlaczego wyłącznie raz zdarzyło mi się 
przechodzić kolejno przez wszystkie etapy oczyszczenia, by ostatecznie spocząć 
na marmurowych schodach, zwieńczonych złotą, zawieszoną pośród niebytu 
bramą? Czy ludzie naprawdę są potworami?

Nie odpowiadam sobie. Nie jestem w stanie. Każda myśl zostaje porwana 
przez prąd wodny, który ostatecznie odbiera mi resztki powietrza. Próbuję 
zaczerpnąć tchu, lecz mam wrażenie, że do płuc wlewa się szczypiąca i żrąca 
sól. Dyszę i charczę. Po policzkach spływają mi gorzkie łzy. Nie poruszam się do 
 przodu.  Stoimy w miejscu na dnie potoku,  obserwując ludzkie cienie jak na gra-
nicy zasięgu wzroku tańcują. Wykonują fikołki, obejmują się, przeskakują nad 
czarnym ogniskiem. Bawią się, korzystając ze wszelkich uciech jakie umożliwia 
ciało i życie, a gdy w ich pobliżu pojawia się nagle ogromna macka, uciekają 
w popłochu we wszystkie strony. Część wydaje się nawet przebiegać tuż pomiędzy 
nami, lecz żaden z nich nie jest w stanie opuścić świata z zasięgu  wzroku.

Nawet ta ogromna kończyna ośmiornicy nie może odejść. Musi falować, 
przypominając poddenerwowaną kobrę, gotującą się do ataku. Ja o tym wiem, 
ale reszta – ciągnące się przede mną i za mną postaci, kulą się ze strachu. Ile czasu 
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spędzam pod wodą? Nie wiem. Wynurzam się wreszcie i unoszę, lecz teraz 
trwam pozbawiony ciała. Jestem wyłącznie świadomością zawieszoną w pustce, 
a gdzieś u dołu rozgrywa się całe życie Marcina Nowaka. Jest to jedyny moment, 
który nie rani mnie bezpośrednio. To nie moja egzystencja.  Jestem martwy, lecz 
jeszcze powrócę.

Powtarzam to sobie, oglądając jak młody chłopak policzkuje czerwonowłosą 
dziewczynę, jak bije się z kimś w wąskiej uliczce, zapala swojego pierwszego 
papierosa. Jak spotyka się z przyjaciółmi przy ognisku, poznaje swoją żonę, 
przechodzi obojętnie obok proszącej o drobne małej dziewczynki i krzyczy 
na staruszka. Jak po raz pierwszy bierze na ręce swojego syna, jedzie z matką 
nad morze, jak już jako mężczyzna, którego poznałem dowiaduje się o raku 
i wreszcie jak popija whisky z czarnym, dachowym kotem.

Projekcja życia kończy się na tym momencie, chociaż w normalnych 
okolicznościach to śmierć wszystko powinna skończyć. Zostaję wypluty i w tej 
też chwili, dowiaduję się jaki los czeka mojego klienta.

Piekło.
Jestem zawieszony w pustce. Pozbawiony wszystkiego włącznie z własną 

wolą. Chociaż czuję, że ona gdzieś tam wciąż się tli. Trwam tak, bez czasu, bez 
przestrzeni. Sam w sobie, pozbawiony jakiegokolwiek towarzystwa i czuję jak 
całe moje jestestwo błaga o kogoś, choćby o siebie samo. Stan ten ciągnie się 
w nieskończoność. Słyszę echo własnych myśli, własnej egzystencji. Moje życie 
wydaje się wyłącznie iluzją, którą wytworzył mój szalony umysł. Wreszcie, 
po całkowitym zapadnięciu się w pustkę, dostrzegam niewyraźny, srebrzysty 
prześwit. Marcin Nowak umiera, a ja zostaję uwolniony. On zastępuje mnie 
w miejscu, w którym spędziłem ostatnie lata. Przedzieram się przez niewyraźną 
barierę śmierci. Wciąż otacza mnie przytłaczająca ciemność, lecz nie jest ona 
tak niezgłębiona jak ta, którą właśnie opuściłem. Poruszam kończyną. Łapką 
odgarniam cienką warstwę ziemi, którą wyczuwam wokół siebie i wydobywam 
się na powierzchnię. 

Strzepuję zalegające na grzbiecie grudki ziemi i się rozglądam. Tuż przede 
mną wznosi się ściana domostwa, przy którym odbywał się ostatni rytuał. 
Obchodzę budynek, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Ktoś go odnowił. 
Wymienił dach, pomalował ściany, wstawił nowe okiennice i zadbał o ogród. 
Przed frontem walają się kolorowe piłeczki, łopatka, leży też niski dziecięcy row-
erek z przyczepionymi dodatkowymi kółkami. Wchodzę na werandę i sia dam 
tuż przy progu. Miauczę przeciągle tak, by domownicy mnie usłyszeli. Rozlega 
się dudnienie kroków po drugiej stronie drzwi, które po chwili się otwierają. 
Dorosły mężczyzna spogląda na mnie z uniesionymi brwiami. Ma minę jakby 
chciał mnie przepłoszyć, lecz po chwili zmienia zdanie. Spogląda w głąb domu.

– Tato! Tato! Przyszedł… Chyba.
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Uśmiecham się, widząc jak poskręcany od reumatyzmu Łukasz wlecze się, 
opierając na drewnianej lasce. Staje tuż za mężczyzną i koncentruje na mnie 
słaby wzrok. Wydaje się nie dowierzać własnym oczom. Spotykamy się po raz 
trzeci. Mlaska ustami, a wargi wywraca na drugą stronę. Chce coś powiedzieć, 
lecz z wrażenia brakuje mu sił.

– Spokojnie – odzywam się, a młodzieniec wydaje się w ogóle nie być tym 
zaskoczony – ile mnie nie było?

– Trzydzieści trzy lata – odpowiada Łukasz cichym, szorstkim głosem, 
zdradzającym dawne problemy z alkoholem. Widzę jak za grubymi okularami 
szklą mu się oczy.

Wchodzę do domu i usadawiam się na ciepłym kaloryferze w salonie. 
Z pierwotnych dziewięciu żyć, pozostało mi ostatnie. Na koncie posiadam prawie 
dziesięć milionów złotych, a rodzina, którą już w osiemnastym wieku sobie 
upatrzyłem, wiedzie dzięki nim spokojną egzystencję. Łukasz siada w głębokim 
fotelu, odkładając na bok laskę. Spogląda na mnie.

– Marcin Nowak wstąpił do klasztoru i tam dokonał żywota – relacjonuje 
z trudem wypluwając z siebie słowa. – Pomogło w czymś?

Kręcę z zaprzeczeniem głową. Niestety, ale Marcin nie zdołał odkupić swoich 
win. Widzę jednak, że inne pytanie kołacze się w jego umyśle. Zachęcam go, 
machnięciem łapki.

– Opowiedz mi… Jak tam jest? – prosi, kładąc dłonie na kanciaste kolana.
– Już za późno. Wkrótce sam się przekonasz… Przykro mi.
W starczych oczach dostrzegam gasnącą wraz z ostatnim tchem niemą 

prośbę, której nie jest już w stanie wyartykułować. Nie, myślę. Nie oddam 
 swojego ostatniego życia. Nawet przyjacielowi.

Adam Loraj

Rocznik ‘98, rodowity krakowianin, student historii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Miłośnik podróży autostopowych i wycieczek górskich, zwłaszcza 
po Bieszczadach. Fan anime, komiksów, literatury fantasy. Muzycznie wycho-
wany na Jacku Kaczmarskim i Starym Dobrym Małżeństwie. Publikował paro-
krotnie na łamach magazynów: “Biały Kruk”, “Histeria” i “Szortal na wynos”.
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Były to istoty dziwne pod wieloma względami. Podczas gdy większość 
zwierząt starała się zapewnić swemu potomstwu jak najlepszy start w życiu, 
zupełnie inaczej sprawa się miała w wypadku tych poczwar. Rodzice pozo-
stawiali ledwo wyklute maleństwa w miejscach jak najniebezpieczniejszych, 
z premedytacją utrudniając im drogę do dorosłości. W powszechnym mniema-
niu przyczyną tego była chęć, aby przy życiu pozostały wyłącznie najsilniej-
sze jednostki, które od małego już zaprawiane w trudach życia, gotowe byłyby 
na spotkanie z nieznanym. Stworzenia te były bowiem istotami eksploratorski-
mi, u których nieodłączną częścią dojrzewania było udanie się w nieznane.

Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w konwencjach kartograficznych, gdzie 
tereny odległe, niecywilizowane, niezbadane jeszcze i generalnie trudno 
dostępne charakteryzowano mianem „dalej już tylko smoki”. Choć technicznie 
rzecz biorąc istoty te smokami nie były, nie można było wymagać zoologicznej 
pedanterii od śmiałków, którzy w nieznanej dolinie albo na jakiejś zaśnieżonej 
przełęczy stawali nagle oko w oko z kilkoma tonami rozjuszonych kłów 
i  pazurów.

Wszystko to mogłoby pozostać dla ludzi ciekawostką ze stron bestiariu-
szy, gdyby nie fakt, iż poczwary te szybko zorientowały się, że miejscami 
bardziej nawet niebezpiecznymi dla ich potomstwa niż wnętrza wulkanów 
czy rozpadliny lodowców, były osady ludzkie. Natychmiast więc owe monstra 
zaczęły podkradać się do wiosek i miasteczek, by pod osłoną nocy podrzucać 
jaja bądź ledwo wyklute pomioty do piwnic i obór, gdzie te, powodowane swym 
niegasnącym apetytem, czyniły natychmiast wielkie spustoszenie.

Potwora
Mateusz Tokarski

OPOWIADANIE
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Im bardziej nieubłagani dla tych pokrak byli mieszkańcy pechowych wiosek, 
z tym większą determinacją stwory te podrzucały swoje potomstwo. Jeśli zaś 
ludzie pozwalali bestiom spokojnie podrastać, karmić się trzodą i praktykować 
techniki walki na chatach i stodołach, nie pozostawało nic innego jak tyl-
ko budować wioskę od fundamentów. Jakby na to nie patrzeć, sytuacja była 
beznadziejna i zdarzało się nieraz, że w przypływie rozpaczy, zamiast praktycz-
nych rozwiązań, szukano kozłów ofiarnych.

***

Ocknęła się z oszołomienia dopiero kiedy pod jej stopami zabrakło oparcia.
Od kiedy udało jej się uciec z wioski, biegła na oślep przed siebie. 

 Szybko zostawiła za sobą gniewne okrzyki tłumu i łunę stosu. Otumaniona 
przerażeniem pędziła jednak dalej, prosto w ciemny las, który dotąd napawał ją 
takim lękiem. Gęste korony drzew nie dopuszczały tu już księżycowej poświaty 
i wszystkie punkty odniesienia skryła ciemność. Było to tak, jakby szybowała 
przez nicość i tylko cierniste gałęzie chłoszczące jej ciało były dowodem, że wciąż 
po omacku gnała przez las.

I wtedy nagle ziemia ustąpiła i na ułamek sekundy rzeczywiście zawisła 
w próżni.

Lądowanie było jednak miękkie i w przebłysku świadomości pojawiła się na-
dzieja, że może to wszystko było koszmarem i przewracała się tylko gwałtownie 
na domowym sienniku. Obudzi się teraz do zapachu świeżo pieczonego chleba 
i odgłosów domowej krzątaniny…

Smród zgnilizny i przeciągły gadzi syk natychmiast rozwiały te nadzieje – 
z ciemności rozpadliny w jaką wpadła wpatrywały się w nią dwa czerwone 
 ogniki. Przerażona, dziewczynka skamieniała, dobrze już wiedząc gdzie jest i co 
ją czeka.

Las pełen był takich jam. Nie raz ludzie znajdowali w nich te obrzydliwe 
poczwary. Zalewali je wtedy smołą i podpalali. Nie raz widziała w rozświetlonej 
ogniem czeluści te małe monstra, zanim pochłonęły je płomienie.

Kupa liści, na którą spadła, nie była usypana dla wygody potwora – przy-
gotowali ją jego rodzice, aby wrzucać w rozpadlinę drapieżne zwierzęta, by 
te atakowały ich potomstwo. Odór świadczył, że mały gad przeszedł już przez 
kilka takich prób. Teraz zaś gotował się do kolejnej, planował atak, zbierał siły, 
obserwował z jakim przeciwnikiem będzie musiał się zmierzyć tym razem.

Dziewczynka zrozumiała od razu – ten los spotkał ją za karę. Próbowała 
uciec, ale przeznaczenie dopędziło ją w tej ciemnej norze. Nigdy nie  powinna 
była zostawić swojej mamy, nawet kiedy ta stała już na stosie i płomienie 
zaczynały lizać jej stopy. Zamiast pozostać przy niej do końca uciekła i teraz, 
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ukarana za swoje tchórzostwo, zginie z ręki najgorszej maszkary jaką znał 
świat – tej samej, o przyjaźń z którą oskarżono jej mamę.

Dziewczynka skuliła się i zaczęła nucić kołysankę, którą zawsze śpiewała 
jej mama, próbując przywołać choć odrobinę tego spokoju i ciepła jakie czuła 
zasypiając w jej ramionach. Tym razem jednak, zamiast poczuć dłonie delikatnie 
rozczesujące jej włosy i miękkość otulających ją ramion, po jej skórze popełzły 
zimne, oślizgłe łuski – dziewczynka zacisnęła mocniej powieki – czemu jednak 
nie czuła zaciskających się kłów?

Jeśli bestia nie zaatakowała natychmiast, to tylko dlatego, że ten nowy 
przeciwnik wydał się jej niepokojąco odmienny. Nie widać było ani pazurów, 
ani kłów, ani ostrego żelaza. Istotka, która wpadła w rozpadlinę, zdawała się być 
zupełnie bezbronna. Mogły to być jednak pozory. Może jakaś forma kamuflażu… 
Potworek czekał więc, aż przeciwnik wykona pierwszy ruch, bądź zdradzi się 
ukazując swą ukrytą broń.

Tymczasem jednak dziewczynka wycofała się pod ścianę, a z jej ust, z których 
potwór spodziewał się zobaczyć wypluwaną na odległość truciznę, wypłynęły 
najsłodsze dźwięki, jakie maszkara kiedykolwiek dotąd słyszała. Ten głos 
dotknął nieznanej dotąd struny, gdzieś głęboko w trzewiach stwora, który do tej 
pory znał jedynie strach i nienawiść. To nowe uczucie było nieporównanie przy-
jemniejsze – potwór chciał wcisnąć się w ten dźwięk i nigdy z niego nie wyjść, 
albo nawet lepiej – pochłonąć go tak, by stał się częścią jego istnienia i wibrował 
wciąż w jego mrocznych trzewiach. Stwór rozważał przez chwilę pożarcie tej 
istotki. Uznał jednak, że nie uda się połknąć jej w całości, a nie mając pewności 
czy w kawałkach nadal będzie wydawa

 z siebie te słodkie odgłosy, położył tylko głowę na jej kolanach i zasnął po raz 
pierwszy głębokim, spokojnym snem.

Wraz z pierwszymi promieniami słońca dziewczynka mogła wreszcie, nie 
bez pewnego obrzydzenia, zobaczyć pokrakę w całej jej wątpliwej okazałości – 
wyglądała jakby ktoś zszył ją naprędce z rozmaitych zwierząt, tak powszednich 
jak i egzotycznych. Było w niej trochę z koguta, jaszczurki, węża, psa, nieto-
perza… Chyba nawet lwa i nosorożca, choć tego nie była do końca pewna, gdyż 
te zwierzęta widziała tylko raz, na mozaice pałacu i to z daleka. Przypomniały 
jej się pocieszne potworki, które jej mama zszywała z gałganków dla  dzieci. 
 Maszkara leżąca na jej kolanach nie miała jednak przyjemnej w dotyku 
wełnianej puszystości ani radosnych paciorkowych oczu…

Potworek, jakby świadom bycia obserwowanym, obudził się wreszcie. Jed-
nak zamiast rzucić się na dziewczynkę, domagał się tylko by śpiewała dalej 
przymilnym szturchaniem, które pasowało bardziej do złaknionego pieszczot 
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szczeniaka, niż krwiożerczej bestii. Dopiero koło południa, zmożony głodem, 
stworek niechętnie podszedł do padliny i niemrawo zaczął oskubywać kości.

Tymczasem dziewczynka, uwolniona od jego cielska, nie przestając śpiewać, 
zaczęła badać jaskinię. Tu i tam otwierały się niewielkie tunele i jamy, jednak 
nie znalazła żadnej drogi, którą mogłaby wydostać się na powierzchnię.

Wiedziała, że tylko kwestią czasu było, kiedy rodzice zrzucą do rozpadliny 
kolejnego wilka albo niedźwiedzia i wtedy będzie musiała się gdzieś ukryć, by 
nie znaleźć się w centrum walki. Znalazła w końcu odpowiednią jamkę, kończącą 
się niewielkim zwaliskiem skalnym. Wybrała z niej nieco kamieni, by móc się 
tam tym pewniej zaszyć, zostawiając jedynie miejsce, przez które pokurcz mógł 
wsadzić swoją pokrytą piórami wężową głowę i dać się jej głaskać.

Tam też się chowała, obserwując walki między poczwarą a tym czy innym 
drapieżcą dostarczanym przez troskliwych rodziców. Czasami wychodziła ze 
swej kryjówki by napić się wody stojącej w załomach skalnych, zjeść korzonki, 
bądź oderwać kawałek mięsa z co świeższej padliny.

Jedyna nadzieja na wolność leżała w tym, że maszkara rozwinie w końcu 
skrzydła i wyleci spod ziemi, unosząc ją na grzbiecie w dal. Gdzie i po co nie 
była jeszcze pewna, ale wciąż łapała się na fantazjowaniu, że razem odlecą 
z tych nieprzyjaznych dla ich obojga ziem i poszybują w nieznane nad szczyta-
mi, morzami i pustyniami. Kto wie, może po drodze spalą jej znienawidzone 
miasteczko. Nie wyobrażała sobie innej przyszłości niż tej, w której na  zawsze 
już będzie czule przylegała do szyi pokraki, śpiewając w takt uderzeń jej 
błoniastych skrzydeł.

Nadzieja ta upadła jednak szybko. Kiedy po kilku tygodniach gadzi-
na spróbowała w końcu otworzyć skrzydła, okazało się, że zawadzały one 
o ściany rozpadliny. Jak by nie podskakiwała, jak by się nie miotała, nie mogła 
unieść się do lotu. Jedynym efektem tych desperackich prób były poszarpane 
skrzydła. Zdawało się więc, że ta nora miała stać się na dobre ich domem, 
a wkrótce, kiedy rodzice przestaną znosić pokarm, pewnie i wspólnym grobem. 
 Dziewczynka zastanawiała się z rosnącą rozpaczą, czy zmożony głodem potwór 
ostatecznie jednak zdecydowałaby się ją pożreć, czy może powolny jak dotąd, 
sam oddałby się jej w geście ostatecznego poświęcenia. Póki co jednak ro dzice 
bezbłędnie, co kilka dni, dostarczali nowe posiłki, które zażarcie walczyły 
o  swoje życie.

Którejś nocy, słysząc nawoływania rodziców, dziewczynka jak zwykle skry-
ła się w jamce, bez napięcia już oczekując walki – straszydło było już na tyle 
duże, że właściwie żadne ze zwierząt, jakie znaleźć można było w okolicznych 
lasach, nie mogło mu zagrozić. Usłyszała głuche tąpnięcie spadającej ofiary 
i wysiliła  wzrok by dojrzeć jakiego przeciwnika tym razem podrzucono do 
ich  schronienia.
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Ku jej zdziwieniu, zamiast usłyszeć zwierzęcy skowyt, do jej uszu doszło 
ludzkie postękiwanie, przekleństwa i szczęk metalu. W bladym świetle księżyca 
dostrzegła sylwetkę ciężko uzbrojonego mężczyzny, próbującego ukryć się przed 
nieznanym jeszcze niebezpieczeństwem za podłużną tarczą. Dopiero pierwszy 
chrzęst pazurów o kolczugę wyrwał dziewczynkę z szoku – mogła przecież 
uratować tego człowieka. Wystarczyło zanucić piosenkę by bestia położyła się 
na ziemi, potulnie oczekując dekapitacji. Może z pomocą rycerza mogłaby się 
stąd wydostać i wrócić do domu? Dom…

Sama się sobie dziwiła, że myśl o powrocie do miasteczka stała się nagle taką 
pokusą. Wspomnienia ciepłego jedzenia, miękkiego siennika, czystych sukienek 
i ciepłego ludzkiego dotyku zalały ją niespodziewanie. Zamiast nienawiści, 
którą w sobie dotąd podsycała, tęsknota ścisnęła jej gardło. Choć od tygodni 
myślała  tylko o ucieczce w nieznane, teraz znów była zwykłą, małą dziewczynką 
tęskniącą za domem…

Otrząsając się z ogłuszającego uderzenia zdało mu się, że usłyszał śpiew. 
Nie wiedział czy to uderzenie ogona w hełm spowodowało halucynacje, czy 
będąc już jedną nogą w grobie słyszy śpiew aniołów. Nie miał jednak czasu 
się zastanawiać – bestia nagle cofnęła się i jakby opadła z sił. Wykorzystując 
szansę rzucił się do przodu i na oślep zaczął siec to naraz tak podatne cielsko. 
Wrzeszcząc w ataku ślepej furii zaczął wbijać miecz w potwora raz za razem, 
rozczłonkowując jego ciało i ochlapując ściany rozpadliny jego czarną krwią. 
Kiedy jednak opadł z sił, kiedy jego własny krzyk i zgrzyt miecza o kości bestii 
ucichły, i w mroku nocy rozbrzmiewały tylko jego zduszone postękiwania, zdało 
mu się, że słyszy coś jeszcze – jakby wątły, zduszony oddech.

Poderwał się i oczekując kolejnego ataku próbował przebić wzrokiem 
ciemność. I zobaczył – dwa wątłe ogniki oczu wpatrujące się w niego z ciemności – 
ale oczu ludzkich. Rzucił miecz i tarczę, doskakując pod ustęp skalny, odrzucając 
kamienie i wygrzebując spod nich na wpół dziką, usmarowaną błotem 
i obryzganą krwią dziewczynkę. Poczytując jej całkowitą bezwładność za objaw 
szoku, przytulił ją mocno, szepcząc uspokajające słowa.

Tymczasem ona, czując przez porozdzieraną sukienkę chłód metalicz nej 
powierzchni, zastanawiała się czy to jeszcze zimno łuskowej skóry poczwa-
ry, czy już zbroi człowieka? Chłód promieniował do wewnątrz, na nowo 
wzbudzając w niej nienawiść, kiedy, kładąc głowę na ramieniu mężczyzny, 
patrzyła na leżące na ziemi poćwiartowane truchło maszkary. Nienawidziła 
siebie, rodziców  po czwary, tego człowieka, który otulał ją strzępami swego 
płaszcza, szepcząc kojące słowa, sprawiając, że tak trudno było jej tę nienawiść 
podtrzymać. Wciąż coś w niej chciało przylgnąć do niego i w tych ramionach 
znaleźć ukojenie. Ale jednocześnie nie chciała dać się owładnąć temu uczuciu – 
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tak jak owładnęło ono tą nieszczęsną małą gadziną, sprowadzając na nią śmierć. 
Nie była przecież zwierzęciem podatnym na impulsy. Chciała dalej nienawidzić, 
ale było tak ciężko podsycać odrazę, słysząc ten szept, zapewniający, że już jest 
po wszystkim, że już wszystko będzie dobrze…

Usłyszeli nawoływania, w których mężczyzna rozpoznał głosy swych kom-
panów – musieli rzucić się w pogoń za potworem, kiedy ten porwał go z murów 
okalających miasteczko. Wkrótce też do rozpadliny wrzucono liny. Kiedy już 
wygramolili się na powierzchnię, podniósł dziewczynkę do góry jak zdo-
bycz – jakby była księżniczką, którą wydarł smokowi, i teraz należało mu się 
pół królestwa.

Do miasta weszli jak zwycięski orszak, wśród okrzyków i wiwatów. 
Siedziała okrakiem na jego szerokich ramionach i z tej wysokości rozpoznawała 
w tłumie znajome twarze. Wspomnienia tamtej nocy odżyły, a wraz z nimi 
zakotłowała się w niej na nowo chęć zemsty. Pamiętała dobrze tych, którzy darli 
ją i jej mamę ulicami, tych którzy rzucali w nie kamieniami i błotem, tych którzy 
wlekli jej mamę na stos, tego który trzymał jej głowę tak, by nie mogła odwrócić 
spojrzenia. Jednak w tej umorusanej, obdartej, na wpół zdziczałej istotce nikt 
nie rozpoznał dziewczynki, która uciekła do lasu, podczas gdy pod jej matką 
płonął już stos.

W końcu pochód doszedł do wewnętrznego grodziska. Tłum rozproszył się, 
a triumfator z towarzyszami udali się uczcić powrót i prześwietne zwycięstwo.

Dziewczynka zaś dostała się pod opiekę dworskich służek – czerstwych, ru-
mianych bab, w których tłustych ramionach, przytulona do ciężkich, obwisłych 
piersi, jej nienawiść znów zaczęła topnieć. Zmiana losu była tak nagła, 
tak dramatyczna, że ciężko jej było dojść czy to sen, czy jawa. Zdawało jej 
się, że jak bohaterki bajek na dobranoc, w końcu, po wielu perypetiach, 
znalazła się w pięknym pałacu, gdzie odzyskała należny jej tytuł księżniczki. 
Kiedy wyszorowaną i ubraną w świeżą koszulę położono ją do łóżka i otulono 
puszystymi skórami, zdawało się, że ciepło przeniknęło wreszcie do głębi jej 
serca. Z głową na kolanach jednej ze służek, słuchając jej śpiewu, dziewczynka 
zapadła w końcu w głęboki, spokojny sen.

Obudziła się w nocy. Służki odeszły, ogień w palenisku przygasł, zrobiło się 
ciemno i zimno. Łaty na skórach, którymi była otulona, zaczęły układać się 
w głowy maszkaronów, a z ciemnych kątów dochodziło złowróżbne chrobotanie. 
Chciała zawołać mamę, ale przypomniała sobie to, co wydawało się zapomniała 
na dobre wieczorem: nie była księżniczką, to nie był pałac, ci ludzie jej nie kocha-
li i była sama. Bardziej samotna niż w te noce, kiedy leżała owinięta w zwoje 
wężowego cielska, próbując znaleźć choć krztynę ciepła wśród oślizgłych ga-
dzich łusek. Wiedziała, że prędzej czy później ludzie zorientują się, kim była 
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jej matka. Przypomną sobie, że znaleziono ją w jamie potwora nietkniętą – kolej-
ny dowód na konszachty jej rodziny z tymi nieczystymi istotami. Spłonie na tym 
samym stosie, na którym spłonęła jej matka.

Więc jednak nie pozostawało nic innego jak uciec i udać się w nieznane. 
Jednak inaczej niż w jej marzeniach będzie musiała odejść sama – bez skrzy-
dlatego towarzysza i jego pazurów, kłów, łuskowego pancerza, kolczastego 
ogona i doświadczenia w walce. Ale mogła chociaż rozpocząć tak, jak to so-
bie wymarzyła.

Wyskoczyła z łóżka i podeszła do tlącego się jeszcze paleniska. Chwyciła 
żelazny pogrzebacz…

***

Następnego dnia ci, którzy umknęli żywiołowi, smutno patrzyli na zgliszcza 
miasteczka. Jeden drugiemu opowiadali, że widzieli jakiś nieuchwytny cień, 
przemykający pomiędzy płonącymi domami i podsycający ogień. Zdawało się 
jasnym, że poczwary w zemście za zabicie jednej z nich i uratowanie dziew-
czynki, która była ich zdobyczą, podpaliły wioskę. Odebrały też co swoje – wszys-
cy zgadzali się, że ogień rozszedł się od domu, w którym spała dziewczynka. 
Zwieszali głowy i żałość ich brała na myśl o losie biednego dziecka. Szybko jed-
nak uśmiech pojawiał się na ich ustach i pocieszali się, że przynajmniej kolejny 
potwór, zaspokoiwszy chęć zemsty, odleciał pewnie w nieznane i być może choć 
na kilka lat nastanie spokój.

Mateusz Tokarski

Rocznik 85, od ponad dekady krąży od kraju do kraju po Europie. Po kilku latach pracy 
naukowej zaczął udzielać się jako tłumacz i redaktor, między innymi w dziale literackim 
Creatio Fantastica. Parę jego tekstów pojawiło się na Szortalu.
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W pierwszej chwili chciał pociągnąć za spust, zanim monstrum go zaata-
kuje. Wycelował. Palec zaczął naciskać na zimny metal… Na szczęście się 
powstrzymał. Pająk nie ruszył się ani o milimetr.

– Bardzo śmieszne – mruknął Jack, zdając sobie sprawę z tego, na co patrzy. 
To nie było żywe stworzenie, lecz kamienna figurka.

– Ktoś niezłe jajca sobie robi – westchnął, klękając przy pająku. 
 Szybko zrozumiał, że przedmiot nie był zwyczajną zabawką; został wyko-
nany ze zbyt dużą starannością. Musiał powstać pod dłutem utalentowanego 
rzemieślnika. Albo raczej prawdziwego artysty. Takich rzeczy nie podrzuca się 
dla hecy pod czyjeś drzwi.

Chociaż Jack brzydził się pająkami, to jednak nie mógł oderwać wzroku od 
figury. Miała około dwudziestu centymetrów szerokości i z dziesięć wysokości. 
Wyrzeźbiono ją z jakiegoś czarnego kamienia i przedstawiała pajęczaka z pod-
kurczonymi odnóżami, jakby gotującego się do skoku.

Najbardziej zdumiewała dbałość o szczegóły, z jaką stworzono ten niezwykły 
prezent. Detektyw wyraźnie widział każdy włosek kamiennego zwierzęcia, 
a oczy pająka wydawały się wręcz lśnić własnym blaskiem. Patrząc na niego 
można było odnieść wrażenie – wrażenie, któremu przecież minutę temu uległ 
Baranski – że jest żywy. Stawonóg wyglądał tak, jakby nie został wyrzeźbiony, 
lecz raczej zamieniony w skałę przez jakiegoś potężnego czarnoksiężnika. 

– Ciekawe, za ile opchnąłbym cię na eBayu, co? – mruknął detektyw. 
Dlaczego w ogóle dostał tego pająka? Wahał się przez chwilę, ale po  chwili 

podszedł do biurka i otworzył szufladę, z której wyjął gumowe rękawiczki. 
Nałożył je, a usta i nos zakrył chusteczką. Wróciwszy do przedpokoju, położył 
dłoń na ciemnej powierzchni figurki. Wzdrygnął się, gdy poczuł pod palcami 

Pajęczyna
Olaf Pajączkowski

POWIEŚĆ
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ostre włoski. Macał kamienną powierzchnię, starając się przy tym nie kucać 
bezpośrednio przed paszczą potwora, w poszukiwaniu mechanizmu, który 
miałby uruchomić jakąś ukrytą skrytkę czy też pułapkę – na przykład zatrutą 
igłę, mogącą jednym ukłuciem pozbawić go życia – ale niczego nie znalazł. 
Odrzucił więc chusteczkę i, zdusiwszy odruch wymiotny, uniósł posążek. 
Zaskoczył go swym ciężarem; ważył kilka kilogramów. Dopiero wtedy przyszło 
mu na myśl, że to mogła być bomba, podrzucona przez jakiegoś terrorystę, 
jednakże szybko doszedł do wniosku, że to bez sensu. Dlaczego ktoś miałby chcieć 
go wykończyć? Co prawda mógł to być jeden z rozzłoszczonych kochanków 
partnerów klientów, ale to mało prawdopodobne. Za dużo roboty jak na nich, 
zbyt wyrafinowany sposób jak na półanalfabetów myślących jedynie kroczem. 
Po drugie – czy ktoś zadawałby sobie taki trud, tworząc to małe dzieło sztuki, 
tylko po to, by chwilę później wysadzić je w powietrze? Potrząsnął delikatnie 
figurką i zaczął nasłuchiwać, próbując wyłapać metaliczny dźwięk mecha-
nizmu ukrytego w trzewiach potworka albo jakiegoś innego odgłosu mogącego 
świadczyć o tym, że w pająku coś się znajdowało. Wybuch, który położyłby kres 
wszelkim wątpliwościom, też nie nastąpił. Baranski westchnął ciężko.

Łukasz Berlik
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Postawił posążek w kącie przedpokoju. Zdecydował, że niezwykły po-
darunek poczeka tutaj na niego do następnego dnia, nie miał bowiem za-
miaru trzymać tego paskudztwa u siebie w domu. Poza tym wolał się nie 
przekonywać w  swoim mieszkaniu, że w figurce jednak ukryto ładunek wybu-
chowy z opóźnionym zapłonem. Mogła też być wyposażona w jakieś urządzenie 
szpiegujące. Obie możliwości Baranski uznał za mało prawdopodobne, 
ale „strzeżonego...” Postanowił, że jutro pomyśli, co zrobić z tym niespodzie-
wanym darem. Lecz nie potrafił ruszyć ku drzwiom, odwrócić się plecami do 
 czarnego przedmiotu. Pająk, ukryty w półmroku pomieszczenia, wyglądał 
tak, jakby chciał zaatakować Jacka, rzucić mu się na kark, kiedy mężczyzna 
będzie się tego najmniej spodziewał. Detektyw, ściągnąwszy szybko rękawiczki, 
ze złością rzucił je na czarnego potworka. Żółty materiał przykrył monstrum. 
 Baranski pokiwał głową z aprobatą.

Wtem przypomniał sobie o walizce i saksofonie, sięgnął więc po porzu-
cone przedmioty. Niepokój ścisnął mu serce. Kiedy otwierał walizkę, oczami 
wyobraźni widział już potłuczoną na kawałki lustrzankę, na szczęście jed-
nak sprzętowi nic się nie stało. Podobnie bez szwanku wyszedł z tej przygody 
 saksofon. Na staruszku nie pojawiła się ani jedna nowa rysa, tego Jack był 
 pewien. Odetchnąwszy z ulgą, uśmiechnął się do siebie. Może nie był to taki naj-
gorszy dzień. Dostał co prawda jakieś ohydztwo, ale przynajmniej niczego nie 
stracił. „Lepiej dostać największy bubel, niż dostać po mordzie”, jak to mawiał 
ojciec detektywa. Już miał sięgnąć po klucze, gdy wtem ujrzał kolejny przedmiot 
leżący na korytarzu.

– Mikołaj wpadł wcześniej czy co? – Jack zmarszczył brwi, podnosząc kartkę 
pocztową. Widoczek raczej standardowy: jakieś zielone łąki i jeziora. O wiele 
ciekawsza była wiadomość znajdująca się na odwrocie. Baranski pokręcił 
głową z niedowierzaniem. Ktoś chyba rzeczywiście robił sobie jaja, innego 
wytłumaczenia nie znajdował. Wiadomość zaczynała się od słów:

Zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie okoliczności mojej śmierci. 

5

Jack zaśmiał się głośno. Cała ta sytuacja była po prostu absurdalna. 
 Niebosz czyk prosił, żeby ktoś złapał jego mordercę? Co to, jakiś paranormalny 
kryminał? I jeszcze prośbę zapisał na pocztówce? Kartka z zaświatów? To, że za-
bójstwami Jack się w ogóle nie zajmował, w tej sytuacji chyba niewarte było 
wspominania. 

– No ale dobra, zobaczmy, jakie jeszcze kity mi tu wciskają – mruknął, 
a potem zaczął czytać dalej:
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Zwracam się do pana z prośbą o wyjaśnienie okoliczności mojej śmierci. 
Niedługo umrę, jestem tego pewien i, co najdziwniejsze, jestem z tym pogodzony. 
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że najpewniej uzna Pan moją prośbę za – 
eufemistycznie mówiąc – co najmniej nietypową. Wiem też, że zazwyczaj nie zaj-
muje się pan tego typu sprawami, jednakże ten dzień daleki jest od zwyczajności, 
a pewne przesłanki pozwalają mi przypuszczać, że tylko Pan będzie w stanie 
spełnić moją ostatnią wolę. Błagam Pana. Z powodu braku miejsca, a przede 
wszystkim ze względów bezpieczeństwa, szczegóły pozostawię dla Pana w moim 
domu – Moore’s Avenue 22. Tam znajdzie Pan wszystkie moje notatki, które – 
mam nadzieję – pomogą w ujęciu zabójcy. Będę się za Pana modlił – tu, na  ziemskim 
padole, i po tamtej stronie.

PS Proszę ukryć figurkę pająka w bezpiecznym miejscu. To bardzo ważne.
– Dziwne… – szepnął Jack. Autor pocztówki jakby czytał w jego myślach; 

wszystkie wątpliwości detektywa znalazły się na papierze, a tajemniczy na-
dawca nawet się do nich odniósł. Może to głupi żart, ale ten posążek… Za dużo 
roboty, za duży wydatek jak na zwyczajnego psikusa. Z drugiej strony czemu ten 
ktoś nie zadzwonił, czemu nie przyszedł, czemu nie opowiedział swojej historii, 
tylko zdecydował się na takie niecodzienne metody?

Jack raz jeszcze spojrzał na początek drugiego zdania: Niedługo umrę, jestem 
tego pewien… Po plecach detektywa przebiegł zimny dreszcz. 

Nagle jakieś przeczucie kazało mu wyjrzeć na klatkę schodową. Wyjąwszy 
broń, przekroczył próg i stanął w pogrążonym w półmroku korytarzu starego 
budynku, oświetlanym jedynie blaskiem żarówki wiszącej w przedpokoju biura 
detektywa, wylewającym się przez otwarte drzwi. Nic nie wskazywało na to, 
żeby cokolwiek się tu zmieniło, żeby coś było nie tak. Szare ściany wymagały 
odmalowania, drzwi sąsiadów jak zwykle były zamknięte, a kompletną ciszę 
mącił tylko jednostajny szum jakiegoś urządzenia elektrycznego, dobiegający 
z sąsiedniego mieszkania. Po prawej korytarz zakręcał, prowadząc na schody. 
Zakręt tonął w wielokolorowym świetle, wpadającym do środka przez okno 
znajdujące się po przeciwległej stronie; z tego miejsca Baranski nie mógł tego 
okna dojrzeć. Jeśli ktoś tu był, to musiał czaić się za zakrętem, na schodach… 
Jack uniósł broń i zrobił krok do przodu. Podłoga cicho jęknęła. Zatrzymał się, 
nasłuchując. Tylko ten szum, nic więcej. Zrobił kolejny krok. I kolejny. 

Wreszcie dotarł do zakrętu. Czerwień, zieleń i błękit tańczyły na podłodze, 
wyławiając z ciemności każdą nierówność i zagłębienie. Jack wyjrzał zza 
załomu. Schody, nieczyszczona od lat szyba, a za nią neon zachęcający do 
wpadnięcia do Baru Boba na szklaneczkę whisky. Tylko tyle. Podszedł do 
 barierki, spojrzał w dół. Na niższym piętrze panował półmrok, na parterze 
również. Ani żywej duszy.
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Schował broń i wypuścił ciężko powietrze. Dopiero teraz zdał sobie sprawę 
z tego, że je wstrzymywał.

Włączywszy światło na korytarzu, wrócił do przedpokoju biura. 
Podniósł pocztówkę, którą bezwiednie wypuścił z rąk, gdy wyciągnął pisto-
let, po czym raz jeszcze popatrzył na drugie zdanie: Niedługo umrę… jestem 
z tym pogodzony. 

Włożył kartkę do kieszeni i zamknął drzwi, więżąc za nimi czarnego pająka. 
Miał mętlik w głowie. Moore’s Avenue 22, prośba o pomoc… wszystko dziwacz-
ne, bez sensu… Dopiero po chwili uświadomił sobie, że wyszedł już z budyn ku, 
wtedy, gdy w twarz uderzył go zimny nocny wiatr. Świat na zewnątrz, pogrążony 
w ciszy, ciemności i mgle, także wydał mu się dziwny, niemalże nierealny. Jak 
krajobraz ze snu. W żadnym oknie oblepionych cieniami bloków nie zobaczył 
światła, nigdzie nie dostrzegł śladów ludzkiej aktywności. Otaczały go jedynie 
górujące nad nim mury, milczące i ponure jak zastygłe w bezruchu starożytne 
 olbrzymy. Nawet kiedy już opuścił zaułek i znalazł się na chodni ku przy 
 ruchliwej zazwyczaj ulicy, nie spostrzegł żywego stworzenia. Nie zarejestrował 
żadnego ruchu, ani jeden samochód nie mknął przez noc. Tylko kilka pozbawio-
nych kierowców maszyn stało zaparkowanych przy chodniku, a na ich szybach 
tańczyły błyski sygnalizacji świetlnej, raz zielone, a raz czerwone. Wszędzie 
snuła się mgła.

Przez chwilę zastanawiał się, czy nie śni, a wszystko czego doświadczył przez 
ostatnie kilka minut nie było jedynie wytworem jego wyobraźni. Tak, mógłby 
uznać tę odpowiedź za najsensowniejszą, ale tępy ból głowy, spowodowany 
zmęczeniem, szybko przekreślił tę możliwość. Sam nie wiedział, czy to dobrze 
czy źle. Spojrzał jeszcze raz na okna swego biura i powoli ruszył przed siebie, 
w ciemność, ciszę i mgłę.

Olaf Pajączkowski

Urodzony w 1988 roku w Opolu, tam też do dziś pędzi swe życie. Publikował w antologi-
ach (Sny umarłych: Polski rocznik weird fiction 2018, ósmy tom Fantazji Zielonogórskich) 
oraz w czasopismach i na portalach („Magazyn Biały Kruk”, „Migotania Przejaśnienia”, 
„Nowa Gazeta Literacka”, „OkoLica Strachu”, ,Secretum”, ,Silmaris”, ,Szortal Na Wynos”, 
,„Mole”). W 2014 roku wygrał konkurs Dębowe Pióro na opowiadanie cyberpunkowe; jego 
próby poetyckie znalazły się w e-booku z haiku Życie: Kilka chwil, natomiast kilkanaście 
esejów i kilka opowiadań – w antologii tekstów Skamieniałe motyle: Opole (to także 
 darmowy e-book).
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Cienki smyczek skrzypcowy wbijający się w czaszkę wraz ze swoją upiorną 
melodią z pogranicza Piekła i Ziemi. Puzon przedzierający się przez cienką 
błonę słuchową, ogłuszający pogrążone w chaosie zmysły. Porzucona struna 
 gitarowa owinięta wokół gardła niczym wąż, syczący słowa groźby niosące się 
na bezdechu. Twarz złożona z klawiszy fortepianu, w które uderzały pogrążone 
w dzikiej pasji długie, kościste palce śmierci. Orkiestra fałszywych dźwięków. 
Symfonia bólu i strachu.

Czy dłoń, którą przed sobą miałam to pięć opuszków zakończonych 
 paznokciami? Czy może dziesięciopalszczasty twór demona szykującego się do 
ataku na moją duszę? 

Z kąta łypały szkarłatne ślepia przecinające mnie na wskroś. Mroziły jak 
antarktyczne wody, w które wrzucono dawno zapomniane, martwe ciało. 
 Ostre zębiska ociekały ludzką krwią. Kolejna seria ogłuszających szczęknięć 
strącała z nich krople tworzące na przeźroczystych kafelkach lustrzane kałuże. 

Czy to się kiedyś skończy? Czy pozwolą mi odejść? Gdzie mnie ukryli? 
Czy ktoś wyciągnie do mnie dłoń? Wyłowi z otchłani wypełnionej bełkotem? 
Ile tutaj tkwiłam? Po co tutaj byłam? Jak to się stało? Gdzie jest wyjście?

Tato, uratuj mnie przed panem w białym kitlu.

***

Otworzyłam gwałtownie oczy i zachłysnęłam się powietrzem. Krzyk uwiązł 
mi w gardle, które ściskała wyimaginowana pętla. Próbowałam złapać oddech, 
zaciskając nieporadne dłonie na białej pościeli. Wyginałam swoje ciało, jakbym 
to nie była ja, a potwór, który mną zawładnął. Dopiero po chwili zorientowałam 
się, że dławi mnie własny strach. 

Paranoidalna
Marlena Urbaniak

POWIEŚĆ
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Zesztywniałe ciało nagle stało się bezwładne. Opadłam na poduszkę 
z jękliwym westchnięciem, zdając sobie sprawę z tego, że to kolejny zły sen, 
który wspierany był lekami, jakimi karmili mnie przez ostatnie dni pobytu 
w ciemnej izolatce. 

Wyciągnęłam przed siebie dłonie. Choć rozmywały się i rozdwajały 
w  oczach, dostrzegłam zaskakującą poprawę. Odczucie, że zaraz zmienią się 
w piekielne szpony, które zechcą rozszarpać mi krtań, nagle zniknęło. Po raz 
pierwszy od kilku godzin, dni, a może nawet miesięcy, zaczęłam czuć, że należą 
do mnie. Na dodatek moje spaczone poczucie rzeczywistości nabrało jakby real-
niejszych barw. W kącie nie stały żadne potwory łypiące na mnie czerwonymi 
ślepiami. Byłam tutaj sama. Żyłam w oczekiwaniu na to, że kiedyś jeszcze zobaczę 
coś, co pozwoli zapomnieć mi o dojmującej ciemności otulającej moje ciało.

Niewiele pamiętałam. Moje wspomnienia były wyłącznie zlepkami obrazów, 
które przewijały się między sobą jak w niemym filmie. Nie mogłam z nich 
wyciągnąć niczego, co choćby ocierało się o sens. W tym zapomnieniu tkwiła 
jakaś beznadziejna pustka, którą pragnęłam zapełnić. 

Mimo tego, że wreszcie czułam się sobą, moje ciało wciąż było ociężałe 
i obce, podobnie jak mieszające się w wielkim umysłowym kotle myśli. 
Próbowałam zrozumieć sens mojego istnienia w tym miejscu. Zrozumieć, 
dla czego byłam tutaj przetrzymywana. Przecież niczego nie zrobiłam. 
Przecież  niczego im nie powiedziałam. Mój sekret wciąż był na swoim miejscu, 
schowany głęboko w drżącym ze strachu sercu. A jednak, mimo tego, wciąż tutaj 
tkwiłam, jak oschłe drewno rzucone w kąt.

Na stole nie leżały żadne tabletki. Nie byłam również uwiązana. Mój stan 
względnej trzeźwości musiał o czymś świadczyć, tylko o czym? Szykowali mnie 
na coś wielkiego, co wymagało skupienia i możności zapamiętywania zdarzeń? 
A może zamierzali mnie stąd wypuścić, ponieważ żadna tajemnica, która tkwiła 
gdzieś głęboko w mojej duszy, nie ujrzała światła dziennego? 

Byłam normalna. Nie mogli mnie przetrzymywać. To wszystko było  tylko 
okrutnym zrządzeniem losu. Nikogo nie zabiłam. Chciałam uratować tę 
dziew czynę przed cienistym monstrum. A może to tylko moja wyobraźnia? 
Może byłam już tak chora, że nie dostrzegałam cienkiej linii przedzielającej 
 paranoidalny świat od rzeczywistego? Co, jeśli to ja byłam mordercą? Co, jeśli to 
ja przelałam niewinną krew?

Przeniosłam się do pozycji siedzącej, przywierając obolałymi plecami 
do ściany. Chłodne kolana przyciągnęłam do siebie i otuliłam je ramionami. 
Chciałam rozgrzać zmrożoną i zesztywniałą powierzchnię ciała. Bose stopy 
schowałam pod stare i cuchnące stęchlizną prześcieradło. Zastanawiałam się, 
czy ten okropny zapach niósł się ode mnie, czy ze ścian pokrytych grzybem. 
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Nie pamiętałam dokładnie, jak się tutaj znalazłam. Po obolałej głowie 
kołatały się myśli, które próbowały spoić się w jeden prawdziwy obraz 
zdarzeń.  Najpierw dostrzegłam przelaną, niewinną krew na moich dłoniach. 
Potem rozszarpane gardło martwej dziewczyny. Czerwień, którą oświetlił 
flesz. Mężczyznę w białym płaszczu. Słyszałam tupot dziesiątki butów. 
Czułam szarpanie i ból. Słyszałam krzyk, być może własny. Na końcu dojrzałam 
strzykawkę z cienką igłą, która wbiła się w moją skórę tuż przy karku. Potem był 
już tylko sen. Ciągły sen okuty bielą przeplatającą się z mrokiem. Nie było w nim 
twarzy, tylko same dłonie i stopy – moje własne, bose, i ich, odziane w ciężkie 
buty. Nie było głosów, tylko szmery i szumy. Nie było mnogości uczuć, tylko 
zaprzyjaźniony ze strachem ból. Czułam się jak samotna bohaterka na niezna-
nym placu boju, zdana wyłącznie na siebie. 

Chuchnęłam w chłodne dłonie. Przynajmniej mój ciepły oddech dodawał mi 
otuchy – udowadniał, że nie byłam potworem, tylko człowiekiem. 

Nagle usłyszałam odsuwającą się potężną zasuwę. Zadziwiająco znajo-
my dźwięk, który wywołał na mojej skórze dreszcze, a w głowie falę paniki. 
Wstrzymałam dech, próbując na oślep uchwycić coś, co posłużyłoby mi jako 
broń, niczego poza cienką poszewką jednak nie znalazłam. Znów byłam zdana 
wyłącznie na siebie. Tylko jak miałam się bronić, kiedy moje ciało wciąż było 
zimne i zesztywniałe, a w oczach wirował mi cały świat?

Dźwięczny śmiech poniósł się echem po korytarzu, wkradając się przez drzwi 
do mojej ciemnicy. Po chwili do pomieszczenia wszedł nieznajomy mężczyzna. 
Nie widziałam jego twarzy, ale ze zdziwieniem musiałam przyznać, że spięte ra-
miona nagle opadły w dół, a serce wyraźnie się wyciszyło. Być może to moja pod-
świadomość zareagowała spokojem na coś, co było mi nieznane. Może bałam się 
czegoś zupełnie innego? Czegoś, czym nie mógł być ten mężczyzna? Poza tym 
jego śmiech… Nie był zły. Nie był kpiący. Niósł ze sobą nutkę słońca, którego 
tutaj brakowało.

Nieznajomy zamknął za sobą drzwi i postawił kilka kroków w moim kie-
runku. Już po chwili uderzył mocno w drewniany stolik, przeklinając pod nosem 
ciemności, które tu panowały. Przyglądałam się ledwo zarysowanym na podłożu 
butom, które nie przypominały tych z moich sennych wizji. Choć nie mogłam 
czuć się wobec tej sytuacji bezpieczna, nie mogłam również ukryć, że moje 
obawy zostały nieco stonowane. 

– Hm – zaczął donośnym głosem, przystając nieopodal mojego łóżka. 
Wciąż był za daleko, aby zrobić mi krzywdę, ale na tyle blisko, abym mogła 
na  niego spojrzeć. Nim zdążyłam się jednak przyjrzeć tej ukrytej w ciemnościach 
twarzy, pomieszczenie zostało rozświetlone blaskiem latarki. Najpierw zmru-
żyłam oczy, a potem na wpół otwarte skierowałam je na podświetloną szczękę. 
Zamiast przestraszyć się upiornej facjaty, na której cienie mieszały się ze 
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światłem, uniosłam brwi do góry. Mężczyzna, który przede mną stał, nie mógł 
mieć więcej niż trzydzieści lat. Na dodatek posiadał całkiem przyjazny uśmiech. 

– Cześć – przywitał się, na co podskoczyłam do góry. Ta reakcja wywołała 
u niego kolejną falę dźwięcznego śmiechu, który wypełnił swoją wesołością całą 
salę. – Nazywam się Nathaniel i przybywam tutaj w pokojowych zamiarach. 
Nie masz się czego bać.

– Gdybyś przybył tutaj w pokojowych zamiarach, zostawiłbyś otwarte 
 drzwi – powiedziałam ochrypłym głosem. 

Mężczyzna położył palec na ustach i wydał z siebie odgłos, który wskazywał 
na sztuczne zamyślenie. Chwilę później skierował się w stronę drzwi i otworzył 
je na pełną szerokość. To wywołało u mnie niemałe zdziwienie. 

Rażąca biel zakuła mnie w oczy, które odzwyczaiły się od jasności. 
– Proszę bardzo. Otwarte drzwi. To nawet całkiem dobry pomysł, wiesz? – 

zastanowił się, gładząc podbródek pozbawiony zarostu. – Nie będzie nam już 
potrzebna latarka. – Po tych słowach skierował swoje lekkie kroki w stronę 
małego stolika. Ku mojemu zdziwieniu przyciągnął do niego najpierw jedno 
krzesło stojące gdzieś w kącie, a potem drugie, ustawiając je po przeciwnej stro-
nie. Kiedy już zajął miejsce, wskazał oficjalnie dłonią na to, które chciał, żebym 
zajęła. Najpierw spojrzałam w jego uśmiechniętą, przyjazną twarz, potem 
na jego długie palce, które rozpostarły się na stole, a następnie na otwarte 
 drzwi, które prowadziły ku wolności. Myślałam, że usłyszę jakieś groźne upom-
nienie w stylu: „Nawet jak stąd uciekniesz, to i tak cię złapią”, ale na sali wciąż 
panowało pełne oczekiwania milczenie. Cóż, sztuka zapewne polegała na tym, 
aby mnie nie przestraszyć. 

Chociaż nie miałam na to ochoty, przeniosłam zesztywniałe ciało do pio-
nu, na krzesło opadłam zaś jak ciężki kamień na dno głębokiego jeziora. 
Blade światło wkradało się do środka przez drzwi, oświetlając zarówno mnie, jak 
i młodego mężczyznę, któremu uśmiech nie schodził z twarzy. Jego zacho wanie 
zaczęło mnie lekko niepokoić. Za bardzo próbował pokazać, że nie ma złych 
zamiarów, przez co wydawał się podejrzany. Czegoś ode mnie chciał, to było 
pewne.  Pytanie tylko, czy z korzyścią dla mnie, czy dla niego? Nie. Ludzie nig-
dy nie robili niczego bezinteresownie. Nawet gdy kogoś ratowali, robili to dla 
własnego sumienia i podbudowania wiary w to, że byli dobrzy. Nie ufałam mu. 
Nie ufałam nikomu, kto choćby przekroczył próg tej klitki.

– Jakby tu zacząć, żebyś nie uznała mnie za wariata? – spytał samego sie-
bie, przykładając palec do ust. Dopiero teraz rysy jego twarzy stały się dla mnie 
wyraźne. Najpierw dostrzegłam zielone oczy kryjące się za prostokątnymi 
oprawkami i rozwichrzone przez wiatr brązowe włosy, które skręcały się 
u  nasady. Wyglądał na wiecznie niewyspanego. Pod jego oczami rysowały 
się wyraźne cienie, które nie umniejszały energicznemu blasku jego 
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hipnotyzujących tęczówek. Tak prezentowali się ludzie, którzy byli spełnieni 
zawodowo. Tyle mogłam wywnioskować z jego powierzchowności, drugie tyle 
wywnioskowałam, patrząc na małego potwora, który przysiadł na jego ramie-
niu i ciągle badawczo na mnie łypał. Był wyjątkowo spokojny i nie bełkotał. 
Nie przeszkadzało mu również, że się w niego wgapiam. Mężczyzna musiał być 
wnikliwym obserwatorem, który nie oceniał, póki kogoś osobiście nie poznał. 

– Niech zgadnę – zaczęłam znudzonym głosem. – Jesteś psychiatrą. 
– Cóż – zakłopotał się nieco, drapiąc się w tył głowy. Ten sam gest powtórzył 

jego potwór, który jednak wykazał przy tym o wiele mniej emocji. W tym 
mężczyźnie musiało być coś nieszczerego. Zupełnie jakby udawał milszego, niż 
w rzeczywistości był. Wystudiował niektóre gesty i przez to wydawały się nieco 
zbyt wymuszone. – Masz rację. Nie będę kłamał. Jestem psychiatrą. – Już otwierał 
usta, żeby coś powiedzieć, ale przerwałam mu krótkim, ironicznym śmiechem.

– I lubisz eksperymentować na ludziach?
– Nie. – Jego głos był twardy, a twarz nabrała poważniejszego wyrazu. – Nie, 

broń mnie panie Boże, nie jestem tym, który eksperymentuje. Jestem tym, który 
pomaga. – Posłał strategiczne spojrzenie w stronę drzwi, po czym pochylił się ku 
mnie i ściszył ton głosu, niemal szepcząc. – Tobie też chcę pomóc. Bo chyba nie 
chcesz spędzić tu reszty życia?

Zmarszczyłam z poirytowaniem czoło.
– Dlaczego miałabym tu spędzić resztę życia? Niczego nie zrobiłam! 

Przecież… przecież ja się tam znalazłam przez przypadek! Chciałam pomóc 
tej dziewczynie, bo zamierzała zrobić sobie krzywdę, ja… ja nawet nie wiem, 
dlaczego tutaj siedzę! – Nie chciałam tak nagle wybuchnąć. Łzy, które ściekały 
po moich policzkach tylko pokazały, jaka byłam w tym momencie słaba. 

Mężczyzna spojrzał na mnie współczująco, podobnie jak jego Uczepiony.
– Nikt nie obwinia cię o śmierć tamtej dziewczyny.
Uniosłam w zdziwieniu brwi, ukradkiem ocierając łzy. 
– To… to dlaczego tutaj jestem?
– Właśnie tutaj tkwi powód mojej wizyty. – Nieznajomy odchylił się 

na krześle i posłał mi uspokajający uśmiech. – Kiedy zostałaś znaleziona, byłaś 
w takim szoku, że zaczęłaś bełkotać coś o potworze, który zmusił tę dziewczynę 
do popełnienia samobójstwa. Nie pozwalałaś nikomu do siebie podejść, dlatego 
w trosce o twoje zdrowie zostałaś uśpiona, a potem wysłana do szpitala, gdzie 
cię przepytano i wykonano istotne badania. 

Zamurowało mnie. Jeżeli miał rację, to oznaczało, że sama wpakowałam się 
w kłopoty. Zbadali mnie tylko dlatego, że widząc rozszarpane gardło nastolatki, 
przestałam kontrolować to, co mówię. Świadomość tego sprawiła, że zjechałam 
bezwładnie po oparciu krzesła, mało nie zapadając się pod stół.

Zrobiłam dokładnie to, od czego się wzbraniałam.
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Zdradziłam swoją tajemnicę. 
– Co ciekawe – kontynuował niezrażony niczym obcy, postukując palcami 

o stół – wykazałaś się pewnymi cechami schizofrenii paranoidalnej. – Na dźwięk 
tych słów, mało nie zakrztusiłam się własną śliną. – A jednak coś się nie 
zgadzało. Poziom dopaminy w twoim układzie limbicznym zamiast wskazywać 
na niepokojący nadmiar, wykazał się idealną wręcz równowagą. To bardzo nie-
codzienny wynik dla kogoś, kto widzi coś, co tak naprawdę nie istnieje. Można by 
wręcz zaryzykować stwierdzeniem, że to, co widzisz, nie jest wynikiem choroby, 
a cechą paranoidalności. 

Spojrzałam na niego, jednocześnie opuszczając szczękę w dół i wznosząc 
brwi do góry.

– Pomijając tę jedną niezgodność, wszystko pięknie podchodzi pod schizo-
frenię paranoidalną. Na przykład jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie 
właściwej asymetrii w ciele migdałowatym, hipokampie, zwojach podstawy 
i wzgó…

– Stój – powiedziałam, wystawiając przed siebie dłoń. – Wystarczy mi to, 
co powiedziałeś o dopaminie. Naprawdę. 

– Och, wybacz. – Zawstydzony mężczyzna zaśmiał się niemrawo i zdjąwszy 
okulary, zaczął je nerwowo przecierać wyciągniętą z kieszeni chusteczką. – 
Czasami zapominam, że nie wszyscy rozumieją ten lekarski żargon. Myślę jed-
nak, że najważniejsza wiadomość była dla ciebie zrozumiała.

– Tak. Między innymi to, że jestem jak osoba chora na schizofrenię 
paranoidalną, ale to, co widzę, może być prawdziwe, w co i tak nikt oprócz 
mnie nie wierzy. – Widziałam, że nieznajomy chce zabrać głos, ale weszłam 
mu w słowo, nim w ogóle je wymówił: – Dzięki tym odkrywczym badaniom, 
których nie byłam świadoma, stałam się wprost idealnym obiektem do ekspery-
mentowania z ludzką psychiką. Tym samym trafiłam do Instytutu Badawczego 
Parapsychologicznych Przypadków, skąd zapewne nigdy mnie nie wypuszczą, 
ponieważ dla tutejszych „badaczy” nie istnieje coś takiego jak Konstytucja 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, której jednym z podstawowych założeń jest 
zapewnienie wolności jednostki. – Ostatnie słowa wysyczałam nerwowo na jed-
nym tchu, zaciskając mocno pięść, która była gotowa uderzyć w stół, aby pokazać 
rozdzierającą mnie od środka złość.

– Chociażbym chciał, nie mogę temu zaprzeczyć. – Głos obcego nagle 
stał się przesadnie spokojny. To automatycznie sprawiło, że moje plecy się 
wyprostowały, a mięśnie szczęki zacisnęły. Może robił to nieświadomie, ale 
powoli wchodził w tryb ostrożnego psychiatry. – To dlatego uważam, że to nie 
jest miejsce dla ciebie.

Zamrugałam kilkukrotnie oczami. 
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– W takim razie istnieje miejsce, w którym mogłabym teraz być? Oczywiście 
oprócz mojego własnego domu, do którego nikt mnie nie puści, a nawet jeżeli 
ucieknę, i tak mnie dopadną, bo będą wiedzieć, gdzie mnie szukać.

Mężczyzna poprawił okulary i uśmiechnął się delikatnie.
– Jesteś bardzo domyślną osobą. – Zanim kontynuował wypowiedź, wziął 

głęboki wdech. Czyżby szykował się do jakiegoś szokującego wyznania? – Mogę 
cię stąd zabrać. Zabrać i ukryć w miejscu, gdzie mieszkają podobne do ciebie 
osoby. 

Chyba oszalał, skoro myślał, że po prostu się na to zgodzę i to bez żadnej kon-
kretnej argumentacji. Przeczuwałam, że to jednak dopiero początek przydługich 
tłumaczeń. Widziałam, że zielone oczy płoną, nie mogąc doczekać się mojego 
zaprzeczenia. 

– Myślisz, że po tych słowach chwycę cię za dłoń i wyjdę z tobą na zewnątrz, 
skacząc po korytarzu jak uszczęśliwiona dziewczynka, a potem wspólnie 
zawędrujemy do podnóża tęczy? – Prychnęłam głośno, ukazując swoje ziry-
towanie. Jakaś cząstka mojej pewności siebie powróciła we władanie chwili. 
To dlatego odchyliłam się na krześle i założyłam ręce na piersi, pokazując swoją 
zamkniętą, niemal obronną postawę.

– Oczywiście, że nie. Dlatego już ci wszystko tłumaczę. – Nie spodziewałam 
się, że uradowany mężczyzna sięgnie nagle do torby, którą wcześniej miał 
zawieszoną na ramieniu, i wyjmie cały plik papierów, które rzuci na stół z dumą 
rysującą się na twarzy. Omal nie podskoczyłam do góry, kiedy usłyszałam trzask. 

Spojrzałam na niego zdezorientowana. 
– Tu znajdują się wszystkie dokumenty poświadczające o naszej działalności. 

Jeżeli bliżej się przyjrzysz, nie dostrzeżesz żadnych dowodów na to, że dokonu-
jemy jakiekolwiek eksperymenty na kimkolwiek z naszych podopiecznych, 
a pewnie się domyślasz, że wszelakie działania danej organizacji muszą 
być bezwzględnie dokumentowane. – Pochylił się i otworzył papierową 
cegłę dokładnie w zaplanowanym przez siebie miejscu. Widocznie musiał 
przygotowywać się do tego spotkania całymi latami. – Spójrz tutaj.

Pochyliłam ostrożnie głowę, niepewnie zaczesując długie włosy za ucho. 
Miałam przed sobą dokument wydany przez samego gubernatora stanu 

Nevada, który oznaczony był specjalną, niepodrabialną pieczęcią okręgu. 
Jego treść wskazywała na to, że organizacja zwana Amerykańskim Stowarzy-
szeniem Niezidentyfikowanych dostała specjalne pozwolenie na prowadzenie 
placówki zrzeszającej ludzi o nieokreślonych zdolnościach paranoidalnych, 
pod warunkiem stałej kontroli lekarskiej nieprzekraczającej podstawowych 
badań psychologicznych oraz nienaruszających sfery osobistej wyżej nadmie-
nionych podmiotów. Musiałam przyznać, że brzmiało to całkiem wiarygodnie. 

Kiedy podniosłam głowę, nieznajomy kontynuował wypowiedź:
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– Jesteśmy wyżej postawieni niż Instytut Badawczy Parapsychologicznych 
Przypadków, to dlatego tutejszy zarząd ma obowiązek stosować się do naszych 
decyzji pod groźbą kary ze strony samego gubernatora. 

– W takim razie powiedz mi, dlaczego pomimo niehumanitarnego trakto-
wania tutejszych „pacjentów” – zironizowałam – wciąż istnieją osoby, które nie 
dostąpią zaszczytu uwolnienia się z rąk IBPP? Jakie są wasze kryteria doboru?

Mężczyzna spojrzał w bok. Starał się ukryć zakłopotanie, ja jednak widziałam 
je wyraźnie w potworze, który zaczął drapać się po głowie. Przynajmniej 
byłam pewna, że niczego przede mną nie ukrywał. Po prostu nie wiedział, jak 
odpowiedzieć na to pytanie. 

– Cóż – zaczął ostrożnie – jestem tylko wysłannikiem stowarzyszenia, a także 
lekarzem pierwszego kontaktu. Sposoby doboru poszczególnych przypadków 
nie są mi znane. Jednak – znowu się ożywił – możesz o to spytać zarząd osobiście. 
Poza tym, jeżeli teraz zgodzisz się na dołączenie do stowarzyszenia, będziesz 
mogła w każdej chwili z niego odejść. Bez żadnych konsekwencji.

Mówił prawdę. Miał w sobie jakiś nieodparty, dziecięcy urok, który pomimo 
wystudiowanych zachowań udowadniał mi, że nie miał wobec mnie złych za-
miarów. Uczepiony Nathaniela może był stonowany, ale również bardzo kompa-

tybilny z większością jego działań. Nawet jeżeli niektóre reakcje odchodziły od 
tego, co robił potwór, to wciąż były to reakcje ze sobą powiązane. Ani razu przez 
całą rozmowę mnie nie okłamał. On naprawdę miał czyste intencje.

Pierwszy raz odkąd miałam gościa, poczułam, że moje spięte mięśnie 
zaczynają się rozluźniać. Może daleko było mi do zaufania, ale byłam już 
na  dobrej drodze do uwierzenia w to, czym starał się mnie nakarmić.

– Jeżeli chodzi o inne zalety pobytu tutaj, zapewniamy wszystkim naszym 
podopiecznym wyżywienie, nocleg, opiekę zdrowotną, a także tygodniową, 
choć może niewielką wypłatę na własne zachcianki. Nie obowiązują tutaj 
żadne  sztywne godziny poruszania się po mieście. Jesteście całkowicie wolni, 
oczywiście pod warunkiem, że za bardzo nie narozrabiacie. – Posłał mi znaczący 
uśmiech, zupełnie jakby podejrzewał, że to ja będę buntowniczką namawiającą 
innych do złego. 

– Rozumiem. – Splotłam ze sobą dłonie, kładąc je ostrożnie na stół. To była 
oznaka tego, że powoli się rozluźniałam. – Mam jeszcze jedno pytanie. – 
Pochyliłam się do przodu, patrząc prosto w błyszczące oczy w limonkowym 
odcieniu. – Dlaczego robicie to całkiem za darmo? Musicie mieć w tym jakiś cel, 
to nie może być całkowicie bezinteresowne. Przecież nie bez powodu wydosta-
jecie stąd tylko określone jednostki. 

– Cóż, dajemy wam szansę na normalne życie, ponieważ nie popieramy 
ubezwłasnowolnienia, które narzuca IBPP. Państwo jest nastawione na od-
krywcze badania parapsychologiczne, dlatego pozwala tutejszym badaczom 
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na naruszanie praw przeciętnego obywatela Ameryki, który wykazuje się 
 cechami paranoidalności. Maskują to prawem do ubezwłasnowolnienia 
w przy padku poważnej choroby psychicznej zagrażającej pożyciu społecznemu. 
Jak się pewnie domyślasz, w większości przypadków są to takie osoby jak ty, 
czyli niegroźne. To oczywiście tylko jeden z wielu wykrętów prawnych, które 
stosują. Mają przy sobie najlepszych adwokatów. Jeszcze nikt, kto trafił do sądu 
z tą sprawą, nie był w stanie wygrać z instytutem, który ma ogromne wpływy 
w całym kraju. IBPP to potęga, którą my chcemy zwalczyć. – Wyglądał w tym 
momencie na niezwykle poważnego, zupełnie jak jego Uczepiony. – Można 
powiedzieć, że póki co jesteśmy stowarzyszeniem charytatywnym mającym 
poparcie w gubernatorze Nevady. Tylko nieliczni o nas wiedzą. Może to i lepiej, 
zważając na opinię ludzi na temat parapsychologicznych przypadków, co jest 
zresztą bardzo uprzedmiotowioną nazwą. My zwiemy was w skrócie Nieziden-
tyfikowanymi.

– W takim razie, o ile mogę się domyślić, w przyszłości zamierzacie 
zwiększyć swoje wpływy i podjąć się walki z IBPP – oznajmiłam, unosząc brew. 
Mój rozmówca pokiwał twierdząco głową. – Jednego wciąż nie rozumiem. 
Dlaczego gubernator ma pozwolenie na uczynienie was jednostką nadrzędną, 

v2osk - unsplash.com
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która może wykradać Niezidentyfikowanych tutejszemu  instytutowi? 
Z  twojego wcześniejszego tłumaczenia wynika, że nawet głowa państwa stoi 
po stronie IBPP, a przecież ma władzę sprawczą nad pomniejszymi gubernato-
rami. 

– Nasz zarządca jest wpływowy. Ma poparcie wśród gubernatorów wielu 
sąsiadujących z nami stanów. To dlatego prezydent Stanów Zjednoczonych nie 
jest w stanie sprzeciwić się ich decyzji. Nad Nevadą władzę sprawuje powołany 
do tego zarządca, bo ma do tego pełne prawo w przypadku, kiedy posiada po-
parcie ze strony innych zarządców. Póki co nikt nie zamierza zabierać mu 
prymatu, dlatego wszyscy obywatele i każda instytucja mają bezwzględny 
obowiązek słuchania go. 

Z jakiegoś powodu przeszyły mnie dreszcze, dlatego nie byłam w stanie 
 niczego powiedzieć. Pokiwałam wyłącznie głową. 

Nathaniel, bo tak się przecież nazywał, uśmiechnął się w nienaturalnie 
szero ki sposób. W momencie kiedy to zrobił, jego potwór nawet nie drgnął, 
zupełnie jakby wyssano z niego całą energię życiową. Przez myśl przeszło mi, 
że ten człowiek mógł w jakiś sposób kontrolować swojego potwora. To było jed-
nak niemożliwe. On nawet nie wiedział, że jakiegoś posiada. 

– Jaka jest w takim razie twoja decyzja?
Tylko głupiec odrzuciłby propozycję ucieczki stąd. Może nie miałam 

całkowitej pewności, że ta tajemnicza organizacja ma wobec podobnych do 
mnie ludzi dobre zamiary, ale desperacja zrobiła swoje. Ostatecznie zaufałam 
temu, co pokazywał potwór Nathaniela, a także własnej intuicji. Chciałam stąd 
uciec za wszelką cenę. 

– Okazałabym się skończoną idiotką, gdybym nie przyjęła takiej oferty, 
muszę jednak przyznać, że nie jestem do końca pewna, czy chcę do was należeć. 
Chciałabym się przekonać o wszystkim na własnej skórze, a także podpisać sto-
sowny dokument, który byłby potwierdzeniem tego, że w każdej chwili mogą 
was opuścić. – Spojrzałam na niego spode łba, zastanawiając się nad jego reakcją. 
Najwyraźniej był na wszystko przygotowany, ponieważ zaledwie w kilka sekund 
wyszukał odpowiedni wydruk i podsunął mi go pod nos wraz z długopisem. 

Przeczytałam uważnie każde zdanie, próbując zinterpretować ten prawniczy 
żargon, całe szczęście nie było tu niczego podejrzanego. Okres trwania umowy 
wskazywał na trzy pełne doby. Tyle czasu powinno mi wystarczyć, aby w razie 
problemów uciec do rodziców i szukać u nich pomocy. Może nie był to plan god-
ny prawdziwego geniusza, ale to jedyne, co przychodziło mi na razie do głowy.

Złożyłam u dołu strony czytelny podpis i przesunęłam kartkę w stronę 
człowieka, który wydawał mi się teraz mniej obcy niż na początku naszego spot-
kania. Wciąż uważnie go jednak obserwowałam – jak się okazało, nie bezpod-
stawnie. 



116

Paranoidalna

Zdziwiło mnie, kiedy chwycił za moją dłoń. Chciałam ją wycofać, ale pochylił 
się do przodu i przeniósł swój uścisk na nadgarstek, obracając go w taki sposób, 
abym wierzchem dłoni dotykała stołu. Spojrzałam na niego przerażona, 
próbując zrozumieć, o co chodzi. Nie wyglądał jak ktoś, kto zamierzał zrobić 
mi krzywdę. Spoglądał na mnie przepraszająco, uśmiechając się jak niewinne 
dziecko, które chwilę temu stłukło ulubiony wazon mamy. Zdezorientowana 
szukałam jakiegoś niepokojącego znaku w Uczepionym, który przyglądał mi 
się z zainteresowaniem. Za późno zorientowałam się, że jego mała potworna 
ręka, która unosi się ku górze, to zapowiedź zbliżającej się do mnie igły jego 
właściciela. Nim zdołałam choćby krzyknąć, strzykawka zatopiła się w mojej 
żyle na przegubie dłoni. Ledwo wyrwałam się z uścisku, a już dopadła mnie 
gwałtowna senność, która zaowocowała bezwładnością kończyn i szaleńczo 
wirującym przed oczami obrazem. Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętałam, było 
moje osuwanie się z krzesła na podłogę, a także to jedno znaczące słowo 
człowieka, który się nade mną pochylał:

– Przepraszam.

 
Wyobrażalny 

Dziecięce, pobielałe dłonie próbowały uchwycić promienie oślepiającego 
światła, które do złudzenia przypominało słońce. Czułem na skórze jego wyima-
ginowane ciepło rozgrzewające mnie jak matczyne ramiona. Z zamkniętymi 
 oczami i uśmiechem przyklejonym do posiniałych ust wyobrażałem sobie swój 
dawny dom, jedyne miejsce na Ziemi, w którym czułem się jak człowiek. 

Byłem popiołem dawnego istnienia. Obcym ciałem ociekającym ludzką 
krwią. Zniewoloną częścią własnej duszy wydłubanej skalpelem z uducho-
wionych wnętrzności. Czystą obojętnością i paranoidalnym, nieludzkim two-
rem ziejącym pustką. To oni. To oni uczynili ze mnie kamień toczący się ku 
nieskończonemu upadkowi. Sztucznie podtrzymywali mnie przy życiu, wbijając 
tysiące igieł w posiniałe skrawki zwierzęcej skóry. Utkali w mojej głowie marny 
obraz rzeczywistości, która zawiązała w supeł poszarzałe resztki człowieczej 
godności. Chociaż nie chciałem, nakazano mi istnieć. Każdego dnia marzyłem, 
że początek zawiąże się z końcem i pośle mnie do piekielnej otchłani, w której 
diabeł będzie mi większym przyjacielem niż oni – ludzie otuleni białymi 
płachtami będącymi symbolem mojej własnej kapitulacji. 

Kiedy otworzyłem oczy, wiedziałem, że rzeczywistość przytłoczy mój 
dziecięcy umysł tysiącami chciwych dłoni. Już czułem ich oślizgłe palce 
gładzące mnie po oprószonych śniegiem włosach i wapiennych policzkach. 
Wodziłem za nimi popielnymi oczami małego dziecka przerażonego obecnością 
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ludzkich potworów. Sięgały po mnie, szarpały mną, pochłaniały moje ciało. 
Bezgłośnie krzyczałem, próbując wyrwać się z ich uścisku. 

Zastanawiałem się, w którą bezdenną otchłań udał się mój głos. Czułem, 
że jeżeli wydam z siebie choć jeden zwierzęcy okrzyk, one zostawią mnie 
w spokoju. Jednak nie potrafiłem. Nie potrafiłem walczyć z nieczystymi za-
miarami dźwiękiem wydobytym z głębi zardzewiałych strun głosowych. 
Nim pochłonęła mnie biel, ponad wrogimi szponami ludzi, niczym oświetlona 
niebiańskim blaskiem, zjawiła się ona. Wyśniona utopia. Jej uśmiech rozświetlił 
biel, czyniąc ją czystszą niż w rzeczywistości była. Kiedy rzuciłem się do biegu, 
ona jednak zniknęła. Zostawiła po sobie tylko słoneczny poblask powiewających 
na wietrze długich włosowych strąków, a także tęczówek, w których wirowało 
zielone listowie zmieszane z korą drzewną. Pełnymi ustami wypowiedziała za-
pomniane imię zapisane gdzieś w mojej dawnej tożsamości. Imię, którego nie 
chciałem pamiętać.

Zerwałem się do góry i chwyciłem za głowę, prawie natychmiastowo wydając 
z siebie jęk wypełniony bezradnością. 

Każdego poranka po mojej lunatycznej, krwawej eskapadzie widziałem 
w snach dziewczynę, która niosła ze sobą spokój otulony wiosenną wonią. 
Jej widok rozdzierał moje serce na miliony kawałków. Bałem się, że to zapowiedź 
czegoś, czego od lat nie zaznałem. 

Ze wszystkich wątłych obaw, które jeszcze się we mnie tliły, najbardziej 
bałem się ocalenia. Wolałem utonąć w mroku, bo tylko on dzielił mnie od zba-
wiennej śmierci. Nie chciałem patrzeć w słońce, bo te lata temu zostało otulone 
zmierzchową kołdrą. 

Przymknąłem na chwilę powieki, wsłuchując się w bełkotliwy szept cie-
nistych potworów, które ukrywały się w kątach zakurzonego pokoju. Próbowały 
mi coś przekazać. Tkały w mojej głowie kolejną wizję przyszłości, która tym 
razem wyrażała się w jednym słowie zapowiadającą rychłą zagładę. 

Charmaine. 
Charmaine to imię, które mnie zgubi.

Marlena Urbaniak

Studentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Recenzentka i blo-
gerka. Pisze od dziecka, ale dopiero niedawno zaczęła ujawniać swoją twórczość jurorom 
literackich konkursów. Mistrzyni sztuk psychologicznych i ezoterycznych. W fantastycz-
nym świecie znana jako elfia księżniczka. W wolnych chwilach superbohaterka ratująca 
koty oraz psy z wrocławskich ulic. Czasem napada na sklepy z herbatą i udaje, że ma takie 
zainteresowania jak większość przeciętnych ludzi.




