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I znowu ta sama śpiewka jak co roku. Święta i po świętach, na dniach
s ylwester, kalorie po serniku zmagazynowane w komórkach tłuszczowych,
podsumowania roku, nowe lektury do kupki wstydu pod choinką i tak dalej.
A ja Wam powiem, że pisząc ten wstęp, wiedząc, że już zaraz kończy się 2019
rok, nie mogę uwierzyć, że to już dziesiąty numer. Pełna dycha. Wiem, że nie
które e-ziny mają większy dorobek niż my, ale i tak ciepło robi się na serduszku,
że to już ponad dwa lata od kiedy powstał „Biały Kruk” i nadal nad nim pracu
jemy, ba, dzięki Wam nasi drodzy czytelnicy, jeszcze bardziej chcemy nad nim
pracować. Dlatego na koniec tego roku dziękuję za to, że jesteście z nami i nadal
odwiedzacie skromne progi naszego czasopisma. Oby nadchodzący rok 2020 był
jeszcze lepszy od poprzedniego.
Na koniec roku chcieliśmy dać Wam trochę pomarzyć i zanurzyć się w świat
legend i baśni. Muszę stwierdzić, że autorzy nadesłali nam masę świetnych
opowiadań i poczuli klimat tematu numeru. Do tego czeka na Was również nie
samowity wywiad z Elizą Pieciul-Karmińską – germanistką, badaczką przekładu,
profesor nadzwyczajną w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Popularyzatorką wiedzy o baśniach braci
Grimm, prowadzącą na Facebooku stronę „Rumpelsztyk”.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z Elizą
 ieciul-Karmińską
P
Biały Kruk: Jest Pani znaną tłumaczką literatury niemieckiej, a zwłaszcza
baśni braci Grimm. Proszę mi powiedzieć, czy oryginalne wersje są podobne do tych, które większość z nas poznała z rozmaitych tłumaczeń
w dzieciństwie, czy może są trochę inne? Bardziej z dreszczykiem?
Eliza Pieciul-Karmińska: Trudno mi się odnieść do baśni braci Grimm
czytanych w dzieciństwie, bo sama wychowałam się na baśniach Andersena
z ilustracjami Szancera. Oczywiście znałam „kanoniczne” opowieści – „Czerwo
nego Kapturka” opowiadała mi mama i była to wówczas moja ulubiona baśń.
Słuchałam także (jeszcze na płytach analogowych kupionych przez mojego
ojca) autorskich wersji Jana Brzechwy, które z baśniami braci Grimm łączyły
wyłącznie tytuły i nieliczne szczegóły fabularne. Warto jednak zaznaczyć,
że baśnie braci Grimm nie miały po wojnie dobrej prasy, a dane statystyczne
wskazują, że wszystkich wydań baśni Andersena po 1945 było dwa razy więcej
niż wydań baśni braci Grimm. Nawiasem mówiąc, do 1956 roku znajdowały się
one na cenzorskim indeksie.
Ale powróćmy do pytania: gdyby założyć, że w moim pokoleniu wszyscy
poznaliśmy w dzieciństwie baśnie braci Grimm na podstawie lektury
obowiązkowej dla klasy czwartej, wydanej przez Naszą Księgarnię, to niewiele
dowiedzielibyśmy się o prawdziwej fabule z wersji oryginalnej. Baśnie te zostały
bowiem ocenzurowane przez redaktorkę, Stefanię Wortman, która dokonała
radykalnych zmian w przedwojennym przekładzie Marcelego Tarnowskiego,
łagodząc zwłaszcza zakończenia baśni oraz rezygnując z tekstów, które uznała
za zbyt drastyczne. W tym wydaniu baśni nie ma więc np. „Jasia i Małgosi”,
a wszystkich tekstów jest raptem dwadzieścia dwa. Dla porównania: pełen zbiór
baśni braci Grimm zawiera 200 baśni i 10 legend dziecięcych. Wszystkie rocz
niki polskich uczniów od 1956 do mniej więcej 1989 roku czytały zatem baśnie
Grimmów w tej okrojonej i ocenzurowanej wersji.
BK: Wiem, że ma Pani zamiar tłumaczyć, lub może już tłumaczy, pierwsze
wydanie baśni Grimmów. Jakie trudności sprawia Pani język niemiecki
z XIX wieku? Mocno się różni od używanego obecnie w Niemczech?
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EPK: Rzeczywiście jestem w trakcie tłumaczenia pierwszego wydania
„Kinder – und Hausmärchen” z lat 1812-1815, które jest radykalnie odmienne
od przetłumaczonego już przeze mnie wydania siódmego baśni z roku 1857,
opublikowanego w roku 2010 pod tytułem „Baśnie dla dzieci i dla domu”
w wydawnictwie Media Rodzina. Pierwsze wydanie baśni jest inne niż wydania
kolejne, gdyż autorzy, a zwłaszcza Wilhelm Grimm, przez kolejne dziesięciolecia,
aż do roku 1857, poddawali teksty redakcyjnej obróbce, dostosowując styl
ludowych opowieści do gustu epoki i wprowadzając elementy dydaktyczne,
by książka nadawała się do czytania dzieciom. Z tego względu każde kolejne
wydanie, a szczególnie wydanie ostatnie, jest coraz bardziej odmienne od
pierwotnego, a równocześnie wnikliwiej dopracowane i jednorodne, dzięki
czemu także łatwiejsze do przetłumaczenia. Główna trudność przekładu
pierwszego wydania polega więc na tym, że mamy tutaj do czynienia ze zbiorem
bardzo heterogenicznym, a teksty zaczerpnięte ze źródeł pisanych, stanowiące
większość baśni pierwszego tomu, sięgają XVI-XVII wieku. Obcujemy zatem
z archaiczną niemczyzną wiernie skopiowaną ze starych manuskryptów przez
Jakuba Grimma, który wierzył, że we wszystkich przejawach językowych (także
w tekstach literackich) kryje się „poezja ludu” i „duch ludu”, a te wartości –
w obliczu zmian cywilizacyjnych i początków industrializacji oraz zanikania
tradycji ustnego przekazu – należało bezwzględnie ocalić. Taki był właśnie
główny cel pierwotnego zbioru baśni, przeznaczonych dla filologów, histo
ryków i pasjonatów języka. Dopiero po premierze pierwszego tomu w grudniu
1812 roku autorzy zaczęli przyzwyczajać się do myśli, że ich baśnie czytać będą
nie tylko naukowcy, ale także, a może nawet przede wszystkim, dzieci.
BK: Jak wygląda praca nad tłumaczeniem ze starych źródeł?
Pierwsze wydania baśni braci Grimm są przechowywane w archiwum lub
uniwersytecie? Jaki jest ich stan fizyczny?
EPK: Muszę Pana rozczarować, bo wszystkie wydania baśni braci Grimm
znaleźć można w formie elektronicznej na portalu WikiSource, wraz ze
wszystkimi edytorskimi szczegółami. W Internecie znajdziemy także strony,
na których można dokonywać porównań między poszczególnymi wersjami jed
nej baśni, co znacznie ułatwia mi pracę. Mam już przecież na koncie przekład
dwustu baśni z ostatniego wydania i dzięki takim synoptycznym zestawieniom
mogę ocenić, co, i w jakim wymiarze zostało zmodyfikowane w stosunku do
pierwotnej wersji.
A w kwestii archiwalnych wydań, to skany dwóch pierwszych zbiorów baśni
można zobaczyć na stronie Grimm-Portal uniwersytetu w Kassel. Tymczasem
same wydania książkowe oglądać można za pancerną szybą muzeum
Grimmwelt w Kassel – to właśnie te egzemplarze, znane jako „Kasseler Han
dexemplare”, zostały wpisane w 2005 roku na listę UNESCO, gdyż zawierają
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własnoręczne dopiski Grimmów: poprawki i uzupełnienia, którymi kierowali
się w czasie prac redakcyjnych nad kolejnymi wydaniami. Pierwsze wydanie
baśni z lat 1812/1815 to ogromny rarytas, gdyż obydwa tomy, chociaż wydane
zostały w nakładzie 900 egzemplarzy, to nie zdobyły jeszcze uznania czytelników,
i w chwili, gdy pojawiło się kolejne wydanie, niekupione egzemplarze zostały
przez wydawcę przemielone.
BK: Czy to prawda, że ze względu na specyfikę języka niemieckiego
i sposób tworzenia rzeczowników, bohaterowie baśni nie mają określonej
płci, więc każdy czytelnik/czytelniczka (lub słuchacz/słuchaczka) może się
utożsamić z każdą postacią?
EPK: To oczywiście złożony problem, przy którym pojawia się pytanie, czy
strukturalne cechy języka (jak np. rodzaj gramatyczny) mogą mieć także wartość
semantyczną? Czy fakt, że dany rzeczownik występuje w niemczyźnie w rodzaju
nijakim, ma także wpływ na interpretację postaci jako figury pozapłciowej,
ponadpłciowej, uniwersalnej, albo takiej, w odniesieniu do której kwestia płci
(zwłaszcza w ujęciu binarnym: męsko-żeńskim) jest nieistotna? W niemczyźnie
zdrobnienia występują w rodzaju nijakim, który wolę nazywać rodzajem
neutralnym, ponieważ polska „nijakość” ma przecież konotacje negatywne.
Większość bohaterek i bohaterów baśni braci Grimm nosi imiona neu
tralne i opisywana jest za pomocą neutralnego zaimka osobowego „es”.
Czerwony Kapturek, Roszpunka, Śnieżka, Śpiąca Królewna, Kopciuszek –
wszystkie te postaci są istotami gramatycznie neutralnymi. Co ciekawe, na tę
cechę baśni Grimmów zwracają uwagę przede wszystkim badacze z zagranicy,
gdyż konfrontowani są z tym problemem w sytuacji przekładu, gdy tłumacz
musi wybrać gramatycznie adekwatną wersję docelową, która niekoniecznie
zachowuje swoją semantyczną treść (np. uniwersalność) w języku obcym.
W polszczyźnie nijakie imiona stają się albo żeńskie, albo męskie.
BK: Co Pani najbardziej ceni w baśniach, a w szczególności, czemu
upodobała sobie akurat te autorstwa Braci Grimm?
EPK: Jeśli mowa o uczuciach, to w moim przypadku można raczej mówić
o małżeństwie z rozsądku, bo z baśniami Grimmów zostałam wyswatana przez
wydawnictwo Media Rodzina i dopiero w trakcie mojej pracy tłumaczeniowej,
która przekształciła się potem w pracę badawczą, nauczyłam się doceniać
i rozumieć kulturowe i literackie znaczenie tych tekstów. W Polsce często
kategoryzujemy baśnie Grimmów, a także baśnie Andersena, jako literaturę
dziecięcą – w domyśle mniej poważną, mniej wymagającą i tym samym
obdarzaną mniejszym szacunkiem, co manifestuje się w licznych przekładach
i adaptacjach słabej jakości mających za nic językowy kształt oryginału czy jego
kulturowe umocowanie.
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Jeśli wczytać się w historię życia Jakuba i Wilhelma Grimmów oraz w ich
filologiczne dzieło, to łatwo zrozumieć, że „Baśnie dla dzieci i dla domu” należą
do najważniejszych tekstów kultury europejskiej, że stanowią „niemieckie
kompendium baśni europejskiej”, jak napisała kiedyś prof. Dorota Simonides.
BK: Które polskie tłumaczenie baśni Grimmów najbardziej utkwiło Pani
w pamięci?
EPK: W tym miejscu chciałabym po raz kolejny przywrócić pamięć
o przekładzie baśni braci Grimm autorstwa Zofii Antoniny Kowerskiej
z roku 1896. To wydanie nie odniosło sukcesu i już w przedbiegach przegrało
z sentymentalnym i obliczonym na komercyjny sukces przekładem Cecylii
Niewiadomskiej z roku 1895. Tymczasem wersja Kowerskiej była nie tylko
pierwszym polskim przekładem pełnego wydania „Kinder – und Hausmärchen”,
ale także przekładem niezwykle rzetelnym i udanym. Fakt, że nie zaistniała ona
w świadomości czytelniczej, wskazuje, że takie filologicznie wierne tłumaczenie
z niemieckiego oryginału nie spełniło oczekiwań ówczesnych polskich
czytelników, którzy woleli upiększone wersje Niewiadomskiej, do dzisiaj prze
drukowywane zresztą przez rozmaite wydawnictwa.
BK: A jaka baśń wywarła na Pani największe wrażenie?
EPK: W trakcie pracy nad pierwszym wydaniem odkryłam, że najbardziej
popularne baśnie miały w pierwotnej wersji zupełnie odmienny kształt.
Przywołam tutaj przykład „Wieloskórki”, która w znanym nam wszystkim
wydaniu ucieka od swojego kazirodczego ojca na dwór innego króla, ukry
ta pod płaszczem z wielu zwierzęcych skór. Wszystko kończy się szczęśliwie,
bo obcy król żeni się z uciekinierką. Tymczasem w pierwszej wersji „Wieloskórki”
z roku 1812 dziewczyna wprawdzie ucieka od ojca, ale zostaje schwytana przez
jego sługi i trafia z powrotem do rodzinnego zamku. Szczęśliwe zakończenie
tej baśni polega na tym, że Wieloskórka ostatecznie żeni się z „ukochanym
oblubieńcem” i żyje szczęśliwie w związku małżeńskim… ze swoim rodzonym
ojcem. Przyznam, że ta wersja baśni ogromnie mnie zaskoczyła i zakładam,
że autorzy zbioru w imię wierności przekazowi ustnemu nie ocenzurowali tej
opowieści, a stosowne zmiany wprowadzili dopiero w kolejnych edycjach, gdy
okazało się, że baśnie trafiają także do dzieci.
BK: Która baśń Pani zdaniem najbardziej dotąd ucierpiała przez
tłumaczenie lub redakcję samych Grimmów?
EPK: Jeśli chodzi o tłumaczenie, to nadal nie wiem, dlaczego oryginalny
„Rumpelstilzchen”, nazwany przez Marcelego Tarnowskiego „Hałasikiem”,
został „Titeliturym” w wydaniu pod redakcją Haliny Kapełuś. W „Słowie od
redakcji” można przeczytać, że wybrano imię „Titelitury”, gdyż jest ono łatwiejsze
do wyśpiewania przez ptaka, chociaż w tej baśni żaden ptak nie występuje.
Tutaj trzeba dodać, że „Titelitury” to najwyraźniej przeróbka skandynawskiego
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„Titteli Ture”, ale dalej nie wiadomo, dlaczego użyto tej formy dla przekładu
niemieckiej baśni na język polski.
Co do prac redakcyjnych samych autorów, to najbardziej mi szkoda około
czterdziestu baśni wycofanych po pierwszym wydaniu. Jest wśród nich wiele
sowizdrzalskich opowieści – prześmiewczych, zabawnych, lekkich, wolnych
od dydaktycznych wtrętów późniejszych wydań. Dobrym przykładem jest
„Dziwaczna uczta” – zaskakująca opowieść o morderczej kaszance, która
dybie na życie wątrobianki. Bardzo zabawna jest także pierwotna wersja
baśni „Pies i wróbel”, której cały prolog poświęcony jest opisowi alkoholo
wych problemów psa, który najpierw wrócił pijany w sztok z wesela, a potem
na chrzcinach znowu przebrał miarę w piciu wina. Podobne nieobyczajne ele
menty baśni zostały oczywiście wycofane z kolejnych wydań, jednak myślę,
że bez znajomości specyfiki pierwszego wydania z roku 1812/1815 nie mamy
pełnego wyobrażenia o „Baśniach dla dzieci i dla domu”.
BK: Czy rzeczywiście kult Grimmów utrzymuje się tak mocno i żywo, jak
ukazuje to Pani strona na facebooku pod nazwą Rumpelsztyk?
EPK: Myślę, że nie użyłabym tutaj słowa „kult”, a raczej „szacunek” czy
wręcz „wdzięczność”, bo rzeczywiście bracia Grimm mają w świadomości
społecznej miejsce szczególne. Trudno ogarnąć rozmach tych postaci, gdyż bra
kuje nam analogicznego zjawiska w kulturze polskiej. Byli oni przecież nie tylko
zbieraczami baśni, lecz również naukowcami, twórcami filologii germańskiej
i autorami „Słownika języka niemieckiego”. Zasłużyli się w historii Niemiec
także jako obrońcy konstytucji, za co zostali pozbawieni stanowisk profesorów
na uniwersytecie w Getyndze, a Jakub Grimm w ciągu 24 godzin musiał opuścić
kraj. Bracia Grimm to znacznie więcej niż autorzy zbiorów baśni, a i one same
już wystarczą, by otaczać Jakuba i Wilhelma szczególnym szacunkiem.
Na mojej stronie „Rumpelsztyk” może i trochę tendencyjnie wyszukuję
wszelkie przejawy obecności Grimmów i ich baśni we współczesnych Niem
czech, ale nie jest to zadanie trudne.
BK: Co uważa Pani za perełkę wydawniczą wśród baśni opublikowanych
w naszym kraju?
EPK: Tutaj bez chwili namysłu przywołać muszę serię „Klasyka w nowych
szatach” wydawnictwa Media Rodzina, w ramach której w roku 2009 wydano
także mój przekład baśni braci Grimm. Było to jednotomowe „małe wydanie”,
czyli zbiór pięćdziesięciu baśni wybranych jeszcze przez Wilhelma Grimma
jako teksty najbardziej odpowiednie dla dzieci (w tym wydaniu z ilustracjami
czeskiego artysty Adolfa Borna), a w roku 2010 pojawiło się „wielkie wydanie”
z rycinami Ottona Ubbelohdego, poprzedzone wstępem prof. Huberta
Orłowskiego, a także opatrzone przypisami i posłowiem tłumaczki.
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Serię „Klasyka w nowych szatach” zainicjował genialny przekład Ander
sena Bogusławy Sochańskiej, a spośród innych tytułów wymienić należy
choćby „Pinokia” w przekładzie Jarosława Mikołajewskiego, „Piotrusia Pana”
w przekładzie Andrzeja Polkowskiego, czy kilka utworów E.T.A. Hoffmanna
w moim przekładzie. Wszystkie te wydania mają także wspaniałą szatę graficzną
i jest to równie ważny powód do zachwytu tą serią.
BK: Czy posiada Pani swoją ulubioną wariację na temat baśni Grimmów
spośród filmów, seriali czy powieści?
EPK: Gdy tłumaczyłam baśń „Długi nos” znajdującą się tylko w pierwszym
wydaniu baśni, miałam nieodparte wrażenie, że znam tę opowieść o przebiegłej
królewnie próbującej oszukać trzech wojaków, a im udaje się ją ukarać za pomocą
jabłka, od którego rośnie jej monstrualny nos, długi na kilka mil. I rzeczywiście,
w dzieciństwie oglądałam w telewizji nieco szaloną czeską komedię „Trzech
weteranów” z roku 1983 (reż. Oldřich Lipský), która była właśnie wariacją na te
mat Grimmowskiego „Długiego nosa”. Wielbiciele „Arabeli” na pewno polubiliby
„Trzech weteranów”, a także oryginalny „Długi nos” (premierowe tłumaczenie
opublikowałam wiosną na stronie internetowej Kwartalnika Przekrój: ).
BK: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Linki
1.

do mojego przekładu „Długiego nosa”: 
https://przekroj.pl/kultura/wysluzeni-zolnierze-dorothea-viehmann-i-opowiesci-z-karczmy

2.

do mojego przekładu Dziwacznej uczty:
https://przekroj.pl/kultura/dziwaczna-uczta-bracia-grimm

3.

do plakatu „Trzech weteranów”:
https://www.filmweb.pl/film/Trzech+weteran%C3%B3w-1983-163566/posters

4.

baśnie Grimmów ze wszystkich wydań:
https://de.wikisource.org/wiki/Kinder-_und_Hausm%C3%A4rchen

Eliza Pieciul-Karmińska
germanistka, badaczka przekładu, profesorka nadzwyczajna w Instytucie Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Stowarzysze
nia Tłumaczy Literatury. Specjalizuje się w teorii i dydaktyce przekładu niemiecko-
polskiego. Jest autorką kilkunastu przekładów książek z zakresu teologii, historii i filo
zofii. Popularyzatorka wiedzy o baśniach braci Grimm – na Facebooku prowadzi stronę
„Rumpelsztyk”. We współpracy z Katedrą Badań nad Spuścizną Braci Grimm na Universität
Kassel przygotowuje krytyczny przekład pierwszego wydania „Baśni dla dzieci i dla
domu” Jakuba i Wilhelma Grimmów z lat 1812–1815.
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Kraniec tęczy
Dominika Grzesiak

Biegłem. Nigdy nie byłem sprinterem, a teraz zależało od tego moje życie.
Jak bardzo chciałem cofnąć czas! Zignorować głupie, dziecięce marzenie, ale
musiałem dać się ponieść, bo wyobrażałem sobie nie wiadomo co na widok gar
nuszka, który przyciskałem teraz do piersi. Jakim ja byłem głupcem! Choć trzeba
przyznać, że przeżyłem coś niesamowitego przed śmiercią.
Uśmiechnąłem się do siebie, a nawet prawie zaśmiałem. Można uznać,
że stałem się kimś na wzór wojownika o życie, bohatera, niestety, negatywnego,
choć przecież nie zniszczyłem świata celowo.
Głośny ryk wyrwał mnie z błądzących myśli i przywrócił do rzeczywistości.
Przypomniał o wymęczającym biegu oraz nogach, które robiły się coraz cięższe.
Potwory ani myślały zwolnić i nie dawały mi forów.
– Biegnę, a mym torem ścieżka usypana z płynącego na wietrze z każdym
mym kolejnym krokiem popiołu – powiedziałem do siebie, diabli wiedzą czemu,
uznając, że nadszedł idealny moment, by ujawnił się we mnie talent poetycki.
Nie dość, że zostałem ostatnim człowiekiem na Ziemi, to do tego ostatnim poetą!
Potrząsnąłem głową, by się skupić. Nie mogłem teraz bujać w obłokach.
Nie gdy walczyłem o życie.
Mojej ucieczce towarzyszył odgłos ciężkich kroków potworów, od których
raz po raz trzęsła się ziemia. Jeszcze mocniej przycisnąłem do piersi żelazny
garnuszek i przyśpieszyłem. Oddychałem z coraz większym trudem, ale gdybym
się wtedy zatrzymał, popełniłbym poprzedzone torturami samobójstwo, a na to
nie byłem gotów. Obróciłem się za siebie i to był ogromny błąd. Z wzburzonego
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pyłu wyłoniły się olbrzymie, zielone postacie. Biegły dość specyficznie, co chwilę
skacząc, i gdyby nie sytuacja, w jakiej się znajduję, zapewne by mnie to rozbawiło.
Zacisnąłem zęby i starałem się przyspieszyć. Ostro skręciłem w boczną alejkę,
zbyt wąską, by potwory się zmieściły.
Potrzebowałem krótkiej przerwy, chociaż minuty, paru sekund. Płuca rwały
mnie od bólu, ale wiedziałem, że nie mogę długo odpoczywać. Słyszałem słowa
trolli, ale nie wiedziałem, co mówiły. Ich język był mi obcy, niezrozumiały,
choć specjalizowałem się w starych językach. Po chwili odeszły. Pobiegły dalej,
szukając większego przejścia.
Dopiero teraz mogłem się przyjrzeć obcemu otoczeniu, niegdyś tak znajo
memu. W głowie cały czas mi się nie mieściło, że to wszystko przeze mnie.
Ciągle wierzyłem, że to tylko koszmar, sen na jawie, który się skończy, gdy tylko
otworzę oczy. Ale tym razem się nie obudzę. Nie ma z czego. Na świecie nie ma
już żadnej zieleni, kolorów ani kwiatów. Wszystko zmieniło się w skałę pokrytą
kurzem, jakby Ziemia została opuszczona miliony lat temu, a wiatr przestał wiać.
Zdecydowałem się wejść na dach bloku. Może tam mnie nie znajdą.
Zignorowałem starca, który zamieniony w kamień trzymał drzwi, by jego wnuki
mogły wbiec do mieszkania. Wyglądali jak idealne rzeźby. Pełne emocji, ale jed
nak martwe, choć niedawno byli ludźmi. Starałem się nie patrzeć na beztroskę
wymalowaną na twarzach malców. W końcu gdyby nie ja ich życie pewnie
toczyłoby się dalej, a tak? Już zawsze będą zawieszeni w pędzie do klatki scho
dowej, z uśmiechami na małych, pulchnych twarzyczkach.
Wbiegłem po schodach, by jak najszybciej odetchnąć świeżym powietrzem.
Mdliło mnie od wspomnień i drapało w gardle od wszechobecnego pyłu.
Potykając się, wypadłem na dach i zatrzasnąłem za sobą drzwi. Słyszałem jak
wali mi serce i czułem, jak płuca płoną po szaleńczym biegu. Oddałbym wszystko
za łyk wody. Ale jej tu nie znalazłem, ani nikogo, kto by ją miał.
Usłyszałem cichy stukot. Wstrzymałem oddech i nasłuchiwałem. Starałem się
wychwycić skąd dobiegł dźwięk. Czym był? Czy to szum, świergot ptaków, głosy,
czy wycie wiatru? Nie słyszałem kroków moich prześladowców. Cisza jaka
nastąpiła okazała się wręcz nierealna, a jednak dała mi chwilę wytchnienia.
Dopiero wtedy naprawdę zacząłem się bać. Dotarło do mnie, co zrobiłem,
i strach zmroził mi serce. Zrozumiałem co nie nastąpi.
Nikt nie nakrzyczy na mnie za wtargnięcie na dach. Nikt mnie nie złapie, nie
wsadzi do więzienia za zniszczenie tego świata. Nikt nic mi nie zrobi za moje
beztroskie zachowanie, nie odezwie się, nie pocieszy, nie ukaże za moją chciwość
i zabicie tych wszystkich ludzi. Nikt tego nie zrobi, bo nikogo już nie ma.
Wszystko zamarło na moich oczach, zamieniło się w kamień, ale nie natychmi
ast, nie w jednym momencie. To by nie było dość okrutne.
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***
Wszystko zaczęło się od mojej rodzinnej wioski. Zmiana parła do przodu
jak lawina. To tam w kamień obrócili się pierwsi, nieświadomi niczego ludzie.
Widziałem to jak na filmie. Zastygli szczęśliwi, nie wiedząc, co ich czeka.
Zajmowali się swoim codziennym życiem. Niektórzy gotowali, inni sprzątali, czy
odpoczywali. Wszystko wyglądało normalnie. Jedni zdążyli się tylko zdziwić,
drudzy zaczęli panikować i uciekać, gdy zobaczyli jak ludzie zmieniają się
w kamień. Popłoch rósł z każdą chwilą, a nieubłagana fala zmiany szła powoli,
zbierając za sobą kamienne żniwo. Teraz byłem tu, w środku świata, gdzie ludzie
zdołali przeżyć najdłużej, wiedząc już, co ich czeka. Widzieli jak ich towarzysze
kamienieją. Starali się jakoś ochronić. Niektórzy zabarykadowali się w domach,
innych to, co nieuniknione, dopadło w czasie panicznej ucieczki autem.
Ten świat zatrzymał się na wieki, a wraz z nim kawał historii, której nikt nie
zobaczy i nie doceni. Wszystko zamarło, stało się takie same: szare, chropowate,
nieczułe i nieżywe.
Uśmiechnąłem się gorzko do siebie. Nie wszystko zginęło. Ja nadal żyłem –
ostatni człowiek na Ziemi, a to wszystko dzięki garnuszkowi. Tak, ten zardzewiały,
żelazny rondel prawie pełen złota – moja ostatnia nadzieja.
Był ciężki i nieporęczny, ale nie mogłem go puścić. Tylko on utrzymywał
mnie przy życiu. Nie pozwalał, bym podzielił los reszty świata, stał się kamie
niem. Zamknąłem oczy, wziąłem głęboki wdech i zadrżałem, gdy do mych
uszu dotarł odgłos ciężkich kroków. Przez moment myślałem, że ich zgubiłem.
Wstałem, i w jednej ręce trzymając drogocenne naczynie, tarasowałem drzwi
wszystkim, czym się dało. Miałem nadzieję, że choć trochę ich spowolnię. Po tym
jak skończyłem, stanąłem na krawędzi dachu. Spojrzałem w lewo i zobaczyłem
tuż obok młodego chłopaka. Kolejna doskonała rzeźba. Miałem wrażenie,
że zaraz się poruszy, odezwie, powie mi, że to wszystko tylko chory sen. Ale nie
przemówił. Nie ruszał się, stojąc, wpatrując w dal, jakby szykował się do skoku.
Przyszedł się tu zabić? Jeśli tak, to nie zdążył. Kamienna fala była szybsza.
Pokręciłem głową i przestałem o nim myśleć.
Patrzyłem przed siebie i czekałem, mając chwilę na zastanowienie. Jak to
się zaczęło? Bardzo niewinnie. Pewnie gdyby nie Gustaw, nic by się nie stało.
Ten kot zawsze przynosił mi same kłopoty. A teraz? Jak gdyby nigdy nic, spokoj
nie spał sobie w garnuszku. Spojrzałem na to szatańskie stworzenie, a ono
uchyliło powieki, jakby szóstym zmysłem wyczuło, że jest tematem moich myśli.
Rudy pers ziewnął przeciągle i ponownie zapadł w drzemkę. Pogłaskałem go
po głowie i naprawdę żałowałem, że wszystko tak się potoczyło, choć nie byłem
pewien, czy gdybym mógł cofnąć czas to postąpiłbym inaczej. Zaczęło się od
jesiennego spaceru. Gustaw szedł u mego boku na smyczy i dumnie znosił
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zdziwione spojrzenia. No bo jak to tak wyprowadzać kota na uwięzi? Ale tak
wyglądał nasz codzienny rytuał i nie zamierzaliśmy z niego zrezygnować
z powodu byle spojrzeń. Ten spacer był jednym z piękniejszych. Chłodny
wiatr muskał czerwone i pomarańczowe liście, tańczące, spadając na ziemię.
Doszliśmy do parku, gdzie małe maluchy zbierały je, tworząc bukiety dla swoich
rodziców, i wszystko wyglądałoby zwyczajnie, gdyby nie jedna mała anomalia –
tęcza, która niespodziewanie pojawiła się na niebie. Dzieci były nią zachwycone
i, tak jak kiedyś ja, pragnęły pobiec na jej koniec, by, jak mówi legenda, znaleźć
garnuszek złota pilnowany przez skrzaty. Niestety swoich planów nie mogły
wprowadzić w rzeczywistość, gdyż pilnowane przez rodziców mogły bawić się
tylko w zasięgu ich wzroku. Za to ja mogłem iść dokąd chciałem i, na nieszczęście,
moje marzenie z dzieciństwa się spełniło.
Gustaw równie pełen entuzjazmu, co ja, ruszył na kraniec tęczy. Mówi się,
że to złudzenie optyczne, bez końca i początku, ale marzenia i dziecięca
wyobraźnia rządzą się własnymi prawami, więc wbrew zdrowemu rozsądkowi
biegłem w tę samą stronę. Nie za długo, nigdy nie lubiłem wysiłku fizycznego,
więc szybko przeszedłem w powolny spacer w stronę mojego celu.
Pewnie szedłbym tak bez końca, gdyby nie Gustaw. Ten zazwyczaj leniwy
pers, akurat teraz postanowił wykazać się swoją kocią naturą. Niespodziewanie
skoczył w krzaki, wyrywając mi smycz z dłoni. Przerażony popędziłem za nim.
Wiedziałem, że jeśli go nie złapię, Gustaw nie przeżyje długo na wolności.
Może inne koty dałyby radę, ale nie ten domowy zwierzak, który całe dnie
spędzał śpiąc i od czasu do czasu przechadzając się do kuchni po jedzenie.
Nawoływałem go jak najgłośniej i szukałem dłuższą chwilę. Gdy go
znalazłem, siedział na środku małej polanki w głębi parku i skrywał
coś co upolował. Krzyknąłem na niego. Niewinnie wpatrywał się we mnie,
jakby nie rozumiejąc o co się wściekam. Podchodząc do niego tłumaczyłem
mu jego nieodpowiedzialność i zagroziłem brakiem kabanosów przez
najbliższych kilka dni, ale Gustaw nie przejął się moimi słowami i polizał swą
ofiarę. Myślałem, że to jakaś mała myszka albo ptaszek. Nie mogłem się bardziej
mylić.
Z pomiędzy kocich łapek wystawała zielona czapeczka z koniczynką.
Zniżyłem się, zaskoczony, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Gustaw dumnie
miauknął. Uważał, że zamiast zakazu na ulubione przysmaki należy mu się ich
dodatkowa porcja.
Nakrycie głowy należało do skrywającego się pod nim małego człowieczka,
mierzącego około dziesięciu centymetrów. Mamrotał coś do siebie przestraszony.
Przez moment byłem najszczęśliwszą osobą w parku. Patrzyłem na niego
maślanymi oczami, jak dziecko które spotkało swoją ulubioną postać z bajki.
Marzenia jednak się spełniają, pomyślałem wtedy. Chwyciłem go, gdy tylko
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kot zabrał z niego swe łapki. Oprócz czapeczki miał równie zielony kubraczek
i brązowe buty ze złotą klamrą. Przerażenie zmieniło się w wyraz niezadowo
lenia na jego twarzy. Zmarszczył nosek i skrzywił usta, ledwo widoczne w gęstej
rudej brodzie. Miał tego samego koloru włosy, kręcone i opadające na zielone
oczy. Wyglądał jak z bajki – żywa, stojąca przede mną zabawka. Najprawdziwszy
irlandzki Leprechaun.
– Go mbeannaí Dia dhaoibh! – przemówiłem do niego ciesząc się, że znam
ten język. Choć zwątpiłem w swe umiejętności, gdy zobaczyłem jego skrzywioną
minę. Niespokojne myśli od razu przewinęły mi się w głowie. Zły akcent?
Nieprawidłowe przywitanie? Czy słowa „ Niech wam Bóg błogosławi” były
odpowiednie? A może jest niewierzący? Mój rozbiegany wzrok i niepewne spoj
rzenie musiało go rozbawi
Gdy zaczął się śmiać niespodziewanie niskim basem, odetchnąłem z ulgą.
Mimo niewielkich rozmiarów miał donośny i potężny głos. Skrzat okazał się
być jednym z giermków ich władcy i nazywał się Brit. Marzył o wielkiej pr
zygodzie: zgładzeniu smoka, oraz zdobyciu serca księżniczki i właśnie dla
tego uciekł ze swej krainy, by wybrać się na wyprawę życia. Porozmawialiśmy
chwilę, ale Brit nie powiedział mi nic o garnuszku złota ani końcu tęczy. Na ten
temat milczał jak zaklęty. Być może wszystko skończyłoby się dobrze, gdybym
uznał to spotkanie za sen na jawie i po pożegnaniu się po prostu pozwolił mu
odejść, ale to nie byłoby w moim stylu. Nie miałem zamiaru dać za wygraną
będąc tak blisko marzenia, nawet jeśli miało się okazać, że oszalałem albo mam
halucynacje. Gdy tylko Brit uznał, że dam mu odejść, skierował się w stronę
małego wzgórza, a ja wraz z Gustawem skrycie ruszyłem za nim. Gdy byłem
dzieckiem mówiono mi, że Leprechauny są istotami złośliwymi, lubującymi
się w psikusach. Podobno niełatwo je zaskoczyć, a co dopiero śledzić. Lecz ja
właśnie to robiłem i czułem się jak prawdziwy bohater z mocami, o których
wcześniej nie wiedziałem.
Brit zniknął w tak wielkiej dziupli starego drzewa, że zmieściłaby nawet
mnie. Skorzystałem z tej możliwości, przodem oczywiście puszczając Gus
tawa. Z jej ciemności wypadłem wprost do krainy pełnej tych małych istotek
o rudych brodach, w takich samych kubraczkach i czapkach różniących się
tylko kolorem koniczynek. Po raz kolejny tego dnia myślałem, że śnię. Moim
oczom ukazało się małe miasteczko otoczone zielonymi polanami pełnymi
kwiatów. Mieszkańcy chodzili od jednego małego domku do drugiego, zajęci
swoimi sprawami. Ale najważniejsze dla mnie było to, co stało na samym środku
centralnego placu. Lekko pordzewiały garnuszek, w którym pobłyskiwało złoto.
Wyglądał dokładnie tak, jak w bajkach i nie zabrakło nawet niknącej w nim
tęczy. I właśnie w chwili, gdy napawałem się tym widokiem spostrzegł mnie
Brit. To była wina Gustawa, który chyba go polubił, bo podszedł do niego i łasił
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się zdradzając, że go śledziliśmy, choć prędzej czy później i tak by nas zauważył.
Górowałem nad nimi jak Guliwer w krainie liliputów.
Panika jaka po chwili opanowała wioskę była niemal zabawna.

Malutkie istotki biegały w tę i z powrotem, trzaskając malutkimi okienni
cami i drzwiami. Ignorowałem ten popłoch. Owszem byli istotami z legend,
ale moje myśli zaprzątało tylko i wyłącznie jedno. Garnuszek złota. Ruszyłem
w jego kierunku, jakbym kroczył po swoją własność. Gustaw podążył za mną.
Brit zaczął krzyczeć i błagał bym się zatrzymał, ale ani jego wołanie ani mali
skrzaci rycerze, którzy swymi mini mieczykami zaatakowali moje stopy, nie
mogli mi przeszkodzić i jedynie zapewnili Gustawowi rozrywkę. Dźwięk rogów
rozległ się akurat w chwili, gdy sięgałem po garnuszek. Nie mogłem wtedy
wiedzieć, że skrzaty wzywają swoich ochroniarzy – trolle, więc najzwyczajniej
w świecie go zignorowałem.
– Nie, proszę. – Usłyszałem pełen rozpaczy głos Brita. Spojrzałem na niego.
Jego panika i przerażenie były zbyt wielkie, by mogło chodzić tylko o bogactwo.
Nikt nie stawiałby garnca pełnego monet na środku wioski, bez powodu.
– Powiedz mi Brit, czym to tak naprawdę jest? – Spytałem nawet na niego nie
patrząc. Mój głos zabrzmiał marzycielsko, a może tak mi się tylko wydawało.
Byłem tak podekscytowany, że nie pamiętam dokładnie jak ta rozmowa
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przebiegła. Dłuższą chwilę panowała cisza, przerywana tylko okrzykami
wojowników i miauczeniem kota, który dobrze się bawił w mojego obrońcę.
W końcu obaj spojrzeliśmy na siebie. Nie wiem co wyczytał z moich oczu,
ale jego wyrażały tylko i wyłącznie zrezygnowanie. Wiedział, że nie powi
nien mówić mi prawdy, ale i tak postanowił to zrobić. Pewnie czuł, że i tak
za sprowadzenie mnie tutaj czekała go kara, więc czemu miałby nie zaspokoić
mojej ciekawości? Niestety Brit miał inny powód. Wiedział, że nikomu tego nie
powtórzę. Spełniał ostatnią prośbę mającego wkrótce umrzeć człowieka.
– To nie są tylko złote monety. – powiedział, tak jak podejrzewałem. – To nasi
zmarli. Tęcze, które widzicie wy – ludzkie istoty, są dla nich znakiem, drogą dla
dusz zmarłych. Gdy umiera skrzat, pojawia się tęcza, która ma początek tam,
gdzie wydał ostatnie tchnienie, a jej koniec znajduje się tu, w tym garnuszku
pełnym dusz.
Słuchałem jego słów i nie mogłem uwierzyć. Nagle przyszło mi do głowy,
że garnuszek to przecież zbiorowy grób. Wzdrygnąłem się lekko i na chwilę
cofnąłem dłoń. Nie takiego bogactwa się spodziewałem.
– To tak jak wasze niebo, tylko nasze jest wszystkim znane, dlatego tak
bardzo bronimy garnców złota. Nie przez chciwość, ale z szacunku dla zmarłych.
Dlatego proszę, nie dotykaj go.
Przez chwilę się wahałem i byłem skłonny posłuchać polecenia. Zrobiłbym
tak, ale chęć spełnienia marzenia okazała się być silniejsza. Brit wciągnął głośno
powietrze, gdy złapałem za ucho naczynia.
– Zostaw! – Zrobił jeden krok w moim kierunku, a Gustaw wskoczył do
środka i ułożył się na złocie. – Nie rozumiesz! Nic nie rozumiesz! Nie tylko tęcza
istnieje dzięki niemu, ale cały świat i jego kolory. Tu nie chodzi tylko o monety,
czy dusze skrzatów. Nie rób tego!
Było już za późno. Podniosłem garniec, spodziewając się, że będzie cięższy,
ale widocznie monety utworzone z dusz nic nie ważyły. Napawałem się
świadomością, że posiadam coś, czego nikt inny nigdy nie widział na oczy.
Stałbym tak pewnie dłuższą chwilę, gdyby nie trzask tęczy, która rozpadła się
jak szkło na miliony kolorowych kawałków. Potem wszystko wokół zaczęło
zamieniać się w skałę. W panice rzuciłem się do ucieczki nawet nie myśląc,
by odstawić go na miejsce. Był mój i nie zamierzałem się z mym skarbem rozstać.
Głośne słowa w nieznanymi mi języku wyrwały mnie ze wspomnień. Trolle.
Znalazły mnie. Z dachu nie było gdzie uciec. Dopadną mnie, ale co potem?
Ludzie magicznie pojawią się ponownie na ziemi? Trolle odłożą garnuszek
i kamień z powrotem się odmieni? Nie, w to nie wierzyłem. Ludzkość wymarła,
a ja byłem ostatni. Obejrzałem się ze smutkiem na stojący obok mnie posąg.
– Masz kolego – powiedziałem i włożyłem niedoszłemu samobójcy z kamie
nia, jedną z monet w dłoń. Odwróciłem się i spojrzałem na trzeszczące drzwi.
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Gdy poczułem mocny podmuch powietrza na skroni, a głośny krzyk przeszył
powietrze, obejrzałem się tak gwałtownie, że omal nie straciłem równowagi.
Patrzyłem na spadającego młodego chłopaka, który jak rzeźba stał przed chwilą
u mego boku. Przez moment znów był żywy i pełen koloru, a teraz jego ciało
z głośnym łoskotem uderzyło o asfalt i rozsypało się na milion kamiennych
kawałków, gdy moneta wypadła z jego dłoni.
Ścisnąłem mocniej garnuszek. Jednak była jakaś nadzieja. Spojrzałem w oczy
kota, a ten miauknął ze zrozumieniem.
– No Guciu nie chciałbyś zostać Bogiem? – Z uśmiechem od ucha do ucha
przyjrzałem się złotym monetom, błyszczącym w świetle słońca. W myślach
widziałem ludzi, którzy dziękując za ratunek składają mi hołd i robią wszystko
za złotą monetę dla bliskich. Już nie żałowałem swoich czynów, wręcz przeciw
nie. Mój śmiech poniósł się echem po wymarłym świecie, a Gustaw zamruczał.
Niestety nie dane nam było długo napawać się tą chwilą. Drzwi pod naporem trolli
wypadły z zawiasów i w końcu dokładnie przyjrzałem się swoim prześladowcom.
Byli zieloni jak kubraczki skrzatów i mieli masę małych, brązowych warko
czyków na głowach i brodach. Wykrzywiali usta w złowróżbnym grymasie
odsłaniającym ostre, żółte zęby. Byli niemal nadzy, nie licząc zniszczonych spodni
i przewieszonych przez torsy pasów, na których zawieszona była broń. Sztylety,
jak w dawnych legendach, buteleczki z chlupiącym w nich płynem i miecze
skrzyżowane na plecach. W dłoniach trzymali toporki o czarnych ostrzach.
To będzie broń, która mnie zabije? Pomyślałem. Gustaw syknął na trolle
i spojrzał na mnie. Potwory warcząc ruszyły w moją stronę. Przy ich pierwszym
kroku w przód instynktownie zrobiłem krok w tył. To był ogromny błąd.
Zapomniałem, że stoję na krawędzi dachu, zapomniałem, że nie jestem
nieśmiertelny, zapomniałem, że chciałem żyć.

Dominika Grzesiak
Jestem studentką, która stara się spełnić jedno ze swoich marzeń o zostaniu pisarką.
Na swoim koncie mam już drugie miejsce oraz wyróżnienie w konkursie literackim fenix.
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Dąb i Wiatr
Jacek Pelczar

Wiatr w nieuchwytnym pędzie szybuje po świecie. Nie jest monumentalny
jak górskie łańcuchy, które uparte dumnie tkwią w tym samym miejscu od zara
nia dziejów. Nie ma nawyków jak morza i oceany, które cofają się tylko po to,
by niebawem powrócić, zawsze w ten sam sposób. Nie można go również oswoić
tak jak ognia, który z furią trawi wszystko na swej drodze, lecz wprawna ręka
z łatwością zaprząc go może do pracy.
Wiatr jest niezależny, nieprzewidywalny, nieokiełznany, pomaga, gdy jest
mu to na rękę, wybucha gniewem bez wyraźnej przyczyny, pojawia się i znika
wedle własnego życzenia. Przede wszystkim jednak pędzi przed siebie, prawdzi
wie wolny, zawsze młody, a jednak wieczny. Gdy staniesz samotnie i będziesz
cicho, trwając w bezruchu, możesz usłyszeć na Wietrze słowa: „Gnam przed
siebie! Przynoszę zmiany!”. Jest to pieśń Wiatru, którą powtarza on w swej
nieskończonej gonitwie.
Zdarzyło się pewnego razu, wiele lat temu, że Wiatr, trzęsąc całym lasem
w potężnej zawierusze, przeniósł jeden mały żołądź, który oderwał się od dębu.
Coś tak małego, że umknęło jego uwadze, podróżowało nieświadomie na jego
skrzydłach. Końcem drogi tego pasażera na gapę okazała się rozłożysta polana
o żyznej glebie, gdzie żołądź mógł wtopić się w ziemię i pod przykryciem ze
ściółki zapaść w długi sen.
Gdy zaczął się budzić, nie był już żołędziem, ale małym drzewem, roślinką
samotnie wystającą pośród traw. Teraz mógł obserwować świat, który pędził
dookoła, szaleńczą gonitwę słońca i księżyca, gnał po nieboskłonie, pogrążając
świat na zmianę w blasku lub ciemności. Gdy słońce biegło wolno, a księżyc
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jedynie migał krótko na niebie, świat tonął w zieleni; gdy role zaczynały się
odwracać i biegły prawie równo, deszcze zaczęły pojawiać się częściej, a zieleń
zmieniać w pomarańcz i złoto. Gdy wreszcie tarcza księżyca zwolniła na tyle,
by Dąb mógł się jej dobrze przyjrzeć, świat usnął pod kołdrą białego puchu.
Wszystko się zmienia – pomyślał Dąb. JA ciągle trwam. Wtem księżyc zaczął
doganiać słońce i wszystko wokół Dębu eksplodowało zielenią, a jemu dane
było oglądać ten wyścig ponownie. Oglądał go więc raz za razem, aż zrozumiał,
że nigdy nie pozna zwycięzcy.
Spojrzał więc na dół i zdziwił się, widząc jak daleko ma do ziemi, ile większy
jest od trawy, z której przed chwilą przecież ledwo się wyłaniał. „Wszystko się
zmienia” – mruknął do siebie. „JA nadal trwam”.
Obserwował zwierzęta przechodzące przez polanę, skubiące trawę, gaszące
w pobliskim strumieniu pragnienie, polujące jedne na drugie. Pojawiały się
regularnie, ale nie długo, po pewnym czasie przychodziły inne i wkrótce one
również przestawały wracać. Słuchał śpiewu ptaków przysiadających mu
na gałęziach i kiedy nauczył się już go rozpoznawać, trel jednego z nich znikał,
a jego miejsce zastępowała nowa melodia. Kiedy rozglądał się, wypatrując
znajomych zwierząt i ptaków, zauważył, że widzi więcej niż tylko swoją polanę.
Widnokrąg rozpościerał się daleko ponad wierzchołki otaczających ją drzew.
Zapatrzył się na falujące morze zieleni, rozpościerające się wokoło jego bezpiecz
nej przystani, rzeki i góry, a także inne polany, które, zdawałoby się, dopiero co
wyrosły dookoła niego.
Nagle poczuł uderzenie naginające jego najwyższe gałęzie i konary,
strącające liście oraz żołędzie, i usłyszał zawodzącą w powietrzu pieśń: „Gnam
przed siebie! Przynoszę zmiany!”. Poruszyło to odległą strunę w pamięci Dębu.
„Wszystko się zmienia. JA nadal trwam” – rzucił w odpowiedzi i nie przejmował
się tym więcej. Wrócił do obserwowania nowo odkrytego świata.
Dąb trwał, przyglądając się rozległym obszarom, które z dnia na dzień
zdawały się stawać coraz większe, ale wcale nie działo się w nich coraz więcej.
Wiatr powracał, szarpał jego koroną, czasem nawet łamał gałęzie, ale zazwyczaj
szybko się tym nudził i ustępował, na pożegnanie śpiewając swoją pieśń, a Dąb
śpiewał mu w odpowiedzi swoją.
Pewnego dnia w lesie zapanował rumor, a po nim chaos, drzewa zaczęły
padać, zwierzęta uciekać, polany i połacie lasu stawały w płomieniach.
Dąb po raz pierwszy zobaczył ludzi. Z początku wydawało się, że jedynie niosą ze
sobą zniszczenie, jednak po niedługim czasie na wypalonych polanach zaczęły
wznosić się drewniane sadyby. Miejsce wyciętych drzew zajmowały równe
rzędy roślin posadzonych na świeżo zaoranych polach. Było to coś zupełnie
nowego, coś czego Dąb nie pojmował, ale obserwował z wielkim zaciekawie
niem. „Wszystko się zmienia” – zadudnił potężnie. – „JA nadal trwam”.
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Wkrótce ludzie znaleźli drogę do polany, na której olbrzymi Dąb rozpościerał
swoje szerokie ramiona, zadzierali głowy, starając się dostrzec czubek jego ko
rony, a on spoglądał w dół na nich, zastanawiając się, jak coś tak małego może
spowodować tyle chaosu. Ludzie nie próbowali jednak nigdy zniszczyć wielkie
go Dębu; wręcz przeciwnie, przychodzili często odwiedzać go i podziwiać.
Młodzi spotykali się przy jego pniu, na polanie w jego cieniu odbywały się cere
monie i obchodzono święta. Tak to trwało przez pokolenia i nowi mieszkańcy
lasu stali się częścią Dębu tak, jak on stał się ich częścią. Gdy wielki pożar strawił
kawałek lasu i polanę, na której stał, popieląc jego liście i nadpalając korę, ludzie
przyszli, by obmyć go z sadzy i dbać o niego, zanim jeszcze zaczęli odbudowywać
własne domy strawione w pożodze. Upłynęło wiele czasu. Wioska powstała
na nowo, a młody las zaczął kiełkować spod sczerniałej ziemi. „Wszystko się
zmienia” – zaszumiał Dąb, badając nowy krajobraz. – „JA nadal trwam”.
Ludzkich budynków i samych ludzi wolno przybywało. Wznosili budowle
coraz większe i porządniejsze, jedna czy dwie nawet powstały już nie z drew
na, a z kamienia. Dąb przywykł do nich i całego nowego widnokręgu i mimo
że był on bardziej dynamiczny, stał mu się równie bliski jak kiedyś bezkresne
morze drzew.
20

Jacek Pelczar
Wtedy powrócił Wiatr. Gnał przez przerzedzony las z furią, której nikt
w tamtych stronach nie pamiętał. Porywał w powietrze i rzucał na oślep patyki
i porozrzucane po wioskach przedmioty, łamał drzewa, zrywał z domów dachy,
wszystko mocząc rzęsistą ulewą. Raz za razem ciskał piorunami, wyrzucając
w powietrze snopy iskier i kolumny dymu, wzniecał kolejne pożary. Dął z taką
siłą jak tej nocy, przed wieloma laty, kiedy rozpoczęła się historia Dębu. W jego
przerażającym wyciu i ryku gromów brzmiała pieśń, dzika i oszalała jak on
sam: „Gnam przed siebie! Przynoszę zmiany!”.
Dąb jak niemy strażnik trwał na swojej polanie, jako jedyny stawiając mu
opór. Rwany na wszystkie strony brutalną siłą podmuchów, powtarzał swoją
dewizę: „Wszystko się zmienia. JA nadal trwam”. Wiatr wytężał wszystkie siły,
giął i łamał dębowe gałęzie, jednak trzon mocarnego drzewa nawet nie drgnął.
Rozgniewany jego oporem, cisnął potężną błyskawicą w sam pień, łamiąc
go. Z następnym podmuchem wiekowy Dąb runął na ziemię z hukiem, który
zagłuszył wszystkie grzmoty i zwycięski ryk Wiatru. Potem nastała cisza, burza
skończyła się jak ucięta nożem, a zza chmur wyjrzało słońce.
Ludzie zebrali się na polanie, wokół wielkiego, zwalonego Dębu. Długo deba
towali i rozprawiali, potem odeszli. Powrócili jednak niebawem, prowadząc
konie, niosąc piły i siekiery. Praca trwała miesiącami, Dąb był tak ogromny,
że po naprawieniu uszkodzonych przez burzę budynków ludzie nie wykorzys
tali nawet trzeciej części pozyskanego zeń drewna. Zaczęli więc budować meble,
narzędzia, przedmioty codziennego użytku i nadal nie umieli całego drzewa
wykorzystać. W końcu na polanie, na której od pokoleń stał wielki Dąb, zbudo
wano w jego miejsce wiatrak.
Kiedy w nocnej ciszy stękają deski podłóg i gdy skrzypi suto zastawiony stół
albo któryś z ludzi używa narzędzi wykonanych z mocnej dębiny, słychać dźwięk
cichszy od mysiego szeptu. Usłyszysz go też w zasypiającym domu, na chwilę za
nim sam odejdziesz w krainę snu. Jeżeli chcesz jednak zrozumieć ukryte w nim
słowa, musisz się udać na starą polanę, gdzie stoi wiatrak. Gdy wiatr obraca jego
ramiona, zamknij oczy i wsłuchaj się całym sobą, całą duszą, a zamiast skrzypie
nia drewna usłyszysz mocny głos nucący słowa:
„I ja się zmieniłem. Lecz nadal trwam”.

Jacek Pelczar
urodzony w 1987 roku, filolog słowiański z wykształcenia, z zawodu dziennikarz
a z powołania wiking, który piórem i słowami próbuje podbijać nie tylko umysły, ale
również serca czytelników.
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Straszulki
Luiza Leszczyńska

– Mama mówiła, żeby tam nie chodzić – wyszeptał trwożnie najmniejszy
z chłopców, niespełna siedmioletni, o włosach koloru pszenicy.
Uwieszony ręki brata, wpatrywał się szeroko otwartymi oczami prosto przed
siebie, jednocześnie urzeczony i przerażony.
– Nie rób mi wstydu – syknął starszy chłopak, próbując odtrącić braciszka.
– Nie bój się, Janni – odezwał się jego kolega, Hane. – Kanno podbiegnie,
chwyci garść słodkich zębów i wróci, nim ktokolwiek go zobaczy.
– Biegam najszybciej ze wszystkich dzieci we wsi – mówiąc to, Kanno wypiął
dumnie pierś.
– Dobra, im dłużej tu jesteśmy, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś
nas zauważy – odezwał się ponownie przywódca grupy. – Ruszaj.
Kanno nie trzeba było tego powtarzać. Zwinnie odbił się od ziemi, wynurzył
się z cienia i pognał w stronę krzewu z owocami, znajdującego się na środku
polany, z dala od otaczających go drzew. Skryci w oddali chłopcy wstrzymali
oddech. Janni mocniej ścisnął rękę brata, przywierając do niego. Hane zacisnął
pięści i bezgłośnie poruszając ustami, dopingował w duchu przyjaciela.
Tymczasem chłopak dobiegł wreszcie do krzewu, chwycił w obie garści
rosnące nań białe, soczyste, błyszczące owoce i oderwał je od gałęzi razem
z listkami. Wykonawszy zadanie, zwrócił się w stronę towarzyszy i ponownie
zaczął biec.
– Tak! – wykrzyknął cicho podniecony wizją sukcesu Hane, nie spuszczając
wzroku z Kanno.
Hane, Janni i jego brat, Garo, obserwowali bieg czwartego chłopca.
Uśmiechali się szeroko. Nagle coś się zmieniło. Kanno biegł coraz wolniej,
jego nogi nie chciały odrywać się od ziemi, a ręce opadły wzdłuż ciała, nadal
kurczowo zaciśnięte na wykradzionych skarbach. Poruszał przy tym nerwowo
głową, jakby chciał coś od siebie odpędzić.
Z daleka słyszeli, jak chłopak dyszy, próbując złapać tchu.
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Wreszcie, tuż przed granicą wytyczoną przez blask księżyca w pełni, Kanno
upadł na kolana, patrząc z przerażeniem na zastygłych przyjaciół. Próbował
coś powiedzieć, ale z jego ust wydobyło się tylko dziwne mamrotanie, jakby
dźwięk nie mógł przebić się przez coś, co trzymał za zębami. Ostatnimi siłami
udało mu się rozewrzeć wargi, spomiędzy których poleciała ciemna w świetle
miesiąca krew.
Janni pisnął, nim Garo zdążył zasłonić mu widok własnym ciałem.
Braciszek wychylił zza niego głowę i otworzył szeroko buzię, oszołomiony tym,
co zobaczył.
Kanno ogarnęły drgawki, krew nie przestawała płynąć. Z jego ust wychyliło
się małe, zwinne, błyszczące na zielono stworzonko o ostrych jak sztylety szczyp
cach. Zasyczało groźnie, ale z wyraźnym zadowoleniem. Chłopcy wiedzieli, dla
czego. Bezwiednie przenieśli spojrzenie z kreatury znanej im tylko z babcinych
opowieści na usta przyjaciela, w których brakowało zębów. Straszulek zjadł je,
raniąc przy tym delikatne dziecięce dziąsła, z których lała się posoka, barwiąc
lnianą koszulę Kanno.
Straszulek syknął ponownie, a potem jednym, błyskawicznym ruchem
dopadł do oczu najszybszego chłopca we wsi, w ułamku sekundy wyrywając je
z oczodołów. Przeciągłe wycie ofiary rozdarło leśną ciszę. Potworek pochłonął
prędko łup i rozpostarłszy skrzydła, odleciał z powrotem na krzew.
Kanno nareszcie mógł się ruszyć, upadł, krzycząc i wijąc się z bólu.
Wyrzucił daleko przed siebie białe owoce. Jeden z nich trafił prosto do otwartych
ust Janni, który przełknął go w oszołomieniu.
– Na najwyższych bogów – szeptał przerażony Hane, kiedy wreszcie zdolny
do ruchu, chwycił ręce przyjaciela i pociągnął go do cienia.
Garo otrząsnął się i pomógł mu w tym. Kanno łkał teraz cicho, sięgając
dłońmi ku twarzy i próbując rozorać ją paznokciami, pod którymi pojawiły się
już półksiężyce krwi i naskórka.
– Musimy jak najszybciej zabrać go do Dera – powiedział Hane. – Pomóżcie mi
wsadzić go na plecy. Garo, jak poczuję, że dłużej go nie utrzymam, ty poniesiesz
Kanno dalej.
Chłopak pokiwał głową w milczeniu. Janni także się nie odzywał, patrząc
na wszystko wybałuszonymi oczami. Niejako automatycznie podążał za starszy
mi, nie zważając na to, gdzie stąpa. Potykał się wielokrotnie, w ostatniej chwili
łapiąc się gałęzi, by nie upaść. Droga do wioski była kręta, lecz niedługa, więc
szybko dotarli do celu. Hane pokierował ów niemal żałobny marsz prosto do
domu medyka. Załomotał w drzwi, dysząc ciężko.
– Kto to o tej porze? – wykrzyknął gniewnie mężczyzna, otwierając
zh
 ukiem drzwi.
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Kiedy jego wzrok padł na chłopięcy orszak, Der zbladł, wpuścił dzieci do
środka i nakazał położyć Kanno na stole operacyjnym. Ofiara legendarnej krea
tury jęczała cicho, krwawiąc nieprzerwanie.
– Po coście tam poszli? – pytał raz po raz mężczyzna. – Wszyscy w wiosce
wiedzą, że słodkie zęby przynoszą ludziom zgubę. Po coście tam poszli?
– My… – zaczął Hane. – To znaczy ja chciałem udowodnić wszystkim, że nie
jesteśmy już dziećmi i nie boimy się podjąć ryzyka.
– I uważasz, że ten zamiar się powiódł?
Dorosły gromił wzrokiem chłopców. Jednocześnie jednak jego palce działały,
tamując krwawienie. Podał Kanno napar z kory wierzbowej i lekarstwo sprowa
dzane z miasta, by ulżyć mu w bólu, chociaż zdawał sobie sprawę z tego,
że jego rodzice najprawdopodobniej nie będą mieli jak spłacić jego usług.
Wszyscy w wiosce wiedzieli, że ofiara ataku straszulków miała jednocześnie
szczęście i niewysłowionego pecha, jeśli przeżyła. Szczęście, bo straszulki
nierzadko ogryzały wszystkie białe elementy w dziecięcych ciałach – zęby, oczy,
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a nawet kości, pozostawiając po swoim posiłku rozszarpane ciało. Jeśli jednak
zaatakowane dziecko przeżyło, wychodziło ze spotkania okaleczone do końca
życia. W wiosce na skraju lasu, oddalonej o wiele mil od innych ludzkich osad,
nie mówiąc o jakiejś większej metropolii, kaleka nie żył długo.
Hane spuścił głowę, nie potrafiąc znaleźć słów, które naprawiłyby zło, jakie
przypadło im dziś w udziale. Garo płakał bezgłośnie, a Janni, stojący nieco dalej
od przyjaciół, nie okazywał żadnych emocji.
I to właśnie zaalarmowało medyka.
Kiedy mężczyzna zrobił wszystko, co było w jego mocy, zwrócił się do
najmłodszego chłopca, ujął jego podbródek w dwa palce i uniósł twarz dziecka
ku świetle lampy. Janni zmrużył prędko oczy, wykrzywiając usta w gryma
sie bólu.
– Tak myślałem – wyszeptał medyk, opadając na pobliskie krzesło. – Garo,
pobiegnij po rodziców. Prędko. Nie wiem, ile mamy czasu, skoro noc jeszc
ze młoda.
Zaniepokojony chłopak otrząsnął się z otępienia i szybko udał się do
rodzinnego domu. Wrócił niedługo z przestraszoną matką i ojcem dzierżącym
długi nóż myśliwski.
– Co się stało? Co żeście narobili? – grzmiał mężczyzna. – Gdzie Janni?
– Hasie – rozpoczął medyk – chłopcy wyprawili się po słodkie zęby. Kanno
pomogłem na tyle, na ile się dało, ale Janni… wasz syn zjadł owoc. Przykro mi.
– Jak to możliwe?! – wykrzyknął Garo. – Żaden z nas nie zjadł ani jednego
słodkiego zęba! Prawda, Janni, że nie zjadłeś? Powiedz im!
Jasnowłosy chłopiec przykucnął w rogu pomieszczenia, objąwszy się ramio
nami. Sprawiał wrażenie, jak gdyby w ogóle nie słyszał toczącej się tuż obok
rozmowy. Starszy brat podszedł do niego, postawił go na nogi i potrząsnął nim
mocno. Janni zakrztusił się, ale nie zareagował w żaden inny sposób.
Widząc to, matka chłopców zaniosła się płaczem.
– Nie pozwolimy go skrzywdzić – oznajmił ich ojciec. – Nie pozwolę tym krea
turom skrzywdzić moich synów!
Medyk spojrzał na niego, jednocześnie rozumiejąc postawę sąsiada i zdając
sobie sprawę z jej bezcelowości.
– Mógłbym wykonać płukanie żołądka, ale obawiam się, że w przewodzie
pokarmowym Janni i tak zostałyby resztki soku oblepiającego owoc. Gdyby
takie rozwiązanie miało przynieść skutek, każdy by to robił.
– Zrób to mimo wszystko – odezwała się wreszcie matka, ocierając łzy
rękawem. – Postaraj się wyciągnąć z niego owoc, a my staniemy na straży i nie
pozwolimy starszulkom dobrać się do mojego chłopca.
– Weźmy go do lodowni – odezwał się Hane.
Wszyscy spojrzeli na najstarsze dziecko w osłupieniu.
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– Weźmy go do lodowni – powtórzył. – Z trzech stron jest otoczona skałą,
wejście do niej jest niewielkie, a drzwi grube i solidne. Zabarykadujemy się
w środku na noc, dopóki Janni będzie w niebezpieczeństwie. Panie – zwrócił
się do medyka – czy możesz zrobić to płukanie jak najszybciej? Ja i pan Has
pójdziemy przygotować schronienie, a kiedy skończysz, dołączycie do nas
razem z panią Soco.
– Pójdę po rodziców Kanne – dodał szybko Garo i wybiegł z pomieszczenia.
– Hane ma rację, to jedyny sposób – powiedziała Soco, ściskając ramiona
Janni. – Tak właśnie zrobimy.
Has tylko skinął głową na pomysłodawcę i razem prędko opuścili dom me
dyka.
– A noc jest taka młoda… – westchnął ten i zabrał się do pracy.
Nie przerwał jej nawet wtedy, gdy pełną skupienia ciszę jego pra
cowni przerwał głośny krzyk rozpaczy, który uleciał z ust matki Kanno.
Kobieta przypadła do niego, płacząc i głaszcząc swe dziecko po głowie. Jej łzy
padały na twarz syna.
Soco zwalczyła odruch, by podejść do przyjaciółki i pocieszyć ją, nie potrafiąc
zmusić się do opuszczenia własnego dziecka. Zmówiła więc tylko modlitwę,
prosząc bogów o opiekę i litość nad nimi. Wkrótce potem medyk skończył zabieg.
Kiedy więc ponownie przybiegł Garo, oznajmiając, że wszystko gotowe, kobieta
wzięła Janni na ręce i szybkim krokiem udała się do lodowni.
Miejsce to było wydrążone w litej skale. Has często je odwiedzał, zostawiając
tam oprawione uprzednio mięso. Pod sufitem wisiały zajęcze tuszki, udźce jele
nie i wszystko to, co myśliwym udało się złapać i zabić. Zapasów nie było wiele,
bo gromadzenie żywności na jesień i zimę dopiero się zaczynało.
Soco na skraju świadomości pomyślała, że w czerwcu zawsze było najwięcej
ofiar straszulków. Następnie delikatnie odłożyła chłopca na posłanie ze słomy
i wzięła od męża nóż, przysięgając sobie, że ochroni dziecko za cenę własnego
życia. Janni leżał nieprzytomny, oddychając ciężko i chrapliwie.
Wejścia do groty strzegli Has, Garo i Hane, każdy z nich był uzbrojony
w nóż i pochodnię. Zamknęli drzwi i zatarasowali je, czym tylko się dało.
Zgromadzonym w środku ludziom wydawało się, że upłynęły długie godziny,
od kiedy schronili się w lodowni. Soco trzymała prawą dłoń zaciśniętą na ręko
jeści broni, a lewą obejmowała w dalszym ciągu nieprzytomnego chłopca.
Każde z nich miało nerwy jak postronki grożące zerwaniem w każdej chwili.
Najpierw usłyszeli cichy stuk metalu o drewno. Następnie kolejny.
Później jeszcze dwa.
Garo przełknął głośno ślinę. Soco modliła się w duchu. Has stanął w pozycji
bojowej. Kątem oka zauważył sieć. Położył ją w zasięgu rąk. Hane stał wyprosto
wany, obejmując długą rękojeść.
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Stukanie nasilało się, coraz częstsze, głośniejsze i mocniejsze. Wprawiało
drzwi w lekkie drganie.
– Bądźcie gotowi – wyszeptał Has.
Kiedy wydawało im się, że drewno nie wytrzyma dłużej, nastała cisza.
Zgromadzeni spojrzeli po sobie, zdezorientowani. Soco wpatrywała się dalej
w drzwi. W następnej chwili coś uderzyło w nie z takim hukiem, że drzazgi
poleciały we wszystkie strony, wbijając się w suszone mięso i skórę ludzi obec
nych w lodowni. Kobieta zasłoniła dziecko własnym ciałem, by je chronić.
Do środka wpadły straszulki. Były pokryte ciemną krwią, szaleństwo
błyszczało w ich w wyłupiastych oczach, a niby to ludzkie oblicza gorzały
okrucieństwem. Szczęk ich ocierających się o siebie szczypców doprowadzał
obecnych do obłędu.
Has jako pierwszy otrząsł się z amoku, i siekąc nożem, zmógł dwa stworze
nia, obcinając jednemu skrzydła, a drugiemu trzy odnóża. Sięgnął ręką po sieć
i zarzucił ją, gnieżdżąc kolejne kreatury. Wiedział, że niedługo się wydostaną,
jeśli ich nie zabije. Sięgnął więc po jeleni udziec i z całych sił okładał nimi
przygwożdżone do ziemi straszulki. Wiedział, że ich piskliwe krzyki będą śniły
mu się w najgorszych koszmarach – jeżeli oczywiście uda mu się przeżyć tę noc.
Stojący obok mężczyzny Hane również ruszył do ataku, raniąc latające wokół
głowy leśne elfy. Zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli choć jeden stwór dopad
nie jego twarzy, będzie to równoznaczne z wydaniem wyroku na niego. Walczył
więc, krzycząc, siekąc nożem i uchylając się przez atakami ostrych jak brzytwa
szczypców. Cofał się powoli w kierunku Soco i Janni.
Garo czuł się winny. To on zamiast opiekować się rodzeństwem, jak obiecał
rodzicom, skłonił brata, by poszedł z nim po owoce. Gdyby tylko nie chciał
zaimponować kolegom tym, jaki jest odważny, jaki już jest dorosły, Janni nic by
się nie stało, spałby już w swoim prostym łóżku, które zrobił dla niego ojciec.
Teraz, kiedy nadeszła pora ataku, Garo walczył tak, jak gdyby w grę wchodziło
jego własne życie – i częściowo tak było, uzmysłowił sobie. Okręcał się,
wymachiwał bronią i wszystkim, co wpadło mu w ręce, a co mogło stanowić
ochronę przed straszulkami.
Soco obserwowała, jak jej rodzina próbuje ochronić Janni. Dłonie pociły
się jej od trzymania noża w zaciśniętej pięści. Czuła, jak rozpiera ją wściekłość
na legendarne stwory, które przybyły tu, by pożreć jej najmłodszego syna.
Przyrzekła sobie, że nie pozwoli, aby straszulki nakarmiły się dziś jego
dziecięcym ciałem. Kiedy więc jeden z potworków doleciał do niej, szczerząc
zakrwawione kiełki, jednym, prostym ruchem ucięła mu głowę.
Straszulki, leśne stworzenia lubujące się w słodkich zębach, jak nazywano
owoce zębokrzewu, pojawiały się tak rzadko, że matki straszyły nimi niegrzecz
ne dzieci. Jednak gdy w pobliżu wyrastał zębokrzew, lęk brał we władanie całą
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okolicę, bowiem okazywało się wtedy, że legendarne elfy żywiące się ludzkim
ciałem rzeczywiście istnieją i ostrzą apetyt na nieostrożne latorośle wieśniaków.
Kiedy Soco była dzieckiem, słyszała o zębokrzewach i straszulkach, które
jednak nigdy nie pojawiły się blisko jej rodzinnego domu. Dorastała w prze
konaniu, że potworki stanowią tylko element opowieści bajdurzących babć,
pragnących wymusić posłuszeństwo poprzez strach. Podobne przeświadczenie
zaszczepiła we własnych synach, przeklinając teraz swą ignorancję.
Syknęła groźnie w stronę nadlatującego do niej i Janni stwora, odpędzając
od siebie wcześniejsze refleksje. Niczego nie osiągnie wspomnieniami.
Musi walczyć i obronić syna.
Wszyscy obecni w lodowni walczyli, modląc się z całych sił o rychłe nadejście
świtu. Mieli wrażenie, jakby odpierali atak złośliwych leśnych stworzeń nie
od kilku godzin, lecz od wielu, wielu dni. Wreszcie do groty wpadł pierwszy,
nieśmiały promień słońca.
Has mężnie walczył, przyjmując na siebie pierwszy szturm straszulków.
Jego ramiona były pokaleczone, jeden z palców trzymał się na ostatnich
ścięgnach, a włosy były pozlepiane krwią. Jednak gdy tylko pomyślał o synach,
wstępowały w niego nowe siły. Czuł ciepło i zapach posoki bijące od stojącego
za nim Hane’a, dyszącego i z pewnością wykorzystującego resztki energii.
Podobnie jak Garo, który wszędzie poza twarzą był pokryty juchą o metalicz
nym zapachu. Chłopcy dawali z siebie tyle, ile byli w stanie, lecz straszulki nie
słabły. Te paskudne magiczne stworzenia bały się tylko jednego – promieni
słonecznych. Has miał nadzieję, że w ferworze walki zapomną się na tyle,
iż słońce spali je do cna.
Soco pisnęła cicho z ulgą, kiedy w grocie zrobiło się jaśniej. Straszulki
początkowo syczały, chowając się w cieniu, ale walczący znajdowali je po kolei
i zabijali. Matka chłopca wyciągnęła go na ścieżkę przed lodownią, tuląc dziecko
do siebie i zasłaniając je własnym ciałem. Nareszcie usłyszała radosne okrzyki.
Z groty wynurzyły się trzy osoby.
– Udało się! – zawołał Has, padając na kolana przed żoną i tuląc do siebie
ją oraz ich śpiące dziecko. Po jego twarzy spływały łzy żłobiące jasne ślady
na zakrwawionej skórze.– Nie mogę uwierzyć, że nam się udało!
Z groty wychylili się chłopcy. Hane i Garo wspierali się na sobie. Drugi z nich
kulał, gdyż straszulki podcięły mu jedno kolano. Podobnie jak Has, cali byli
pokryci krwią. Mimo to obaj uśmiechali się szeroko.
Na ich widok Soco również się uśmiechnęła, przygarniając chłopców jedną
ręką. Wszyscy klęczeli nad ścieżką, obejmując się i nie wierząc w swój sukces.
Sielankę przerwał głośny lament wznoszący się nad wioską. Rozległ się
dokładnie w chwili, w której nieprzytomny dotąd Janni otworzył oczy.
– Co się stało? – zapytał sennie chłopiec.
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– Pójdziemy to sprawdzić – powiedzieli chórem starsi chłopcy, podnosząc się.
– Idę z wami – Has podniósł się szybko.
Hane pokręcił głową.
– Niech mi pan wybaczy, ale ktoś musi zostać z panią Soco i małym.
– W takim razie zawołajcie mnie, jeśli będziecie potrzebowali pomocy –
rzekł ojciec rodziny. – I jeszcze jedno. Od dziś będziecie się zwali Han i Gar, gdyż
dowiedliście, że jesteście już mężczyznami. Walczyliście dzielnie.
– Nasza walka się nie kończy – odparli ceremonialnie wzruszeni chłopcy.
Has kiwnął na nich głową, a oni uśmiechnęli się, pełni dumy i pobiegli, jakby
wstąpiły w nich całkiem nowe siły.
– Dobrze zrobiłeś – powiedziała do męża Soco, ściskając jego dłoń.
– Mamo, jestem głody – odezwał się ponownie Janni.
Kobieta przytuliła dziecko, a potem wzięła je na ręce i skierowała się
w stronę domu.
– Mama się tobą zaopiekuje – wyszeptała mu do ucha.
– Pójdę do wioski – rzucił na pożegnanie Has.
Nie był przygotowany na to, co zastał.
Przed domem medyka stało kilkoro ludzi, próbując zajrzeć do środka.
Has przepchnął się między nimi, wszedł do domu, z niewielkiego korytarza mógł
zobaczyć wszystko, co działo się w pokoju przyjęć. Zatrzymał się w pół kroku.
Na stole leżało ciało Kanno. Jego matka pochylała się nad nim, rosząc je
łzami. Medyk stał w kącie, patrząc przed siebie, załamany i wyczerpany.
Skóra chłopca przybrała kolor identyczny jak pancerzyki straszulków.
Medyk litościwie zaszył jego powieki, zapadłe przez brak gałek ocznych. Rozchy
lone usta ukazywały bezzębne dziąsła. Has pomyślał, że to będzie kolejny
widok, który nie da mu zmrużyć nocą oka. Mimo że mężczyzna był myśliwym
nawykłym do oglądania i oprawiania zwierzęcych zwłok, widok błękitnego
ciała okaleczonego dziecka wywoływał u niego mdłości.
Jedyna kobieta w pomieszczeniu zanosiła się szlochem, tuląc do siebie
martwego syna.
Medyk podszedł do Hasa, dając matce czas na pożegnanie dziecka.
Kiedy mężczyźni wyszli z domu, mały tłumek przed nim prędko się rozstąpił,
z pewnością zajęty plotkowaniem i snuciem domysłów.
– Udało wam się – bardziej stwierdził niż zapytał medyk.
– Wszyscy przeżyliśmy tę noc – potwierdził nowo przybyły. – Prawie
wszyscy. – poprawił się zaraz.
– Może tak jest lepiej – ciągnął Der. – Okaleczony pierworodny nie mógłby
prowadzić gospodarstwa, a jego rodzina ma jeszcze pięcioro innych dzieci.
Kanno nie chciałby żyć w ten sposób.
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Has bez słowa pokiwał głową, rozumiejąc tok myślenia medyka, lecz nie do
końca się z nim zgadzając. Drugi mężczyzna poklepał go po plecach.
– Nie wiem wiele na temat zatrucia słodkimi zębami, ale wydaje mi się,
że najgorsze macie już za sobą. Teraz musimy poczekać, aż organizm zrobi
swoje i pozbędzie się magicznej substancji. To pewnie za nią przybyły straszulki.
– Od dziś będę wierzył we wszystkie legendy przekazywane przez babki –
rzekł Has.
Medyk nie odpowiedział, lecz posłał mężczyźnie szeroki uśmiech. Skojarzył
się on Hasowi z prawdziwie wilczym grymasem.
– Nigdy nie wiemy, która gawęda okaże się prawdziwa – wyszeptał medyk,
obserwując odejście myśliwego.
Kiedy Has powrócił do domu, przywitała go Soco.
– Janni zjadł ogromne śniadanie i znowu śpi, a Gar poszedł za dom, by zmyć
z siebie krew. Zmień ubranie, chcę spalić wszystko, co mieliśmy dziś na sobie.
Nie będę ryzykować, że zostało na nas cokolwiek, co posiada magię tych małych,
krwiożerczych kreatur.
– Czy to konieczne? – zapytał Has, marszcząc brwi. – Sporo zapłacimy
za nowe ubrania dla czterech osób.
– Pięciu – powiedziała cicho kobieta. – Spodziewam się kolejnego dziecka
i mam przeczucie, że tym razem to będzie dziewczynka. Moja matka już zaczęła
szyć dla niej piękną, czerwoną pelerynę.
Has przygarnął do siebie żonę i pocałował ją, rozradowany.
– Jestem przekonany, że po tym, co dziś przeszliśmy, los wynagrodzi nam to
i ześle szczęśliwe, pozbawione baśniowych stworzeń życie.
Niedaleko ich chaty zawył wilk.
Has pomyślał, że o tej porze wilki zwykle trzymają się daleko od wioski.
Zignorował to jednak i skoncentrował się na kojącej myśli, że jego rodzina na
reszcie jest bezpieczna.

Luiza Leszczyńska
Na co dzień mieszka w Krakowie, ale często opuszcza go na rzecz wizyt
w najpiękniejszych miastach Europy. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania
śpiewaczką. Interesuje się współczesnym kinem francuskim, fotografią i mitologiami.
Od dziecka marzyła o pisaniu powieści fantastycznych, podróżach i domku w górach,
w którym mogłaby spędzać czas przy winie i dobrej lekturze. Jej opowiadania ukazały się
między innymi w Creatio Fantastica oraz w Białym Kruku.
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Żył sobie kiedyś król...
Kamil Muzyka

Jego królestwo okalały góry, równiny, doliny i rzeki. Ziemie jego sięgały
dwóch mórz, co czyniło z niego największe państwo na kontynencie.
Jego królestwo było bogate. Bory pełne zwierza, ziemie płodne, rzeki czyste
i wartkie, a góry hojnie oddawały swe skarby. Wody były pełne ryb i wielorybów,
a deszcze padały regularnie, więc żyznych ziem nie niszczyły ni susze, ni powo
dzie. Kupcy zjeżdżali z głębi lądu i z krain za wielkimi wodami, by wymieniać się
tkaninami, dziełami rzemieślników i przyprawami. Przybywający uczeni wspól
nie studiowali księgi i prowadzili długie dyskusje o budownictwie i astronomii,
z których słynęło królestwo. Stolica posiadała amfiteatr, muzea znajdowały się
w każdej Marchii. Wszystkie miasta i osady łączyły szlaki wyłożone kamieniami,
a najważniejszych traktów pilnowały drużyny mężnych zbrojnych wybranych
przez króla.
Mieszkańcy tej bogatej krainy byli szczęśliwi tak, jak tylko szczęśliwi mogą
być ludzie. Nie tylko bowiem ich kraina była miodem i mlekiem płynącą, ale i ich
król należał do władców mądrych i dobrych.
Króla każdego poranka budziły słońce i służba. Jak każdy mieszkaniec tych
krain, król dzień zaczynał od dziękczynnego gestu w stronę Łuku, zwanego
też Słonecznym Mostem. Według mędrców, bogowie stworzyli tę gwiezdną
budowlę, by przemieszczać się między światami. Czasami z tej budowli
spadały okruchy, które lecąc ku ziemi, przybierały barwę żółtą, niebieską lub
fioletową. Mieszkańcy królestwa znajdując na polach kawałki mostu, uznawali
to za znak szczęścia zesłanego im przez Bogów. Jednak wśród uczonych nie było
porozumienia, co do odpowiedzi na pytania: czy most kiedykolwiek się zarwie,
czy Bogowie go naprawiają?
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Jak powiadali mędrcy z południowego kontynentu, istnieje takie miejsce
na wielkich wodach, idealnie pod mostem, gdzie nie widać jego blasku, lecz jego
chłodzący cień. Z kolei inni mędrcy powiadali, że w innych krainach tak samo
widać łuk Słonecznego Mostu. Niektórzy sugerowali, iż Łuk może być w istocie
pierścieniem okalającym cały świat. „Jednak jaki cel mieliby Bogowie, budując
most w formie obręczy nad światem?” – pytali inni mędrcy. Król uwielbiał słu
chać uczonych i ich opowieści o strażnikach Łuku – widocznych na niebie punk
tach światła, okrążających go kilkukrotnie każdego wieczora. Król z królową
często rozmawiali o najnowszych odkryciach botaników, przyrodników, glebo
znawców, wodoznawców, alchemików. W takim samym uwielbieniu dla wiedzy
chowali przyszłych następców tronu.
Król pamiętał, jak uczył swoich synów i córki rozpoznawać śpiew ptaków
oraz ich kolory. Kiedyś, gdy najmłodszy syn spytał, czy ptaki dolatują do Mostu,
Król odpowiedział:
– Nie wiem, musimy zadać to pytanie naszym uczonym. A jeśli oni tego nie
wiedzą, to znaczy, że istnieje kolejna tajemnica do odkrycia. Może kiedyś to
właśnie ty rozwikłasz tę zagadkę?
Jednak te piękne czasy przeminęły, bezpowrotnie sprawiając, że nad tą
niegdyś dostatnią krainą nawet kruki już nie kraczą. Pewnej straszliwej nocy
niebo na zachodzie, tam, gdzie samotna stoi wieża, rozjarzyło się feerią barw.
Nie była to łuna odległego pożaru ani świetlista aurora, lecz piekielna sara
banda nierzeczywistych świateł. Szaleńczy taniec błysków w nieopisywalnych
kolorach, któremu towarzyszyły dźwięki, jakby szponami darto pancerz.
Śmierć przyszła niczym wiatr. Ci, co zdążyli zasłyszeć krzyk konających,
sami padali wkrótce potem. Padali chłopi i szlachetnie urodzeni. Padali mędrcy
i kupcy, rycerze i kowale. Padali uczeni i kapłani, nie dając odpowiedzi.
Padali felczerzy, co nie raz królestwo przed zarazą obronili. Na nic zdały się ich
nauki o obmywaniu dłoni. Na nic zdobycze cywilizacji. Nawet lekarstwa leżały
bezużytecznie. Nie miał kto ich podać, gdyż śmierć dosięgła jednako cierpiących
i uzdrowicieli. Padały zwierzęta i ptactwo, co przybyło na żer. Obumarła cała
przyroda, a rzeki zamieniały się w plugawą toń, nierzadko niosąca zmarłych.
Z czasem wszystko umilkło. Ani zwierz odgłosu nie wydawał, ani drzewa nie
szumiały ogołocone z liści. Dzieci już nie biegały. Spoczywały w mogiłach wraz
ze swymi ojcami i matkami. Służba, choć wierna i oddana, padała na posterunku
podczas pozbywania się ciał i grzebania zmarłych. Król pochował własnymi
rękami swoją królową i swoje dzieci. Targała nim rozpacz, kiedy synom i córkom
zasypywał ich dziecięce, blade twarze. Każdemu z nich wręczył ich własny
drewniany miecz. Spoczęły razem z matką w Ogrodzie Zamkowym. Królową zaś
pogrzebał w koronie i z amuletem.
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– Przecież to nie godne królowej i książąt, by odejść bez orszaku! – Łkał silny
i mądry Król. Łkał z bezsilności, gdyż nie był w stanie ich ocalić.
Potem Król z ostatnimi sługami wrzucał ciała ludzi na odczepione od
martwych koni wozy, by mogli je sami ciągnąć do zbiorowych mogił, gdzie
składano zmarłych. Tyle, ile mógł. Tyle, ile miał sił. Nieraz zdążył tylko usłyszeć
ostatnie słowa jakiegoś dogorywającego człeka.
– Panie… uratuj moje dzieci – wysapał konający piekarz, nie zdając sobie
sprawy, że nie było już kogo ratować.
Czarnoksiężnik zabrał królowi wszystkich poddanych. Czarnoksiężnik
z Wieży, żyjący poza granicami jego królestwa, zamknięty z wiedzą i tajemni
cami, o których jego nadworni mędrcy i uczeni woleli nie wspominać.
Czarnoksiężnicy żyli w odosobnieniu. Czasami głęboko w podziemiach,
czasami w strzelistych wieżach. Niejeden żył w powietrznym pałacu.
Te, niestety, nie były wieczne i ich wędrówki kończyły się gdzieś w toniach lub
w objęciach ziemi.
Król wiedział skąd śmierć przybyła. Nic nie wskazywało jednak, dlaczego
Czarnoksiężnik uśmiercił poddanych i całą przyrodę. Czym zawinił Król
tajemniczemu rezydentowi Wieży?
Ważniejsza od odpowiedzi na to pytanie. była pomsta za niewinnych ludzi,
których klepsydry czasu roztrzaskano jednym machnięciem potężnego kostura.
Król wyruszył w podróż sam, bez giermka i bez koni. Wziął ze sobą swój
miecz, plecak jednego ze swoich łowczych, napierśnik, siekierkę, koce, ubrania
wojenne i to, co nadawało się do zjedzenia ze spiżarni zamkowej. W bukłaki
nabrał wody i wina. Pierwszy raz od swoich narodzin nie będzie mógł pić prosto
z rzeki, a przecież czystość rzek była powodem podziwu sąsiadów i podróżnych
odwiedzających królestwo jeszcze za czasu panowania jego ojca.
Zastanawiał się, czy ta sama tragedia dotknęła inne państwa. Znikąd nie
nadchodziły wieści. Ptaki pocztowe uciekły lub wymarły, a gońce dusze wydali.
Pozostawała więc jedynie niepewność i zgroza.
Trakt na zachód wyglądał przerażająco jak nigdy. Gleba była jakby martwa,
a drzewa przegnite. Łuk świecił swoim blaskiem nad spustoszoną krainą, chociaż
powoli zachodziły nań chmury, jakby bogowie nakładali całun na ten świat,
nie chcąc oglądać trupa pod swymi stopami. Zapach nienaturalnego rozkładu
i upiorny widok ludzi powalonych w trakcie pracy, dzieci pomarłych podczas
zabawy, ptactwa zaścielającego usychające pola. Szedł jednak przed siebie
osamotniony Król. Szedł po szczątkach swoich poddanych i przez opustoszałe
zabudowania swego królestwa. Chociaż skarbce pełne, piwnice bogate, suweren
został nadzorcą grobowca. Na nabrzeżach mijanych rzek widział przycumo
wane kupieckie i frachtowe statki, pokłady i nabrzeża zasłane ciałami tragicznie
zmarłych.
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Powoli zbliżała się noc, a Król przyjął gościnę niewielkiej chłopskiej chaty,
uprzednio pożegnawszy gospodarza i jego rodzinę padłą na polu. Chata, chociaż
zadbana, ziała potworną pustką, potęgowaną przez dobytek mieszkańców pozo
stawiony tak, jakby lada chwila mieli wrócić i ugościć podróżnika. Z okiennicy
w małej izbie padało słabe światło, jakby chcąc pocieszyć szmacianą zabawkę
leżącą na brzegu dziecięcego łóżka Wiatr wiał upiornie, jak duchy tych, co śmierć
zabrała bez ostrzeżenia. Król nie mógł odegnać myśli, że może to wołają go
rozgniewani ludzie, których nie był w stanie ocalić. Czuł, jakby zawiódł swój
lud, swoją królową, swoje dzieci.
Przez dziury w okiennicach Król widział blask Łuku i jego strażników.
Zobaczył, jak bezgłośnie spadały okruchy. Jakby nigdy nic. Król począł zanurzać
się we wspomnieniach Myślał o tych ludziach potrafiących czekać całe życie
na znalezienie okrucha. Śpiewali piosenki i wystawiali sztuki opowiadające
o Bogach i śmiertelnikach żyjących na Moście. W niejednej historii okruch
przynosił pospolitemu człowiekowi niebywałe szczęście. W innych opowieściach
Bogowie sami spadali na ziemię pod postacią okruchów. Nierzadko boginka
prosiła śmiertelnika o dowód męstwa lub chciała sprawdzić prawość młodego
księcia. Królowi napływały łzy do oczu na wspomnienie królowej, która jeszcze
jako księżniczka śpiewała pieśń, przygrywając sobie na lutni:
Przynieś mi blask, co z nieba spadł,
bym zaniósł go brance mej,
a gdybym mógł, zatrzymałbym czas,
i uwiecznił radość jej.
Lecz czas wciąż gna w cwał,
a gwiazdy głuche są1
I Król płakał, gdy przed oczami jawił mu się obraz jej pięknej roześmianej
twarzy. Pamiętał, jaką radość sprawiały jej tańce dworskie, obrady, narady
i czas, jaki spędzali z dziećmi.
Wyruszył następnego dnia, niczym posępny duch dawnego blasku
królestwa. Król, który nie spocznie, póki nie pomści swoich poddanych i swo
jej rodziny. Prerogatywą króla było prawo do wymierzania kary za pomocą
miecza. W praktyce jednak tego prawa nie stosowano od dobrych kilku pokoleń.
W całym swoim życiu, nigdy nie spotkał nikczemnika zasługującego na ścięcie.
Wędrując kolejny dzień, wdzięczny był swemu Pierwszemu Łowczemu za jego
nauki pozwalające przetrwać nawet w leśnej głuszy. Król niegdyś traktował te
rady jako formę dystansu do własnego tytułu i tego, co ze sobą niósł. Nigdy nie
1

Na podstawie Bring Me A Star w wykonaniu Cynthii McQuillin
34

Kamil Muzyka
musiał myśleć o posiadaniu dodatkowej pary butów, odpowiednim ułożeniu
plecaka, ewentualnym czerpaniu wody z deszczu czy zastawianiu sideł na małe
zwierzątka leśne. Przecież król, otoczony służbą, tylko w ludowym porzeka
dle gdzieś chodził piechotą. Władcy ziem podległych królowi zapewniali mu
podwodę i przewód, tak samo jak sojusznicy, do których przybywał z wizytą.
Teraz musiał pokonywać mosty, groble oraz wzniesienia na swych własnych,
obutych nogach.
Dni dłużyły się. Prowiant powoli malał, a stopy miał obolałe. Króla jednak
motywowały honor, żal i gniew. I choć nie dawały mu one spokojnych snów,
dodawały mu sił, dzięki nim z każdym krokiem był coraz bliżej Wieży. Jej ponury
kształt zastąpił w myślach Króla gwiazdę przewodnią i jakiekolwiek naturalne
poczucie kierunku. Siedziba Czarnoksiężnika zawładnęła jego umysłem tak
dalece, iż czasem miał wrażenie, że ciemny kontur odcinający się ostro na tle
nieba nie tyle go prowadzi, co wręcz przeciąga do siebie z nadnaturalną mocą.
Wieża zdawała się czarna z daleka, chociaż król wiedział, że to tylko złudzenie
wywołane światłem i odległością.
Król postanowił odpocząć przed dalszą podróżą. Rozłożył koc, po czym
poszedł obciąć siekierą gałęzie i konary z pozbawionych liści drzew. Ku jego
zdziwieniu, nie były suche. Wręcz niezwykle miękkie, i wypływała z nich mętna
żywica. Ze względu na dziwną konsystencje roślinności ciężko szło mu rozpale
nie ognia. Gałęzie paliły się niechętnie i unosiły się z nich kłęby cuchnącego
dymu. Nie pomogło dokładanie innego opału, gdyż i jego stan odbiegał od normy.
Liście powinny być bardziej suche, a trawa nie powinna się lepić.
Nawet siedząc przy ogniu, widział ponurą siedzibę Czarnoksiężnika na tle
poszarzałego nieba. Dopiero teraz zwrócił na to uwagę; nie była to właściwa
pora roku na taką szarość. Niebo na wschodzie zdawało mu się inne, niby
widziane przez zmętniałe przeźrocze i wypaczone w źle oszlifowanej soczewce.
Wpatrywał się w tę anomalię i rysującą się na jej tle wieżę, póki zarys kon
strukcji nie zaczął zlewać się z zapadającym zmrokiem.
Patrząc w tańczące płomienie, rozmyślał o Czarnoksiężniku. Czy będzie
błagał o litość, o wybaczenie? Czy powie mu, dlaczego wszyscy jego poddani
zginęli? Umysł pełen gniewu zaczął tworzyć scenariusze. I z każdą kolejną
chwilą wzmagało się w nim przeczucie, iż nie wyjdzie z tej wieży żywy.
Nie lękał się tego. Nie miał już czego się lękać, gdyż, niczym boski siłacz, niósł
na swoim grzbiecie całe królestwo, z którego wysypują się popioły i kości pod
danych. Gorąco ogniska nie przynosiło spokoju. Zdawało mu się, że w cieniach
widzi postacie, miał wrażenie, iż obserwują go, stojąc w bezruchu. Stawał wte
dy z mieczem w dłoni, kręcąc młynek, potem wykonując markowane ciosy.
Jego nogi i ręce ruszały się w wyćwiczony sposób. Ale nawet to nie dawało mu
ukojenia. Jakby do rąk i nóg uwiązano mu kamienie, i tylko jego gniew pozwalał
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mu przemóc ich ciężar. Ciosy wydawały się energiczne, cięcia i pchnięcia sta
rannie zgrane, jednak widać było w nich zmęczenie, odchylanie się klingi. Czy to
jego poddani siedzą na jego barkach? Czy to jego królowa i dzieci dodają ciężaru
głowni?
Gdzie jesteście, upiory?, szeptał, patrząc na snujące się między martwymi
drzewami cienie. To mógł być obłęd.
– Przyszliście się ze mną zmierzyć? – zapytał Król, stając na lekko ugiętych
nogach, trzymając oburącz oręż w pozycji orzącego. – A może przyszliście
mnie osądzić?!
I stał tak pośród mroku, niósł w sercu cierpienie i brzemię honoru całego
królestwa. On, obrońca królestwa i jedyny jego rycerz. Ostatni mściciel…
Lekki podmuch poruszał gałęziami drzew, a na niebie rozległ się huk
spadającego okrucha. Czyżby znak od Bogów? Jego złotawa poświata była ledwo
widoczna zza szarego nieba. Tak samo jak poświata Łuku. W końcu zawinął
miecz w pałatkę i położył się na kocu przy ognisku. Jutro spotka Czarnoksiężnika.
Jego wieża stała czarna, tak czarna, iż już niemal całkowicie zginęła w mrokach
nocy i tylko sam jej wierzchołek odcinał się na tle przymglonego blasku Łuku.
Żadnej smużki dymu ponad iglicą, żadnej poświaty bijącej z okiennic.
Rankiem zerwał się wichura. Ani słońca, ani Mostu nie dało się dostrzec
na niebie. Szarość spowijała martwy las. Drzewa były jedynie cieniami
majaczącymi w gęstej jak mleko mgle, której nijak nie rozwiewał wiejący od rana
wiatr. Zaiste dziwna była to mgła i Król nie mógł pozbyć się wrażenia, iż podob
nie jak anomalne niebo na wschodzie, tak i ta mgła nie są pozbawione jakiegoś
mrocznego nadnaturalnego pierwiastka, który wypacza i odmienia. Wszystko
zdawało się tu być inne, nawet zapach. W pierwszym momencie Król pomyślał,
że to musi być wina padliny, bo truchła zwierzyny leżały wszędzie. Pojedynczo
lub stadami, zależnie od życia, jakie te zwierzęta prowadziły. Jednak dławiący
mdły fetor nie był wonią towarzyszącą normalnym procesom rozkładu, a mimo
to wydawał się Królowi znajomy. Zapach łudząco podobny do tego unoszącego
się z palonego drewna podczas ostatniej nocy. Przyjrzawszy się bliżej jedne
mu z mijanych drzew, dostrzegł więcej zmian. Drzewo było niezaprzeczalnie
dotknięte przez tę samą zgubną moc, jaka wyniszczyła wszelkie życie w jego
królestwie. A wyglądało o tyle gorzej, iż porastający je mech przybrał o wiele
bardziej wynaturzoną i plugawą formę. Jak bezkształtny krab, toczący ciało star
ca, jak wrzody i opuchlizna ociekające cuchnącymi wydzielinami. Drzewo było
martwe jak wszystko inne w tym upiornym lesie, jednak mech był nienaturalnie
brązowy i zdawał się poruszać. Jak pełzające ucieleśnienie upiorności, rodem
z najmroczniejszych ludzkich koszmarów. Niczym roztopiony wosk w naczyniu
gorącej wody, płynący powoli po gałęziach, które winien porastać.
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Król brnął dalej przez to przygnebiające królestwo śmierci i rozkładu.
Do Wieży nie prowadziła żadna ścieżka. Czarnoksiężnika nikt nie odwiedzał,
nikt mu też nie zostawiał prowiantu. Magowie na dworze Króla opowiadali nie
raz o pustelnikach, których samotnie nie miały nawet drzwi. Podobno część
czarnoksiężników i magów poruszała się wyłącznie im znanymi metodami, tym
samym uniemożliwiając zwykłym śmiertelnikom dostęp do swych tajemnic.
Ta wieża wyglądała inaczej. Była jakby stworzona z jednego kamienia.
Jej mur nie miał szczelin, jednak porośnięty był tym samym brązowym mchem,
który Król dostrzegł podczas swej przeprawy przez las. Wśród naturalnych
barw skały, z jakiej zbudowano siedzibę Czarnoksiężnika, dominował błękit,
choć w strukturze kamienia uwidaczniały się też drobne żyłki i kryształki
w rozlicznych migotliwych i trudnych do nazwania barwach. Smukła wieża,
szersza u podstaw, wyglądała na zaniedbaną. Z okiennic wyrastało coś
na podobieństwo krzewu o brudnobrązowych pędach pokrytych nieregularny
mi sczerniałymi plamami, przywodzącymi na myśl wrzody. Gdy Król zbliżył się
do Wieży, poczuł dziwne drgania. Niby odgłos niesiony przez mur. Odłożył ple
cak i koc, założył hełm i napierśnik. Znalazłszy drewniane wejście, próbował je
otworzyć. Niestety, zaryglowano je od środka, dlatego też władca zdecydował
się użyć siekiery.
Każde uderzenie w drewniane, czarne drzwi koloru niosło za sobą dud
nienie. Ale co kilka dudnień znowu mógł poczuć drganie muru i pomruk, falę
dźwięków tak niskich, że wychwytywanych bardziej całym ciałem niżli w istocie
słuchem. Z mozołem wyrąbawszy sobie wejście w zamkniętych drzwiach, Król
zauważył, że wnętrze wieży pokryte było dziwnymi, brązowosinymi naroślami.
Obnażając miecz i chowając siekierę za pas, ruszył w górę krętych schodów.
Jedynym światłem, jakie tu trafiało, było to przechodzące przez zarośnięte
otwory okienne. Pochodnie znajdowały się na swoich miejscach, jednak daw
no wygasły.
Głęboki niski dźwięk powtarzał się. Trzymając się ręką ściany, Król czuł,
że coś jest z tymi drganiami nie tak. Metodą pokazaną mu przez swoich uczo
nych, przyłożył łokieć do muru, po czym włożył palec tej samej ręki do ucha.
I oto nieregularny pomruk stał się głosem, nieludzkim i odległym, tym niemniej
zrozumiałym.
– Ooodddejćśśś…śśśmierrrtttelyyykhhhu…
Powarkiwała kamienna ściana. Słowa powtarzały się w nieregularnych
odstępach czasu. Król posłuchał jeszcze chwilę dźwięków przenoszących się
przez mury.
– Wyyyhhhośśś się sssmej wiessszzzy. Ossszszeghhham Csssie.
Jednak ostatni kawaler królestwa nie zamierzał posłuchać się
Czarnoksiężnika.
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– Wiesz, po co przybyłem! Na honor! Zapłacisz za swoje zbrodnie! – zawołał
Król, aż echo poniosło się po całej Wieży.
Odpowiedziały mu wyłącznie gniewne odgłosy, które czuł w ścianach i po
destach.
Na szczycie znajdowało się wejście do komnat Czarnoksiężnika. Drzwi były
wyłamane z zawiasów, natomiast całość blokowała dziwna narośl. Król wykonał
cięcie mieczem. Usłyszał pomruk dłuższy i głośniejszy niż to, co słyszał wcześniej.
Sięgnął po siekierę i przeciął grube konary czegoś, co chyba nie było rośliną.
Otworzywszy sobie drogę, przekroczył próg, spojrzał na komnatę pokrytą tymi
pnączami i czymś, co przypominało nieco zwyrodniały mech porastający leśne
drzewa u podnóża Wieży. Na podłodze, w plamach różnych płynów, walały
się księgi. W powietrzu unosił się ostry zapach odczynników alchemicznych
zmieszany ze znajomą już wonią chorobliwego rozkładu. Stół leżał przewrócony,
a to, co za nim stało, przeraziło Króla.
Pnącza trzymały się sufitu, a z nich zwisało porośnięte nimi ciało w po
dartych szatach. Mógł się domyśleć, że to Czarnoksiężnik, pomimo zdeformo
wanej, wykrzywionej w rozciągniętym wyrazie przerażenia twarzy, która nie
przypominała ludzkiej. Król nie zastanawiał się nad tym, że jego umysł odru
chowo poszukuje podobieństw do człowieka. Jedna z nóg tego powykręcanego
monstrum przechodziła w mięsisty konar, niby drzewa, jednak szkarady i ohydy.
Z jednej z rąk wyrastało pnącze sięgające sufitu, zaś w drugą wrosła jakaś księga
z kartami pokrytymi tajemniczymi symbolami.
Wykrzywiony i zwyrodniały, jak się wydawało zezwłok, nie był martwy
i poruszał się w jakiś schorzały i nienaturalny sposób. Całkowicie odmien
ny od tego, w jaki winna poruszać się zrodzona w naturalnym świecie istota.
Król, z mieczem w obu dłoniach, podszedł powoli do poruszającej się i rzeżącej
szkarady. Wydawany przez kreaturę dźwięk wzmógł się, gdy postać próbowała
przemówić, o ile brzęcząco-dudniące dźwięki można było określić mową. To coś
zaczęło machać jakąś winoroślą, czy inną wyrastającą macką. Pozostałe pędy,
w tym i kilka wyrastających z oczodołu Czarnoksiężnika, falowały niczym macki
demonicznej kałamarnicy; poruszały się w chaotycznym tańcu. Ostatni mo
narcha i jedyny rycerz, zlany zimnym potem, pchnął mieczem tę groteskowo
zdeformowaną istotę. Cios sięgnął celu. Rozległ się wrzask. Kilka mackowatych
pędów wiło się po posadzce tuż pod stopami Króla. Jeden z nich owinął się wokół
kostki samotnego bohatera, gdy ten mocnym ciosem oddzielił ją od reszty ciała
stworu. Król w szale, gniewie i nieludzkiej furii zaczął ciąć, rąbać i pchać po
twora. Pędy konwulsyjnie cięły powietrze, próbując powstrzymać miecz przed
wymierzeniem kary. Odrąbywał z krzykiem coś, co miało być kończynami,
a jego miecz, napierśnik oraz twarz pokrywały rozbryzgi krwi istoty, byłą ongiś
Czarnoksiężnikiem. Jakkolwiek chaotycznym nie zdawałyby się obserwatorowi
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ruchy i ataki wymierzane królewską ręką, stanowiły one jedynie odpowiedź
na konwulsyjne ruchy licznych ramion abominacji, z którą władcy przyszło się
mierzyć. Ten jednak nie zważał na rany zadawane przez ruszające się pnącza.
Na każdy krok w tył czynił dwa kolejne do celu, nawet gdy cofał się pod naporem
uderzeń czy ślizgał się na cuchnącej rozkładem posoce tej kreatury. Parł do
przodu, nieubłaganie, niczym samo przeznaczenie. Jeszcze parę pchnięć wymie
rzonych w przerośnięty schorzałą tkanką tułów, jeszcze tylko kilka ciosów przez
zdeformowany czerep. Stwór opadł, zwiotczał. Zginął.
Król ponownie spojrzał na tę istotę – nie zdradzała oznak życia. Zdeformo
wana i wykrzywiona w upiornym spazmie twarz pozostała nieruchoma, bez
życia pozostały poodcinane królewskim mieczem ramiona i macki. Lecz władca
dla pewności oddzielił rozszerzony czerep i chwycił go za pozostałą kępkę
lepkich włosów.
Zszedł z zakrwawioną głową z Wieży. Usiadł na pozostawionym plecaku
i rzucił przed siebie głowę. Ta, ze względu na nietypowy kształt, nawet się nie
poturlała po ziemi, tylko patrzyła na Króla w przerażeniu, z otwartą gębą, jed
nym okiem ludzkim, a drugim podzielonym na dwa osobne, w miejscu, gdzie
przerosły przez nie pędy. Król wiedział, że nic już nie zwróci życia jego bliskim.
Jednak nie mógł pozwolić, by ich śmierć nie została pomszczona. Patrzył się
posępnie na to, co jeszcze nie dawno było Czarnoksiężnikiem. Postanowił, że je
dynym sposobem, by Czarnoksiężnik się nie odrodził, będzie spalenie całego
miejsca.
Król zostawił za sobą płonące truchło, wraz z jego wieżą i księgami. Wyruszył
w drogę powrotną. Jedyne, do czego mógł wrócić, to groby umarłych. To, co mu
zostało, to własnoręcznie wykuć w katakumbach grób dla swojej królowej i ich
wspólnych dzieci. Czas pochować je z należytą godnością.
Wędrując traktem, mijał te same, co uprzednio, scenerie, jednak jakby
odmienne. Może to tylko perspektywa i zauważenie pewnych detali, których
wcześniej nie dostrzegał. Następnego dnia po śmierci Czarnoksiężnika zaczęło
padać. Czuł, że woda była mętna.
Śmierć Czarnoksiężnika pozostawiła w jego sercu i umyśle dziwną pustkę.
Król nie spodziewał się, że wyjdzie z tego starcia żywym, i teraz, gdy wszystko
się już dokonało, pozostał całkiem sam. Bez konkretnych myśli, emocji czy
celów. Wędrował więc w deszczu, pokonując kolejne mile, krok za krokiem,
za jedynego towarzysza mając szum spadających kropli.
Przyszedł jednak czas, że opuściło go to odrętwienie wiążące jego umysł.
Począł sobie zadawać pytania.
Dlaczego tylko on przeżył?

40

Kamil Muzyka
Gdyby jego królewska krew i dziedzictwo przodków dawałyby ochronę
przed plugawą magią czarnoksiężnika, to jego dzieci wciąż by żyły. Gdyby to
amulet ochronny który nosili oboje jako symbol władzy, był tak skuteczny –
przeżyłaby i królowa. Czyżby to był jedynie ślepy traf, krzywy uśmiech losu,
okrutną igraszka fortuny?
Król nie wiedział. Nie znajdował odpowiedzi. Dawniej zadałby to pytanie
mędrcom albo uczonym. Ale teraz… Nie było już mędrców, uczonych, ani
magów, którzy mogliby mu pomóc. Nie było już nikogo…
Skończyło mu się jedzenie. Kończyło się wino i woda. A deszcz padał dalej.
W drodze powrotnej przenocował w tej samej gospodzie, gdzie wcześniej.
Wiał ostry wiatr, a woda zacinała w okiennice. Postanowił rozpalić ognisko
z drewna, jakie znalazł pod gospodą. O dziwo to drewno nie miało w sobie tej
dziwnej żywicy. Król, siedząc na drewnianym, chłopskim stołku, patrzył znowu
w ognisko. I nadal mu się wydawało, że obserwują go cienie. Zdawało się, że są
gdzieś zawsze na krańcu kąta widzenia. Skradają się i uciekają, gdy odwraca
głowę. Położył rękę na mieczu zakrytym pałatką i skierował pytanie w cień:
– Czy oskarżacie mnie?
Jednak odpowiedziało mu tylko echo. Dla Króla nie było to zwykłe
doświadczenie. Cienie w kątach izby opuszczonej chaty wyglądały jak ludzkie
postacie. Może oszalał?
Lecz czym jest szaleństwo?, pomyślał. Poczuciem, że zabicie potwora przywróci
życie zmarłym? A może to, że bardzo chcemy wierzyć, że Bogowie nas słuchają
i spełniają nasze błagalne prośby, jak dobrzy królowie niebios? A potem, jak nie
działają, sami chwytamy za oręż i stajemy się „narzędziem sprawiedliwości”.
Wzrokiem przeszedł z ognia w cienie tańczące na suficie.
– To jak z wami jest, Bogowie? Prowadzicie sobie swoje wojenki, niekończące
się uczty, a my mamy was grzecznie czcić i wierzyć, że łaskawie coś nam spada
z waszego Mostu?
Gniew. Gniewu nie ugasiło zabicie straszydła z Wieży. Nie, gniew wynika
nie z tego, że coś drogiego zostało zabrane. Królewski gniew wynikał z tego,
że to już nie wróci. Bezsilność wzmagana osłabieniem, którego nie ukoi nawet
przygniatający go do ziemi sen.
Świt skryty był za chmurami przynoszącymi deszcz.
Kiedy opuszczał chatę spojrzał na pole. Widniała tam dziura z osmalonym
środkiem. Podszedł do leju i znalazł w nim małą grudkę żelazistego okruchu
Łuku.
– Znak od bogów – mruknął pod nosem.
Gdy był już parę godzin drogi od zamku, przestało padać, chociaż niebo
nadal pozostawało szare.
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Wracał jako mściciel bez mszczonych, bez fanfarów, bez heroldów.
Sam, samotny. Król, a może włóczęga? Gdzie jego poddani i rycerze? Gdzie miasta
pełne mieszczan i rzemieślników? Gdzie kupcy i mędrcy? Tylko zwłoki, których
nawet ptactwo nie ruszy.
Czuł jednak, jakby ktoś go obserwował. Co jakiś czas odwracał się.
Czasami nawet próbował krzyknąć, jednak odpowiedzią było tylko echo jego
własnego głosu. Raz nawet usłyszał ptaka. Ptaka, który śpiewał niewyraźnie
i milkł. Może to zmęczenie, może obłęd.
Tak, zmęczenie, na pewno.
Czuł, że każdy krok jest coraz cięższy. Przed oczami miał wspomnienia swo
jej Królowej, dzieci, swoich poddanych, Obłęd…
Był już blisko przedzamcza, zbliżał się do miejskich zabudowań. Zauważył
ruch. I ludzkie sylwetki wychodzące spomiędzy budynków i zza murów.
Szli w jego stronę. Tuż obok niego, na łące, inne postaci zaczęły wygrzebywać
się z ziemi. Niekompletne, bezskórne, miejscami prześwitywały same kości.
To jego poddani wrócili.
Chcieli przywitać swojego Króla i wybawcę.
A wśród nich małe postaci z drewnianymi mieczami.
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w prawie własności przemysłowej, prawie kosmicznym oraz prawach sztucznej inteli
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O Syrenach
Aleksandra Brokman

– Pora wracać.
Febane zdawała się mówić do siebie. Jej głos wibrował od smutku, wzrok
błądził po monotonnym krajobrazie. Chmurne niebo, szarawe fale, brunatne
skały okolone morską pianą, a w oddali równie ponure wybrzeże. Nic tylko
ciemny piasek i bezdrzewne połacie spłowiałej trawy.
Wyblakły pejzaż wydawał się przedłużeniem syreny. Szmaragdowe upierze
nie na jej głowie dawno utraciło swą soczystą barwę, tak samo jak pokrywające
ogon i łokcie łuski. Szpony stępiały, głos stracił niegdysiejszą moc. Wyglądała,
jakby powoli roztapiała się w tle. Malała. Gasła.
Wylegująca się na skale Xiope obróciła się na brzuch, rzucając towarzyszce
pytające spojrzenie. Ze wszystkich sił starała się ignorować rozlewający się po jej
ciele niepokój. Nie chciała martwić opiekunki. Zamachała ogonem, po czym
wskoczyła do wody, posyłając w powietrze fontannę kropel.
– Musimy wrócić na południe – powtórzyła Febane, gdy głowa młodszej
syreny znów pojawiła się ponad powierzchnią. – Przepłynęłyśmy kawał świata
i nie znalazłyśmy nowego domu. We dwie nic więcej nie wskóramy.
Xiope podpłynęła do skały, by oprzeć się ramionami o szorstki kamień.
Starsza towarzyszka obserwowała ją smutnym wzrokiem, z gracją unosząc
się na niewielkich falach. Febane należała do jednego z kluczy syren, które
dawno temu opuściły skały ich matek w nadziei na odnalezienie miejsca, gdzie
ludzie wciąż poddawali się urokom. Zaczęły od okolicznych mórz, stopniowo
zapuszczając się na dziksze, chłodniejsze wody. Starannie badały kolejne
akweny, opływały wybrzeża, próbowały polować. Co jakiś czas wysyłały kogoś
zp
 owrotem z wciąż tą samą wieścią: pieśni nie działają, magia umiera.
Podczas podróży złożyły jaja, by zabrać drugie pokolenie w dalszą drogę.
Xiope wykluła się na szerokiej, piaszczystej plaży, w odludnym zakątku jednego
z północnych mórz. Wychowała się na rybach, których mięso przesycone było
strachem, na opowieściach o lepszych czasach i na surowych lekcjach śpiewu,
które wydawały jej się tylko pustym reliktem świetlanej przeszłości. Ludzie
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nie reagowali już na niesione melodią zaklęcia. Słyszeli skrzek potwora i jeśli
syreny miały szczęście, uciekali na swych głośnych statkach. Jeśli go nie miały,
atakowali. Morope zginęła od pocisków wystrzelonych z ich długiej, huczącej
broni. Piękna, zwinna Morope o piórach czerwonych jak świeża krew.
W ciągu życia Xiope klucz kurczył się coraz bardziej, aż w końcu została sama
ze starą Febane. Bez sióstr, które wykluły się na tej samej plaży i towarzyszyły
jej w figlach, wyścigach i bitwach na znalezione w piasku ludzkie śmieci.
Bez dawnych opiekunek i nauczycielek.
Straciły tak wielu, a Xiope wciąż nie wiedziała, jak wyleczyć rany zadane
przez śmierć innych członków klucza. Spychała ból coraz dalej w głąb siebie,
tam, gdzie od dziecka trzymała dręczące ją pytania i niepokój.
Zniecierpliwione uderzenie ogona o morską taflę wyrwało ją z zamyślenia.
Febane ewidentnie oczekiwała odpowiedzi, ale co mogła odrzec Xiope? Że warto
szukać dalej? Że mogły się rozdzielić? Bała się zostać sama na bezkresnych
morzach i nie była pewna, czy potrafiłaby wykryć magię. Nigdy nie rzuciła uda
nego uroku. Wykluła się zdecydowanie za późno.
Skinęła głową, gdy Febane szykowała się do kolejnego machnięcia ogonem.
– Myślisz, że miejsce, gdzie magia nie umiera, w ogóle istnieje? – zapytała,
niemalże dławiąc się emocjami, które na moment wyrwały się spod kontroli,
by pognać na powierzchnię umysłu.
Febane jeszcze raz powiodła wzrokiem po szarym niebie i odległym, pustym
wybrzeżu, po czym kazała Xiope podążyć za sobą. Nie odpowiedziała.
Magia umierała stopniowo, z początku niemalże niezauważalnie.
Zaczęło się od statków, które przepływały obojętnie w oddali, nie reagując
na wyśpiewywane w ich stronę uroki. Z biegiem lat Febane i jej siostry musiały
podpływać coraz bliżej metalowych kadłubów, by zaczarować marynarzy
i zwieść ich ku ukrytej za zasłoną zaklęć śmierci. Niektóre zaplątały się w sieci,
lecz pozostałe wciąż mogły jeść, uprzednio napełniając swe ofiary smakowitą
mieszanką tęsknoty, fascynacji i pragnień.
Jednak zmiany postępowały dalej, aż w końcu upolowani mieszkańcy lądu
zaczęli budzić się z uroków. Szarpali się i wrzeszczeli, a gdy głodne syreny mimo
to wgryzały się w ich ciepłe ciała, czuły tylko ostrą gorycz strachu. Niektóre pluły
i wymiotowały. Inne zmuszały się, by przełknąć kilka kęsów, dławiąc się, krzywiąc
i płacząc.
Po kilku podobnych polowaniach nierozłączne szmaragdowe siostry, Febane
i Ligathe, zostały wysłane do wyroczni, by dowiedzieć się, jak sprowadzić świat
z powrotem na szlak, którym podążał od tysiącleci. Wypłynęły przepełnione
energią i wiarą, a po kilku dniach powróciły, by oznajmić siostrom, że znana im
od zawsze magia umierała, pozostawiając po sobie tylko popiół. Dodały jednak,
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że wciąż mogło istnieć miejsce, gdzie nie zaszły podobne zmiany, a ludzie nadal
poddawali się urokom. Wyrocznia nie przebierała w okrutnych słowach, ale dała
im także nadzieję.
Xiope słyszała tę opowieść wiele razy. Była ona fundamentem, na którym
opierało się jej życie. Powodem wędrówki. Przyczyną coraz częstszego głodu.
Najważniejszą myślą pokolenia, które opuściło syrenie skały.
Febane i Xiope płynęły prosto do celu, nie oglądając się na mijane morza
i zatoki. Spały na wodzie, splecione ogonami i rękami i tylko co jakiś czas pozwa
lały sobie na dłuższy wypoczynek na plaży. Xiope chciała wierzyć, że usłyszą
na syrenich skałach wieści, które rozproszą dręczący ją od dzieciństwa niepokój,
jednak Febane od dawna nie dała jej żadnych powodów do nadziei. Stara syrena
wydawała się całkowicie zrezygnowana. Raz wspomniała nawet, że chciała już
tylko zdążyć przed śmiercią połączyć podopieczną z i nnym k
 luczem.
Rozległe oceany świata były pełne niebezpieczeństw. Na swoim rodzi
mym morzu syreny nie musiały martwić się, że ktoś potraktuje je jak
zwierzynę, lecz podczas wędrówek nauczyły się uważać na szereg nowych
niebezpieczeństw. Xiope dobrze pamiętała, jak wesoła Evridia padła ofiarą orek.
Zręcznymi manewrami oddzieliły ją od reszty klucza. Były szybkie i równie
zajadłe. Woda zaczerwieniła się od obłoków krwi. Naszyjniki syreny zaczęły
opadać na dno, błyszcząc w rozświetlającym morską głębinę słońcu. Xiope, nie
zważając na niebezpieczeństwo, rzuciła się wtedy w ich stronę. Zdołała uchwycić
jeden: kawałek zielonego szkła opleciony znalezionym na plaży sznurkiem.
Zacisnęła go w dłoni i tłumiąc wzbierający szloch, wróciła do przerażonego
klucza. Fragmenty ciała Evridii opadały wokół niej w upiornym deszczu.
Chmury krwi rozwiewały się w odmętach oceanu. Od tamtej pory w obliczu
niebezpieczeństwa dłoń Xiope wędrowała do zielonego szkiełka. Niezmiennie
i bezwiednie. Jakby pamięć o śmierci mogła stać się tarczą.
Tak było i tym razem. Syrena otworzyła oczy obudzona wyciem niepo
dobnym do niczego, co kiedykolwiek słyszała. Szybko obróciła się na brzuch,
ślizgając się po wilgotnej skale. Dźwięk wydobywał się z krtani przedziwnej istoty,
która kształtem przypominała nieco ludzką kobietę. Unosiła się na grubych,
skórzastych skrzydłach, poznaczonych świeżymi bliznami. Miała olbrzymie
piersi i alabastrową skórę połyskującą w świetle wschodzącego słońca. Na jej
pozbawionej włosów głowie ziała niezagojona rana. Rozwarte we wrzasku usta
ukazywały ostre kły i rozdwojony język. Utkwiła srebrzyste jak blask księżyca
oczy w syrenie. Z jej spojrzenia emanowała wściekłość i siła.
Xiope szturchnęła Febane ogonem, obnażając zęby i wyprężając się
w gotowości do ataku.
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– Czego chcesz? – zapytała, odwzajemniając oszalałe spojrzenie. Kobieta prze
chyliła głowę, po czym wyrzuciła z siebie szereg niezrozumiałych dźwięków.
Słów? – Nie musimy robić sobie krzywdy.
Skrzydlata istota mówiła lub warczała dalej. Jej głos stał się bardziej naglący
i gniewny. Xiope wciąż nic nie rozumiała, ale teraz czuła na języku wyraźny
smak cudzych emocji. Zagubienie, frustracja, rozpacz i niepokój… Tak bardzo
podobny do tego, który tętnił we krwi syren.
– Nie bój się – zaczęła, podczołgując się nieco bliżej. – My też…
Nie zdążyła dokończyć, gdyż kobieta nagle zanurkowała w powietrzu.
Skrzydła zafurkotały, a szpony wyciągnęły się w stronę Xiope. Dosięgłyby
jej, gdyby nie Febane, która wskoczyła między podopieczną a napastniczkę,
przyjmując cios na siebie. Krew polała się z rozoranego boku syreny, lecz ona
sama zachowała przytomność umysłu.
– Uciekamy – oznajmiła zszokowanej towarzyszce. Jej podopieczna jak na roz
kaz zeskoczyła do wody, wytężając mięśnie, by popłynąć jak najgłębiej, z daleka
od pazurów oszalałej kobiety. Febane była gdzieś za nią. Poruszała się wolniej,
ale nic jej nie ścigało. Były bezpieczne? Xiope wiedziała, że bezpieczeństwo
zawsze jest tylko chwilową iluzją, lecz w tym momencie chciała w nią uwierzyć
i uczepiła się jej prawie tak mocno, jak wcześniej ściskała naszyjnik Evridii.
Gdy wynurzyły się kawałek dalej, spostrzegły, że skrzydlata kobieta nawet
się za nimi nie rozglądała. Siedziała na skale, łapczywie zlizując krew z kamieni.
– Co… Czym… Co to było? – wyjąkała Xiope, wytrzeszczając oczy. Febane nie
zatrzymała się, jednak jeszcze raz obejrzała się przez ramię. Przycisnęła rękę do
zranionego boku, krzywiąc się z bólu.
– Nie wiem, jak się nazywa, ale widziałam już podobne istoty. Jest tym, czym
my. Też straciła moc i nie może złapać zwierzyny.
Xiope miała mnóstwo pytań. Jak wcześniej odnosiły się do siebie obdarzone
magią stworzenia? Czy kiedykolwiek umiały się porozumieć? Czy nie powinny
spróbować? Przełknęła je jednak tak, jak przełykała większość wątpliwości
i lęków. Nie chciała przysparzać starej syrenie dodatkowego bólu. I choć nie
lubiła czuć się jak tchórz, za bardzo się bała, by zaproponować ponowny kontakt
ze skrzydlatą kobietą.
Płynęły dalej. Febane z wyraźnym trudem, Xiope wystarczająco blisko,
by w razie czego wspomóc towarzyszkę. Spokojna tafla morza skrzyła się
w promieniach wschodzącego słońca. Z oddali raz po raz dobiegało zrozpa
czone, wygłodniałe wycie.
Ukryły się w jaskini na jednej z przybrzeżnych wysepek. Febane padła
na skały, zbyt wycieńczona, by podczołgać się w wygodniejsze miejsce. Cały czas
ściskała poharatany bok. Nie skarżyła się, ale Xiope i tak widziała cały jej ból.
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Przez następne dni nakładała maść z wodorostów na rany towarzyszki i przyno
siła schwytane między wysepkami, gorzkie od strachu ryby. Bez większych na
dziei próbowała omamić je śpiewem. Syrenie uroki nie potrafiły poprawić ich
smaku. Mimo to cieszyła się, że upolowała cokolwiek.
Czasem Febane dręczyły koszmary. Wierciła się wtedy, wierzgając
ogonem, a jej jęki przeplatały się z pojedynczymi słowami, których znaczenie
pozostawało tajemnicą.
– Już koniec. Ligathe. Dlaczego? Nie mogę… – mamrotała, krzywiąc się zarów
no z fizycznego, jak i z o wiele głębszego bólu. Xiope kładła wtedy dłoń na jej
czole i głaszcząc upierzenie głowy, zaczynała nucić. Nie zaklęcie myśliwych, lecz
spokojną pieśń dla innych syren. Wyraz wzajemnej troski i siostrzeństwa.
Magia umierała, ale emocje i wspomnienia nie. Febane uspokajała się
na dźwięk znajomej melodii. Czasem nawet uśmiechała się, zdradzając, że sen
przeniósł ją do przyjaźniejszego świata.
– Co znajdziemy na syrenich skałach? – spytała Xiope, gdy starsza towa
rzyszka wydobrzała na tyle, by ponownie zacząć chwytać ryby. Polowały między
wysepkami, korzystając ze spokojnej pogody i słońca. – Myślisz, że siostry na nas
czekają? Że odkryły miejsce, w którym magia ocalała?
Nie zadała pytań, które dręczyły ją najbardziej. Czy powinnyśmy się
obawiać? Jeśli skrzydlata kobieta oszalała z rozpaczy, czy to samo nie mogło
spotkać syren? Czy to możliwe, że wyprawiły się w świat tylko po to, by ostatecz
nie ponieść porażkę i rzucić się sobie do gardeł?
Xiope ze wszystkich sił próbowała trzymać się nadziei, ale czuła się
coraz słabsza.
– Nie wiem – przyznała krótko Febane, próbując złapać pręgowatego sargu
sa, który jednak wyślizgnął się z jej dłoni. Patrzyła beznamiętnie za niedoszłą
zdobyczą, zmęczona tajemnicami, pytaniami i życiem.
– Nigdy nie odpowiadasz na moje pytania! Nic mi nie mówisz! – Xiope
nie wiedziała, skąd miała w sobie tyle złości, ale w obliczu obojętności towa
rzyszki nagle poczuła się zawiedziona i oszukana. – Byłaś u wyroczni, słyszałaś
jej słowa. Czy mogła nas okłamać? Czy wszystkie zginiemy?! – Kilkakrotnie
trzepnęła ogonem, wzburzając wodę i płosząc ryby. Rękami energicznie ocierała
wzbierające w oczach łzy. Coś w niej płonęło. Przeżerało się przez zewnętrzny
spokój niczym jad.
W spojrzeniu Febane coś pękło. Przez moment Xiope dostrzegła w nim
zaskakującą głębię emocji. Niezbadane odmęty żalu. Szczeliny współczucia.
Rozpadliny bezsilności i ciemne rowy wstydu.
– Nie wiem – powtórzyła starsza syrena. Odwróciła wzrok, udając, że rozgląda
się za potencjalną zwierzyną.
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Xiope jeszcze raz trzasnęła ogonem o taflę wody, po czym ruszyła przed
siebie. Nieostrożnie. Bez celu. Tak szybko, jak tylko mogła ponieść ją wściekłość.
Zatrzymała się po dłuższej chwili. Wysepki, wśród których polowała
z Febane, zostały daleko w tyle. Przed sobą miała tylko pozornie bezkresne
morze. Jeszcze przez moment rozważała, by płynąć dalej, jednak targający nią
gniew się wypalił.
Zmęczona i zrezygnowana Xiope ruszyła z powrotem, by odszukać starszą
towarzyszkę. Bez niej nie była w stanie trafić na syrenie skały. Choć wstydziła
się tego lęku, tak bardzo bała się zostać sama.
Jako pierwszy przywitał je zapach. Cierpka woń desperacji i żalu otulała
syrenie skały niczym atrament ośmiornicy. Już wtedy Xiope chciała zawrócić.
Zapłakać. Zanurkować w głębinę. Jednak Febane płynęła dalej, utkwiwszy wzrok
w jednym punkcie. Choć między towarzyszkami było ostatnio więcej milcze
nia i kłótni niż spokojnego siostrzeństwa, żadna z nich nie pragnęła rozstania.
Młodsza miała w sobie za dużo strachu. Starsza troski i poczucia winy.
Po zapachu przyszły ślizgające się po morskiej tafli dźwięki bezużytecznych
uroków. Chwilę później Febane i Xiope zaczęły dostrzegać swoje siostry.
Niektóre zdawały się drzemać na skałach. Inne wsłuchiwały się w świat
i śpiewały, wbrew wszystkiemu szukając potencjalnych ofiar. Pozostałe krążyły
w wodzie, polując na wielobarwne ryby.
Wkrótce przybyszki zaczęły rozróżniać kształty i kolory ciał. Wyjątkowo
wychudzona syrena jako pierwsza zauważyła powracające siostry i pomachała
błękitnym ogonem. Parę innych poszło w jej ślady. Posypały się pytania, a każde
z nich wbiło się w serce Xiope, krusząc nadzieję jak delikatną muszlę.
– Co znalazłyście?
– Skąd przybywacie?
– Czy magia gdzieś przetrwała?
– Odnalazłyście nasz nowy dom?
Odpowiadały krótko i zwięźle, a chwilowy zapał syren roztrzaskał się o ich
słowa jak fala o ścianę klifu. Ciekawość i wiara wyparowały. Powietrze znów
zapachniało żalem.
W milczeniu pokonywały ostatni kawałek drogi, gdy nagle Febane utkwiła
wzrok w sylwetce spoczywającej na pobliskiej skale syreny. Jej emocje
eksplodowały wielobarwną, naglącą wonią.
– Ligathe! – zawołała, rzucając się w stronę siostry. Wystrzeliła z wody,
by wylądować na gładkim, śliskim kamieniu. Xiope ruszyła za nią, trochę
z przyzwyczajenia, trochę popychana ostatnimi okruchami nadziei.
Wbrew rozsądkowi, doświadczeniu i rozpaczy łudziła się, że wydobędzie
z drugiej szmaragdowej siostry odpowiedzi, których nie dostała od Febane.
48

Aleksandra Brokman
Chciała wierzyć, że ukoją wszystko, z czym sama nie potrafiła sobie poradzić.
Nie wyobrażała sobie, jaką mogłyby mieć treść, ale chwyciła się ostatniej iluzji,
jaka jej pozostała.
Ligathe nie spała, lecz leżała bez ruchu, ciężko oddychając. Smród okry
tych wodorostami ran zdradzał, że była w kiepskim stanie. Miała zbyt
wykrzywioną bólem twarz, jednak mimo tego spróbowała uśmiechnąć się do
dawnej t owarzyszki.
– Człowiek poharatał mnie sztucznym szponem – wyjaśniła, nim ktokolwiek
zdążył zadać pytanie. – Próbowałam ściągnąć go z łodzi.
Febane przypadła do siostry, zaczynając kojącą pieśń, jednak głos odmówił jej
posłuszeństwa. Załamał się na współczujących nutach. Zaciął między śpiewem
a szlochem i za nic nie chciał ruszyć naprzód.
– Nic nie znalazłaś – stwierdziła Ligathe. Westchnęła i zakasłała. W jej cichym
głosie nie było miejsca na pytanie, ale Febane mimo to odpowiedziała.
– Wiesz, że nie.
– Mimo wszystko miałam nadzieję…
– Ja też.
Dawne towarzyszki ścisnęły sobie dłonie, zastygając w bezruchu jak
bliźniacze rzeźby. Zupełnie zapominały o Xiope, która przyglądała się im z dys
tansu. Teraz podczołgała się bliżej. Zmrużyła oczy, zbierając resztki odwagi.
– Co dokładnie powiedziała wam wyrocznia? – Burząc łączącą siostry
ciszę, czuła się, jakby naruszała świętość. Jednak coś, co od dawna przeżerało
się przez warstwy złudzeń, kazało jej mówić dalej. – Czy zawiodłyśmy? Czy to
nasz k
 oniec?
Febane pokręciła głową. Xiope wstrzymała oddech, zaciskając dłoń na zielo
nym szkiełku.
Szmaragdowe, wypłowiałe siostry nadal patrzyły tylko na siebie. Jakby chciały
się porozumieć, nie wypowiadając ani jednego słowa.
– A co tam, niech będzie – westchnęła w końcu Ligathe. Febane przymknęła
oczy, poruszając wargami w bezgłośnej prośbie, ale syrena mówiła dalej.
Opowiedziała wszystko, ubierając wspomnienia w bezlitośnie przejrzyste słowa.
Wyrocznia żyła na styku dwóch mórz i oceanu, w ponurej, wilgotnej
jaskini na zwieńczonej koroną strzelistych skał wyspie. Siedziała na dywanie
z wodorostów, opleciona pajęczyną równie białych, jak jej skóra włosów, raz
po raz dotykając ściany i zlizując ściekającą po kamieniu wodę z długich palców.
Zamiast oczu miała muszle, a w miejscu uszu rozłożyste rogi, ale i tak widziała
i słyszała wszystko, co działo się wokół niej. Gdy tylko syreny wynurzyły się
i wyczołgały na stały grunt, przywitała je brzmiącym jak pieśń chóru głosem.
– Wiem, z czym przybywacie – oznajmiła, nim zdążyły otworzyć usta. – Wielu dotarło tu przed wami i wielu przyjdzie po was. Wszystkim mówię to samo.
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 agia umiera, rozwiewa się jak mgła. Moja woda coraz częściej smakuje jak
M
popiół. Wizje wyparowują jak wasza radość.
Ligathe gniewnie poruszyła ogonem, jednak rozsądniejsza, bardziej opanowana Febane kazała jej czekać. Dwoma skokami zbliżyła się do wyroczni i utkwiła
spojrzenie w wypełniających oczodoły muszlach.
– Jak to powstrzymać? Co musimy zrobić, by przeżyć?
Wyrocznia uniosła do ust zakończony zakrzywionym paznokciem palec
i zlizała z niego kroplę wody, soczyście przy tym mlaskając.
– Jak przeżyć, jak żyć wiecznie, jak zachować młodość. – W jej chóralny głos
wkradła się nuta drwiny. – Zawsze to samo, wciąż to samo. Chcesz powstrzymać
bieg historii? Sam czas? Jak wyobrażasz sobie świat, który stoi w miejscu?
Ligathe syknęła, obnażając kły, lecz Febane nawet nie drgnęła.
– Nie rozumiem – oświadczyła twardo. Wszyscy wiedzieli, że wyrocz
nie to dziwne i wredne stworzenia. Właśnie dlatego nikt nie odwiedzał ich
z błahych powodów.
– Nie. Jak mogłabyś rozumieć? Taka młoda, taka wygłodniała, gotowa upijać
się krwią i zachwytem. Poznałaś gorycz w ustach, ale nie wierzysz, że do niej
przywykniesz. Magia umiera. Ludzie odnaleźli wzrok, którego nie umiecie
omamić zaklęciami. Nie tęsknią już za światem, który obiecują im wasze pieśni.
Widzą potwory, jakimi jesteście. Wasza zwierzyna wreszcie nauczyła się bronić. –
Wyrocznia zarechotała, a jej śmiech poniósł się echem po jaskini. Ogon Febane
zadrżał, ale syrena zmusiła się, by zachować spokój.
– Czym jest ten wzrok? Muszą istnieć działające na niego uroki.
– Muszą, bo pragniesz, żeby istniały? – Wyrocznia parsknęła z pogardą. –
Możesz opłynąć świat, by je znaleźć. Kto wie, co kryje się na odległych morzach
i lądach? Powiem ci to, co powiedziałam innym. Zaczyna się era ludzi. Nauczyli się
zrywać zasłony magii ze swych zmysłów, więc jak magiczne istoty takie jak ty czy
ja mogłyby im zagrozić? Ktoś panował nad światem przed nami, a oni przejmują
go po nas. Będą się bronić i mścić, aż znikniemy, a za parę pokoleń uwierzą,
że rządzili od początku czasu. Kto wie, może przedtem zasmakują syreniego
mięsa? Zapakują was do beczek jak ryby. Myślisz, że będziesz dobrym posiłkiem
dla lądowego stworzenia?
Febane szarpnęła się gniewnie, gotowa zaatakować, jednak ubiegła ją Ligathe.
Skoczyła daleko i szybko, by płynnym ruchem wgryźć się w szyję wyroczni.
Siostra dołączyła do niej chwilę później, z wściekłością zatapiając zęby w bladym ciele. Szarpała je, smakując nicość i popiół, jakby chciała udowodnić, że jest
drapieżnikiem, nie ofiarą. Wodnista, szara krew wyroczni płynęła po kamie
niach. Jej skrzek odbijał się echem po jaskini jeszcze chwilę po tym, jak ona
sama wyzionęła ducha. Dłużej niż powinien, lecz zbyt krótko, by nasycić serca
przerażonych syren.
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Febane opuściła głowę, milczeniem potwierdzała słowa siostry. Ligathe nie
emanowała żadnymi emocji. Wydawał się, że nie pozostało w niej nic poza
zmęczeniem i niewielką, ledwie wyczuwalną domieszką goryczy.
Xiope zesztywniała, gapiąc się na ranną syrenę. Wierzyła jej, bo od dawna
domyślała się prawdy. Przetrzymywała ją na samym dnie serca, pod warstwa
mi iluzji, pokrzepień i nadziei. Tam, gdzie zepchnęła cały niepokój i gdzie teraz
szalał ogień.
– Jak mogłyście? – wyrzuciła z siebie, brzydząc się sióstr, przeszłości i świata.
Ligathe tylko prychnęła.
– Co miałyśmy zrobić? Powiedzieć wszystkim, że nie ma dla nich ratunku?
Daj spokój, dziecko. Zwariowałybyśmy ze strachu, a ty nawet byś się nie wykluła.
Xiope nie potrafiła odpowiedzieć. Okiełznywane od lat emocje wreszcie
wyrwały się na zewnątrz. Wypłynęły z jej gardła w ogłuszającym ryku.
Poniosły się po wodzie, płosząc przelatujące mewy.
Przepełniona wściekłością, odbiła się ogonem i wylądowała tuż przy
szmaragdowych siostrach. Wspomnienia kotłowały się w niej, a każde było
ostre jak zęby rekina. Zapadająca po jej pytaniach cisza. Wszystkie odpowiedzi.
Wszystkie kłamstwa.
Popchnęła Febane, nie przestając wrzeszczeć i płakać.
– Jak mogłaś, jak mogłaś, jak mogłaś? – krzyczała, na przemian okładając
i gryząc dawną opiekunkę. Smak, który wypełnił jej usta, był gorszy niż gorycz
strachu, jednak biła i szarpała, jakby zależało od tego jej życie.
Oprzytomniała, dopiero gdy dostała ogonem w bok głowy. Ligathe podźwig
nęła się z uporem w oczach, wyraźnie szykując się do kolejnego ciosu.
– Uspokój się! – syknęła ostrzegawczo, odsłaniając kły.
– Dlaczego nam to zrobiłyście?! – wrzasnęła młodsza syrena. Jeszcze raz
szarpnęła opiekunką. Jeszcze raz oberwała ogonem.
Nagle opadła z sił, przytłoczona ciężarem prawdy. Poszukiwanie, nadzieja,
całe jej życie okazały się na nic. Zmarnowała tyle czasu, ale i tak nie wiedziała,
jak mogłaby go lepiej wykorzystać. Febane i Ligathe skłamały, ale to nie one
skazały swój lud na śmierć i zapomnienie.
Rozpłakała się, kryjąc twarz w zakrwawionych dłoniach. Kołysała się,
wstrząsana szlochem, gdy nagle poczuła na ramieniu znajomy dotyk dłoni
Febane. Starsza syrena patrzyła na nią bez cienia urazy czy wyrzutu. Rozumiała.
Ostrożnie zaczęła śpiewać, by ukoić swoje siostry. Zgorzkniałą Ligathe. Oszukaną
podopieczną oraz pozostałe, tak samo zdradzone i wściekłe.
Xiope zakołysała się w rytm melodii, jednak po chwili otrząsnęła się ze
wstrętem. Nie mogła znieść tych dźwięków. Były zbyt łagodne, zbyt pełne na
dziei.
– Nie! – krzyknęła do Febane, fal i słońca. – Nie!
51

O Syrenach
Zmierzyła opiekunkę oszalałym wzrokiem, po czym wyprostowała się i sama
otworzyła usta. Jej głos zagłuszył pozostałe syreny, a pozbawiona ozdobników
i finezji pieśń była bardziej pierwotna i dziksza niż cokolwiek zaśpiewanego
na tych skałach. Unosiła się na cierpieniu i wibrowała od rozpaczy.
Surowe dźwięki i poszarpane słowa zawierały w sobie całą bezsilność
Xiope, jej żałobę i pragnienie życia. Były wyrazem buntu przeciwko nicości
i światu, który okazał się zdrajcą. Burzliwym, desperackim sprzeciwem.
Złością, oskarżeniem i prośbą. Modlitwą. Wyzwaniem.
Część syren zastygła, oszołomiona falą emocji. Inne przyłączyły się, choć nie
umiały wykrzesać z siebie podobnej mocy. Pieśń niosła się po falach, zmieniając
smak powietrza.
I nagle, pośród żalu i pustki, Xiope dostrzegła nieznany widok. Przepływająca
w oddali łódź zmieniła kurs, kierując się w stronę syrenich skał. Płynęła prosto
i pewnie, budząc wspomnienia opowieści o łatwiejszych czasach. Nikła woń
ludzi zdradzała, że dali się zauroczyć jej głosowi. Zareagowali na tęsknotę
zawartą w pieśni. Widzieli własne prośby i pragnienia, nie potwora.
Kolejne syreny dostrzegły zbliżającą się łódź i zaczęły śpiewać głośniej.
Przecierały oczy. Płakały, szczerząc kły. Parę nie zdołało powstrzymać rados
nego okrzyku.
Żadna nie wiedziała, czy uda im się powtórzyć ten wyczyn. Sama Xiope nie
była pewna, czy kiedykolwiek da radę rzucić podobny urok. Wszystkie pamiętały,
co szmaragdowe siostry usłyszały od wyroczni.
Jednak już za moment miały jeszcze raz zasmakować lepszych czasów.

Aleksandra Brokman
Z wykształcenia historyczka i antropolożka, w tej chwili zajmuje się historią psychiatrii
w ZSRR. Opublikowała klika opowiadań w „Esensji”, „Silmarisie” i „Creatio Fantastica”.
Dużo gra w RPG, uwielbia podróże i raz po raz marzy, by rzucić wszystko i pojechać
w świat. Uzależniona od herbaty, książek i Star Treka.
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Dom otwarty na oścież dla wszelkich przeznaczeń rozbrzmiał wzniosłymi
dźwiękami. Płynęły z dołu, przesączając się przez chmury i sfery, po których
toczyły się nadziemskie światy. Zawezwania ciągnęły ku sobie.
Kłębiła się moc.
Wieszczka zawachlowała skrzydłami, nieustannie się przekształcającymi,
by zgodniej odzwierciedlać poplątane losy.
Ale ją uwodziły proste.
O wiele dziwniejsze. Dzięki nim powstawała niepojęta całość.
– Pora – postanowiła, uśmiechając się.
Czekano na nią na dole. W gronie małych, przez to skąpych, w trudzie
wypracowujących codzienne dobra. A jednak hojnych, kiedy cudza bieda
zakłuła ich w oczy. Nieśmiałych i pokornych, czołami bijących o ziemię przed
możnymi, ale niekiedy hardo podnoszących głowy.
Pełnych sprzeczności.
Zstępowała do nich, a im niżej zlatywała, tym wyraźniejsze zaznaczały się
linie losów. Jej skrzydła się wzmacniały, jarząc migotliwe. A przy tym stając
się twardszymi niż stal. Przyszłość wykuwały. A jako wróżkowe, pobudzały
wszystkie zmysły. Nieomylnie wiodły we właściwe miejsce.
Zabudowania układały się porządnie i planowo.
Ale płasko.
Zwykła rzecz, kiedy z góry się patrzy.
Przeznaczenie prowadziło wprost do wcale nie najokazalszej chaty, ale
kiedy zstąpiła niżej, okazała się najporządniejszą, bardzo starannie krytą
strzechą. Wyjątkowo zwartą, wiązaną mocnymi powrósłami. Nieprzeniknioną.
W rozumieniu mieszkańców – osłoną przed wszelką zawieruchą.
Zanurzyła w niej nogę.
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I się zreflektowała.
Stopa utkana z niebiańskiego eteru przenikała przez ziemską materię tak
łatwo, jakby ta złudą była, marą senną przeganianą przez świt, kiedy dzień
wstaje ku chwale jawy pracowitej.
Wieszczka nie mogła w taki sposób wkroczyć do ziemskiego domostwa,
nie przez powałę, spadając niby pajączek lub kurz. Wcale nie uchodziło.
Ludkowie wymagali przedziwnej godności od magicznych posłańców ze
światów majestatycznie toczących się po strefach losów. Gubiła się w tych cere
moniach, ale, o ile się dało, przestrzegała wszystkich sumiennie. Taka rola.
Ze środka dobywał się szmer pomieszany z ciszą, w której drgały pasma
przeznaczenia. Grube i zwarte. Tu były wyjątkowo łatwo wyczuwalne, jak
rzadko. Bo zwykle losy ludków poplątane i porwane, tkane przez dość nieudolne
ręce, i niestaranne przez to, że przyszło trudzić im się byle kim, poczciwcami
bez znaczenia. To i robota partaczona, przy kim się przykładać?
Pchnęła drzwi. Ale zapomniała, że rękoma ludzie zwykli, użyła po prostu
przyrodzonego zmysłu. Uchyliły się, a ona nad progiem przesunęła. Przez te
ceregiele zapominając, że nogami trzeba przebierać, którymi ludkowie
ziemię depczą.
Niosło ją w powietrzu.
Zmieszała się.
Tuziemcy sapnęli.
Znowu wszystko poplątałam, pomyślała. Przez nadmierne przywiązanie do
materii zawsze obyczaje się pomieszają.
Ale maluczkim niestosowność przybyłej wyraźnie nie przeszkadzała,
przeciwnie, wyczuła, że takie wejście bardzo przypadło im do gustu.
Zawsze dziwni.
Wonieli bardzo przyjemnie, co nawet wśród prostaczków sumiennie
przykładających się do obowiązków związanych z wieszczbą, rzadko się trafia.
Bo szaraczkowie uważniejsi niż możni. Ci ostatni cokolwiek zepsuci, z tradycji
biorą, co im wygodne. Obecni włościanie pilniejsi, a przecież i oni nie do
końca wiedzieli, jak się zachować. Jeden przykląkł, drugi ręce złożył na piersi,
przynajmniej połowa głowy pokornie pospuszczała. Starali się uczcić wróżkę,
jak mogli, nie wynosząc się ponad przynależną sobie mikrą miarę. A żadna
ludkowa wieszczbiarskiej nie dorówna, choćby nawet pałacowa. Ale oni
pszczółki robotne. Też je lubiła. Wprawdzie bardziej przepadała za motylami.
Przez skrzydła barwne, co odrobinę jej własne przypominały, z taką różnicą,
że nie falowały w imię żadnych losów wywodzących na dale niepoznane,
a po prostu służące urodzie.
Znowu myśl jej uciekła.
Naturalny proces.
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Ducha pomiesza byle co.
Spojrzała w bok.
Pojaśniała.
Oni westchnęli.
No tak, rozbłysła przed nimi, jak to w swoich bajędach sobie nawzajem
z przejęciem opowiadali. W każdym razie przygotowali się na jej przyby
cie, choć nie mogli spodziewać się podobnego wyróżnienia. Rzadko ono
dotyka pospólstwo. Tym bardziej za to obecnych polubiła, że obyczajów do
chowali, zbierając się bez wielkich oczekiwań, a jednak z nadzieją. Szepcząc
i przycichając z nagła, piosnki i zaklęcia mrucząc pod nosami. Narodziny, nie
byle co. Jeśli wieszczba im towarzyszy to taka, co trony przewraca.
Podeszła do dzieciątka w kolebce, a w zasadzie świat przesunęła, każąc ziemi
pod stopami się poruszyć. Obecni tego nie dostrzegli, w gruncie rzeczy należeli do
otoczenia, brali udział w powszechnym szaleńczym pędzie. Zerknęła na buźkę
noworodka, jak to w zwyczaju, dotknęła czółka, też tak trzeba. Niech tuziemcy
widzą, że wieszczka również praw przestrzega. Niemniej z prawdziwą radością,
a w zasadzie ekscytacją, zanurzyła się w linie losów. To była tak fascynująca
podróż, że z rozkoszą nigdy by jej nie kończyła.
I oddawała się temu długo, choć oczywiście ludkowie nic nie spostrzegli.
Należeli do obecnego niewyrafinowanego czasu. W środku siedzieli, w tych
eonach, którymi się bawiła.
Pocieszni.
Zatem by bez śladu nie przepadli w otchłani dziejów, zabrała się do pracy.
Czyli przemowy.
Cała jej istota się roziskrzyła, mniej więcej tak, jakby burza nastała. Nie lubiła
tych wszystkich słów, one niedokładnie oddawały to, co miała do przekazania.
Wywodziły na manowce.
Zrozumieją na opak.
Ale z ludkami nie dawało się inaczej.
Oni dźwięki wydawali ustami, ona nie musiała. Wystarczyło sprawić, by
powietrze odpowiednio drgało, ale powinni równocześnie widzieć, że gębusią
porusza. Nie była tu sama, by mówić do siebie, światłem rozbłyskując, wywołując
upojne trzaski i szum przepełniający niebiańską istotę. Nie ujma dostosować się
do małych, przeciwnie, dyshonor z wynoszenia się nad prostotę.
– Słuchajcie – zaczęła.
Buzie pootwierali.
– Słuchajcie – powtórzyła.
Tym razem zamknęli.
– Słuchajcie – rzekła po raz trzeci, jak nakazywał obyczaj.
Ucieszyła się, że tym razem nic nie pomieszała.
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Rytuał wykuty na pamięć. Cokolwiek nudny.
Wbili w nią oczy. Nigdy nie zapomną. Ni jednego słówka!
Potulne owieczki, ich runo białe i niewinne. Lubiła.
– Niezwykły los tego nowo narodzonego. Wasze ludzkie żywoty poplątane
i porwane. Jak nić, która nieustannie się strzępi, urywa, wiązać ją trzeba.
Prześledzić trudno. Jego inny. Prosto wiodący, przez przeznaczenia nieznane
wam tu obecnym. Nadludzkie. Wasze życie tutaj poddane codziennym
obowiązkom, pracy uciążliwej i znojnej, jego nie. Inaczej mu się ułoży, więc
niech się przygotowuje, poznaje, co zdoła, bo kiedy nadejdzie dzień, będzie
musiał okazać się gotowy. Wpłynie na więcej, niż sobie wyobrazi. Dolę wielu
ułoży. Nie dostanie drugiej szansy. Wprawiajcie go do tego. Niech patrzy daleko,
jak z tego drzewa, co rośnie na skraju waszej wsi. Ono nie na próżno takie
wyniosłe. Tak powiedziałam.
Rodzice malca wystąpili. Niewiasta jeszcze słaba, po połogu zbolała.
Szarość i cień. Za brzuch się trzymała. Mąż ją podpierał. Człowiek rzetelnej
roboty. Kołodziej, dzięki niemu wozy się toczą, czyli świat nie tkwi w miejscu.
– Dziękujemy, pani – wybąkali, po czym podali kołacz.
Spróbowała.
– Uczciliście mnie, jak należy.
Oczywiście nie musiała korzystać z żadnego posiłku z materii więżącej ducha.
Nie tym się karmiła. Jednak trzeba. Kąsek natychmiast przemieniła w światło
i drganie, ale oni tego nie musieli widzieć. Po prostu dla nich pojaśniała.
Oczy zmrużyli, a wtedy już jej nie było.
– Odeszła – powiedzieli do siebie.
– Wielki los przepowiedziała dziecku.
Ojciec spojrzał na matkę, po głowie się podrapał.
– I jak my temu podołamy? My prości. Bogacze by lepiej rozumieli.
Małżonka westchnęła.
– Zróbmy jak oni. Oddamy go na nauki.
– Zmarnuje się wtedy jak nic.
– Inny los mu pisany.
– Ano, widać jakiś większy – mruknął mąż, na próżno próbując
odpędzić wątpliwości…
***
Poza chatą zaraz rozpostarła skrzydła.
W zasadzie nie potrzebowała ich, by wrócić do siebie, lecz uwielbiała
korzystać z tego skarbu. W końcu bycie wieszczką zobowiązuje.
Machnęła nimi i tak się uśmiechnęła, że otoczenie pojaśniało.
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Ruszyła.
I nie oderwała się od ziemi.
– A to co? – zdziwiła się.
Świat wokół zaraz zamarł. Taki już on, że na najdrobniejsze przejawy mocy
zwyczajowo odpowiada strachem. Nie pojmuje, że nie wszystko, co silne, to
z zasady przeciw niemu. Mniema, że co urosło, to małego zdepcze z jego potrze
bami, nawet nie przez nienawiść żywioną do prostoty, ze zwykłej nieuwagi
olbrzyma w obliczu liliputa.
Ona uważna była tak, jak to się w tym świecie nie zdarzało, żuczka
nie podepcze.
Ale wdzięczności nie doznała, a przemocy.
Coś ją za to ciągnęło w dal.
Powietrze strzykało, brzmiąc mniej więcej tak, jak wyłamywanie rąk
ze stawów.
Zacisnęła zęby.
Oto, co ją spotkało: uwięzienie formą.
– To nieś – zezwoliła.
Mogłaby oczywiście świat wokół przemieścić, ale później musiałaby
przywrócić go do wcześniejszego stanu. Przecież nie leżało w jej naturze zmie
nianie losu, tylko opisywanie.
Ponadto uczyniła to niedawno, i choć nie znużyła jej ta robota, bo dokonała ją
odruchowo, to wolała nie powtarzać tego samego. Naśladowanie pozostawiała
innym. Mimetyzm dotyczy materii, nie ducha.
Więc skrzydłom pozwoliła zrobić swoje, a one rozświetliły się niczym zorza.
Z daleka było ją widać.
Łunę.
Ale na miejscu przeznaczenia jej nie dostrzeżono.
Noc zapadła głucha.
W ogóle panowała niepojęta cisza. Ludzie wszak głośni, choćby z przyzwy
czajenia hałasują.
Jednak trafiła dobrze. Czuła, że w środku znajduje się ta osoba, która tu
właśnie powinna przebywać, bo przecież inaczej nie zwabiłaby wróżki.
Tym razem wieszczka zachowała się zgodnie z obyczajem i podążyła wprost
do drzwi, uchyliła je, każąc im być zgodnymi. Zrobiły to z radością, mogąc jej
usłużyć. Nieco framugę nawet poszerzyła, by mogła się zmieścić bez konieczności
przykrawania skrzydeł, czego z natury nie cierpiała. Skrzydła po to, by ocienić
nimi cały ten szary świat, blaski wszak rzucały barwne, szczęście niosły.
Zostanie podarowane maluczkim. A niech coś mają od życia. Wszak święto.
Tak im łaskawie życzyła.
Ale w środku się zdumiała.
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Niby pewność nieomylna, że to właściwe miejsce, z tą istota, której los prosty
i wyjątkowo nierozgałęziony, a jednak wszystko nie tak.
Żadnych znaczących przygotowań. Potrawy codzienne, nieszczególnie obfite,
światełka byle jakie, ogarek świeczki, cienki promień ognia od pieca. Nie żeby
czegokolwiek takiego potrzebowała, bo nawet bez światła się obywała. Ni śladu
świętości. A taki brak ceremonii wróżce uchybiał.
Pobuntowane barany, z łbami nastawionymi, by rogami trykać.
Nikt tu na nią nie czekał!
Czekał, czy nie, nie miało to wszak żadnego znaczenia. Bywały przecież
takie krainy, choć nie ta, gdzie wieszczki trafiały tak rzadko, że w zasadzie ich
nie znano. Co nie sprawiało, że zaniedbywały obowiązków. Dopasowywały się,
nawet skrzydła zamieniając na poły fraków. Mus, bo do istnienia dla wieszczby
zostały powołane. Inaczej cały sens przepadał.
Ta wróżka akurat wolała, by doceniono przepowiednię, którą przynosiła.
Największe szczęście dla ludków.
Zrobili przejście.
Ale mruczeli.
W pierwszej chwili nie pojęła. Ot, nic nie znaczące odgłosy, którymi powietrze
poruszali, kiedy więcej pożytku dałoby im stojące.
Jednak już w drugiej wszystko zrozumiała.
Aż się zatrzęsła.
Obecni gaworzyli, tak rozsądnie jak niemowlęta.
– No, tylko kłopotów czekać.
– Jak nic, jak nic!
Światłem błysła, co ich poraziło. Zbledli.
Niektórzy na kolana popadali. Tak to z nimi zwykle, gdy moc objawić.
Zbliżyła się do kołyski. Tu wszystko było jasne i oczywiste. Aż zdumienie
ogarniało, bo niedawno przecież przepowiadała, a takie dziwy u ludzi wcale
nie za częste, oni pokomplikowani, złożeni, nic nie układa się łatwo, zgodnie
z planem. W jednym obejściu góry i doliny. Połączone przeciwności.
A tu prostota, cud.
Zajrzała w aurę noworodka.
– Słuchajcie! – zaczęła.
– Słuchamy – odezwali się chóralnie.
Woły. Nawet nie poczekali na trzykrotne zawołanie, jak obyczaj stanowił.
Złość ją zaczęła brać, że musi od rytuału odstępować.
Ale skoro oni sami chcieli…
– Nie po własnej woli, ale zostanie wyszarpany ze znanego sobie świata,
by służyć obcym wielkim celom, których pojmowanie umykać mu będzie zawsze,
bo on mały z urodzenia i pragnień. Motyl trzepotem skrzydełek sprowadzający
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burzę. Niespełniony i zagubiony w świecie, gdzie na jego naturę nie ma miejsca.
Owca pośród wilków. Taki los mu właśnie pisany.
Odwróciła się, tak zła, że ciemnością promieniująca.
Po chwili znalazła się poza domem.
Jednak mamrotanie tych w środku usłyszała.
– I co to będzie? I co to będzie?
– Ot, napatoczyła się nie w porę, siła nieczysta. A myśleliśmy, że jak cicho
będziemy siedzieć, to doli umkniemy.
Nie umknęli, to naukę wyciągnęli taką, że to, co ma się zdarzyć, zdarzy się.
Wielkim dokuczając gwizdaniem w kominie, małym zwalając powałę na łeb.
***
Przeznaczony został do spraw większych, zatem kiedy przybywał do
domu rodzinnego z nauk pobieranych w stolicy, wtedy nie goniono go do
poślednich obowiązków.
Nie wpłyną na jego los.
Wprawiał się w tym, co starożytne, uczone i pisane. Chętnie o tym opowiadał,
rad udzielając hojnie, nie skąpiąc poznanych mądrości. Niech świat dozna
w pełni tego, co miał dla niego.
Zaprawdę wielkie musiały to być nauki, prostaczków niegodne,
bo kiedy kumotrom tłumaczył, nie pojmowali. Próbowali w życie wpro
wadzać. Nie wychodziło. Widać nie dla gminu nieprzeciętne dokonania.
One stosowne w świecie możnych, nie przymierzając do dworu królewskiego.
Ziomkowie wiedzieli, że nie do końca do nich pasował. Taka mu droga
naznaczona. Zatem nie wikłali mu jej, gdy na drzewie wróżebnym siadywał,
o którym wieszczka wspominała we wróżbie urodzinowej. Dobrze o niej pamię
tali. Tu, zgodnie z tym, co przepowiedziała, rozpocznie się jego p
 rzeznaczenie.
Wśród gałęzi siedząc, wiewiórkę naśladując, patrzył i czekał, a los nad
chodził, oczywiście.
***
– Nie przychodź, synku! – mówili mu tak każdorazowo najbliżsi, kiedy do
domu rodzinnego wracał z wysokich hal, gdzie marzł nawet latem, bo wysoko
śnieg leżał ciągle i zimno nie ustępowało nigdy.
Głowę opuszczał.
Ckniło mu się okrutnie, bo za towarzystwo miał postrzelonych juhasów
i burkliwych baców, którzy gadać nie lubili, faje ćmili i patrzyli w dal z taką
tęsknotą za życiem, że wątpia szarpało. To już wolał owieczki powierzone jego
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pieczy, które strzegł pilnie, zbrojny w tęgą lagę, mając pod rękoma niezliczone
odłupki skalne, by ciskać nimi w wilki i misie. Uprawiał te zajęcia, by jako owca
nie poddać się zębiskom drapieżców, a szło mu tak zgrabnie, że przekraczał
ludzką miarę.
– Tęskno mi – gadał tak do bliskich.
Wzdychali.
– Synku, wiesz przecież, jak okrutna dola nad tobą. Ty do nas nie zachodź,
tu ciebie licho doścignie niechybnie. Na halach od niej bezpieczniejszyś.
– Diabli nadali tę wieszczkę.
– Ano, one wszystkie nielitościwe i na nieszczęście takich prostaczków jak
my zrodzone.
Wciskali mu w garście jadło i trunki. Brał i szedł tam, gdzie wiatr go ścigał
nieustannie, a samotność hartowała. Mocny się stał.
Wszelkiej słabości niedostępny.
Owca zagryzająca wilki.
Człowiek, a we wszystkim nieludzki.
***
Zbóje rozsiedli się pod drzewem.
Gadali żywo, coraz jednakże łapiąc za noże, by wtedy błyskać zębami w oczy
towarzyszy i choć się wiele śmiali, to przecież krwawe zamiary uwidaczniały się
na ich wyszczerzonych obliczach. Już to nie ludzie, a wilki.
Ciężki los zawisł nad miejscowymi. Łotrzykowie potrafili dogryźć im do
żywego, mimo że wywodzili się z podobnych stanów. Lecz nie współczuli
współbraciom, już oni do ziemi nie przypisani, gdzie indziej szukali dostatków,
a kiedy mogli łatwo łupy dostać, to brali, choćby od najsłabszych. Ale dzisiaj
zamierzyli coś większego.
Wiadomo – najkorzystniej zasadzić się na butnego paniczyka, grubego klechę
albo panienkę niedopilnowaną. Taka właśnie w pobliżu miała przechodzić,
pielgrzymkę odprawiając, co było nieco dziwne dla jej stanu niewieściego, choć
nie rodu, z jakiego się wywodziła, a ten zaliczał się do tak wysokich, że o bardziej
wywyższony w tym kraju trudno. Stąd i ona szła, niby dziedzic tronu, chociaż
przyodziana w dziewicze sukienki.
Oblizywali się zbóje, licząc na nie byle jakie korzyści i okup taki, coby na całe
życie wystarczył, lecz im najpewniej na dwa miesiące hulanki. Lubili używać.
Więc planowali, bili się po udach i oczyma błyskali, a w górę nie patrzyli,
bo tam tylko korona drzewa. Zielona, szumiąca, skryta. Wraz z chłopaczkiem,
a właściwie młodym mężem, co na gałęzi przycupnął i słuchał. Poznawał
sekretne plany łotrów i czekał chwili, kiedy się oddalą, by im przeszkodzić.
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Do mocarzy nie należał, nie brał udziału w bijatykach, gdzie indziej widział
swą siłę. Rozumem się posługiwał. A ten nakazywał mu zachować cierpliwość,
bo draby wreszcie pójdą, a on zrobi to, do czego został przeznaczony u zara
nia życia.
***
Zaczaili się i ze sobą już nie gadali, nie było o czym, za własnym towarzys
twem nie przepadali, znosząc je wtedy, kiedy to konieczne. I zyskowne. A taki
właśnie przypadek się trafiał. Dlatego nożami nie pisali po bratnich gardzielach.
Pierwszej panience królestwa w jej pielgrzymce towarzyszyła panna
dworska, przyjaciółka najbliższa, i dwie pospolite dziewuszki do posług,
ślicznych i skromnych. Przecież nie uchodziło, by nawet w pokornej pere
grynacji, dziedziczka nie byle czego, sama sobie z rana usługiwała. Bo choć
w zasadzie to przed boskim obliczem wszyscy równi, to niektórzy cokolwiek
równiejsi. Ale ze względu na ludzi zawój nosiła zgrzebny i płaszcz lichy, jednakże
jej obuwiu bynajmniej nic nie brakowało.
Od razu ją rozpoznali. Przecież nasłuchali się dość o zamierzonej wyprawie,
a ucha nadstawiali ochoczo, wykazując się, niebywałą w innych wypadkach,
życzliwością dla bajarzy. Nie lubili próżnych gadek, a z umartwień i ducho
wych rozwojów naśmiewali się do rozpuku. Rzecz jasna nie w tym wypadku.
Podróżniczki nic się nie spostrzegły, bo i nikogo nie oczekiwały. Ich misja miała
zostać utrzymana w tajemnicy. Ale nie takie sekrety wychodzą na jaw, kiedy
znajdą się chętni do słuchania. Stąd wiedzieli, że pątniczki są nie byle kim,
ponieważ w zasadzie poza tymi lepszymi butami, wcale nie dawało się tego
rozpoznać. Dziewczyny szły szybko, nie gadając i nie rozglądając się. W końcu
duchowi ludzie. Podle drzewa im droga wypadła.
I przy nim zostały zatrzymane przez wypadających z ukrycia zbójców,
a że oni sprawni byli i z fachem obeznani, to żadna nawet nie krzyknęła. Co i tak
nic by nie dało, drzewo rosło nie na skraju wsi, a spory kawałek poza nią.
Mogłyby wrzeszczeć do woli. Niebiańskie podwoje głucho zawarte.
Oprawcy uwinęli się gracko, a gdy stanęli nad związanymi niebogami, podra
pali się po łbach.
– Cztery – któryś mruknął.
– O połowę za dużo.
Popatrzyli na służki, a tym oczy z przerażenia zrobiły się okrągłe jak
pieniążki, bo przeczuwały swój los. Biedakom zawsze bezlitosny.
I spotkało je to, czego w najgorszych obawach oczekiwały. Najpierw
posłużyły za rozrywkę dla zbójów, a kiedy oni już nasycili swe nieokiełznane
chucie, wtedy poderżnięto im gardła, bo nie były światu do niczego więcej
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potrzebne. Za biedaków nie płaci się okupów, ich wartość nie przekłada się
na policzalne złocisze.
Wszystko to było przerażające, ale odbywało się w ciszy. Jakieś posapy
wania, zwierzęce charczenia, bo nie ludzkie odgłosy– zgrzyty i jęki właściwe
bestiom, a później jeszcze wyraźniejszy strach w oczach dwóch ocalałych i ich
powolność. Zabrakło cienia odwagi, by sprzeciwić się zbirom. Nawet więzów nie
musiano nakładać na nieszczęśnice. Ale nałożono.
– Naprzód i nie ociągać się! – zabrzmiał rozkaz.
Pomaszerowały, a łotry się śmiali.
Choć cicho, woleli, póki co, pozostać niezauważonymi.
***
Młodzian zsunął się z gałęzi, na której przycupnął i skąd oglądał niecne
sprawki morderców, dygocąc ze strachu, że może zostać odkryty, a wtedy jego los
dokona się w całkiem inny sposób, niżeli tego oczekiwał i chciał. Milczał i pięść
w gardło wciskał, byle dźwięku nie wydać, którym ściągnąłby na siebie uwagę.
Teraz o kilka kroków obchodził martwe ciała biednych służek, byle ich nie
dotknąć. Śmiercią mogłyby zarazić. Taki los małych, trzeba się od niego trzymać
z daleka, bo porazi, a on żyć miał w pełni.
Po czym przystanął.
Nie tylko on, opryszek z naprzeciwka także.
Gapili się na siebie, ale tylko chwilę, ponieważ łotrzyk już sięgał ponad bark
do łuku i strzał. Młokos pisnął i skoczył w tył tak prędko, jakby skrzydeł dostał.
Dopadł do drzewa i piął się po nim jak śmigła wiewiórka, by w gęstwinie korony
znaleźć niezawodną ochronę. Toż los miał mu dopisywać.
I zbój też się tego spodziewał, więc zawarczał pod nosem, bo nie podobało mu
się, by jakiś zbieg życie uniósł, kiedy on mu śmierci życzył, strzałę posyłając, co
w gęstwie gałęzi znikła. A sprawdzić nie miał jak, zbyt wiele czasu już zmitrężył,
a po tym jak pojedynczo wrócił, bynajmniej nie zamierzał dalej pozostawać bez
druhów. To znana prawda, że zły los samotnego ściga, a kiedy człek w grupie,
to na innym może sobie poużywać. Więc zabrał, co zapomniał, i szybko popędził
za oddalającymi się kamratami.
***
Pod wieczór wybrańca losu znalazł młodszy brat posłany przez
niecierpliwiących się rodziców, choć zwykle pozwalali temu godniejszemu
synowi na więcej. Ale on na obiad nie przyszedł i ominął wieczerzę.
Nieobyczajnie.
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Dziwnie.
Chłopiec wrócił rozdygotany i tak małomówny, że wołami słowa nie dałoby
się z niego wyciągnąć.
– Drzewo – tyle wydusił przez szczękające zęby.
Poszli tam, i nie tylko oni, dołączyli również sąsiedzi. Niewątpliwie działo
się coś niespotykanego. Na drzewie znaleziono młodzieńca już zimnego,
ze strzałą przebijającą płuco, co spowodowała śmierć niezbyt rychłą, za to
bolesną i pewną. Leżał na konarze, obejmując go sztywnymi rękoma, ze zdzi
wieniem na licu, bo przecież nie tak mu przepowiedziano.
I oni również nic pojąć nie umieli.
– Wróżko, jak to? – spytali, kierując wzrok ku niebu.
Odpowiedzi nie usłyszeli.
Choć ona oczywiście padła, bo wezwana nieludzka istota była wyjątkowo
czujna na wszelkie wzmianki o swej pracy .
– Czego nie rozumiecie? – nieco się zirytowała. – Przecież wszystko jasne.
Nie dla nich.
Westchnęła. Tak z ludźmi zawsze, oni inni, podlegli więżącej ich materii
i tysiącowi przesądów, którym pozwalali się niewolić. Z nimi trzeba ich
nim językiem.
W sumie połowę przemilczającym, a drugą przekręcającym.
– Przecież wy, tam na dole, jesteście niczym… – zastanowiła się. – gąsienica
nim wykluje się jako motyl z pięknymi skrzydłami – zamachała własnymi.
Westchnęła, a one rozpaliły się blaskami, opowiadając jej nowe, nie do uwierze
nia piękne historie. Prawdziwe. Pokręcone. Ale proste jak strzelił, też. – A wy nie
chcecie. Wolicie grzebać się w tej ziemi, ręce brukać, liście, na których żerujecie,
zżerać, niszcząc roślinę, co je zrodziła. Po co wam to? Pędzicie życie w nieustan
nym strachu. – Ulitowała się nad ludkami i na skutek dzielonego współczucia
wręcz przestała jaśnieć. Na chwilę. Lecz kiedy wróciła do tłumaczenia okoliło ją
łagodne lśnienie. – Przecież on właśnie się przemienia. Nie potrzebuje odwagi, co
bierze się tylko z pokonywania obawy przed zmianą. To takie… niepoukładane.
Życzycie innym takiego stanu? On rośnie, przekształca się, nie będzie, kim
był. A swego już dokonał. Niby mało zdziałał, a wiele, właśnie tyle, by losem
pokierować, co wpłynie na życie wielu. Na tym polegało jego przeznaczenie.
I się dokonało.
Ale oni tam na dole nie rozumieli i nic nie słyszeli. Narzekali, głowy posypując
popiołem i zanosząc się łzami, i targając puste, pozbawione duszy ciało bliskiego
i dwóch cudzych pohańbionych zewłoków białek, by torturować je zupełnie nie
potrzebnymi ceremoniami. Ale nie umieli inaczej.

63

Dwie wieszczby
Biedacy.
Głupcy w istocie.
Wieszczka pewnie by tych niepoukładanych nieboraków pożałowała.
Tyle że tymczasem zajęła się czymś innym.
***
Czuwał nad owcami, zasiadłszy na głazie ukształtowanym na podobieństwo
słupa. W oczy się nie rzucał, własną barwą całkiem przypominał skałę. Upodobnił
się do świata, w jakim żył. W zasadzie innego nie potrzebował. Nawet do ludzi
nie tęsknił. Już mu się do nich nie ckniło, skoro przywykł, że przynosi im tylko
smutek. Najbliżsi woleli go nie oglądać. Jak nań spojrzeli, zła wróżba stawała im
przed oczyma, niechybna, bo one zawsze się sprawdzały. Wreszcie przywlecze
kres. A ten, choć całe życie wyglądany, i tak wyda się prędki.
Choć niedaleko znajdował się opuszczony i zapomniany trakt. Kreska na tle
stromych, miedzianych zboczy, gdzie owce nie miały dla siebie czego szukać.
Czasem tam popatrywał, bo wilki, niedźwiedzie i rysie lubiły, skradając się
po manowcach, pożywić się smacznie na bezbronnych zwierzętach. Pasterze
byli od tego, by strzec słabych. Karmiony górskim powietrzem, jagodami,
ziołami i mięsem kozic, widział dobrze, z orłami mógł iść w zawody, jeśli idzie
o wypatrywanie odległych zagrożeń.
I takie zobaczył.
Pies obok warknął.
– Koń? – zdumiał się pasterz.
Zobaczył nawet dwa. Takie całkiem niezdatne, jeśli idzie o górskie szlaki.
Wysokie, mocne, długonogie, na pewno pożyteczne. Na nizinie, rzecz jasna,
gdzie mogły w pełni ujawnić przyrodzone przymioty. Tutaj przeszkadzające.
Wyżyny życzyły sobie, by pokorni na nie wstępowali, ku ziemi pochyleni,
nie dumni, prości jak strzeliste pnie.
Poza tym maszerowało kilka figurek. Takich nie wzbudzających zaufania,
widocznie obciążonych bronią, ale i towarzyszyły im dwie niewiasty, co dało się
poznać po obszernych sukniach. Białki co pewien czas się potykały.
Pasterz pogładził psa po łbie.
– Myślisz, że warto im się przyjrzeć bliżej?
Pies machnął ogonem.
– Pójdźmy tedy.
Mężczyzna gwizdnął idołączył do nich kolejny owczarek, jeszcze potężniejszy
niż pierwszy.
Pobiegli cicho jak duchy, psy nie odzywały się wcale. Ale one nauczyły się we
wszystkim naśladować swego nad wyraz małomównego pana.
64

Jastek Telica
Posuwał się ukradkiem, ale szybko.
I źle wyliczył drogę. Znacznie wyprzedził wędrowców. Oni przystawali co
chwila, włóczyli. Jednak słabo im szło przez owe niewiasty. Okazały się całkiem
niezdolne do szybkiego pokonywania górskiego szlaku. Przede wszystkim przez
to, że zostały skrępowane.
Pasterz zawarczał, jak wilk prawie. Psy obok postawiły uszy. Czuły gniew
swego pana. Co tu się działo?
Zmęczone niewiasty zatrzymały się, mężczyźni przystąpili zaraz do nich,
przy wtórze śmiechu popychając je do dalszej wędrówki.
Oj, nie spodobało się to pasterzowi.
Nie dlatego, że oni gadali śmiało i poczynali sobie bezceremonialnie.
Nawet z posłusznymi owieczkami czasem tak trzeba, co dopiero z ludźmi.
Szło o słowa. Pasterz je rozpoznawał i mógł powtórzyć w porządku wszyst
kie. Osobno znane. Zebrane razem niezrozumiałe. Jemu mowa była potrzebna,
by przekazać innym wsparcie, słuchać, kiedy się troszczą, smucić się, ale nie
kiedy odczuć pociechę. Język obcych zmieniał w bliskich. A tu radośnie plwano
taką nienawiścią, że tylko uszy woskiem zalepić, byle pozostać na nią głuchym.
Nie pojmował, że tak można się do siebie zwracać. Po co?
Śmiech zbrojnych budził w nim odzew, a to, co czynić, i bez zastanowie
nia wiedział. A możliwości były, gdyż podróżni zatrzymali się nieopodal, a nie
rozglądali się wcale, zaś na pewno nie ciekawiło ich to, co znajdowało się poniżej.
Toż na wyżyny wstępowali.
Pasterz przywarował i wypatrywał okazji.
Dali mu taką wkrótce.
Obcy stanęli nad dziewczynami i naśmiewali się z nich niewybrednie,
szydząc z ich słabości, napawając się strachem, obiecując taką zabawę, która
cnotliwym niewiastom wydawała się torturą. Tym zbójom smakowało, że one
bezbronne i nikt za nimi się nie ujmie.
Owczarz trzymał ręce na karkach psów.
– Teraz! – warknął, już nie panując nad gniewem. Wilkowi lepiej by
nie wyszło.
Zgraną trójką zerwali się z miejsca i już byli o krok, co udało im się dlatego,
że łotrzykowie w tym czasie czym innym karmili swe nikczemne dusze.
Ale nie całkiem pokpili sprawę, ponieważ ze zbójowania chleb jedli, więc
zaczynali się obracać, by dać odpór.
Pierwszemu tak się powiodło, że w łeb zarobił i to prosto w skroń.
Padł na miejscu, jeszcze dziwnie ruchomy, bo podrygujący, jakby w tańcu,
choć przecież na ziemi. Drugiego za rękę złapał pies, kiedy ten usiłował dźgać
dzidą, trzeciemu do gardła rzucił się kolejny owczarek i choć nie sięgnął, to
powstrzymał. A czwarty dopiero wstał, gdyż przy dziewczynach przyklęknął
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w bardzo niecnotliwych zamiarach. Przez łeb lagą tak oberwał, że krwią się
zalał. Piąty miał najdalej, nie zdążył się zbliżyć.
asterz za pazuchę sięgnął, okrągły kamień wydobył, zakręcił procą i trafił
tamtego prosto między oczy.
Nie dane mu było odsapnąć.
Ten, którego pies chwycił za rękę, miotał się, nie mogąc jej uwolnić.
Kamratowi obok lepiej się powiodło, nie dość, że gardziel ocalił, to owczar
ka pod żebra pchnął wydobytym zza pasa nożem. Skoczył na pasterza, a ów
z drogi mu zszedł. Owczarz szybki był niezmiernie, wyćwiczony na dziczy, kiedy
z wilkami się mierzył i za kozicami biegał, by nie żreć tylko owczego sera, skoro
pasterzem pozostając, podopiecznych oszczędzał, jak się dało.
Napastnik okazał się mniej biegły w tym całym skakaniu po górkach, potknął
się, w przepaść poleciał. Nie całkiem w taką bezdenną, bo ściana nie opadała
prosto w dół, była ścięta, pochyła, ale stroma wystarczająco, więc łotrzyk
spadając, obijał się o głazy większe i mniejsze, by wprawdzie nie na pierwszym,
lecz już na drugim świadomość pozostawić na zawsze. Zaś po wszystkim
przypominać nierozpoznawalny okrawek czegoś, co ledwie przed chwilą było
żywym człekiem.
Ostatni od psa wreszcie się uwolnił, a rękę miał przy tym poharataną okrut
nie. Rozejrzał się. Sam pozostał. Przełknął ślinę.
– Uciekaj! – krzyknął pasterz.
Nie musiał powtarzać. Tamten z miejsca skoczył.
Zwycięzca obrócił się w stronę niewiast. Jedna z nich patrzyła za dającym
drapaka łotrem.
– Pozwoliłeś mu ujść z życiem?
– Ano.
– To zbój.
– Jeśli wilki nie wchodzą mi w drogę, wtedy za nimi nie lezę. – Wybawca
wzruszył ramionami.
– On morderca.
– Niech go własne zbrodnie ścigają. Co mogę dla was zrobić?
Ta pierwsza podniosła się, choć nie było jej łatwo, ręce wciąż
pozostawały związane.
– Co zamierzasz z nami uczynić?
Rozciął sznury.
– Chyba odprowadzę was do jakiegoś klasztoru.
– Nas?
– Przecieżeście mniszki.
Zrzuciła kaptur, roześmiała się. Ładna bestia, a przy tym zębata. Kły bielutkie.
– Nie wiesz, kim jestem, prawda?
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Coś mu zaczęło świtać. Tym razem on ślinę przełknął. No tak, wreszcie los
zaczynał się spełniać, czuł to.
Przyklęknął.
– Pani…
***
Okazało się, że to prawdziwa, królewska córa.
Pasterzowi przed tronem nogi się ugięły. I nie przestały dygotać.
– W nagrodę pół królestwa i królewna za żonę – oświadczył
surowy m
 onarcha.
– Przecież ja nie dlatego… – wybąkał wybawca.
– To nie ma znaczenia. Taki zwyczaj.
– Ale nie nadaję się do zaszczytów. Ja dziki.
Królewna z uznaniem gapiła się na dorodnego pachołka, niecierpliwie przy
tym przestępując z nogi na nogę.
– A co to ma do rzeczy! – warknęła, ucinając całe to puste gadanie.
***
Poddani go błogosławili. Świetnie im się działo.
– Jeden z nas – tak mówili.
Widać, że rozumiał sprawy zwykłych ludzi, bo daniny nakładał znośne,
poborców trzymał na uwięzi jak złe psy, o drogi i przytułki dbał. Starał się.
Ale widzieli frasunek na jego obliczu, patrzyli, jak wzdychał nieustannie.
Nielekka robota pana.
Świat szczeremu w dwójnasób ciąży.
***
Z dzikimi bestiami się zadał, to rozumiał.
Człowiekowi drapieżnik nie będzie przyjacielem, do gardła się rzuci, więc
patrząc na małżonkę, niczego innego po niej się nie spodziewał.
Póki co, żyć mu dawała, wszystkim się zajmując po swojemu, narodem
rządząc raz batem, raz igrzyskami. Umiejętnie posługiwała się obydwo
ma tymi narzędziami, wszak całe życie pobierała stosowne nauki. Ojciec ją
przygotowywał, by żyjąc pośród zębatego stada, nie dała się zjeść w trakcie
kształtowania przyszłości.
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Bo ludzie to wcale nie owce i barany, a wilki. Z taką różnicą, że nie wszystkie
basiory, większość zależne samce, ustępujące przywódcom, ale tylko im,
na resztę szczerzące kły.
Otaczali go zewsząd, nie odstępowali, każdego dnia musiał się pilnować.
Z żalem wspominał owieczki, od których został siłą oderwany, a z którymi pędził
życie spokojne i ciche.
Nic nie mógł, przewodząc na pozór.
Pan.
Władca.
Wybranek przeznaczenia.
Nie znający ni dnia, ni godziny.
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Nudny nudziarz nieodmiennie nudzący. Po szkołach, które nic nie dały, bo nie spełniły
oczekiwań. Jak to zwykle szkoły. Słowem wyedukowany samouk.
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Paranoidalna
Marlena Urbaniak

IV
Paranoidalna
Tej nocy nie dostąpiłam zaszczytu, jakim było pogrążenie się w błogim
śnie. Nawet kiedy udawało mi się przysnąć, zaraz się budziłam, przerażona
dźwiękami, które zewsząd mnie otaczały. W siedzibie Amerykańskiego Stowa
rzyszenia Niezidentyfikowanych panowała cisza, to dlatego dało się słyszeć
każdy, choćby najmniejszy szmer dobiegający z kanalizacji czy ogarniętego nocą
podwórza. Nigdy w swoim krótkim, dwudziestoletnim życiu nie uchodziłam
za tak czujną, jak tego dnia. Cały czas miałam wrażenie, że jeżeli stracę czujność,
zaatakuje mnie ociekający ludzką krwią potwór lub któryś z nie do końca zdro
wych na umyśle członków stowarzyszenia. Z drugiej strony… czy ja też nie
podchodziłam swoimi nietypowymi zdolnościami pod niezidentyfikowany
przypadek? Byłam zapatrzoną w siebie egoistką, jeżeli miałam siebie za kogoś
lepszego od członków ASN. Tkwiliśmy w tym niecodziennym chaosie razem.
Moja bezsenność przyniosła jedną sytuacyjną zaletę – kiedy nastał poranek,
mogłam przystąpić do poszukiwań (poprzedniego dnia zostały przerwane przez
jednego z napotkanych lekarzy), przy okazji omijając rozbudzonych Niezidenty
fikowanych, którzy mogliby mi w tej misji przeszkodzić. Nathaniel miał wrócić
do organizacji nad ranem. To dlatego, gdy zaczęło świtać, podniosłam się ociężale
z twardego, niewygodnego łóżka i skierowałam się po cichu w stronę drzwi.
Chodziłam na paluszkach jak dziecko, które bało się, że jeżeli będzie hałasować,
jego rodzice zbudzą się z długiego snu i skarcą je za swawolne podróże
po domu wczasowym. Tak samo cicho starałam się otworzyć skrzypiące drzwi.
Uczyniłam to z zamierzonym skutkiem. Nie spodziewałam się jednak, że zaraz
po wyjściu z tymczasowego pokoju, zostanę zaskoczona czyjąś cichą obecnością
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za moimi plecami. Kiedy usłyszałam głośnie „o!”, wyrażające zdziwienie,
serce podskoczyło mi niemal pod same gardło. Kładąc drżącą dłoń na piersi,
w miejscu, w którym dygotał ten ludzki, nie zawsze równo wybijający rytm
organ, zwróciłam się w kierunku, skąd dochodził głos. W momencie, w którym
ujrzałam przed sobą znajomą twarz, z ulgą odetchnęłam. Miałam więcej
szczęścia, niż przypuszczałam.
– Dzień dobry, Charmaine – przywitał się ze mną Nathaniel Carson, którego
uśmiech rozszerzył pobladłą, muśniętą zmęczeniem twarz. Po raz pierwszy
mogłam przyjrzeć mu się z bliska w jasnym pomieszczeniu – wcześniej
widziałam go wyłącznie w ciemnej klitce Instytutu Badań Parapsycho
logicznych Przypadków, gdzie przez uchylone drzwi wpadał tylko niewyraźny
snop światła. W trzeźwych warunkach mojego umysłu wydawał się być jesz
cze młodszy, niż początkowo podpowiadał mi to instynkt. Wyglądał jakby nie
skończył nawet trzydziestu lat. Co tak młody mężczyzna robił w tej sfiksowanej
organizacji? – Nie sądzisz, że to przeznaczenie nas tu ze sobą zetknęło? – zaśmiał
się dźwięcznie, na co ja uniosłam brew. – Chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać.
– A ja z tobą – wyrzuciłam przez zaciśnięte zęby, nie kryjąc gniewu, który
odczuwałam od momentu, kiedy dopuścił się zdrady. Ten gnojek manipulował
moimi uczuciami, żeby tylko wzbudzić we mnie zaufanie, a potem wbić mi
strzykawkę z płynem, który zaprowadził mnie do krainy snów.
Nathaniel albo nie zauważył tego, że jestem zła, albo najzwyczajniej w świecie
to zignorował. Niestety jego Uczepiony niewiele mi w tej sytuacji podpowiadał.
Zdawał się być ospały i niezwykle znudzony. Ten człowiek naprawdę był dobry
w udawaniu kogoś, kim w danym momencie nie był. Czy właśnie na takich
kłamców szkolili dzisiejszych psychiatrów, szczególnie tych, którzy pracowali
z Niezidentyfikowanymi?
– Jeśli nie masz nic przeciwko, chodźmy do mojego gabinetu, tam nikt nie
będzie nam przeszkadzał – oznajmił miłym głosem. Cudem powstrzymałam się
od prychnięcia. Wolałam jednak poczekać z okazywaniem mu pogardy, kiedy
rzeczywiście zjawimy się już w jego gabinecie. Nie chciałabym zacząć się wy
dzierać na pół korytarza, budząc tym samym do życia połowę s towarzyszenia.
Nathaniel machnął dłonią, zachęcając mnie do tego, abym za nim podążała.
Choć niechętnie, uczyniłam ten cichy nakaz, idąc za nim w odpowiedniej
odległości. Obawiałam się, że atak, który zmiażdżył cząstkę zaufania, jaką go
darzyłam, nie pozwoli mi nigdy więcej zbliżyć się do niego na tyle blisko, abym
mogła spojrzeć prosto w jego zielone, przepełnione jasnym, energicznym blas
kiem oczy. W mojej wyobraźni już zawsze będzie gościć strzykawka, a także to
okropne uczucie nagłego obezwładnienia, które opanowało wtedy moje ciało.
W niedługim czasie znaleźliśmy się w gabinecie Nathaniela. Na biurku leżały
tym razem stosy papierów. Nathaniel najwyraźniej nie był fanem biurokracji
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i zostawiał wszystko na ostatnią chwilę, co wywnioskowałam po jego ciężkim
westchnięciu oraz znaczącym machnięciu dłonią, które mogło oznaczać,
że zajmie się tym w wolnej chwili.
– Wybacz za ten nieporządek – powiedział, przenosząc dokumenty na inny
stół. Spojrzał na mnie przelotnie i skinął głową na krzesło. – Śmiało, siadaj.
Przysięgam, jeszcze chwila, a zetrę z jego twarzy ten nieszczery uśmieszek.
Czy nie bolały go nigdy usta?
Usiadłam na krześle, czekając, aż uprzątnie cały ten nieporządek.
– Pewnie poznałaś już wszystkich członków stowarzyszenia? – zapytał
mnie nagle.
– Tak – odpowiedziałam oschle. – I wciąż mnie zastanawia, dlaczego dwój
ka z nich latała po korytarzu z naładowaną bronią, próbując się pozabijać. –
Uniosłam powolnie brew, przyglądając się Nathanielowi, który w końcu
przysiadł za biurkiem i ułożył dłonie na kształt piramidy
– To bardzo dobre pytanie. – Uśmiech nie zszedł z twarzy mężczyzny nawet
na chwilę, zupełnie jakbym nie powiedziała mu o niczym nadzwyczajnym. –
Ostatnio skonfiskowałem Nieobliczalnej i Niepohamowanemu całą broń, jaką
posiadali. Najwyraźniej zdołali je jakoś odzyskać. – Potrząsnął z niedowierza
niem głową. – Spokojnie, jeszcze nigdy się nie pozabijali. Za bardzo siebie lubią.
Pochyliłam się do przodu, unosząc z niedowierzaniem brwi. Powoli zaczy
nałam wierzyć w to, że wszyscy, którzy tu byli, uchodzili za wariatów.
– Czy dla ciebie to zachowanie jest normalne?
– Oczywiście, że nie! – Twarz Nathaniela chociaż na chwilę przeszyło
oburzenie. To pozwoliło mi uwierzyć, że był człowiekiem, który potrafił się nie
tylko uśmiechać. – Już od dłuższego czasu prowadzę dyskusję z zarządcami, ale
oni umywają ręce. Twierdzą, że Niezidentyfikowani powinni mieć trochę swo
body. Oczywiście cały ten nieporządek zostawiają mi. – Zaśmiał się nerwowo,
przeczesując dłonią włosy. – Nie martw się, Niepohamowany jest naprawdę
przyjaznym chłopakiem, a Nieobliczalna, jeżeli nie prowadzisz z nią zbędnych
dyskusji, również potrafi być… ludzka.
– Co jest z nimi nie tak? – spytałam prosto z mostu, marszcząc czoło.
– Trafiłaś do bardzo specyficznej grupy. Nie bez powodu każdemu z członków
ASN przydzielono poszczególne pseudonimy. Niepohamowany i Nieobliczalna
mają mały problem z postrzeganiem norm społecznych. Oboje przedstawiają
sobą dosyć skrajne postawy wobec ludzi. Niepohamowany charakteryzuje się
nadmiernym ekstrawertyzmem, niespożytkowanymi pokładami energii, dużą
otwartością, a przy okazji, jak ja to mówię, „wesołą obojętnością” na sytuacje,
które większość ludzi wprowadziłyby przynajmniej w stan głębokiego smutku.
Raczej trudno mu przemówić do rozsądku, a także w niektórych sytuacjach
trudno go… pohamować. – Nathaniel zrobił małą przerwę na łyk kawy.
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Zazdrościłam mu, że mógł napić się tego ożywczego, kofeinowego napoju.
Z chęcią sama bym z niego skorzystała. – Nieobliczalna jest skrajną przeciw
nością Niepohamowanego. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie widziałem,
by komukolwiek okazywała ciepłe uczucia, nawet jeżeli chodzi o obdarzenie
kogoś uśmiechem. Jest raczej cicha i chłodna, dlatego niekiedy trudno posądzać
ją o nieobliczalność. A jednak potrafi się zdenerwować, nawet jeżeli nie poka
zuje tego jej mimika.
– Musisz ich naprawdę dobrze znać. Inni ludzie pewnie uznaliby ich
za wyjątkowe dziwne przypadki, a ty zdajesz się w nich widzieć coś więcej. –
Spojrzałam na niego, unosząc znacząco brew. W jego głosie pobrzmiewały
takie emocje, że nie dało się przeoczyć fascynacji, jaką obdarzał dwójkę tak
skrajnych osobowości. Pytanie tylko, czy traktował ich jak ludzi, czy jak obiek
ty doświadczalne.
– Rozumiem ich – przyznał ostrożnie Nathaniel – a nawet darzę sympatią,
podobnie jak resztę członków ASN. Ale nie powinnaś się z nikim dzielić tą
wiedzą. – Spojrzał na mnie niepewnie, tak samo jak jego Uczepiony. Widocznie
powiedział o kilka słów za dużo. – Mogę ci zaufać, Charmaine?
Założyłam ręce na piersi i posłałam mu krzywy uśmieszek.
– Ja też chciałam tobie ufać, a jednak pozbawiłeś mnie świadomości bez
mojej zgody. Oczywiście po tym wszystkim zniknąłeś, zostawiając mnie
na pastwę ludzi, których kompletnie nie znałam. Uważasz, że to w porządku? –
spytałam, przekręcając głowę w bok. – Bo jeśli tak, nie omieszkam wspomnieć
o twojej sympatii komu trzeba. Psychiatra chyba nie powinien pokazywać, że lubi
swoich pacjentów? – Uśmiechnęłam się do siebie wrednie, kiedy dostrzegłam,
że zmieszałam nieco swojego rozmówcę. Nie wiedział, gdzie podziać wzrok
i nerwowo poprawiał palcem wskazującym spadające mu z nosa okulary.
Najwyraźniej nie spodziewał się, że osoba, która podczas ich pierwszego spot
kania wydawała się spokojna i opanowana, może mieć w sobie takie pokłady
irytacji. Musiał jednak pamiętać o tym, że byłam wtedy lekko zamroczona
lekami. Teraz, choć znajdowałam się w miejscu, które uchodziło za podejrzane,
czułam się nieco pewniej, to dlatego również moje słowa nabrały mocy.
– To nie do końca tak, że jestem człowiekiem, który odpowiada za wasze
leczenie – odpowiedział powolnie, starając się tym razem ostrożnie dobierać
słowa. Jego głos nabrał kojącego, przesadnie profesjonalnego tonu, jakiego
często używali lekarze, którzy próbowali uspokoić pacjentów. – Chociaż mam
ukończone studia w kierunku psychiatrii, tutaj jestem tylko waszym opie
kunem o odpowiednich kompetencjach. Bycie dla was psychiatrą oznaczałoby,
że traktowałbym was jako pacjentów, a przecież nimi dla mnie nie jesteście.
Inaczej prowadziłbym z tobą zupełnie inną rozmowę.
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Chrząknął znacząco, może nawet z zawstydzeniem, kiedy nie odpowie
działam na jego słowa. Chyba zorientował się, że oczekiwałam przeprosin po
partych jakimikolwiek wyjaśnieniami, a nie obrony, która mogłaby wskazywać
na to, że darzenie członków ASN sympatią jest tutaj jednak zakazane, nawet
jeżeli nie był dla nas psychiatrą. Po prostu nie wiedział, jak zacząć. Odezwał się
dopiero po dłuższej chwili, uprzednio ciężko wzdychając.
– Nie mam nic na swoją obronę. Postąpiłem źle, ale musisz wiedzieć, że to,
co zrobiłem, było konieczne. Instytutowi Badań Parapsychologicznych Przypad
ków zależało na anonimowości, a jako że od dłuższego czasu nie byłaś odurzana
żadnymi lekami, mogłaś doskonale zapamiętać każdy zakątek tego miejsca.
Myślisz, że gdybym spytał, czy mogę cię uśpić, zgodziłabyś się na to? – Posłał mi
niemrawy uśmieszek.
Musiałam przyznać mu rację. Strzykawki mnie przerażały, a wynikiem tej
traumy byli właśnie pracownicy IBPP. Gdyby Nathaniel nie zagrał nieczysto,
zapewne moje szybkie opuszczenie tej placówki, bez zbędnego oglądania się
na nieprzyjazne twarze i pomieszczenia, byłoby ciężkie.
– Naprawdę przepraszam. Nie powinienem tego zrobić, a jednak musiałem. –
Nathaniel posłał mi smutny uśmiech, który z jakiegoś powodu mnie zirytował.
Może to dlatego, że jego Uczepiony zdawał się być niewzruszony? – Dodatkowo,
zaraz po przewiezieniu cię tutaj, zanim zdążyłem ci cokolwiek wyjaśnić, a nawet
choćby zostawić jakąkolwiek wiadomość, dostałem nagłe wezwanie od władz
tutejszej organizacji.
– Rozumiem – powiedziałam z westchnięciem. Chociaż dostałam wyjaśnienia,
jakich oczekiwałam, wciąż nie do końca ufałam Nathanielowi. Bo jeżeli ktoś był
w stanie raz cię zdradzić, mógł to zrobić ponownie. Tyle na szczęście póki co
wystarczyło, abym nie myślała po nocach, że chcę go posłać do piekła za to, co
mi uczynił.
Mój rozmówca nieco się uspokoił. Znów chwycił za styropianowy kubek,
aby uraczyć się łykiem kawy. Kiedy go zażył, dziwnie pojaśniał, zupełnie jakby
w ciągu kilku sekund zdołał zapomnieć o całej sytuacji. Najwyraźniej szybko
usuwał niektóre zdarzenia z głowy. Zazdrościłam mu tego.
– Zaprzyjaźniłaś się już z kimś? – spytał miło.
– Trudno mówić tutaj o przyjaźni – odpowiedziałam z krzywym
uśmieszkiem. – Do tej pory miałam okazję porozmawiać dłużej tylko z Bezładną,
bo to ona zaprowadziła mnie do twojego gabinetu, a potem do stołówki.
Resztę zespołu przedstawił mi Niepohamowany. Na pewno jest to… specyficzna
grupa.
– To prawda. – Nathaniel posłał mi niewiele znaczący uśmieszek. – Jednak
każdy na swój sposób jest dosyć interesujący. Po prostu trzeba podejść do nich
z odpowiednimi narzędziami. Bezładna lubi, kiedy po prostu się z nią rozmawia
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albo jej słucha. Niepohamowany jest raczej przyjazny dla wszystkich członków
ASN, więc jeżeli chodzi o dogadanie się z nim, nie jest to szczególnie trudne.
Nieobliczalna nie lubi rozmawiać z ludźmi, ale da się do niej dotrzeć gestami,
po prostu trzeba wiedzieć, jakie słodycze lubi jeść. A Wyobrażalny… – Westchnął
ciężko, przerywając swoją wypowiedź. Zapatrzył się przed siebie, jakby
nie był do końca pewien, czy jest coś, czym można było do siebie przekonać
Wyobrażalnego. Do tej pory nie zamieniłam z nim nawet słowa i wątpiłam, aby
było to możliwe w najbliższych dniach. Już na dzień dobry spojrzał na mnie
z takim obrzydzeniem, jakbym była najohydniejszym potworem chodzącym
po tym świecie. – Do Wyobrażalnego bardzo, ale to bardzo ciężko dotrzeć.
Dotąd nikomu się to nie udało, chociaż Niepohamowany twierdzi, że wręcz
przeciwnie, są bliskimi przyjaciółmi, cytując: takimi od serca. – Tu Nathaniel
spojrzał na mnie znacząco, zupełnie jakby chciał podkreślić, że Niepohamo
wanemu zdarza się przesadzać z ocenianiem rzeczywistości. – Może ty byś
mogła spróbować zaprzyjaźnić się z Wyobrażalnym?
Uniosłam w zdziwieniu brwi.
– Cóż. Nikt nie powiedział, że zostanę tu na stałe, dlatego nie będę niczego
obiecywać. Pozwól, że w ciągu tych dwóch dni zdecyduję, czy warto tu mieszkać –
odpowiedziałam spokojnie.
Nathaniel nie wyglądał na zawiedzionego. Po prostu kiwnął głową i posłał
mi uśmiech, który mógł mówić tylko jedno: poczekaj, a sama się przekonasz,
że warto. Problem tkwił w tym, że nie byłam tego taka pewna…
Kiedy mój rozmówca dopił kawę, zgniótł w dłoni kubek i spojrzał na zegarek,
wyprostował się ze zdziwieniem, zdając sobie sprawę z tego, że poświęciliśmy
zbyt dużo czasu na swobodną rozmowę, podczas gdy miał przecież dużo roboty
papierkowej. Zanim cokolwiek powiedział, podziękowałam mu za poświęcenie
mi czasu, a potem bez zbędnych słów pożegnania opuściłam jego gabinet.
Teraz potrzebowałam chwili przerwy, aby przemyśleć wszystko to, co usłyszałam.
Do śniadania zostało jeszcze kilka godzin, dlatego zamierzałam spożytkować ten
czas na puste wgapianie się w sufit w swoim tymczasowym, szarym pokoiku.
Bo czy było coś innego, co mogłam tutaj robić? Wolałam bynajmniej nie natykać
się znowu na strzelających do siebie wariatów.
Ledwo wyszłam zza rogu, a omal nie wpadłam na jakąś bladą postać, która
zastygła w bezruchu, prostując się jak struna, zupełnie jakby była zszokowana
moją obecnością. Postawiłam dwa kroki w tył i wystawiłam przed siebie
przepraszająco ręce. To była moja wina, ponieważ za bardzo się zamyśliłam,
a poza tym wypadłam zza rogu jak tornado.
– Przepraszam – rzuciłam szybko, zanim przyjrzałam się osobie, którą
staranowałam. To był Wyobrażalny. Właśnie spoglądał na mnie w lekkim
otępieniu – te szybko zmieniło się jednak w pogardę. Wykrzywił usta w grymasie
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obrzydzenia i postawił krok w tył, jakby bał się, że nietrzymanie odpowiedniego
dystansu sprawi, iż zarazi się śmiertelną chorobą. Mimo wszystko postanowiłam,
że będę dla niego miła, tak jak prosił mnie o to Nathaniel, dlatego uśmiechnęłam
się wymuszenie i powiedziałam: – Cześć.
Zanim zdążyłam wystawić w górę przyjazną dłoń, ten mrucząc coś
niezrozumiałego pod nosem, ruszył w przeciwnym kierunku, najwyraźniej
zmieniając cel swojej podróży. Jedyne, co usłyszałam, to ciche: „Nie zbliżaj się
do mnie”. Cóż, nasza przyjaźń najwyraźniej miło się rozpoczynała. Dobrze,
że byłam niezwykle cierpliwą osobą, która nie miała problemu ze znoszeniem
ludzkich humorów.
Ktoś poklepał mnie silnie po plecach, przez co mało nie upadłam na podłogę,
ścieląc ją swoją zaskoczoną twarzą. Wcale nie musiałam się oglądać, żeby
wiedzieć, kto to był. Wśród zgromadzenia niezwykle ostrożnych i chłodnych
członków ASN, tylko jedna z nich zdawała się wykazywać taką gwałtownością.
– Czemu dręczysz mojego przyjaciela? – spytał ze śmiechem chłopak.
Obróciłam się w jego kierunku, mrużąc groźnie oczy. Nie kryłam się z nieza
dowoleniem. Mógł przecież być delikatniejszy. Nie byłam jego kumplem, które
go mógł klepać mocarnie po plecach, nie przejmując się tym, czy przypadkiem
nie wypluje płuc, łącznie z innymi organami.
– Nikogo nie dręczę – powiedziałam przez zaciśnięte zęby.
Niepohamowany zdawał się nie dostrzegać mojej reakcji. Wciąż stał tutaj
w samych spodenkach, zakładając ręce na biodra i wgapiając się we mnie
z wyszczerzonym, jakże pełnym charyzmy uśmiechem, należącym do osoby,
która każdego poranka wstawała tak samo wypoczęta i radosna. Może na kogoś
innego by to zadziałało, ale nie na mnie. To dlatego zanim usłyszałam jakąkolwiek
odpowiedź, ruszyłam w kierunku swojego pokoju. Niepohamowany poczuł,
że musi mi towarzyszyć w tej krótkiej drodze, dlatego szybko zrównał ze mną
swój krok. Miałam ochotę spytać, czy dzisiaj nie zamierzał latać po stowarzysze
niu z bronią, ale się powstrzymałam.
– Wiesz, nie powinnaś się przejmować Wyobrażalnym. On po prostu taki
jest. – Chłopak wzruszył beztrosko ramionami. Nawet na moment nie spuścił ze
mnie wzroku. – Rzadko zdarza mu się być miłym.
– Zdążyłam to już zauważyć – odpowiedziałam z ciężkim westchnięciem.
Z jakiegoś powodu zachęcił mnie do rozmowy, choć sama się sobie dziwiłam.
Może jednak charyzma Niepohamowanego potrafiła zdziałać cuda? – Nathaniel
stwierdził, że mogłabym spróbować się z nim przyjaźnić, ale osobiście tego nie
widzę. Wyobrażalny nie wygląda, jakby chciał się z kimkolwiek przyjaźnić.
– Można powiedzieć, że ja się z nim poniekąd przyjaźnię. – Niepohamowany
wyszczerzył białe zęby. – Zresztą jak z każdym w stowarzyszeniu. Naprawdę dużo
o nich wiem. Nawet więcej niż Nathaniel.
75

Paranoidalna
Spojrzałam na niego ukradkowo, unosząc powolnie brew. Coś w jego słowach
kazało mi sądzić, że najzwyczajniej w świecie się przechwala, zupełnie jak
chłopiec z przedszkola, który chce zrobić dobre wrażenie na nowej koleżance.
Za wszelką cenę chciał uczynić siebie przywódcą całego tego zgromadzenia.
Może rzeczywiście nim był, ale to tylko dlatego, że sam nim siebie mianował.
Najwyraźniej przeczuwał, że będę osobą, którą trudno będzie do tego przekonać.
– A więc zapewne wiesz, w kim podkochuje się Bezładna? – spytałam
z wyzywającym uśmieszkiem.
Tak jak się spodziewałam, nie usłyszałam żadnej odpowiedzi, za to
zobaczyłam na twarzy mojego rozmówcy zdziwienie. Nie sądziłam, aby ktoś,
kto był przeświadczony o swojej wspaniałości, mógł dostrzec coś tak wątłego jak
zafascynowanie Bezładnej jednym z lekarzy, który zapewne bardzo rzadko się
tu zjawiał.
– Wybacz tę uwagę, ale myślę, że nie możesz nazywać wszystkich w stowa
rzyszeniu swoimi przyjaciółmi – rzuciłam prosto z mostu, ponieważ nie miałam
w zwyczaju ukrywania tego, o czym w danym momencie myślałam. Moje słowa
sprawiły, że Niepohamowany ściągnął brwi, jakby nie do końca podobała
mu się moja uwaga. – Przyjaciele dostrzegają, kiedy bliska im osoba w kimś
się zauroczy. Idę o zakład, że Bezładna na pewno wspominała już o obiekcie
swojego zainteresowania, skoro jesteście ze sobą blisko.
Niepohamowany wydał z siebie dźwięk, który brzmiał jak cichy śmiech.
– Jesteś bardzo spostrzegawcza, w końcu miałaś okazję spędzić z nią tylko
chwilę – rzucił z podziwem, inteligentnie omijając moją uwagę, która wyraźnie
była skierowana w jego stronę. Sądziłam raczej, że się na mnie obrazi za te
słowa, ale widocznie nie był tym typem osoby. Może i miał własną dumę, ale
potrafił słuchać innych. Myślałam, że łatwiej się go pozbędę, ale widocznie był
tak samo cierpliwy, jak ja. A może nawet trochę bardziej…
– Przyznaję, że jestem całkiem dobrym obserwatorem – powiedziałam
obojętnym głosem.
– Brzmi to jak wyzwanie. – Niepohamowany włożył dłonie do kieszeni
spodenek. Przestał się we mnie wgapiać, ale jego profil, na którym widoczny był
drobny uśmieszek, mówił o tym, że jeszcze nie skończył swojej wypowiedzi. –
Lubisz wyzwania? – spytał z rozbawieniem, które nie do końca potrafiłam
zrozumieć. Kpił ze mnie? A może ta sytuacja z jakiegoś powodu naprawdę
go rozweseliła?
– Zależy jakie – odpowiedziałam oschle, nie dając dojść do głosu emocjom.
– Jeżeli zdecydujesz się tu zostać na dłużej, możemy założyć się o to, czy
w tydzień dowiesz się więcej o wszystkich członkach ASN, niż ja aktual
nie wiem. Dla dobrego obserwatora nie powinien być to problem, prawda?
Tym bardziej, jeżeli ma się niepowtarzalny talent do czytania z ludzi jak
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z otwartych ksiąg. – Posłał mi wyzywający uśmieszek, który poruszył moją duszę
wojowniczki. Nie miałam w zwyczaju rezygnowania z wyzwań, szczególnie
jeżeli miały udowadniać, że byłam w czymś dobra. – Aby nie utrudniać ci zada
nia, mogą to być po prostu ich historie, czyli jak się tutaj zjawili, jakimi są osoba
mi i na czym tak naprawdę polega ich paranoidalność. Dodatkowo byłoby miło,
gdybyś mi udowodniła, że wiesz o nich coś, czego ja jeszcze nie wiem. Czy to
brzmi za trudno? – Uniósł brew, obdarzając mnie ciekawskim s pojrzeniem.
Zatrzymałam się przy swoim pokoju, otwierając do niego drzwi. Na chwilę
obróciłam się w tył, spoglądając na Niepohamowanego z nieskrywaną wyższością.
Tym razem i ja się uśmiechnęłam.
– Brzmi całkiem interesująco. Jeżeli tu zostanę, z chęcią przyjmę to wyzwanie.
– W takim razie jesteśmy umówieni. – Niepohamowany puścił mi oczko. –
Do zobaczenia na śniadaniu! – Pomachał mi dłonią i z cichym śmiechem
rozlegającym się echem po korytarzu, ruszył w kierunku stołówki.
Potrząsnęłam z niedowierzaniem głową.
W co ja się pakowałam?
***
Moim jedynym celem na dzisiejszy dzień było skutecznie omijać Niezidenty
fikowanych. Spotykałam się z nimi tylko podczas posiłków, które przebiegały
w wyjątkowo ciężkiej atmosferze – najwyraźniej przynajmniej połowa z nich
nie potrafiła zaakceptować myśli, że wśród nich mogła pojawić się jeszcze
jedna osoba, a co za tym idzie: raczej nie lubili, kiedy ktoś zakłócał ich spokojne
bytowanie niechcianą obecnością. Nieobliczalna bezustannie spoglądała
na mnie spode łba, powolnie unosząc widelec do ust. Zastanawiałam się, czy
chociaż raz podczas tej mało dyskretnej obserwacji zamrugała. Wydawała się
być w najwyższym stopniu czujna, choć jednocześnie wciąż niewiarygodnie
spokojna i chłodna. Wyobrażalny wgapiał się we mnie sporadycznie, głównie
wtedy, kiedy sądził, że moje oczy są daleko poza zasięgiem jego wzroku.
Zdarzało się, że przyłapywałam go na gorącym uczynku – wtedy speszony
spoglądał w bok, marszcząc czoło i krzywiąc usta, jakby nie mógł znieść mojego
spojrzenia, którego było dla niego czymś tak ohydnym, że wręcz nie do zniesie
nia. Wyobrażalny traktował mnie jak potwora, którego równocześnie należało
się bać, ale i darzyć pogardą. Nie wiedziałam tylko, z jakiego powodu.
Niepohamowany zabawiał mnie rozmową przez większość czasu, kiedy
spożywałam posiłek. Zdarzało mi się odpowiadać na niezobowiązujące pytania,
które padały, choć jednocześnie pragnęłam wybawienia od tego wyjątkowo ga
datliwego typa. Nie mogłam niestety liczyć na Bezładną – najwyraźniej nie była
w nastroju do rozmowy, ponieważ majtała widelcem po talerzu, nie podnosząc
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wzroku, dopóki ktoś się do niej nie odzywał. Wychodziło na to, że dojście
do porozumienia ze wszystkimi Niezidentyfikowanymi graniczyło niemal
z cudem. Czułam, że w żaden sposób do nich nie pasowałam, zupełnie jakbym
była intruzem rzuconym na siłę do grupy przyjaciół trzymającej się ze sobą od
wielu lat. Przebywanie z nimi było jednak o wiele bezpieczniejszą i komfortową
opcją, niż bycie obiektem doświadczalnym w Instytucie Badań Parapsycho
logicznych Przypadków, który nie szanował podstawowych praw człowieka.
Mimo wszystko wolałabym jednak wrócić do Foumalade, gdzie rodzice pewnie
odchodzili od zmysłów, zastanawiając się, gdzie się podziewałam. Cały czas
karciłam w siebie duchu za to, że dałam się dobrowolnie wrzucić w to bagno.
Przecież moje zdolności mogły pozostać w ukryciu. Wtedy dalej żyłabym jak
zwykły człowiek. Tylko pytanie, czy nie byłoby to równocześnie życie oszusta.
Być może tak naprawdę nie pasowałam do świata, który znajdował się poza
organizacją? Może moje miejsce było w ASN, ale jeszcze nie dopuszczałam tego
do swoich myśli. Czasami nie dostrzegaliśmy prawdy, ponieważ przesłaniały ją
nasze własne uprzedzenia.
Zbyt duże nagromadzenie myśli sprawiło, że poczułam się zmęczona.
Odkąd tutaj przybyłam, nie zmrużyłam oka. Moja czujność w końcu zwiodła
mnie na manowce. Ledwo wróciłam z kolacji, kładąc ciężką głowę na poduszkę,
a umysł uciekł w sen na wiele długich godzin, pozbawionych koszmarów, które
nękały mnie, odkąd dowiedziałam się o istnieniu czerwonookich potworów,
bezlitośnie pozbawiających życia ludzi. Pomyślałam, że mogłabym zawisnąć
w tej bezczynnej wieczności, nigdy więcej się już nie budząc. To pewnie o wiele
łatwiejsze niż przyzwyczajanie się do nowych warunków narzuconych mi przez
los. Wtedy kompletnie nie interesowałoby mnie, co w czasie rzeczywistym
dzieje się z moim ciałem. Czasami sądziłam, że łatwiej byłoby być warzywem
niż myślącym i czującym przedstawicielem rasy ludzkiej. Przynajmniej kiedy
zostałabym zjedzona, niczego bym nie czuła.
Rzeczywistość wróciła do mnie niespodziewanie, jak miała to w swoim wy
uczonym przez los zwyczaju. Miewałam twardy sen, ale nie w okolicznościach,
kiedy byłam zamknięta z bandą dziwnych ludzi w owianym tajemnicą stowa
rzyszeniu. Nawet jeżeli wciąż czułam się zmęczona, słyszałam dochodzące zza
drzwi dźwięki. Szepczący głos niemal wkradał się przez szparę w drzwiach.
Wystarczył moment, a ja już siedziałam na łóżku, próbując opanować zawroty
głowy, spowodowane zbyt gwałtowną pobudką.
– Stary, dlaczego dzisiaj tak wcześniej się zerwałeś? – dosłyszałam. Głos
należał do Niepohamowanego. – Nie zdążyłem ci nawet przygotować jakiegoś
ekstra zestawu ubrań. Tylko bluza. Pewnie zrobiłeś to celowo, nie? Idę o zakład,
że nie podobał ci się strój wiewiórki, w który cię ubrałem tydzień wcześniej! –
Zachichotał.
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Ze zmarszczonym czołem podniosłam się z łóżka i podeszłam do drzwi.
Otworzyłam je bez zastanowienia, aby niemal uderzyć nimi w twarz zaskoczo
nego Niepohamowanego, który w porę jednak odskoczył.
– No, hej – przywitał się ze mną z wyszczerzonym uśmiechem, zupełnie jak
by się mnie tutaj spodziewał. A może specjalnie tak głośno mówił?
– Co się dzieje? – spytałam zaspanym głosem, otulając się dokładniej szarą
bluzą, którą znalazłam gdzieś na dnie starej szafy. Może była o dwa rozmiary
za duża, ale na szczęście skutecznie chroniła moje ciało przed zamarznięciem.
– Wyobrażalny się dzieje – odpowiedział wesoło Niepohamowany.
Zamachał dłońmi w taki sposób, jakby był bajkowym, maszerującym krasno
ludkiem, szykującym się do musicalowego wystąpienia. – Idziemy na spacerek.
Wybierasz się z nami? – Chłopak wsparł się dłonią o ścianę, przybierając pozę
typowego podrywacza. – Tylko szybko podejmuj decyzję, bo Wyobrażalny
nam ucieka – mówiąc to, ułożył z palców pistolet i wskazał nim na tonącego
już niemal w ciemnościach korytarza chłopaka, który szedł powolnym krokiem
w nieznane.
Nie wiedziałam, co powiedzieć. Widocznie mój umysł nie pracował jeszcze
na najwyższych obrotach.
Niepohamowany był zbyt zniecierpliwiony czekaniem, aby dać mi czas
na decyzję. Podjął ją za mnie, bo już po chwili chwycił moją wychłodzoną dłoń
i pociągnął za sobą przez korytarz. Nie zrównaliśmy kroku z Wyobrażalnym.
Sukcesywnie podążaliśmy blisko jego tyłów.
– Dlaczego po prostu do niego nie podejdziemy? – spytałam szeptem,
wyrywając delikatnie dłoń z uścisku Niepohamowanego.
– Myślę, że nie chcemy. – Wzruszył beztrosko ramionami, szybko chowając
dłonie do kieszeni. – Wyobrażalny właśnie lunatykuje. Słyszałaś kiedyś, że nie
powinno się takich osób wybudzać gwałtownie ze snu? – Posłał mi znaczący
uśmieszek, którym najwyraźniej próbował zakpić z mojej domniemanej
niewiedzy.
– W takim razie będziemy go śledzić?
– Śledzić, kryć i ewentualnie ratować jego blade pośladki przed niechciany
mi konsekwencjami wynikającymi z nieświadomych wyborów.
Zrobiłam głupią minę, ponieważ kompletnie nie miałam pojęcia, o co mu
chodziło. Pewnie patrzyłabym na niego z niezrozumieniem w dalszym ciągu,
oczekując przy okazji nie nadchodzącej odpowiedzi, gdyby nie latająca płachta
nieznanego pochodzenia, która spadła mi na głowę. Zaczęłam krzyczeć, próbując
wyrwać się z uścisku ciemnego materiału. Dopiero chwilę później, kiedy
usłyszałam gwałtowny wybuch śmiechu Niepohamowanego, zrozumiałam,
że nie grozi mi niebezpieczeństwo. Wściekła na siebie, ściągnęłam z głowy
koszulkę, którą rzucił mi na głowę… Wyobrażalny?
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Spojrzałam przed siebie z wybałuszonymi oczami, obserwując, jak nasz
pobladły lunatyk ściąga z siebie spodnie, które powolnie, niedbałym ruchem,
rzucił nam pod nogi. Wystawiłam przed siebie palec wskazujący, ponieważ
to jedyny element mojego niemego porozumienia, który potrafiłam powołać
do działania. Wskazałam nim najpierw na Wyobrażalnego, potem na leżące
na ziemi ciuchy, a następnie spojrzałam z lekko rozwartymi ustami na Niepo
hamowanego. Ten wciąż zanosił się nieopanowanym śmiechem. To dziwne,
że pomimo naszego głośnego zachowania, nikt nie wyszedł z pokoju i nie zaczął
nas uspokajać.
– Żebyś widziała swoją minę, to sama byś się śmiała – wyrzucił z siebie,
ocierając niesforną łzę rozbawienia, która wydostała się z kącika prawego
oka. Drugą dłoń położył na brzuchu, starając się wstrzymać od kolejnej fali
śmiechu. – Powiedzmy, że to pierwszy etap syndromu lunatyka w wydaniu
Wyobrażalnego. Z jakiegoś powodu zawsze ściąga wszystkie ciuchy i porzuca
je, zanim jeszcze wyjdzie ze stowarzyszenia. Chociaż nie. Zdarza mu się zrzucać
bieliznę dopiero wtedy, kiedy przekracza skraj lasu.
Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę, ani tym bardziej w to, co słyszę.
Czy ten rodzaj lunatyzmu miał określoną nazwę, czy może Wyobrażalny był
prekursorem w tej chorobliwej przypadłości? Wnioskując, że został uzna
ny za jeden z paranoidalnych przypadków, zapewne był w tej dziedzinie
przodującym człowiekiem.
Ledwo wyszliśmy z budynku, a skórę owiał nam chłodny, nocny wiatr.
Obiekt naszego szpiegostwa zrzucił z siebie ostatnią warstwę materiału, która
odsłoniła jego blade pośladki. Nie chciałam tego widzieć, a mimo tego całkowicie
przypadkowo – choć może równocześnie z nieświadomej ciekawości –
spojrzałam na gołego, bladego i wychudzonego Wyobrażalnego, który wszedł
w zarośla, nie przejmując się haratającymi jego skórę kolcami.
Jęknęłam donośnie, zasłaniając dłońmi twarz. Zdecydowanie to było zbyt
wiele jak na pierwsze dni znajomości z nowym kolegą. Raczej nie oglądałam
czyichś męskich pośladków, zanim z kimkolwiek zdołałam się zaprzyjaźnić.
Obok ucha znów zabrzęczał mi dźwięczny, niepowstrzymany śmiech
Niepohamowanego, który najwyraźniej świetnie się bawił, obserwując
moje zażenowanie.
– Reagujesz tak samo, jak Bezładna, kiedy pierwszy raz zabrałem ją ze sobą
w wielką podróż do lasu za Wyobrażalnym – powiedział rozbawiony. – Przecież
to tylko goły tyłek. Kiedyś wszyscy ludzie spacerowali nago.
– Wątpię, aby Wyobrażalny bawił się w człowieka pierwotnego –
odpowiedziałam, wyraźnie się krzywiąc. – To nie jest normalne.
– A czy którekolwiek z nas jest tutaj normalne? Inaczej by nas tutaj nie
było. A ty nie jesteś wyjątkiem, prawda, Paranoidalna? – Chłopak zmrużył
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oczy i uniósł lekko podbródek, uśmiechając się w dziwnie triumfalny sposób.
Czyżby chciał mi pokazać, że nie zamierza mnie nazywać po imieniu, tak jak
sobie tego wcześniej życzyłam? Jeszcze go do tego przekonam. Nie żyliśmy po to,
aby nazywano nas jak rzeczy.
– Masz niezwykle krótką pamięć. Już mówiłam, że nazywam się Charmaine –
rzuciłam powolnym głosem, posyłając rozmówcy uroczy uśmiech pozbawiony
szczerości. Szybko zwróciłam się jednak do przodu, starając się zignorować
śmiejącego się ze mnie Niepohamowanego, a przy okazji próbując ominąć
wzrokiem nagiego chłopaka, który przekradał się pomiędzy drzewami. –
Nasza podróż ma jakikolwiek cel? – spytałam zaraz potem.
– Każda podróż ma jakiś cel, w tym przypadku wyznacza go Wyobrażalny.
Wszystko zależy od tego, kogo zaplanował dzisiaj odwiedzić. Czasami potrafi
przejść nawet dziesięć kilometrów, zanim postanowi spocząć. Miejmy nadzieję,
że dzisiaj wybrał krótszą trasę – wyjaśnił Niepohamowany.
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– Każdej nocy kogoś odwiedza? Nie do końca to rozumiem.
Zmarszczyłam czoło.
– Przekonasz się, kiedy będziemy już na miejscu. Uwierz mi, nie chcę
psuć ci niespodzianki. – Twarz Niepohamowanego rozszerzyła się w dziwnie
diabelskim uśmieszku, który zapowiadał jakieś nieprzewidziane w skutki
wydarzenia. Poczułam, że moje ramiona przechodzą dreszcze. Zastanawiałam
się tylko, czy to strach, czy może chłód lasu, który przekradał się pomiędzy drze
wami, spoczywając na odsłoniętych częściach ciała. Nie wzięłam ze sobą żadnej
kurtki, a pora roku z pewnością nie była adekwatna do tak lekkiego ubioru.
W tym momencie nie byłam jednak osobą o najgorszym odzieniu. W myślach
wciąż miałam nagiego Wyobrażalnego, który był przecież całkowity pozba
wiony ciuchów. Czy on nigdy nie chorował po tych nocnych eskapadach?
Niepohamowany najwyraźniej dostrzegł, że się trzęsę. Bez słowa
zarzucił na moją szyję własny wełniany szalik. Chciałam mu podziękować,
ale ten przyłożył palec do ust i nakazał mi milczeć. Z cichym westchnięciem
zaakceptowałam narzucony przez niego stan rzeczy. Widocznie lada moment
miało się wydarzyć coś, co wymagało ciszy. Czyżby Wyobrażalny w końcu
odnalazł osobę, którą miał „odwiedzić”? Cokolwiek to oczywiście oznaczało.
Przeniosłam ostrożnie wzrok do przodu, starając się, aby przypadkiem nie
spoglądać bezpośrednio na pozbawioną ciuchów postać spacerującą po lesie,
skupiłam się za to na białych włosach, które obecnie przyprószone były śniegiem
strąconym z drzew. Ich właściciel skręcił właśnie gwałtownie w prawo, ocierając
się odkrytymi ramionami o białą korę, która zostawiła na jego skórze krwawe
zadrapanie. Byłam ciekawa, jak bardzo poraniony wracał zawsze do stowarzy
szenia, i przede wszystkim: jak często zdarzało mu się lunatykować.
Niepohamowany chwycił mnie nagle za dłoń, ciągnąc gwałtownie w dół.
Zdziwiona wylądowałam kolanami w śniegu. Zza ośnieżonego krzaka wystawała
tylko moja głowa. Tuż obok mnie uklęknął nowy kolega.
– Powinnaś tutaj zaczekać – powiedział ze znaczącym uśmiechem, którego
nie potrafiłam jednak zinterpretować. – Raczej nie chcesz zobaczyć, jak pan
„blade pośladki” zabija człowieka.
– Słucham? – spytałam w szoku. Wciąż miałam nadzieję, że Niepohamowany
najzwyczajniej w świecie żartuje, ale nie raczył odpowiedzieć na moje pytanie,
traktując je jak czysto retoryczne. Z tajemniczą miną przeniósł się do pozycji
stojącej, a potem, jak gdyby nigdy nic, zostawił mnie w tej śnieżnej głuszy,
ruszając za swoim kolegą. Chyba nie sądził, że zamierzałam tutaj zostawać?
Już przyjaźniejsze były mi nagie pośladki Wyobrażalnego, niż bycie samej
w lesie otoczonym nocą i śniegiem.
W kilku sarnich skokach dotarłam na skraj leśnego poletka. Ukryłam się
za drzewem, obserwując, jak Niepohamowany z rękami luźno schowanymi
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w kieszeniach, wchodzi po drewnianych schodach do domu, w którym najpraw
dopodobniej znajdował się już Wyobrażalny. Przez dłuższą chwilę kompletnie
nie wiedziałam, co tam się dzieje, krzyk obcego mężczyzny dochodzący z wnętrza
zdawał się być jednak odpowiednią ku temu odpowiedzią, tak samo jak dwa
strzały oddane ze strzelby, które usłyszałam chwilę później. Wzdrygnęłam się,
wyobrażając sobie najgorsze scenariusze tego przedstawienia. Ani Niepohamo
wany, ani Wyobrażalny nie przyszli tutaj z bronią. Na dodatek zrobiło się nie
zwykle cicho, zupełnie jakby śmierć przykryła czarną płachtą drewniany dom.
Kusiło mnie, aby oderwać się od drzewa, za którym się ukrywałam, i sprawdzić,
czy z moich kolegów cokolwiek zostało, z drugiej strony był to bardzo irracjonalny
pomysł, nawet jak na mnie, bo skoro właściciel chatki posiadał strzelbę, to mógł
z niej oddać strzał również w moim kierunku, a takiego beznadziejnego końca
nie chciałam się doczekiwać. Postanowiłam, że poczekam na rozwój sytuacji.
I długo nie musiałam czekać. Już po chwili uśmiechnięty Niepohamowany
wynurzył się z ciemnicy, skacząc radośnie po schodach jak mała dziewczynka.
Cały czas pogwizdywał, jakby spotkała go jakaś naprawdę miła sytuacja. Czy mi
się wydawało, czy jego brązowa kurtka miała na sobie ślady krwi?
Choć niepewnie, postawiłam krok do przodu, wynurzając się zza
drzewa. Niepohamowany nie wydawał się być zaskoczony moją obecnością.
Wręcz przeciwnie. Kiedy mnie zobaczył, wyszczerzył zęby i radośnie
mi pomachał.
– Zdążyłaś porządnie zmarznąć? – spytała z rozbawieniem. – Ponoć śnieg
dobrze działa na cerę, nie jestem tylko pewien, czy udowodnili tę tezę akurat
amerykańscy naukowcy.
– Gdzie Wyobrażalny? – kompletnie zignorowałam słowa kolegi. Z jakiegoś
powodu zaczęłam martwić się o naszego lunatykującego towarzysza, który
wciąż nie wynurzył się z domu. Czy strzały zostały oddane w jego kierunku?
– Powoli się budzi. – Niepohamowany wzruszył beztrosko ramionami. –
Pewnie zaraz do nas dołączy. Już zdążyłaś się za nim stęsknić?
– Powiesz mi wreszcie, o co tutaj chodzi? – spytałam zniecierpliwiona,
przystając przy nim z rękami założonymi na piersiach. Zaczęłam dreptać
w miejscu, aby trochę się rozgrzać. Szalik niewiele pomagał, jeżeli chodziło
o dostarczanie ciepła.
– Matko, ale ty jesteś niecierpliwa. – Niepohamowany tym razem przewrócił
oczami. – Przecież ci mówiłem, że Wyobrażalny poszedł kogoś zabić, nie?
Tak trudno to zrozumieć? – Spojrzałam na niego niepewnie, cały czas oczekując
tego, że jednak powiem mi, iż żartuje. Jednak i tym razem się tego nie doczekałam.
Na szczęście tłumaczenie przyszło stosunkowo szybko, zanim stwierdziłam,
że stąd uciekam. – Wyobrażalny cierpi na taką nietypową przypadłość, która po
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lega na tym, że każdej nocy, kiedy już usypia, popada w stan, który nazywam syn
dromem lunatykującego zabójcy. Po prostu podnosi się z łóżka i rusza w podróż,
po drodze zrzucając z siebie wszystkie ciuchy. Wydaje się, że zawsze wie,
gdzie zmierzać, zupełnie jakby to sobie odpowiednio wcześniej zaplanował. –
Niepohamowany pochylił się ku mnie z uśmieszkiem. – Tyle że po przebudzeniu
Wyobrażalny nie ma nigdy pojęcia, dlaczego zabił akurat tę, a nie inną osobę.
No i co tu dużo mówić, nie lubi bezpodstawnie pozbawiać nikogo życia.
Dopiero po chwili zorientowałam się, że mam lekko rozwarte usta
i wybałuszone oczy. Nie mógł to być z pewnością inteligentny wyraz twarzy,
ale jak inaczej miałam na to zareagować? Ta dziwna przypadłość wydawała się
być wręcz nierealna. Zachowanie lunatykującego Wyobrażalnego przywodziła
na myśl walkę świadomości z podświadomością. Doskonale wiedział, gdzie
zmierza, ale robił to jakby bez zgody własnej świadomości. Czy właśnie ten syn
drom stanowił powód, dla którego Wyobrażalny znalazł się w tej organizacji?
– Co noc go kryję, bo nikomu innemu nie chce się za nim podążać. –
Niepohamowany wzruszył luzacko ramionami, jakby mu to w żaden sposób
nie przeszkadzało. – Poza tym nie muszę zbyt dużo spać. Kilka godzin i jestem
jak nowonarodzony.
O tym Nathaniel również mi wspominał. Określił Niepohamowanego jako
osobę o niespożytkowanych pokładach energii.
– O, idzie nasz przyjaciel. – Niepohamowany postawił krok w bok, aby naj
prawdopodobniej przysłonić mi ten makabryczny widok. Ponad jego ramie
niem dostrzegłam tylko niezwykle bladą twarz chłopaka, którego oczy wciąż
wyglądały, jakby były pozbawione iskier świadczących o życiu. Gdyby powolnie
się nie poruszał, schodząc ze schodów, zapewne uznałabym, że jest trupem.
Czyżby dalej był w swoim lunatycznym stanie? A co, jeśli nas również
zamierzał zabić?
– Każdej nocy Wyobrażalny pozbywa się tylko jednej osoby. Nigdy nie złamał
tej zasady, tak więc nie powinnaś się martwić o swoje życie. Poza tym nigdy nie
skupił swojej nienawiści na nas. Może to znaczy, że podświadomie uważa nas
za przyjaciół? – Niepohamowany zmarszczył w zamyśleniu czoło, przykładając
teatralnie palec wskazujący do ust. Wyglądał niemal jak grecki filozof.
Kiedy Wyobrażalny zszedł ze schodów, jego kumpel rzucił mu czerwoną
bluzę, która zawisła na jego głowie. Dopiero po dłuższej chwili chłopak sięgnął
bladymi dłońmi po ubranie i ściągnął je z włosów. Zaspanym wzrokiem spoglądał
to na Niepohamowanego, to na mnie, jakby jeszcze nie do końca wiedział, co się
dzieje.
– Tak się dzisiaj spieszyłeś, stary, że nie zdążyłem wziąć ci nic więcej do
ubrania. Musisz się zadowolić strojem czerwonego kapturka. Ewentualnie
jak Paranoidalna pożyczy ci mój szalik, to zrobimy ci specjalną przepaskę –
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wytłumaczył z rozbawieniem Niepohamowany.
Wyobrażalny zamrugał powolnie oczami, które nie krążyły już od jednej
do drugiej osoby. Teraz wpatrywał się tylko w moją twarz. I im dłużej to robił,
tym bardziej się rozbudzał. Jego mimika szybko zmieniła swój wyraz od skrajnej
obojętności, po zdziwienie, przerażenie, a następnie zawstydzenie i ogromną
złość, którą szybko skierował jednak na Niepohamowanego. Gesty chłopaka
stały się bardziej ożywione. Widząc, że się w niego wgapiamy, zakrył się bluzą.
Ta była jednak za krótka, aby w pełni zasłonić jego nagość. Na bladych policz
kach pojawiły się czerwone plamy, które współgrały barwą z plamami krwi,
jakie zdobiły jego włosy, twarz i wychudłą klatkę piersiową.
– Dlaczego ona tutaj jest?! – spytał dziwnie wysokim głosem.
– Ona? – Niepohamowany udał idiotę, zwracając swoje zdziwione oczy
na moją postać. – Co ty tu robisz, Paranoidalna?! – spytał tak samo piskliwym
głosem jak Wyobrażalny, przysłaniając dłonią usta.
To oczywiste, że nie odpowiedziałam na to bezsensowne pytanie. Zresztą
nawet nie wiedziałam, co mogłabym powiedzieć. W końcu to Niepohamo
wany mnie tutaj zaciągnął. I powoli zaczynałam żałować, że zgodziłam się
na ten spacer.
Nie minęło nawet kilka sekund, a ubrany już w bluzę Wyobrażalny zaczął
wykłócać się z Niepohamowanym, który traktował go z wielkim pobłażaniem,
jak chyba wszystko, łącznie z własnym życiem. Przestałam w ogóle zwracać
na nich uwagę. Nie docierały już do mnie słowa, które padały z ich ust.
Zagłębiłam się we własnych myślach, które wręcz krzyczały, abym jak naj
szybciej uciekała z Amerykańskiego Stowarzyszenia Niezidentyfikowanych.
Nie wydawało mi się, abym miała wytrzymać tutaj dłużej. Nie, kiedy tuż obok
znajdowali się strzelający do siebie dla zabawy ludzi, nie przejmująca się tym
i traktująca to jako coś normalnego dziewczyna, a także chłopak, który każdej
nocy popadał w lunatyczny stan, zabijając losowe osoby. To nie było miejsce dla
mnie. I dlatego zamierzałam stąd uciec.

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.
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Minęło dziesięć minut od chwili, gdy Jack zrezygnował z wizyty przy Moore’s
Avenue i ruszył z powrotem do domu, lecz gniew ciągle go nie opuszczał,
a wszechobecna cisza doprowadzała go do szału. Widział co prawda coraz więcej
świateł w oknach budynków, ale zaczynał mieć wrażenie, że nie świadczą one
o obecności innych ludzi – zdawało mu się, że za jasnymi prostokątami czaiły się
puste mieszkania. Jeszcze przed momentem, gdy wzburzył go tamten telefon,
chciał być ostatnim człowiekiem na świecie, lecz teraz wolałby, żeby otaczał
go huk codziennej wrzawy, pisk opon, wrzeszczenie klaksonów, odgłos setek
butów uderzających o chodnik – być może wtedy ten łomot zagłuszyłby jego
myśli. A w tej pustce nocnego miasta słyszał je wyraźnie. Bezładna plątanina
słów i zdań; jedne zaczynały się tylko po to, by urwać się po sekundzie i zostać
zastąpione innymi.
„Anna–ma nowego kochanka–tyle lat–dlaczego teraz–czemu–po co–figurka
pająka–tyle zachodu–jaki sens–czy chciała”…
Wrócił do niego obraz tamtego dnia. Miało jej nie być, mówiła, że wyjeżdża
w sprawie służbowej, już nie pamiętał, jakiej. Nie miał powodu, by iść do jej
mieszkania. A mimo to poszedł. Często wyjeżdżała, była dziennikarką, musiała,
nigdy jednak nie przyszło mu do głowy, by pod jej nieobecność ładować się jej
do domu. Dlaczego więc wtedy to zrobił?
Od samego początku miał złe przeczucia. Gęsia skórka, chłód przeszywający
ciało, niespodziewanie, bez powodu. Trzymał w dłoniach klucze od drzwi jej
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mieszkania i wspinał się po schodach, przeklinając awarię windy. Myślał o babci,
o tym, jak często mu powtarzała, że należy wierzyć takim przeczuciom, że za ich
pośrednictwem coś przemawiało do człowieka i go ostrzegało. Najpewniej Bóg.
Gdy to mówiła, zazwyczaj wyłączał się. Kiedy jednak stanął pod drzwiami
Anny, zrozumiał, że tym razem rzeczywiście przeczucie nie okazało się jedynie
irracjonalną reakcją organizmu, a kryły się za nim przyszłe wydarzenia.
Dźwięk nie był głośny, na granicy słyszalności, ale mimo to wyłapał go w ciszy
korytarza. Przystawił ucho do drzwi i zamarł. Choć grube drewno je tłumiło,
to wyraźnie rozróżnił jęki Anny.
Nie musiał tam wchodzić, by pojąć, co się dzieje. Anna w sytuacjach intym
nych potrafiła drzeć się na całe gardło – często żartowali, że pewnie słychać ją
na korytarzu i może sąsiedzi mają niezły ubaw, lecz nigdy by nie przypuszczał,
że będzie miał okazję sprawdzić to osobiście. Mimo to otworzył drzwi i wślizgnął
się do środka, jak duch. Stał w progu sypialni na tyle długo, by zdusić wszel
kie wątpliwości, lecz na tyle krótko, by nie zrobić czegoś głupiego. Wyraz jej
twarzy… Wyszedł na korytarz, rzuciwszy przedtem klucze, które kiedyś mu
podarowała, na podłogę przedpokoju. Chyba nawet nie zauważyli, nie usłyszeli.
Droga do domu dłużyła się wtedy Jackowi niemiłosiernie, a mijani ludzie zda
wali się nierzeczywiści.
Potem drugi obraz, tym razem wizja ewentualnej przyszłości. Trzewia pająka
rozrywają się i wszystko pochłania płomień eksplozji. Jack idzie nad ranem do
biura i zastaje tylko gruzy.
– Dobrze, że chociaż nie zawlokłem go do domu – mruknął, wróciwszy
do teraźniejszości.
Przez moment czuł przemożną chęć, by odnaleźć Annę i przywalić im
obojgu – jej i temu nowemu kochasiowi, a potem wepchnąć mu telefon w gardło.
Ogień w jego wnętrznościach nie przygasał i rozpalał całe ciało, zaciskał dłonie
w pięści i domagał się satysfakcji. Pewnie będzie go trawił przez wiele godzin
i nie pozwoli mu zasnąć. Kilkakrotnie niemalże zawrócił do biura, by wywalić
figurkę na śmietnik, a potem oddzwonić do Anny, nawtykać jej, lecz za każdym
razem się powstrzymywał. Ponownie zatrzymał się na moment, odłożył
swoje toboły, włączył komórkę i znów włożył do uszu słuchawki. Popłynęła
z nich muzyka. Agresywne riffy i szybka perkusja paradoksalnie go uspokoiły,
a przynajmniej zagłuszyły wszystkie myśli i odegnały natrętne obrazy. Teraz szło
mu się o wiele łatwiej, choć nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się smutek i żal.
Gdzieś tam, gdzieś za ścianą dźwięków instrumentów kryły się szeptane głosem
Anny wyznania miłości, jej śmiech, jej opowieści o ich wspólnej starości… Kiedy
piosenka się skończyła, ujrzał jej twarz wyraźnie, jakby stała obok niego, jej
usta, jej włosy, jej oczy. Odtworzył utwór Bad Religion jeszcze raz, tym razem
nucąc wraz z wokalistą:
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Because there’s no time for fussing and fighting my friend,
But baby I’m amazed at the hate that you can send and
You painted my entire world
But I don’t have the turpentine to clean what you have soiled
And I won’t forget it1.
***
Czy pisać takie sceny? Czy nie jestem zbyt romantyczny? To w końcu ma być
horror. Czy w horrorach powinny być takie wątki? Czy to nie wyda się czytelnikom
kiczowate? Z drugiej strony wydaje mi się, że przecież emocje – nie tylko strach
czy obrzydzenie – są najważniejszym elementem horroru. Bez emocji czy piękna –
choćby pojmowanego zupełnie opacznie, wręcz zahaczającego o brzydotę –
nie ma chyba tego typu historii. Edgar Allan Poe przecież pisał piękne (i pięknie)
opowieści. Małe dzieła sztuki, niepodporządkowane jedynie potrzebie straszenia,
lecz wizji artysty. Kruk zmroził mi krew, kiedy pierwszy raz go przeczytałem,
ale równocześnie wywołał smutek. Strata jest nie tylko straszna, ale przede
wszystkim smutna. W strachu znaleźć można chyba też inne emocje. Nie potrafię
jeszcze ubrać tego w słowa, ale wydaje mi się, że właśnie w horrorach powinno też
być piękno, ulotność, a może nawet prawda o życiu, o świecie o
Ale ważne, żeby nie przesadzić. Jeśli będzie za dużo tego romantycznego skowy
tu, to już nie będzie to horror. Ale jeśli nie opiszę tego, to Jack nie będzie Jackiem.
To część jego istnienia, nie mogę niczego pominąć, jeśli ma być on prawdziwy.
Jack taki przecież jest. Taki się urodził. Taka jest jego rola w historii i w świecie.
Jeśli to, co dla niego ważne, pominę, to czytelnik go nie zrozumie.
Równowaga. Zawsze trzeba jej szukać.
I trzeba pamiętać o czytelniku. Jeśli się tego nie zrobi, straci się go. A przecież
to dla niego powstaje ta rzecz. Czym więc jest dla niego horror? Czy powinien
być jedynie wzbudzającą odrazę i przerażenie opowieścią? Czy już go powoli
nie zanudzam?
Taka anegdotka. W pierwszej wersji scenariusza Krzyku nie było sceny
zabójstwa dyrektora, ale producenci kazali Williamsonowi dodać jakieś
morderstwo, bo przez kilkadziesiąt stron nie pojawił się żaden trup.
Ale Krzyk był dobry. Bardzo mi się podobał. Teraz często z tymi filmami jest
tak, że groza mylona jest z obrzydlistwem. Straszne sceny to dla wielu te ohydne,
a jeżeli nie ma gore, to nie ma horroru.
(Może to usunąć? Mógłbym urazić jakiegoś czytelnika, odrzucić go, a przecież
chodzi o to, by mieć ich jak najwięcej)
1

Bad Religion – You (piosenka z płyty No Control z 1989 roku, autor utworu: Brett Gurewitz).
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Skoro w Krzyku dodali zabójstwo, żeby nie było przerwy w dostawie trupów,
to może i ja powinienem niedługo wrzucić jakąś krwawą scenę?
Czas chyba pozwolić Jackowi w końcu dotrzeć do domu, to się już wlecze.
9
Zanim Jack wszedł do budynku, rozejrzał się wokół, ale zobaczył tylko
jeden cień przemykający we mgle. Otworzył już usta, by zawołać tego tajem
niczego nocnego wędrowca, lecz zrezygnował. Pokręciwszy głową, postawił
swoje pakunki na ziemi i wyciągnął klucze. Gdzieś z góry dobiegł niski jęk,
wtórując szczękowi zamka. Detektyw podniósł wzrok. Jedno z okien mieszka
nia na czwartym piętrze lśniło od zmieniających się w szybkim tempie barw.
Jack odetchnął i pchnął lepiące się od mgły drzwi.
Coś uciekło w kierunku piwnicy, popiskując cicho. Baranski wdusił włącznik
po lewej, zalewając klatkę schodową słabym światłem. Potem zebrał bagaże
i zaczął wspinać się po skrzypiących schodach, przystając tylko czasami, gdy
żarówka poddawała się i na sekundę pozwalała półmrokowi wepchnąć się
z powrotem na korytarz. Kiedy wreszcie wszedł do swojego mieszkania, odłożył
futerał i walizkę, po czym westchnął ciężko.
– Jak dobrze być w domu – mruknął z ulgą, ścierając krople potu z czoła. – Co
za noc.
Uśmiechnął się lekko, zamknąwszy drzwi na zamek, i nagle poczuł się tak,
jakby zrzucił z ramion ogromny ciężar. Spojrzał na walające się po podłodze
papiery i skarpetki, na przewrócone buty i dwie kurtki, które w czasie jego
nieobecności musiały ześlizgnąć się z haków, i ten widok w jakiś sposób ukoił
jego nerwy. Żaden dekorator wnętrz nigdy nie dałby mu medalu za wystrój,
a każda perfekcyjna pani domu na pewno załamałaby ręce, widząc to, jak
prowadził swoje gospodarstwo, ale to było jego mieszkanie. Jego własny frag
ment świata.
Dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego, że cały lepił się od potu..
Wzdrygnąwszy się, ściągnął kurtkę, a potem mokrą koszulę i cisnął ją z obrzy
dzeniem na ziemię. Nie trudził się nawet włączaniem światła czy rozpako
wywaniem sprzętu. Był zmęczony i roztrzęsiony po tym dniu wypełnionym
pracą i dziwacznymi zdarzeniami. Zasłużył na odpoczynek. Umówił się
z klientem na spotkanie dopiero w samo południe, mógł spokojnie pospać do tej
ósmej czy nawet dziewiątej, a o dziesiątej dokończyć sprawozdanie z akcji, które
zleceniodawca sobie zażyczył.
A mimo to figurka pająka znów pojawiła mu się przed oczami. A zaraz potem
Anna i mężczyzna bez twarzy, jej nowy kochaś. Jak wyglądał? Czy był blon
dynem, czy brunetem? Wysoki? Dobrze zbudowany? A może…
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Nie, dość.
– Koniec z tym – warknął, ściągając buty. – Przyjdzie moment, że Anna… –
Nie dokończył. Pokręciwszy głową, kopnął buty w kąt przedpokoju – te z metalicz
nym brzękiem uderzyły w walające się po podłodze puszki po piwie – rzucił
klucze na ziemię i wślizgnął się do kuchni, zdejmując przy tym spodnie. Tu też
nie włączył światła. Półmrok go uspokajał, wyciszał. Zaciągnął żaluzje i z ulgą
zanurzył się w ciemności.
Zlewozmywak, blat i stara lodówka były czyste, bardzo o to dbał. Rzadko się
to zdarzało, ale gdy przychodził moment, kiedy zachciało mu się samodzielnie
przygotować jedzenie, nie miał zamiaru robić tego w brudzie. Sięgnął do szafki
zawieszonej nad kranem i wyciągnął z niej paczkę papierosów i zapalniczkę.
Otworzył paczkę fajek, którą kupił chyba dwa czy trzy miesiące temu, i bez
większego entuzjazmu wsunął filtr do ust. Stał tak przez moment, pozwalając
spojrzeniu się rozmyć i połączyć wszystkie ciemne odcienie otaczającego go
świata w jeden wielki kleks, aż w końcu ocknął się i zapalił papierosa. Płomień
zapalniczki wydawał się teraz oślepiający. Przez dłuższą chwilę patrzył na niego,
malutkie światełko w mroku, jasny skrawek lądu pośród morza ciemności.
– Umrzyj – mruknął, po czym wyrzucił niedopałek do kranu i poszedł
do sypialni.
Aby dotrzeć do łóżka, musiał przedrzeć się nie tylko przez leżące na podłodze
pozostałości wczorajszej uczty – pudełko po pizzy, plastikowy kubek i pustą
paczkę orzeszków. Należało też przecisnąć się pomiędzy biblioteczkami, których
półki uginały się lekko od książek XIX-wiecznych amerykańskich pisarzy,
utworów Balzaka, Wilde’a i Cervantesa oraz od „Weird Tales”, od kilku lat
wytrwale kolekcjonowanych przez Jacka, do tej pory na aukcjach internetowych
kupił dziewiętnaście numerów tego czasopisma.. Pokój był niewielki, a Baranski
zdążył go przez te wszystkie lata zagracić tak, że między wszystkimi meblami,
pamiątkami z dawnych czasów i różnymi innymi przedmiotami powstało coś
w rodzaju tunelu prowadzącego do łóżka, biurka, na którym stał komputer
kupiony trzydzieści lat temu, i czerwonego fotela ustawionego naprzeciw jesz
cze starszego kineskopowego telewizora. Jack jednak praktycznie nie oglądał
telewizji. O wiele częściej otwierał jedną z szaf, by dostać się do samodzielnie
skonstruowanych drewnianych półek wypchanych winylami. Każda z nich
odpowiadała jednej dekadzie, czasem jednemu rokowi, jeśli ten obfitował
w albumy, które detektyw cenił. Najwięcej miał tych z jazzem, choć w kolekcji
znalazło się też kilka rockowych. Jeśli Baranski miał ochotę na przesłuchanie
konkretnego nagrania, bez trudu je lokalizował – znał na pamięć daty wyda
nia wszystkich posiadanych płyt – po czym wyciągał ukryty pod półkami gra
mofon. Wieczory spędzał nie tylko na słuchaniu muzyki i czytaniu. Często grał
na saksofonie czy na starym, poobijanym Game Boyu, towarzyszącym mu od
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dzieciństwa, a mimo to ciągle działającym bez zarzutu. Najrzadziej zasiadał do
komputera, by wklepać kilka nowych zdań do powieści, nad którą pracował od
tak dawna, że nie pamiętał, kiedy konkretnie się do niej zabrał.
Ujrzał nagle bezbronnego człowieka piszącego list z prośbą o pomoc,
oglądającego się z przerażeniem przez ramię na drzwi. Drzwi pękały od uderzeń
topora czy innego ostrego narzędzia i już niedługo miały ustąpić…
„Czy to na pewno głupi żart?”
Zrzuciwszy drżącymi rękoma z posłania poradnik Jak zostać drugim
Kingiem, Jack runął na pościel i niemalże natychmiast poczuł, jak ogarnia go
senność. Chcąc odegnać ohydną wizję, skupił się na ustawionym na komodzie
zdjęciu matki, roześmianej blondynki o uroczych dołeczkach w policzkach.
Matka stała na brzegu morza, obejmując swoich rodziców: babcię Wandę, także
uśmiechniętą, i poważnego dziadka Patryka. Oczy babci zawsze fascynowały de
tektywa: były tak błękitne, że niemalże przezroczyste, pozbawione koloru; ciotka
Jane obgadywała starszą kobietę, mówiąc za jej plecami, że te oczy przywodzą
na myśl królową śniegu, ale Jack widział w nich ciepło, odbicie pełnego miłości
i współczucia serca ich właścicielki. To dziadka mógłby nazwać człowiekiem
zimnym, dobrze skrywającym uczucia. Mówił mało i tylko czasami głaskał
wnuka po głowie, szepcząc jakieś słowa po polsku. Zwracał się do dziecka per
„Jack Andrew Baranski”; nigdy nie pomijał drugiego imienia, ani nawet nazwis
ka, co denerwowało chłopaka i wydawało mu się bardzo dziwne.
Myśląc o dziadku, odpłynął w sen. Ostatnim, na co rzucił okiem, nim wszyst
ko się rozmyło, była reprodukcja tapiserii, wisząca na szafie. Mógł przysiąc,
że dama dotykająca rogu jednorożca zerknęła w jego kierunku i uśmiechnęła
się. Oczy jednorożca zapłonęły ogniem. Dreszcz wstrząsnął ciałem detektywa.
Potem powieki opadły mu ciężko, jak kurtyna kończąca przedstawienie, i miesz
kanie zniknęło.
10
Pusta przestrzeń, zanurzona w czerni, tak duszna, że mógł przysiąc, iż znalazł
się setki mil pod ziemią. Może tak właśnie było.
Na początku chyba spadał, później tonął. Wreszcie zaczął zapadać się w so
bie, rozpadać na kawałki, rozciągać, kurczyć. Nie potrafił opisać tego uczucia.
Brnął przez gęstą i lepką maź, klejącą mu oczy, usta, nos… A potem nagle jego
stopy znalazły twardy grunt, a muł zniknął. Dziwna sensacja także.
Rozejrzał się wokół z przestrachem, lecz nigdzie nie dostrzegł nawet iskierki
światła. Widział tylko ten wszechobecny, lepki mrok. Powietrze, wilgotne
i śmierdzące stęchlizną, z trudem przeciskało się przez drogi oddechowe i ciężko
opadało na płuca.
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Powoli ruszył do przodu. Nie chciał stać w miejscu, było mu zimno, czuł się
odsłonięty. Wyciągnął ręce do przodu, na wszelki wypadek, żeby nie wpaść
na jakąś ścianę. Dłonie błądziły w przestrzeni, nigdzie nie znajdując oparcia.
Ciszę wypełniło echo jego kroków. Stuk, stuk, stuk, stuk. Jak odgłos kamienia
upadającego na dno studni, ale zniekształcony: zwielokrotniony i równocześnie
przytłumiony, rozmyty w gęstym powietrzu. Nierealny. Z innego świata.
Coś poruszyło się z tyłu.
Biegł, ile sił w nogach. Za plecami słyszał dziwne odgłosy – jak gdyby trzaski,
jęk ostrza piły tarczowej trącej o kamień. Nie oglądał się przez ramię.
Nagle w mroku ujrzał światełko. Zrozumiał. To tam musiał biec.
Gdy tylko znalazł się w ciasnej grocie, skąpanej w jasnym świetle, poczuł
spokój. Nie słyszał już nic za plecami; cokolwiek go goniło, nie weszło tu za nim.
Odetchnął głęboko, krztusząc się ciężkim powietrzem i oparł się o ścianę.
Przymknął oczy, czekając, aż organizm się uspokoi. Słyszał – czy też bardziej
czuł – bicie swego serca w uszach, coraz wolniejsze, coraz spokojniejsze. Wreszcie
uniósł powieki. Otaczały go chropowate, nieregularne mury świecącego kamie
nia, przywodzące na myśl bursztyn, w którego wnętrzu ktoś rozpalił ogień.
Okrągła komnata była niewiele większa od jego pokoju, jedynym wyjściem
okazał się otwór w skale, przez który wszedł do środka. Sufit znajdował się
nisko, mógł dotknąć go ręką. Na zewnątrz coś się czaiło, w każdej chwili mogło
wejść do środka, ale on odczuwał spokój. Wiedział, że stworzenie nie wkroczy
do świecącej groty. Może bało się światła. Był bezpieczny. Był sam.
Nie, nie sam. Pod przeciwległą ścianą stał, odwrócony do niego plecami,
jakiś człowiek ubrany w długi, czarny płaszcz. Wyglądało na to, że podziwia
skalną powierzchnię.
– Kim jesteś? – zapytał, lecz tamten w żaden sposób nie zareagował. Nie tylko
nie odpowiedział, ale nawet nie poruszył się, choćby o milimetr. Mógłby uchodzić
za posąg wykuty z czarnego kamienia, gdyby nie to, że dało się słyszeć jego
oddech. Cichy, syczący, jakby i on z trudem wciągał stęchłe powietrze w płuca.
Jackiem znów wstrząsnął strach, strach i gniew. Podszedł bliżej.
– Słyszysz mnie?
Znowu milczenie. Tylko jego oddech stał się głośniejszy i cięższy.
W Jacku wezbrała furia. Podbiegł do człowieka, chwycił go za ramiona i siłą
obrócił twarzą do siebie.
A potem krzyknął.
Patrzył bowiem na zgniłe oblicze rozkładających się zwłok. Stara skóra
odchodziła płatami, gdzieniegdzie prześwitywała naga biel czaszki. Jedynie oczy
były żywe, młode, złośliwe. Perfidne.
Trup uśmiechnął się do niego resztką zgniłych zębów.
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Łukasz Berlik

***
Jack obudził się gwałtownie, zlany zimnym potem.
– Co to za porąbany sen? – wychrypiał suchym gardłem.
Przecierając załzawione oczy i starając się zapanować nad oddechem,
spojrzał na zdjęcie matki i dziadków. Zazwyczaj gdy śnił mu się jakiś
koszmar, przebudzał się na chwilę, uśmiechał się do siebie i znów zasypiał.
Babcia natomiast zawsze w takich przypadkach zrywała się z łóżka, opisywała
wszystkie obrazy kotłujące się jej jeszcze pod powiekami, by nie zapomnieć
żadnego szczegółu, a później analizowała każdą z postaci, każdy z przedmio
tów, każdą scenerię, każdy element mary Przypomniał sobie wszystkie jej
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opowieści o przeczuciach i snach, wszystkie te rozmowy, podczas których
próbowała przekonać go do wielkiej roli omenów w życiu człowieka. On tym
czasem wyśmiewał nawet koncept Fromma, jakoby sny miały być zapomnia
nym językiem, podszeptami podświadomości chcącej przekazać człowiekowi
jakieś prawdy o nim samym.
– Głupie widziadła bez ładu i składu, bez sensu – mówił zawsze kolegom.
Dlaczego więc ten tak bardzo go poruszył? Dlaczego dręczył go niepokój?
Nie włączając światła, poszedł do lodówki i łyknął sobie haust mleka prosto
z kartonu.
– Potrzebuję wakacji – mruknął. Stres, dziwne zdarzenia, przemęczenie,
zapewne to wszystko złożyło się na te wizje. Nie mógł jednak zapomnieć, jak
realistyczny sen go nawiedził; przerażenie, które ogarnęło go na widok trupa
było tak silne, że jeszcze teraz trzęsły mu się ręce i z trudem utrzymywał prawie
pusty karton po mleku. Serce waliło mu jak młotem, nie mógł złapać oddechu,
jak gdyby przed chwilą walczył o życie, a nie wstał z łóżka.
Wiedziony jakimś impulsem, podszedł do okna. Uniósł żaluzje i wyjrzał
na zewnątrz. Ciemno. Tylko pojedyncza latarnia rzucała wąski krąg światła
na brudną ulicę. Pusto. Tak pusto, jak gdyby…
Nie. Jakaś postać w czarnym płaszczu stała na zewnątrz. Jack zamarł.
Karton wysunął mu się z rąk i cicho stuknął o podłogę.
Jego mieszkanie znajdowało się na czwartym piętrze; z takiej odległości nie
widział rysów twarzy tajemniczego osobnika, a delikatna, biała mgła wcale nie
ułatwiała tego zadania. Był jednak pewien, że facet w płaszczu przygląda się mu.
Baranski nie mógł się ruszyć, jakby coś odebrało mu władzę nad ciałem.
Patrzył na przybysza, a przybysz patrzył na niego; żaden z nich nawet nie
drgnął. Wreszcie tamten powoli odwrócił się i spokojnym krokiem wszedł do
najbliższego zaułka.
Jack jeszcze przez moment wpatrywał się rozszerzonymi oczami w miejsce,
w którym przed sekundą stał nieznajomy, a jedyne, co słyszał, to dudnienie krwi
w uszach. „Kto to był, do diabła? Czemu gapił się na mojeokno? Jak długo tu
tkwił, jak długo obserwował moje mieszkanie?
I czemu kojarzył mi się z trupem ze snu?”
– Boże... – jęknął Baranski, odsuwając się od okna.
„Przyszedł do mnie ze snu.”
Ta absurdalna myśl otrzeźwiła Jacka i odegnała irracjonalny strach. Odsunął
od siebie wizerunek żywego trupa, a zamiast niego przywołał żartownisia, naj
pewniej chłopaka Anny, który na jej polecenie najpierw przesłał Baranskiemu
pająka, potem zadzwonił do niego, a wreszcie stanął pod oknem, obserwował
go… Po co? Może chciał doprowadzić Jacka do obłędu? A może chciał się wedrzeć
do mieszkania, gdy będzie miał już pewność, że detektyw zasnął?
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– Nie bądź głupi – mruknął do siebie, odganiając i te myśli. Spróbował sobie
przypomnieć, czy facet w płaszczu na pewno go obserwował. Było ciemno,
widoczność ograniczała mgła, Jack spoglądał na niego z wysokości czterech
pięter… Czy nie mógł to być jakiś przechodzień? Pora była późna, ale w dużych
miastach nie brakowało przecież nocnych wędrowców. Każdego wieczora Jack
widział wielu odważnych, którzy, nie obawiając się wszelkiej maści mętów,
przemierzali ciemny świat. Nie było ich nigdy zbyt wielu, ale…
– No proszę – wyszeptał, kręcąc z irytacją głową. – Wyobraźnia. Tak się
przyzwyczaiłem do tej pustki, że widok człowieka wydaje mi się nienormalny.
Co innego powinno cię dziwić, głupku.
Dopiero po chwili zrozumiał, że się ubiera, że jego ciało, niezależnie od
umysłu, podjęło decyzję o założeniu spodni, ciągle wilgotnej od potu koszuli,
kurtki, i wyruszeniu na zewnątrz. Wrócił do rzeczywistości, kiedy zaczął
sznurować buty, ale nie przerwał tej czynności. Podświadomość wyprzedziła
racjonalną część jaźni, ciało zadziałało instynktownie, ale prawda była taka,
że Jack miał ochotę wyjść i spróbować złapać tego człowieka. Gdy jednak sięgnął
po klucze, zadrżał, a serce zabiło mu mocniej.
„A co, jeśli tamten ma gnata?’
Przez głowę przeleciało mu tysiące ewentualności. Jack wychodził z budynku,
a gość w płaszczu rzeczywiście miał gnata i strzelał do niego. Gość w płaszczu
nie miał gnata, ale kumpli, a cała grupa rzucała się na Baranskiego, kiedy ten
znalazł się w zaułku. Gość w płaszczu był tylko przechodniem, ale na klatce
schodowej czaili się prawdziwi mordercy, atakujący Jacka, kiedy ten opuszczał
mieszkanie. Na zewnątrz było pusto.
Detektyw zamarł, dłoń nie otworzyła zamka. „Idź spać, wróć do łóżka, zostań
w domu, to niebezpieczne, daj spokój.”
Zadrżał. A potem wyciągnął pistolet i odbezpieczył go. Wziąwszy głęboki
oddech, otworzył drzwi. Uniósł broń.
Nic.
Półmrok klatki schodowej przypomniał mu scenę sprzed zaledwie
kilku godzin, gdy skradał się korytarzem przed swoim biurem. Podobne
miejsce, to samo słabe, jakby martwe światło, sączące się z jedynego okna
na piętrze, zamknięte na głucho drzwi sąsiadów. Wtedy ostrożność okazała się
niepotrzebna. A teraz?
Rozejrzał się uważnie, zrobił dwa kroki do przodu, starając się iść jak naj
ciszej. Palec drżał mu na spuście. Na zewnątrz rozległo się wycie wiatru. Nic nie
poruszało się w cieniach. Nie odwracając się, sięgnął jedną ręką do tyłu i zamknął
drzwi. Skrzywił się, kiedy trzask zamka odbił się echem od ciszy nocy. Wstrzymał
oddech i spróbował włożyć klucz do zamka, ciągle się nie odwracając, na oślep.
Udało się za trzecim razem. Przekręcił. Klik. Cisza.
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Jakiś odgłos, ni to jęk, ni to stłumiony ryk, sprawił, że aż podskoczył.
Jack spojrzał w lewo. Nic. Tylko drzwi sąsiada. Dźwięk nagle się urwał i się
nie powtórzył.
Baranski zmarszczył brwi i już miał ruszyć do schodów, lecz wtem, gdzieś
na granicy słuchu, rozbrzmiał zduszony szept. Dochodził z mieszkania sąsiada.
Jack podkradł się na palcach do jego progu. Judasz był ciemny. Baranski przyłożył
ucho do chropowatej powierzchni wrót. Szepty, niskie jęki, powtarzały się,
potem urywały. Detektyw rozluźnił się. Pewnie telewizor.
Nie oglądając się już za siebie, ruszył wolnym krokiem do schodów.
Wychylił się przez barierkę. Na niższych piętrach nikogo nie widział. Być może
kryli się w ciemniejszych miejscach, ale Jack nie miał zamiaru włączać światła.
Blask księżyca, wpadający do budynku przez okna, wystarczył.
Zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli będzie dalej poruszał się w takim tempie,
to tajemniczy człowiek w płaszczu umknie gdzieś daleko i nie będzie w stanie
go dogonić, Baranski ostrożnie, ale w miarę prędko, zaczął schodzić na parter.
Stopnie jęczały, czasem piszczały szczury. Dopiero kiedy wyszedł na zewnątrz
i usłyszał syrenę policyjną, poczuł się tak, jakby opuścił przerażający koszmar
i znalazł się w najpiękniejszym miejscu na ziemi; wycie koguta, choć dochodzące
gdzieś z daleka i stłumione, zdawało mu się anielską muzyką. Niestety ta muzy
ka szybko się urwała i znowu stał się jedynym człowiekiem na świecie. Nie, nie
jedynym. Był przecież gość w płaszczu.
Baranski rzucił się do miejsca, z którego tamten obserwował jego okna.
Pośród ciemności i ciszy unosiła się biała mgła, odbijająca słabe światło poje
dynczej latarni. Jack spojrzał prosto w paszczę pogrążonego w zupełnym mroku
tunelu – zaułka, w którym zniknęła tajemnicza postać. Detektyw wyciągnął
z kurtki kieszonkową latarkę i, dzierżąc ją niczym nóż czy miecz, wyciągniętą
przed siebie, wkroczył do zaułka.
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