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Naukowo strach przed ciemnością nazywany jest nyktofobią (od greckich
słów nyktos – strach oraz phobos – lęk). Ciemność i mrok oraz strach przed
nimi towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, razem z obawą przed dzikimi
zwierzętami. Oczywiście instynkt chce nas uchronić przed niebezpieczeństwem.
Współcześnie już nie musimy obawiać się tylu rzeczy, co nasi przodkowie. Jednak
wciąż ulegamy pierwotnym lękom zakorzenionym w naszej podświadomości,
co czasem doprowadza do komicznych sytuacji.
Umysł człowieka, gdy zaczyna zastanawiać się nad tym, co kryje się
za całunem mroku, zaczyna przywoływać najbardziej niepokojące wizje.
Jest też tego dobra strona. Tajemniczość ciemności inspiruje twórców do dzisiaj.
W literaturze, sztukach wizualnych i nie tylko motyw ciemności oraz mroku
przewija się od zawsze. W fantastyce również. Różne światy pełne są istot
czających się w mroku lub takich, które są z niego złożone. Demonów, duchów
czy dziwnych, niewidzialnych na pierwszy rzut oka bytów.
Przygotowaliśmy Wam na te jesienne wieczory między innymi wywiad
z Wojciechem Gunią, jednym z czołowych pisarzy weird fiction w naszym kraju.
Jest to również pewna przeciwwaga do wywiadu z Arturem Urbanowiczem,
również gwiazdą polskiej sceny grozy, który znajdziecie na naszej stronie
internetowej. A ponadto sześć strasznych, niepokojących i zmuszających do
refleksji opowiadań. Klimatu niepokoju i grozy nie zabraknie.
W imieniu swoim, jak i redakcji „Białego Kruka”, życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z Wojciechem Gunią
Wojciech Gunia – absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Prozaik, okazjonal
nie publicysta i tłumacz. Debiutował w 2013 roku w antologii Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku. Rok później ukazał się jego pełny zbiór opowiadań
Powrót, uznany przez wielu czytelników i krytyków za jedną z najoryginalniej
szych książek polskiej literatury. W 2016 roku ukazała się jego powieść Nie ma
wędrowca, która otrzymała Nagrodę im. Stefana Grabińskiego dla najlepszego
polskiego horroru 2016 roku. Na początku 2018 r. do rąk czytelników trafiła
trzecia książka Guni, Miasto i rzeka. Publikował w czasopismach „Histeria”,
„OkoLica Strachu”, „Nowa Fantastyka” i „Trans/wizje” oraz w antologiach Jakie
czasy, taki diabeł i Maszyna. Jest też redaktorem prowadzącym polskiego rocz
nika weird fiction Sny umarłych.
Biały Kruk: Czy sam bałeś lub boisz się ciemności?
Wojciech Gunia: Nie odczuwam ani nie przypominam sobie z dzieciństwa
szczególnych lęków związanych z ciemnością. To znaczy, istnienie pory dzien
nej i pory nocnej zawsze było dla mnie zupełnie naturalne i równoważne
i zapadający zmrok nigdy nie napawał mnie ani szczególnym zdumieniem, ani
trwogą. Traktowałem to i traktuję jako zupełnie zwykłe zjawisko. Poza tym jestem
raczej stworzeniem nocnym, to znaczy największą wydajność i kreatywność
osiągam późną porą, a w zasadzie osiągałbym, gdyby nie to, że świat jest
tak skonstruowany, że większość aktywności, w jakich należy uczestniczyć,
rozgrywa się w dzień. Ale kiedy tylko mam możliwość, bardzo lubię zasiedzieć
się długo w noc, uwielbiam nocne spacery albo długą nocną jazdę samochodem.
Jedyne, czego nie lubię w ciemności, to tego, że trudno się w niej robi zdjęcia.
BK: Jacy są Twoi ulubieni autorzy grozy? Albo tacy, którzy najbardziej
wpłynęli na Twój styl, wyobraźnię pisarską?
WG: W moim przypadku jest trochę tak, że autorzy, którzy wpłynęli na mniej
najmocniej, nie do końca są pisarzami horrorów, przynajmniej w sensie
przynależności gatunkowej, ponieważ grozy w ich pisarstwie było dość sporo,
choć nie zawsze jest to groza oczywista. Natomiast moją wyobraźnię najmocniej
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kształtowali bez wątpienia Bruno Schulz i Franz Kafka. A także Stanisław Lem,
co może być nieoczywiste w kontekście literatury grozy, choć akurat osobiście
uważam Lema za najbardziej ukryty skarb polskiego horroru. Natomiast to
właśnie w twórczości Schulza i Kafki znalazłem tę wyobraźnię, z którą najlepiej
rezonuje moja wrażliwość i percepcja. No i oczywiście łączący Schulza i Kafkę
Thomas Ligotti. Jakkolwiek to najpierw w Schulzu i Kafce znalazłem coś ze
swojej krainy wyobraźni, to właśnie proza Ligottiego była czynnikiem, który
popchnął mnie do samodzielnego pisania.
Z drugiej strony jednym z pierwszych moich świadomych doświadczeń
czytelniczych była lektura Edgara Allana Poe. Jako dziecko dużo czasu spędzałem
sam (co nie zmieniło się do tej pory) i w poszukiwaniu sposobów na zabicie
nudy przekopywałem biblioteczkę rodziców. Było tam między innymi wydanie
opowiadań Edgara Allana Poe, z „białej serii” Wydawnictwa Literackiego,
i nie mam wątpliwości, że ta lektura dość mocno na mnie się odcisnęła, tym
bardziej że byłem wówczas dzieciakiem. Nie do końca rozumiałem zapewne
tę twórczość, ale jej nastrój zrobił na mnie wówczas piorunujące wrażenie.
Lovecrafta oczywiście uwielbiam, ale poznałem go zbyt późno, aby miał na mniej
duży wpływ.
BK: Czy horror ma straszyć? Czy ma dostarczać rozrywki, swoiście
„bawić” (strasząc, niejako bawi, tego spodziewa się przecież odbiorca),
czy zmuszać też do refleksji (np. filozoficznych lub egzystencjalnych)?
WG: Horror ma spełniać założenia, które stawia przed sobą jego twór
ca. Jeśli pisarz grozy chce czytelnika przerazić, to wówczas horror powi
nien przerażać, jeśli chce raczej powiedzieć coś o naturze lęku, strachu czy
trwogi – wówczas powinien potrafić to zrobić. A jeśli chce „zmusić do refleksji”,
to wówczas horror spełni swoją funkcję, jeśli jego autor będzie zdolny, aby tę
refleksję w czytelniku wzbudzić. Nie wierzę zasadniczo w ścisłą zadaniowość
literatury gatunkowej, w wartościowanie oparte o skuteczność we wzbudza
niu jednego określonego rodzaju uczuć albo stanów, to znaczy uważam takie
podejście za bardzo ograniczające.
Odnośnie do pytania o rozrywkowość i refleksję, to uważam,
że horror – czy szerzej literatura grozy – ma wszelkie predyspozycje i narzędzia
zarówno do tego, aby stanowić po prostu fajną, bezpretensjonalną rozrywkę,
jak i do tego, aby mierzyć się z najpoważniejszymi tematami egzystencjalny
mi, społecznymi itd. Jego sednem, głównym tematem i czasami tworzywem
jest mimo wszystko strach, lęk, czyli jakieś tarcie pomiędzy człowiekiem
a rzeczywistością, w której człowiek jest zmuszony funkcjonować. To dość
podstawowe doświadczenie egzystencjalne, z którym musi się mierzyć każdy
człowiek, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Generatorami tego
strachu i lęku – bo te pojęcia, jak wiadomo, nie są tożsame – jest zarówno nasza
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biologia, jak i cały olbrzymi kontekst społeczny. Osobiście jestem po tej stronie
horroru, która mniej stawia na rozrywkę, a bardziej na to, żeby przez narzędzia
literatury grozy powiedzieć coś o człowieku i świecie, ale to już akurat moja oso
bista preferencja. Mój horror to także autoterapia, wierzę w to, że horror może
być tak samo autoterapią dla pisarza, jak i terapią dla czytelnika.
Natomiast uważam, że jest bardzo ważne, aby mieć świadomość tego,
z jakim akurat odpryskiem horroru obcujemy. To ważne, bo świadomość tego
pozwala uniknąć rozczarowań. Jeśli szukam w horrorze odpowiedzi na pytania
o własne istnienie, o zgrozę tego istnienia, i sięgnę po Guya N. Smitha, to praw
dopodobnie przeżyję srogi zawód. Ale jeśli moja osobista definicja dobrego
horroru ściśle zamyka się w trójkącie „flaki – potwory – ruchanie” i wezmę
Ligottiego, to również przeżyję zawód. A życie jest zbyt smutne, aby dokładać
sobie kolejnych rozczarowań i powodów do frustracji.
BK: Czy horror lepiej sprawdza się w powieściach, czy może
w krótszych formach?
WG: Osobiście uważam, że krótsze formy zostały stworzone dla horroru.
Mnóstwo tekstów kanonicznych dla literatury grozy to właśnie opowiadania.
Oferują wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować historię i napięcie, ale nie
pozwalają na rozmycie tego napięcia, co nieuchronnie następuje w dłuższym
tekście. Nie jest to bynajmniej zarzut w stronę powieści: po prostu naprze
mienne budowanie i rozluźnianie napięcia są koniecznym elementem dyna
miki dłuższego tekstu, aby mógł być przyswajalny przez odbiorcę. Ja po prostu
preferuję takie bardziej zwarte, skoncentrowane piguły, zbudowane wokół
jednego tematu. Zarówno jako czytelnik, jak i jako pisarz. Zresztą moje jedyne
powieści – Nie ma wędrowca i Dom Motta, zawarty w Domu wszystkich snów – to
w gruncie rzeczy teksty, które balansują jeszcze na granicy powieści i bardzo
długiego opowiadania.
Natomiast jest to wyłącznie moje widzimisię. Jakiekolwiek kategoryczne
rozróżnienie, że horror lepiej sprawdza się w krótkiej albo w długiej formie,
będzie z gruntu nieprawdziwe. Wszystko zależy tylko od biegłości pisarza i tego,
jaki rodzaj ekspresji sprawdza się lepiej w jego przypadku. Są pisarze, którzy
całe życie pisali bądź piszą opowiadania, a są i tacy, którzy zanim wezmą roz
bieg, mają już napisane 200 tysięcy znaków.
BK: Czy ta szeroko pojmowana niesamowitość w horrorze (duchy, zjawy,
okultyzm, satanizm, dziwne byty niemożliwe do prostego zaklasyfikowania)
przeraża Cię, czy raczej fascynuje, intryguje lub dostarcza jakiegoś rodzaju
rozrywki? Czy może bardziej przeraża rzeczywistość, to, do czego zdolny
jest człowiek, zupełnie bez ingerencji tych mitycznych sił „z zewnątrz”?
WG: Być może będzie to wyznanie nietypowe jak na pisarza horrorów,
ale są to tematy, które średnio mnie interesują i niespecjalnie przenikają do
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 ojego pisarstwa. To znaczy, przenikają o tyle, o ile widzę w nich narzędzie
m
albo metaforę przydatną dla danego tekstu w danym momencie. Interesu
je mnie oczywiście niesamowitość jako zjawisko psychologiczne, ten wielki
zgrzyt percepcyjny, interesują mnie również wszelkie nurty ezoteryczne, ale
bardziej ze względu na ich charakter filozoficzny. Niestety, mam bardzo ma
terialistyczny światopogląd, stoję bardzo mocno na ziemi, co może nie jest oczy
wiste w kontekście tego, jak wygląda moja twórczość, natomiast zdecydowanie
bardziej obawiam się ludzi niż duchów. Nigdy nie doznałem krzywdy ze strony
żadnej zjawy czy innego niematerialnego bytu, za to dobrze wiem, do czego
zdolny jest człowiek.
Oczywiście, nie wykluczam, że istnieje jakiś inny porządek; po prostu nie
jest to kwestia, która mnie osobiście zaprząta. Moje teksty, mimo całego sztafażu
niesamowitości, opowiadają przede wszystkim o czysto ludzkich problemach:
alienacji, rozpaczy, nieprzystawalności do wymagań, jakie przed nami stawia
świat, o manipulacji i o mechanizmach zarówno systemowej, jak i czysto
międzyludzkiej przemocy, tak fizycznej, jak i psychicznej.
BK: Czy w Polsce może zaistnieć dobry filmowy horror? Ostatnio wyszedł
niezły W lesie dziś nie zaśnie nikt.
WG: Nie oglądałem tego filmu, więc się nie wypowiem na jego temat.
Natomiast warto nadmienić, że poza tym slasherem w Polsce zrealizowano
kilka naprawdę dobrych filmów operujących poetyką grozy i niepokoju, jak
choćby – przede wszystkim – Demon Marcina Wrony czy filmy Jagody Szelc:
6
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Wieża. Jasny dzień i Monument. To są jakieś bardzo pozytywne zwiastuny
tego, że filmowy horror w Polsce niekoniecznie musi kojarzyć się gumowym
wilkołakiem z Powrotu wilczycy Piestraka albo z kuriozami pokroju Legendy czy
Pory mroku.
Myślę zresztą, że szersze zaistnienie wysokojakościowego polskiego kina
grozy, większa liczba produkcji i lepsza ich dystrybucja jest kwestią czasu,
ponieważ tak naprawdę nie ma ani jednego obiektywnego powodu, dla które
go filmowy horror w Polsce miałby się nie udać. Co więcej, zarówno nasza
historia, jak i nasza kultura, te wszystkie jeszcze nieprzepracowane problemy
i społeczne lęki, stanowią świetną bazę dla kina grozy. Mamy świetnych sce
narzystów, świetnych operatorów i montażystów, znakomitych reżyserów.
Skoro udało się wyjść z estetyki telenoweli w serialach i przygotować w Polsce
naprawdę dobre produkcje, które scenariuszowo i wizualnie nie odstają od
światowych standardów, to dlaczego nie miałyby się udawać w Polsce horrory?
Jeśli tylko twórcy filmowi zobaczą – tak, jak dojrzał to Wrona i jak dostrzega
to Szelc – że estetyka grozy może stanowić narzędzie do mówienia o jakimś
zagadnieniu, a nie tylko mechanizm, którego rolą jest parodiowanie i powta
rzanie swoich atrybutów i rekwizytów, to z pewnością doczekamy się jeszcze
niejednego dobrego polskiego horroru.
BK: Czym Twoim zdaniem charakteryzuje się gatunek weird fiction?
WG: Sednem tego zagadnienia jest słowo weird – czyli „dziwny”. Dziwność,
odczucie dziwności, jest bardzo dobrze opisaną kategorią psychologiczną.
To ten charakterystyczny niepokój, kiedy doświadczamy rzeczywistości pozor
nie normalnej – pozornie, albowiem z jednej strony wszystko w niej wydaje
się poukładane, z drugiej – jest w niej jakieś czasami trudne do zdefiniowania
pęknięcie, coś, co nadaje jej nierzeczywistego charakteru.
Jeśli doświadczyłeś kiedyś stanu derealizacji – nie polecam, tak swoją
drogą – to być może będzie ci łatwiej intuicyjnie zrozumieć, w czym rzecz. Kiedy
doświadczasz stanu derealizacji, z jednej strony funkcjonujesz w rzeczywistym
świecie, z drugiej nie możesz uciec wrażeniu, że sytuacja, w której się znalazłeś,
jest jak ze snu, że nie jest do końca rzeczywista, realna. Tak, jakby ktoś wkleił
cię w zupełnie obce środowisko, w którym znajdujesz się być może fizycznie,
ale twoja psychiczna łączność z nim jest przetrącona, zupełnie zaburzona.
Dobra literatura weird fiction potrafi takie wrażenie przynajmniej częściowo
zakodować w formie tekstu literackiego. Więc przestrzeń weirdu – bo przestrzeń
w tym psychotopograficznym gatunku jest kluczowa – to taka nierzeczywis
ta rzeczywistość.
Oczywiście, to jest moje prywatne rozumienie tego terminu, te objawienia
niesamowitego niekoniecznie muszą przybierać takie odcienie, czasami może
być to coś bardziej namacalnego.
7
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Ważne jest to, że w literaturze weird fiction odkrywamy i zgłębiamy nie tyle
element, który wdziera się w normalność świata, ile eksplorujemy – kawałek
po kawałku – jego fundamentalną „nienormalność”, to, jak bardzo nie przystaje
on do naszych wyobrażeń o nim, jak dalece odbiega od schematów poznaw
czych, którymi posiłkujemy się na co dzień w rozpoznawaniu rzeczywistości.
To jest ten bardziej filozoficzny komponent weird fiction, ale myślę, że absolut
nie kluczowy.
BK: Jak według Ciebie wygląda obecnie środowisko weird fiction oraz
horroru? Rozwija się czy niestety odpowiada bardziej stereotypowi, że to
getto w getcie?
WG: Jest to oczywiście nadal getto, horror jest gettem w fantastyce, ale to
getto zrobiło w ostatnich czasach ogromne postępy. Pojawiło się przede wszyst
kim sporo bardzo uzdolnionych autorów, którzy zdecydowali się na artystyczną
ekspresję w ramach literatury grozy, zaś wydawnictwa, które są sprofilow
ane pod fantastykę grozy, wychodzą – czy w zasadzie wyszły – z etapu samiz
datów i obecnie działają jako regularne przedsiębiorstwa, których oferta znaj
duje się w szerokiej hurtowej dystrybucji księgarnianej. Różnorodna oferta,
fajne, z sercem zrobione wydania – naprawdę, nie ma na co narzekać. To jest
owoc ostatnich kilku lat, kiedy scena w zasadzie eksplodowała kreatywnością
i przedsiębiorczością, która szybko zaczęła się też profesjonalizować. Daje się
to zresztą zauważyć w mediach społecznościowych, na Facebooku czy Insta
gramie, gdzie książki z „naszego” rodzimego poletka goszczą coraz częściej.
Jak to w getcie, czy każdym zwartym środowisku, zdarzają się tarcia i konflikty,
to nie do uniknięcia, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy przy tym – tak mi
się wydaje – środowiskiem dość zżytym i wspierającym się, w miarę możliwości.
W fandomie horrorowym pisarze, wydawcy i promotorzy mają też bardzo
bezpośredni kontakt z czytelnikami, ten model interakcji jest bardzo żywy
i ludzki. Jesteśmy taką fajną, trochę patologiczną rodziną.
BK: Jesteś nie tylko pisarzem, ale również promotorem weird fiction
oraz horroru. Razem z Phantom Books Horror wydajesz Sny umarłych.
Polski rocznik weird fiction, i to już od kilku lat. Sami też na naszej stronie
internetowej recenzowaliśmy jeden z tomów. Jak to się zaczęło? Skąd się
wziął pomysł na rocznik?
WG: Pomysł akurat nie był mój, nie ja też zainicjowałem Sny umarłych, ale tak
się złożyło, że to zadanie spadło na głowę akurat mi, no i tak już to się toczy, trzeci
rok… A skąd pomysł? Po prostu zaistniał jakiś taki dziejowy moment – około 2017
roku – kiedy dało się zauważyć rosnące zainteresowanie poetyką weird fiction.
Coraz więcej młodych adeptów sztuki klepania w klawiaturę podejmowało
próby pisania weirdowych opowiadań, tak wykształcił się trzon sceny, ja do tego
dołożyłem małą cegiełkę w postaci paru książek i maniakalnego promowania
8
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twórczości Thomasa Ligottiego, więc utworzenie takiego „własnego” medium
jak Sny umarłych było w jakimś sensie koniecznością. A potem okazało się, że ta
niszowa bądź co bądź publikacja cieszy się sporym zainteresowaniem, przynaj
mniej w środowisku czytelników horroru, a także jakimś tam zainteresowa
niem osób spoza naszego getta. Jeśli jest coś, co w Snach umarłych szczególnie
mnie cieszy, to że dały wielu młodym ludziom impuls do tego, żeby zmierzyć się
z weird fiction, a co za tym idzie – trochę lepiej poznać ten gatunek.
BK: A jak po kilku latach publikacji rozwinął się rocznik? Masz większy
zespół? Dużo chętnych przysyła swoje utwory? Jakie kryteria przyjmujecie
przy ocenianiu tekstów?
WG: Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, jak rozwinął się rocznik i czy się
rozwinął, ponieważ zaczęliśmy „z rozmachem na miarę możliwości” od samego
początku. Trudno mi obiektywnie ocenić rozwój serii, bo siedzę w tym, jestem
wewnątrz i nie jestem obiektywny. Tym niemniej uważam, że tak już zupełnie
obiektywnie rocznik spełnia swoją funkcję. Zawsze wychodziłem z założenia,
że jeśli dla kogoś Sny umarłych staną się przepustką do dalszej kariery pisarskiej,
jej przyspieszenia albo reanimacji bądź – bo przecież nie tylko debiutantów
publikujemy – pozwolą spojrzeć na swoją twórczość z innej strony, wprowadzić
do niej weirdowość, to super. I tak się stało, bo przecież w jakimś sensie tak zna
komita publikacja jak Niebo, ptaki i robaki Anny Marii Wybraniec jest poniekąd
pokłosiem świetnego przyjęcia opowiadań Anny w roczniku 2018 i 2019.
Odnośnie do chętnych, to przyznam, że przy ostatnim naborze ilość zgłoszeń
była przytłaczająca i przebrnięcie przez wszystkie prace kosztowało mnie sporo
zdrowia. Kryteria natomiast są jasne: tekst musi być weirdowy i mieć „to coś”,
co mnie przekona. Oczywiście, staram się przy doborze prac wychodzić poza
własne widzimisię, ponieważ Sny umarłych nigdy nie miały być antologią pt.
Weird fiction według Guni; stąd w książkach obecność opowiadań lżejszych,
bardziej rozrywkowych, pulpowych albo skręcających w stronę innych ga
tunków. Zespół jest ten sam.
BK: Pod koniec maja tego roku ukazała się Twoja najnowsza, czwarta już
książka Dom wszystkich snów, przyjęta ciepło w środowisku grozy, ale i nie
tylko. Mówi się nawet, że jest to prawdziwa wyżymaczka intelektualna oraz
emocjonalna. I jedna z lepszych, jak nie najlepszych, które wyszły spod
Twojego pióra. Kiedy i skąd pojawił się pomysł lub inspiracja na napisanie
tej książki?
WG: Czy książka została ciepło przyjęta, jeszcze nie wiem, ponieważ ze
względu na sytuację covidową kilkumiesięczną obsuwę zaliczyła wersja druko
wana, która świat ujrzy / ujrzała dopiero pod koniec listopada, a wersje elektronicz
ne mają jednak ograniczony zasięg. Pierwsze przyjęcie było rzeczywiście dobre
i mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się po ukazaniu się wersji fizycznej.
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Osobiście uważam, że to rzeczywiście najlepsza rzecz, jaką napisałem,
na pewno najbardziej przemyślana i najbardziej spójna pod względem
językowym i kompozycyjnym/konceptualnym.
Sama historia powstania tej książki jest dość długa. Pierwsze teksty Domu…
zaczęły powstawać jeszcze przed ukazaniem się mojego debiutanckiego
Powrotu, ostatnie zaś pisałem już po oddaniu tekstu do wydawnictwa, kiedy
np. redaktor książki, Bartek Czarnecki, zasugerował, żeby dopisać do jednego
z tekstów epilog. Więc najstarszy kawałek w książce – nawiasem mówiąc, to
jest ostatnia strona ostatniego opowiadania, Nieśmiertelności – powstał jesz
cze w 2012 roku. Samo opowiadanie powstawało przez sześć lat. Tak kawałek
po kawałku rodziły się kolejne teksty i dopiero po jakimś czasie zauważyłem,
że w pewien podświadomy sposób konstruuję je wokół zbioru dość zbieżnych
toposów. Postanowiłem pójść bardziej świadomie za tą myślą i spróbować
bardziej podkreślić tę całą siatkę relacji, jaka ostatecznie stała się główną zasadą
kompozycji tego zbioru. Dzięki temu pisałem jednocześnie osobne opowiada
nia, a z drugiej strony cały czas miałem poczucie pracy nad jednym spójnym
utworem. Bo tak traktuję Dom wszystkich snów – jako jeden utwór złożony
z utworów pomniejszych, trochę jak koncept-album. Oczywiście, technikę kom
pozycji opartą na łączeniu / przetwarzaniu motywów, na konstruowaniu siatki
wewnętrznych odniesień w obrębie jednego utworu stosowałem już wcześniej,
bo i w Nie ma wędrowca, i w Mieście i rzece, ale tutaj postanowiłem wycisnąć z tej
metody maksimum możliwości. Po drodze zdarzył mi się kryzys twórczy, przez
który nie udało się wydać Domu… w 2018 roku, jak pierwotnie planowaliśmy,
sama książka była gotowa na początku 2019 roku. Mimo to jeszcze sporo czasu
musiało upłynąć, zanim przybrała formę, którą będą mogli ujrzeć czytelnicy.
Odnośnie do samych tekstów, to przyznam, że ścieżki moich inspiracji dla
mnie samego są zagadką. Przestałem już myśleć o mechanice swojej wyobraźni
i pozwalam jej pracować swoim trybem, w którym nie ma żadnej jakiejkol
wiek regularności. Na przykład wspomniana Nieśmiertelność. Pewnego dnia
po prostu pojawiła się w mojej głowie zamykająca tekst scena; wydaje mi się,
że pod wpływem któregoś z apokaliptycznych obrazów Franza Radziwilla.
I pojawiła się z taką sugestywnością, że po prostu musiałem ją napisać. A potem
przez sześć lat dochodziłem do tego, co doprowadziło do przedstawionych
w niej zdarzeń – pisałem w pewnym sensie wstecz. A czasami bywało tak,
że tekst – konkretnie I kiedy płomienie – powstawał w ciągu dosłownie kilku
godzin. Akurat zbiegły się we mnie zdanie Pessoi, że „spirala to okrąg, który
nigdy się nie zamyka”, rozważania Borgesa o książce nieskończonej – której ko
niec jest tożsamy z początkiem – oraz bardzo trudna, obciążająca sytuacja oso
bista. Wynikiem tego zderzenia był tekst, który po prostu ni z tego, ni z owego
wylał mi się z głowy w ciągu kilku godzin spędzonych w pociągu. Czasami zaś
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tekst udawało mi się skończyć szybko, ale czegoś mu brakowało, nie potrafiłem
powiedzieć czego, i dopiero po dłuższym czasie jakiś impuls powodował,
że dokonywałem odpowiednich korekt, dzięki którym mogłem przenieść
opowiadanie z katalogu „pisane” do katalogu „napisane”. Przy czym muszę
przyznać, że gdyby mi Marcin Dobkowski w pewnym momencie nie pogroził
trochę palcem (na moją prośbę zresztą), to pewnie dalej dłubałbym, poprawiał,
modyfikował, poszukiwał, dokładał i odejmował.
BK: Jakie przesłania najbardziej chcesz przekazać czytelnikom? Masz
talię takich stałych czy starasz się co książkę zaskoczyć coraz to nowszymi przemyśleniami?
WG: Nie sądzę, abym był pisarzem, który ma jakiś konkretny przekaz
dla czytelników, choć pewnie do mojego nazwiska przykleił się już pewien
zestaw haseł-kluczy. Rozpatruję swoją pisaninę bardziej w charakterze dia
logu, jaki prowadzę sam ze sobą, a jej żywot – nazwijmy to – publiczny jako
zaproszenie do udziału w tym dialogu. Nigdy nie wiem, czy na te pytania,
jakie sobie stawiam – bo literatura to dla mnie przede wszystkim stawianie
sobie pytań – da się odpowiedzieć, a jeśli nawet, to czy moja odpowiedź będzie
tożsama z odpowiedzią, jakiej udzieli sobie inny człowiek. Tym niemniej na tym
polega porozumienie, by próbować odpowiadać na te same pytania i w wielości
odpowiedzi szukać punktów wspólnych.
Nie jestem człowiekiem, który czuje się na tyle ważny czy mądry, aby
formułować coś takiego jak „przekaz”. Kojarzy mi się to z nauczaniem, z próbą
narzucenia swojego widzenia innym. To podejście, któremu trochę brakuje
pokory, a ja mam bardzo dużo pokory i szacunku dla ludzi, którym chce się
zmagać z owocami moich neuroz i wątpliwości.
Więc nie chcę nic nikomu przekazywać, natomiast cieszę się z każdego
człowieka, który w mojej pisaninie dostrzeże coś, co będzie dla niego samego
wartościowe, potrzebne. Wierzę, że nie trzeba ludziom mówić, co mają myśleć,
natomiast czasami wystarczy zadać odpowiednie pytanie.
BK: Czy ukaże się filmowa adaptacja któregoś twojego dzieła?
WG: Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. W najbliższym czasie
z pewnością nie, a w przyszłości kto wie? Może kiedyś znajdzie się ktoś, kto będzie
potrafił przełożyć moje pisanie na język kina i będzie potrafił zainteresować
tym kogoś, kto ma możliwości, aby spowodować powstanie takiej produkcji.
To są jednak dywagacje, mrzonki, marzenia i dopóki nie mają żadnego oparcia
w konkretnych planach i zamiarach, nie ma sensu o nich rozmawiać.
BK: Dziękujemy za wywiad.
WG: To ja dziękuję.
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Siódmy
Bartłomiej Szumski

– Ja jestem pan Tik-Tak – zanucił cicho Michał, wszedłszy do sklepu.
– Ten zegar to mój znak... – podjął śmiało zegarmistrz.
Lokal był ciasny, zagracony i pełen zegarów, u końca przegrodzony zwykłym,
starym biurkiem, na którym stało mnóstwo pudełeczek z drobnymi częściami.
Pojemniki były rzeczowo opisane deskrypcjami w stylu „koła zębate 3mm” lub
„sprężyny duże”. Wszystkie czasomierze tykały zgrane z idealną, filharmonijną
precyzją, więc pomieszczenie pełne było nawarstwionego, subtelnego cykania.
– Dzień dobry – przywitał się klient. – Michał Frączkiewicz – dodał, podając
rzemieślnikowi rękę.
– Tik-Tak. – Stary człowiek z gęstą siwą brodą, w której można się jeszcze
było doszukać rudych pasemek, uśmiechnął się.
Michał spojrzał na witrynę, gdzie na szybie wyraźnie napisano: „Jan Kowalski
i Syn – Usługi Zegarmistrzowskie”.
– Domyślam się, że pan Jan – powiedział.
– Nie, jestem jego synem, mam na imię Mirosław – sprostował zegarmistrz,
śledząc spojrzenie petenta. – Ale, ironicznie, moi synowie nie są zainteresowani
kółkami zębatymi, pokrętłami i polerowaniem mosiądzu. Czym mogę służyć?
– Chciałem naprawić zegarek... – zaczął Michał.
– Oczywiście, oczywiście – przerwał mu Mirosław. – Zabawna rzecz zegarki,
niektórzy mówią, że mogą wiele powiedzieć o człowieku, mnie zwykle mówią
tylko, że ktoś lubi staromodne, drogie gadżety, ale... – Westchnął. – Musi pan
wybaczyć dygresje staremu, rzadko ktoś mnie tu odwiedza. Proszę pokazać
ten zegarek.
Michał odpiął bransoletkę i położył na blacie rodzinną pamiątkę.
– Fiu, fiu. – Rzemieślnik wziął do ręki czasomierz. – Piękna robota. Ręcznie
grawerowana i dedykowana koperta. Na oko początek ubiegłego wieku,
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 yprodukowany pewnie we Wiedniu, a z pewnością w Cesarstwie. Jest pan
w
posiadaczem pięknego zabytku.
– Wczoraj przestał działać Przechodziłem więc i pomyślałem, że może
mógłby pan go naprawić.
– Po prostu miał pan zepsuty zegarek, zobaczył witrynę i wszedł,
tak? – spytał dziadek.
– No, tak...
– To bardzo stara i misterna robota, będę musiał dłużej nad nim posiedzieć...
– Ile to będzie kosztowało? – spytał Michał, nauczony nauczony
doświadczeniem z telemarketerami, dokąd zmierzają takie gadki.
– Nie o to chodzi, mospanku, części zamiennych raczej nie da się dokupić.
– Więc nie podejmie się pan naprawy?
Rzemieślnik spojrzał klientowi w oczy i po chwili powiedział powoli, jakby
cedząc słowa:
– Widziałem kiedyś taki... Spróbuję, nie mógłbym nie spróbować pomóc
wielbicielowi pana Tik-Taka, najwyżej dorobię, czego brakuje.
– A wracając do ceny...
– Nie kłopocz się tym, chłopcze. – Stary człowiek wstał i lekko utykając, złapał
go delikatnie za łokieć. – Nie policzę drożej niż za zwykłą naprawę.
***
Chwilę później Michał stał na wąskiej, warszawskiej uliczce Ochoty i zastanawiał
się, dlaczego nie wziął od tego człowieka żadnego pokwitowania. Wrócił jednak
do domu i pochłonął go wir codziennych obowiązków. Dopiero miesiąc później,
gdy spacerem wracał z pracy, zobaczył zakurzoną, rzemieślniczą witrynę
i wszedł do środka.
– Dzień dobry... – zaczął.
– A tak, tak, dobry – odparł szybko zegarmistrz. – Jest gotów, udało się,
a nawet co nieco go ulepszyłem. – Uśmiechnął się. – Aha, i znalazłem do niego
pasek, uznałem, że będzie pasował idealnie, więc zamontowałem. Niech pan
tylko spojrzy.
Michał się zaniepokoił, ale podszedł do biurka i zobaczył, że jego zegarek
zyskał elegancki, idealnie dopasowany, czarny, skórzany pasek.
– Tu ma pan bransoletkę, zaraz pokażę panu jak to zmienić, to żadna
sztuka – powiedział zegarmistrz.
– Dziękuję, ale...
– To na koszt firmy – wtrącił stary rzemieślnik. – Taki prezent. Leżał u mnie
długo, szkoda żeby się marnował.
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Zegarek tykał równo ze wszystkimi czasomierzami w warsztacie. Michał
wyszedł stamtąd kilkanaście minut później po krótkim instruktażu i uiszczeniu
symbolicznej opłaty.
W domu czekała go żona, kolacja, ciężka atmosfera i roześmiany syn.
Zjadł naprędce, kiepskim żartem spróbował rozładować napięcie i pobawił się
z dzieckiem, po czym zaczął go usypiać. Siedział na łóżku z nogami na kaloryferze
i bujając się z lekka, nucił po cichu synkowi. Zaczął od dziecięcych szlagierów,
lecz wkrótce musiał przejść na smętne nuty dziadkowego „O mój rozmarynie”.
W końcu, gdy nareszcie udało mu się tak odłożyć dziecko do łóżeczka, by nie
obudzić go samym poruszeniem, ostrożnie udał się w stronę drzwi. Czując już
piasek pod powiekami, cichutko uchylił je i stanął oniemiały.
Za drzwiami, zamiast znajomego przedpokoju, był widny, brzozowy lasek.
Szybko przetarł oczy i zamknął drzwi. Gdy je ponownie otworzył, był już za nimi
jego zwykły korytarz.
***
Rano Michał szedł jak zwykle do pracy, gdy jego wzrok przykuł dziwnie
wyglądający mężczyzna. Miał on na sobie czarny mundur w wojskowym kroju.
Jego nonszalancka postawa miała w sobie coś, co budziło dreszcz.
Gdy Michał przechodził obok, ten zagadnął go:
– Piękną mamy dziś pogodę, prawda?
– Faktycznie, prawie wiosna – odpowiedział uprzejmie – ale przepraszam,
spieszę się...
– Spokojnie, nie pali się. Jan już na ciebie czeka.
– Słucham? – spytał zaskoczony i przystanął.
– Pokaż nadgarstek – powiedział mężczyzna, chwytając jego rękę. – Tak,
zgadza się. Michał, prawda?
– No, tak...
– Jan czeka na ciebie.
– Z nikim się nie umawiałem...
– Ale ktoś umówił się z tobą. Zróbmy tak. Pijasz rano kawę, prawda?
– No... pijam.
– Więc wejdź i napij się kawy. Dają tu naprawdę dobrą – wskazał ręką
na niewielki lokalik za swoimi plecami – a przy okazji chwilę pogadasz z Janem,
co ty na to?
Michał pomyślał o lurze, którą serwuje im szefostwo i szybko doszedł
do wniosku, że warto poświęcić kilka chwil i udać zainteresowanie niezbyt
przyjemną promocją dla kubka dobrej kawy. Facet w czerni już uchylił mu
przeszklone drzwi niewielkiej kawiarenki.
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***
Lokalik był uroczy, gęsto obsadzony różnorodnymi kwiatami i doniczkowymi
drzewkami owocowymi. Mężczyzna siedział przy szklanym, kawiarnianym
stoliku z elegancką filiżanką w dłoni. Był wysoki, ubrany w czarny żupan,
a za nim, w rogu, stała imponujących rozmiarów kosa. Michał zawahał się,
ale usiadł n
 aprzeciwko.
– Dzień dobry – przywitał się.
– Witaj – odpowiedział odruchowo nieznajomy. – Przepraszam, zamyśliłem
się... Strasznie paskudna sprawa, mówię ci...
– Nie jesteśmy na „ty”...
Rozmówca się zaśmiał.
– Oczywiście, powinienem się przedstawić – powiedział, nie kryjąc rozbawie
nia. – Jestem Jan, Trzeci Jeździec, zwiastun zagłady, wysłaniec głodu, siewca
zarazy. Witam wśród nas, Trzynastu Jeźdźców Śmierci, wybranych przezeń
osobiście – dodał, po czym zaczął nabijać czarną, hebanową fajkę.
– Darowałby pan sobie takie żarty...
– To żadne żarty – powiedział rozmówca, a gdy Michał już otwierał usta, żeby
zaprotestować, uciszył go skinieniem dłoni. – Tobie przypadła pechowa liczba,
siódemka. To strasznie parszywa robota.
– A jak ten niby Śmierć mnie wybrał? – spytał Michał, decydując się zagrać
w tę grę.
– To proste. Dał ci zegarek – odpowiedział, po czym wskazał fajką
na jego nadgarstek.
– Ten zegarek?
– A masz przy sobie inny?
Michał odsunął krzesło od stołu i wstał.
– Wie pan co, mam kiepski okres w życiu i nie mam najmniejszej ochoty
uczestniczyć w takich drwinach – powiedział spokojnie. – Co to, jakaś ukry
ta kamera?
Rozmówca spoważniał. Mierzył teraz Michała swoimi błękitnymi oczyma.
wzrokiem swoich intensywnie błękitnych oczu. W końcu westchnął i zapalił
tytoń. Aromatyczna chmura szybko uniosła się wokół nich.
– Nie zdarzyło się ostatnio ciebie nic dziwnego? – spytał.
– Nie zauważyłem.
– Żadne dziecko nie przestraszyło się bez powodu? Psy nie ujadają jak
szalone? Koty nie uciekają, gdzie pieprz rośnie na twój widok?
Michał zagryzł usta.
– Widzisz... To, że miałem problem z uśpieniem syna...
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– …nic nie znaczy – dokończył rozmówca. – Oczywiście. Wiesz co? Nie muszę
cię przekonywać. Śmiało, idź w miasto.
Michał nie odpowiedział.
– No idź! – krzyknął Jan.
Jego rozmówca aż podskoczył zaskoczony.
– Czego wy ode mnie chcecie? – spytał po długiej chwili milczenia.
– Nie my, a on – odpowiedział Jan. – Masz się zająć przemocą. Zabójstwa,
pobicia, wendety to twoja działka.
– Nie rozumiem...
– To proste, ludzi coraz więcej, to i roboty coraz więcej. Uwierz
mi – powiedział, zaciągając się papierosem – teraz to idzie się zachetać, jeszcze
ten koronawirus... – Pokręcił głową. – No, nieważne, ciebie to i tak nie dotyczy.
Masz po prostu pomóc pchać robotę do przodu.
– Jaką robotę? O czym ty w ogóle mówisz...?
– Masz w imieniu Śmierci zbierać dusze. Potraktuj to jako pracę. – Stary
człowiek postawił na stole dużą filiżankę. – Wygląda pan na wzburzonego, więc
dodałem cynamonu, dzięki niemu kawa smakuje świętami – powiedział.
– Ale ja jeszcze nie zamawiałem... – odparł zdziwiony Michał.
– Nie, ale pija pan czarną americano.
– Skąd pan wie? – Michał był wyraźnie zaskoczony. – To pan... Zegarmistrz!
– Zajmuję się wieloma rzeczami i wiem wiele różnych rzeczy – potwierdził
Śmierć. – Janie, kończ szybko, Włochy czekają – dodał.
– Nie wierzy mi – odpowiedział mężczyzna w kontuszu.
Śmierć powoli odwrócił głowę i spojrzał Michałowi prosto w oczy.
Pod wpływem tego spojrzenia miało się przemożne wrażenie, że osuwa się
w nieskończone przestrzenie kosmosu.
– Napij się kawy, chłopcze – słowa zdawały się tchnąć lodowatym powiewem
z otchłani. – Szkoda, żeby wystygła. – Śmierć szybko wyszedł na zaplecze.
Michał czuł zimne przerażenie. Żeby ukryć drżenie rąk, skosztował
kawy – faktycznie była wyśmienita.
– Więc mam być pomagierem Śmierci...
– Czeladnikiem – poprawił Jan.
– Dobrze, czeladnikiem – zgodził się Michał. – A jeżeli nie chcę i się nie zgodzę?
– Nikt nie chce, ale każdy się zgadza – Jan opróżnił fajkę, głośno uderzając
o szklany blat, jakby nic szczególnego się nie wydarzyło. – Tego kontraktu nie
można odmówić ani tym bardziej go nie zawrzeć. Nie powinieneś nawet o tym
myśleć. Po prostu zaakceptuj to, co musisz zrobić.
– Mam więc chodzić po Warszawie i tłuc ludzi na śmierć, tak? – spytał.
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– Czyś ty zgłupiał? – Jan był wyraźnie oburzony. – Nie wolno ci nikogo lać.
Oni sami się leją, chorują i tak dalej. To sprawa Norn lub Boga, lub czegoś
jeszcze innego, już zupełnie od czapy, ale ty się nie mieszasz, to ich prywatna
sprawa. – Wypił duży łyk z filiżanki, a na jego czarnych, sumiastych wąsach
została okazała biała piana. – Ty tylko zbierasz dusze. W chwili śmierci odcinasz
je od rzeczywistości i chowasz do worka na odrzut.
– A jak nie odetnę, to co?
– Słyszałeś o duchach? To są właśnie takie partactwa.
– A kiedy niby mam zacząć tę pracę? – spytał Michał.
– Już zacząłeś, kiedy tylko dostałeś zegarek. Masz spore zaległości, więc
musisz się sprężać – Jan dopił kawę, gwałtownie przechylając filiżankę
i odrzucając głowę do tyłu jak kieliszek wódki. – No, ale to pieśń przyszłości.
Najpierw musisz znaleźć insygnium.
– A co to, Harry Potter?
– Nie, przedmiot symbolizujący pewną władzę – powiedział Jan, kręcąc
głową. – Ja mam kosę.
– Jak mam go znaleźć?
– Będziesz wiedział. Ja idę, mam pilną robotę we Włoszech. – Po chwili
jednak Jan wrócił do stolika i dodał: – Zapomniałbym, musisz zacząć się nosić
na czarno. Tylko jedynka chodzi kolorowa.
– Jedynka? Czym on się zajmuje?
Odpowiada za starość. Do zobaczenia.
***
Dni i tygodnie wlekły się jeden za drugim, a Michał nie tylko nie szukał, ale nawet
nie zamierzał szukać swojego insygnium. Początkowo nawet trochę bał się tego
lekceważącego podejścia i ewentualnych konsekwencji, jednak upływ czasu
coraz bardziej go uspokajał. Minęła zima i wiosna, a nastało lato. Postanowili
wybrać się z synem do dziadków.
Wtedy, w piękny dzień Michał udał się na samotny spacer po starym mieście.
Słońce prażyło brukowane uliczki saharyjskim żarem tak, że niewielu ludzi
zdecydowało się na przechadzkę. Bardzo lubił takie samotne wędrówki podczas
których nie przejmował się niczym, nie rejestrował przebytej trasy, widoków
ani kroków, a jedynie szedł pogrążony we własnych myślach. W takich chwilach
nie bardzo nawet wiedział, gdzie idzie. Błądził wtedy po tylko sobie znajo
mych ścieżkach, niekiedy zmuszając się do zarejestrowania jakiegoś istotnego
szczegółu z otoczenia.W ten sposób zorientował się, że przechodzi pod scho
dami prowadzącymi do przyklasztornego kościoła. Znał dobrze tę budowlę.
Jego rodzice byli bardzo religijni, a tu mieściła się ich parafia, za młodu gościł tu
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więc często. Wiedział, że mała furtka w zewnętrznych drzwiach świątyni będzie
otwarta. Jak Zawsze . Proboszcz dbał o to, aby wierni o każdej porze mogli
zaznać chwili modlitwy w przedsionku.
Grube, ceglane mury przywitały go ożywczym chłodem. Ku zdziwieniu
Michała kraty, które zwykle oddzielały przedsionek od nawy głównej, były
otwarte na oścież. Trójnawowe, wsparte na kolumnach, bogato zdobione
wnętrze powinno stwarzać klimat dostojnej wielkości i świętości. Nie udało się,
gdyż pośrodku transeptu postawiono budowlane ogrodzenie z blachy falistej.
Michał wszedł do kościoła i zajął miejsce w ostatniej ławie. Kilku potwor
nie brudnych robotników właśnie wygramoliło się z wykopu znajdującego się
za zasłoną i po chwili opuściło budynek, lecz Michał został na miejscu, ciesząc
się chłodem. Jego uwagę przykuło jedno z najstarszych malowideł ściennych
w świątyni. Było to klasyczne przedstawienie danse macabre, gdzie trup
w czarnej szacie z mieczem w ręku prowadził tańczący korowód.
– Więc już czas – stwierdził ksiądz, przysiadając się. – Nawet jesteś do nie
go podobny – dodał, podążając za wzrokiem Michała. – Pewnie nie zdążę się
już wyspowiadać?
– Nie... – odpowiedział Michał zaskoczony nagłym pojawieniem się duchow
nego. – To znaczy, nie, to nie jest czas.
– Ale jesteś... no wiesz... nim, prawda? – spytał, wskazując głową na malowidło.
Coś co zdawało się Michałowi nierealnym snem, bliskim zapomnienia,
powróciło w podbrzusze jako lodowata kula.
– Skąd ta myśl? – spytał.
– Przecież widzę – odpowiedział kaznodzieja, jakby to było oczywiste.
– Podobno jestem jego pracownikiem lub sługą, sam nie wiem...
– Podobno, chłopcze? Chyba nie powinieneś mieć co do tego wątpliwości.
– Widziałem go dwa razy...
– I żyjesz. Niewielu może to o sobie powiedzieć – stwierdził ksiądz
poważnie. – Skąd te wątpliwości?
– Kazał mi szukać insygnium – odpowiedział Michał – ale już zaczynałem
myśleć, że to był tylko koszmar.
– Co to ma być za insygnium?
– Coś do odcinania dusz od rzeczywistości...
– Czy to... może być miecz? – Starzec wskazał na malowidło.
– Tak, chyba tak. Czemu ksiądz pyta?
Kaznodzieja wskazał na ogrodzenie.
– Istnieje lokalna legenda, jakoby jakiś wielki pan został pochowany ze
swoim magicznym mieczem pod podłogą tego kościoła. Archeolodzy szukają
tego pochówku, stwierdzili, że kościół jest dostatecznie stary, a kiedyś chowanie
dygnitarzy pod posadzką miejsc świętych było normą.
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– No i?
– Nic nie dzieje się bez przyczyny.
Ksiądz wstał z ławki, rozpiął koloratkę i podwinął rękawy.
– Chodź, pomogę ci – powiedział.
– Nie będzie afery? – spytał Michał.
– Stary jestem, mogłem zapomnieć zamknąć kraty, a po miasteczku od daw
na chodzi plotka, że oni tu złota szukają.
Narzędzia zostały w wykopie, więc zeszli po drabince na jego dno i zaczęli
energicznie pracować. Archeologom dotarcie na tę głębokość zajęło prawie
tydzień żmudnej pracy. Jednak oni zdejmowali ziemię warstwami po kilka
centymetrów, każdą kolejną pieczołowicie dokumentując. Michał z proboszczem
mieli o wiele bardziej inwazyjne metody.
Dwie godziny później szpadel zazgrzytał o kamienną płytę. Dużo czasu
zajęło im odsłonięcie całego sarkofagu i okopanie go dookoła tak, aby dało się
podważyć wieko. Udało im się to zrobić dopiero po północy.
Ciężka płyta ze zgrzytem opadła na bok i odsłoniła wnętrze grobow
ca, w którym znajdował się tylko pas z płytek oksydowanej stali
i miecz w skórzanej pochwie. Michał wziął broń w ręce i wygramolili się
na posadzkę kościoła.
Ksiądz przyniósł dużą butlę mszalnego wina dla uczczenia okazji. Wypili
prosto z butelki, chociaż wino słabo gasiło pragnienie. Obaj byli brudni
i zmęczeni. Kapłan był czerwony na twarzy, i miał koszulę mokrą od potu.
Nagle głośno zgrzytnęła otwierana krata. Obaj obejrzeli się odruchowo,
przestraszeni jak dzieci nakryte na robieniu czegoś, czego zdecydowanie nie
powinny były robić.
Stary zegarmistrz, wchodząc do pomieszczenia, zdjął kapelusz i przysiadł się
do nich. Michał siedział jak skamieniały.
– Dzień dobry – przywitał się z lekkim uśmiechem.
– Więc to jednak dziś? – spytał ksiądz.
– Tak. – Śmierć nie skomentował braku przywitania. – Dziś.
– To przez to? – spytał ksiądz, wskazując na łopatę i rozcierając pierś.
– Nie. – Śmierć pokręcił głową. – Przez wódkę, tytoń i syfilis, ale dla mnie to
nie ma znaczenia.
– Wiesz, gdzie pójdę?
– Nie, nie wiem. Ja jestem tylko doręczycielem – powiedział zegarmistrz,
patrząc staremu kapłanowi w oczy, a ten zaczął kaszleć i charczeć. – Michale,
bądź tak uprzejmy i spójrz na zegarek – zwrócił się do swojego sługi, po czym
wyjął z kieszeni papierośnicę i włożył kaznodziei w usta papierosa. Po chwili
usłużył mu ogniem.
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Michał spojrzał na zegarek, do którego już tak przywykł, że przestał go
zauważać. Zobaczył tam to, co zobaczyłby każdy. Dwie wskazówki informowały
go o tym, że niedługo wybije trzecia w nocy, ale jakimś cudem Michał wiedział.
– Mamy jeszcze chwilę – powiedział.
– Pal, to już nic nie zmieni – powiedział Śmierć, a ksiądz zaciągnął się
dymem. – Dobądź miecza, chłopcze. To już za chwilę.
Pierwsze cięcie Michała było niezgrabne. Trząsł się jak w febrze, a ostrze
chwiejnym zygzakiem przecięło ciało nieszczęsnego duchownego, który tylko
westchnął z ulgą. Śmierć szybkim ruchem uchwycił podnoszącą się z ziemi
marę i wetknął ją do czarnego worka.
„Trzeba ich zbierać szybko, bo łatwo się rozmywają” – wyjaśnił.
Zegarmistrz mówił później długo. Opowiedział wiele historii i przedstawił
wiele faktów. Udzielił wskazówek, ostrzegł przed niebezpieczeństwami i dał
kilka rad. Michał wyszedł z kościoła przerażony. Po drodze zwymiotował do
kosza na śmieci. W domu był bardzo późno. I żona, i rodzice myśleli, że się
po prostu upił.
Następnego dnia wyprawiono go po bułki do sklepu. Gdy przechodził obok
kościoła, dostrzegł stojącego przed plebanią młodego wikarego, który odpalał
właśnie papierosa. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę, a Michał nie mógł nie
poznać tego spojrzenia. Wiedział, że patrzy w oczy człowieka, którego istnienie
przeciął ostatniej nocy na pół. Zegarek cicho tykał w jego dłoni, miarowo
odmierzając upływ czasu.
Chciał podbiec do niego, wyrwać mu papierosa i strzelić w pysk. Kazać
mu się ogarnąć, ale wiedział, że przecież to wszystko już się wydarzyło, każda
decyzja i akcja doprowadzi do tego jednego skutku, który miał już miejsce, stał
się faktem, którego tylko najbardziej zainteresowany nie był świadom.
***
Nie wiedział, skąd wzięła się pewność, że nadszedł czas. Od wykopalisk w kościele
i znalezienia miecza minęło ledwie klika godzin, gdy się zorientował. To nie było
nagłe olśnienie ani komunikat w rodzaju tych z pagera lub telefonu. Wyszedł
z pokoju synka i po prostu w pewnym momencie poczuł, że to teraz, już. Nie ma
na co czekać. Mimo to palce miał jak drewniane kołki, a nogi jak z waty.
Przygotował się zgodnie z zaleceniami Śmierci. Ubrał się na czarno („Bo wy
pada” – wytłumaczył jego mentor), wziął miecz i przeszedł przez drzwi („I tak
trafisz tam wtedy, kiedy będziesz miał trafić”).
Znalazł się pod ostrym, neonowym światłem szpitalnych lamp. Nie wiedzieć
czemu lampy montowane w szpitalach świecą zawsze tym zimnym, niebieska
wym światłem, które nawet żywym nadaje kolory nieboszczyka. Michał stał
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w połowie długości korytarza, za plecami miał szklane drzwi z wielkim, białym
napisem „Oddział Intensywnej Opieki Medycznej”.
Z duszą na ramieniu obrócił się w lewo i ruszył przed siebie. Mijał kolejne,
uchylone drzwi i spoglądał w kolejne twarze. Niektóre przytomne, inne
pogrążone we śnie lub śpiączce, ale ciągle miał przeświadczenie, że to nie to.
Że musi szukać dalej. Wyłożony zielonym linoleum korytarz zdawał się ciągnąć
w nieskończoność. W końcu dotarł niemal do końca, lecz nim zatrzymał się przy
oknie, skręcił do ostatnich drzwi.
Spod warstwy rurek, kabli, worków i przeróżnych urządzeń ledwie można
było dostrzec twarz. Ekrany błyskały powtarzającymi się wykresami, co chwila
gdzieś w tym gąszczu rozlegało się ciche piknięcie.
Michał stał i patrzył na starego człowieka. W ręku ściskał okręcony pasem
miecz w pochwie i płakał. Łkał cicho, a łzy leciały mu po policzkach. Był sam.
Nikt mu nie towarzyszył. W końcu uspokoił się, wziął głęboki oddech i zaczął
macać rękoma kieszenie w poszukiwaniu papierosa. Zaklął cicho i usiadł
na krańcu łóżka z bronią między nogami.
Spojrzał na zegarek. Lodowata kula urosła mu nagle w gardle i wypełniła
całą przestrzeń, którą powinien był oddychać. Naszykował worek i położył obok
chorego, po czym dobył miecza i położył pochwę obok worka.
Nie musiał długo czekać. Trzy nerwowe zerknięcia na nadgarstek później
jedno z urządzeń zaczęło wydawać głośny, jednostajny pisk. W leżącym
mężczyźnie nic pozornie się nie zmieniło, ale Michał ciął. Trochę pewniej niż
za pierwszym razem, ale wciąż chwiejnie. Zawrzało. Ktoś krzyczał, jakieś osoby
w kitlach biegały w te i wewte. Coś podpinały i wstrzykiwały. Jakiś mężczyzna
uciskał ruchami wyprostowanych rąk klatkę piersiową chorego.
Michał wiedział, że to próżny trud. Już nic nie mogło pomóc. Chwycił
podnoszącą się, już lekko rozwianą postać i przez chwilę stał tak z mieczem
pod pachą, czując w jednym ręku spokojną, stateczną duszę swego syna,
a w drugim czarny kordurowy worek.
W końcu schował broń do pochwy i owinął wszystko pasem. Wyszedł, nie
oglądając się za siebie, chociaż łzy ciekły mu po policzkach. On sam niczego
nie powiedział, gdy kilka chwil później podawał worek. O nic go nie zapytano.
Nie pocieszono żadnym słowem.
Gdy wrócił do domu, usiadł w fotelu i otarł mokrą twarz. Siedział i myślał
długo w nocy, aż w końcu wstał, stanął nad łóżeczkiem synka i długie godziny
cieszył oczy jego widokiem. W końcu należało na to patrzeć jak na gwarancję
i obietnicę. Ciekawe tylko, kim była ta kobieta obok jego łóżka. Cóż, czas pokaże.
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***
Rok później
Pieczeń rzymska dumnie pyszniła się pośrodku stołu, rozsiewając po jadalni
zapach, na który ślinianki same, bez pytania, zaczynały produkcję śliny.
Marzena naprawdę doszła do mistrzostwa w tej dziedzinie. Nic nie mogło
równać się z jej pieczenią rzymską.
Cała rodzina wzięła się za ręce i Michał zmówił krótką modlitwę.
„Panie, pobłogosław nas wszystkich, ten dom, posiłek i wszystkie ręce, które
go przygotowały”.
Atmosfera była wesoła, Antoś śmiał się w białym dziecięcym krzesełku.
Pan domu jednak w pewnej chwili spojrzał na zegarek i zasępił się. Wytarł ręce
w ściereczkę, wstał, ucałował żonę w czoło i wyszedł do sypialni. Od dawna nikt
nie pytał. Wszyscy wiedzieli, że wróci dosłownie za minutę.
W sypialni zdjął fikuśny, kolorowy krawat, koszulę i spodnie, a następnie
ubrał czarny, trzyczęściowy garnitur z wyszywaną, jedwabną kamizelką.
Podciągnął pod szyję wąski czarny krawat i zapiął na biodrach luźny pas złożony
z oksydowanych płytek. Prawy bok obciążała mu zwisająca na długich rapciach
pochwa z mieczem i czarny worek.
Wyszedł tymi samymi drzwiami, którymi wszedł, lecz tym razem znalazł się
na gwarnej, zalanej słonecznym blaskiem ulicy. Oparł się o ceglany mur i odpalił
o niego zapałkę. Żar nie chciał strawić tytoniu, ale Michał wiedział, że ma
jeszcze czas, więc cierpliwie rozniecał go długimi dmuchnięciami. W końcu
mógł zaciągnąć się aromatycznym dymem. Często zastanawiał się, czemu oni
wszyscy palili.
Spojrzał na zegarek akurat, gdy mężczyzna w szarym, prążkowanym gar
niturze wyszedł z biurowca. Michał szedł za nim, spokojnie, metodycznie
zaciągając się dymem. Przechodnie, sprzedawcy, kierowcy, wszyscy absolutnie
go ignorowali, jakby nie dopuszczali do siebie myśli o jego istnieniu. Jedynie
stary żebrak uniósł wzrok i spojrzał mu prosto w oczy ze skinieniem, lecz Michał
tylko przecząco pokręcił głową, wskazując na idącego przed sobą. Przechodząc
obok starca, usłyszał: „Wieczne odpoczywanie, racz mu...”.
Bezimienny mężczyzna zaszedł do kwiaciarni. Michał poklepał go
pocieszająco po ramieniu, choć ten tylko wzdrygnął się, jakby ciarki przeszły
mu po plecach.
Później poszli do jego domu. Niedawno pobudowany blok nie zdążył jeszcze
zszarzeć w kwaśnym, warszawskim powietrzu. Mężczyzna wszedł po schodach,
niosąc duży bukiet czerwonych róż skierowany pąkami do dołu. Michał nie
liczył pięter, a mężczyzna mijał kolejne podesty, aż w końcu wszedł na korytarz,
stanął przed feralnymi drzwiami i przekręcił klucz.
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Michał wśliznął się za nim i dołączył do niego w kuchni. Kobieta była
 iezwykle atrakcyjna, jej śliczną, trójkątną twarz o jadowicie zielonych oczach
n
otaczała imponująca burza rudych włosów. Michał nie słuchał, tylko rozejrzał się
po bardzo jasnej kuchni, zerknął na zegarek i westchnął ciężko. Niby wiedział,
że pieczeń nie zdąży wystygnąć, ale...
Mężczyzna tłumaczył się z czegoś, a niewidoczny Michał usiadł na krześle
i ponownie odpalił fajkę. Znów spojrzał na zegarek. Spokojnie wypalił kolejną
porcję wyśmienitego tytoniu. Ze swojej hebanowej fajki o długim czarnym cybu
chu puszczał piękne kółka z dymu, które jednak nie zbierały się wokół żyrandola.
– I znowu jarałeś w kuchni! – wrzeszczała kobieta. – Czujesz, jak tu jebie?!
Michał wstał spokojnie i metodycznie opróżnił fajkę do zlewu, chociaż nic
się w nim nie pojawiło. Ponownie spojrzał na zegarek, założył czarne, skórzane
rękawiczki i wyjął miecz.
Ujął go pewnie, jedną ręką tuż pod jelcem. Drugą chwycił zdobiący szczyt
rękojeści okrągły klejnot w kształcie monety z pustym rewersem i awersem.
Nawet przez rękawiczkę czuł zimno stali.
Ciął pewnie i szeroko znad lewego ramienia. Klinga przecięła tors mężczyzny,
a ten upadł, choć nie miało to nic wspólnego z cięciem. Michał westchnął ze
współczuciem i schował klingę, która cięła głębiej niż rzeczywistość.
Bezimienny gramolił się z podłogi, a Michał usiadł na kuchennym krześle,
biorąc pochwę między nogi. Z wewnętrznej kieszeni marynarki wyjął płaską
piersiówkę i dwa blaszane kieliszki, które napełnił po brzegi.
– Wypij, póki nie straciłeś formy – powiedział.
Krzyk kobiety słychać było jak przez grubą zasłonę.
– Kim jesteś? – spytał mężczyzna. – O Boże...
– Nie, nie jestem nim – Michał uprzedził pytanie. – Nie byłeś dość ważny.
– A kto jest? – spytał facet, chyba nawet nieszczególnie oburzony.
– Szczerze mówiąc, nie wiem. Raz widziałem, jak troskliwie brał w ręce małe
dziecko, a raz jak witał się z seryjnym mordercą jak ze starym przyjacielem.
Nikt nie wie, jakimi drogami chodzi jego umysł. Wypij, już zaczynasz
się rozwiewać.
Wypili.
Po drodze do domu Michał zahaczył o kawiarnię. Podał worek
starcowi stojącemu za kontuarem, wziął filiżankę z czarną, mocną kawą i usiadł
przy oknie. Przez szybę obserwował grube płatki śniegu wirujące w noc
nym p
 owietrzu.
– Chcesz brandy do kawy? – spytał Śmierć. – To chyba była ciężka robota.
– Nie, dziękuję, żona na mnie czeka – odpowiedział Michał. – Wcale nie była
ciężka, tylko...
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– Mnie też żal przerywać ich historie – powiedział smutno
Śmierć. – Ale zwykle nie ma powodu, by było ci przykro. Cóż, pij więc szybko
i wracaj do domu. Pozdrów ode mnie Marzenę
– Pozdrowię.
***
Gdy tylko znalazł się znów w jadalni, wyjął swojego niespełna rocznego synka
z krzesełka i wesoło podrzucił do góry. Śmiali się obaj w głos. Dzieci mają
wspaniały śmiech.
– Jak w pracy? – spytała Marzena.
– Dobrze, szef prosił, żeby cię pozdrowić.
***
Jestem Michał, sługa śmierci. Kiedyś myślałem, że to żart, później, że wyrok,
a następnie, że praca. Teraz wiem, że to służba. Nie miejcie mi tego za złe, gdy
nad kontuarem przekażę czarny, kordurowy worek z waszą duszą w jego ręce
i wezmę czarną, aromatyczną kawę. Śmierć robi wyśmienitą kawę, chociaż wy
się o tym nie przekonacie. Wam pisane jest tylko poznać smak mojej śliwowicy.
Naprawę nie miejcie mi tego za złe. To nic osobistego. W istocie, to już się
wydarzyło, choćby miało was spotkać za wiele, wiele lat. Mój miecz spadł, spada
w tej chwili i dopiero spadnie zarazem. Możecie tylko z godnością wychylić
kieliszek alkoholu.

Bartłomiej Szumski
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25

OPOWIADANIE

Schwarzengrund
Jerzy Kot

Sztab radzieckiej 4. Armii Pancernej, Śląsk, koniec marca 1945
Rozparty w ozdobnym fotelu pułkownik Armii Czerwonej sięgnął
po kryształową karafkę stojącą na biurku i szczodrze nalał sobie doskonale
pachnącej brandy. Oczywiście zdobycznej, poniemieckiej. Jak wszystko w jego
gabinecie. Miał prawo być z siebie dumny. Pomimo początkowych trudności jego
pancerna brygada w nieco ponad tydzień zdobyła przemysłowe miasto Neisse.
Właściwie to powinien mówić Nysa, bo tak miało się ono nazywać po wygranej
wojnie, gdy zostanie oddane Polakom. Nagle atmosferę odprężenia brutalnie
przerwał dzwonek telefonu.
– Siergiej Denisow, słucham? – przedstawił się pułkownik, a w jego głosie
nadal brzmiały rozluźnienie i dobry humor.
– Co tam się u was, kurwa wasza mać, dzieje?! – Krzyk generała w słuchawce
był dla Denisowa takim zaskoczeniem, że aż rozlał sporo trunku. – Jakim,
do ciężkiej cholery, sposobem straciliście cały pluton pięćdziesiąt kilometrów
za linią frontu?
– Towarzyszu generale, melduję że od czasu rozpoczęcia operacji opolskiej
wszystkie podległe mi oddziały liniowe są w natarciu. Po zajęciu Nysy skierowały
się zgodnie z rozkazami w kierunku miasta Ratibor, to znaczy na Racibórz…
– Denisow, kurwa, czy ja wam muszę przypominać, że kompanie zapasowe
i aprowizacyjne też są pod waszymi rozkazami?
– Towarzyszu generale, nie meldowano mi o żadnych problemach na za
pleczu frontu… – Pułkownik niepokoił się coraz bardziej. Bezpodstawne ataki
gniewu u dowódcy armii się zdarzały, ale tutaj pachniało realnymi kłopotami
z zaopatrzeniem!
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– Ale mnie meldowano. Mówi wam coś nazwa Szwar-cen-grunt? – Generałowi
niemieckie słowa jak zwykle sprawiały trudność. – No? Słucham?
– Tak jest, towarzyszu generale, tam mieści się sztab mojej zapasowej
kompanii czołgów. – Głos Denisowa zadrżał. Jeżeli Niemcy zbombardowali
polowe warsztaty naprawy pojazdów, to bez części zapasowych cała jego bryga
da może nie nadążyć za natarciem, nie zrealizować zadanych celów. I wtedy
medale oraz awanse za udaną operację ominą pułkownika.
– Mieścił się, Denisow. Już go tam nie ma. A wiecie, co mnie najbardziej nie
pokoi? Że nikt nie wie, co się z nim stało. Z żołnierzami znaczy, bo maszyny
nadal tam są. Ale cały pluton znikł. Czyżby dezercja, Denisow? Rozbiegli ci się
ludzie, żeby po okolicy rabować mienie poniemieckie?
– Melduję, że to niemożliwe towarzyszu generale! Musiał nastąpić atak lub
sabotaż! Udam się osobiście na miejsce i niezwłocznie zdam panu raport…
W słuchawce rozległo się stuknięcie. Generał bez pożegnania przerwał
połączenie. Denisow westchnął ciężko. Jednym haustem dopił brandy
i z rezygnacją spojrzał za okno, gdzie ostro zacinał marcowy deszcz ze śniegiem.
Przeklęty terenowy Jeep Willys znów nie chciał zapalić, kierowca już
z dziesięć minut grzebał pod maską samochodu. Mimo grubego oficerskiego
płaszcza, futrzanej czapy i skórzanych rękawic, ziąb przeszywał pułkownika do
szpiku kości. Wtem uwagę Denisowa przykuł młody porucznik, który zawzięcie
gestykulując,próbował tłumaczyć coś wartownikom przy bramie wjazdowej.
Zaciekawiony zamieszaniem podszedł bliżej. Rozpoznał na pagonach chłopaka
oznaczenia swojej własnej brygady! Uparci służbiści wyraźnie nie chcieli go
wpuścić, mimo że machał im przed oczami jakimś papierzyskiem.
– Co tu robicie, poruczniku? – rzucił zdziwiony Denisow, gestem
odprawiając wartowników.
– Towarzysz pułkownik? To naprawdę wy? O boziu, znaczy się…
o rety, jak to dobrze! – Żołnierz był niesamowicie roztrzęsiony, z jego oczu
wyzierała d
 esperacja.
– Baczność, poruczniku! Zameldujcie się regulaminowo i mówcie do rzeczy,
z czym przychodzicie!
– Tajest, towarzyszu pułkowniku! Melduje się lejtnant Awiłow, pełniący
obowiązki dowódcy 134. Kompanii Zapasowej, 62. Brygady Pancernej,
4. Armii… – Słowa chłopaka uderzyły Denisowa niczym obuch. To był dowódca
jego zaginionych ludzi!
– Wiem, jak się nazywa moja własna brygada, Awiłow! Mówcie, po co tu
przyjechaliście! – krzyknął ostro pułkownik, by pokryć zmieszanie.
– Tajest! No więc tego, w tym faszystowskim pałacu co nasz sztab kompanii
jest, tam same trupy, tam nikt nie przeżył!
– Jak to nie przeżył? Nalot był?
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– Nie, towarzyszu pułkowniku…
– To mówcie, co? Kontruderzenie niemieckie? Miejscowa ludność? Sabotaż?
Meldujcie, poruczniku!
– Nie, nie, no właśnie że w pałacu tylko nasi byli! A we wsi ludzi mało zostało.
Żadnego ataku nie było! Tylko że tego... No, nasi chłopcy…
– Wyduście to z siebie! Postrzelali się między sobą czy jak? Popili i o łupy
zaczęli się bić? – Krzyk pułkownika został zagłuszony nagłym rykiem motoru,
zdezelowany Jeep wreszcie zapalił.
– Nie, towarzyszu, nasi chłopcy strzelali, ale do kogoś, do czegoś… To coś
ich pomordowało! Oni tam ukrytą piwnicę znaleźli, otworzyli i tam coś było.
Ja na odprawę pojechałem, tylko potem trupy widziałem. Opisałem wszystko,
o tu jest raport! – Chłopak wręczył pułkownikowi wymiętą kopertę.
– Dobra, wsiadaj, jedziesz ze mną! – Denisow schował papier
za pazuchę, rozsiadł się z tyłu Jeepa i zapalił papierosa. Sprawa wyglądała
naprawdę p
 askudnie.
Schwarzengrund, styczeń 1945
Śnieg prószył bez przerwy. Herman ubrany w elegancki uniform, stojąc
w oknie, spoglądał z wysokości na podjazd przed neogotyckim pałacem. Z ka
flowego pieca w rogu komnaty buchał żar, jednak zimno przeszywało kamer
dynera do szpiku kości od samego patrzenia na stopy więźniów obute w za duże
drewniane chodaki, a czasem jeno okręcone burymi szmatami. Ostatnie skrzy
nie właśnie ładowano pod plandeki ciężarówek, byle jak wymazanych białą
maskującą farbą. Strażnicy na razie stali z boku, lecz automaty trzymali
w gotowości na piersi. Gdy tylko odjedzie czarny Horch, hrabiowska limuzyna,
na pewno przestanie być tak spokojnie. Herman już od kilku dni słyszał strzały
z rejonu obozu, skąd przywożono robotników. Boże, im bliżej są czerwoni, tym
bardziej naszych ogarnia zezwierzęcenie. Czemu największych brutali trzymają
na tyłach, a nie wysyłają ich na front, by natłukli jak najwięcej wroga? Czemu
strażnicy mają tyle amunicji, gdy każdy weteran wracający z walk narzeka na jej
ogromny niedobór na liniach obrony?
Kamerdyner nie interesował się polityką. Jako osiemnastolatek, zamiast
fascynować się ideami socjalizmu czy nacjonalizmu, starał się po prostu przeżyć
w piekle okopów Wielkiej Wojny. Gdy wrócił do pogrążonej w biedzie i kryzysie
ojczyzny, stracił wiarę w to, że decyzje wąsatych, wyfraczonych panów ze stol
icy są w stanie przynieść cokolwiek dobrego. Jednak jego matka była Ślązaczką
i w domu nieraz mówiło się po polsku – językiem tych nieszczęśników w pasias
tych szmatach. Herman kochał też swych dobroczyńców – prastary ród nie
mieckich arystokratów, którzy nie wartościowali ludzi na podstawie języka,
statusu społecznego czy narodowości. Stary hrabia nie tylko wziął na służbę
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prostego syna górnika i szwaczki, ale także zadbał o wykształcenie złamanego
wojennymi doświadczeniami młodzieńca. Spośród nauk Herman najbardziej
umiłował sobie historię – wiedział więc, że od zarania dziejów, już u starożytnego
Herodota, objawiała się wojenna zasada – im brutalniejszy był zdobywca, tym
bardziej cierpieli jego rodacy, gdy już ktoś go pokonał. A każde, dosłownie każde
imperium kiedyś upadało. Może to i lepiej, że hrabia-dobrodziej nie dożył obec
nych czasów, przy których Wielka Wojna wydawała się igraszką. Całe szczęście
również, że mimo rabunkowego zmilitaryzowania gospodarki w Rzeszy, hrabi
nie-wdowie oraz młodemu dziedzicowi zostało dość fortuny, by mogli uciec jak
najdalej przed bolszewicką nawałą.
Na szczęście Katarzyna, narzeczona Hermana, pochodziła z polskiej rodziny.
On ze swoją znajomością języka też mógł za Polaka uchodzić, zatem nie
obawiał się spotkania z Rosjanami tak bardzo, jak inni Niemcy. Zgodził się wraz
z ukochaną sprawować pieczę nad pałacem, aż wojna się rozstrzygnie i dziedzic
będzie mógł wrócić lub sprzedać posiadłość, jeśli te ziemie przypadłyby zdobyw
com. Czuł, że był to winien staremu hrabiemu.
Schwarzengrund, marzec 1945
Wszystko nastąpiło nagle. Pośród wycia wichru nie usłyszał nawet warkotu
silników. I właśnie ów burzowy hałas prawdopodobnie uratował Hermanowi
życie. Łomotanie w bramę pałacu dotarło doń po dłuższej chwili. Kamerdyner
musiał przebiec po wspartej na smukłych kolumnach galeryjce, okalającej
reprezentacyjny przedsionek, by w końcu ruszyć na parter szerokimi, mar
murowymi schodami. Wybuch podłożonych ładunków wyrwał prawie trzy
metrowe skrzydła wrót wraz z częścią futryny i rzucił je na posadzkę, gruchocząc
geometryczną mozaikę. Grad odłamków drewna i metalu posiekał okalające
przedsionek kolumny, posypały się fragmenty gipsu ze ścian i sufitu. Ktokolwiek
byłby na dole, zakończyłby żywot niczym żołnierz, u którego stóp wybucha
granat. Podmuch eksplozji zakręcił ciałem stojącego u szczytu schodów kamer
dynera, jak lalką, i rzucił go twarzą na stopnie. Odruchowe wyciągnięcie rąk
ocaliło nos Hermana przed złamaniem. Oszołomiony gramolił się niezdarnie.
Gdy podniósł się z klęczek, ujrzał mierzące doń dwie lufy w dziurkowanych
osłonach. Broń trzymali zarośnięci ludzie w zgniłozielonych mundurach
i stalowych hełmach z gwiazdą.
– Ruki wierch! Diengi gdie? Juwelirnyje gdie? I wodku dawaj! – To z rękami
zrozumiał i podniósł je natychmiast. Dalsze słowa z niczym po polsku się nie
skojarzyły, poza ostatnim oczywiście. Ono w każdym chyba języku było takie
samo. Zupełnie jakby Szatan osobiście je wymyślił, podsuwając Adamowi i Ewie
wraz z przepisem na destylację.
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– Geld. Geld wo? – wydukał drugi z najeźdźców. No tak, Herman mógł się
domyślić, że szukają łupów. Młody dziedzic to przewidział, przygotował zau
fanemu słudze parę schowków z kosztownościami. Tak, by ten dał radę
zaspokoić żądze nawet kilku oddziałów napadających na pałac oraz zapobiec
zniszczeniom podczas poszukiwania sejfów czy skrytek przy pomocy łomów
lub materiałów wybuchowych. Po kilku dniach, mówił dziedzic, pałac zajmie
jakiś sztab lub też – jeśli nasi nie wytrzymają i front posunie się szybko na
przód – budynek przejdzie w ręce kwatermistrzostwa, magazynierów, może
zostanie kwaterą wysokiego oficera albo urzędu. W każdym wypadku nowy
właściciel ukróci wszelkie próby rabunku i dewastacji.
– Ja pokażę, proszę za mną. – Głos Hermana drżał nieco. Na dźwięk
słowiańskiej mowy owłosione gęby żołnierzy uśmiechnęły się, co wyraźnie
kamerdynera uspokoiło. Bał się wyłącznie o siebie. Katarzyna ukryta z zapasem
żywności i wody na pewno doczeka przyjazdu jakichś oficerów, ludzi bardziej
kulturalnych od tej frontowej dziczy, pędzonej pewnie pod przymusem, a sądząc
po zapachu, także niemytej i co dzień pojonej wódką.
Jednak po przyjeździe oficerów wcale nie było lepiej. Zaczęły się grabieże
i wandalizm godny owego słynnego germańskiego plemienia, które złupiło
Rzym. Historia kołem się toczy, uświadamiał sobie po raz setny Herman,
widząc pakowane na zielone, niemające nawet drzwi ciężarówki obrazy, me
ble, a nawet wyrwane ze ścian płaskorzeźby. Co z tego, że faktycznie w pałacu
założono sztab, skoro pułkownicy i generałowie nie interesowali się pracą
pośród piękna sztuki? Oni tylko pokazywali, co im się podoba – a żołdactwo
wyrywało, wynosiło i pakowało to na samochody. Serce kamerdynera krwawiło,
lecz wybrał już swoją drogę. Wiedział, że ważniejsze od symbolicznego oporu,
od służby aż do śmierci, jest przeżycie i ocalenie dawnych wartości.
Katarzyna miała rację – nadzieja na ocalenie cywilizacji przetrwa, dopóki
przeżyją ludzie znający piękno i harmonię. Jeśli zagładę zachodniej kultury,
ten straszny Untergang, Wagnerowski zmierzch bogów, przetrwa choć jeden
mężczyzna i jedna kobieta, ich dzieci będą znały dawne wartości, stworzą
wszystko od nowa. A co będzie, jeśli wszyscy poświęcą życie w romantycz
nej i bezsensownej walce Dawida z Goliatem? Jeśli uwierzą szalonemu
wodzowi – jak rzesze młodych chłopców i dziewcząt w brunatnych i białych mun
durkach? Lub jak ludowi szturmowcy niemniej szalonego ministra propagandy,
zostaną pognani siłą na barykady, mając w ręce po jednym przeciwczołgowym
granacie – albo i to nie? Spłoną biblioteki, runą miasta. To przecież już się dzieje.
Pozostanie po nich tylko wspomnienie, być może chlubna karta w księgach his
torii. O ile po wojnie ktoś ośmieli się kwestionować wersję zwycięzców i takie
księgi pisać. Jeśli wszyscy pozwolą się zabić, to za tysiąc lat archeolodzy odsłonią
fundamenty pałacu w Schwarzengrund, do muzeów trafi kilka hełmów z białymi
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runami, ktoś odnajdzie sztylety z wyrytym napisem w nieznanym języku, ktoś
inny karabiny z orłem dzierżącym złamany krzyż. Naukowcy wysnują niesa
mowite teorie o magii runicznej, wierze w zaklęcia na ostrzach i nadawaniu
broni mocy boskich zwierząt. Nasza kultura, spadek po Rzymie, po Frankach
i Karolu Wielkim zginie na zawsze. Herman wiedział, że najważniejsze to
przeżyć. Miasta pełne pięknych kamienic można odbudować. Choćby i na innym
kontynencie. Musi tylko przetrwać ktoś, kto zna piękno…
Po tygodniu, potajemnie kontaktując się z Katarzyną, nakazał jej oszczędzać
żywność, a sam wypatrywał okazji do wspólnej ucieczki.
***
Grisza mało nie rozlał kubka pełnego brandy, gdy oddziałowy pies znienacka
rozszczekał się, a potem zaczął mu tarmosić nogawkę. Zamachnął się niezdarnie
na czworonoga, zwierzak czmychnął, ale wnet znów zaczął hałasować.
Pijany żołnierz złapał ze stołu blaszaną manierkę, z trudem skupił spojrzenie
na czworonogu, lecz nagle zatrzymał gotowe do rzutu ramię. Coś tu nie grało.
Już pierwszego dnia po zajechaniu pod sztab jego pluton ogołocił kuchnię
z absolutnie wszystkiego, tymczasem łapy psa zapamiętale drapały w otwarte
na oścież drzwiczki do pustej spiżarki…
Nadzieja i ulga Hermana szybko zmieniły się w lodowate zimno paraliżujące
ciało. Czołgista zabrał psa spod szafy, ale po kilku minutach wrócił. A razem
z nim oficer, kilku żołnierzy z bronią, łomami i siekierą…
Nagła myśl otrzeźwiła kamerdynera – to była ich ostatnia szansa!
Zanim Ruscy znajdą Katarzynę, musiał dopaść drugiego wejścia do skrytki
między ścianami, potem ich nadzieją była łódka ukryta nad jeziorem, zaraz
za pałacem. Gorączkowo, w biegu planował kolejne działania. Nie dość szybko.
A może właśnie za szybko? Herman odwrócił się, ale zamiast spokojnie odejść,
ruszył gwałtownie.
– Nie strielaj, suka! On możet szto to znat, żiwym bieri!
Jeden z żołnierzy błyskawicznie dogonił kamerdynera i uderzył go okutą
metalem kolbą pepeszy w potylicę. Umysł Hermana ogarnął mrok.
***
Ciemność. Czarne sylwetki pochylają się, Herman wyciąga przed siebie ręce, ale
są ciężkie, jakby zakute w wielkie drewniane kloce. Krzyczy, nie słyszy własnego
głosu. Ciemność, wszystko ciężkie, ciche…
Wdech, głęboki, spazmatyczny, paniczny.
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– Kurwa!!! – Własny krzyk świdruje mu uszy. Nigdy nie używał wulgaryz
mów, nie tak go wychowano. I to jeszcze po polsku? Aż tak nakazał swojej
podświadomości udawać Polaka? Jednak żołnierze go nie usłyszeli, zajęci już
byli czym innym.
– Nu dawaj, bliadź! Komm, Frau!
– Nie! Nie, zostaw! Nie rób tego! Nie jestem Niemką! – Krzyk. Jej krzyk.
Tyle dni nie słyszał jej głosu. Pisali tylko kartki, zachowanie ciszy było przecież
najważniejsze. Herman otworzył oczy. Podłoga z desek. Czyli nadal kuchnia?
Krew, pewne jego. Spróbował się podnieść, nawet udało się przekręcić na bok.
Zobaczył tylko jej wierzgające nogi, znał te brązowe, eleganckie buty z klamerka
mi. Obcasy uderzały o podłogę, a pochylony sołdat pod ścianą trzymał się
kurczowo za krocze i jęczał. Ale na podłodze szarpało się z nią jeszcze czterech,
może pięciu? Coś trzeba zrobić, verdammte Scheisse, nie zostawi jej! Ale jak tylko
wstanie, pewnie go dobiją!
Przypomniał sobie, że ona przecież i o tym wspominała, nawet to
przewidziała. Wtedy, gdy na ustach wszystkich Niemców były wieści o masakrze
i gwałtach w Nemmersdorf. Najważniejsze, by nie zabili – mówiła. Nawet jeśli
urodzi syberyjskiego dzikusa, razem wychowają go na człowieka sztuki i kultury.
Muszą tylko oboje przeżyć.
***
To mam sam uciekać? Ale co, jeśli ją po wszystkim zabiją? Gorączkowo myślał
nadal półprzytomny Herman. Jeden z ruskich sołdatów, ten odkopnięty na bok,
właśnie wyciągał pistolet. Trzeba działać. Automat, stary okopowy pistolet
maszynowy, jeszcze z końca Wielkiej Wojny. Jest przecież w schowku! Oni są
zajęci Katarzyną, może mi się udać! Herman robił głęboki wdech. I drugi głębszy.
I jeszcze głębszy. Poczuł uderzenie gorąca.
Położył dłonie na deski. Dźwignął się lekko. Zerwał do biegu. Zgniła zieleń
mundurów rozmazana nisko po prawej, nikt się nie podnosi. Na wprost rozłupana
w drzazgi szafa, wyłamane sekretne drzwiczki, dziura ziejąca w ścianie. Jeszcze
krok. Ciemność. Teraz w lewo, dół, za deską regału. Jest! Jego dłonie chwyciły
lakierowane drewno i zimny, tłusty od smaru metal. Powtarzał te ruchy tylko
kilka razy od czasów pamiętnego roku 1918. Teraz nawet nie myślał, działał
odruchowo. Magazynek w gnieździe, pełen. Zamek w tylne położenie. Odbez
pieczony. Przyklęknie, strzeli trzy serie, wysoko. Po kucających. Po głowach,
barkach. Ponad nią. Potem długa seria w kuchenny korytarz. Dla osłony. Broń
na plecy, ją na ręce. I w ciemność skrytki. Potem korytarz przy sekretnej piwnicy
hrabiego. Przejście nad jezioro. Zdąży, zdążą oboje. Instynkty podstarzałego
cesarskiego lansjera nie jest zardzewiały.
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Herman odwracając się, podrzucił lufę na wprost, gotów do strzału. Ale wiek
zrobił swoje. Przed nim już stała postać w zieleni, na wprost zamigotała klamra
od paska z gwiazdą, powyżej bluza bez kieszeni, niechlujnie rozpięta stójka
wokół szyi. Kiedy umysł miał czas dostrzec aż tyle szczegółów? Twarz ogolona,
zdziwiona. I młoda, więc reakcja szybsza o ułamek sekundy. Kamerdyner nie
nacisnął spustu, zaskoczony bliskością przeciwnika. Huk wbił się w uszy, ogrom
na moc niczym kamienna pięść uderzyła go w ramię. Poczuł zapach dymu,
tak właśnie ponad dwadzieścia lat temu w okopach Wielkiej Wojny pachniał
spalony proch…
Herman poleciał w tył, nieświadom, bez tchu. Nogi zrobiły kilka mimo
wolnych kroków i weszły w pustkę. Ciało runęło w ciemność, zimną i wilgotną.
Uderzenie o kamień posadzki odbiło nerki i rozlało się wzdłuż kręgosłupa,
ale paradoksalnie pozwoliło zaczerpnąć tchu. A pulsujący ból w ramieniu nie
dopuścił do utraty przytomności. Umysł się wyostrzył. Upadek. Schody. Piwnica.
U szczytu schodów rozbłyska snop światła, omiata stopnie, omija Hermana.
Niezrozumiałe okrzyki. Tupot nóg. Czołganie się przy pomocy jednej ręki jest
dla niego wyczerpujące. Ale adrenalina pomaga pokonać te kilka metrów do
najbliższych drzwi. Otwiera je i wpełza do środka. Podnosi lewą rękę i trafia
na zasuwę. Jakoś udaje mu się ją przesunąć, nim ktoś szarpie za klamkę. Światło
tańczy pod szparą drzwi. Znika po chwili. Kroki się oddalają. Herman robi kilka
głębszych oddechów. Po kilku próbach podnosi się. Lewą dłonią sięga do prawej
kieszeni, to nie jest takie proste. Trafia na zapałki.
Trzask. W nikłym świetle dostrzega zarysy przedmiotów– stolik i świeca.
Świeca? Tutaj, w nowoczesnym pałacu pełnym elektryczności, a podczas wojen33
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nego kryzysu – lamp naftowych? Już wie, gdzie trafił. Tajna pracownia starego
hrabiego, do której wstępu nie miał nawet on, Herman, najwierniejszy sługa.
Zapałka gaśnie. Mężczyzna sięga po następną. Znajduje w sobie siły i chwiej
nie podchodzi do stolika. Migoczący wokół knota płomień ukazał kilka pełnych
lichtarzy. Trochę więcej zapałek i już było widać okrągłą komnatę, ceglane żebra
sklepienia szybujące wysoko, ginące w mroku. Freski na ścianach – niewyraźne.
Ale na podłodze dobrze było widać niezwykłe malowidła. Proste, czarne linie
układały się w sześcioramienną gwiazdę. Na jej obwodzie – hebrajskie litery
i tajemnicze symbole… Starego arystokratę stać było na dziwaczną i drogą pasję.
Herman nawet jeśli się domyślał, nigdy nie oceniał swojego pana. Ostatecznie
i tak okazało się, że wszyscy są wobec śmierci równi, tak prostaczkowie, jak
i arystokraci…
***
Pod wpływem obrażeń, zmęczenia, upływu krwi organizm wpaść może we
wstrząs. Procesy niebędące krytycznymi dla przeżycia są wyłączane. W rannej
ręce kamerdynera nie ma już nawet czucia. Myśli, pamięć – to tylko urywki.
Emocje są z kolei źródłem duchowej energii. A do tych negatywnych
szczególnie lgną istoty spoza granic ludzkiego poznania. Taki metafizyczny byt,
gdy raz wyczuje słaby, konający umysł to już nie odpuści. Niczym łowny pies,
który raz wywęszy posokę i śledzi ofiarę do końca.
Herman właściwie nie kontroluje tego, co robi. Myśli pojawiają się
same, jakby ktoś inny wkładał je do głowy kamerdynera. Piwnica. Wielki,
drewniany stół. Księga. Czytanie zawsze było czymś pożądanym. Lektury
przynosiły rozwiązania. Przecież każda sytuacja już kiedyś w historii komuś
się przydarzyła, wystarczyło poszukać. Wzrok ciężko skupić. Clavicula… to
znaczy klucz. Łacina, w klasycznym gimnazjum nierzadko wbijana do głowy
rózgą, wryła się w najgłębsze obszary pamięci Hermana. Klucz, czyli wyjście,
rozwiązanie. Palce zdrowej ręki przewracają kartki. Jedna jest luźna, jakby
dołożona. Dlaczego akurat ta strona? A dlaczego nie? Coś się wyróżnia, więc
przyciąga uwagę.
Mav evokh itaveia, ashmayot nishmetyo…
Własny głos brzmi obco dla mężczyzny. Tak samo, jak czytane słowa. Alfa
bet niemiecki, ale wyrazy niezrozumiałe. Zaraz jednak nadchodzi znana już
klasyczna mowa, choć powykrzywiana.
…grave animatio es tenebrae…
Ciemność dokoła, ciemność rośnie w człowieku. Najlepiej, aby pochłonęła
wszystko, wszystkich! Tych przeklętych polityków oderwanych od kufla, co wpędzili
piękny kraj w kolejną wojnę na dwa fronty. Ach, jakże my nie potrafimy uczyć się
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z własnej historii! Te głupie masy potomków Świętego Cesarstwa, które dały się
porwać bandzie piwoszy z Monachium. I tych skośnookich dzikusów na górze,
którzy wymordowali własnych krzewicieli kultury i sztuki, spalili pałace, a teraz
chcą podpalić cały świat! …via verbum es invidia…
Słowa niosące się pod ceglanymi łukami po raz pierwszy były tak pełne
autentycznych emocji. Podsycana bezradnością nienawiść Hermana do tych,
co na górze i tych, co w Berlinie pompowała kolejne dawki adrenaliny i kortyzolu
w przeciążone synapsy mózgu, nie pozwalając umysłowi wyłączyć się, ignorując
krytyczny spadek ciśnienia w naczyniach. A stymulujące neuroprzekaźniki
jeszcze bardziej napędzały odczuwaną nienawiść. I tak w kółko. Magia bio
chemii. Sprzężenie zwrotne.
…via verbum es dolor…
Hrabia, który w przeszłości nieraz bezskutecznie wymawiał te słowa, nie
mógł nawet wyobrazić sobie takiego bólu, jaki odczuwał Herman. A co dopiero
go poczuć. Mimo murowanych posadzek krzyk Katarzyny niósł się aż tutaj.
Ciemność otoczyła poranione ciało kojącym kokonem, kamerdyner już nie
bał się śmierci. Wrzaski ukochanej zagłuszył rubaszny śmiech i przekleństwa
w obcym, dzikim języku. Nienawiść wypaliła Hermanowi duszę, a w miejscu
serca został mu tylko ból.
***
Bure chmury zasnuwały niebo, zwiastując marcowy deszcz ze śniegiem. Konwój
trzech niesamowicie brudnych, burozielonych ciężarówek wiózł pod plandeka
mi kolejną porcję zapasów dla kompanii. Dowodzący nim porucznik Iwan
Awiłow chuchał w dłonie, kuląc się na miejscu pasażera w szoferce środkowego
pojazdu – tego najmniej narażonego na ewentualny atak lotniczy lub zasadzkę.
W zasadzie lubił służbę na tyłach. Wprawdzie nie raz, tak jak dzisiaj, musiał
wykłócać się w kwatermistrzostwie o przydział materiałów pędnych i części do
czołgów. Wprawdzie marzł, jeżdżąc ze swoimi ludźmi w ciasnych samochodach,
które zamiast drzwi miały tylko brezentowe zasłony. Ale każda wizyta w szta
bie czy kwatermistrzostwie oznaczała ciepły posiłek, wódeczkę i okazję do
pogawędki. A przede wszystkim, zawsze udawało się coś zwędzić z ogromnych
ilości gromadzonego na tyłach armii poniemieckiego dobra.
– Iwan, słyszysz? – Krzyk kierowcy i szarpnięcie hamującego pojazdu
wyrwały porucznika z zadumy.
– No co jest? – Zdezorientowany Awiłow zauważył, że pojazd z przodu także
się zatrzymał, a spod plandeki wyskoczyło kilku jego ludzi. I wtedy usłyszał
dobiegające z przodu echa długich serii z automatu.
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– Jak to co, nie słyszysz? To z pałacu. Nasi walą. – Kierowca, stary frontowiec
skierowany na tyły z powodu odniesionych ran, bez trudu rozpoznał odgłos
radzieckich pepesz dobiegający z rysującej się na tle wieczornego nieba,
zwieńczonej wieżyczkami bryły. Dostrzegał nawet nikłe błyski wystrzałów.
– Ale że jak z pałacu? Front jest przecież daleko stąd! – krzyknął spaniko
wany porucznik. – Może sobie popili i na wiwat strzelają?
– No to posłuchaj uważniej, towarzyszu poruczniku – syknął zjadliwie
kierowca i gestem uciszył ciekawskich żołnierzy otaczających szoferkę
ciężarówki. Wiedział, że ma taki mir w oddziale, że i porucznikowi
przygadywać może.
Ponad spowitymi szarością wieczoru polami niosły się krzyki. Każdy kto był
na wojnie, nawet trzymający się tyłów dekownik Awiłow, bez trudu rozpoznawał
te dźwięki. Ich z niczym nie można było pomylić. Wrzask człowieka śmiertelnie
przerażonego i zwierzęcy ryk rannego, któremu nie można już pomóc.
– Boże pomiłuj, co tam się dzieje?! – Twarz porucznika stała się w jednej
chwili kredowobiała.
– Jakiś faszystowski patrol albo maruderzy. Wezmę ludzi, zobaczę. A ty tu
siedź, weź sobie kierowców jedynki i trójki do obstawy. Aha, spróbuj odpalić
radio, co leży na pace dwójki. Może się przydać.
– Niemcy w pałacu? Ale ich może więcej być! Po co karku nadstawiać, lepiej
zameldujmy i poczekajmy tutaj…– Porucznik w zasadzie nigdy nie brał udziału
w bezpośredniej walce. Nie miał też zbyt dużego poważania w kompanii,
w przeciwieństwie do powszechnie szanowanego sierżanta Jesieniuka, który
właśnie przejmował dowodzenie nad jego ludźmi.
– Iwan, proszę cię. Tam nasi zostali, cały trzeci pluton. Nie zostawimy ich,
prawda chłopcy? – Jesieniuk zwrócił się do załóg pozostałych ciężarówek.
Żołnierze zaczęli niezdarnie zdejmować karabiny i automaty z pleców.
Sierżant z niejakim trudem sformował linię z kilkunastu strzelców i wydał
komendę do natarcia wzdłuż drogi. Awiłow zdjął spod plandeki skrzynkę
z radiostacją i zaszył się w szoferce. Obserwował przez przednią szybę, jak grupa
żołnierzy truchtem zbliża się do majaczącego w ciemności pałacu, z którego
teraz dobiegały głuche jęki i tylko sporadyczne strzały. Nacierający zniknęli
mu z oczu. Rozłożył antenę, włączył zasilanie, zaczął ustawiać zakres. Nie mógł
sobie przypomnieć ani kryptonimu, ani częstotliwości dla brygady, pamiętał
tylko wywołanie dla sztabu czwartej armii. Będzie musiał dopytać Jesieniuka,
gdy ten wróci…
Ponad drogą podniósł się paniczny krzyk. Dwa, może trzy płomyki
wystrzałów rozświetliły ciemność, odgłosy serii odbiły się echem od ściany
pobliskiego lasu. Porucznik poderwał głowę, zobaczył kilka sylwetek
rozbiegających się w bezładzie po polu. Drogą nadbiegał pojedynczy żołnierz
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z konwoju, twarz miał wykrzywioną w panice. Blady jak trup wrzeszczał coś
niezrozumiałego. Pędem minął ciężarówki, potknął się porzucając karabin
i pognał w ciemność.
– Pietia, Wania, do mnie! – Awiłow krzykiem przywołał kierowców
pozostałych pojazdów. – Jeden jedzie, drugi na pakę, szybko! Wiejemy stąd,
chodu!
Żołnierzom, którzy także widzieli bezładny odwrót kolegów spod pałacu,
nie trzeba było dwa razy powtarzać.
– Strieła 8, strieła 8, zgłoś się, odbiór! – W podskakującej na wybojach
szoferce porucznik z trudem utrzymywał radiostację na kolanach i słuchawkę
przy uchu. Silnik GAZ-a wył, samochód mknął na przełaj przez pole, byle dalej
od przeklętego Schwarzengrund.
***
Notatka służbowa
Porucznik Awiłow do dowódcy 62. Brygady Pancernej pułkownika Denisowa
Melduję, że wracając z zaopatrzeniem usłyszałem strzały w faszystowskim
zamku, gdzie stoi sztab mojej kompanii. Posłałem drużynę ludzi do rozpoznania,
ale nie wrócili. Brygada nie odpowiadała na radiu, więc wywołałem dowództwo
armii. Jak przyjechała kompania odwodowa, to weszliśmy do pałacu. Niemców nigdzie nie było. W zamku poznajdowaliśmy trupy chłopaków z 3. plutonu, wszystkie
okrutnie białe, jakby posoki pozbawione. Bez postrzałów, bez ran od granatów czy
noża. Ino na szyjach ukąszenia miały, niczym od strzygonia czy upiora jakowegoś.
Pułkownik Siergiej Denisow westchnął głęboko, pot wystąpił mu na policz
ki i czoło. Poluzował i tak już rozpiętą pod szyją stójkę munduru, wymacał
opuszkami kojący w dotyku srebrny wisiorek zawieszony na łańcuszku, otarł
gładko ogolone policzki. Sięgnął po szeroką stalówkę i grubą krechą czarnego
tuszu ocenzurował ostatnie zdanie. Pod raportem podwładnego skreślił kilka
dodatkowych spostrzeżeń. Z wysiłkiem opanowywał drżenie dłoni. Odruchowe
kaligrafowanie przedrewolucyjnych bukw, choć wyuczone jeszcze w carskiej
szkole, szło mu opornie:
W związku z incydentem w miejscowości Schwarzengrund składam następujące
wyjaśnienia. Żołnierze 3. plutonu,134. Kompanii Zapasowej, stacjonujący w faszystowskim pałacu we wspomnianej wsi, odkryli tajne przejście prowadzące do nie
rozpoznanych piwnic. Teren był od niemal dwóch tygodni w naszych rękach, nie
spodziewano się aktywności nieprzyjaciela. Niestety, piwnica zawierała produkt
ohydnego zezwierzęcenia pruskiej arystokracji. A mianowicie stado psów, wyszkolonych do hazardowych walk za pieniądze, który to proceder od czasu rewolucji
jest w Związku Radzieckim zakazany, więc żołnierze moi nie mogli przewidzieć
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konsekwencji spotkania z takimi zwierzętami, szczególnie głodzonymi od tygodni w piwnicy, zapewne pozostawionymi jako podstępna i ohydna zasadzka
na wkraczającą Armię Czerwoną. Bestie te, działając w ciemności i z zaskoczenia,
zdołały wymordować oddział, który odnalazł piwnicę, a następnie rozbiegły się
po pałacu i znienacka zadawały śmierć kolejnym żołnierzom. W sumie ich ofiarą
padło 28 żołnierzy i 6 podoficerów. Dowódca kompanii, obecny wówczas w pobliżu
pałacu, zabezpieczył teren i wezwał wsparcie drogą radiową. Niestety, ze względu
na zapadający zmrok nie udało się zabić żadnego z psów.
Pragnę nadmienić, że o niebywałym wyszkoleniu psów świadczy charakter obrażeń: liczne ugryzienia kłów w okolicach szyi i innych dużych naczyń
krwionośnych, tj. pach i pachwin. Być może dla wzmożenia agresji faszystowscy
oprawcy karmili te zwierzęta krwią. Zgodnie z relacją badającego miejsce incy
dentu felczera krew wszystkich ofiar została w większości wypita. Zaznaczam,
że nie pojawiały się obrażenia typowe dla ataku zdziczałych psów, tj. rozszarpane
gardła, ani też rany szarpane kończyn. Pozwala to sądzić, że mamy do czynienia ze zwierzętami atakującymi szybko i z zaskoczenia, wyszkolonymi specjalnie
w celach bojowych.
Zalecałbym daleko idącą ostrożność podczas penetracji kolejnych opusz
czonych faszystowskich pałaców, jak i budynków użyteczności publicznej.
Sugerowałbym wyszkolenie własnych psów w celach zwiadowczych. Sugestię
motywuję niezwykłym zjawiskiem, a mianowicie tym że pies będący pupilem
żołnierzy plutonu przeżył atak i nie było na jego ciele żadnych śladów walki.
Denisow zakręcił skuwkę wiecznego pióra, wsunął raport do koperty
zaadresowanej do rąk własnych dowódcy Czwartej Armii i ostemplował
całość pieczęcią „ściśle tajne”. Miał głęboką nadzieję, że przełożony uwierzy
w przedstawioną wersję wydarzeń. Przed wyjściem z gabinetu starannie
sprawdził zapięcie koszuli oraz stójki munduru. Za nic w świecie nikt nie mógł
zobaczyć, jaki symbol pułkownik Armii Czerwonej, członek Partii i ideowy
komunista, zaczął nosić na szyi od czasu osobistej wizyty na miejscu masakry
w Schwarzengrund.

Jerzy Kot
Miłośnik kotów, kamieniczek i karabinów. Cenię estetykę czasów przedwojennych,
lubię historię oraz języki obce. Z wykształcenia farmaceuta i ratownik, hobbystycznie
instruktor strzelectwa i rekonstruktor okresu II Wojny Światowej. W wolnym czasie
zwiedzam opuszczone budynki i podziemia, z ciekawością badając ich przeszłość.
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– … no więc wreszcie udało mi się zarezerwować ten cholerny stolik, więc
lepiej to doceń i zrób się dziś na bóstwo, jasne?
Krążyła po pokoju z telefonem przy uchu i odbierała słowa płynące ze
słuchawki jak odległe echo. Samochody trąbiły na siebie za oknem. Zaczynały
się sobotnie korki.
– Jasne.
– Hej, jesteś tam? Ja nie żartuję. Rzucił cię, ale to nie znaczy, że masz zamknąć
się teraz w domu na klucz, najlepiej w żałobnych szatach. Jego strata, słyszysz?
I tak był pojebany.
Usiadła wreszcie na kanapie i wolną ręką zaczęła uciskać wewnętrzne kąciki
oczu koniuszkami palców. Samo wspomnienie przyprawiało ją o instynktowny
odruch do szlochu. Oczy stały się wilgotne, ale wstrzymała na chwilę oddech
i odegnała wzbierającą falę. Kiedy ostatni raz patrzyła w lustro, oczy miała za
czerwienione i zmęczone.
– Słyszę, słyszę.
W słuchawce rozbrzmiało dramatyczne westchnienie. Kasia wiedziała, że jej
najlepsza przyjaciółka zbierała w sobie całe pokłady cierpliwości, jakie miała,
a było ich niewiele.
– Kaśka, są twoje urodziny, pamiętasz? Jesteś teraz singielką do wzięcia,
a tamten palant niech spierdala.
– Mhm.
– Słucham?
– Ok.
– Nie okejuj mi tu, tylko powtarzaj za mną. „Niech spierdala”.
– Yy… ok, niech spierdala.
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– Wspaniale. Zanim zaczniesz się malować, pamiętaj, żeby najpierw
rozpakować prezent ode mnie, ok?
– Prezent?
– Jezu, Kaśka, jest na stoliku, przywiozłam ci wczoraj, pamiętasz? Twoje
urodziny, halo? Będę po ciebie o 18:00. Na bóstwo. Lecę do fryzjera, pa!
Kasia odłożyła słuchawkę i rozejrzała się po salonie ze zmarszczonymi
brwiami. Rzeczywiście, na stoliku przy kanapie spoczywało spore pudełko
zapakowane w kolorowy papier w brokatowe baloniki i z wielką czerwoną
kokardą. Kiedy podeszła i wzięła je w ręce, poczęstowało ją silnym perfumowa
nym zapachem. Tak, Olka uwielbiała dawać jej oryginalne prezenty. W środku
coś zagrzechotało. To obudziło w niej szczerą, dziecięcą ciekawość, której
postanowiła ulec.
– Co myślisz, Nana? – westchnęła. – Są moje urodziny.
Na parapecie leżał beztrosko rasowy kot birmański, który mrugnął do
niej leniwie. Nana miała dopiero dwa lata i była powierniczką najskrytszych
tajemnic Kaśki. Jej puszyste futro o kremowym kolorze nigdy nie przestawało jej
zachwycać, a wnikliwe spojrzenie lodowatolazurowych oczu śledziło każdy ruch
właścicielki, jakby jej strzegła. Nana miała brunatne futerko wokół pyszczka,
na końcówkach uszu, łapach i na puszystej kitce ogona. Kasia wydała na nią
całkiem sporo, ale od zawsze chciała mieć rasowego kota i nie pożałowała.
Nana okazała się lustrzanym odbiciem jej samej. Łasiła się do Kasi na kanapie,
dokładnie gdy tego potrzebowała, lubiła objadać się wieczorami, ceniła sobie
spokój i ciszę, a przy tym była nieskończenie wierna. Były narzeczony Kasi nie
cierpiał Nany, a ona odwzajemniała się wrogim syczeniem i pozornie przypad
kowym draśnięciem pazura w rękę czy stopę od czasu do czasu. Pewnego dnia
stwierdził, że ma dosyć.
Teraz Nana obróciła miękkim ogonem w lewo i prawo, po chwili z jej gardła
wydobyło się kojące mruczenie. Na tle białych zasłon wydawała się ulotnym
duchem o wielkich, błękitnych ślepiach. Kasia odczytała to jako zachętę.
– Zobaczmy, co dostałyśmy od Oli.
Zdarła papier, taśmę klejącą i zdjęła kokardę, czerpiąc z tego coraz większą
przyjemność. Po zdjęciu ostatniej warstwy opakowania, a Ola nałożyła ich kilka,
zobaczyła wreszcie aksamitne brązowe pudełko z wytłoczeniem w kształcie
egipskiego oka Horusa. Przesunęła palcami po logo. Pudełko miało miękką,
przyjemną w dotyku fakturę. Złote litery pod logo głosiły „Egypt Cosmetics.
For a true Goddess”.
Parsknęła śmiechem i zdjęła pokrywę pudełka. Ten gest zyskał zainteresowa
nie Nany, która zeskoczyła z parapetu i podeszła do stolika, kołysząc ogonem jak
puszystą anteną. Różowe uszy zastrzygły ciekawsko. Kotka wskoczyła na stolik,
rozszerzając nozdrza. Z wnętrza pudełka uwolniła się piżmowa woń, która jak
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złoty pył oplotła cały pokój. Kasia aż zamrugała od intensywnego i ponętnego
zapachu. Na wierzchu leżała karteczka, rozpoznała pismo Oli.
„Sprowadzone prosto z Egiptu. Na nowy początek! P.S. Koniecznie wypróbuj
szminkę, podobno jest zabójcza!”.
Dopiero w tym momencie przypomniała sobie, że przyjaciółka wspominała
kiedyś o jakiś markowych kosmetykach, na punkcie których oszalała.
Nie przypuszczała, że zainwestowała aż tyle, by specjalnie sprowadzić je dla niej
na urodziny. Znając ją, to pewnie skorzystała z jakiejś promocji nie do przegapie
nia i zamówiła taki sam zestaw dla siebie. Tak czy siak, była wzruszona. Nana
wsadziła pyszczek do środka i obie zajrzały do magicznego pudełka.
Dno było wyścielone złotym aksamitem, a na nim ułożone jak dzieła sztuki
spoczywały cenne kosmetyki. Buteleczki miały złocone zakrętki i misterne zdo
bienia jak cięte szkło. Czarne opakowanie ze szminką miało logo oka Horusa.
Słowem „Goddess” podpisane były puzderka z sypkim pudrem, który mienił się
jak gwiezdny pył obok malutkiego, okrągłego pojemniczka z różowym pudrem
do policzków. Filigranowa fiolka z olejkiem do twarzy wydawała się zrobiona
z kryształu.
Litery kreśliły zawiasy i oplatały buteleczki i pudełeczka jak starożytne
symbole, w których było jednak coś przerażająco nowoczesnego. Cięte szkło
buteleczek i paletek pożerało światło, które dostawało się do środka i rozkwitało
gwiazdami tęczowych rozbłysków. Ich światło zdawało się padać na twarz Kasi
i Nany jak nieziemskie minerały.
– Chyba musisz się zgodzić, Nana, że nie zaszkodzi spróbować, co?
Kotka mrugnęła i zakołysała znowu ogonem. Kasia zgarnęła pudełko ze
stolika i pomaszerowała do sypialni, a za nią biała kotka.
Usiadła przy toaletce, uważnie zaczęła wyciągać kosmetyki i układać
je w rządku przy lusterku. Po wyłonieniu się w całości na dzienne światło,
kryształ zdawał się wchłaniać je jak gąbka i rozświetlać odbłyskami w kolorze
kanarkowej żółci, szmaragdu oraz rubinu, a złote grawery nabierały ognistej
barwy, jakby tańczyły na nich żywe iskry.
Kasia sięgnęła po zadziwiająco lekką, okrągłą paletkę. Otworzyła wieczko.
Na sprasowanym pudrze układał się kształt oka Horusa. Ulotny, miedziany
pyłek uniósł się w powietrze, opalizując pod światło. Kasia zbliżyła twarz do
paletki, nagle pragnąc wciągnąć oszałamiający zapach pełnym haustem po
wietrza. Pyłek już muskał rozkosznie jej nozdrza. Zaczęła nakładać go na twarz
delikatną gąbką.
Odskoczyła, kiedy Nana nagle wskoczyła na blat toaletki, nie potrącając
na szczęście ani jednej buteleczki.
– Hej! Co ty sobie wyobrażasz łobuzico?
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Ale kotka już porwała w pyszczek coś okrągłego i zeskoczyła zwinnie ze
swoją zdobyczą, wymachując ogonem-szczotką tuż przed twarzą Kasi.
Nana usadowiła się w kącie i ułożyła między łapkami okrągły kamyk
przypominający opal, wlepiając w niego błękitne oczy. Kasia rozejrzała się
i odkryła, że w pudełku było ich więcej, w różnych kolorach i owiniętych
w przezroczystą folię. Sądząc po naklejkach przedstawiających zawiniętego
cukiereczka, wywnioskowała, że to słodycze dołączone do zestawu. Nana
już wspomagała się pazurkami i zdzierała folię, by dorwać się do niebieskie
go smakołyku.
– Hej, nie powinnaś tego jeść – ale skończyło się tylko na reprymendzie,
bo kosmetyki wciąż pochłaniały całą jej uwagę.
Szminkę wprawdzie zostawia się na koniec, ale ręka już się po nią wyciągała,
opór był daremny. Zdjęta nieodpartym pragnieniem poczucia aksamitnego do
tyku na własnych wargach, otworzyła wieczko. Ze środka owionął ją słodki,
różany zapach. Zmysły Kasi oszalały. Co tam były narzeczony. Za chwilę będzie
boginią, której nikt się nie oprze. Wydęła usta i drżącą ręką przyłożyła koniu
szek szminki do dolnej wargi, napawając się pierwszym dotykiem.
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Dreszcz przebiegł jej po karku. Trwała tak chwilę w bezruchu, zauroczo
na własnym widokiem w lustrze niczym z reklamowego billboarda, po czym
zdecydowanym ruchem pociągnęła czerwoną smugę po całej dolnej wardze.
Idąc za ciosem, powoli namaściła i górną. Nie było to idealne, krzywo zaznaczyła
łódeczkę na górnej wardze, a na dolnej wyjechała za mocno poza linię ust, ale
ledwo to zauważyła.
– Nana, spójrz tylko…
Spojrzała na kotkę w momencie, gdy ta zaświeciła kłami i wgryzła się
w błękitną kulkę. Potem wszystko następowało po sobie jak sen, owiane mgłą
i czystą, morderczą realnością.
Na powierzchni kuli wykwitła sieć czarnych pęknięć. Coś zadygotało
wewnątrz niej i uwolniło się. Spomiędzy zygzaków zasyczał wściekły dym,
a potem przedmiot rozjarzył się białym błękitem i eksplodował.
Pokój zalała fala mgły. Kasia zamrugała tylko, z zaskoczeniem otwierając
usta, aż mgła otoczyła ją muślinowym woalem i wlała się do jej ust. W pokoju
zaległy ciężkie złogi opalizujące metalicznymi drobinkami, których obłoki
skręcały się i wirowały jak serpentyny, rzucając na Kasię czar dzikiego tańca.
Przypominały duszne opary kadzideł w lazurowej barwie, które całkowicie
pochłonęły mieszkanie.
Kasia nie mogła nic zrobić, jedynie patrzeć i nie zamykać oczu. Może coś nie
pozwalało jej oderwać wzroku, a może z własnej woli nie chciała tego robić.
Czuła, jakby płynęła w nieznanej, lepkiej przestrzeni, która przenikała każdy
milimetr jej ciała. Mgła migotała jak diamentowy piasek, fosforyzując w gorącym
powietrzu dnia. Mieniący się pył pełen szeptów i duchów mówił do niej, choć
nie rozumiała słów. Duszne opary układały się w powykręcane, popękane jak
szkło formy. Kasia chciała wyciągnąć rękę i dotknąć płynących w powietrzu
błyskotek, które nieomal siadały jej na nosie, ale szepty nie pozwalały jej się
ruszyć. Pociągnięcia rubinowej szminki na ustach paliły ją niemiłosiernie.
W tej błękitnej ciemności pełnej koszmarnych, hipnotyzujących zjaw,
rozbłysły nagle białe ślepia. Mrugnęły raz i podniosły się, a wraz z nimi
puszysty kształt zwierzęcia. Nana, pomyślała Kasia, pełna ulgi, że nie była sama
w tym szaleństwie.
Chciała przywołać ją do siebie, pogłaskać, przytulić, ale nie mogła wydobyć
z siebie ani słowa. Potem Nana rozwarła paszczę i oblizała się, a jej kły rozbłysły
jak z najczystszej stali. Oczy straciły kocie źrenice, płonęły jedynie żywym
lodem. Kiedy zaczęła zbliżać się do niej, a mgła rozpraszała się usłużnie przed
nią, Kasia zrozumiała, że to nie była jej kotka. Naprężyła mięśnie, aby wyrwać
się z bezruchu i wybiec z pokoju. Nic z tego.
Szepty nasiliły się jak natrętny szum, który wwiercał się w jej głowę.
Jej mięśnie szarpały się bezsilnie z bezwładem, łzy cisnęły się do oczu.
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Mgła zaszeleściła jakby z ekscytacją, leniwe błyski tryskały jak iskry. Kot zbliżał
się, jego ślepia ziały głodem. Kasia chciała wrzeszczeć, biec. Mgła oplatała ją jak
jedwabny sznur.
Kotka wskoczyła jej na kolana i spojrzała na nią ze spokojem i mądrością,
w której nie potrafiła dojrzeć swojej Nany. Z jej gardła wydobyło się słodkie mru
czenie, a futro zdawało się falować na oparach mgły. Kotkę otaczały eksplodujące
iskry i zaklęta mgła. Przez chwilę, gdy zwierzę siedziało jej grzecznie na kola
nach i machało ogonem, Kasia pomyślała, że się pomyliła i Nana wciąż była
z nią. Jej łomoczące desperacko serce przez moment uspokoiło swój szalony
rytm, który rozbrzmiewał w całym jej ciele. To właśnie wtedy Nana rozwarła
pysk i błyskając lazurowymi ślepiami, skoczyła Kasi do gardła.
***
Mgła zniknęła, a świat był wyraźniejszy, niż kiedykolwiek. Powieki mrugały
powoli, przyzwyczajając się do kolorów i soczyście pomarańczowego światła
zachodu, które wlewało się do pokoju zza mlecznych zasłon. Barwy był roz
ognione, silne, a każdy kształt otoczony delikatną łuną, jakby Kasia dostrzegała
teraz aurę ich życia, ich bytu. Podniosła się z podłogi. Nie mogła już leżeć, jej
ciało było niespokojne, pragnęło ruchu, działania. Popatrzyła w dół na swoje
ręce. Skóra była gładka i brązowa, a paznokcie równe i błyszczące. Poczuła,
że się uśmiecha.
Uniosła ręce wysoko i wyciągnęła się, z rozkoszą wyczuwając pod skórą każdy
mięsień, każde ścięgno. Stąpała boso po panelach. Były przyjemnie chłodne.
Przeszła do sypialni i otworzyła rozsuwane drzwi szafy. Wiedziała dokładnie,
czego szukać. Sięgnęła na sam koniec szafy, tam, gdzie wisiała głęboko ukryta,
krótka czerwona sukienka na ramiączkach. Rozebrała się na stojąco i niecierpli
wie zerwała sukienkę z wieszaka. Założyła ją bez bielizny, delektując się lnem,
który ocierał się o jej skórę. Przeczesała włosy ręką i wróciła do salonu.
– I jak?
Na stoliku przy kanapie siedziała kotka z niebieskimi oczami. Ślepia
opalizowały w popołudniowym świetle jak cenne kamienie. Kot nie odpowiedział,
tylko się w nią wpatrując . Futro na jego brodzie pokrywała zaschnięta krew.
Nie mrugał.
Roześmiała się i podeszła do lustra. Odrzuciła włosy do tyłu i uśmiechnęła
się do siebie promiennie. Jej skóra była koloru migdału, pełna energii i blasku,
z delikatnymi rumieńcami na policzkach. Usta stały się pełne, krwistoczerwone,
a oczy okolone czarną obwódką. Rzęsy wydłużyły się, tworząc zalotny łuk.
Oczy stały się duże, wyraziste, a tęczówkę w całości pochłonęła błękitna barwa
z ledwo widocznymi źrenicami. Zza ust wychynęły równo idealne, białe zęby,
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jednak dziwnie zaostrzone jak u drapieżnika. Była nimi zachwycona. Kości
policzkowe były teraz o wiele wyraźniejsze, inne. Oblizała brzegi ostrych zębów.
Przerwał jej dzwonek do drzwi. Nie zwróciła uwagi i krzątała się dalej,
poprawiając wymięte brzegi sukienki. Sięgnęła po kosmetyki z prezentu
i opryskała się suto perfumami. Zza drzwi tymczasem dobiegał poirytowany
głos Olki –
– Nawet kurwa drzwi muszę sobie sama otwierać, nie wytrzymam…
Zadzwoniły klucze, a potem szczęknął zamek.
– I co, gotowa na polowanie na miłość twojego życia?
Olka wpadła do środka z rozmachem na wysokich, zielonych szpilkach,
a potem stanęła jak wryta na widok przyjaciółki.
– Co ty… – wybąkała. – Kaśka, to ty?
– To zależy. Mówiłaś coś o zabawie urodzinowej?
Olka zorientowała się dopiero po chwili, że stała długo z otwartymi ustami,
po czym pokiwała głową. Usilnie starała się przywrócić pewność siebie w głosie.
– Impreza, no tak.
Uśmiechnęła się do Olki promiennie i obnażyła zaostrzone jak kły zęby.
– Dziękuję za prezent, tego właśnie potrzebowałam. Tak, jestem gotowa
na polowanie. Ale najpierw mała przekąska.
Olka zmarszczyła brwi, a potem doznała dziwnego uczucia, jakby nie mogła
się ruszać.

Marta Jakubek
Ma 27 lat i pracuje na co dzień jako Project Manager w firmie produkującej gry mobilne
oraz aplikacje. Pochodzi z niedużego, uroczego miasta Nysa. Jej pierwszą powieść fantasy
zaczęła pisać w wieku 10 lat, jednak powieść nigdy nie została wydana. Od tamtego czasu
nigdy nie przestała pisać. Publikowała w “Qfancie”, “Szufladzie”, “Creatio Fantastica” oraz
wydała własnymi środkami zbiór opowiadań “Skrzydła”.
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Sowa
Karol Walasek
– Wstań – to były pierwsze słowa, jakie powiedział do mnie księżyc. – Wstań
i ukryj się w cieniu. Oddaję ci życie, byś mogła zemścić się na winowajcach.
Daję ci skrzydła, żebyś była szybsza. Szpony i zęby, byś była groźniejsza. Daję ci
głód, byś była bezwzględna.
Przez pierwsze dni nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Na początku
próbowałam sobie przypomnieć cokolwiek. Pamiętałam, że miałam męża.
Pamiętałam, że byliśmy razem szczęśliwi. Że spodziewaliśmy się dziecka.
Dotknęłam swego brzucha. Był płaski. To pierwsze miesiące ciąży. Jeszcze
nie widać większości jej symptomów. A jednak czułam, że dzieciątko jest już
pod moim sercem. I za każdym razem, gdy sobie to przypomniałam, uśmiechałam
się do siebie. Nie byłam sama.
Ostrza nie mogły poranić płodu. Zostałam pchnięta w pierś, udo i pod żebro.
Wykorzystali. Brali po kolei, nie zważając na to, że właśnie się wykrwawiam.
Że tracę życie. Byłam pewna, że nawet tym nie uszkodzili dzieciątka. Mogli mnie
gwałcić godzinami, ale wiedziałam, że pod sercem noszę dziecko mego męża.
Jak on miał na imię?
Jak ja miałam na imię?
Wiedziałam, gdzie szukać odpowiedzi. Mieszkałam niegdyś w wiosce koło
lasu. W drewnianej chatce niedaleko kapliczki Ogniowładnego. Nie mogłam
tam jednak wrócić. Nie mogłam się tak pokazać. Miałam trzy rany kłute, pióra
na niemal całym ciele, szpony i zęby, które nie przypominały ludzkich. Zaszyłam
się w lesie. W opuszczonej leśniczówce. Tam dochodziłam do zdrowia.
Szybko pojęłam, że jestem teraz drapieżnikiem. Mdliło mnie, gdy próbowałam
żywić się warzywami i owocami, jakie jadałam za życia. Nagle zapragnęłam
krwi i surowego mięsa. Słyszałam o nieumarłych, którzy polują na ludzi i ich
zjadają. Nie chciałam do tego dopuścić, choć z trudem stwierdziłam, że stanowili
najłatwiejszy łup. A jednak polowałam na leśne zwierzęta. To było trudne. Sarny
płoszyłam. Wszelkie zające, wiewiórki, gryzonie uciekały, nim zdążyłam do nich
podlecieć. Wilków i dzików sama się bałam.
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Nie potrafiłam ocenić mojej siły. Stałam się zdecydowanie szybsza.
Wiedziałam też, że księżycowa bogini dała mi narzędzia zdolne powalić nie
tylko sarnę czy zająca, ale nawet niedźwiedzia bądź rosłego mężczyznę. A jed
nak bałam się. Przecież za życia byłam drobną dziewczyną. We wsi śmiali się,
że kiedyś odlecę z większym wiatrem. Nawet mąż, którego imię wciąż uparcie
próbowałam sobie przypomnieć, nazywał mnie swoją kruszynką.
Kruszynka. To jedyne imię, które utkwiło w mojej pamięci. Niech więc będzie
Kruszynka. Jestem Kruszynka. Upiór z lasu.
Kiedy dopadłam pierwszą zdobycz, byłam już słaba. Leżałam w kącie
opuszczonej leśniczówki, żegnając się z drugim życiem. Myślę, że szczur
podszedł, żeby mnie zjeść. Czuł pewnie woń padliny, którą w pewnym sensie
się stałam. Zaskoczyłam go, gdy zaczął podgryzać mi bok. Za blisko dzieciątka,
potworze – pomyślałam i capnęłam go swymi szponiskami. Dopiero teraz
zauważyłam, jakie są ostre. Przebiły go na wylot niczym miniaturowe miecze
lub widły.
Kiedy zjadłam swego pierwszego szczura, uruchomił się instynkt.
Głód zmusił mnie, żeby wstać. Wzrok nagle się wyostrzył. Widziałam
szczury ganiające po zaniedbanej leśniczówce, nawet pomimo nocy. Byłam
szybka i cicha. Doskoczyłam do pierwszego gryzonia. Nie miał szans uciec.
Zabiłam go i pożarłam w całości. Tej nocy zjadłam jeszcze sześć. Kolejnej
kilkanaście. Szczury szybko wyniosły się z leśniczówki. Musiałam więc znaleźć
kolejny cel.
Sarny wciąż mi uciekały. Nauczyłam się jeść gryzonie, ale wiedziałam,
że długo na nich nie pociągnę. Wciąż byłam słaba. Nie odzyskam sił, gdy ciągle
będę jeść tylko szczury, wiewiórki i zające.
Po licznych próbach polowania zwierzęta zaczęły unikać mojego tery
torium łowieckiego. Miałam takowe. Zorientowałam się, kiedy zobaczyłam
sarnę po drugiej stronie rzeki. Nigdy przedtem nie polowałam za rzeką. Zawsze
też zatrzymywałam się, gdy tylko zbliżałam się do drogi polnej czy do wioski.
Leśniczówka była centrum moich ziem. Moją kryjówką. Gawrą.
Niekiedy nocą siadałam na gałęziach drzew, w okolicy wioski, obserwując
dzieci bawiące się na łące. Czasem siadały przy ognisku, opowiadając sobie
straszne historie. Mówiły o potworach, które czyhają w mroku, o głodnych
bestiach polujących na biedne, niewinne dzieci. O umarłych, którzy wrócili
z zaświatów, wywrzeć zemstę. Mówili o mnie.
Z czasem nauczyłam się łapać sarny. Dopadałam te, które przybywały nad
rzekę się napić. Wtedy były najmniej czujne. Jedna sarna starczała mi na dwa
dni. Lepsze to niż pozbawienie życia tuzina szczurów i wiewiórek. Z czasem
jednak one też zaczęły znikać.

47

Sowa
Zauważyli to ludzie, którzy przecież także polowali na zwierzynę tych lasów.
Raz wybrali się całą grupą w poszukiwaniu zwierząt. Wtedy przypomniałam
sobie, po co tu jestem.
Pośród myśliwych znajdowało się trzech z sześciu moich morderców.
Byli rośli i potężni. Nie bali się wędrować po dziczy. Szli z łukami w rękach niczym
panowie lasu, wypatrując zwierza. Najgorszy był fakt, że pośród myśliwych był
też mój mąż. Biedny, nieświadom tego, że właśnie poluje z tymi, którzy odebrali
mu jego żonę. Jego Kruszynkę.
Nie zbliżałam się do nich. Siedziałam skulona w koronach drzew. Miałam
ochotę skoczyć na morderców. Rozszarpać ich moimi szponami. Pociąć tak, jak
oni pocięli mnie. Chciałam też zejść do męża i ucałować go. Chciałam wtulić
się w niego tak, jak dawniej. Żeby zaopiekował się mną. Bałam się jednak jego
reakcji. Przecież nie żyłam. Poza tym nie wyglądałam jak dawniej. Bałam się
też zaatakować zbrodniarzy. Co z tego, że byłam szybsza. Co z tego, że miałam
szpony i kły. Oni wciąż mieli siłę i wprawę w zabijaniu. Parali się myślistwem
od lat. Ja… Ja nie pamiętałam, ile czasu poluję.
Tamtego dnia zrozumiałam, że nie mogę pokazywać się w świetle dziennym.
Łowcy z łatwością mogli mnie zobaczyć. Miałam szczęście, że nie szli w moją
stronę. I tak dałam się zaskoczyć. A gdybym nie zdołała umknąć ich czujnym,
myśliwskim oczom? Nie mogłam ryzykować. Poza tym miałam wrażenie, że mój
wzrok jest teraz bardziej przystosowany do nocy, nie do dnia. Tak samo ciemne
ubarwienie piór.
Wróciłam więc do leśniczówki i pierwszy raz zasnęłam. Spałam przez cały
dzień. Stałam się zwierzęciem nocy.
***
Od pamiętnego spotkania ludzi w lesie nie mogłam przestać myśleć o morder
cach, którzy odebrali mi życie. Głaskałam swoje podbrzusze, ciesząc się, że nie
zranili dziecka. Nie chciałam myśleć o tym, że mój brzuch wcale nie rośnie.
Urodzę to dziecko, myślałam. Co może mnie powstrzymać?
Z czasem nauczyłam się zmieniać w sowę. Wędrowałam wtedy nocą, nie
bojąc się ludzkich spojrzeń. Sowie też łatwiej było upolować gryzonie. Wciąż jed
nak musiałam jeść tyle samo, co w postaci ludzkiej.
Zdarzało mi się zastanawiać, czym jestem. Słyszałam niegdyś bajki o wam
pirach spijających krew. Też byli nieumarli. Też polowali nocą. Ci jednak zmie
niali się w nietoperze. Jak byłam sową.
Zdarzało mi się zastanawiać, czy jeśli nadejdzie dzień rozwiązania, a ja
zmienię się w sowę, to urodzę dziecko czy jajko? Nieraz słyszałam, że poród
ludzki jest bolesny i często kończy się śmiercią matki. Patrząc zaś na ptaki: taka
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kura znosząca jajko najwyżej trochę pogdacze. Co jednak, jeśli będąc sową,
urodziłabym ludzkie dziecko? Byłoby niemal mojej wielkości. Rozerwałoby mnie.
W leśniczówce nie było luster. Czasem zdarzyło mi się przejrzeć w kałużach.
Rozmazany obraz potwora, który patrzy na mnie sowimi oczami z twarzy ni
to dziewczyny, ni to ptaka. I te ostre kły, których nie da się ukryć w ludzkich,
wąskich ustach.
***
Nadeszła pełnia, kiedy poczułam dziki zew wzywający mnie do dokona
nia zemsty.
– Zabij ich! – krzyczał księżyc. – Zabij winowajców, a uwolnisz się od tego
okropnego życia!
Nie wiedziałam, czy chcę to zrobić. Po pierwsze byłam od nich o wiele słabsza.
Wciąż pamiętałam, jak przycisnęli mnie do ziemi. Z jaką łatwością skrępowali
moje ruchy i jak szybko rozerwali sukienkę. Pamiętałam, jak mimo wszelkich
prób nie mogłam się uwolnić. Pamiętałam swoją bezradność, gdy powoli i ze
śmiechem na ustach przybliżali do mego ciała nóż.
To oni byli bestiami. Nie ja. Ja wciąż nie zabiłam żadnego człowieka. Tej nocy,
patrząc na okrągłe oko księżycowej bogini zemsty, postanowiłam, że to się
zmieni. Zabiję sześciu ludzi. Dobrze pamiętałam ich twarze. Kazali mi na sie
bie patrzeć, gdy brutalnie mnie gwałcili. Śmiali się, gdy płakałam i krzyczałam.
Kiedy za bardzo im się opierałam, wsadzali palce w rany, które zadali nożami.
Urządzili mi piekło.
Zastanawiałam się, co dalej? Wiedziałam, że ciężko mi będzie żyć w postaci
potwora. Wiedziałam, że nie ma dla mnie przyszłości. Ale miałam w łonie
dziecko. To nie tylko moje życie. Muszę je więc chronić.
Co będzie, gdy dokonam zemsty? Przemienię się znów w człowieka?
W martwe ciało Kruszynki? Czy może zniknę na zawsze w odmętach nocy?
Odejdę w nieznane zaświaty, tak jak ci, których księżyc nie powołał do
ponownej egzystencji?
Bałam się podjąć ryzyko. Tym bardziej, że nie będzie odwrotu. Do tej pory
nikt nie wiedział o mojej obecności. Nikt nie myślał o polowaniu na upiora,
którego istnienia nie byli świadomi. Kiedy jednak znajdą ciało mężczyzny po
szarpane pazurami i kłami, jakich nie ma prawa mieć żadne żyjące tu zwierzę,
zbiorą się i ruszą na łowy. A pośród nich mój mąż.
Może nie pamiętałam jego imienia, ale na samą myśl o tym z sowich oczu
pociekły mi łzy. Nie chciałam przeżyć czegoś takiego. Nie chciałam, by i on
zapragnął mojej śmierci. Mój kochany. Mój wspaniały.
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Księżyc wzywał mnie jednak usilnie. Zmusił, bym pod postacią sowy wleciała
między dachy wioski. Noc była ciepła, panowało lato. Dlatego też pierwszy
z morderców zostawił otwarte okno. Wleciałam do środka pod postacią sowy.
Zmieniłam się. Miałam w tym już wprawę. Robiłam to zupełnie bezszelestnie.
Spał sam. Jego żona wyprowadziła się od niego z dziećmi, jeszcze gdy żyłam.
Był brutalem, a wtedy, kiedy mnie mordował, wreszcie mógł w pełni uwolnić
swą zwierzęcą naturę. O ironio, teraz to ja byłam drapieżną bestią, nie on.
Skoczyłam na niego. Miękko wylądowałam na jego piersi. Zorientowałam
się, że nawet jako Kruszynka nie byłam tak lekka, jak teraz. Puste kości jak
u ptaków? A może jestem duchem?
Otworzył oczy. Najpierw patrzył na mnie jak na zły sen. Potem otrząsnął
się i wpadł w furię. Zerwał się na równe nogi. Ja wzleciałam w powietrze.
Nie miałam tu dużego pola do manewru. Izba była ciasna, a przy jednym
porządnym trzepnięciu skrzydeł wbiłabym się w sufit. Czemu zwlekałam? Może
chciałam, by poczuł strach. Może miałam nadzieję, że wykończę go psychicznie,
zwlekając tak, jak on zwlekał wtedy w lesie, kiedy gwałcił i mordował.
Teraz jednak było za późno. Złapał kij, który zawsze trzymał przy łóżku.
Zamachnął się nim. Dostałam w bok. Pod żebro. W miejsce, gdzie niegdyś wbił
nóż. Upadłam zdezorientowana na podłogę. On nie zwlekał. W szaleńczej furii
skoczył na mnie z kijem. Bił i krzyczał. A ja przypomniałam sobie, jaki był silny.
Spanikowałam. Wiedziałam, że gdybym od razu ciachnęła go szponem przez
szyję, zginąłby. Teraz jednak wyglądało na to, że to ja będę jego ofiarą. Ponownie.
Zmieniłam się w sowę i zatrzepotałam obolałymi skrzydłami. Uciekłam
przez okno, odwracając się co chwila, by zobaczyć, czy za mną nie goni. On stał
przy oknie, z kijem w ręce, wciąż zdezorientowany patrząc w miejsce, w którym
przedtem leżałam. Nie zorientował się, co się stało. Myślał, że rozprysłam się
w powietrzu. Nie dostrzegł postaci sowy. Całe szczęście. Bo wtedy wszystkie
przedstawicielki tego gatunku nie miałyby we wsi życia.
Nie doleciałam do lasu. Skryłam się na poddaszu najbliższego z do
mostw – o ironio – kolejnego mordercy.
Siedziałam tam w postaci sowy, starając się zregenerować siły. Nie było
mi jednak dane odpoczywać długo. Nocą, właśnie w tej chacie, zebrało się
sześciu mężczyzn.
– Co wy tu robicie? – zapytał zaspanym głosem gospodarz, kiedy w drzwiach
zobaczył towarzyszy.
– Gregora zaatakował w nocy potwór – rzekł jeden. – Wpuść nas. Pomówimy.
– Tylko cicho – odparł tamten. – Żona śpi.
Siedli przy stole. Wszyscy spojrzeli na wielkoluda, który dopiero co pobił
mnie kijem. Teraz siedział cały blady. Wystraszony. Pewny, że zobaczył ducha.
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– To była ona – rzekł. – Dziewczyna Filipa. Wyglądała jak potwór. Przyszła
się zemścić.
Filip.
Uśmiechnęłam się do siebie.
Filip. Tak miał na imię mój mąż. Jego imię rozpaliło na nowo żar w sercu.
Do oczu napłynęły łzy. Przetarłam je, by nie skapnęły na ramię żadnego
zm
 orderców.
– To niemożliwe – rzekł inny. – Przecież zabiliśmy ją pół roku temu.
– Cicho – syknął gospodarz. – Bo żona usłyszy.
– Racja – odezwał się kolejny. – Nie chcemy, by to wyszło na jaw. Co dzieje się
w lesie, zostaje w lesie.
– Tylko że ta dziwka wróciła zza grobu – warknął Gregor. – Wstała, by
nas pozabijać.
– Pierdolisz głupoty – odezwał się gospodarz. – Przyśniło ci się coś. I tyle.
– Na pewno nie. Wypędziłem ją. Ale w pokoju zostało wiele jej piór.
Zobaczcie tylko.
Rzucił kilka moich ciemnoszarych piór na stół. Tamci przyjrzeli im
się uważnie.
– Wyglądają jak sowie – stwierdził gospodarz.
– Zapewniam, że nie są. Przysięgam, że widziałem upiora.
– Uspokój się – warknął gospodarz. – Bo obudzisz moją żonę.
Długo czas jeszcze dyskutowali na temat mojej egzystencji. Pozostali nie
wierzyli Gregorowi. Zdawało się, że jestem bezpieczna. Ale ja już nie chciałam
być bezpieczna. Widziałam ich wszystkich, mówiących o zamordowaniu mnie
z taką łatwością. Zniszczyli mi życie. Odebrali mi przyszłość i miłość. Odebrali
mi perspektywę długiego życia z Filipem i wychowywania z nim dzieci. Odebrali
mi wszystko. A teraz siedzieli i rozmawiali o tym, jak o błahym problemie sprzed
pół roku, który wrócił i który trzeba zlikwidować, zanim stanie się niewygodny.
Śmiali się z Gregora, gdy mówił o zagrożeniu czyhającym w nocy. O zemście.
Odczekałam więc, aż wszyscy wyjdą i już się nie wahając, zaplanowałam zemstę.
Gospodarz był moją pierwszą ofiarą. Ledwo zamknął drzwi za kolegami
i zgasił świecę, a zleciałam cicho niczym piórko na podłogę w „ludzkiej” posta
ci. Nim wszedł do sypialni, gdzie czekała na niego żona i dzieci, gwizdnęłam,
by się odwrócił. Nie zdążył mi się przyjrzeć. Tym razem nie dałam się zaskoczyć.
Mój szpon przeciął jego krtań, a ścianę zalała czerwona posoka. Poczułam nagły
głód. Chęć skosztowania jego krwi i mięsa. Wtedy jednak jego ciało uderzyło
o podłogę, wydając głośny gruchot. Natychmiast usłyszałam krzątaninę
w sypialni.
– Bogdan? – rozległ się głos jego żony. – To ty?
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Zmieniłam się w sowę. Nim klamka drzwi do sypialni poruszyła się,
wyleciałam przez okno. Leciałam w stronę lasu, gdy do moich wyczulonych
sowich uszu dobiegł przeraźliwy wrzask żony, która zastała męża całego we
krwi. Nie czułam wyrzutów sumienia. W gruncie rzeczy uwolniłam ją od po
twora, którego groźnych zapędów zwyczajnie nie była świadoma. Jedyne, czego
żałowałam tej nocy, to fakt, że nie najadłam się ciałem mordercy. Oblizywałam
później czerwone od posoki szpony i zastanawiałam się, czy ta krew jest tak
smaczna przez to, że należy do mordercy, czy po prostu ze względu na to,
że jest ludzka. Jeśli to drugie, zaczynałam rozumieć wszelkie wampiry i innych
krwiopijców. Mimo to obiecałam sobie, że nie będę jeść ludzi. Nie tych, którzy
są dobrzy.
Za dnia obserwowałam wieś z koron drzew. Ludzie biegali, zbierali się
w grupy, ostrzyli widły. Co chwilę słychać było słowa: „potwór”, „upiór”, „bestia
z lasu”. Pozostali mordercy nie wychylali się spoza tłumu. Nie mówili nic o so
wiej pani, która nawiedziła ich w nocy. Rzucali sobie jedynie porozumiewaw
cze spojrzenia.
Na kilka nocy zaszyłam się w lesie. Wiedziałam, że teraz będą czuwać. Że nie
dadzą się podejść. Przynajmniej na początku.
Nie zbliżałam się do wioski. Widziałam jednak liczne pochodnie wędrujące
po lesie. Pewna byłam, że w końcu mnie tu znajdą.
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***
Wieś oszalała. Wszyscy mieszkańcy wykupili dostępną w mieście broń. Zaczęli
trzymać warty. Przeszukiwali las. Kiedy znaleźli nadgryzioną przeze mnie
sarnę, ich przerażenie wzrosło. Wezwali łowczych. Gdy w mroku nocy skryta
w koronach drzew obserwowałam, jak palą moją leśniczówkę, pojęłam, że nie
ma tu dla mnie miejsca. Muszę znaleźć inne terytorium łowieckie. Takie, które
zapewni mi łatwe pożywienie.
Tak trafiłam do miasta. Zaszyłam się na poddaszu świątyni Ogniowładnego.
W miejscu, gdzie nikt nie szukałby potwora. Dziwnie czułam się, patrząc
na symbol bóstwa, do którego jeszcze niedawno modliłam się o ochronę przed
potworami. Teraz bałam się do niego modlić. Bałam się, że mnie zobaczy i ześle
swój gniew. Moim bogiem stała się księżycowa pani zemsty. Patrzyła na swą
córę z nieba, co noc regenerując jej obolałe ciało.
Nie jadłam często. Znów słabłam. W lasach grasowali myśliwi szukający
potwora. W mieście ciężko było o gryzonie, bo chowały się w kanałach.
Ludzi zjadać nie chciałam. Ale w końcu zostałam do tego zmuszona.
Byłam słaba, wygłodniała. Od miesięcy żywiłam się może jednym szczurem
złapanym na dwa dni. Mój apetyt zaś rósł. Wiedziałam, że nie będę miała teraz
siły zabić rosłego mężczyzny. Nie chciałam też, aby i tu zaczęli na mnie polować.
Nocą wędrowałam po dachach, obserwując miasto. W ciemnych uliczkach
grasowały łotry, które wciąż biły i grabiły biednych przechodniów. Władze niby
ich szukały. Ale póki w mieście nie było morderców, nie było też nocnych obław.
Wiedziałam, że gdybym raz zeskoczyła na ulicę, gdybym użyła pazurów,
mogłabym uratować tych dobrych i zamordować tych złych. Wtedy jednak ktoś
by się mną zainteresował. Ktoś by zaczął szukać bestii. Nie chciałam powtórki
z wioski. Wciąż miałam w głowie myśl, że pięciu z sześciu moich oprawców żyje.
Że jeszcze ich nie dopadłam. Wiedziałam też, że nie mogę umrzeć z głodu. Muszę
żyć. Przypominałam to sobie za każdym razem, gdy dotykałam brzucha. Gdzieś
tam, pod skręconymi z głodu kiszkami, mieszka dzieciątko. Mój malec, którego
powinnam karmić, żeby wyrósł i żeby wreszcie przyszedł na świat.
To był ten czas, którego w całym moim życiu najbardziej nienawidzę.
Moment, w którym uświadomiłam sobie, że pewna grupa społeczna notorycz
nie ginie w zaułkach miast. Że ludzie znajdują ich martwych w rynsztokach.
Nadgryzionych przez szczury oraz przez psy. I nikt nic sobie z tego nie robi.
Żebracy. Ci, których życie nigdy nie oszczędzało. Ci, których mimo wiecz
nych jęków i błagań nikt nie dostrzega. Ci, którzy oddadzą wszystko, co mają
za odrobinę ciepła, kromkę chleba oraz łyk czystej wody. Moje posiłki. Moja je
dyna szansa na przeżycie.
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Tego zmierzchu założyłam płaszcz z kapturem, by zakryć opierzoną twarz
oraz ciało. Szłam ciemną uliczką tutejszych slumsów. Wodziłam wzrokiem
po niedołężnych starcach i nie tylko. Tutaj, wśród biedoty, każdy wyglądał staro.
Dwunastolatkowie umorusani błotem ze zniszczoną skórą. Bez zębów i z wo
rami pod oczami. O palcach jak kości. Rozglądałam się, szukając jakiegoś, który
jest już martwy. Którego można zjeść z czystym sumieniem.
Wyszłam z cienia, gdy weszłam w uliczkę, gdzie siedział tylko jeden
z żebraków. Nie ruszał się. Opatulony był kocami i łachmanami. Jego bose,
zdarte stopy podgryzały szczury. Myślałam, że już nie żyje. Spojrzał na mnie
ledwo przytomnymi, zmęczonymi oczami. I wtedy pojęłam, że to bardzo młody
chłopiec, który kona z głodu i z zimna.
Widział moją twarz. Ale nie wystraszył się. Nie krzyczał i nie zerwał się do
ucieczki. Nie miał siły. Nie potrafił nawet odpędzić szczurów.
– Jesteś śmiercią? – wyszeptał.
Oniemiałam. Po moim martwym ciele przeszły ciarki. Nagle poczułam, jak
niebijące już serce skacze mi do gardła.
– Czekałem na ciebie. Miałem nadzieję, że przyjdziesz, zanim zaczną
mnie jeść.
Łzy napłynęły mi do oczu. Pięści zacisnęły się i poczułam, jak długie pazury
wbijają się we wnętrze dłoni. Wtedy zrozumiałam, że to, co będzie moim zbawie
niem, może być też łaską dla niego. Odkopałam szczury. Pochyliłam się nad nim.
Uśmiechnęłam się lekko, mając nadzieję, że nawet twarz potwora może mieć
sympatyczny wyraz.
– To już koniec – rzekłam czule. – To koniec twego cierpienia.
Uśmiechnął się blado, pogodzony ze swoim losem. A potem zamknął oczy.
Zrobiłam to szybko. Wgryzłam się w jego tętnicę szyjną, by natychmiast go
zabić. Chwilę się miotał, ale przygniotłam go swym lekkim, półsowim ciałem.
I zakończyłam jego cierpienie.
Nigdy przedtem nie najadłam się tak bardzo, jak wtedy. Nigdy też nie
miałam tak rozdartych myśli. Byłam potworem. Teraz oblizywałam krew z warg
i z ostrych kłów, świadoma, że jestem bestią, jakich bałam się w dzieciństwie.
Przerażał mnie fakt, że ludzka krew smakowała tak samo dobrze, niezależnie
od tego, czy należała do mordercy, czy do żebraka. Najbardziej bolał mnie fakt,
że to ci drudzy stanowią łatwiejszy posiłek.
Rano nikt nie szukał biednego chłopca. Nikt nie szukał kolejnych zjedzonych
następnymi nocami żebraków. Ja zaś wracałam do sił. Odzyskiwałam sprawność.
Czułam, że nawet rany, które mnie zabiły, powoli się goją. Płód w moim łonie nie
rósł. Nie ruszał się. Ale był tam.
Może potrzebuje więcej pokarmu – myślałam. – Może potrzebuje więcej ludzkiej krwi?
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Największe wyrzuty sumienia targały mną, gdy widziałam oczy konających
ofiar i gdy siedziałam potem za dnia na gmachu świątyni. Wpatrywałam się
w symbole Ogniowładnego, boga, który miał chronić ludzi przed takimi, jak ja.
Słuchałam tych modlitw, gdy lud zbierał się w świątyni. Słuchałam, jak proszą
o to, by Święty Płomień odpędzał złe bestie czyhające w ciemności. Te potwory
o wielkich szponach, kłach i świecących oczach. Potwory takie, jak ja.
A potem sfruwałam z wieży wprost w mrok nocnych ulic. Szukałam tych
najsłabszych skryta pod peleryną. Widzieli mnie. Szeptali o mnie. Żebracy znali
mnie dobrze jako Śmierć, Kostuchę, Upiora. A ja byłam tylko Kruszynką. Tylko
tą cierpiącą w lesie dziewczyną, która chciała mieć męża, dom i dziecko. Przede
wszystkim moje kochane, drobne dziecko.
***
Pewnego razu, zimą, przy blasku pełni księżyca udałam się z powrotem do
wioski. Wiedziałam, że wieśniacy nieco się już uspokoili. Może pomyśleli, że po
twór uciekł. Może stwierdzili, że zapadł w sen zimowy. Nic z tych rzeczy. Potwór
nie spał. I dobrze o nich pamiętał. O całej piątce.
Starałam się nie stawać na śniegu. Nie chciałam, by dopatrzyli się moich
śladów. Zatrzymałam się na drzewie, z którego nieraz obserwowałam wioskę.
Teraz z pewnością trudniej będzie dostać się do wnętrza cudzej chaty. Zimą
przecież nie otwierali okien. Co więcej, szczelnie je zabijali.
Sprawdzałam po kolei każde z domostw moich oprawców. Zatrzymałam się
przed oknem jednego z nich. Zastukałam lekko szponem w szybę, sprawdzając
jej stabilność. Szyba zadźwięczała zbyt głośno. Natychmiast poderwałam się ze
śniegu i wzleciałam ku niebu. Odwróciłam się. Zobaczyłam, jak ktoś otwiera
okno. Jak rozgląda się przerażony, oświetlając podwórze świecą.
Przez chwilę wahałam się, czy nie wrócić. To byłaby szybka śmierć
z powietrza. Już tak robiłam, gdy polowałam na gryzonie. To jednak znów
pobudziłoby wioskę. Poza tym nie miałam pewności czy osoba wychylająca się
na zewnątrz to mój oprawca, czy może ktoś z jego rodziny.
Znów siadłam na drzewie. Zastanawiałam się, czy na dziś wystarczy.
Nastraszyłam go i to porządnie. Przypomniałam o sobie. Moi mordercy nie będą
mogli zasnąć. Będą wiecznie gotowi, by zerwać się z łóżka i ruszyć do walki.
Pozbawieni snu w końcu popadną w obłęd. Będę pokazywać się tylko im, a jako
że nikt nie będzie ginął, to ludzie nie będą wierzyć w atak stwora. Zostaną więc
z problemem sami.
Plan wydawał się świetny, lecz apetyt nie dawał mi spokoju. Przyszłam tu
w konkretnym celu. Zabić i zjeść tego, kto jest winny. Najeść się do syta, by nie
musieć przez długi czas żywić się niewinnymi żebrakami. Ten, przed którego
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oknem stałam, nie zaśnie. Będzie gotowy. Musiałam więc wybrać inny cel.
I wiedziałam jaki.
Byłam już w tej sypialni. Wiedziałam, gdzie stoi łóżko. Wiedziałam, że śpi
tam sam. Słyszałam jego chrapanie przez szyby. Widziałam przez okno zarys
jego ciała. Wiedziałam, że to musi być szybka akcja. Że nie mogę dać mu czasu
na złapanie kija.
To się nie powtórzy, Gregor. Byle, żebyś zareagował jak twój poprzednik.
Wylądowałam na dachu. Zawisłam tuż nad oknem. A potem zastukałam pa
zurem w szybę.
Podszedł do niej dość szybko. Widziałam kontur kija, który trzyma w dłoni.
Nic ci to nie da, Gregor. Teraz jestem profesjonalistką.
Nie otworzył okna. Cofnął się i stanął w kącie izby, patrząc wciąż w moją
stronę. Pamiętał jeszcze nasze spotkanie. Wciąż się bał. Ale był tu sam. Nie miał
szans na ucieczkę.
Ponownie wyciągnęłam dłoń do okna. Zastukałam szponami w szybę.
Być może w rytm piosenki. Choć szczerze mówiąc nie miało to tak zabrzmieć.
Nie skoczył do okna. Ruszył ku drzwiom znajdującym się po drugiej stronie
domu. Jeszcze lepiej.
Przefrunęłam nad dachem. Zawisłam nad drzwiami i czekałam.
Niemal natychmiast wybiegł na śnieg. Był wielki jak wtedy. Zapewne tak
samo silny. A jednak tym razem to on się bał. Nie ja.
Skoczyłam na jego plecy. Wbiłam szpony w barki. Padł na śnieg, puszczając
kij. Wgryzłam się w jego szyję tak, że ścisnęłam zębami nie tylko tętnicę,
ale i gardło. Nie krzyknął. Wydał z siebie jedynie żałosny jęk. A potem
zamarł, przytłoczony drobnym, opierzonym ciałem Kruszynki i zalany kałużą
własnej krwi.
Zdziwiłam się, że tak łatwo wciągnęłam jego wielkie, ciężkie ciało do środka.
Zamknęłam za sobą drzwi. A potem siadłam na wielkim, zakrwawionym,
martwym cielsku i wyrwałam szponami spory kawałek mięsa. Wzięłam je
do ust. Jego jeszcze ciepła krew ściekała po moim opierzonym podbródku.
Delektowałam się pokarmem tańczącym po przełyku. Z rozkoszą oblizywałam
szpony z posoki. Najadłam się, a zjadłam jedynie jedną trzecią masywnego
cielska. Później siedziałam na brzegu łoża mego niegdysiejszego oprawcy,
zastanawiając się, czy jest szansa, bym przetransportowała ciało do mej
kryjówki na poddaszu świątyni. A jeśli nie tam, to może chociaż do lasu.
Szybko odrzuciłam ten pomysł. Ślady krwi zaprowadziłyby do mnie chłopów.
Musiałam być ostrożna. Ale nie mogłam zmarnować takiego mięsa. To był
posiłek na dwa tygodnie. Wart trzech, może czterech żebraczych żyć.
Rozejrzałam się wokół po izbie. Złapałam nóż rzeźniczy oraz największy
wór, jaki znalazłam. A potem zaczęłam go ćwiartować i pakować do środka.
56

Karol Walasek
 tedy z dumą stwierdziłam, że wciąż jeszcze jest we mnie coś z człowieka.
W
Wciąż potrafiłam korzystać z narzędzi.
Napełniłam tobół. Podniosłam go. Z irytacją stwierdziłam, że krew przecieka
przez materiał. Zrobię ścieżkę do swej kryjówki, jeśli wezmę go w ten sposób.
Zrobiłam więc inaczej. Rozsypałam mięcho po izbie. Zrobiłam tu bałagan. Niech
myślą, że jestem tylko żarłocznym zwierzęciem. Niech nie sądzą, że potrafię
myśleć. Wór schowałam pod węglem w kominku. Może ktoś kiedyś go spali
i pozbędzie się dowodów. Potem spakowałam kilka kawałków ciała w garnek.
Przecież on nie przecieknie. Tylko jak zabrać go ze sobą, kiedy mam odlecieć?
Przez okno wleciały do wnętrza pierwsze promienie słońca. Świt. Jeszcze
dużo czasu, nim zbiorą się ludzie. Ale ja musiałam uciekać. Rozsypałam
więc ponownie truchło. Wściekła na siebie cisnęłam garnkiem w podłogę.
Potem otworzyłam okno i wyleciałam przez nie pod postacią sowy. Po drodze
stwierdziłam, że mogłam zjeść jeszcze trochę. Teraz już było jednak za późno.
A jednak czułam satysfakcję. Byłam najedzona. Długi czas mogłam teraz
nie zabijać żebraków. Co więcej zabiłam kolejnego z moich morderców. Zostało
ich czterech. I teraz już wiedzieli, że nigdy nie będą mogli zmrużyć oka. Ja zaś
czułam jeszcze większą radość i pojęłam, że nie muszę spieszyć się z zemstą. Im
dłużej to będzie trwało, tym bardziej będą popadać w obłęd. A ja wiedziałam,
jak przeżyć, żeby nikt nie zwracał na mnie uwagi. Miałam więc czas na zemstę.
Miałam dużo czasu. Nie sądziłam tylko, że to zdarzenie ściągnie kłopoty. Kłopoty,
które zwały się Reigon.
***
Reigon był łowcą potworów znanym w całym królestwie. Kiedy wieśniacy
zobaczyli rozszarpane szczątki Gregora, zorganizowali zbiórkę pieniędzy,
by go wynająć.
– Potwór wciąż przychodzi! – krzyczeli. – Trzeba wynająć łowcę, bo nie
wiadomo, kto będzie następny!
– Widziałem go nocą! – mówił ten z morderców, przed którego oknem stałam
ostatnio. – Cudem nie wybrał mnie!
– Każdy może być następny! – krzyczeli chłopi, a najgłośniej krzyczeli moi
oprawcy. Czterech z sześciu. Paskudni zwyrodnialcy. Moje przyszłe posiłki.
Reigon przybył na ich wezwanie. Nie wiedziałam o tym przez długi
czas. Nie wracałam do wioski. Spędzałam teraz beztroski czas w mieście,
za dnia drzemiąc w świątyni Ogniowładnego przy pieśniach ludu i modłach,
a nocą błądząc niczym śmierć po ulicach biedoty i znajdując kolejnych ledwo
zipiących żebraków.
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Jego przybycie mnie zaskoczyło. Przybył nocą, gdy akurat zwiedzałam
 kolice, bezszelestnie skacząc po dachach kamienic. Wjechał do miasta na czar
o
nym koniu. Ubrany w ciemną pelerynę i kapelusz. U pasa zawieszony miał
srebrny miecz. Z tobołów wystawała kusza. To wszystko nie zwróciłoby mojej
uwagi, gdyby nie fakt, że natychmiast zaczął rozglądać się po dachach. Skryłam
się przed jego wzrokiem. Czułam jednak specyficzny zapach cudzoziemca.
Nie śmierdział w sposób, który odstraszałby ludzi. Jego zapach jednak był dla
mnie wyjątkowo mocny i kuszący. Czy to wabik? Szczęście, że wciąż panowałam
nad swym umysłem. Nie wędrowałam jak pies za szynką. A jednak coś kazało
mi za nim chodzić.
Łowca potworów zatrzymał się w karczmie. Wynajął pokój i spędził tam całą
noc. Zignorowałam go wtedy. Stwierdziłam, że nie mógł tu przybyć po mnie.
Jak by tu trafił? Przecież moimi ofiarami nikt się nie interesuje.
Jego obecność nie dawała mi spać. Za dnia, pod postacią sowy, siedziałam
na poddaszu jednej z kamienic, obserwując dzielnicę biedy. Chciałam się
upewnić, że nie trafił już na trop. Jego zapach poczułam koło południa. Wszedł
na moją ulicę, jakby miał jakiś instynkt, szósty zmysł, który pozwalał mu tropić
bestie. Zaraz za nim szedł posterunkowy ubrany w barwy miasta oraz kape
luszowy hełm. Weszli pomiędzy żebraków.
– Powie mi pan, co tu robimy, panie Reigon? – spytał stróż prawa. – Ponoć
bestia zabija we wsi, nie tutaj.
– Bestia zabija tam raz na pół roku – rzekł łowca potworów, niespiesznie
przemierzając uliczkę. – Niech mi pan wymieni chociaż jedno zwierzę, które je
tak rzadko. Nawet bogom daje się ofiary przynajmniej raz w miesiącu.
– Mowa tu o upiorze – zauważył posterunkowy. – Istocie z zaświatów.
– Zapewniam pana, że nawet takie istoty muszą jeść – rzekł. – A jedno jest
łowisko, gdzie nikt nie zauważy znikających ludzi.
Zatrzymał się. Spojrzał na jednego z żebraków. Wyciągnął z sakiewki srebrną
monetę i podał mu. Natychmiast wzbudził zainteresowanie pozostałych.
– Mam jeszcze kilka takich srebrników do rozdania. Ale kolejne będą
za informacje.
– Ja dużo wiem – odezwał się jakiś starzec. – Niech łaskawy pan pyta, o co chce.
– Słuchajcie więc uważnie – oznajmił donośnie. – Nocami po mieście krąży
upiór, który poluje na ludzi. Widział go ktoś z was?
Zakrzyknęli chórem i zaczęli przepychać się do łowcy.
– Cisza! – zawołał tamten. – Jeśli nie zamilkniecie, nie zostawię
pieniędzy nikomu!
Uciszyli się i skulili pokornie.
– Mówcie pojedynczo. – Wskazał starca, który zgłosił się jako pierwszy. – Naj
pierw ty.
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– No to chodzi tu taki – rzekł nieco zafrasowany. – Nocą wędruje tymi uli
cami, skryty pod płaszczem. Szuka tych, którzy już konają. Mówią, że to sama
śmierć przypomniała sobie o nas, nędzarzach.
– Nonsens – odparł Reigon. – Nie ma czegoś takiego jak wędrująca śmierć.
Są za to potwory. I jeden z nich poluje na was regularnie. Czas ukrócić te łowy.
– Ona daje nam dobrą śmierć – odezwał się ktoś z tłumu. – Kiedy nie mamy
już siły żyć. Kiedy zaczynają nas zjadać szczury. Ona daje nam śmierć, którą
sami boimy się sobie zadać.
– Ona was zjada – rzekł łowca. – Wykorzystuje was. A ja, w zamian za wydanie
jej, daję wam prawdziwe zbawienie.
Ponownie wskazał sakiewkę z monetami.
– No więc dalej! Kto mi ją opisze?
Jedna kobieta, której wiek ciężko ocenić, podniosła dłoń. Wskazał ją ręką.
– Jest opierzona. Ma pazury i kły. I nosi kaptur.
Rzucił jej monetę.
– Jest niska – odparł inny. – Mi sięga może do piersi.
Kolejna moneta wpadła do dłoni żebraka.
– Pojawia się mniej więcej raz w tygodniu. Tylko nocą.
– I ma wielkie, świecące oczy.
Dwie monety.
Reigon uśmiechnął się pod nosem.
– Jak będziecie mieli więcej informacji, przyjdźcie na poste
runek – rzekł. – Za każdą niezmyśloną będzie srebro. Za zmyśloną chłosta.
Poznam prawdę. Znam się na potworach.
– A jak sami złapiecie i ukatrupicie paskudę, to dam wam cały worek takich
srebrników – dodał posterunkowy. – Nie będzie potwór po moim mieście
żerował. Tfu, tfu!
***
Tej nocy siedziałam w bezruchu na poddaszu świątyni. Nie schodziłam na ulicę.
Nie pokazywałam się. Czułam strach. Wyglądało na to, że muszę uciekać.
Że muszę znów znaleźć bezpieczne żerowisko. Ale gdzie? Nie było innych miast
w pobliżu mojej wioski. Nie chciałam też wracać do lasu. Tam trudniej przeżyć.
Tam zwierzyna jest szybka i czujna. Myśliwi zaś natychmiast zauważali ślady
moich kolacji. A gdy widzieli nadjedzone przeze mnie ciała zwierząt, natych
miast robili nagonkę.
Tu było mi wygodnie. Dlatego stwierdziłam, że się nie poddam. Będę walczyć
o to miejsce. Będę bronić mojego terytorium. Dla siebie i dla dziecka, które siedzi
w moim łonie. Które czeka, żeby przyjść kiedyś na świat.
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Tak właśnie dotarłam na dach posterunku, gdzie w postaci sowy
wypatrywałam żebraków, którzy mogliby chcieć mnie wydać. Wyglądało na to,
że Reigon nie żartował. Widziałam, jak żandarmi wyprowadzają żebraków
i tną ich batogiem przez plecy. Reigon zaś stoi i patrzy na to w zamyśleniu.
Poznawał prawdziwe informacje. Szukał już konkretnej kreatury. A może
po prostu zgadywał?
Gdy patrzyłam na niego z dachu, niewielką uwagę przykładałam do
obserwacji innych. Raz dałam się zobaczyć dziecku.
– Mamusiu! Patrz! Sowa! – zawołało, wskazując na mnie palcem.
Reigon natychmiast odwrócił się w moją stronę. Spojrzał mi w sowie oczy
i uśmiechnął się, jakby wiedział, na kogo patrzy. A potem sięgnął w stronę
niewielkiej kuszy, którą trzymał przy udzie. Natychmiast zerwałam się do
ucieczki. To był mój błąd. Wypłoszył mnie. Sowa nie zareagowałaby tak na kuszę.
Dopiero na atak. Kolejnym błędem było to, że poleciałam od razu do świątyni.
Spanikowałam. Nie myślałam. A on miał już pewność nie tylko co do mego ga
tunku, jeśli jako taki istniał, ale też co do miejsca, w którym się ukrywam.
***
Do nocy czekałam na poddaszu. Wypatrywałam go w świątyni, gotowa na starcie.
Tu na poddaszu czułam się bezpieczna. Żaden człowiek nie był w stanie dotrzeć
w to miejsce. A poza tym miałam ochotę to zakończyć. Niech się stanie, co ma się
stać. Tradycyjny pojedynek. Z jednej strony łowca potworów, z drugiej potwór.
Nie zawiódł mnie. Nocą wszedł do kościoła. Ubrany w swój czarny płaszcz
i czarny kapelusz. U boku miał srebrny miecz. W dłoni nabitą kuszę. Zamknął
za sobą drzwi. Szedł powoli, wodząc wzrokiem po świątyni. Wiedział, gdzie
szukać. Patrzył w górę.
Skryłam się w cieniu tak, by go widzieć, sama nie będąc zauważoną.
– Gdzie jesteś, strikso? – spytał. – Wiem, że kryjesz się tutaj! Sprytna.
Wm
 iejscu, gdzie przeciętny człowiek nigdy by się ciebie nie spodziewał!
Milczałam. Czekałam na jego ruch. Jednak już na początku pojęłam, że wiele
mogłabym się od niego dowiedzieć. W końcu nawet nie wiedziałam, kim tak
naprawdę jestem. On natomiast rozpoznał mnie bardzo szybko.
– Jak smakują ci żebracy? – pytał, będąc już w połowie świątyni. – Lepsi niż
mieszkańcy wsi? Zakładam, że ci dwaj nie byli przypadkowi! Powiedz, czy to oni
cię zabili? Ciebie i twoje dziecko?!
Wzdrygnęłam się. Choć „wzdrygnąć” to tak trafne spostrzeżenie, jakby
szpony nazwać paznokietkami. Ciarki przeszły po całym moim martwym ciele.
Skąd on tyle wiedział? Jak on to wszystko poznał?
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– Domyślam się, że jestem pierwszą osobą, która wie, co tobą kieruje – mówił
ładnie, ale wciąż nakładał bełt na cięciwę kuszy. – Nie dziw się. Ta klątwa tak
działa. Każdy upiór rodzi się z czegoś konkretnego. Takie jak ty powstają z ofiary
o dwóch sercach. Z kobiet zamordowanych w ciąży. Najpierw zamordowałaś
pierwszego. Potem wróciłaś po drugiego. Domyślam się, że ten, na którego
patrzyłaś przez okno, był kolejnym. Powiedz mi, czy byłby ostatni?
– Było ich sześciu! – krzyknęłam i szybko przemknęłam cieniem, by nie
odnalazł mojej pozycji.
Nie wiem, czemu to zrobiłam. Nie wiem, czemu się odezwałam. Przecież był
moim wrogiem. Człowiekiem, który przybył mnie zabić. A jednak musiałam mu
odpowiedzieć. Musiałam się wybronić.
– Niedobrze. Jednego jeszcze bym przebolał. Ale nie mogę pozwolić ci zabić
kolejnych czterech ludzi.
– To nie ludzie! To potwory! – syknęłam swym przeraźliwym, jęczącym
głosem, który rozszedł się echem po gmachu świątyni.
Przemknęłam ponownie cieniem. Dawno się nie odzywałam. Nie zauważyłam
wcześniej, jak zmienił się mój głos.
– Zróbmy tak! – rzekł łowca potworów. – Podaj mi ich imiona. Ja zapewnię im
karę. Powiem, kto winien jest zabicia cię! Poniosą karę! Ty zaś wyjdziesz do mnie.
Zabiję cię i zgarnę nagrodę. To będzie zapłata za to, że wypełnię twoją zemstę.
Syknęłam wściekle.
Niedoczekanie. Jak może mi proponować coś takiego?!
Przemknęłam w cieniu. Obrócił głową za mną, ale zgubił mnie wcześniej, niż
się zatrzymałam. Był czujny. Ale ja byłam szybsza.
– Daj spokój! – Rozłożył ręce. – Przecież wiem, że to dla ciebie męka!
Nie chcesz zabijać tych ludzi! Byłaś kiedyś taka, jak oni!
– Chcę żyć! – krzyknęłam, po czym przeleciałam na drugą stronę gmachu
świątyni.
Wodził za mną wzrokiem. Patrzył coraz trafniej.
– Mówiłem ci – powiedział. – To nie jest życie. To katusze! Ja je zakończę!
Uwolnię twą duszę! Za twoją zgodą lub bez niej!
Milczałam. Złapałam się na tym, że zaczynam zastanawiać się nad
jego propozycją.
– Przysięgam, że nie dam im żyć! – kontynuował. – To oni są potworami!
To oni doprowadzili cię do tego stanu! Ale ja wiem, jak cię uwolnić!
– Ja nie chcę się uwolnić! – krzyknęłam. – Chcę żyć! Mam dla kogo!
Zmarszczył brwi. Przez chwilę myślał. Potem złapał się za głowę
i westchnął ciężko.
– Ono się nigdy nie urodzi, moja biedna. Umarło wraz z tobą. Tamtej nocy!
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– Nie! – Teraz z mojego gardła wydobył się niemal ryk. – Ono żyje!
Ono przyjdzie na świat!
Byłam nieostrożna. Dlatego nie uciekłam. Dałam mu szansę. A kiedy Reigon
dostaje szansę, wykorzystuje ją. Posłał za mną strzałę.
Srebrny bełt przebił mi ramię. Jęknęłam i upadłam na podłogę. Rozbiłam się
tuż za ołtarzem.
– Przykro mi! Tak to już jest. Jesteś striksą. Nie pierwszą, na jaką poluję.
Wiem, jak to działa. Wiem, skąd bierze się taka klątwa.
Leżałam, słysząc jego zbliżające się kroki. Chciałam się podnieść. Ból mnie
jednak sparaliżował. Dawno się tak nie czułam. To bolało bardziej niż bicie
kijem, jakim częstował mnie Gregor. Ale nie bolało tak, jak wszystko, co wyrządzili
mi tamtej pamiętnej nocy. Wstałam więc. Syknęłam. Potem skoczyłam w cień
między kolumny. Posłał za mną kolejną strzałę. Ta tym razem wbiła się w ścianę.
– Wiem, co myślisz – rzekł. – Zastanawiasz się, czemu ci proponuję takie
rzeczy. Czemu zapewniam, że kiedy dasz się zabić, ja dokonam twojej zemsty.
Przecież mogłabyś zrobić to sama. Przecież po to księżyc powołał cię do życia.
Zgadł. Trafił w dziesiątkę.
Nie odzywałam się. Stałam ranna za kolumną, świadoma tego, że nie mogę
już latać. Że coś w ranie nie pozwala mi się przemienić. A nawet jeśli, to i tak nie
poruszę rannym skrzydłem.
– A ja ci powiem, że to uczciwy układ – mówił, zbliżając się powoli. – Tobie
taka zemsta zajęłaby jeszcze ze dwa lata, licząc, że zabijasz jednego na pół
roku. W tym czasie wynajmą innych łowców. Zapewniam cię, że ci nie będą tak
skorzy do paktów. Tym bardziej, że jeśli nie wyjdę stąd z twym ciałem, to mnie
wyniosą martwego. Łowcy więc będą wiedzieć, że nie idziesz na kompromisy.
Ja zapewniam ci spokój ducha. Zapewniam ci wybawienie. Ulgę taką, jaką ty
proponowałaś żebrakom.
Znów się wzdrygnęłam. Czemu ten łowca mówi takie straszne rzeczy?
Czemu nie da mi spokoju?
Słyszałam, jak powoli zbliża się do mojego filara. Przemknęłam dalej.
W głębszą ciemność. Między rzeźby. Zamarłam w mroku, czekając. Będzie tędy
przechodził. Jeśli mnie nie zauważy, zabiję go, zjem i odzyskam siły. Znów będę
mogła kontynuować swoją wendettę.
– Zabiję ich – mówił. – Zapewniam, że najpierw udowodnię ich zbrodnię,
a potem dopilnuję kary. Ale muszę mieć dowód. Muszę mieć twoją głowę.
Wieśniacy cię poznają. Twój Filip cię pozna. Wszyscy będą wiedzieli, co się
wtedy stało. Będą wiedzieli, co wycierpiałaś. Tylko pójdź po dobroci.
Zobaczyłam go. Właśnie mijał rzeźbę. Nie zauważył mnie. To była jedyna
szansa. To była ta chwila. Wyskoczyłam na niego, tnąc powietrze ostrymi ni
czym miecze szponami. Odskoczył. Szpony jednak dopadły jego ramienia.
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Kusza upadła na posadzkę. Strzała wystrzeliła gdzieś w powietrze i zniknęła
w mroku. Ja cięłam zjadliwie pazurami, a on, walcząc z krwawiącą gęsto raną,
złapał za miecz.
Srebrne ostrze strzeliło w moją łapę, odcinając mi trzy palce. Jęknęłam
z bólu. Nie zatrzymałam się jednak. To nie był przeciwnik taki, jak Gregor.
To był zawodowiec.
– Jeszcze nie jest za późno! – krzyczał, wymachując przed sobą mie
czem. – P
 odaj mi ich nazwiska!
– Nie pamiętam! – ryknęłam, po czym odbiłam się działającym skrzydłem od
ziemi i wzleciałam w mrok.
To był dziwny lot. Bardzo niekontrolowany. Ale to jedyny sposób, by szybko
zniknąć z pola widzenia łowcy. Znów ukryłam się w cieniu. On, wciąż trzymając
miecz w ręce, oderwał rękaw od koszuli, po czym ścisnął ranę, próbując
zatamować krwotok.
– Przemyśl to szybko. Upływa mi krew, więc muszę cię zabić już
za chwilę. No, chyba że dasz mi czas, bym się opatrzył. Wiem, też jesteś ranna.
Ale powiedzmy sobie szczerze. Tylko jedno z nas może wyjść stąd żywe. I dla nas
obojga będzie lepiej, jeśli to ja przeżyję.
Zbliżał się do mnie. A ja chciałam żyć, mimo, że kilkakrotnie się wahałam.
Może faktycznie byłoby lepiej. Może dokonałby zemsty za mnie. Ale co wtedy?
Czy czeka mnie życie wieczne, nawet jeśli stałam się potworem? Czy został mi
tylko i wyłącznie ogień potępienia? I przede wszystkim co z dzieckiem?
Złapałam się ranną ręką za brzuch. Ono tam było. Czułam je. Łowca mógł
mówić swoje. Ale ja wiedziałam, że pod sercem mam nowe życie.
Nagle poczułam zastrzyk siły. Tak, jakbym przypomniała sobie, że nie walczę
wyłącznie dla siebie. Robię to też dla dzieciątka. A także dla księżyca i zemsty.
Wyskoczyłam na niego. Byłam szybsza. Byłam silniejsza. Byłam pieprzo
nym upiorem. Cięłam go przez twarz. Jeden z moich pazurów przejechał
po szyi. Krew bryznęła na posadzkę świątyni. On jednak zachował się jak fa
chowiec. Nie panikował. Machnął mieczem w moją stronę. Srebrna klinga
przecięła powietrze tuż przed moimi sowimi oczami. Ledwo tego uniknęłam.
Ostrze zatańczyło w jego dłoni. Ruszyło w moją stronę. A tuż za nim biegł
nieugięty łowca. Cofałam się, póki nie poczułam na plecach dębowych drzwi.
Wyjście ze świątyni. A z p
 rzodu srebrny miecz.
Uskoczyłam. Ostrze wbiło się w drzwi. Zablokowało się. A ja miałam prostą
drogę, by ciąć łowcę przez brzuch. I zrobiłam to.
Reigon splunął krwią i upadł swoim krwawiącym zewsząd cielskiem,
popychając drzwi. Spojrzało na mnie światło księżyca. Pełnia, której blask
zalewał dachy miasta.
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Purpurowa posoka lała się po posadzce, a Reigon miotał się jeszcze pod moi
mi nogami, patrząc na mnie gasnącymi oczami.
– Naprawdę… bym… ich… ukarał… – wyjąkał.
Pochyliłam się nad nim. Spojrzałam w jego twarz, z której uchodziło życie.
W jego oczach zobaczyłam strach. Pogodził się jednak z losem. Wiedział, że to
może się tak skończyć. Był cholernie dobrym łowcą. Specjalistą. Ale umierał.
– Teraz to ja się nad tobą ulituję – rzekłam, patrząc na niego troskliwie. A potem
wbiłam swoje kły w jego tętnicę szyjną i wciągnęłam w mrok wnętrza świątyni.
Pierwszy raz kosztowałam krwi łowcy potworów. Skłamałabym, gdybym
powiedziała, że nie było mi go szkoda. Nigdy przedtem i później nie miałam
godniejszego przeciwnika. To dzięki niemu… A może przez niego stałam się
słynna. I czekało mnie wiele problemów. Wiele walk z łowcami. Wiele trudu
związanego z dokonaniem zemsty. Tym bardziej, że pozostali przy życiu wino
wajcy wyjechali z wioski napędzani strachem. Dwóch z nich udało mi się później
dopaść. Chyba dwóch… Nie jestem pewna, co do drugiego. Kiedy dorwałam go
w zaułku, wyglądał zupełnie inaczej niż w dniu, kiedy mnie zabił. Stoczył się.
Tamtego dnia niewiele różnił się od moich kochanych żebraków. Pozostali wciąż
próbują mi uciec. Ale nie poddam się. Wytropię ich, choćbym miała przemierzyć
cały świat.
W dniu walki z Reigonem jednak nie zaprzątałam sobie głowy moją zemstą.
Jadłam jego mięso. Piłam jego krew. Cieszyłam się, że jeszcze trochę pożyję.
Chociaż…
Czy to można nazwać życiem?

Karol Walasek
Jestem absolwentem matematyki w finansach, za dnia szary pracownik banku, nocą
nieustraszony twórca światów. Hobbistycznie piszę od dziewiątego roku życia.
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Feranos

Tuż przed drzwiami zdałem sobie sprawę, że nigdy nie byłem w psychiatryku.
Nie za bardzo nawet wiedziałem, czego się spodziewać. Bazując na amery
kańskich filmach – wszystkiego; na tych polskich właściwie też. Czy będzie
wyglądał jak więzienie? Szpital? A może coś pomiędzy? Czy nasze szpitale i tak
już nie wyglądają jak więzienia?
Otwieram szklane drzwi. Nie wygląda to tak źle, jak mogłoby wyglądać.
– W czym mogę pomóc?
Wychodzi do mnie pielęgniarka, lat około trzydzieści pięć, drobna, urocza.
Bodajże pielęgniarka. Może salowa, a może pomoc medyczna, może ratownicz
ka, a może jest jeszcze jakieś stanowisko czy funkcja, o którym wcześniej wcale
nie słyszałem. Nigdy nie jestem pewien, zawsze gubię się w tych zawiłościach.
Nie wiem, kto kim jest, kto czym się zajmuje, kto gdzie pracuje i tak dalej,
ale zgaduję, że to pielęgniarka.
– Zostałem wezwany w sprawie śmierci Angeliki Wyszyńskiej.
– Pan z prokuratury? – pyta.
– Z policji – odpowiadam, wyciągając odznakę. – Na specjalną
prośbę prokuratora.
– Tego nie ma w procedurach – odpowiada trzeźwo. Czujna.
– Tak, wiem.
Nie mam zamiaru nic więcej mówić, ale widzę, że ona też nie chce
poprowadzić mnie do denatki. Chyba po prostu nie wie, jak mi to powiedzieć.
Mierzymy się wzrokiem. Czekam, aż dojdzie do jedynego słusznego wniosku,
że jestem policjantem, z odznaką, a skoro wezwał mnie prokurator, to oczekuje
się od niej, że mnie zaprowadzi.
– To naprawdę przykry widok – ostrzega, odwracając się i idąc w kie
runku schodów.
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„Przykry widok”. Mariusz, dzwoniąc do mnie, powiedział: „Ja pierdolę, jaka
rzeź, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, chodź, przyjedź. Drzwi były
zamknięte, nikt nie mógł wejść, są kamery na korytarz, żadnych śladów, a dziew
czyna wygląda jakby… jak… musisz to zobaczyć”.
Więc przyjechałem.
Prawdopodobna pielęgniarka idzie bardzo powoli, a ja za nią. Ruszamy scho
dami w dół. Krok po kroczku. Przyglądam się jej, w sumie pierwszy raz widzę
ładną pielęgniarkę. Jak ja leżałem w szpitalu, jeszcze jako dziecko, to zawsze
były takie grube, stare i brzydkie, zupełnie inne niż te w filmach, które wte
dy oglądałem.
Może te ładne idą na psychiatrię? Czy w ogóle pielęgniarki robią specjalizację?
– Czy pielęgniarki robią specjalizację? – pytam.
– Tak – odpowiada mi.
Może te ładne idą na psychiatrię.
Trafiamy do piwnicy, choć bardziej pasuje mi tu nazwa „podziemia”. Piwnice
kojarzą mi się z ogórkami, dżemami i innymi fantami, które trzymała mama.
Może jakimś rowerem. Choć teraz, odkąd pracuję w policji, kojarzą mi się też
z narkomanami i menelami, i z dziecięcymi zwłokami zawiniętymi w worek
na śmieci. Tu natomiast wita mnie hol i szeroki korytarz z drzwiami ciągnącymi
się po obu stronach. Aż przeszły mnie ciarki, wygląda jak akademik.
– Ładnie tu – mówię, chcąc zagadać. Urocza pielęgniarka, kto by nie
skorzystał, by wydusić z niej choćby cień uśmiechu.
– Przed remontem było gorzej – odpowiada. Jej głos jest dziwny, jakby
martwy czy zimny, pusty, jakby była w jakimś mentalnym letargu, katatonii lub
nie spała od doby.
Widzę nad sobą kamery: jedna na korytarz, kolejna po drugiej stronie.
Dostrzegam jedyne uchylone drzwi. Słyszę dobiegające stamtąd męskie głosy.
Pielęgniarka staje w miejscu, oznajmiając mi milczeniem, że dalej nie idzie.
Ja idę.
Mijam drzwi.
O kurwa.
Pomiędzy mną a nią, Angeliką, a raczej tym, co z niej zostało, stoi Mariusz z le
karzem. Nie widzę wszystkiego, ale już rozumiem, dlaczego do mnie zadzwonił.
Przykry widok? Przykry widok to pęknięty wyświetlacz telefonu. Przykry widok
to stary pies, któremu już nie trzyma zwieracz. Przykry widok to drzwi auto
busu zamykające się przed nosem biegnącej schorowanej babci.
To jest, kurwa, jebany koszmar.
Dziewczyna leży na środku pomieszczenia, ale krew jest nawet na suficie.
– Co tu się stało? – pytam, wchodząc. Stukam w drzwi, aż palec boli. Ciężkie,
solidne, wytrzymałyby uderzenie samochodu.
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Patrzę na miejsce zbrodni, cholerną kaźń.
Palce Angeliki są zaciśnięte na sprężynie. Wyraźnie nie ma paznokci.
Dostrzegam je, leżące obok rozprutego materaca. To właśnie stamtąd
wyciągnęła najłatwiej dostępną ostrą rzecz w pokoju. Na przedramionach miała
ślady po sznytach, zarówno blizny, jak i nowe zadrapania, wykonane zagiętym
kawałkiem drutu.
– Co jest z jej szyją? – pytam.
– Prawdopodobnie chciała poderżnąć sobie tą sprężyną gardło. Nie szło jej,
więc wbiła ją w krtań, ale rana była zbyt mała. Wkręcała sobie kolejne oczka,
żeby się wykrwawić, ale i to się nie udało. Może myślała, że jak wyrwie ją sobie
z szyi, to wtedy się wykrwawi. Niestety czy stety, czy… Sam nie wiem. Sprężyna
ominęła tętnice, więc kiedy szarpnęła, pozbyła się po prostu wielkiego kawałka
skóry – mówi lekarz prostym językiem.
Szok naruszył chyba lekarską maskę braku skrupułów i pretensjonalnego
profesjonalizmu, bo mówi jak normalny człowiek. Choć w jego oczach dalej
widzę tę nutkę wywyższania się.
„To ja siedem lat zmarnowałem na amfetaminie w prosektorium, dziś
możesz się ogrzać w mojej światłości”.
– Tymon Kilian – przedstawiam się.
– Doktor Dariusz Morszczuk – odpowiada lekarz, podając mi dłoń.
Tak jak myślałem… „Doktor”. Czy ja przedstawiam się jako „nadinspektor”?
Nie, bo po co, ale lekarz zawsze musi powiedzieć, że jest doktorem, nawet jak
nie jest. Kiedyś skończę doktorat tylko po to, żeby odpowiedzieć: „Nie, nie, to ja
tu jestem doktorem”.
– Nigdy czegoś takiego nie widziałem – mówię.
– Nikt nie widział. To jest jakaś chora sytuacja. – Słyszę jakże lekarską diagnozę.
Koszmar. Rozcięte ręce, brzuch, szyja, wszędzie krew, aż dziw, że tyle się
tego w człowieku mieści. Widziałem parę miejsc zbrodni, samobójstw, ale to
przechodzi ludzkie pojęcie.
– Musiała być mocno zdeterminowana, co jej dolegało?
– Teraz to już sam nie wiem – odpowiada Morszczuk. – Przybyła do nas
z depresją. Tych parę miesięcy temu, kiedy się u nas zjawiła, wydawała się…
w sumie normalna. O ile rozumie pan, co mam na myśli. – Nie wiem, co w głowie
psychiatry oznacza termin „normalny”, nawet nie wiem, co oznacza w mo
jej. – Ludzie czasami tak mają. Psychologowie radzą zmienić swoje życie, a oni
próbują. Jak im się nie udaje, szukają pomocy tutaj. Liczą, że po paru miesiącach
będzie lepiej. Sądziliśmy, że to właśnie taki przypadek, ale odkąd tu przyszła,
zaczęło być coraz gorzej. Po paru tygodniach atakowała innych, zdiagnozowano
u niej schizofrenię paranoidalną, bardzo szybko postępującą, jej stan pogarszał
się z dnia na dzień. Słyszała głosy, była agresywna. Leki standardowe, takie,
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jakie biorą dziesiątki ludzi. Mimo wszystko… Rzeczy, które mówiła na terapii,
były coraz bardziej przerażające. Mówiła o tym, że kiedy tylko zostaje sama,
w ciemnościach, nawiedza ją demon. Dostawała ataków paniki, opowiadała
o ciemności, która chce ją zabić, dlatego cały czas włączaliśmy światło.
Zaczęliśmy podawać jej silniejsze leki, ale zaczęła robić sobie krzywdę. W końcu
musieliśmy zamknąć ją w izolatce. Taką decyzję podjąłem osobiście, wczoraj.
– Wczoraj?
– Tak. Wczoraj została tu zamknięta. Nie płakała, nie błagała, tylko skinęła
głową, wyglądała na smutną. Burknęła coś o głosach w ciemności i tyle. Zapytała,
czy cały czas będzie paliło się światło. Odpowiedziałem, że tak.
– Coś jeszcze mówiła?
– Ale że wszystko? – odpowiada pytaniem, jakby z przekorą. – Tak, mówiła
o tym, że jej krew jest zakażona demonizmem. Mówiła o tym, że numerolo
gicznie jej data wskazuje na to, że umrze pojutrze. Serio, podała konkretną
datę na pojutrze. Mówiła również o tym, że nie znosi śniegu w uszach. Tęskni
za latającym wielorybem. Mówiła o tym, że ordynator kradnie jej świeczki
z pokoju. A, no i mówiła o tym, że przyjdzie Książę Wojny i ją pomści, i trzeba
mu przekazać, że trzynastotysięczny dzień będzie jego ostatnim. Co jeszcze?
Mówiła, że marcepan…
– Kto przyjdzie? – wtrącam.
„Książę Wojny” to mój nick na PlayStation.
– Książę Wojny.
– Rozumiem – kłamię.
Kretyński zbieg okoliczności, nieważne.
Ciekawe, ile to trzynaście tysięcy dni?
– Ktoś tu wchodził? – pytam.
– Nie – odpowiada tym razem Mariusz. – Widziałem monitoring. W ciągu
całej nocy nikt nie wchodził, nikt nie wychodził. O dziewiętnastej dostała leki,
potem została zamknięta. I tyle.
Rozglądam się. Ściany z twardych poduszek, takich jakby materacowych.
Od wewnątrz nie ma klamki, więc wyjść nie można. Małe okienko, zbyt małe,
żeby się przecisnąć, nawet dziecko miałoby problem, zresztą i tak jest zabite
siatką. Wygląda jak światełko w tunelu, przypomnienie o tym, że to jeszcze ten
świat. Pod sufitem jarzeniówki, również zabezpieczone kratą. Obie żarówki
migają. Jedna co jakieś dwie sekundy, druga mniej więcej co cztery i pół. Nigdy
wcześniej nie byłem w szpitalu psychiatrycznym, ale wiem, że jarzeniówki
muszą migać. Każdy to wie.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo nie chcę na to patrzeć. Na nią, na to, co
ze sobą zrobiła. Podejście drugie. Kucam i spoglądam w dół.
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Sprężyna jest cała zakrwawiona i tępa, a skóra na brzuchu porozcinana,
z wyraźnymi ranami wywołanymi skręconym tępym drutem, porwana od spoje
nia łonowego aż po mostek. Widać, że to robota szaleńca, bo nie ominęła pępka.
Jezus Maria! Każdy ominąłby pępek. Przecież to jak samobójczo skakać bez
butów. Chęć śmierci chęcią śmierci, ale wszystko ma swoje granice.
– Robiła jakieś notatki? – pytam lekarza.
Ten patrzy na mnie zupełnie bez wyrazu, jakby zastanawiał się, czy żartuję.
– Nie – decyduje się. – Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
– Miała tu jakichś przyjaciół? Ktoś ją odwiedzał? Rodzina?
– Nie, nie i nie.
Rozcięte ma też ramiona po wewnętrznej stronie, tam, gdzie jest de
likatna skóra. A, no i oczywiście pachwiny. Tu wszystko jest krwawą miazgą,
szukała tętnicy.
– Nie było w tym czasie nic słychać? Żadnych krzyków, szlochów, płaczy?
Nic?
Jest wychudzona, widzę jej żebra. Korci mnie, żeby je dotknąć, lubię
przejeżdżać palcami po żebrach. To nic seksualnego, lubię to nawet u swojego
psa. Ale nie zrobię tego, bo to dziwne.
– Absolutnie. Usłyszeliśmy krótki krzyk, a po jakichś dwudziestu sekundach
drzwi otworzyła Marlena. Ona już taka leżała.
– Marlena?
– Pielęgniarka.
No tak. Kiwam głową.
– Przecież wygląda, jakby robiła to sobie godzinami.
– Tak wygląda.
Desperacko rozglądam się za czymś jeszcze. Uśmiecham się w duchu,
bo znajduję. Plama krwi na ścianie nie jest plamą krwi na ścianie, ale malowidłem,
rysunkiem.
– Co to za rysunek? – pytam.
– Nie wiem – odpowiada doktor.
– Mariusz?
– Kojarzy mi się z układem okresowym. Kiedyś jeszcze nie było „pebe” czy
„ce”, czy „o”, tylko symbole. Wyglądały trochę jak te astrologiczne, wiecie,
zodiakalne.
Dla mnie wygląda jak dwie nieskończoności spięte podwójnym krzyżem.
Robię zdjęcie, wyszukuję w Google. Szukaj obrazów, jest, podobne.
Symbol siarki, rzeczywiście. Znak Lucyfera. Rozumiem.
Cliché.
Rozglądam się, patrzę po ścianach, może znajdę coś jeszcze. Oglądam
wyraźnie ślad na suficie. Krew z aorty mogłaby dolecieć tak wysoko, ale nie,
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Angelika tej akurat sobie nie uszkodziła. Wyciągam z kieszeni tanią latarkę
emitującą światło ultrafioletowe. Taki bajer z AliExpress. Celuję w górę i widzę
świecący napis: „ONA”.
– Ona – zauważa też Mariusz.
Może to był jej ulubiony zespół? Może miała złamane serce i „ona” nigdy
nie przyszła? Może „nią” była jej matka? A może „ona” to ta ciemność albo…
śmierć? Ale to chyba raczej „to”. Przyłapuję się na tym, że mam do Angeliki
pretensje, że pisze aż tak oczywiste, typowe samobójczo-wariackie teksty bez
żadnego przekazu.
– Aha – mówi lekarz. – Dziwne. Jak tam sięgnęła?
O tym nie pomyślałem. Gdybym wyciągnął rękę i podskoczył, dotknąłbym
sufitu, ale ja mam metr osiemdziesiąt, a Angelika z metr sześćdziesiąt. Chociaż…
Może jeśli ćwiczyła siatkówkę.
– Może skakała? – pytam.
– Może.
Uparcie świecę ultrafioletem po ścianach, ale nigdzie nie znajduję innych
słów. Skrycie liczyłem na jakąś rymowankę.
Znów opuszczam wzrok na jej ciało. Ja pierdolę. Wzdragam się na ten widok.
Dziwnie leży. Lekko ugięte kolana, lewa ręka, ta ze sprężyną, ułożona tak, jak
by próbowała oddać komuś kawałek drutu. Paradoksalnie, jej twarz zastygła
w wyrazie błogiego spokoju. Półzamknięte oczy skierowane na prawą dłoń
wyciągniętą w kierunku rogu pomieszczenia. Wygląda, jakby ktoś ją tak ułożył.
– Ktoś ją dotykał? Marlena? Ktokolwiek?
– Nie.
– Widział doktor kiedykolwiek coś takiego? – pyta Mariusz.
– Nie.
– Zdarzało się tu wcześniej coś takiego? – dopytuję.
Może sama się tak ułożyła? Leżała i czekała, aż się wykrwawi. Do samego
końca pokazując palcem…
Idę w róg pomieszczenia, który wskazuje. Podchodzę, patrzę, kucam. Nic.
Wyciągam latarkę UV i widzę. Przede mną rozświetla się pentagram, ale taki
inny. Z podstawą przypominającą mi konar drzewa i jakimiś mniejszymi znac
zkami wokół. Trochę koślawy, z kreskami w środku. Świeci też dużo jaśniej,
jakby był fluorescencyjny. Dotykam palcem, ale pod opuszkiem czuję tylko
chropowatą teksturę ściany.
Odwracam się i widzę Angelikę, ale nie rozprutą, lecz żywą. Siedzi na skraju
łóżka i płacze. Materac jest jeszcze materacem w całości. Ona drży, a raczej
wzdraga się, za każdym razem, gdy któreś światło mrugnie.
Pierwsza jarzeniówka.
Raz, dwa.
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Druga.
Raz.
Pierwsza.
Trzy, cztery…
Na ułamek sekundy obie żarówki gasną i następuje idealna ciemność. Kiedy
światło rozbłyskuje, widzę, że na mnie patrzy. Widzi mnie. Wpatruje się we
mnie. Powoli odwraca głowę przed siebie, na poprzednią pozycję, i płacze, łka.
Kiedy znowu zapada ciemność, klęczy już na materacu.
Podchodzę i obserwuję z bliska. Przez dziewięć sekund tylko rozpacza w bez
ruchu, a potem czas jakby dla niej zwalniał. Nie widzę tego w całkowitym mroku,
ale chyba jest demonicznie szybka, jakby te momenty, nie dłuższe niż jedno
uderzenie serca, trwały dla niej minutę, może dwie. Po kolejnej fazie widzę już
dwa paznokcie, które zostały wplątane w materac. Tak co dziewięć sekund ma
terac zmienia się coraz bardziej, aż w końcu rozerwane twarde obicie odkrywa
miękką watę i sprężyny.
Widzę jej przerażenie. Co dziewięć sekund jej twarz staje się coraz bardziej
wykrzywiona bólem i strachem. Widzę rosnącą panikę przed tym, co się dzieje
z nią i jej ciałem podczas kolejnych sesji czerni.
Nagle trzyma w ręku sprężynę. Jej gardło krwawi, a na drucie wisi płat skóry.
Aż dziw, że tak cienki kawałek metalu to wytrzymuje.
Po chwili spada, jakby skakała albo… latała? Lewitowała? Unosiła się
w powietrzu w czasie „mignięć mroku”. Prawy palec ma we krwi. Teraz jest
naga, na kolanach, wypięta do tyłu budzi się w świetle jarzeniówki ze sprężyną
wbitą tuż nad miednicą.
Z początku miałem wrażenie, że starała się zrozumieć to, co się dzieje,
jakby walczyć. W tym, co robi… w jej ruchach widać było jakąkolwiek ludzką
naturalność. Teraz zdaje się całkowicie poddawać. Nie jęczy, jedynie trwa w ka
tatonicznym strachu, czekając na koniec mogący nadejść w każdym kolejnym
mrugnięciu ciemności. Sprężyna przesuwa się coraz wyżej i wyżej, rozdzierając
dziewczynę bardziej i bardziej.
Po chwili już leży tak, jak ją zastaliśmy. W lewym ręku zaciska sprężynę,
a prawa dłoń wskazuje na tajemniczy glif. Oddycha i czeka.
Światło gaśnie, ale tym razem po jego zapaleniu nic się nie zmienia. Ciemność,
światło. Nic się nie zmienia. Mija kolejne dziewięć sekund i dalej nic. Aż w końcu
otwiera usta i krzyczy, krótko, głośno, i już nie oddycha.
Podnoszę wzrok i patrzę na nich.
– Samobójstwa się już zdarzały – odpowiada lekarz. Z przerażeniem
stwierdzam, że cały ten makabryczny spektakl, który widziałem, trwał jedynie
jedno mrugnięcie obu jarzeniówek. – Ale nigdy w taki sposób. To była bardzo
fatalna progresja choroby. Sam nie wiem, co mógłbym zrobić lepiej. Nie mam
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pojęcia, jakie leki mógłbym jej dać. Nie przyszło mi do głowy, żeby zapinać
ją w kaftan, zresztą… Co by to dało, skoro nie wiemy, jak jej pomóc. Jesteście
wierzący, panowie?
Zaczynam być, bo co to niby wszystko znaczy. To, co się tu dzieje. Nawet nie
jestem zmęczony, nie boli mnie głowa, a naćpany byłem wystarczająco wiele
razy i wystarczająco mocno, żeby wiedzieć, że teraz naćpany nie jestem. Chyba.
– Nie – odpowiada Mariusz.
– Ja też – mówi lekarz. – Ale… – urywa.
– Ale? – pyta Mariusz.
– Jak na to patrzę, to sam już nie wiem.
– Dlaczego?
– Oby było jakieś niebo, bo piekło widzimy przed sobą.
Dalej milczę. Nie podoba mi się to, żałuję, że tu przyszedłem. Żałuję wielu
rzeczy, ale wolałbym, żeby Mariusz po mnie nie zadzwonił albo żebym nie
odebrał, żebym był zajęty. Tęsknię za Dianą. Wolałbym być z nią, w domu, nie
tutaj z Angeliką. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
– Nikt inny nic nie mówił o ciemności? O demonach? – dopytuję.
– Tutaj wszyscy mówią o ciemności i demonach. Czasami nawet personel.
To psychiatryk – odpowiada mi lekarz.
– A pan?
Nic nie odpowiada.
– Oczywiście, że czasami mam wrażenie, że coś mnie obserwuje. Że coś siedzi
w tych murach i tylko czeka, aż zostanę sam… w ciemności. To jest normalne
wśród psychiatrów. Kiedy całymi dniami słyszysz od różnych osób, że… no nie
wiem, chcą cię zabić słoneczniki, to patrząc na słoneczniki, czujesz niepokój.
W tym zawodzie to normalne.
– Skoro tak.
Nagle słyszymy krzyk. Zostawiamy Angelikę samą, jej i tak nic już nie
pomoże. Biegniemy do źródła hałasu.
Kiedy mijam kolejne drzwi, mam wrażenie, że jest tu nienaturalnie cicho.
Zawsze myślałem, że wszyscy ci pensjonariusze nieustannie krzyczą, skaczą
i rzucają odchodami, ale ci grzecznie spali. Jakby ich nie było.
Tuż przed schodami do podziemi znajduje się dyżurka przeszklona har
towanymi szybami, teraz całkowicie pokrytymi krwią. Mijam otwarte drzwi
i widzę Marlenkę.
Klęczy naga. I choć przez chwilę marzyłem o tym, żeby zobaczyć ją nago,
to teraz… nie tego chciałem.
Z obu oczodołów, w których tkwią długopisy, sączy się krew, a ona zlizuje to,
co wypływa z jej podciętych nadgarstków. Robi to szaleńczo, chciwie.
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Odwraca głowę i kieruje długopisy w moją stronę. Mruga. Dosłownie, mru
ga z długopisami w oczach, a one znikają. Kiedy powieki się unoszą, wyzierają
spoza nich zielone oczy, przewiercające mnie na wskroś. Doskonale znajome
zielone oczy mojej matki. Nie wierzę w to, co widzę. Przecieram powieki. Stoję
obok Mariusza i lekarza.
Co się właśnie stało?
– Czy ktoś coś słyszał? – pytam najmniej podejrzanie, jak się da.
Mariusz tylko podnosi na mnie pytająco wzrok, a doktor przecząco
kręci głową.
– Zaraz wracam – mówię.
– Jeśli chodzi o toaletę… – Słyszę jeszcze głos Morszczuka dobiegający zza
moich pleców.
Idę sprawdzić, co się dzieje w dyżurce.
Teraz dobiega mnie normalny gwar psychiatryka. Może nikt we mnie nie
rzuca gównem, ale ktoś coś bełkocze, ktoś płacze, ktoś czymś o coś uderza.
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Drzwi są zamknięte.
Pukam.
Nic się nie dzieje.
Pukam znowu.
Nadal nic.
Naciskam klamkę i wchodzę.
Marlenka żyje i patrzy na mnie. Klęczy w tym samym miejscu, co w mojej
wizji, ale ubrana. Wyciąga przed siebie rękę, jakby próbowała się bronić i wstaje
na nogi.
– Wszystko dobrze? – pytam, ale widzę, że nie wygląda na „dobrze”.
Powoli bierze do ręki długopis. Kciukiem wciska guzik, a kiedy wychodzi
wkład, kieruje go w stronę swojego oka.
Łapię ją za nadgarstek. Ona krzyczy.
– Niech mnie pan zostawi! Natychmiast! – wrzeszczy. – Proszę mnie zostawić!
Jej głos brzmi trzeźwo, więc zostawiam. Patrzy mi w oczy, są niebieskie.
– Czy dobrze się pan czuje? – pyta.
– Tak, a pani? – odpowiadam.
Patrzy na mnie, jakbym był kompletnym idiotą lub kretynem, który próbuje
prowadzić jakąś głupią rozmówkę. W jej oczach odbija się niepokój. W końcu
przerywa ciszę i decyduje się odpowiedzieć:
– Było dobrze, dopóki pan się nie pojawił. – Słyszę głos swojej matki.
– Co pan tu robi? – pyta mnie doktor Morszczuk stojący za moimi plecami.
– Nic – odpowiadam, a w tym momencie gaśnie światło.
Marlenka klęczy rozorana biurowymi nożyczkami z długopisami w oczach,
a wokół mnie nie ma nikogo. Panuje idealna, martwa cisza. Odskakuję i uderzam
głową w ościeżnicę drzwi wejściowych. Przekręcam się na brzuch i wstaję.
Patrzę na korytarz i rząd otwartych drzwi po obu stronach. Wydaje się nie
mieć końca.
Zrywam się z ziemi i zdaję sobie sprawę z tego, że stoję obok lekarza
i Mariusza, tuż nad zwłokami Angeliki Wyszyńskiej.
Kurwa, co tu się dzieje? Czy ja już byłem u Marleny? Czy naprawdę z nią
rozmawiałem? Czy lekarz mnie pytał, co robię?
– Nie – odpowiada Mariusz. – Nie pytał.
Patrzę na niego, a z jego twarzy wystaje inna twarz skierowana na mnie.
I o ile prokurator rozmawia z doktorem, analizując tajemnicze miejsce zbrodni,
o tyle ten kolejny patrzy na mnie, uśmiecha się szyderczo i znika.
Ze strachu czuję się, jakbym był naćpany. Drżącymi rękoma wyciągam telefon.
Nic się nie dzieje. To się nie dzieje. Nie masz się czego bać. Spokojnie.
Wszystko jest dobrze. Spokojnie. Nie martw się.
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Ile to jest trzynaście tysięcy dni?
– Coś się dzieje? – pyta mnie Mariusz. Może zauważył moje trzęsące się ręce,
może spływający po twarzy pot.
– Liczę, ile to trzynaście tysięcy dni – odpowiadam zgodnie z prawdą.
– Trzydzieści pięć lat, siedem miesięcy i sześć dni – oznajmia lekarz. Podnoszę
na niego głowę i mogę przysiąc, że nie ma twarzy. Wygląda, jakby ktoś mu ją
wyciął w Photoshopie. – Zostało ci zaledwie parę godzin.
Mrugam. Wszystko wraca do normy.
Kątem oka widzę ruch. Odwracam się i dostrzegam Marlenę, jak powolnym
krokiem idzie w stronę Angeliki. Ma spuszczoną głowę. Staje tuż za Mariu
szem. Widzę, że jest coś nie tak. Zrywam się do niej, ale coś mnie zatrzymuje.
Może zawahanie, że to wszystko to tylko halucynacja i nie mogę ufać swoim
zmysłom? Może to ta jebana ciemność? Nie wiem.
Nóż dotyka gardła mojego kumpla. Ten pada na kolana i dostaje kolejne
dźgnięcie w klatkę piersiową. Krew z jego szyi zalewa ciało Angeliki świeżą
czerwienią. Marlena łapie go za szyję i wyciąga przez drzwi.
Ja stoję jak wryty, licząc na to, że gdy przetrę oczy, wszystko wróci do normy.
Staram się podnieść ręce, ale wydaje mi się, że ta chwila się zatrzymuje
i przeciąga.
Do normy? Czym jest norma? Tym, że zaraz wydarzy się coś innego? Skąd
mam wiedzieć, czy on w ogóle żyje? Czy ona żyje? Czy ja żyję? Może właśnie
w zupełnym amoku podcinam sobie gardło sprężyną Angeliki, a wszystko to
trwa jedno jedyne mrugnięcie ciemności. Skąd mam wiedzieć, że to dzieje się
naprawdę? Może to jednak tylko sen? Tak nie powinno wyglądać życie. Tak nie
wygląda rzeczywistość.
Patrzę na zegarek.
Czternasta dwadzieścia jeden. Sekundnik wyraźnie przeskoczył, potem
znowu i znowu. Normalnie, jak prawdziwy czas.
To nie jest sen.
Chce mi się płakać. Nic innego. Mam w głowie pustkę. Pustkę, która nie daje
mi pomyśleć o absolutnie niczym. Nie mam sił nawet na modlitwę. Nie mam
sił nawet na to, by prosić kogoś, coś, cokolwiek o to, żeby ten koszmar się już
skończył. Chcę tylko zamknąć oczy i płakać, być sam, zobaczyć światło, może,
nie wiem, cokolwiek.
Nawet nie mogę pomyśleć o niczym szczęśliwym. Łąka, niebo, słońce.
Diana. Leży obok mnie, przewraca się do mnie i uśmiecha. Widzę, jak jej białka
czernieją, a zęby rosną we wszystkie strony.
Przecieram oczy. Stoi tylko doktor. Słyszę cichy krzyk z korytarza. Lekarz
odwraca się w moją stronę, patrzy w miejsce, gdzie poprzednio stał Mariusz
i marszczy czoło ze zdziwieniem.
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– Dziwne, nawet nie słyszałem, kiedy wyszedł. – Patrzy na mnie i pyta: – Pan
Mariusz wyszedł do toalety?
Jestem tak kurewsko przerażony, że nie wiem, co mam mu odpowiedzieć.
Wiem tylko, że musimy iść tam, skąd doszedł nas krzyk. Wskazuję jedynie pal
cem na wyjście. On jeszcze bardziej się dziwi, ale idzie w tamtym kierunku.
Ja też idę, a przynajmniej się staram. Czuję, jakbym był po porażeniu mózgo
wym. Garbię się, łokcie trzymam przy sobie, jestem skulony jak po czwartym
dniu pentedronu.
– Wszystko ok? – pyta. – Powinniśmy to sprawdzić.
Wychodzi, a ja idę za nim. Modlę się o koniec, jakikolwiek, może być i życia.
– Dziwne, te drzwi nie powinny być otwarte. – Słyszę jego głos. To naprawdę
on, jest bardzo zdziwiony. Słyszę, że „to” nie potrafi udawać zdziwienia. Co?
„To”? Czym jest „to”? Czym jest to „to”? Które? Czy to „ona”? Ja pierdolę, czuję
ją. To Ona.
Kiedy wychodzę na korytarz, widzę, jak mój towarzysz zagląda do otwartych
drzwi obok izolatki Angeliki.
– Co to jest? O mój Boże! Panie Tymonie! – woła mnie, ale ja ledwo poznaję
swoje własne imię. Prawie nie mogę iść, człapię tylko. Kiedy docieram
na korytarz, widzę, jak pokazuje palcem w głąb jednej z cel. Na poziomie jego
podeszw unosi się cienka warstwa czarnej krwi. Chyba krwi, jest tego dużo.
W ogóle nie patrzy, co jest za nim. Nie widzi tego, a ja czuję ukłucie zazdrości,
bo też wolałbym nie widzieć.
To Ona. Czysta, plugawa, mrożąca krew w żyłach groza zdaje się utkana
z nienawiści, pogardy, jakiegoś monstrualnego zła. Nie mam nawet sił zemdleć,
a tak bardzo chciałbym już nie istnieć. Proszę, czy mogę już umrzeć?
I patrzy to na mnie czymś, co jest rozlaną czernią uformowaną w twarz.
Potem z powrotem na Dariusza Morszczuka w białym kitlu. On odwraca się
do mnie i widzi, że padam na kolana, wyjąc z rozpaczy. Widzi, na co patrzę,
odwraca się. Na naszych oczach atramentowy kleks na pięknie tego świata roz
lewa się po płótnie rzeczywistości i zaczyna śpiewać.
Nawet nie potrafię określić, czy dzieje się to tylko w mojej głowie, czy to
naprawdę dźwięk, ale zapada ciemność. Jestem pewien, że nie widzę nic, ale
w tych dźwiękach słyszę, jak doktor wyciąga z kieszeni klucze. Nie wiem od
czego, ale słyszę ich dzwonienie. Za każdym razem, kiedy uderza nimi w rękę,
chcąc przeciąć żyłę, na moment uderzenia rozbłyska światło, a śpiew ucicha.
To, co dzieje się w mojej głowie, jest nie do zniesienia i chcę tylko, żeby
się skończyło. Zaczynam się czołgać. Powoli, miarowo, do cichnącego
świergotu piekła.
W tym mroku, który tylko słyszę, zaczynam jakby… widzieć.
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Feranos
Doktor uderza po raz kolejny i krew zaczyna wypływać. Udaje mu się.
Czuję ekstatyczną radość, bo jest jakby jaśniej i ciszej. Niewiele z niego wypływa,
ale wystarcza, żeby mógł pisać po ziemi. Widzę, że pisze „TUTAJ”, ale nie
wiem dlaczego.
Gdy zostawia po sobie napis, tępym czubkiem klucza próbuje poderżnąć
sobie gardło, a ja się czołgam. Czołgam się nie tylko fizycznie, ale też psychicznie,
w bólu tego, że w ogóle istnieję, ale przede wszystkim w agonii upiornych chórów.
Łapię go w końcu za nogawkę. Wspinam się po nim, a on zdaje się mnie
nie dostrzegać.
Napieprza kluczem w szyję. Robi się coraz jaśniej i ciszej, ale nadal jest to
nie do wytrzymania. Napieram na niego i przewracam. Chyba wcale mu to
nie przeszkadza.
Moje ręce oplatają się wokół jego szyi i zaczynam odczuwać jakąś niesamo
witą ekstazę. Mój nastrój zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni i czuję euforię,
kiedy go duszę. Ciemność zdaje się nie tyle blednąć, ile mnie wypełniać, a śpiew
zła zmienia się w dobrze znany mi głos. Mój. Oraz ten drugi, piękny – Jej.
Doktor mięknie, a świat wraca do normalności. Ja wstaję, nagle jakby pełen
sił, i wychodzę.
Patrzę na zegarek. Czternasta dwadzieścia cztery.
Dziwne. Nie czuję lęku ani wyrzutów sumienia. Nie czuję też szaleństwa.
Nie czuję… nic. Może jedynie ciekawość? Nie wiem.
Wyraźnie dostrzegam napis, który zostawił po sobie lekarz. „Tutaj”.
„Tutaj”? Co znaczy „tutaj”? I dlaczego stwierdził, że właśnie to będzie jego
ostatnią wiadomością? Bez sensu.
Ruszam w stronę wyjścia. Widzę kałużę krwi wypływającą z dyżurki.
But Mariusza wystający przez otwarte drzwi i rękaw fartucha pielęgniarki.
Podnoszę wzrok na hartowane druciane szkło i widzę napis.
„ZAMKNIĘTA”.
„Ona zamknięta tutaj”, podsumowuję sobie w głowie.
Podnoszę wzrok na górę schodów, a tam karteczka ze zdrapanym frag
mentem „czekać na sygnał” i pozostałym wyraźnym napisem „nie otwierać”.
Uśmiecham się do siebie, bo to śmieszne. Wiem, jaka Ona jest piękna. Trochę
nawet żałuję, że już nigdy jej nie zobaczę. Z jej podszeptów rozumiem, że już
zawsze będzie kroczyć za mną.
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Cisza mówi tak wiele. Najwięcej tym, którzy przez większość życia rzadko jej
doświadczali. Kiedy w mroźny poranek Ewa stała w dawnym ogrodzie swoich
teściów, pozornie nie słyszała niczego. Jednak cisza szeptała jej do ucha słowa,
których znaczenia jeszcze wtedy nie rozumiała.
Nagle jej uszu dobiegł turkot silnika, sprawiając, że myśli znów wróciły do
rzeczywistości. Dopiero teraz poczuła, że coś ociera się o jej nogę. Spojrzała
w dół. To tylko kot. Przybłęda mruczał cicho, domagając się karmy. Przeszedł
ją dreszcz. Dni robiły się coraz chłodniejsze. Owinęła się mocniej zawieszonym
na szyi czerwonym szalikiem, a potem ruszyła przed dom. Na biegnącej przez
pola drodze gruntowej dostrzegła zbliżający się samochód. Jechał, wzbijając
za sobą chmurę pyłu. Zanim pokonał wyrzeźbione przez wodę i traktory koleiny,
minęły długie minuty.
– Moje auto nie nadaje się na takie rajdy – powiedział siwowłosy mężczyzna,
wysiadając z zakurzonego forda, którego zaparkował przy bramie. – Pani ojciec
uparł się na dom przy samym lesie, ale w ogóle nie pomyślał o tej przeklętej drodze.
– Dzień dobry – odezwała się niepewnie Ewa. Nie licząc wizyt w markecie,
nie rozmawiała z nikim obcym od kilku tygodni. Przez chwilę wydawało jej się,
że utraciła tę umiejętność. – Pan do kogo?
– Przepraszam. Nie chciałem przestraszyć – odpowiedział nieznajomy,
widząc jej spłoszony wzrok. – Jestem sołtysem Ciemiaszyn i starym przyjacielem
Zbyszka. Kopę lat temu co rusz wyciągał mnie na ryby, a teraz stary piernik
nawet nie zadzwoni. Ba, nawet nie wiedziałem, że córa mu tak wyrosła.
– Zbyszka? To pewnie chodzi panu o mojego teścia, ale oni mają tylko syna.
Jestem jego żoną.
– Żoną syna? Taaak… widocznie musiało mi się coś w tym starym łbie
pokręcić. Lekarz ciągle mi powtarza, że mam uważać na cholesterol, bo inaczej
już do niego nie trafię. Wie pani, bo zapomnę drogę ha, ha – zaśmiał się
ochryple i spojrzał wyczekująco na Ewę, która nadal stała przy furtce i mierzyła
go wzrokiem. – Zresztą nieważne. Przyjechałem wam podrzucić dokumenty
z urzędu gminy. Ta młoda sekretarka, Grażynka, zawsze się do mnie tak ładnie
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uśmiecha i po prostu nie umiem jej odmówić. I co tu dużo mówić, jestem
sołtysem od tylu lat, muszę mieć na oku całe sąsiedztwo.
– A tak. Byliśmy w urzędzie. Dawno tu nikt nie mieszkał, a jednak wypadałoby,
żeby śmieciarka raz na jakiś czas przyjechała.
– Wypełni pani deklarację i zapewne przy następnym kursie już was nie
pominą – powiedział staruszek, wyciągnął zza pazuchy pomięte kartki i zaczął
iść w kierunku furtki. Dopiero sposób, w jaki się poruszał, uświadomił Ewie, jak
stary i schorowany był to człowiek. Zgarbiona sylwetka niemal przyciskała go
do ziemi, przez co powłóczył nogami. Każdy krok znaczył cichym sapnięciem.
Gdy się zbliżył, dostrzegła jego naznaczoną trudami wiejskiego życia twarz.
Musiał mieć co najmniej osiemdziesiąt lat. Jakoś nie mogła sobie wyobrazić
go na rybach z jej eleganckim, dziarskim teściem. Starzec wyciągnął drżącą,
pokrytą plamami rękę, aby podać przez furtkę dokumenty.
– Może wejdzie pan na herbatę? – słowa wymknęły się z ust, zanim zdążyła je
przemyśleć. Pokrytą zmarszczkami twarz staruszka rozjaśnił uśmiech.
– Z chęcią, dziecko, z chęcią.
Długa chwila minęła, nim dotarli na ganek. Tam mężczyzna po kilku stop
niach przystanął i oparł rękę o ścianę.
– Dobrze się pan czuje?
– Muszę tylko odsapnąć. W moim wieku to i tak sukces, że w ogóle się
ruszam – zaśmiał się. – A to co? Chce pani zaprosić Murdraka do domu? – zapytał,
wskazując na stojący na posadzce garnek z resztkami jedzenia.
– Murdraka? – Ewa chciała ukryć swoje zakłopotanie. O wynoszeniu od
padów przypominała sobie, dopiero gdy wydzielały nieprzyjemny zapach.
– A to taka nasza miejscowa legenda. Wie pani, wiejskie życie trzeba jakoś
uatrakcyjniać. Dziadkowie przy kominku lubią opowiadać dzieciom różne nie
stworzone historie. I potem takie zabobony siedzą w dzieciaku, a później sam
jest stary i zaraża tym swoje wnuki – powiedział, jak już przekroczyli próg domu.
– To będę musiała pamiętać, żeby od razu wynosić resztki na kompostownik.
Nie chcemy mieć tu żadnych nieproszonych gości – zaśmiała się Ewa i wskazała
sołtysowi miejsce przy stole, przy okazji zgarniając z niego brudne szklanki.
Nie była idealną gospodynią, szczególnie ostatnio, kiedy miała w głowie mętlik.
Zarówno salon, jak i otwarta na niego kuchnia, nie lśniły czystością.
– Murdrak raczej się nie pojawi, ale zwierzęta mogą tu szukać pożywienia.
Lepiej nie wywoływać wilka z lasu.
Ewa przytaknęła i podeszła do kuchenki, żeby wstawić wodę. Mężczyzna
rozejrzał się po pokoju.
– Ale ten dom się zmienił, nie do poznania. Kiedyś to była najgorsza rudera
we wsi. Pewnie dlatego Zbyszek i Jadzia ją kupili. Kochali się jak wariaci, ale byli
biedni jak myszy kościelne.
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– Hmm… nie wiedziałam, że kiedyś nie mieli pieniędzy. Teraz żyją bardzo
wystawnie. Wyremontowali ten domek w celach rekreacyjnych, ale chyba
rzadko tu wracają.
– Ehh coś miałem nosa, jak mówiłem, że wygrali fortunę w totolotka.
Dwadzieścia lat temu wyprowadzili się i przepadli jak kamień w wodę. Bali się
pewnie ludzi, takie wieści w małej miejscowości szybko się rozchodzą.
– Zapytam o to męża, jak wyjdzie z gabinetu.
– To mąż jest w domu?
– Tak, wziął kilka zleceń, aby pracować zdalnie. Jest grafikiem w takiej dużej
firmie. Może go zawołam? Krótka przerwa dobrze mu zrobi. Na pewno chciałby
poznać przyjaciela swojego ojca.
– Nie chcę przeszkadzać.
– Paweł lubi fantastykę. Chętnie posłuchałby o tych miejscowych legendach,
o których pan mówił. I o tym modraku…
– Murdraku – poprawił ją mężczyzna.
– No właśnie. A co to właściwie jest? Jakiś duch?
Staruszek zamyślił się, jakby przywołując w pamięci odległe wydarzenia.
– Dziadek opowiadał mi, że to pradawny demon lasu. Wie pani, kiedyś był
taki zwyczaj, żeby na groby nosić zmarłym jedzenie. Długo ten zwyczaj był
u nas żywy. Matki nosiły różne potrawy nawet do lasu, na tę zbiorową mogiłę
powstańców, co do dzisiaj tam stoi. No i rozochociły tym żarciem tego demonika!
Ha! Wie pani, psikusy różne zaczął robić, podchodzić bliżej domostw, porywać
zwierzęta. Jednak prawdziwa panika zrobiła się, dopiero gdy zniknęło dziecko…
– Dziecko?
– Tak, ale to było dawno temu. Ludzie chowali wtedy po sześcioro, nawet
ośmioro dzieciaczków. Jedno wychowywało drugie. Rodzice ciężko pracowali
w polu, nikt nie myślał o pilnowaniu dzieci. Dziewczynka pewnie zabłądziła
w lesie, a kiedy znaleziono jej rozszarpane ciało, zaczęto mówić, że Murdrak
wypił jej krew i pożarł duszę.
– To straszne!
– Woda.
– Słucham?
– Woda się gotuje – wyjaśnił gość.
Metalowy czajnik na kuchence syczał. Uspokoił się, dopiero kiedy Ewa
wyłączyła pod nim gaz.
– Ściągnęłam gwizdek, żeby nie budził Basi – powiedziała, nalewając wodę
do szklanek.
– Mają państwo dzieci?
– Tak, małą córeczkę. I przez chwilę wyobraziłam sobie… – Ewa odłożyła
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czajnik i zerknęła przez okno na las – że to mogłoby jej się przytrafić. Świat jest
czasem taki przerażający.
– Tak, tak, okropne, co stało się z tym maleństwem. Dlatego też wieśniacy
woleli wierzyć, że zrobił to demon, a nie zwierzęta. I tak powstała legenda.
Dzisiaj już ludzie nie wierzą w te banialuki, ale i tak przezornie nikt nie zostawia
jedzenia na dworze.
***
Ewa musiała przyznać, że niespodziewana wizyta sołtysa okazała się przyjemna.
Dobrze było porozmawiać z kimś z zewnątrz. Z kimś, kto traktował ją normal
nie. Mąż ciągle przypominał jej o tym, dlaczego się tutaj znaleźli, a ona dawała
mu ku temu powody.
Pewnego ranka wraz z Basią wparowała do gabinetu.
– Musimy wracać! – wydyszała. Za nią kuliła się mała, jasnowłosa
dziewczynka o czerwonych od zimna policzkach.
Mężczyzna spojrzał na zegarek.
– Nie możesz jej brać na tak długie spacery! – oburzył się. Wstał z miejsca
i wziął dziewczynkę w objęcia. – Jest jeszcze za mała. Przeziębi się. Dlaczego nie
założyłaś jej tej ciepłej czapeczki, którą dostała od mojego ojca?
– Czy ty mnie w ogóle słuchasz? – Ewa dygotała.
– Uspokój się. Wzięłaś dzisiaj leki?
– Chcę wracać do domu!!! – wrzasnęła, a Basia wtuliła się w ramiona taty.
– Przestraszyłaś ją. – Paweł rzucił żonie obwiniające spojrzenie. – Sama
chciałaś tu przyjechać, pamiętasz? Błagałaś mnie, żebym cię stamtąd zabrał.
– Tak, ale… nie wiedziałam, że tutaj będzie jeszcze gorzej. Nie widzisz, że oni
zapędzili mnie w pułapkę. Nadal jestem na ich terenie.
– Co ty pleciesz? Pamiętaj, że ci „oni” to moi rodzice, którzy chcą dla ciebie
dobrze, dlatego pozwolili nam zamieszkać w tym domu.
– Tak – prychnęła Ewa – pozwolili… raczej znaleźli inny sposób,
by mnie kontrolować.
– Kochanie, rozmawiałaś o tym z lekarzem. To tylko twoje wymysły.
Jesteś przemęczona. Proszę, zamknijmy już ten temat – powiedział i wyprowa
dził córkę z gabinetu. – Odpocznij, zajmę się Basią. I tak miałem zrobić sobie
przerwę – rzucił, wychodząc.
Ewa nie potrafiła jednak przestać myśleć o tym, że na jednej z leśnych
ścieżek natknęła się na wystawę śmierci. Od razu wzięła małą na ręce i zakryła
jej oczy, lecz sama nie mogła oderwać wzroku od martwych ciał zwierząt.
Niektóre leżały spokojnie, ułożone do wiecznego snu. Inne zaś z powykręcanymi
członkami, zastygłe w ruchu, jakby wciąż sprzeciwiając się okrutnemu losowi.
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Były tam wiewiórki i zające z rozprutymi brzuchami oraz małe i większe ptaki,
którym połamano skrzydła. Wszystkie naznaczone zastygłą krwią niczym
w jakimś szatańskim obrzędzie. Obok leżało też jedno większe zwierzę – sarna
z rozszarpanym gardłem. Spod gęstego wachlarza rzęs jej otwarte oczy patrzyły
pusto w stronę leszczyny, która nie ukryła jej przed drapieżnikiem. Jakie
stworzenie pozostawiło po sobie to miejsce krwawej zbrodni?
Mimo że Ewę obrzydzał ten widok, stała nieruchomo. Oglądanie żniwa,
jakie tego ranka zebrała śmierć, nieoczekiwanie ją uspokoiło. Uciszyło myśli od
miesięcy napływające do niej z niewiadomego źródła. Na moment odzyskała
spokój. Czuła go, patrząc na nieżywe ciała zwierząt, których los został
przesądzony i które jedynie oczekiwały na kolejny niespieszny ruch natury.
Smakowała tę chwilę. Dopiero słowa Basi „mamusiu, boję się” sprawiły, że się
ocknęła. Wrócił niepokój i lęk o córkę, jej bezpieczeństwo i życie. Gdy już stamtąd
uciekły, chciała o wszystkim powiedzieć mężowi, ale on jej nie słuchał. Od czasu
przeprowadzki z ich niewielkiej kawalerki do starego mieszkania jego rodziców
zaczął widzieć w niej tylko słabości. Tutaj, w tym wiejskim domku pod lasem,
nic się nie zmieniło.
Dlatego następnego dnia samotnie wymknęła się z domu. Było późne
popołudnie, powoli robiło się szaro i zimno. Zapięła kurtkę i ruszyła w las.
Miała wrażenie, że dostające się do płuc chłodne powietrze zamraża kolejne
komórki w jej ciele. Pożałowała, że nie wzięła szalika, lecz nigdzie nie mogła go
znaleźć. Nie była do końca pewna, po co właściwie tam idzie. Dlaczego jeszcze
raz musiała spojrzeć na martwe zwierzęta?
Po kilku minutach dotarła do leszczyny, pod którą wczoraj rano napotkała
pozostałości rzezi. Krzew i jego okolice były opustoszałe, nie znajdowały
się tam żadne zwierzęta, martwe czy żywe. Ewa mogłaby przysiąc, że trafiła
we właściwe miejsce. Ale może… może się pomyliła, może rację miał lekarz
twierdzący, że przeżywa załamanie nerwowe.
Zimny wiatr rozwiał kosmyki jej włosów. Dopiero wtedy uświadomiła sobie,
że stoi sama w lesie, w którym zaczyna robić się ciemno. Przeszedł ją dreszcz.
Gdy już miała wracać do domu, wśród przygaszonej zieleni lasu rzuciło jej się
w oczy coś czerwonego.
Krew? Może to tam? Może nie jestem szalona? pomyślała i rzuciła
się w kierunku nieokreślonego kształtu czerwieniącego się w krzakach.
Jednak nie była to krew, tylko szalik. I – co gorsza – jej szalik. Był postrzępiony,
wilgotny i ubrudzony ziemią, ale i tak poznała ten charakterystycz
ny splot i frędzle. Jakby miała nie rozpoznać swojego ulubionego sza
lika, prezentu własnoręcznie zrobionego przez jej mamę na ich ostatnią
wspólną Gwiazdkę?
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Gdy wróciła do domu, Paweł nawet nie zauważył, że wyszła. Siedział
 patrzony w telewizor, a obok niego przy stoliku Basia rysowała na kartce
w
pokracznego Mruczka. Ewa rozmyślała o czerwonym szaliku. Musiała go zgubić
podczas jednego ze spacerów – to było jedyne racjonalne wytłumaczenie. Jednak
serce upierało się, że takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo i że za wszystkim
kryje się większy sens.
Noc też miała niespokojną. Długo nie mogła zasnąć, błądząc myślami
po leśnych ścieżkach. Wzięła tabletkę. Sen jednak nie przyniósł ukojenia,
bezwzględnie wykorzystując jej własne myśli do stworzenia koszmarnej ułudy.
Śniła o biegającej po lesie, ciemnowłosej dziewczynce, trochę starszej od Basi.
Patrzyła na nią z góry. Obserwowała, jak podskakuje i śmieje się, zbierając
szyszki. Nagle zapadła noc, a z mroku wyłoniła się jakaś postać. Dziewczynka ją
zauważyła i zaczęła uciekać. Rozpaczliwie wzywała pomocy, ale nikt nie słyszał.
Przedzierając się przez krzewy, poraniła dłonie i stopy. Biegła dalej i dalej
w las – w jego bezkresną ciemność. Serce dygotało jej w piersi, a w płucach
brakowało powietrza. Ewa czuła jej strach. Uczucie było tak realne, że kiedy
dziewczynkę dosięgnęły szpony oprawcy, Ewa wrzasnęła… Krzyk obudził ją
i leżącego obok Pawła.
– Co jest? – zapytał zaspany i wyciągnął rękę w poszukiwaniu włącznika
lampki. Pstryk i ciepłe światło oświetliło przerażoną twarz jego żony.
– W tym lesie coś się ukrywa, coś bardzo złego – wydyszała Ewa i otarła
z czoła krople potu. Była zmęczona, jakby sama przed chwilą przedzierała się
przez gęsty las. Piekły ją policzki, a w skroniach pulsowała krew.
– Co? – zapytał znów Paweł, przecierając oczy. – Jutro zadzwoń do lekarza,
przepisze ci inne środki na sen, dobrze?
– Widziałam dziewczynkę, jakieś stworzenie ją goniło, chciało ją…
– Ciii! Miałaś koszmar. Chodźmy spać – dodał, ponownie sięgając ręką w kie
runku lampki. Na żonę w ogóle nie spojrzał. Pstryk i znów zapanowała ciemność.
– To mogła być Basia… – wyszeptała Ewa, zaciskając powieki.
***
Promienie porannego słońca w ogóle się nie spieszyły, żeby rozproszyć mrok
w ich sypialni. Ewa leżała w półśnie, czuwając. Wsłuchiwała się w spokojny
oddech męża i szybkie bicie własnego serca. Minuty dłużyły się jak godziny.
W końcu nie wytrzymała i jeszcze przed świtem wyślizgnęła się z łóżka, nalała
sobie szklankę wody i popiła nią tabletkę na uspokojenie. Dom opanowała
niepokojąca cisza, wyolbrzymiająca najcichszy nawet dźwięk. Każdy brzdęk
odkładanej łyżeczki, każdy krok i każdy oddech niósł się echem po domu. Ewa
siedziała w szarej kuchni i wspominała czas spędzony w skromnej kawalerce
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przy ruchliwej ulicy. Tam cisza była wytchnieniem, które się celebrowało, bo gdy
urodziła się Basia, oboje niemal zapomnieli o tym luksusie. Córka wiecznie
chorowała, płakała i budziła się w nocy. Pełne krzyku i trudu dni zlewały się
w jedno tak jak dźwięki za oknem. Gwar ludzi, szum samochodów i zgrzytanie
torów tramwajowych stały się ścieżką muzyczną dla ich rodzinnego życia. Nawet
w środku nocy, kiedy wstawała do malutkiej Basi, zamykała okna, chroniąc
córkę przed odgłosami życia marginesu. Dobiegające z ulicy przekleństwa,
odgłosy wymiotowania i tłuczonego szkła budziły w niej odrazę i mimowolnie,
jak brud, przykleiły się do wspomnień z pierwszych lat małżeństwa. Jednak to
była już przeszłość, za którą teraz tęskniła.
Rano sen o dziewczynce nadal nie dawał jej spokoju. Chociaż kiedy Basia
wstała, a dom znów powrócił do życia, Ewa trochę się uspokoiła. Po śniadaniu
bawiły się w chowanego, układały puzzle i śmiały się jak kiedyś. Wtedy
postanowiła, że zadzwoni do urzędu i wypyta o staruszka. Czuła, że rozmowa
z nim o dziewczynce, pomoże jej poradzić sobie z tą straszną historią i odegna złe
sny. Przyciskając do ucha komórkę, przedstawiła się i poprosiła o panią Grażynkę.
– Dzień dobry. Tydzień temu odwiedził mnie sołtys Ciemiaszyn. Wspominał
o pani. Pomyślałam, że pomoże mi pani się z nim skontaktować – Ewa przeszła
do sedna sprawy, jak tylko w telefonie usłyszała miły, kobiecy głos.
– Och, bardzo mi przykro, ale nie pomogę… – pani Grażynka
na moment umilkła. – Niestety sołtys zmarł kilka dni temu, tak niespodziewanie.
W piątek pogrzeb.
– Szkoda – westchnęła Ewa. Wszędzie wokół tyle śmierci, pomyślała, a jej myśli
bezwiednie powędrowały do lasu, do martwych zwierząt, na które natknęła się
pod leszczyną.
– Tak, szkoda staruszka, ale chociaż miał lekką śmierć. Zasnął i już się
nie obudził – zdążyła powiedzieć kobieta, zanim Ewa, pożegnawszy się,
odłożyła t elefon.
Po chwili jednak ponownie wzięła go w rękę. Muszę dowiedzieć się
czegoś więcej o tej dziewczynce, pomyślała, zerkając na córkę, która
bawiła się plastikowymi talerzami. Staruszek już nie mógł jej pomóc, ale
pozostawało jeszcze inne źródło wiedzy – łatwo dostępne i trwalsze niż
przekazywane z pokolenia na pokolenie opowieści. Włączyła internet
i po kolei wpisywała w przeglądarkę frazy, które miały dostarczyć odpowiedzi
na nurtujące ją pytania. W końcu na jednej ze stron poświęconych legendom
ludowym przeczytała:
Murdrak zwany też pożeraczem – w dawnych wierzeniach istota demoniczna
zamieszkująca lasy. Pożerał wszystko, co stanęło na jego drodze. Jadł zwierzęta
leśne i wypijał sok z drzew. Czasem też podkradał pożywienie ludziom. Człowieka,
którego sobie upodobał, potrafił nawiedzać w nocy i wysysać z niego krew.
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Kult Murdraka przywędrował na ziemie polskie ze wschodu. W niektórych
wioskach oddawano mu cześć i składano krwawe ofiary w zamian za dary (często
materialne jak złoto, srebro, klejnoty).
Szukała dalej, lecz żadnej wzmianki o ofierze Murdraka nie znalazła.
Możliwe, że ona też była tylko legendą. Możliwe, że żadna zagubiona w lesie
dziewczynka w ogóle nie istniała. Myśl ta błąkała jej się po głowie, aż do nie
przyjemnego zdarzenia, które spotkało ją później.
Robiła wtedy obiad, a Basia jej pomagała. Po wstawieniu na gaz garnka
z ziemniakami, obie ubrały się ciepło i wyszły do ogrodu. Na ganku znajdowało
się sporo ziemi. Wiatr zawiewał tam czasem kurz i liście, lecz nigdy tak wiele.
Ewa poszła do kompostownika, aby wyrzucić obierki. Wolała już z tym nie
zwlekać. Basia zaś pobiegła z saszetką kociej karmy do drewnianej szopki,
w której trzymano sprzęt ogrodniczy. Ewa zauważyła, że wokół zbitej z desek
skrzynki walały się resztki jedzenia, igliwie i gałązki. Ślady wskazywały na nocną
wizytę leśnych zwierząt.
– Cholera, trzeba kupić jakiś porządny kompostownik z pokrywą – rzuciła
pod nosem.
– Mama, Mluczek śpi i nie je! – zawołał dziecięcy głosik.
Ewa podeszła do szopy, w której uwielbiał chować się kot. Teraz leżał zwinięty
w kłębek przed uchylonymi drzwiami, a nad nim kucała Basia i gładziła go
po czarnym futerku. Przytknęła mu pełną miseczkę niemal pod sam nos, ale kot
ani drgnął. Zwykle wybiegał z szopy na powitanie, jak tylko usłyszał zbliżające
się kroki dziewczynki.
– Mluczek, obudź się! – nakazała władczym tonem.
Na widok skamieniałego zwierzęcia w gardle Ewy pojawił się sopel lodu.
– Pewnie jest bardzo zmęczony. Całą noc łowił myszy – powiedziała z tru
dem, udając swój normalny głos. – Jest zimno, chodźmy do domu. Mruczek zje
śniadanie później.
Kiedy Basia się wyprostowała, Ewa dostrzegła, że ciało kota jest dziwnie
wysuszone, jakby znajdowało się godzinami na słońcu. Nie mógł leżeć tu tak
długo, bo pamiętała, że wieczorem kręcił się w ogrodzie. Wtedy widziała go
ostatni raz.
Po obiedzie, gdy Paweł wyszedł z domu, Ewa siedziała przy stole nad
nieruszonym jedzeniem, obserwując go przez okno. Trudno mu było wbić
szpadel w zmrożoną ziemię, więc długo nim uderzał, zanim wykopał małą dziurę
dla Mruczka. Biedny kot. Paweł tłumaczył jej, że pewnie zjadł trutkę na myszy.
Prawda jednak nie była ważna, bo i tak musiała wymyślić jakąś historyjkę dla
Basi, aby zaakceptowała to nagłe zniknięcie pupila. Dziewczynka siedziała
na kanapie, bawiąc się lalkami, przekonana, że kot po prostu śpi. Ewa zaśmiała
się w duchu na myśl o tym, jak Mruczek idealnie wpasowałby się w wystawę
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śmierci, którą widziała w lesie. Po chwili jednak, skarciwszy się za to, wzięła
dwie tabletki, przepisane przez lekarza.
Wieczorem połknęła kolejne dwie i postanowiła, że póki tutaj mieszkają,
Basia nie wyjdzie z domu. Miała niewytłumaczalne przeczucie, że coś jej zagraża.
Kiedy próbowała wytłumaczyć Pawłowi, że na Basię czyha Murdrak, sama nie
wierzyła w to, co mówi. I tylko wyprowadziła tym męża z równowagi, który
ze złości, aż zrobił się czerwony. Wrzeszczał na nią, że jedyne zagrożenie dla
dziewczynki stanowi jej niestabilna emocjonalnie matka oraz banialuki, którymi
zaraził ją stary wieśniak. Choć Ewa przyznała mu w końcu rację, to po położeniu
Basi spać i tak zamknęła drzwi pokoju córki na klucz. Sama też wreszcie zasnęła
dzięki tabletkom, które wyciszyły jej rozszalałe myśli. Zapadłszy w twardy sen,
leżała nieruchomo w łóżku, aż usłyszała skrzypienie podłogi na korytarzu.
– Basia! – krzyknęła, choć z ust nie wydobył się żaden dźwięk. Otworzyła oczy
i z przerażeniem wpatrywała się w ciemność. Nic tam nie widziała, ale mimo
tego całą sobą czuła obecność jakiejś obcej istoty, która zamierzała skrzywdzić jej
córeczkę. Chciała pobiec do Basi, ale nie mogła ruszyć żadną kończyną. Jej ciało
było sparaliżowane. Obok spał Paweł, całkowicie nieświadomy rozgrywającego
się dramatu.
Nagle z mroku wyłonił się jakiś kształt. Z każdą sekundą robił się coraz
wyraźniejszy. Gdy Ewa zobaczyła stojące przy łóżku stworzenie, łzy pociekły jej
po policzkach. Mimo ludzkiej sylwetki wcale nie przypominało człowieka. Miało
dziki pysk jelenia, wielkie poroże i racice. Do pokrytego grubą sierścią ciała
przylegały czarne skrzydła zakończone długimi pazurami. Murdrak… Murdrak
przyszedł ją pożreć – Ewa była tego pewna. Znów spróbowała krzyknąć, lecz
wtedy stwór zaczął się przybliżać. Wkrótce bezdźwięczny krzyk umilkł.
Murdrak położył się na niej, przyduszając klatkę piersiową i pozbawiając tchu.
Widziała jego zwierzęcy, zakrwawiony pysk tuż przy swojej twarzy. Najgorsze
były jednak puste, czarne jak noc oczy, w które wpatrywała się, próżno szukając
litości. Krew zaczęła napływać jej do głowy. Po chwili zaś paszcza stworzenia
rozwarła się, pokazując ostre jak brzytwy zęby. Ewa poczuła ukłucie, od którego
pociemniało jej w oczach. Robiła się coraz słabsza. Im słabsza była, tym moc
niejszy stawał się ucisk na piersi. W końcu zrobił się tak potężny, że zapadło się
pod nią łóżko i zaczęła spadać – prosto w bezkresną przepaść.
– Maaamooo! – usłyszała wołanie jak ze snu. – Maaamooo! Maaamooo! – krzyki
dochodziły gdzieś z daleka, ale stawały się coraz wyraźniejsze. To Basia ją wołała,
ale ona nie mogła jej pomóc, bo Murdrak zepchnął ją w samą otchłań piekieł.
Nagle poczuła szturchnięcie. Jej serce znów zabiło. Zachłysnęła się powietrzem,
a gdy otworzyła oczy, oślepiło ją światło. Ciemność zniknęła.
– Basia się obudziła – powiedział Paweł zaspanym głosem.
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Ewa zerwała się z łóżka i pognała do pokoju córki. Przez chwilę szarpała się
ze stawiającą opór klamką, aż oprzytomniała i przekręciła klucz w drzwiach.
Pomieszczenie oświetlały łagodne promienie wschodzącego słońca.
– Mamo! Śniło mi się, że Mluczka zjadły zwiezenta z lasu – powiedziała
siedząca na łóżku dziewczynka. Ewa wzięła ją w ramiona i przytuliła do
dygocącej piersi.
– Nie pozwolę cię skrzywdzić – wyszeptała, przyciskając ją jeszcze mocniej.
– Mamo! – zaprotestowała Basia, próbując uwolnić się z uścisku. – To boli!
Ewa poczuła, jak mała odpycha ją rączką, a potem wymyka się z objęć.
– Jak ty wyglądasz? – zapytał szorstki głos. W progu stanął Paweł, bacz
nie się jej przyglądając. Basia przylgnęła do jego nogi. Ewa dopiero teraz
zorientowała się, że mokra od potu piżama oblepia jej ciało. – Jesteś blada jak
zmora – stwierdził.
– Musimy stąd wyjechać, uciec! Od tego lasu i od twoich rodziców – wydyszała
Ewa. Paweł zmierzył ją zimnym spojrzeniem.
– To tylko twoja paranoja. Umówię cię z lekarzem, nowe leki na pewno
pomogą – odparł obojętnie, jakby recytował wyuczoną na pamięć regułkę.
– Nie możemy tu zostać. Czuję, że coś nam grozi. Całej naszej trójce.
Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Szczególnie Basia – starała się wyjaśnić swoje
obawy, choć trudno jej było zebrać myśli. O sennym koszmarze mężowi wolała
nie wspominać.
– Znowu te bzdury. Z mieszkania moich rodziców też chciałaś uciekać,
tylko dlatego że pomagali w opiece nad ich własną wnuczką. To był jakiś
absurd! Ale się zgodziłem, zgodziłem się tu przyjechać dla dobra Basi. Do tej
podłej wioski, której nie cierpię. Moich rodziców tutaj nie ma. Czego jesz
cze chcesz?
– Ale…
– Przestań! Przestań wreszcie! Rozumiesz? – wrzasnął, kiedy pokłady jego
samokontroli całkowicie się wyczerpały. Oddychał głośno przez zaciśnięte zęby,
patrząc na nią z pogardą. Ewa zrozumiała wtedy, że nie ma co liczyć na pomoc
męża. Paweł już od paru miesięcy nie chciał słuchać tego, co do niego mówiła.
Przestał jej wierzyć. Nigdy jeszcze nie czuła się aż tak samotna. Aby ukryć się
przed wzrokiem męża, schowała się w sypialni.
Kiedy przebierając się w czyste ubrania, zauważyła ślady pazurów
na piersiach, postanowiła działać. Musiała wydostać się z tego przeklętego domu.
Jak najprędzej. Paweł jednak nie mógł o niczym wiedzieć. Była pewna, że nie
pozwoliłby jej zabrać Basi. Aby nie wzbudzić podejrzeń, starała się zachowywać
normalnie, co okazało się niełatwym zadaniem. Rozmyślając o planie uciecz
ki, bezwiednie dotykała okaleczonych miejsc. Zadanych przez potwora ran,
których pieczenie było jedynym dowodem na jego realność. Paweł oczywiście
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powiedziałby, że podrapałam się umyślnie, wypominając mi jeden raz, kiedy
okaleczyłam się sama, nie miała co do tego wątpliwości.
***
Paweł jak zwykle po pracy oglądał w salonie telewizję, więc wykorzystała ten
moment, aby wślizgnąć się do gabinetu. Wiedziała, że w biurku trzyma gotówkę.
Na szczęście wiejskie sklepiki rzadko przyjmowały płatności kartą. Schowała
banknoty do kieszeni, niedużo, ale starczy na paliwo, żeby zabrać Basię daleko
stąd. Już miała wychodzić, gdy jedna z otwartych szuflad przykuła jej uwagę.
Przerzuciła stos pożółkłych kartek, rachunków i dokumentów sprzed lat. Nie
spodziewanie wśród nich natknęła się na coś twardego. Wyciągnęła oprawioną
w ramkę czarno-białą fotografię rodziny jej męża. Poznawała te uśmiechnięte
twarze, choć były one znacznie młodsze. Nie wiedziała tylko, kim jest trzymająca
rękę małego Pawełka dziewczyna. Wydawała się znajoma. Gdzieś już ją widziała.
Nagle doznała olśnienia. To ona! To dziewczynka z lasu! Dźwięk telewizora
przycichł. Ewa zamarła. Zaraz tu przyjdzie i wszystko się wyda! Ponownie ukryła
zdjęcie wśród papierów i cicho wymknęła się z gabinetu.
W salonie zobaczyła śpiącego na kanapie Pawła. Nie mogła uwierzyć,
że wyśmiewał jej sen o skrzywdzonej przez leśne monstrum dziewczynce, choć
sam w dzieciństwie pozował z nią do zdjęcia. Fotografia, tak jak ślady pazurów
Murdraka były prawdziwe, nie mogła ich sobie wymyślić. Znów dotknęła zra
nione miejsce. Zrobiło się przeraźliwie gorące. Ewa czuła pod skórą pulsującą
energię, siłę, próbującą wydostać się na zewnątrz. Jaką tajemnicę ukrywasz,
draniu? pomyślała, przyglądając się mężowi. Coś w niej wzbierało. Miała ochotę
chwycić poduszkę i mocno przycisnąć ją do jego twarzy. Niech choćby raz
poczuł się tak jak ona – bezradny i śmiertelnie przestraszony. Wyobraziła go
sobie rozpaczliwie próbującego zaczerpnąć powietrza. Krew zaczęła szybciej
krążyć w jej żyłach. Od wewnątrz rozgrzewały ją przyjemne płomienie, a obraz
walczącego o oddech Pawła przynosił dziwną rozkosz. Satysfakcję. Co się ze mną
dzieje? pomyślała po chwili. Własne myśli zaczynały ją przerażać.
Póki Paweł spał, spakowała najważniejsze rzeczy, swoje i Basi, do małej
walizki i ukryła ją w szafie na altanie. Gdy jutro rano mąż zasiądzie do biurka
i założy słuchawki na uszy, one wsiądą do samochodu i pojadą przed siebie,
gdziekolwiek, byle daleko. Niecierpliwie wyczekując nocy, chodziła zamyślona.
Czasem, kiedy jej myśli błądziły po ciemnych zakamarkach lasu, wydawało
jej się, że traci świadomość rzeczywistości. Byle dotrwać do rana i niczego nie
zepsuć, powtarzała sobie. Nigdy z taką nadzieją nie wyczekiwała kresu nocy.
Rano miało wzejść słońce, przeganiając lęki i przynosząc nadzieję na wolność.
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Po dobranocce utuliła Basię do snu. Uwielbiała patrzeć, jak mała zasypia,
i śpiewać jej kołysanki, których nauczyła ją własna matka. Jednak tego wie
czoru żadna wesoła melodia nie przechodziła jej przez gardło. Zresztą Basia też
wydawała się jakaś nieswoja. Ewie zdawało się, że widzi w jej jasnoniebieskich
oczach coś dziwnego, jakby niepokój. A może strach?
Gdy i Paweł się położył, Ewa stała jeszcze przy oknie w kuchni, wpatrując się
w ciemność. W dłoni ściskała gorący kubek kawy, ostatnią deskę ratunku przed
morzącym ją zmęczeniem. Nie mogła sobie pozwolić na to, aby zasnąć. Nie teraz,
kiedy była już tak blisko celu. Sen stał się jej wrogiem. To on posiadał moc, by oddać
ją wprost w mordercze objęcia Murdraka. Żeby sprawdzić godzinę, chwyciła
leżącą na stole komórkę męża, a potem bezwiednie wsunęła ją w kieszeń spodni.
Znów napiła się kawy. Nadal gorącej, przyjemnie rozgrzewającej wnętrzności.
Potrzebowała tego ciepła. Pobudzenia. Kawą chciała też zabić dziwny posmak
w ustach, który towarzyszył jej od rana, jakby gorzki smak ziemi. Wypiła kolejny
łyk i wsłuchała się w ciszę, w jej tajemny język. Kiedy znów spojrzała przez okno
w kierunku lasu, wydawało jej się, że w końcu go zrozumiała.
***
Obudziło ją przeraźliwe zimno i klejące się do ciała mokre ubranie. Zasnęłam!
myśl ta zmroziła ją również od środka. Otworzyła oczy i wtedy dłoń wystrzeliła
w kierunku ust, tłumiąc krzyk, który się z nich wydostał. Łóżko zmieniło się
w morze krwi. A wśród krwistych fal skłębionej pościeli leżał jej mąż. Musiał
wykrwawiać się powoli przez długi czas, gdyż strumień krwi wypływający
z jego poderżniętego gardła całkowicie już wyschnął. Na piersi, niczym miecz
u zmarłego wojownika, leżało narzędzie zbrodni – kuchenny nóż, którym często
kroiła steki. Ewa zwymiotowała. Zapach wymiocin i krwi był nie do wytrzy
mania. Mimo to stoczyła się z łóżka i zamknęła otwarte na oścież okno. Świtało.
Z trudem dotarła do wyjścia i zamknęła drzwi, a potem weszła do łazienki, by
się umyć. Kończyła zdejmować bieliznę, kiedy rozległ się dzwonek telefonu.
Wśród rozrzuconych na podłodze ubrań wibrowała komórka Pawła. Odbiorę
i ugram trochę czasu na ucieczkę. Zorientują się, dopiero gdy nie dostaną w pracy
zleconego projektu, pomyślała, podnosząc telefon. Na ekranie wyświetlił się jed
nak napis „Rodzice”.
– Dobrze się spisałeś synku! – odezwał się głos jej teścia. – Mamusia jest cała
w skowronkach, znowu wygląda jak dwudziestka. Zobaczysz, nie pożałujesz.
Znajdziemy ci lepszą żonę.
Ewa poczuła, jakby znów spadała w przepaść. W lustrze odbijało się jej nagie
ciało, podrapane i umazane krwią. Niebieskie od urodzenia oczy wypełniła czerń.
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– Twój synalek potrzebuje już tylko mocnego szpadla i trochę ziemi. Chyba
stać cię na to? Czy przetrwoniłeś już fortunę, którą otrzymałeś za złożoną mi
ofiarę? – przemówiła donośnym, niskim głosem.
– Murdrak… – wyszeptał mężczyzna.
– Tak. To ja. W pełni swych sił dzięki krwi twego syna i ciału jego niemądrej
żony – zaśmiał się ochryple, a wolna dłoń Ewy powędrowała do nagich piersi.
Po drugiej stronie słuchawki słychać było płacz i świszczący oddech mężczyzny.
Palce Ewy zatrzymały się na zadrapaniach, namiętnie badając to miejsce,
a potem wbiły się w skórę. Głęboko. Aż do krwi.
– Oddałem ci córkę, a teraz zabrałeś mi syna. Nie tak miało być. Mieliśmy
umowę –załkał po chwili teść Ewy.
– Myślisz, że będziesz mnie szczuł szmatami pozostawionymi w lesie jak
jakiegoś psa? Ty głupcze! To ja jestem panem! Nie zadowolę się byle kim!
– Błagam, oszczędź nas!
– Nie pogardziłbym waszą haniebną krwią – znów zaśmiał się paskud
nie. – Ale cóż… bardziej gustuję w małych dziewczynkach – odparł, przypatrując
się sobie w lustrze. Ciało Ewy – naprężone i pokryte zaschłą krwią – falowało od
głębokich, nierównych oddechów. W czarnych wygłodniałych oczach odbijała
się ekscytacja.
– Tylko nie Basia! Nieee!!! – krzyknął mężczyzna, ale po drugiej stronie
słuchawki odpowiedziała mu jedynie przerażająca cisza.

Agnieszka Mohylowska
Urodzona w 1990 roku w Strzelnie; z zamiłowania poetka i pisarka, absolwentka
filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, laureatka
XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” w Koninie. Mieszka
w Kaźmierzu.
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OPOWIADANIE

Żółci ludzie
Rafał Pietrzyk

– Czy wierzysz w żółtych ludzi?
– Ja wierzę.
***
Jestem starym człowiekiem. Dwojako starym. Metrykalnie nie jest jeszcze ze
mną źle. Psychicznie gorzej. Wewnątrz czuję się zgniły.
Nie wychodzę z domu nazbyt często; w zasadzie wcale. Zakupy albo rachun
ki, czasami lekarz – na miesiąc będzie trzy razy.
Nie snuję się parkowymi alejkami w nadziei na spotkanie znajomego,
bo trwałych znajomości nie nawiązałem. Nie wyładowuję frustracji na grających
w piłkę dzieciakach, gadając, jak to kiedyś było lepiej. W tramwajach nie
walczę o krzesła. Wolę stać z tyłu, przy szybie. Stojącego dużo trudniej okraść.
Nie kupuję łabędziej przyjaźni uschniętym chlebem.
Czasem, kiedy już wyjdę, pozwalam sobie na ciastko, ale zawsze proszę,
by zapakować. A potem wracam i jemy. Ja i pies.
No właśnie. Pies.
Pies jest włochaty, wysoki. Ma długie uszy, którymi tak śmiesznie macha,
kiedy mnie wita. Na brzuchu, rok jakoś będzie, jak mu się porobiły jakieś
paskudztwa. Rany, które co dzień z wielką pasją zalizuje, tylko po to, by na
zajutrz wszystko zaczynać od nowa. Ale się nie uskarża. To dobry pies. Nie budzi
sąsiadów wyciem.
Psu na imię jest Pies i obu nam jest z tym dobrze. Znamy się długo.
Dawno przeszliśmy na ty. Imiona są nam do niczego niepotrzebne.
Pokój, w którym mieszkamy, jest bardzo mały. Za kuchnię służy maszynka
na jeden palnik i stara, zniszczona lodówka. Łazienka jest na końcu korytarza
i chodzę do niej jedynie wtedy, gdy muszę. Nie lubię spotykać ludzi z nasze
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go bloku, bo zawsze odruchowo czuję wstyd. Nie wiem czemu. Chyba za to
wszystko wokół mnie. Poza tym słyszałem, jak kiedyś o mnie mówili. I o moim
mieszkaniu, że w nim śmierdzi.
Może i tak.
Czasem zdarza mi się sikać do butelek.
***
Miałem także w domu telewizor. Mały, trzynaście cali. To znaczy, mam go
nadal, ale około pół roku temu przestał odbierać. Włączałem, włączałem i nic.
Pomyślałem, że może po prostu usnął. Że tylko śpi. Codziennie próbowałem
go obudzić.
Miesiąc temu zamówiłem nawet elektronika, czy jak to się tam teraz mówi
na tych fachowców. Miał być nazajutrz, ale dwukrotnie przekładał i pojawił się
dopiero po tygodniu. Duży chłop. Prawdopodobnie przyjezdny.
Widziałem, jak bardzo się skrzywił, kiedy przestąpił próg, ale udałem, że nie
rozumiem, o co chodzi. Bolało mnie tylko to, z jaką pogardą spojrzał na mego
psa. I że nie spytał, czy groźny.
W ogóle ten człowiek czuł się w obcym miejscu bardzo pewnie. Najpierw
bezceremonialnie otworzył piwo. A potem postawił na stole torbę bez zapyta
nia, nie dając mi nawet czasu, bym zwinął obrus. Na telewizor nawet nie rzucił
okiem, mówiąc, że jest już późno i nie ma ze sobą narzędzi. Chciał brać do siebie
na warsztat. Nie pozwoliłem.
Przecież gdyby odbiornik nagle się przebudził w obcym miejscu, mógłby
się bać. Już lepiej niech stoi zepsuty, niż obce łapy mają przy nim grzebać.
Tutaj na czarnej szafce ma swój dom.
To mu mniej więcej powiedziałem, pomijając ten fragment o obcych łapach.
Puknął się w czoło, sądząc, że tego nie widzę.
– Co kto tam lubi – powiedział.
Potem zapytał, czy nie chcę opchnąć na części. Pokój mały, to po co trzymać
w domu takiego grata. Dawał trzydzieści złotych, płacąc żywą gotówką.
Kazałem wyjść.
Wtedy już się popukał oficjalnie i zażyczył sobie siedemdziesiąt złotych
za diagnozę. Zupełnie jak jakiś lekarz.
Nie chciałem płacić, a on nie chciał ustąpić. Mówił, że droga benzyna,
że cenny czas. Pchlim targiem ustaliliśmy czterdzieści pięć. Podałem mu
pięćdziesięciozłotowy banknot, nie miał wydać. Jestem niedojdą. Trudno.
Gdy wyszedł, zostawiając na odchodne zawleczkę z piwa, od razu
przekręciłem zasuwkę w drzwiach, a następnie się po prostu rozpłakałem.
Aż pies wyjrzał spod stołu.
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Powiedziałem odbiornikowi, żeby się nie bał. Że go nie wyrzucę ani nie od
dam na części, bo tutaj jest jego dom. Na koniec wytarłem z kurzu i sprawdziłem
w zeszycie z prognozami, ile ten wydatek dla nas znaczy i gdzie można nieco
przykręcić, by jakoś żyć.
Znaczył dużo. Ciastka skreśliłem pierwsze.
Nazajutrz odruchowo nacisnąłem włącznik telewizora. Zadziałał za pierw
szym razem i działał czternaście dni. Niech mi ktoś powie, że dobroć się nie
opłaca. Po dwóch równiutkich tygodniach zgasł na dobre. Tak, jakby chciał się
pożegnać. Wiedziałem, że nigdy więcej nie zadziała.
Wtedy dostrzegłem w odbiciu kineskopu dwóch żółtych ludzi. Stali na środku
pokoju i się cieszyli. Zamknąłem oczy, a gdy je ponownie otworzyłem, już ich
nie było. Telewizor przykryłem chustą po mojej ciotce. Boję się odbić. Nie mam
w domu lusterka.
***
żÓłCi Ludzie
Żółci ludzie są różni. Tak jak i my. Jedni bywają współczujący, inni nie. Wszyscy są
strasznie płochliwi.
Nie są wysocy. A raczej są bardzo niscy. Siedemdziesiąt, góra osiemdziesiąt
centymetrów. Dostrzec ich można, patrząc w głębię jeziora albo w odbiciu
bardzo starego szkła. Nie ma na ich temat żadnych książek.
Od dawna prowadzę zapiski o żółtych ludziach, ale to trudny temat i nie
zapisałem nawet pół zeszytu. Najważniejsze podkreśliłem długopisem.
„Są mali i szczupli.
Można ich dostrzec jedynie w odbiciu szyby. Ewentualnie bardzo starego
szkła czy tafli wody.
Ich twarze są zamazane i skryte pod kapturami żółtych kurtek.
Pojawiają się zawsze, gdy coś bardzo ważnego ma się wydarzyć.
Żółtych ludzi widzą tylko nieliczni”.
***
Później opowiem o nich trochę więcej. Teraz chciałbym o sobie.
Pragnę powiedzieć trzy zdania o otoczeniu, w którym przyszło mi żyć. I o tej
zimie bez śniegu, co jest w człowieku. Wspomnieć o swoim małym prywatnym
świecie. Nie jest rozległy.
A kiedy skończę, nałożę palto i wyjdę. Odwiedzę bank, kupię ciastka po drodze
i pójdę dalej. Nie wiem, którędy i dokąd. Nie mam planu. Ten powstanie
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po drodze. W domu jest bardzo cicho, bo nie mam radia. Nie ufam głosom
bez twarzy.
Pies nie oddycha od wczoraj. Może śpi? Nie muszę jeść ciastek w domu.
Żółci ludzie tańczą w szklankach na stole.
***
mÓj ŚwIaT
Mój świat to metraż pokoju i szlak do kibla na piętrze. To schody, winda i chod
nik. To tramwaj z numerem siedem. I mały sklep osiedlowy, który kupił mnie
tym, że dobrze wydaje reszty.
To także kiosk nieopodal, w którym jeśli się nie pochylisz do okienka, możesz
na zawsze pozostać anonimowy. To cukiernia.
I chyba tyle. Więcej ich nie pamiętam.
Za wszystkie serdecznie żałuję.
***
Wychodząc, zauważyłem na drzwiach, że napis „K+M+B” został zastąpiony
napisem „ÓWAGA ŹMIERDZI SZCZYNAMI”. Dwie dziewczynki zerkały z drzwi
nieopodal, wystawiając głowy w ten sposób, że widziałem tylko połówki ich
roześmianych twarzyczek. A może miały tylko połówki twarzy? Nieważne.
Nawet mi się nie chciało tego ścierać.
Windą nie jeżdżę, odkąd wstawiono lustro na całą ścianę. Dwa poprzednie
zbiłem na kawałeczki. Cztery piętra schodami. Taki los.
Za to na dworze niezbyt przyjemna wilgoć i zimno jak na Syberii, ale
w nagrodę niemal puste ulice. Taki układ rzeczy mi odpowiadał.
Miałem już ruszać, kiedy dostrzegłem wysoką lampę bez abażuru, którą ktoś
pozostawił pod zsypem. Ciekawe czy jej obiecał, że zaraz wróci.
Poszedłem na tramwaj, bo do banku mam naprawdę spory kawał, ale
w połowie drogi zawróciłem. Gdybym tego nie zrobił, gryzłoby mnie to
i pewnie bym przejechał góra jeden przystanek i zaraz wysiadł. Wracając teraz,
zaoszczędziłem cenny czas.
Nie jestem jednym z tych, co ciągną śmieci do domu, ale obojętny na cierpie
nie też nie jestem. A porzucony przedmiot to jak przywiązany do drzewa pies.
Krzyczy i cierpi podobnie. Trzeba tylko umieć się w to wsłuchać.
Przeniosłem lampę do siebie, płosząc kogoś spod drzwi, i zostawiłem razem
z martwym psem. Po drodze ktoś za mną krzyknął, że jestem dziwak. Pięć minut
później byłem już na przystanku. Tramwaj odjechał cztery minuty wcześniej.
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Podsumowałem to wszystko we własnej głowie i szczerze się
z siebie uśmiałem. Dwie nastolatki ominęły mnie łukiem, szerszym niż to
konieczne. Ubrane stanowczo zbyt lekko jak na taką pogodę. Bez czapek.
W rozpiętych kurtkach.
Trudno, pomyślałem. Niech sobie umrą.
Tramwaj przyjechał piętnaście minut później. Jak zwykle poszedłem na ko
niec. W środku dowiedziałem się od czterech chłopców, że moje palto musi być
bardzo drogie, bo waży pewnie dwa kilo. Nie do końca zrozumiałem, o co chodzi.
Potem jeden z nich wskazał na odbiorniczek, co to noszę go w uchu, by lepiej
słyszeć, i spytał, czy nie mam tam może jakiegoś niezłego rapu. Następnie
wymienił szybko ze trzy nazwiska. Jego koledzy pokładali się ze śmiechu.
W końcu wysiedli i poszli w swoim kierunku. Patrzyłem, czy aby nie stara
nuje ich przypadkiem ciężarówka. Niestety nie staranowała.
Żółci ludzie patrzyli na mnie zza szyb.
W banku mi powiedziano, że jeśli zdecyduję się na jednorazową wypłatę
całej sumy, to stracę przeszło sto złotych.
W odpowiedzi spytałem siedzącą za ladą ciemnowłosą dziewczynę
z żelastwem w nosie, czy grywa może w szachy albo kanastę. Zrobiła obrażoną
minę, mówiąc, że nie ma najmniejszego powodu, by być niemiłym. Że tylko
wykonuje obowiązki.
Czemu ludzie reagują tak panicznym lękiem na nieznane?
Wyszedłem bogatszy w przeszło tysiąc osiemset polskich złotych i udałem
się prosto do cukierni. Wcześniej, gdybym wybrał choćby połowę tej sumy,
pewnie kazałbym się zawieźć taksówkarzowi pod sam blok. Nie z rozrzutności,
tylko z obawy przed tym, że mnie okradną. Teraz jednak to nie miało znacze
nia. Czułem się, jakby kroczący za mną ogień spopielał wszystko, nie pozwalając
mi wrócić czy się zatrzymać. Nie spojrzałem ani razu za siebie z obawy,
że go zobaczę.
Jego lub żółtych ludzi niosących za mną pochodnie.
***
W cukierni była Joanna, jedyna porządna dziewczyna, jaką znam. A może
i jedyny dobry człowiek? Przywitała się ze mną serdecznie, pytając, co też tym
razem i na co mam dzisiaj chęć.
Wybrałem dwanaście ciastek. A ona spytała, czy ma je tak jak zwykle
zapakować. Wtedy pękłem i przez łzy opowiedziałem jej o swoim psie. O tym,
że umarł. I że ja też umieram. Tak po prostu.
Gdy skończyłem, zapytała mnie o żółtych ludzi. O to, czy ponownie
ich widziałem.
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Myślę, że gdybym poprosił, zamknęłaby sklep i pozwoliła mi zostać,
ile tylko bym chciał. Nie miałem jednak zamiaru narażać jej na kłopoty.
Nie wiedzieć czemu, Joanna bardzo mnie lubiła, ale jej szefowa już tej sympatii
nie podzielała.
Skinąłem, że tak. Że widzę ich nawet teraz. Że łypią na mnie zza jarzenio
wego światła i śmieją się z tortowych salaterek. Przyglądają mi się zza wysta
wowych szyb.
Mój wywód mocno ją przygnębił. Zmarkotniała. Potem położyła na ladzie
małe czarne pudełko, pytając, czy ma gdzieś zadzwonić. Po kogoś albo po coś.
Chwilę milczałem, aż się zarumieniła. Chyba zrozumiała, że tym kimś jest ona.
Kiedy pakowała ciastka, milczała, wbijając wzrok w swój zgniłozielony
sweter. Podziękowałem, położyłem na blacie czterysta złotych i wyszedłem.
Wybiegła za mną, ale żółci ludzie mnie ukryli i tylko widziałem, jak rozrzuca
swój piękny długi warkocz, machając głową na boki. Jak woła mnie po imieniu.
W końcu przemarzła i zrezygnowana powlekła się wolno z powrotem. Ja zaś
poszedłem nad staw.
***
„Żółci ludzie nie grywają w karty, chińczyka oraz kości.
Nie znają szachów i nie stawiają pasjansów.
Nie interesuje ich nic, czego nie znają.
A jedyne zasady, jakie wyznają, są ich własne”.
***
Staw podkuty był lodem, ale nie skuty na amen. Oczyściłem ze śniegu ławkę,
która stała najbliżej wodnego oczka i usiadłem. Obok siebie położyłem
smakołyki. Potem wyjąłem zeszyt o żółtych ludziach.
Na pierwszej wolnej stronie napisałem drukowanymi literami słowo
„SĄD”. Potem zacząłem gorączkowo rozmyślać, jedząc i ubierając swoje
myśli w podpunkty. Po jakiejś godzinie nazbierałem ich dziewięć. Uznałem,
że to wystarczy.
Dziewięć drobnych kroków, pomyślałem. Dziewięć kroków. Dziewięć.
Potem zauważyłem, że mniej więcej tyle metrów dzieli mnie właśnie
od stawu.
Jestem emerytowanym matematykiem teoretycznym i kabalistą. Zajmowa
łem się kiedyś chaosem liczb i ich wpływem na świat. Do dwutysięcznego
miejsca po przecinku znam liczbę Pi. Dawniej też nałogowo grywałem w szachy.
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Jedno wiem. Żyjemy w dziwnym świecie, o którym tylko nam się wydaje,
że coś wiemy. Nie jest to prawdą. Nie wiemy o nim nic.
Żółty człowiek siedzący na ławce obok mnie skinął głową. Nie przeszkadzało
mi, że słyszy moje myśli, ponieważ się z nimi zgadzał.
***
SĄD
Każą się tytułować ludźmi, lecz to tylko człowieczki. Małe knypki. A żółci są
z zazdrości, za swoją małość.
Wniosek, że są różnorakie, wysnuty błędnie. Nie ma ich różnorakich.
Są tylko źli.
Odnaleźć ich można we wszystkich magicznych liczbach. W jedenastce,
siódemce, trzynastce oraz trzech szóstkach. A królową tych wszystkich liczb jest
dwadzieścia trzy.
Żółci ludzie naśmiewają się z tego, co o nich myślisz. Uważają się za lepszych.
Kiedyś robili psoty, ale bycie chochlikami już im przestało wystarczać. Teraz
są źli. Wrzucanie kociąt do ognisk daje im radość. Uwielbiają czynić występek
obcymi dłońmi.
Przypuszczenie: Prowadzą do nich różnorakie drogi. Droga zbyt żarliwych
modułów. Ucieczka w satanizm oraz stany poszerzające świadomość. Do tego
wszelakie formy uzależnienia. A także nauki ścisłe. Matematyka. Biologia.
Fizyka. Także chemia.
Ciekawostki: Rozdziel 23 na człony. Podziel 2 na 3, a wyjdzie 0.666. Pod dwójką
i trójką na klawiaturze jest „W” jak „Wiktoria”. A licząc od pierwszej litery (Q)
w prawą stronę, dwudziestą trzecią literą będzie „V” jak „Victory” (zwycięstwo).
2 + 3 = 5. Piątkę oznacza się rzymską literą „V”. Symbolem zwycięstwa. Ludzie
mają po dwadzieścia trzy pary chromosomów.
Gasnące nagle światła. Dziwne wypadki. Zbiegi okoliczności. Telekineza.
Większość tych zjawisk zachodzi właśnie od nich.
WNIOSEK NADRZĘDNY!!!
Pod żadnym pozorem nie należy ich poszukiwać w żadnej z dziedzin, bo…
nawiązać z nimi kontakt jest trudno, ale zmusić ich do odejścia już nie sposób.
Działają podle i tylko wedle własnych upodobań. Niosą szkodę, żywiąc się
całym spektrum negatywnych rozmyślań. Żadne znane modły ani egzorcyz
my nie są w stanie trwale ich odstraszyć. A nad krzywdę fizyczną przekładają
umartwianie psychiczne, w czym są mistrzami. Nie należy wierzyć ich obietni
com ani w ogóle wchodzić z nimi w obcowanie. Opornych zmiękczają poprzez
gnębienie najbliższych.
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Żółci ludzie
Nienawidzą domowych zwierząt, gdyż te je bezbłędnie wyczuwają.
I w zemście za owo wyczucie żółci nacinają im brzuchy. Potrafią się pobratać
z otoczeniem i czerpać z elektryczności.
Teza, że śmierć jest od nich uwolnieniem – nieokreślona.
***
Epilog
Kobieta wstała akurat wtedy, gdy mężczyzna szedł już po tafli stawu. Najpierw
pomyślała, że ma szczęście, iż w ogóle zdołała się obudzić. Przecież na takim
mrozie to…
Nie lubiła składać fałszywych obietnic Bogu, więc nie przysięgła, że przesta
nie pić. Obiecała jednak przykładać większą uwagę do miejsc, w których będzie
raczyła się procentami. Wtedy przyjrzała się dokładniej idącemu, a zwłaszcza
wianuszkowi dzieci, który otaczał mężczyznę.
Przetarła śniegiem twarz, sądząc, że to tylko wyjątkowo wredne delirium
mąci jej w głowie. A potem jeszcze raz. I jeszcze. Nic z tego. Obraz przed oczyma
się nie zmienił.
Dzieci było ponad dwadzieścioro. Większość szła za mężczyzną krok
w krok, tworząc coś na wzór nawiasu odgradzającego go od brzegu. Dwójka zaś
najwyraźniej ciągnęła człowieka za ręce, by szedł dalej. Nie wiedzieć w zasadzie
po co, bo wyglądało na to, że wszedł on na lód dobrowolnie. Niemniej jednak,
ręce miał wyciągnięte przed siebie pod dziwnym kątem, jakby go naprawdę coś
ciągnęło. Ponownie przetarła śniegiem spuchniętą twarz.
W ogóle dzieciarnia była do siebie podobna, jak gdyby wszyscy byli z tej
samej klasy. Ale to z kolei niemożliwe, bo dzieci były za małe nawet na pierwszo
klasistów. Niskie, poniżej metra. I wszystkie w takich samych żółtych kurtkach
z kapturami zaciągniętymi na głowy. Kapturami, spod których nie wystawały
im twarze.
Potem się rozejrzała, dostrzegając coś jeszcze dziwniejszego. Ptaków były
setki, ale wszystkie fruwały. Żaden nie siedział na drzewie.
Wtedy lód się załamał, zabierając idącego w mroźną toń. A dzieci po prostu
zniknęły, jak gdyby porwał je wiatr. Natarła sobie twarz śniegiem kolejny raz.
Tym razem wzrok się wyostrzył i dostrzegła coś na pobliskiej ławce. Coś,
co wyglądało jak pudełko z ciastkami. Pełna obaw, wciąż nie do końca trzeźwa,
ale i zarazem pieruńsko głodna zbliżyła się i… Rzeczywiście, to były ciast
ka. Dziewięć sztuk. Kremówka, pączek, jagodzianka. A obok, matko jedyna,
skórzany portfel.
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Pochwyciła go, zupełnie zapominając o głodzie. I tak… Tak, jak w jej snach.
W środku były pieniądze. Tysiąc czterysta złotych i jakieś drobne. A jeszcze obok
zeszyt i długopis.
Przekartkowała kajet, bo ludzie bardzo często chowają w nich kasę, ale
pełen był tylko jakichś bazgrołów. W dodatku na niemal każdej stronie ktoś
wyrysował jakieś matematyczne obliczenia. Już miała go rzucić w śnieg, lecz
się wstrzymała.
Co, jeśli ten, który poszedł w wodę, odkrył jakiś system na totolotka?
Nie wolno takiej szansy zaprzepaścić. Trzeba wziąć i pokazać wszystko
Radosławowi. On się na matmie znał jak mało kto. A nawet, jeśli dobrze
spamiętała, sam ją kiedyś wykładał. Nie można tego wyrzucić. Trzeba wziąć.
Jak otrzeźwieje, na pewno będzie chciał rzucić okiem. Nie można tego wyrzucić.
Trzeba wziąć.
Od tych wszystkich nagłych zwrotów akcji zaparowały jej przeciwsłoneczne
okulary, które ciągle miała jeszcze na nosie. Co prawda słońca nie było, ale ona
zawsze je zakładała do alkoholu. Gdy chlała, puchła jej twarz, a nie chciała,
by ludzie na nią patrzyli. A teraz te okulary zaparowały.
Ściągnęła je, chcąc wytrzeć w rękaw i wtedy stało się coś, od czego stanęło jej
serce. Poczuła ostre ukłucie i zakasłała, zraszając śnieg gęstą krwią.
W odbiciu okularów dostrzegła całą gromadę tych żółto ubranych dzieci.
Otaczały ją kołem. I mimo że wszystkie się śmiały, żadne nie miało twarzy.
Upadła w śnieg, ciągle ściskając portfel z ponad tysiącem czterystoma
złotymi w środku. A mówiąc ściślej: tysiącem czterystoma dwudziestoma trze
ma złotymi.
Matematyczny zeszyt o żółtych ludziach upadł tuż obok niej.
***
– Czy wierzysz w żółtych ludzi?
– Ja wierzę.

Rafał Pietrzyk
Średnio radosny mieszkaniec obrzeż stolicy z wrodzonym (ale też nabytym
i rozwiniętym) upośledzeniem topograficznym. Niezdeklarowany fan niektórych sportów
i tako kilku uprawiacz. Autor-Amator, wychowany na B-klasowym kinie grozy jeszcze
z epoki kaset VHS i wielogodzinnych sesjach role-play, do których mu zostało oblubienie.
Zaczął pisać, kiedy ostatecznie stwierdził, że nie umie rysować, malować, rzeźbić oraz
śpiewać. Literacko najlepiej czuje się w gatunkach szeroko-pojętej grozy oraz prozie
poetyckiej, którą często kwalifikuje jako Brudne Noir. Opublikował wcześniej opowia
danie “Pocztówki z Ochrydy” w numerze 5/2020 miesięcznika Twórczość.
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Emily
Sylwia Matuszak
Wiem, że i tak w to nie uwierzycie. Przyjęło się, że ludzie mówią prawdę,
ale moja prawda z pewnością mija się z waszą. Ba, gdybym była kimkolwiek
innym, niż jestem, sama nigdy nie dałabym sobie wiary. Czasem gubię się we
własnych wspomnieniach i nie jestem pewna, które z nich są jedynie wytworem
mojej wyobraźni. Wiem jedno – nie chcę być sama. Z całego serca pragnę, by ktoś
dowiedział się o tym, że wciąż istnieję.
Odkąd byłam mała, widywałam ludzi. Nie mówię o rodzinie, przyjaciołach
czy przypadkowych obcych na ulicy, nic z tych rzeczy. Udawani (w pewnej
chwili właśnie tak zaczęłam ich nazywać) otaczali mnie od zawsze. Jestem
w stanie znaleźć ich we wszystkich moich najwcześniejszych wspomnieniach.
Pamiętam ich mgliście – jak zapomnianych członków rodziny ze starych,
wyblakłych fotografii. Czasami widziałam, jak któryś z nich kręcił się po domu,
robił zakupy w sklepie lub śpiewał sto lat na moich urodzinach. Byli jak tło, jak
niegroźna część mojego dziecięcego świata. Na początku myślałam, że to nor
malne, że widzą ich wszyscy. Od ludzi nie różnili się niczym poza otaczającą ich
energią, a właściwie całkowitym jej brakiem. Każdy z nich miał własne imię,
inny głos i fryzurę, czasem nawet mówiąc do mnie, inaczej zdrabniali moje
imię. Nie widziałam w tym nic dziwnego, a już na pewno nic, czego można by
się bać. Lubiłam ich. Wydawali się milsi od innych osób, z którymi miałam do
czynienia. Po pierwsze nie gonili codziennie rano do pracy, nie odbierali setek
telefonów i nie gubili się w stosie wezwań o uregulowanie zaległych rachunków
i pożyczek. Po drugie nie kazali mi kłaść się o dwudziestej pierwszej i pozwalali
bawić się ze sobą, gdy tylko miałam na to ochotę. Rodzice traktowali to jak
wytwór wyobraźni, w końcu każde dziecko przechodzi przez „fazę posiadania
wymyślonych przyjaciół”. Różnica między mną a moimi rówieśnikami była taka,
że ja nie chciałam bawić się z nikim poza Udawanymi. Nie chciałam, a raczej nie
miałam z kim. Owszem, na naszym podwórku było kilkoro brzdąców. Pamiętam
Tinę i jej starszą siostrę Kelly, pamiętam ich pyzatą przyjaciółkę Jess i Johna
z naprzeciwka. Tak naprawdę nigdy nie byli moimi przyjaciółmi czy nawet
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 olegami. Zawsze po prostu istnieli i jak przystało na porządnych sąsiadów,
k
od czasu do czasu zamienili ze mną kilka słów. Nie chcieli zapraszać mnie do za
bawy, bo „Emily zawsze była dziwna”, bo „Emily i tak nas nie lubi”. Tak przynaj
mniej tłumaczyli to mojej mamie, kiedy raz na kilka miesięcy postanowiła się
za mną wstawić. Nie pasowałam do nich, ponieważ moje życie nie było idealne.
Mieszkałam w domu, który dostaliśmy w spadku po zmarłej babci. Podobno
kiedyś była to piękna posiadłość, lecz kilka lat w rękach rodziców wystarczyło,
by zmienić ją w ruinę. No i właśnie, rodzice. Podobno nie wolno być stronni
czym, ale szczerze mówiąc, zawsze wolałam tatę. Oboje zachowywali się tak
samo – pili, imprezowali, nadrabiając straconą przez ciąże młodość, wychodzili
na całe noce, do domu wracali tylko po to, by usnąć we własnym łóżku, które
było jedyną rzeczą, jaka kiedykolwiek ich łączyła. Tata zwracał na mnie uwagę,
kiedy kradłam mu drobne z portfela. W innych sytuacjach wolał udawać, że nie
istnieję. Mama była o wiele gorsza. Nie robiła mi krzywdy, nie o to tu chodzi.
Zasadniczo nikt mnie nigdy nie bił ani nie znęcał się nade mną psychicznie.
Ona po prostu nie była stabilna emocjonalnie. Bywało tak, że nie widziałam jej
przez tydzień, po czym przychodziła zapłakana, wręczała mi nowe zabawki,
próbowała wyciągnąć do kina lub na lody i obiecywała, że „się zmieni”, że „od
dziś już będzie inaczej”. Nie muszę chyba tłumaczyć, że nigdy nie było. Zarówno
ja, jak i młodszy brat musieliśmy radzić sobie sami, a na moje małe dziwactwo
nikt nie zwracał większej uwagi.
Ta historia tak naprawdę zaczęła się, gdy miałam niecałe pięć lat i po raz
pierwszy spotkałam Constance. Zapytacie teraz: „kim była Constance?”. Tak więc
była ona jedną z Udawanych. Odkryłam to od razu. Gdy ją dostrzegłam, nic nie
poczułam. Bawiłam się na trawniku, udając samolot, który dzień wcześniej
oglądałam na pokazie lotniczym organizowanym w naszym miasteczku.
Biegałam po ogrodzie z rękami wystawionymi na boki i naśladowałam dźwięk
silnika. Biorąc pod uwagę moją drobną budowę ciała, musiało to wyglądać dość
komicznie.
Gdy zobaczyłam, że przygląda mi się, stojąc tuż przy furtce, nie zwróciłam
na nią uwagi, ona natomiast przez dobre kilka minut czekała bez ruchu, za
ciekawiona, mogłabym wręcz powiedzieć, zafascynowana. W końcu jej wzrok
zmusił mnie do zatrzymania się. Spojrzałam na nią. Oprócz charakterystyczne
go dla swojego gatunku braku otaczającej jej ludzkiej aury sprawiała wrażenie
zwyczajnej dziewczynki. Miała na oko tyle lat co ja. Jej czarne włosy były krótko
obcięte, a na szyi nosiła wisiorek wyglądający tak, jakby przed chwilą wyjęła
go z automatu „niespodzianka za monetę”. Uśmiechnęła się. Stałyśmy tak przez
kilka sekund, a wtedy ona, jakby nigdy nic otworzyła furtkę, podeszła do mnie
i wyciągnęła rękę.
– Cześć – powiedziała, ukazując szereg białych ząbków.
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– Cześć – odparłam, ale nie uścisnęłam jej dłoni.
– Jak masz na imię? – zapytała, nadal się uśmiechając.
– Emily – odpowiedziałam.
– A ja Constance, czy mogę się z tobą pobawić?
Na jej twarzy zobaczyłam prawdziwy entuzjazm. Wzruszyłam ramionami.
Wydało mi się to dziwne, przecież nikt nigdy nie chciał się ze mną bawić.
– To tylko samolot – wyjaśniłam. – Żadna dziewczyna, którą znam, nie chce
udawać samolotu.
– Czy to ten niebieski z wczoraj?
– Skąd wiesz? – zapytałam z niedowierzaniem.
Miała rację. Właśnie ten udawałam, ten spodobał mi się najbardziej.
– Ja wolałam te w paski, były szybsze.
Bez mojego pozwolenia zaczęła machać rękami nad głową. Wyglądała
przezabawnie. Roześmiałam się i stwierdziłam, że może pobawić się ze mną.
Pamiętam, że tamtego dnia przez długie godziny biegałyśmy, organizowaliśmy
akcje ratunkowe i wyścigi, dopóki ręce nie rozbolały nas tak, że nie byłyśmy
w stanie ich wznieść. Był to chyba pierwszy raz w całym moim życiu, kiedy
naprawdę świetnie bawiłam się z rówieśnikiem. Na koniec usiadłyśmy na ziemi,
a ja zasypałam ją pytaniami:
Gdzie mieszka? Odpowiedziała, że niedaleko.
Czy dopiero się tu wprowadziła? Przytaknęła krótkim skinieniem głowy.
Czy mogłabym przyjść do niej do domu? Stwierdziła, że może kiedyś,
ale mama jest chora i nie powinnam ich odwiedzać, dopóki nie wyzdrowieje.
Czy spotkamy się jutro? Krzyknęła radośnie, że tak i zaproponowała spacer
nad jezioro.
Zgodziłam się. Od samego rana czekałam na nią jak na szpilkach.
I tak właśnie wszystko się zaczęło. Z początku była to wyjątkowo niewinna
znajomość dwóch niesfornych dziewczynek. Przez następny miesiąc praktycz
nie codziennie bawiłam się z Constance. Po upływie dwóch dni już nazywała
mnie swoją przyjaciółką, po tygodniu wymyśliłyśmy własne przywitanie.
Czułam się jak w bajce. Tak naiwnie cieszyłam się, że udało mi się znaleźć
bratnią duszę. Może zabrzmi to cholernie żałośnie, ale byłam bardzo samotna.
Większość z was zapewne tego nie zrozumie. Gdy patrzę na to z perspektywy
czasu, widzę, że choć nie mogłam poczuć jej obecności, pozytywne wspom
nienia związane z dzieciństwem zawdzięczam właśnie jej. Dzięki Constance
stałam się taka jak moi rówieśnicy – beztroska. Z upływem czasu ludzie zaczy
nali patrzeć na mnie coraz bardziej podejrzliwie, nie widziałam jednak pow
odu, by zwracać na nich uwagę. Problem pojawił się w moje urodziny, gdy do
drzwi zapukała ciotka o imieniu Eleonora. Owa wizyta zmieniła wszystko, była
katastrofą, która zaważyła o całym naszym dalszym życiu. Wprawdzie gdyby
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nie ta kobieta pewnie wyrosłabym na ponurą wariatkę, którą strach spotkać
na ulicy, ale z perspektywy czasu widzę, że los, jaki mnie spotkał, nie jest o wiele
lepszy od tego.
Kończyłam wtedy sześć lat. W tym wieku teoretycznie powinnam już
przygotowywać się do szkoły, lecz rodzice ani razu nie poruszyli przy mnie
tego tematu. Eleonora – jedyna krewna, jaką kiedykolwiek widziałam na oczy,
krępa sześćdziesięciolatka o barczystych ramionach i krótkich nogach zgrabnie
ukrytych pod spódnicą z wysokim stanem – była niezwykle elegancka. Nosiła
jedwabne koszule z bufiastymi rękawami i buty na pokaźnych koturnach. Siwe
włosy zawsze związywała w wielki kok z tyłu głowy, a twarz ozdabiała wy
razistym makijażem. Pachniała bardzo charakterystycznie, przez lata używała
tylko jednych perfum, które mieszały się z jej własną intensywną wonią.
Była bogata, a przynajmniej tak mówili mi rodzice. Odwiedzała nas co kilka
miesięcy i dawała wszystkim drogie prezenty, z których żaden nigdy nam się nie
przydał. Nasze rozmowy zawsze ograniczały się do tego, jak bardzo wyrosłam
od ostatniego spotkania, a jej podejście do dzieci było czysto książkowe.
Podczas tamtej wizyty coś się wydarzyło. Na początku wszystko wyglądało
jak najbardziej normalnie. Uśmiechnęła się na przywitanie, pogłaskała mnie
po głowie i wręczyła kilka cukierków. Później zniknęła w pokoju rodziców.
Kłócili się, krzyczeli, mama płakała, a ja, mój braciszek i Constance siedzieliśmy
na korytarzu i podsłuchiwaliśmy. Nie rozumieliśmy spraw, o których mówili,
mimo to staraliśmy się wychwycić jak najwięcej. Eleonora mówiła coś o sądzie,
o marnowaniu sobie życia, o babci i o tym, że gdyby dziadek zobaczył, co dzieje
się w naszym domu, zapewne znowu umarłby na zawał. Wtedy wydawało
mi się to zabawne, ale mina całkowicie mi zrzedła, kiedy dowiedziałam się
o decyzji, jaką podjęli. Już następnego dnia ja i brat mieliśmy przeprowadzić
się do ciotki. Spakowaliśmy wszystkie swoje rzeczy i pożegnaliśmy się z rodzi
cami (a właściwie tylko z ojcem, bo matka upiła się i nie zdążyła wytrzeźwieć do
rana). Przez cały ten czas zastanawiało mnie, co stanie się z moją przyjaciółką.
Wreszcie zdobyłam się na odwagę, pociągnęłam ciotkę za rękaw i zapytałam:
– Czy Constance może jechać z nami? – Po czym wskazałam na dziewczynkę
stojącą obok mnie.
Kobieta milczała przez dłuższą chwilę, aż w końcu odparła, puszczając do
mnie oczko:
– Oczywiście. Twoja koleżanka może z nami jechać.
Ucieszyłam się. Z rodzicami Constance nie było żadnych problemów.
Pobiegła, zapytała, a oni się zgodzili. Wtedy nie widziałam w tym nic dzi
wnego, ponieważ nigdy nie mogłam doświadczyć normalnej relacji rodziców
z ukochanym dzieckiem i nie rozumiałam, jak poważną decyzją było długo
trwałe rozstanie.
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Całą czwórką wsiedliśmy do sporego, czarnego samochodu, który przyjechał
pod nasz dom i ruszyliśmy w drogę. Na początku wszystko wydawało mi się
wspaniałe. Nareszcie mogłam zobaczyć trochę świata i oderwać się od mojego
monotonnego życia. Dom ciotki był duży. Miał trzy piętra, dwie łazienki,
ogromną kuchnię i pełno pokoi, do których surowo zabroniła nam wchodzić.
Sama wybrałam sobie swoje nowe lokum. Cieszyłam się, że nareszcie nie będę
musiała spać obok brata. Gdy zapytałam o łóżko dla Constance, odpowiedziała,
że przecież może spać u mnie na kanapie. Dziewczynka zgodziła się. Z nią u boku
czułam się szczęśliwa. Do czasu aż nie poszłam do pierwszej klasy.
Bardzo źle wspominam szkołę. Było to wyjątkowo nieprzyjemne miejsce
z żółtymi ścianami pełnymi rysunków oraz antypatycznymi nauczycielami.
Budynek aż pękał od ogromu wypełniającej go radości oraz niezrozumiałej
dla mnie chęci do nauki. Wszyscy chłopcy i dziewczynki patrzyli na mnie jak
na kogoś obcego. Tak jak moi byli sąsiedzi, traktowali mnie z góry. Nienawidziłam
ich. Zawsze siedziałam na uboczu. Utrzymywałam kontakt tylko z Constance.
Czas coraz częściej mijał nam na rozmowach o tym, co by się stało, gdyby oni
wszyscy nagle rozpłynęli się w powietrzu. Gdyby umarli.
W szkole po raz pierwszy zdałam sobie sprawę z tego, że coś jest ze mną nie
tak. Było to kilka dni po rozpoczęciu roku, gdy dwie dziewczynki o pyzatych
twarzach poszły na skargę do pani, mówiąc, że mam zmyśloną przyjaciółkę.
Nie wiedziałam, o co chodziło. Ona też na początku uznała, że to nie problem.
Powiedziała, żebym się nie przejmowała, bo „niektóre dzieci przechodzą przez
to wcześniej, a inne później”. Constance stwierdziła, że po prostu mnie nie lubią.
Uwierzyłam jej, ale mimo to zaczęłam się zastanawiać nad sednem całej sprawy.
Odtąd nie dawało mi to spokoju.
Przez najbliższe trzy tygodnie nic nie zapowiadało problemów. Przełom
nastąpił na zebraniu, na które została wezwana moja ciotka. Wychowaw
czyni poprosiła ją na prywatną rozmowę, a mi kazała zostać na zewnątrz.
Nie słyszałam, co mówiły, ale denerwowałam się, ponieważ wiedziałam,
że nie wyniknie z tego nic dobrego. Kobiety wyszły po dwudziestu minu
tach. Pani uśmiechnęła się i powiedziała, że wszystko będzie dobrze, a ciotka
pociągnęła mnie za rękę. Nie odzywałyśmy się do siebie przez połowę drogi,
aż w końcu to ona zaczęła rozmowę.
– Dowiedziałam się dziś kilku bardzo ciekawych rzeczy – powiedziała
wyjątkowo oschłym tonem głosu.
Milczałam, zastanawiając się, co będzie dalej.
– Rozumiem, że to wszystko przez złe wpływy wychowawcze, ale nie mogę
na to pozwolić. Emily, coś musi się zmienić.
– Co? – wymamrotałam, patrząc na swoje stopy i na samochodową
wycieraczkę.
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– Całe dnie spędzasz sama i udajesz, że ktoś z tobą rozmawia. Inne dzieci się
ciebie boją.
Spojrzałam na nią zszokowana, natomiast ona kontynuowała:
– To nie jest normalne, że dziewczynka w twoim wieku wciąż tak intensyw
nie bawi się w zmyślonych przyjaciół.
– Nie mów tak o Constance! – krzyknęłam. – Ona jest prawdziwa!
– Ależ nie jest – powiedziała i zatrzymała samochód.
Wystraszyłam się. Ciotka nie żartowała.
– Nie widzisz jej? – zapytałam płaczliwie. – Wy wszyscy naprawdę jej nie
widzicie? Żadnego z nich?
– Dość tego – przerwała mi. – Jeśli jeszcze raz wspomnisz o tym czymś, będę
zmuszona iść z tobą do psychologa, a może i nawet do psychiatry. Nie chcesz
tego, prawda?
Nie chciałam. Nie wiedziałam wiele o psychiatrach, jedynie to, co usłyszałam,
gdy mama kłóciła się z ojcem, a mianowicie, że jeśli nic się nie zmieni, to dopro
wadzi ją do szaleństwa, że skończy u psychiatry, a on wyślę ją do szpitala. Byłam
w szpitalu, kiedy jako czterolatka zachorowałam na zapalenie płuc i bałam się
tego miejsca jak niczego innego na świecie.
Tego samego wieczoru, gdy wróciłyśmy do domu, przeprowadziłam poważną
rozmowę z Constance. Zapytałam, dlaczego inni jej nie widzą i dlaczego uważają
to za coś złego. Poczekała, aż skończę mówić i odpowiedziała spokojnie:
– Emily, masz dar, którego inni nie mają. Jesteś jak czarodziejka. Zwykli
ludzie nie mogą robić tego, co one. Myślą, że jestem zła, bo mnie nie znają.
A przecież ja nie robię nic złego, prawda?
Zobaczyłam na jej twarzy głęboki smutek.
– Ciotka chce mnie wysłać do psychiatry, a on każe mi iść do szpita
la... – wyznałam.
– Wiem – odpowiedziała.
Nastała chwila milczenia.
– Co teraz zrobimy? – zapytałam.
Miałam szczerą nadzieję, że przyjaciółka ma obmyślony plan.
– A co możemy zrobić? Musimy udawać, że nie istnieję. To jak wielka zabawa
w chowanego! – Po tych słowach uśmiech znów zagościł na jej twarzy.
– Na zawsze?
– Nieee – roześmiała się, odpowiadając na pytanie. – Tylko gdy inni ludzie są
w pobliżu.
– Zgoda – odparłam po krótkim zastanowieniu.
Od tamtego momentu było tak, jak ustaliłyśmy. Spełniłam obietnicę daną
ciotce i nie mówiłam więcej o Constance. Starałam się być przykładnym dziec
kiem. Dobrze się uczyłam, odrabiałam prace domowe (można powiedzieć,
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że szkoła nie była znowu taka zła), byłam miła i porządna. Pomagałam nawet
przy opiece nad bratem. Czas mijał... a ona? Moja udawana przyjaciółka?
Wciąż była przy mnie. Dzięki naszej zabawie połączyła nas jeszcze silniejsza
więź. Na początku nie dostrzegałem tego, jak bardzo oddaliłam się od rzeczy
wistego świata, by wszystkie wolne chwile spędzać właśnie z nią. To stało się
naszą małą, słodką tajemnicą aż do czasu, kiedy nie skończyłam szesnastu lat.
Wtedy mój świat wywrócił się do góry nogami z powodu pewnego uczucia.
Poznałam Landona. Na początku nie mówiłam o nim nikomu – ciotce,
ponieważ w gruncie rzeczy zależało jej tylko na moich stopniach i cudownej
przyszłości, bratu, ponieważ był jeszcze zbyt dziecinny i od razu wszystko by
wygadał, przyjaciołom, ponieważ ich nie miałam. Owszem, rozmawiałam
z kilkoma dzieciakami w szkole, jednak żaden z nich nie był tak blisko mnie,
by poznać jakiekolwiek szczegóły z mojego prywatnego życia. Constance
dowiedziała się o chłopaku jako jedyna.
Jak właściwie zaczęła się nasza znajomość? Sama nie wiem. Byłam typem
samotniczki. Nie lubiłam poznawać innych ludzi, a oni nie lubili poznawać
mnie, lecz pewnego dnia do klasy przyszedł on. Nie wiedział o mojej reputacji
osoby „dziwnej” i „aspołecznej”, można powiedzieć, że miałam u niego czyste
konto. Usiadł obok mnie nie dlatego, że mu się spodobałam, lecz najzwyczajniej
w świecie nie było żadnych innych wolnych miejsc. Moja twarz momentalnie
spłonęła rumieńcem. Nie należał do nieziemsko przystojnych, ale biło od niego
ciepło, poza tym emanowała od niego ludzka energia, a do tego energia płci
przeciwnej. To wystarczyło, by mnie zawstydzić. Żałosne, prawda? Spojrzał
na mnie, wyciągnął rękę i na głos wypowiedział swoje imię. Przywitałam go,
oczywiście od niechcenia. Nie wiem, co popchnęło mnie do zrobienia pierwsze
go kroku, lecz po lekcji od razu zaproponowałam mu wyjście do cukierni.
Nie poznawałam sama siebie. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się z własnej woli
zagadać do osoby w moim wieku.
– Bardzo chętnie, Emily – odpowiedział.
Wróciłam do domu wieczorem, około cztery godziny później niż powinnam,
szczęśliwa i umorusana czekoladą w kącikach ust. Zarówno ciotka, jak i Con
stance od razu domyśliły się, że stało się coś nietypowego. Kobieta dała sobie
spokój po kilku oficjalnych pytaniach, lecz przyjaciółka nie odpuściła tak łatwo
jak ona. Wtedy nie wiedziałam, że lepiej było zachować milczenie i nie wspominać
o kimś takim jak Landon, bo niby skąd mogłam to wiedzieć? Opowiedziałam jej
wszystko od początku do końca, zaczynając od tego, że dzieliliśmy szkolną ławkę,
na pocałunku w policzek na pożegnanie kończąc. Constance słuchała z zapar
tym tchem, a na koniec serdecznie mi pogratulowała. Powiedziała, że chce go
poznać, ale przecież musiałyśmy trzymać się naszej umowy, więc poprosiłam,
by poczekała, aż przyprowadzę go do domu.
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Przez następne tygodnie coraz bardziej się do siebie zbliżaliśmy aż w końcu,
podczas wspólnego spaceru, wręczył mi bilet na koncert mojego ukochanego
zespołu i poprosił, bym została jego dziewczyną. Zgodziłam się. Tego wieczoru
nareszcie poszliśmy do mnie. Constance przyglądała nam się po cichu, jednak
w trakcie poprosiłam ją, by wyszła. Przez kilka godzin byłam najszczęśliwszą
dziewczyną na ziemi.
Później rozpętało się piekło.
– Nie pójdziesz na żaden koncert – oznajmiła Constance, gdy tylko
zostałyśmy same.
– Dlaczego?
Nie mogłam zrozumieć, o co jej chodzi.
– Ponieważ nie podoba mi się ten chłopak. Nie zależy mu na tobie, tylko
na pieniądzach twojej ciotki. To zwykły naciągacz. Wykorzystał cię, a teraz
wykorzysta całą twoją rodzinę.
– A co ty o tym wiesz? – Roześmiałam się. – Zazdrościsz mi, bo całe życie
musisz spędzać tu, bo na zawsze zostaniesz tylko... tajemnicą. – Po tych słowach,
odmawiając dalszej rozmowy, położyłam się spać.
Następnego dnia Landon nie przyszedł do szkoły. Okazało się, że zachorował.
Od tamtej chwili odwiedzałam go codziennie. Szybko zauważyłam, że działo
się coś bardzo złego. Nikt nie potrafił stwierdzić co. Lekarze mówili – depresja
i przemęczenie, a ja cierpiałam. Cierpiałam razem z nim. Aż do dnia, w którym
dowiedziałam się, że popełnił samobójstwo. Jego rodzina nie chciała mi niczego
wyjaśnić. Podobno nie zostawił po sobie listu. Jego bliscy wyjechali. Zostawili
mnie bez słowa, bez mojej jedynej największej miłości.
Po bezowocnej wizycie w ich domu, przez resztę dnia włóczyłam się bez celu
po mieście, płakałam i rozmyślałam. W pobliskim sklepie udało mi się kupić
alkohol. Wypiłam go w samotności i zaczęłam dedukować. Doszłam do bardzo
niepokojących wniosków.
Pędem pognałam do domu i bez zdejmowania butów wpadłam do pokoju.
Odpowiedzą na wszystkie moje pytania była Constance. Jak gdyby nigdy nic
siedziała przy oknie. Mocnym pociągnięciem zrzuciłam ją z krzesła i uderzyłam
w twarz. Pierwszy raz w życiu byłam mocno pijana.
– To twoja wina – wysapałam wściekle.
– Co robisz?! – zapytała, podnosząc głos i wstając.
– To ty mu to zrobiłaś! – krzyknęłam.
– Odbiło ci?
Oddaliłam się od niej o krok. W mojej głowie panował chaos.
– Nikt poza tobą nie wie, jak bardzo przez całe życie chciałam mieć kogoś
takiego jak on! Nie wiem, jakim potworem trzeba być, żeby tak po prostu
zniszczyć całe moje szczęście, żeby odebrać cudze życie!
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– Całe twoje szczęście? – Tym razem to ona podeszła do mnie. – Jesteś tylko
samotną dziwaczką i nie wierzę, że jakikolwiek normalny chłopak chciałby
z tobą być!
Roześmiałam się. Nie wierzyłam w to, co właśnie usłyszałam. Nigdy nie była
dla mnie tak ostra.
– To przez ciebie taka jestem, nigdy nie prosiłam cię, żebyś mieszała się
w moje życie! Ciebie i tak nie czuć! – krzyknęłam.
– Nie przeszkadzało ci to, że w nim jestem, kiedy nie miałaś do kogo ust
otworzyć! – parsknęła.
– To wreszcie miało szansę się zmienić – przerwałam, kiedy otworzyła usta,
by nabrać powietrza.
– Ach tak? Więc chodziło ci właśnie o to? – Zobaczyłam, jak w jej oczach
zbierają się łzy. – Chciałaś mieć kogoś takiego jak on? Nie przyszło co do głowy,
że... – Nie dokończyła, a mi zrobiło się jej żal. Przez tyle lat była moją jedyną
przyjaciółką, a ja potraktowałam ją jako zło konieczne.
– Dlaczego zabiłaś Landona? Czemu tak się zachowujesz? On nie wie
dział o twoim istnieniu i nie mógł się bronić, Constance, tak się nie
postępuje – wydusiłam.
Przed oczami wciąż miałam jego wzrok, gdy widzieliśmy się po raz ostatni.
Wzrok pełen bólu i przerażenia. Bezsilna opadłam na łóżko i oddychając ciężko,
spojrzałam w sufit. Dziewczyna powoli podeszła i usiadła obok mnie. Poczułam
jej zimną dłoń na moim czole.
– Wiem, że to było złe – szepnęła. – Zdałam sobie z tego sprawę po fakcie,
przepraszam.
– Za późno – odparłam i odwróciłam się do niej plecami.
Constance położyła się. Nie widziałam jej, ale byłam pewna, że milczy,
myśląc, jak ubrać swoje dalsze myśli w słowa.
– Nigdy ci tego nie mówiłam – wyjąkała w końcu – ale jesteś dla mnie niesa
mowicie ważna.
Z ukosa spojrzałam za siebie.
– Ty dla mnie też – zachrypiałam, ponieważ nie mogłam zdecydować,
czy powinnam powiedzieć to na głos, czy szeptem.
– Byłam z tobą zawsze – kontynuowała – odkąd tylko skończyłaś te cholerne
kilka lat. Byłam tu codziennie. Dla ciebie i tylko dla ciebie.
– Wiem – powiedziałam obojętnie.
– Kocham cię. – Słowa te ledwo przeszły jej przez gardło. – Chciałabym być
z tobą na zawsze i nigdy cię nie opuszczę.
Nagle wezbrała we mnie złość. Jak mogła mówić coś takiego, po tym co
mi zrobiła?
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– Nie kochasz – odparłam – nie kochasz, bo nie istniejesz! Nie ma cię! Jesteś
tylko przeklętym wytworem mojej głowy i, Boże, tak bym chciała, żebyś zniknęła!
– To nie działa w ten sposób. – Constance chwyciła mnie za rękę.
– Więc powiedz w jaki! Powiedz mi wreszcie, kim ty do cholery jesteś!
– Powiedziałam ci tyle, ile mogłam powiedzieć. To dar wynikający z niesa
mowitej wrażliwości... Emily...
– Boję się ciebie – szepnęłam.
– Nie musisz. – Uśmiechnęła się. – Wszystko będzie dobrze. Nie skrzywdzę
już nikogo, obiecuję.
Zawahałam się. Sprawa była poważna, nie chodziło jedynie o głupi błąd, jed
nak każdy zasługiwał na drugą szansę.
– Obiecujesz? – zapytałam.
Przytaknęła skinieniem głowy, a ja? Nie mogłam dłużej się z nią kłócić.
Jakąkolwiek nie okazałaby się kreaturą, tylko jej w życiu naprawdę na mnie
zależało. Powróciliśmy do normalnego życia i wszyscy znów byli szczęśliwi.
Wszyscy oprócz mnie.
Śmierć Landona mnie zniszczyła. Constance to widziała, ale nigdy więcej
nie poruszyła tego tematu, bojąc się kolejnych kłótni. Dni mijały, byłam coraz
starsza i coraz bardziej zamknięta w sobie, a co za tym idzie, nosiłam w duszy
coraz więcej cierpienia. A ona? Stała się kimś więcej niż tylko przyjaciółką.
Była jak tlen, bez którego nie mogłam oddychać, jak narkotyk, który powoduje
chwilowe szczęście, a tak naprawdę powoli zatruwa i zabija organizm. W jakiś
przedziwny sposób uzależniała moją duszę od swojej. Żywiła się mną, a ja nie
miałam żadnej drogi ucieczki. Byłam jak zwierzę złapane w potrzask. Z dnia
na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej umierałam, choć fizycznie byłam
całkowicie zdrowa. Zabijała mnie samotność. Z czasem nauczyłam się z nią
żyć. Doszłam do strasznego wniosku mówiącego, że właśnie tak wygląda i już
zawsze będzie wyglądać moja rzeczywistość. Można powiedzieć, że oswoiłam
się z własnymi demonami. Była tylko jedna jedyna rzecz, której w żaden sposób
nie umiałam się pozbyć; nieustanne, autodestrukcyjne myśli trwające w mojej
podświadomości. Niepostrzeżenie przeplatały się z każdym dniem. Nie były
poważne, po prostu zawsze stały obok przysłonięte kurtyną zwyczajnych,
codziennych spraw. Ludzie nie umieli zrozumieć tego, co działo się w mo
jej głowie. Ani ciotka, ani brat, ani szkolni opiekunowie, ani nikt inny. Stan,
w którym byłam odbierali, jako coś przerażającego, a ja? Ja się przyzwyczaiłam.
Gdy kiedyś wspomniałam o tym Eleonorze, poprosiła mnie, żebym rozwinęła
swoją wypowiedź i określiła, z jakimi dokładnie myślami mam do czynienia.
Nie liczyłam na to, że mi pomoże, ale chciała wiedzieć, więc jej powiedziałam.
Bywało na przykład, że wychodząc z pokoju korciło mnie, żeby przytrzasnąć
sobie rękę drzwiami. Nie wiem dlaczego, ot tak po prostu. Szczerze mówiąc,
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w głowie brzmiało to o wiele bardziej dramatycznie. Wypowiedziane na głos
słowa zaczęły mnie śmieszyć. Pomyślmy o tym logicznie; niby czemu ktoś miałby
pakować palce między drzwi i nimi trzaskać? Nie wiem, naprawdę nie wiem.
Ciotka zlekceważyła wszystko, uznając to za przejaw nastoletniego buntu i burzy
hormonów, więc postanowiłam porozmawiać o tym z Constance. Gdy zaczęłam
temat, na jej twarzy pojawiło się rozbawienie i mówiąc szczerze – spodobała mi
się ta reakcja. Jako pierwsza nie spojrzała na mnie z tym charakterystycznym
przerażeniem obecnym u wszystkich innych ludzi. Uśmiechnęła się, posłała mi
krótkie spojrzenie i powiedziała:
– Oj, Emily... – Wyjęła z kieszeni papierosa. – Naprawdę aż tak siebie nie
lubisz, że chcesz połamać sobie kości? – zapytała półżartem, półserio i zapaliła.
Siedziałam cicho, wdychając drapiący w gardło dym. Wzruszyłam ramio
nami.
– Ostrzegam cię, że jeśli kiedykolwiek zrobisz coś takiego, narysuję ci naj
paskudniejszy podpis na gipsie w historii wszystkich takich podpisów.
Ta uwaga oderwała mnie od moich ponurych myśli. Roześmiałam się.
W gruncie rzeczy moje palce wciąż były całe, więc w owej sytuacji nie było nic
aż tak smutnego.
– A ty? – zapytałam po chwili.
– Co ja? – Dziewczyna miała zamknięte oczy i głowę opartą o ścianę.
– Myślałeś kiedyś o czymś podobnym?
Uchyliła powieki i spojrzała prosto na mnie.
– Bo ja wiem... – stwierdziła obojętnie. – Może tak, może nie, nie mam głowy
do myślenia o takich rzeczach.
– Mhm – mruknęłam cicho.
Sama nie wiedziałam, co mam o tym wszystkim myśleć. Wprawdzie
Constance w wieku nastoletnim wyglądała tak, jakby chciała zniszczyć wszystko
naokoło, jednak istniała zasadnicza różnica pomiędzy chęcią zniszczenia świata
a chęcią zniszczenia samego siebie. To coś zupełnie innego, jak słodka i słona
woda; niby to samo, a gdy jedno przynosi ulgę, drugie potrafi jedynie wzmóc
pragnienie. Skąd ona mogła wiedzieć, jak to jest? Nigdy nie chorowała, nigdy
nie miała żadnych problemów. Nie było w tym niczego dziwnego, skoro jak
twierdzili wszyscy, nie istniała. Dzień w dzień dręczyło mnie pytanie, z czym do
cholery miałam do czynienia.
– A tak na poważnie, to mam się o ciebie martwić? – zapytała po chwili.
Machnęłam ręką.
– To nic takiego – odparłam i faktycznie, nie widziałam powodu, żeby się tym
przejmować.
Pozostawała jednak jedna kwestia, o której zupełnie zapomniałam. Wciąż
miałam brata, który na moje nieszczęście właśnie wchodził w najgłupszy i robił
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wszystko, by tylko mi dopiec albo dokuczyć. Kiedyś, gdy byliśmy dziećmi,
mieliśmy bardzo dobry kontakt, ale później zaczął traktować mnie jak wszyscy
inni – jak wyrzutka i dziwadło. Na początku bardzo mnie to bolało, później udało
mi się do tego przywyknąć. W końcu był tylko dzieciakiem, który nie wiedział
nic o ciężarach życia. Wszystko układało mu się idealnie. Nie doświadczył od
rzucenia ze strony rodziców, ponieważ był zbyt mały, by zrozumieć, co się
działo. Nigdy nie miał problemów z rówieśnikami. Na pierwszy rzut oka
sprawiał wrażenie miłego i ułożonego. Nikt nie podejrzewał, że umie posunąć
się do naprawdę okrutnych czynów. Okazało się, że wielokrotnie stał pod moimi
drzwiami i nagrywał wszystkie moje rozmowy z Constance, a gdy zebrał ich
wystarczająco dużo, pokazał swój zbiór Eleonorze. Nie muszę chyba tłumaczyć,
że z ich perspektywy wyglądało to tak, jakbym mówiła do siebie. Mówiłam, ba!
Kłóciłam się, krzyczałam. Ciotka na początku płakała i próbowała sama załatwić
sprawę rozmowami. Przez chwilę było to nawet miłe, ponieważ poczułam,
że jej na mnie zależy. To uczucie jednak zniknęło tak szybko, jak się pojawiło
z nadejściem kolejnych ponurych dni. Owszem, zawdzięczałam jej bardzo wiele;
obiecała utrzymywać mnie do czasu, kiedy nie dorosnę, zapewniła porządny
dach nad głową i dbała o moją edukację. Nie uważałam, żebym jako nastolatka
potrzebowała wiele opieki, wręcz przeciwnie – buntowałam się. Mimo to każdy
dzieciak zasługuje na trochę uwagi, a ja dostawałam od niej w zamian jedynie
zdrowe jedzenie i pochwały za dobre stopnie. Na tym kończyła się nasza relacja.
Co innego brat; nie chcę, żeby przemówiła przeze mnie zazdrość, nie o to w tym
wszystkim chodzi. Wracając do tematu – ciotka nie poradziła sobie z moją
„chorobą”. Zaczęło się bieganie po lekarzach, po specjalistach i przeróżnych
znachorach. Oczywiście nic nie pomagało. Na początku złościłam się i robiłam
wszystko, żeby tylko dali mi spokój, ale później do tego również zdołałam
przywyknąć. Ogarnęła mnie obrzydliwie słodka obojętność. Co na to wszystko
Constance? Przestała udawać, że martwi się o moje zdrowie oraz szczęście.
Przestała bawić się w bratnią duszę. Była obok mnie zawsze. W domu, na dworze,
podczas terapii, przy obiedzie, nawet w toalecie. Nasze rozmowy ograniczyły
się do minimum. Nauczyłam się ją ignorować, ona również przestała do mnie
mówić. Czasem tylko nuciła jedną z piosenek, które śpiewałyśmy, gdy byłyśmy
dziećmi. Większość czasu spędzała po prostu stojąc i spoglądając na mnie swoimi
pustymi, szarymi oczami. Stała się moim cieniem. Przenikała mnie. Godzinami
zastanawiałam się, dlaczego tak się zmieniła, aż w końcu zrozumiałam, że tak
naprawdę nigdy nie przybyła tu po to, by czerpać radość z mojej obecności.
Nie znałam tej małej dziewczynki, a później nastolatki. Nie przyjaźniłam się
z drugim człowiekiem, lecz istotą, która od samego początku chciała zbudować
ze mną więź, by odebrać mi to, czego jej brakowało. Gdy zabiła Landona
i zobaczyła, że umiałam jej wybaczyć, mogła zrzucić skorupę i przestać mamić
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mnie swoją fałszywą troską. Od dzieciństwa stanowiłam idealny cel – słaba
psychicznie i samotna. Gdy dorosłam, jej obecność mnie uzależniła. Stała się
zimna, ponieważ zdała sobie z tego sprawę i zrozumiała, że choćby nie wiem co,
nie będę umiała od niej odejść.
Wraz z upływem kolejnych dni stawałam się coraz bardziej apatyczna.
Nie jadłam, nie spałam, czułam się wyczerpana. Nie miałam sił.
Pewnego dnia jak pierwszy, wiosenny motyl do głowy wleciała mi myśl.
Była wręcz niedorzeczna, lecz tkwiła tam i tkwiła, a ja nie potrafiłam się jej
pozbyć. Wpadłam na pomysł tak oczywisty, że aż głupi. Nic jednak nie szkodziło
mi spróbować. Nie miałam już nic do stracenia.
Nie musiałam szukać Constance. Jak zawsze stała tuż za mną. Po raz
pierwszy od tygodni spojrzałam prosto na nią i zmusiłam się do czegoś, co miało
przypominać uśmiech. Najspokojniejszym w świecie głosem zapytałam:
– Czy możemy porozmawiać?
Obserwowałam, jak jej oczy robiły się coraz większe.
W końcu odpowiedziała:
– Dobrze, jeśli chcesz. – Jej głos wydał mi się zupełnie inny niż ten, który
zapamiętałam. Teraz był niski, zimny, przerażający. Na kilka sekund zrobiło mi
się niedobrze.
– Dlaczego... – zastanowiłam się jak odpowiednio dobrać słowa – dlaczego
nie możesz po prostu odejść? – zapytałam wprost.
Spojrzała na mnie tak, jakbym mówiła obcym, niezrozumiałym językiem.
– No wiesz – mówiłam dalej – żebym mogła mieć normalne życie jak inni
ludzie.
Istota roześmiała się pełnym wrogości śmiechem.
– Normalne życie? – Już bez cienia nadziei pokiwałam głową na potwier
dzenie. – Wiesz Emily... – Podeszła i pogłaskała mnie po policzku. – Normalne
życie nie jest dla takich jak ty.
Zrozpaczona ukryłam twarz w dłoniach i wybuchłam płaczem.
Nie wiedziałam, co robić. Byłam przerażona.
– Zawsze będę przy tobie – kontynuowała Constance i mocno przytuliła mnie
do siebie.
W takiej sytuacji zostało mi jedno, jedyne rozwiązanie. Nie zamierzałam
przegrać tej walki. Jeśli nie mogłam sprawić, by zniknęła, dlatego postanowiłam
zniknąć sama. Zerwałam się z miejsca i pobiegłam do łazienki. Wyjęłam jedną
z nowych maszynek do golenia. Obróciłam w drżących rękach błyszczące ostrze
i zrobiłam to. Spróbowałam popełnić samobójstwo. Niestety, w porę odnalazł
mnie brat. Trafiłam do szpitala. Po mojej próbie jednak wszystko się zmieniło
Constance zniknęła.
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Siedziałam w szarym, niewygodnym fotelu i ze spokojem patrzyłam przed
siebie. Kobieta zajmująca miejsce naprzeciwko próbowała patrzeć mi prosto
w oczy. Miała bardzo nieprzyjemne, świdrujące spojrzenie. Wzięła głęboki
oddech i otworzyła usta.
– Dlaczego to zrobiłaś? – zapytała.
Na początku myślałam, że po kilku tygodniach przestaną przysyłać do mnie
coraz to nowszych specjalistów, jednak myliłam się.
– Żeby zabić – odpowiedziałam.
– Dlaczego chciałaś się zabić, Emily?
– Nie chciałam zabić siebie – odparłam znudzona. – Chciałam zabić Constance.
– Emily, Constance to twoje alter ego stworzone przez brak opieki ze strony
rodziców. Roześmiałam się.
– Słyszałam to już wiele razy. Nawet nie wie pani, jak bardzo wszyscy
się mylicie.
– Akceptacja to pierwszy krok do uwolnienia się od twojej choroby – psycholog
łagodnie zaprzeczyła.
– Wie pani... – odpowiedziałam – nigdy wcześniej nie czułam się tak wolna
jak teraz.
Tego samego wieczora, pod opieką ciotki Eleonory, pierwszy raz od mo
jej próby samobójczej miałam wrócić do domu. Po ostatniej wizycie i usta
leniu szczegółowego planu terapii wyszłyśmy poza budynek szpitala na ulicę
oświetloną tylko światłem dogasających latarni. Wciągnęłam zimne, grudniowe
powietrze i kopnęłam kamień leżący przede mną.
Tak, nareszcie odzyskałam wolność. Odcięłam się od wszystkiego, co spotkało
mnie w dotychczasowym życiu. Choć nie miałam nikogo, kto naprawdę
rozumiałby cierpienie, którego doświadczyłam, nie czułam się już samotna ani
odtrącona, a strata Constance nie była jednoznaczna ze stratą mojej własnej
tożsamości. Uwierzyłam w to, ponieważ nie znałam innego życia i dałam się
oszukać.
Ciotka nie odezwała się słowem. Wiedziałam, że nie ma sił na to, co się
działo, ale że stara się mnie wspierać na swój zimny, podręcznikowy sposób.
Nie miałam jej niczego za złe.
Po przejściu kilkunastu kroków zaczęło mi towarzyszyć uczucia bycia obser
wowanym. Byłam przekonana, że to jedynie przyzwyczajenie i że mózg płata
mi figle. Obiecałam sobie, że się nie odwrócę. To był koniec. Prawdziwy koniec.
Wtem usłyszałam za sobą głos Eleonory. Przepełniał go strach.
– Kim jesteś? – zapytała.
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Odwróciłam się szybko i gwałtownie, niszcząc wszystkie swoje wcześniejsze
postanowienia. Nie uwierzyłam własnym oczom. Poczułam się tak, jakby ktoś
z całej siły uderzył mnie w brzuch i niemalże siłą podsunął zawartość mojego
żołądka do gardła. Na początku usłyszałam jedynie melodię dobrze mi znanej,
dziecięcej piosenki, później z mroku wyszła ONA, cała i zdrowa. Uśmiechała się
i wciąż powtarzała:
– Jak mogłaś zrobić nam krzywdę?
Ciotka widziała ją tak wyraźnie jak ja. Aura, która otaczała Constance, była
aurą pustki, lecz nie tej pochodzącej z bezpiecznej i spokojnej nicości. Owa pust
ka była spowodowana olbrzymim rozczarowaniem i bólem. Moim własnym
bólem, siłą życiową, którą mi odebrała. W jakiś sposób zostałyśmy połączone,
a ja poczułam to niemalże fizycznie. Nigdy jeszcze nie czułam się tak słaba.
– Dlaczego! – krzyknęłam. – Dlaczego wróciłaś, przecież cię zabiłam!
Poczułam, jak coś ściska mi gardło. Constance wyglądała przerażająco
jak duch.
– Wracamy do domu – zadecydowała.
– Nie... – zaprzeczyłam ostatkami sił. – Nie!
Zerwałam się z miejsca i pobiegłam z powrotem do utopionego w pastelo
wych kolorach gabinetu psycholog. Wbiegłam bez ostrzeżenia i zatrzasnęłam
za sobą drzwi. Zaczęłam błagać o pomoc, czując, jak po moich policzkach
spływają łzy. Kobieta, która dotychczas siedziała za biurkiem, spojrzała na mnie
z przerażeniem. Obiecała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by mi pomóc,
a Constance? Nie weszła tam razem ze mną. Stanęła za oknem i wciąż śpiewała
sobie pod nosem naszą melodię. Zakryłam uszy, lecz nic to nie dało, dźwięk
jej głosu nasilił się. Zrozumiałam, że ona nigdy nie odejdzie. Że najlepszych
przyjaciół nie można tak po prostu zostawić. Wróciłam do domu następnego
dnia po zażyciu leków uspokajających. Zamknęłam się w pokoju i zostałam
w nim aż do dnia dzisiejszego.
Minęły lata. Od tysiąca stu dwudziestu siedmiu dni nie wyszłam z domu.
Choć miałam wrócić na terapię, Constance na to nie pozwoliła. Nie pozwala
też mojej ciotce ani bratu jakkolwiek mi pomóc, a ponieważ stałam się
pełnoletnia, więcej się mną nie zainteresowano. Do tego tysiąc sto dziesięć dni
temu straciłam głos. Nie ma już nikogo, kto by o mnie pamiętał i kto mógłby mi
pomóc. Jesteśmy tylko my, a moim jedynym kontaktem ze światem jest Internet.
Nie szukam pomocy. Wiem, że i tak jej nie znajdę, a nie chcę narażać nikogo
na niebezpieczeństwo. Zdecydowałam się podzielić z wami tą historią, ponieważ
to jedyne, co mi zostało. Ponieważ kiedy umrę, chcę, żeby ktoś wiedział, co mi
się przytrafiło.
Udawani istnieją. Są wśród nas. Tacy sami jak my, czasem ciężko jest
odróżnić ich od prawdziwych ludzi. To wrogie dusze żywiące się przywiązaniem
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i czerpiące siłę z cudzej samotności. Eleonora uświadomiła mi, że wszyscy są
w stanie ich zobaczyć. Różnica nie polega na tym, że nie umiecie przeniknąć do
ich świata, lecz na tym, że nie dostrzegacie braku ich przynależności do naszego,
przez co umykają waszej uwadze. Nie chcecie ich zobaczyć. Traktujecie ich jak
powietrze. Nie są powietrzem. Są częścią tej rzeczywistości tak jak my i czekają,
aż damy im się złapać w swoje sidła. Gdy tak się stanie, nigdy nie odejdą. Podob
nie jak bratnie dusze są z wami związane na zawsze.
Patrzę w stronę zasłoniętego okna, przy którym stoi kanapa. Widzę,
że Constance powoli się przebudza. To najwyższa pora, żeby skończyć, więc
żegnam się.
Prawdziwa przyjaźń wymaga poświęceń i przede wszystkim czasu.
Prawdopodobnie nie do usłyszenia.

Sylwia Matuszak
Mam dwadzieścia trzy lata i w tym roku kończę studia licencjackie na wydziale
Filmu i Telewizji na Uniwersytecie Aberystwyth w Walii. Właśnie tam, przez dwa lata
uczęszczałam na zajęcia ze scenopisarstwa, na których uczyłam się o prowadzeniu akcji
oraz dialogów, jak i o kreowaniu bohaterów moich historii. Pisaniem interesowałam się od
zawsze. Jeżeli miałabym krótko i zwięźle opisać to, jaka jestem, powiedziałabym, że krea
tywna i zdeterminowana. Nigdy nie porzucam swoich planów, czy chodzi o ukończenie
kolejnego etapu nauki, rozpoczęcie przygody z kinem eksperymentalnym, czy o samotną
wycieczkę na drugi koniec świata (i takie sytuacje się w moim życiu zdarzały). Moja
rzeczywistość jest pełna pasji. Hobbistycznie gram na pianinie i gitarze, śpiewam,
projektuję postacie, zajmuję się cosplayem, podróżuję i oczywiście piszę. Mam nadzieję
wiązać z tym swoją przyszłość, lecz wciąż szukam własnej drogi.
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