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Co to był za rok, prawda? Emocje, pożoga, zniszczenie, groźby trzeciej woj
ny światowej, pandemia, niepokoje społeczne – dużo się wydarzyło. Nawet
otwierając książki, oglądając filmy lub włączając gry, nie uciekniemy przed
widmem zagłady. Albo co gorsza trafimy do miejsca, które już przeżyło swoją
apokalipsę. Na szczęście większość okropności z tamtych światów to fikcja i nie
musimy przeżywać ich na własnej skórze.
Jednak zauważalny jest trend, że historie o światach gdzie zło dominuje
lub wygrało mają rosnącą rzeszę fanów. Wielu pewnie słyszało o uniwersum
Warhammer Fantasy i jego tak zwanym grimdarkowym klimacie, ba, podejrze
wam, że wielu ma sentyment do tego świata dzięki sesjom RPG. Jednak to nie
koniec, również Kroniki Czarnej Kompanii Glena Cooka są klasyką gatunku Dark
Fantasy wartą polecenia. Nasze polskie podwórko również dołożyło swoje trzy
grosze do gatunku, wspomnijmy choćby Księgę Zepsucia Marcina Podlewskiego.
Tytułów mógłbym wymieniać w nieskończoność, łącznie z grami takimi jak
Diablo Wampir: Maskarada. Nawet sobie nie zdajemy sprawy ile Dark Fantasy
nas otacza, ale to dobrze, bo skoro mamy bogaty wybór, to i są fani takiej estety
ki. Myślę, że koniec roku z wizjami zagłady w światach fantasy polskich autorów
będzie dobrym ukoronowaniem 2020 roku.
Zanim jednak przejdziemy do zawartości numeru, to chciałbym
również wspomnieć o pewnej sprawie. Uważni czytelnicy zapewne zwrócili
uwagę na nowe logo wydawcy oraz zmiany w stopce redakcyjnej. Spokojnie,
stowarzyszenie, które do tej pory było wydawcą, przeszło restrukturyzację,
zmianę statutu, nazwy, siedziby numeru KRS itp. Zabiegi były potrzebne,
by „Biały Kruk” dalej posiadał oficjalnego wydawcę. Numer ISSN na szczęście
pozostaje bez z
 mian.
Czas przejść do crème de la crème numeru, czyli tego co przygotowaliśmy
dla Was na zimę. Na początek wywiad z Arkadym Saulskim, autorem książek
fantasy, o świecie, który wiele przeszedł i nie tylko o tym. Do tego Karol Ligecki
przygotował artykuł o podróżach w czasie, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy
jednak chcieli cofnąć rok 2020 lub zmienić jakieś wydarzenia z przeszłości. Dalej
czeka na Was sześć niesamowitych opowiadań, a wśród nich znane nazwiska:
Małgorzata Świerczek-Gryboś, Anna Szumacher oraz Grzegorz Wielgus. Co nie
oznacza oczywiście, że pozostała trójka autorów wypada gorzej. Cała szósta
warta jest uwagi. Na koniec zaś tradycyjnie nowe części powieści w odcinkach.
Będzie co czytać wieczorami!
W imieniu zarówno swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam
miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z Arkadym Saulskim
Biały Kruk: Jak to się zaczęło, że Arkady Saulski zechciał zostać pisarzem
lub, jak sam mówisz o sobie, „autorem książek”? Od dawna w Tobie to
siedziało? W licznych źródłach opowiadasz, że byłeś miłośnikiem fantastyki już od czasów szkolnych i nieraz prowadziłeś przyjaciołom sesje RPG.
Arkady Saulski: Długo by opowiadać. Chyba najwcześniejsze wspomnienie
to sklep z Warhammerami na dworcu w Gdyni. Jako 5-letni dzieciak byłem przy
zwyczajony do plastikowych żołnierzyków, Indian, ewentualnie rycerzy, a tak
ujrzałem jakichś kosmicznych marines, obcych i tak dalej. Do dziś pamiętam
to uczucie, gdy w mózgu nagle zaczęły mi się tworzyć nowe połączenia. Potem
kolejny czynnik, czyli prezent od wujostwa – gra Labirynt Magów, prezentująca
dość mroczną wizję fantasy. To z niej dowiedziałem się o istnieniu takiego ga
tunku. Gwiezdne Wojny poszły raz na zawsze w kąt, władzę w moim sercu
objęły elfy, krasnoludy i mroczna magia. RPG to już nieco późniejszy okres,
koniec podstawówki, początek gimbazy. Przeczytałem o tym, iż coś takiego jak
RPG istnieje, w magazynie „Reset”, ale że wszyscy z ekipą pochodziliśmy raczej
z biednych rodzin, nie stać nas było na podręczniki. No to stworzyłem własny
świat, który wzbogacałem z przyjaciółmi. Graliśmy sporo lat w tej samej ekipie.
Potem nasze drogi się rozjechały, ale do dziś mamy kontakt. To przyjaźnie
na całe życie. A co do pisania… Chyba każdy miłośnik fantastyki sięga z czasem
po pióro. Ja mam jedynie to szczęście, że udało mi się coś wydać, ale pisarzem,
doprawdy, nie jestem (śmiech).
BK: Wspomniałeś w jednej ze swoich wypowiedzi, że okres gimnazjum
wywołał u Ciebie traumę, zabił kreatywność na pewien czas. Opowiesz
o tym?
AS: Dziękuję za to pytanie, jest ono bardzo ważne i chciałbym, odpowiadając
na nie, skorzystać z możliwości wyciągnięcia niejako pomocnej dłoni do
młodych ludzi będących w tej samej sytuacji, co ja niegdyś. Otóż uczęszczałem
do Gimnazjum nr 1 w Gdyni, było to jakoś 20 lat temu, i muszę przyznać,
że wyszedłem z tej szkoły straumatyzowany. Nie wiem, czy to specyfika systemu,
czy placówki (chyba placówki – koledzy z tej samej szkoły dzielą się zbliżonymi
doświadczeniami), ale kadra robiła wszystko, by zabić moje zainteresowa
nia pozaszkolne i doprowadzić mnie do stanu, w którym uważałem siebie
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za człowieka kompletnie bezwartościowego. Liczył się tylko program naucza
nia, reszta była szkodliwa. W gimnazjum pisałem pierwsze teksty fantasy, post
nuklearne i cyberpunkowe, tymczasem nauczyciele traktowali mnie gorzej niż
szkolnych patusów. Zresztą długo by opowiadać o wszystkich metodach, jakie
szkoła wymyślała na pognębienie mnie i nie tylko mnie. Opuściłem szkołę jako
psychiczny wrak. Nie chcę tu jednak się nad sobą użalać, raczej zwrócić do
młodych ludzi, którzy stykają się z tym samym – kochani, wasze zainteresowa
nia są ważne, a wy jesteście wartościowi i wyjątkowi! Nie dajcie sobie wmówić,
że jest inaczej! To, że gdzieś nie pasujecie, to nie świadczy o was źle! Bądźcie
twardzi, róbcie swoje, kultywujcie pasje – choćby i wbrew całemu światu!
BK: Rozmawiając o szkole, to myślę (Naczelny, rocznik ’89), że Twoje
przeżycia nie są osamotnione. Myślę nawet, że jest to problem wszystkich
miłośników fantastyki wychowujących się w latach 90. Sam wspominam
ten okres nie najlepiej. Co o tym myślisz? To był problem systemowy,
bo mieliśmy pecha wychowywać się i uczyć w okresie, gdzie fantastyka
i wiele rzeczy dopiero wchodziły do ludzkiej świadomości?
AS: Tak, ma Pan rację, ale mam wrażenie, że tu nie chodzi tylko o pasjonatów
fantastyki. Koledzy z gimnazjum, których pasje wykraczały poza program,
choćby dotyczyły fizyki jądrowej czy sportu, byli traktowani tak samo jak ja.
Kolega miał wybitne wyniki w piłce nożnej… ale szkoła gnębiła go, miał 3 z WFu, bo… nie grał w szkolnej reprezentacji tylko na Arce, w teamie młodzieżowym.
No Chryste! A co o tym myślę? Skoro nie mogę kląć, to powiem tak – myślę,
że to problem systemowy, nie tylko szkolny. Polski system edukacji nie ma
na celu wydobywania z młodych ludzi talentów, tylko wpasowaniu ich w pewne
sztywne ramy. „Nie fikaj, nie podskakuj, siedź na d… i przytakuj”, że zacytuję
Janusza Głowackiego. Obawiam się, że dziś jest tak samo jak kiedyś. A to bardzo
źle, bo bez stworzenia systemu promującego talenty nie osiągniemy niezbędnej
we współczesnym świecie merytokracji, a tylko ona zagwarantuje naszemu
państwu zyskanie przewagi w międzynarodowej konkurencji. Będąc na wy
mianie w Holandii, widziałem uczniów zwalnianych z lekcji, bo trenowali do
turnieju… Warhammera! Tam szkoła widziała, że WH uczy ich nie tylko pre
cyzji modelarskiej i technicznej, ale też pozwala na rozwijanie analitycznego
myślenia, przewidywania, planowania etc. Nauczyciele wiedzieli, że ci ucznio
wie zyskają więcej na tym, niż na wkuwaniu układu oddechowego żaby. I żeby
nie było, że lobuję na rzecz Games Workshop – WH jest pewnym wytrychem,
chodzi po prostu o promocję talentów, umiejętności uczniów. To istotniejsze
niż znajomość konstrukcji szyszki…, no chyba że ktoś pragnie być specjalistą od
szyszek, no to wtedy gorąco wam kibicuję!
BK: Nie tyle zapytamy o godzenie, a inną kwestię. Na co dzień zawodowo
jesteś dziennikarzem ekonomicznym i piszesz tysiące znaków treści do
4

Arkady Saulski – Wywiad
artykułów na portal wGospodarce.pl oraz do Gazety Bankowej. Pytanie jest
inne: jak znajdujesz siłę, by potem wykrzesać jeszcze te kilka znaków do
własnych projektów pisarskich?
AS: Nie znajduję. To trochę paradoks mojego życia. Najwięcej czasu zajmuje
mi praca zawodowa, w niej też mam największe sukcesy, w tym Nagrodę im.
Władysława Grabskiego, przyznawaną przez NBP najlepszym dziennikarzom
ekonomicznym w kraju. Dla dziennikarza ekonomicznego nie ma większego
wyróżnienia, no ewentualnie Grand Press, lecz ta nagroda od kilku lat się
dezawuuje. Robiłem wywiady z premierami, ministrami, politykami polskimi
i zagranicznymi, nawet z fotografem papieża i legendarną agentką radzieckie
go wywiadu… Tymczasem najbardziej znany jestem z literatury, będącej może
2 proc. mojej działalności (śmiech). Mam mało czasu na pisanie i też na obecną
chwilę nie widzę powodu, by poświęcać literaturze więcej uwagi. To hobby.
Przynosi satysfakcję, OK, ale nadal hobby.
BK: Jak wspomnieliśmy, jesteś RPG-owcem. Jakie systemy wtedy grałeś
lub mistrzowałeś? Prowadzisz dalej?
AS: Moje dwa ukochane systemy to stworzone przez Polaków Neuroshima
i Monastyr, jednak większość życia grałem z przyjaciółmi w mój autorski sys
tem Gateway. Teraz niestety na RPG praktycznie nie mamy już czasu, ale przy
okazji premiery Krwi Kamienia udało się poprowadzić promującą książkę sesję.
Można ją nadal obejrzeć na facebookowej stronie Fabryki Słów.
BK: Razem z Krzysztofem Piersą prowadzisz podcasty i serie filmików,
głównie o tematyce okołopisarskiej, ale i fandomowej. Od dawna znasz
Krzyśka? Co skłoniło Ciebie do wzięcia udziału w tym projekcie?
AS: Krzyśka poznałem w sklepie Dragon. Wpadłem tam na piwko, przypad
kiem był tam na turnieju. Zaczęliśmy rozmawiać i… okazało się, że mamy skraj
nie odmienne poglądy. Ale też odnosimy się do siebie z szacunkiem, lubimy te
swoje różnice. To nas połączyło. Krzysiek kilka miesięcy potem zaproponował
mi udział w podcaście, gdzie toczylibyśmy dyskusje o różnych sprawach.
Zgodziłem się, chłop wie, co robi, a sądzę, że warto w dzisiejszych czasach
pokazywać, że nawet przy skrajnie odmiennych poglądach można się lubić,
rozmawiać ze sobą i spierać, okazując szacunek. To bardzo potrzebne, mam
nadzieję, że pomagamy.
BK: Co zainspirowało Ciebie, by napisać Czarną kolonię, czyli swoją
debiutancką książkę, a potem rozpocząć cykl Kronik Czerwonej Kompanii?
Będziesz ją jeszcze kontynuował? Czy nazwa cyklu jest jakimś nawiązaniem
do Kronik Czarnej Kompanii Glena Cooka?
AS: To zabawna historia. Zawsze chciałem pisać fantasy, więc uznałem,
że dobrą wprawką przed pisaniem w tym gatunku będzie stworzenie czegoś
w klimacie, w którym czuję się kompletnie obco. Padło na space operę, bo nigdy
5
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nie czytałem żadnej książki w tym nurcie. Efekt okazał się na tyle dobry, że Dra
geus Publishing House uznał, że warto powieść wydać (śmiech). A co do Czarnej
Kompanii, to w chwili wydania znałem jedynie tytuł i spodobał mi się na tyle,
że uznałem, że nieco go przekręcę… Natomiast same powieści Cooka czytam do
piero teraz, w chwili gdy rozmawiamy zacząłem tom Biała Róża… i widzę sporo
podobieństw! Nie jest chyba ze mną najgorzej, że bez znajomości tej twórczości
wpadłem na podobne pomysły, co arcymistrz (śmiech). Co do ewentualnego po
wrotu do tego świata, to nie ma na to szans. Drageus odrzucił trzeci tom, z kolei
nie ma co liczyć na to, że inny wydawca podejmie się kontynuacji cyklu, które
go pierwsze dwa tomy wydał ktoś inny. Trudno, rozumiem te uwarunkowania
i akceptuję reguły gry. Ze swojej strony mogę teraz jedynie unikać pisania cykli,
by nie wpaść znowu w tę pułapkę. Mam jeden urwany cykl i wystarczy.
BK: Czy wiedza zdobyta w Akademii Marynarki Wojennej pomaga
Ci w pisaniu? Albo inaczej, czy wiele przeniknęło z Twoich doświadczeń
z tej uczelni do Kronik Czerwonej Kompanii?
AS: Tak, zdecydowanie. Spędziłem na Akademii Marynarki Wojennej pięć
lat życia. Był to okres bezcennej nauki, także w zakresie znajomości zacho
wań i, szerzej mówiąc, klimatu służby. Swoje doświadczenia przepisałem nie
mal jeden do jednego do książek, wprawny obserwator zauważy, że struktura
i organizacja marynarki wojennej korporacji to po prostu przepisana organizac
ja Polskich Sił Zbrojnych. Jest tam więcej takich smaczków, które ludzie z mary
narki często odnajdują.
BK: Wróćmy na moment do RPG i podcastów. Wspominasz w rozmowie
z Krzysztofem Piersą, że świat Serca Lodu oraz Krwi Kamienia, to ten sam,
który prowadziłeś swoim graczom, lecz wiele wieków później. Skąd pomysł
na to? Nie chciałeś, by występowały tam postacie Twoich graczy czy jest
jakiś inny powód? Jak dużo zmieniło się w świecie przedstawionym między
epoką przygód RPG a epoką w powieściach?
AS: Pomysł wziął się z… braku pomysłu! Gdy zasiadałem do pisania Serca Lodu
byłem w dość trudnym momencie życia i nie zakładałem, że kiedykolwiek wrócę
do literatury. Pisałem sobie fantasy dla rozrywki, ale plan maksimum zakładał
co najwyżej publikowanie książki we fragmentach na jakimś blogu. Stąd decyzja
o wyborze świata była prosta, miałem przecież uniwersum, które istniało i było
dość spore, wszak przez lata je na potrzeby RPG rozwijałem. Minęło jednak
jakieś 10 lat od ostatnich sesji, ja byłem trochę innym człowiekiem niż wtedy
i musiałem moje doświadczenia przepisać na zmiany w uniwersum. Stąd idea,
by „przesunąć” fabułę w czasie. Przygody, które rozgrywałem z przyjaciółmi,
umieściłem więc w odległej przeszłości, stały się one mitami tego świata, a post
acie przyjaciół – antycznymi herosami. Zmieniło się sporo. Przede wszystkim
zdałem sobie sprawę, że tym, co blokuje rozwój w światach fantasy, jest… magia!
7
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Po co komu nauka, skoro można to samo osiągnąć zaklęciem. Niejako dotarło do
mnie, że by ocalić konwencję, trzeba ją złamać. Mag, czarodziej, nie są moto
rami postępu, lecz hamulcowymi. Ale jest coś jeszcze – ten, kto włada wielką
mocą, z czasem uzna, że moralne, etyczne hamulce są dlań balastem. Będzie
pragnął więcej i więcej. Tak narodziła się idea wojny magów, niszczycielskiej
dla całego świata, będącej niemal nuklearną hekatombą. Doprowadziła ona do
wypalenia się magii, powstania nowych religii i świata, który znamy teraz. Od
przygód moich przyjaciół minęło więc dwa tysiące lat i świat ten zmienił się
niemal nie do poznania. Owszem, można napotkać ślady dawnych magów, ich
zapomniane twierdze, stworzone przezeń bestie czy… rozumne rasy. Ale domi
nuje teraz nauka, na polach bitew króluje broń palna, inżynieria i architek
tura przyczyniają się do powstania cudów równych tym tworzonym niegdyś
przez magię. Ta ostatnia jest badana przez instytucje religijne. Zależało mi
na zamieszaniu w kotle, ale podtrzymaniu wszystkiego w klasycznej formule.
Magię w fantasy postrzegam jako siłę blokującą rozwój tych uniwersów, stąd
pragnienie, by zobaczyć „co dalej?”. Mam wrażenie, że to się udało. Czytelnicy
są zadowoleni (śmiech).
BK: Krew Kamienia miała premierę całkiem niedawno. Masz już plany
na następną książkę?
AS: Na ten moment skupiam się na Czerwonym Lotosie, którego akcja
rozgrywa się w odmiennych realiach. Co do kolejnych powieści ze świata
Serca… i Krwi… to mam pomysły, tak, ale decyzja co do kolejnych powieści leży
po stronie wydawcy.
BK: Czy masz jakieś swoje preferencje, jeśli chodzi o gatunki w fantastyce?
Bliższe jest Ci fantasy, czy może jednak SF?
AS: Moje trzy ulubione gatunki to odpowiednio – fantasy, postnuclear i cyber
punk. Chętnie napisałbym coś w każdym z tych gatunków.
BK: Zauważyłem, że sporo grasz na komputerze, współpracujesz między
innymi z GOG-iem. Masz swój ulubiony tytuł, albo chociaż gatunek?
AS: Nie mam ulubionej gry, ale mam sporo tytułów, które uznaję za forma
cyjne. Na pewno Diablo 1 i 2, Clash, Fallout 1 i 2, Syndicate Wars… Co do ga
tunku to ciężko mi wskazać, gram zarówno w hardkorowe RPG, jak i Call of
Duty (śmiech).
BK: Nie ograniczasz się jednak tylko do komputera. Wspierasz również
sklep Dragon w Trójmieście, który zajmuje się między innymi grami bitew
nymi. Samemu grasz od czasu do czasu? Jakie masz armie? Malujesz figurki?
AS: Tak, Dragon to sklep Radka, brata mojej przyjaciółki z dawnej ekipy
RPG, wspieram ich więc, jak mogę. Co do Warhammera to dotarłem do niego
bardzo późno, dopiero jak podjąłem pracę zawodową i stać mnie było na figurki.
8
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Wcześniej grałem w gry planszowe, będąc dziennikarzem nieistniejącego już
magazynu „Rebel Times”, prowadzonego przez Tomka Chmielika. Teraz,
wraz z uproszczeniem reguł WH, mogłem po niego sięgnąć chętniej – kiedyś
odstraszały mnie 3-, 4-, 5-godzinne bitwy, dziś jednak mogę zagrać z żoną
w 40 minut. Gram więc dość dziwnie, oldhammerowymi figurkami na zasa
dach AoS (śmiech). Wiem, że teraz naraziłem się obu grupom. Co do armii to
mam reprezentantów wszystkich 4 sił: Order, Chaos, Undead i Destruction.
Sklejam je sam, lecz nie maluję – tym zajmuje się mój przyjaciel i mistrz pędzla
Antek Migdalski.
BK: Tak na koniec. W przyszłym roku premierę będzie miała Twoja nowa
książka Czerwony Lotos. Nie możemy się powstrzymać i musimy zapytać:
skąd wziął się pomysł lub inspiracja do napisania książki w japońskich klimatach? Zdradzisz jakieś szczegóły?
AS: Japonia towarzyszyła mi realnie od urodzenia. Moja mama jest
z wykształcenia japonistką, mój dziadek był ekonomistą w Tokio, kuzyn jest
w połowie Japończykiem… Od maleńkości otaczały mnie przedmioty z Japonii,
pamiątki, zdjęcia, kartki… no i wspomnienia mamy i dziadków. Kiedyś więc
rozważałem napisanie powieści w realiach japońskich, kraina miała być
częścią świata fantasy, w którym piszę do dziś. Potem, po magisterce (też
o Japonii), miałem plan napisania historii umiejscowionej w dobie Restauracji
Meiji, wreszcie chciałem do świata fantasy wprowadzić „japońską” postać.
Lecz w którymś momencie przyszło olśnienie, tzn. po prostu do głowy wpadła
mi historia nakreślona w Czerwonym Lotosie. Zacząłem pisać, przerywając
na chwilę prace nad Krwią Kamienia. Podczas spotkania z szefostwem Fabryki
Słów przedstawiłem im dość luźno ten pomysł. Nie sądziłem, że zapadł im
w pamięć, lecz na drugi dzień szefowie napisali do mnie maila z prośbą
o podesłanie im tego, co mam. Nie było tego wiele, 19 stron, ale wysłałem.
Fragment spotkał się z entuzjazmem, zasugerowali bym po ukończeniu Krwi…
dopisał resztę, co też uczyniłem. Powieść bardzo im się spodobała, otrzymałem
umowę i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy (śmiech). Co do szczegółów fabuły to pragnę
na razie zachować je dla siebie, ale jeśli ktoś lubi kino Akiry Kurosawy i historię
Japonii, to znajdzie tam coś dla siebie.
BK: Dziękujemy za wywiad.
AS: To ja dziękuję za ciekawe pytania! Serdecznie pozdrawiam
wszystkich czytelników!

9

ARTYKUŁ

Fantastyczne podróże w czasie i gdzie je znaleźć,
czyli zagubiony kupon Lotto
Karol Ligecki

Czas nieubłaganie biegnie naprzód, ale dlaczego? Prawa fizyki nie narzucają
mu zwrotu. Równania opisujące czasoprzestrzeń oraz upływ czasu dosko
nale działają w obie strony, dzięki czemu możemy matematycznie prześledzić
historię wstecz, aż do punktu zwanego Wielkim Wybuchem. W takim razie,
skoro teoretycznie nie ma róznicy, w którą stronę czas biegnie, możemy się
zastanowić: czy może płynąć w odwrotnym kierunku? Jeśli tak, czy ma to dla
nas jakiekolwiek znaczenie? Czy możemy z tego faktu skorzystać, a jeśli tak, to
w jaki sposób? Tego typu pytania ludzie zadawali sobie od tysiącleci. Szczególnie
płodni byli i są tu twórcy fantastyki naukowej, choć ich koledzy zajmujący się
fizyką wcale im nie ustępują w podobnych rozważaniach.
Któż z nas nie pożałował kiedyś jakiejś swojej decyzji? Kto nigdy, choć raz,
nie chciał przenieść się w czasie i wybrać inaczej? Zrobić coś innego? Czyż nie
chcielibyśmy dla przykładu cofnąć się o tydzień i wyciągnąć z kieszeni kupon
Lotto, zanim wrzuciliśmy spodnie do pralki, bo właśnie się okazało, że trafnie
skreśliliśmy szóstkę, a nikt nie zgłosił się po wygraną? Z pewnością każdy
paleontolog chciałby zobaczyć, jak naprawdę wyglądały dinozaury, albo jak
wyglądać będzie nasza cywilizacja za lat 100. Być może historyk zechciałby
osobiście prześledzić dzieje starożytnych państw, a archeolog zbadać zaginioną
wieki temu kulturę, której ślady mozolnie odkrywa i otrzepuje pędzelkiem
z piasków przeszłości. Znany fizyk Stephen Hawking w swych rozważaniach
poszedł o krok dalej i postanowił wykonać doświadczenie. Urządził w roku
2009 imprezę z szampanem dla podróżników w czasie, ale ogłosił ją po tym
jak się odbyła. Fakt, że nikt się na niej nie pojawił, miałby choćby częściowo
dowodzić, że podróże w czasie nie są możliwe, ale to dość słaby argument, skoro
wystarczyłoby, że podróżnicy po prostu nie lubią szampana lub samego organi
zatora albo udając się w podróż odgałęzili linię czasu, a biedny Stephen pozostał
w naszej. Zacznijmy jednak od początku samej koncepcji podróży w czasie
w fantastyce, zanim przejdziemy do nauki.
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Fantastyka i początki podróży w czasie
Idea podróży w czasie jest niesamo
wicie atrakcyjna i rozpala wyobraźnię
możliwościami, jakie ze sobą niesie. Tym,
którym do głowy przychodzi Wehikuł
Czasu1 Herberta George’a Wellsa, zdawać
by się mogło, że istnieje ona zaledwie od
nieco ponad wieku. Nic bardziej myl
nego. Pierwsze wzmianki o podróży
w czasie pojawiają się już w hinduskiej
mitologii. Mahabharata2 zawiera historię
króla Raivaty Kakudmi, który udaje
się do niebios na spotkanie ze stwórcą
Brahmą, a po powrocie na Ziemię odkry
wa, że minęły na niej całe stulecia.
W starożytnej japońskiej baśni Urashima
Tarō3, znalezionej w Manyoshu – najstar
szej spisanej antologii japońskich poe
tyckich tekstów, bohater imieniem
Urashima-no-ko odwiedza podmorski
pałac. Trzy dni później wraca do swej
wioski i odkrywa, że minęło 300 lat. Podróż w czasie pojawia się też w mitologii
żydowskiej. W postaci historii o Honim ha-M’agelu, który zasnął na ponad 70 lat,
a gdy się obudził, na świecie nie było już jego rodziny i nikt go nie znał.
Są też inne wzmianki o podróżach w czasie w literaturze, jednakże i one mają
charakter nietechniczny, nadnaturalny, gdzie podróż znów następuje w wyni
ku długiego snu. Wymienić tu należy L’An 2440, rêve s’il en fût jamais4 LouisaSébastiena Merciera, Rip Van Winkle5 Washingtona Irvinga, Looking Backward6
Edwarda Bellamy’ego oraz When the Sleeper Awakes7 H.G. Wellsa. Z kolei
w wyniku działań anioła stróża, narrator powieści Memoirs of the T
 wentieth
Century8 Samuela Maddena otrzymuje listy z przyszłości, zaś Ebenezer Scrooge,
bohater Opowieści Wigilijnej9 Charlesa Dickensa, dzięki duchom ma wizje
Wigilii z przyszłości i przeszłości. Jak więc widzimy, idea wycieczek w przyszłość
istnieje w naszej historii już od tysięcy lat, aczkolwiek to właśnie powieść
Wehikuł Czasu najbardziej przyczyniła się do spopularyzowania tej tematyki
na cały świat i chyba po raz pierwszy jej bohater został pchnięty do podróży
w przyszłość w sposób technologiczny, świadomy i celowy, a nie przez zaśnięcie
lub działanie nieznanych sił wyższych. Tak oto zaczęła się pełnokrwista, fan
tastycznonaukowa koncepcja podróży w czasie w obu jego kierunkach.
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Rozkwit w fantastyce
Podróżując kilkadziesiąt lat do przodu, trafiamy wreszcie na wysyp historii
o podróżach w czasie w popkulturze. Szczególnie szczodrze traktują nas tu studia
filmowe Hollywood oraz stacje telewizyjne, zasypując nas prawdziwą obfitością
filmów i seriali, w których podstawą do podróży w czasie najczęściej jest chęć
zmiany przeszłości. W znanej chyba wszystkim świetnej komedii P
 owrót do
Przyszłości Marty McFly chce uratować swego przyjaciela Doktora Emmeta
Browna przed śmiercią (siebie samego również), uciekając w przeszłość, pisze
więc list uprzedzający go o ataku terrorystów. Oczywiście w trakcie pobytu
w przeszłości prawie doprowadza do wymazania samego siebie, pokazując
nam, jak mógłby wyglądać paradoks dziadka10 w praktyce.11 Oczywiście nie
zawsze chęć zmiany przeszłości ma na celu dobro ludzkości, co pokazał film
Terminator, w którym podczas wojny z ludźmi Skynet – sztuczna inteligencja
z przyszłości – chce zapobiec narodzinom Johna Connora, lidera ruchu oporu,
i w tym celu wysyła robota w przeszłość, by zabił jego matkę. Ponownie nic
nie idzie, jak przewidywano – w przeszłość cofa się również żołnierz mający
chronić Sarę Connor, który podczas swojej misji zakochuje się w niej i to on
zostaje ojcem Johna Connora. W powieści Badacze Czasu: Odkupienie Krzysztofa Kolumba12 Orsona Scotta Carda mamy do czynienia z sytuacją, w której
naukowcy tworzą urządzenie zdolne do „patrzenia” w przeszłość i chcąc
zobaczyć Krzysztofa Kolumba podczas rzekomej wizji Matki Boskiej każącej mu
wybrać się w podróż, odkrywają, że widzi on hologram wysłany z przyszłości.
Postanawiają temu zapobiec i doprowadzają do tego, że w alternatywnej historii
to amerykańscy Indianie najeżdżają Europę.
Jak widzimy po powyższych przykładach, próba zmiany czegokolwiek
w przeszłości może nieść ze sobą nieprzewidziane konsekwencje – a to
za sprawą działania efektu motyla13. Bardzo dobrze pokazuje to film pod tym
samym tytułem, którego bohater dzięki spisanym przez siebie dziennikom
próbuje zmienić przeszłość, doprowadza jednak w ten sposób do wielu wersji
przyszłości, w których wciąż coś idzie nie po jego myśli. A to przyjaciel staje
się sadystą i trafia do więzienia, a to dziewczyna, z którą nie chce się rozstać,
wyjeżdża, aż w końcu sam bohater traci ręce w wyniku eksplozji.
Ciekawie do podróży w czasie podeszli twórcy filmu Kod nieśmiertelności,
którego bohater ma możliwość wejścia w ciało człowieka na 8 minut przed jego
śmiercią w wyniku zamachu na pociąg i robi to wielokrotnie, by za każdym razem
odkryć kolejną wskazówkę mającą doprowadzić do odkrycia sprawcy zamachu.
W podobny sposób działają wrodzy wobec ludzi obcy – Mimikowie – z filmu
Na skraju jutra. Ludzkość pada ofiarą inwazji z kosmosu, a przeciwnicy okazują
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się posiadać zdolność do manipulacji
czasem, więc po przegranej bitwie cofają
się i, znając jej przebieg, zmieniają
taktykę tak, aby wygrać. Innym cieka
wym filmem jest Wynalazek, który
pokazuje, jak bardzo można zaplątać się
w różnych wersjach linii czasu, próbując
przywrócić ją na oryginalny tor. Chwała
temu, kto potrafi rozgryźć, co jest ory
ginalną linią czasu w tym filmie. Na koniec
wspomnę jedną z najciekawszych pozycji
pokazujących odwrócony paradoks dzi
adka. Mowa o opowiadaniu Roberta A.
Heinleina Wszyscy wy zmartwychwstali
oraz nakręconym na jego podstawie
filmie Przeznaczenie, którego bohaterka
okazuje się być własną matką, ojcem
i dzieckiem.
Skoro na podstawie dzieł kultury wie
my już, że ingerencja w przeszłość może nieść ze sobą ryzyko katastrofalnych
konsekwencji oraz tworzyć paradoksy, a jednak prawa fizyki nie zabraniają
podróży w czasie, możemy pokusić się o założenie, że jest ona możliwa. Tylko co
zrobić z paradoksami?
Nauka i rozwiązania paradoksu dziadka
Jednym z możliwych rozwiązań jest istnienie nieznanego nam prawa fizyki
niepozwalającego na jakąkolwiek zmianę. Cokolwiek zrobimy w przeszłości,
nieuchronnie prowadzi do rezultatu, jaki znamy, a który chcemy zmienić.
Większość fizyków zgadza się jednak, że istnienie takiego prawa jest wysoce
nieprawdopodobne i niektórzy z nich proponują inne rozwiązanie. Otóż każda
nasza decyzja mogłaby prowadzić do podziału i powstania kolejnej linii czasu.
Według tej hipotezy, istnieje wersja rzeczywistości, w której nasz kupon
na loterię wyjęliśmy z kieszeni i jesteśmy teraz milionerami, zamiast jajecznicy
na śniadanie zjedliśmy kanapkę, a do pracy lub szkoły zamiast jechać auto
busem, poszliśmy pieszo. Prowadzi to nieuchronnie do powstania nieskończonej
liczby odrębnych linii czasu, a więc całych wszechświatów różniących się od sie
bie skutkiem podjętej przez nas decyzji, a jeśli do tego dodamy przypadkowość,
mogą się one różnić choćby inną ilością ziarenek piasku na plaży i powstawać
podczas każdego zdarzenia w całym wszechświecie z różnymi trajektoriami
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atomów i cząstek odbijających się od siebie włącznie. Znów – do tej hipotezy
wielu naukowców podchodzi sceptycznie, a jak dotąd nie mamy możliwości
zbadania jej doświadczalnie. Załóżmy jednak, że znajdziemy rozwiązanie
na wszelkie temporalne paradoksy, zbudujemy nasz wehikuł czasu i udamy się
w podróż. Tylko jak to zrobić?

Nauka i prawdziwe wehikuły czasu
Krionika
Sposobów na podróż jest kilka. Jeden z nich jest teoretycznie w naszym zasięgu.
Mowa tu o zamrożeniu ciała, czyli krionice. Metoda ta została zastosowana
po raz pierwszy w 1967 roku, kiedy to dzięki organizacji Life Extension Society
i technologii opracowanej przez Evana Coopera zamrożono ciało człowieka.
Był nim chory na raka nerek James Hiram Bedford, a jego ciało przechowywane
jest w siedzibie zajmującej się krioprezerwacją firmy Alcor. Jak dotąd korzystają
z tej metody tylko bogaci i śmiertelnie chorzy ludzie, licząc na to, że w przyszłości
wynajdziemy lekarstwo na ich chorobę. Należy tu wspomnieć o kilku prob
lemach, z jakimi wiąże się ta technika. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy bez
piecznie zamrozić ciała ludzkiego, nie narażając go na uszkodzenia. Pierwszym
problemem był tworzący się z wody lód, którego kryształki rozsadzały komórki.
Poradzono sobie z nim przez zastosowanie krioprotektantów – substancji,
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którymi zastępuje się wodę w organizmie. Z tym niestety wiąże się kolejny pro
blem – otóż są one dla nas toksyczne i choć biolodzy twierdzą, że wywołane ich
działaniem niekorzystne zmiany będziemy mogli w przyszłości odwrócić, wciąż
nie potrafimy tego zrobić.
Podróż z prędkością bliską prędkości światła
W tym przypadku z pomocą przychodzi nam dylatacja czasu i paradoks
bliźniąt14. Mamy już technologię stałego, choć powolnego przyspieszania po
jazdu w kosmosie. Teoretycznie moglibyśmy rozpędzić go do prędkości na tyle
zbliżonej do prędkości światła, że czas pokładowy biegłby znacząco wolniej od
czasu poza pojazdem – na Ziemi upłynęłoby dużo więcej czasu, więc po powro
cie pojawilibyśmy się w jej przyszłości.
Niestety obie powyższe metody oferują jedynie podróż w jedną stronę,
a przecież dalej chcemy odzyskać nasz kupon Lotto. Zostają nam więc tylko
dwie opcje, choć z powodów inżynieryjnych, czysto teoretyczne.
Cylinder Tiplera
Amerykański fizyk i matematyk Frank Tipler przedstawił koncepcję biegnącego
przez wszechświat nieskończenie długiego cylindra15 zbudowanego z supergęstej
materii, który, obracając się wokół swej podłużnej osi, umożliwiałby podróż
w czasie wstecz. Efekt ten uzyskuje się dzięki grawitacyjnemu oddziaływaniu
masy odkształcającej czasoprzestrzeń. Niestety koncepcja przedmiotu
o nieskończonej długości stwarza raczej nieskończenie wielki problem z jej
realizacją, więc choć matematyka udowadnia, że możliwe jest istnienie takiego
obiektu, w praktyce pozostanie on w sferze marzeń.
Tunel Czasoprzestrzenny
Jest to hipotetyczna struktura powstająca ze szczególnego ugięcia czaso
przestrzeni w taki sposób, że powstaje z niej tunel łączący ze sobą odległe
regiony wszechświata16. Należałoby rozpędzić wylot takiego tunelu do olbrzy
miej prędkości, a potem przyciągnąć go z powrotem. Dzięki dylatacji czasu
wejście do tunelu byłoby starsze od wyjścia więc moglibyśmy w ten sposób
cofnąć się w czasie, aczkolwiek jedynie do momentu, w którym nasz tunel cza
soprzestrzenny powstał.
I co teraz z naszym nieszczęsnym kuponem Lotto? Jeśli się dobrze zastanowić,
być może fakt jego straty jest właśnie tą największą wygraną, jaką sprezentował
nam los. Jak pokazują nam perypetie bohaterów powieści i filmów o podróży
w czasie, mogłoby się okazać, że w drodze do kolektury Lotto z naszym wy
granym kuponem zostalibyśmy przejechani przez samochód lub spotkałaby nas
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inna tragedia? A może właśnie tak się stało i my z przyszłości odwiedziliśmy
nasz dom i wetknęliśmy ten kawałek papieru do kieszeni spodni, by nie wpaść
pod samochód? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne. Wszyscy podróżujemy
w tej chwili w czasie, sekunda za sekundą zmierzamy ku przyszłości, a gdzie
odnaleźć podróże w przeszłość? W naszej ulubionej fantastyce naukowej.
1

Wehikuł Czasu, H.G.Wells (1885) – Powieść ta opisuje podróżnika w czasie odwiedzającego
daleką przyszłość, w której zamiast utopii bohater widzi zgoła inną rzeczywistość. Książka ta
doczekała się kontynuacji napisanej przez Stephena Baxtera p.t. Statki Czasu wydanej w 1995
roku. (Źródło: Wikipedia)

2

Mahabharata – Jeden z dwóch głównych hinduistycznych poematów epickich (obok Ramajany), znajdujący się w kategorii smryti i należący do głównych dzieł literatury indyjskiej.
W hinduizmie nazywany jest piątą Wedą. Utwór jest często uznawany za najdłuższy epos na
świecie. (Źródło: Wikipedia)

3

Urashima Tarō – japońska legenda o młodym rybaku, który ocalił żółwia, za co został na
grodzony wizytą w pałacu władcy mórz (Ryūgū-jō), znajdującym się na dnie oceanu. (Źródło:
Wikipedia)

4

L’An 2440, rêve s’il en fût jamais (Rok 2440: Marzenie jeśli kiedykolwiek jakieś było), LouisSébastien Mercier (1770) – Mercier opisuje przygody mężczyzny, który zasypia po burzliwej dys
kusji z pewnym filozofem i budzi się w Paryżu w roku 2440. Do tego czasu wszystko miało być
już uregulowane zgodnie z poglądami liberalnych filozofów. (Źródło: Wikipedia)

5

Rip Van Winkle, Washington Irving (1918) – tytułowy bohater, uśpiony przez duchy w górach
Catskill (stan Nowy Jork) w czasach kolonialnych, budzi się po 20 latach w niepodległych Sta
nach Zjednoczonych. Na język polski zostało przełożone przez Wacławę Komarnicką i znalazło
się w wydanym przez Naszą Księgarnię w 1966 roku zbiorze Rip Van Winkle i inne opowiadania
z ilustracjami Jana Marcina Szancera. (Źródło: Wikipedia)

6

Looking Backward (Patrząc wstecz), Edward Bellamy (1888) – Historia Juliana Westa,
młodego Amerykanina, który na koniec XIX wieku, pod wpływem hipnozy zapada w głęboki
sen i budzi się 113 lat później. Znajduje się w tym samym miejscu, lecz świat całkowicie
się zmienił. Jest rok 2000, a Stany Zjednoczone Ameryki stały się socjalistyczną utopią.
(Źródło: Wikipedia)

7

When the Sleeper Awakes (Gdy śpiący się budzi), H.G. Wells (1899) – antyutopijna powieść
o mężczyźnie, który śpi przez 203 lata, po czym budzi się w kompletnie odmienionym Londynie,
gdzie dzięki procentom odkładanym na swoim koncie bankowym staje się najbogatszym
człowiekiem na świecie. Główny bohater budzi się, żeby zobaczyć, jak spełniają się jego marze
nia, ale przyszłość pokazuje mu swoje złe strony i wynaturzenia.

8

Memoirs of the Twentieth Century (Wspomnienia dwudziestego wieku), Samuel
Madden (1733) – Powieść ta jest zbiorem listów napisanych w 1997 i 1998 roku, które opisują
niebezpieczeństwa Katolicyzmu i Jezuityzmu w zdominowanej przez nie przyszłości.

9

Opowieść Wigilijna, Charles Dickens (1943) – Opowiadanie pokazuje głębokie doświadczenie
i przemianę skąpca Ebenezera Scrooge’a, zachodzącą w czasie nocy wigilijnej. Ukazuje mu
się duch Jakuba Marleya – jego zmarłego partnera w interesach, cierpiącego pod ciężarem
łańcucha win, który wykuł sobie za życia. Ta wizyta ma uchronić Scrooge’a przed podobnym
losem. Początkowo nieufny Ebenezer zmienia zdanie pod wpływem wizyt kolejnych duchów:
Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych.
Pokazują one bohaterowi sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.
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Paradoks dziadka – Następujące rozumowanie: „Podróżnik w czasie wstecz chce zabić
własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca. Skoro podróżnik jednak się narodził, to jego
próby powinny zakończyć się niepowodzeniem (wymóg spójności). Równocześnie zakłada
się, że podróżnik zachowuje zwykły wpływ oddziaływania na otoczenie.”. Paradoks dziadka
jest szczególnym przypadkiem sytuacji, gdy działania podjęte podczas podróży w czasie
w przeszłość uniemożliwiają jej odbycie się w przyszłości. (Źródło: Wikipedia)

11

Powrót do Przyszłości – Ciekawostka – Pierwotnie podróż miała odbywać się za
pomocą lodówki, jednakże z obawy o bezpieczeństwo dzieci mogących po seansie filmowym
chcieć się w nich zamykać, zrezygnowano z tego pomysłu, dzięki czemu doczekaliśmy się
kultowego DeLoreana.
Badacze czasu: Odkupienie Krzysztofa Kolumba, Orson Scott Card (1996) – Powieść o nau
kowcach zmieniających bieg historii przez ingerencję w zdarzenia z przeszłości, pierwszy tom
planowanej serii Badacze Czasu.
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Efekt motyla – wrażliwa zależność od warunków początkowych, anegdotyczne przedstawie
nie chaosu deterministycznego. W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla np. w Ohio
może po trzech dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową. Jego przykładami są zjawiska
meteorologiczne. (Źródło: Wikipedia) Efekt Motyla – film fantastycznonaukowy traktujący
o działaniu takiego efektu na przyszłość w wyniku zmiany zdarzeń w przeszłości.
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Paradoks bliźniąt – Na Ziemi (lub w dowolnym punkcie wszechświata, przy założeniu,
że z miejscem tym jest związany układ inercjalny) rodzą się bliźnięta. Jedno z nich pozostaje
na Ziemi, a drugie zostaje wysłane szybkim statkiem kosmicznym w przestrzeń kosmiczną,
po pewnym czasie zawraca, ląduje na Ziemi i spotyka się ze swoim (starszym już – przyp.
autora) bliźniakiem. Im statek będzie szybszy, tym spodziewany efekt będzie większy.
(Źródło: Wikipedia)
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Cylinder Tiplera – Hipotetyczny cylindryczny obszar gęstej materii o nieskończonej długości,
który obraca się wokół swojej podłużnej osi, umożliwiający podróżowanie w czasie. Nazywany
również maszyną czasu Tiplera. (Źródło: Wikipedia)
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Tunel czasoprzestrzenny – Hipotetyczna właściwość topologiczna czasoprzestrzeni będąca
rodzajem „skrótu” pomiędzy co najmniej dwoma obszarami Wszechświata lub rodzajem mostu
łączącego wszechświaty. Tunele czasoprzestrzenne są przedmiotem poszukiwań i sporów
współczesnych fizyków. Nie zanotowano dotąd żadnych obserwacji wskazujących na ich
istnienie, choć ogólna teoria względności Alberta Einsteina dopuszcza istnienie tuneli w nie
których modelach czasoprzestrzeni. (Źródło: Wikipedia)
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OPOWIADANIE

Ten wstrętny bóg kaszalotów
Magdalena Świerczek-Gryboś
Eukariontyczni chcą całego świata, my tylko odrobiny. Czym wam
zawiniliśmy? – pytaliśmy ciągle i natarczywie. I uskuteczniając tę narrację
ofiary, wzbudziliśmy ich wyrzuty sumienia, i zaczęliśmy im mówić, co jest
moralne, a co nie, który olej jest święty, a który przeklęty. Tylko to nas wyniesie
i tylko tak odbierzemy im potęgę: decydując o tym, jak ma na imię bóg, którego
należy się bać.
Tajny sobór wydobywczy
Oficjalny maskonur jest niewygodny. Ma niewielkie szkła, żeby skupiać
wzrok na sędziach, niewielki filtr, by nie hiperwentylować, i z zasady cały
jest za mały, ponieważ w gmachu Sądu Wielorybników nigdy nie należy czuć
się komfortowo.
Myślę, że to najgorsze stadium poddaństwa. Nie zasłanianie twarzy,
a niemożność wzięcia normalnego oddechu. Jeśli nie możesz oddychać, kto ci
pomoże? Wszystkie programy wyborcze biorą w łeb. Wszystkie niedorzeczności
robią się możliwe. Dlatego tu jestem.
Oficjalny maskonur przede wszystkim nie jest konstruowany z myślą
o kobietach. Kazali mi zapleść warkocz i przyczepić go od skroni do skroni, co
było dodatkową torturą, ponieważ teraz dany mi przy wejściu maskonur led
wie mieści się na swoim miejscu. Cuchnie też potem i strachem. Nie pozwo
lono mi założyć okrętowego stroju, narzucono ubrać się w „stylu niewieścim”.
Mam więc na sobie brzydką suknię, z wycięciem ukazującym „pas mężowski”.
Nie nosiłam go od ślubu.
Znoszę to, mam nadzieję, z taką godnością, jaka w tych okolicznościach jest
możliwa. W końcu w ogóle pozwolili mi tutaj stanąć. Nie biorą mnie na poważnie,
ale udają, bo nie mają już innych opcji. Na wojnie i baba wojak.
Wchodzi Gremium Wydobywców, cały skład sędziowski, mimo że to nie
rozprawa, tylko przyznanie funduszy. Nie wiem, czy liczą na przedstawie
nie, szukają nadziei nawet w tym „szaleństwie”, czy po prostu tęsknią
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za rozprawami – prawa nie da się już egzekwować jak kiedyś. Mają wygodne,
zdobne maskonury z wielkimi oczami o przyciemnianych szkłach. Gdy już
rozsiadają się w głębokich fotelach i dają mi znak, zaczynam bez zbędnych
wstępów. Czuję się dziwnie; może nie jestem jedyną przemawiającą tu kobietą,
ale jedną z nielicznych. A na pewno jedyną niewinną. Na razie.
– Czcigodne Gremium. W czasie kryzysu i zarazy pragnę przedstawić pomysł
na naprawę naszej beznadziejnej sytuacji. Chcę zaprezentować swój plan.
– Swój? – powtarza z powątpiewaniem jeden z sędziów. – Czy nie aby męża?
Jestem oazą spokoju. Ćwiczyłam to sto razy. To moja chwila. Muszę dać radę.
– Oczywiście, mój małżonek wspierał mnie przez cały czas. – Głos mi nie
drży, ale coś się we mnie wije niczym wąż, próbuje wydostać. – Nadzorował
również i zaopiniował projekty.
– Dlaczego go tutaj nie ma?
– Jest w ostatnim stadium skażenia. Pismo sporządzone przez
niego złożyliśmy…
– Kontynuuje – pouczył któryś, ciężko było stwierdzić przez pogłos i filtr
maski który. Każda z ich zasłon była inna, ale wszystkie wyrażały bezduszną
wyższość, nieludzką wieczność w doskonale utrwalonych grymasach.
Nazwę ich hydrą, myślę. Żeby nie rozpraszało mnie zastanawianie się, który
łeb mi przerywa.
– Wraz z czwartym kręgiem kobiet magicznych udało nam się ustalić
przyczynę zarazy.
Wiem, że nie w smak im ta informacja, wiem, że nie przyjęliby jej, gdy
by nie mając wyjścia wobec faktów, nie poparło jej siedem kręgów czaro
dziejów, ale muszę to powiedzieć. To myśmy niszczyły święte ogniska rodzinne
i przyjmowały baty od Sekstantów, robiąc po nocach badania.
– Mistrz Magiczny naszego Imperium słusznie podejrzewał, że zaraza ma
związek z oceanem. Olej, którym prowokujemy magię, nasza wielowiekowa
mana, został celowo zatruty. Jednak nie przez żadnego człowieka.
Widzę, że jeden z łbów poruszył się nerwowo, może chce przerwać, milknę
na chwilę, ale jednak nie zabiera głosu. Ostatnia chęć oporu przed przeminięciem
starego świata jest zbyt słaba. Hydra nazbyt osłabła. Wszyscy umieramy, dusząc
się w maskach, nawet szychy. Wydaje mi się, że kątem oka dostrzegam maleńkie
światełka w pogrążonej w mroku części sali. Udaje mi się głębiej odetchnąć.
– Otruły nas walenie – oznajmiam.
Wiem, że nikt nie czytał raportów, większość ma już za słaby wzrok i umysł.
Że wszystkich, uliczników i najwyższych oficerów, zgromadziła tu wspólna
beznadzieja. Że muszę wszystko powiedzieć prosto i jasno, tu i teraz sięgnąć po to,
czego pragnę. Wiem wszystko, a jednak nogi mi drżą, pas wpija się w lędźwie
i nie mogę przestać o tym myśleć, ucisk na skroniach doprowadza do szaleństwa,
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cała niewygoda po to, żebym się zacięła, okazała niewiarygodna i straciła prawo
głosu. Gra o wszystko, czego pragnę. O to, w co nie wierzę. O maleńkie światełka
w mroku. Czy jako kobieta nie dam rady powstrzymać emocji? Czy wszystko,
co mówił ojciec i czemu przeczył „postępowy” mąż, to prawda?
Stoi przy mnie wynajęty adwokat i kiwa głową, macha plikami papierów
i bezużytecznym Harpunem, by nadać mi wiarygodności. Nie mogę się odwrócić
od sędziów, a tak chciałabym mówić do ludu na sali.
– Wszyscy wiemy, co działo się przez ostatnie lata – kontynuuję. – Wraz ze
wzrostem ilości oleju, jego lepszą filtracją, a tym samym wzrostem zaawansowa
nia magii, Wielorybnicy coraz bardziej zniechęcali się do pracy. Wydawała się
im zbyt czasochłonna i trudna. Magom nie wolno przecież wypływać w morze,
magia poza lądem rozprasza się i wymyka spod kontroli. A jednak Wielorybnicy
z „Bastionu Cywilizacji” złamali prawo i zabrali dwoje magów na statek.
Sala szemra jak niepokojona wiatrem woda. Słyszano dotąd tylko pogłoski.
Żebracy i bogacze, wszyscy przez chwilę równi wobec prawdy.
– To był Nero z dwunastego kręgu i Tori z pierwszego kręgu kobiet – potwier
dza adwokat.
Trafił mi się: nie wziął wiele, bo jest chory. Bardziej chodzi mu o to, by
przyznano fundusze na wyprawę. Chciałabym się do niego uśmiechnąć, wiem,
że trudno mu ustać, ale mogę jedynie kontynuować, recytować z mocą przed
hydrą, ignorując wściekłe wicie się wewnętrznych śliskich podszeptów i panicz
ne głosy na sali: nie dość, że zabrano na statek kogoś z kręgu, to jeszcze kobietę.
– Magowie, choć ich uwolniona moc nękała załogę, usprawnili metody
polowań. Magia Tori dawała się ujarzmić na oceanie, czego dotąd nie wiedziano,
bo nie pozwalano kobietom opuszczać lądu. Tak polowania stały się rzeziami.
Po niedługim czasie statek zawrócił, wypełniony po brzegi olejem, ale sromot
nie pokonane stado płetwali zapragnęło zemsty. Udało mu się ściągnąć śpiewem
Nero i Tori do wody, a potem przywódca przetrzebionego stada ich połknął.
„To było straszne”, słyszę w głowie Wielorybnika z „Bastionu”. „Na chwilę
zapadła obca cisza, taka, jakiej nie uraczysz na pełnym morzu. Martwy bez
ruch. A potem zaczął się śpiew”. Niemal to dostrzegam, niemal czuję, jak
moc wymyka nam się z rąk poprzez największe i najgłośniejsze ze zwierząt:
płetwala błękitnego.
– Nero był magiem zarazy, a Tori rozumiała zwierzęta. Posiliwszy się nimi,
płetwal wchłonął ich magię. Mocą Tori odczytał moc Nero. I całe stado zaczęło
śpiewać zaklęcie. Tak Imperium Harpunnicze upadło.
Kronikarz stuka w trzeszczącą maszynę, nieolejowaną, bo cały olej stał się
cuchnącą breją. Spisuje nową historię z moich słów, kalecząc sobie palce o naz
byt twarde i oporne bez magii przyciski.
– Jak twój mąż zamierza odwrócić to zaklęcie?
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Nie złoszczę się na hydrę. Trzymanie się starego porządku to ostatni bastion,
potem już tylko szaleństwo. No i mam asa w rękawie, z którym maskonurowe
głowy królów będą musiały się liczyć. Będą musiały zjednoczyć się z królowymi.
Jeśli tego nie zrobią, szaleństwo już ich opętało.
– Potrzebujemy spermacetonu kaszalotów.
Cisza. W głowach odbywają się rachunki pełne beznadziei i toczą się trwożne
modlitwy. Niektórzy na pewno zerkają na pochodnie, przyniesione, by w razie
czego spalić bezczelną wiedźmę, wspominającą niechlubne czasy polowań
na święte kaszaloty, zakazany, wyniesiony na piedestał rodzaj waleni. Śliskie
fałdy cielska strachu wędrują mi nazbyt swobodnie od gardła po skute pod
brzusze. Jestem bezczelna. Tylko ja mogę. Mężczyźnie by nie pozwolono.
– Kaszaloty przepływają tędy raz na wiele lat – informuje kwaśno hydra,
litościwie pomijając wszystkie inne argumenty.
– Tak było dotychczas. Teraz jest inaczej. Mężowie wiedźm, nie mogąc
pracować, na naszą prośbę przez ostatnie miesiące wypływali z Wielorybnikami
w morze. Wielorybnicy, również pozbawieni możliwości wykonywania fachu,
udawali się z badaczami z dala od waleni, szukali kolejnych anomalii. Wiadomo
bowiem, że ocean musi jakoś zareagować na wprowadzenie w jego faunę magii.
Udało się zauważyć ogromne stado kaszalotów, które poluje na płetwale.
– Bóg kaszalotów jest po naszej stronie! – wyrywa się gdzieś z sali, zza moich
pleców, prowadząc za sobą kolejne niespokojne szepty.
Za szeptami kroczą także ciężkie buty Sekstantów. W gmachu Sądu Wielo
rybników nie mówi się o bogach, nie bez kapłanów, których celowo nie
poinformowano, czego dotyczyć ma przyznanie funduszy. Czekam, aż Sekstanci
wyprowadzą nieszczęśnika, powstrzymuję się, by nie podnieść dłoni do
maski, żeby jej choć trochę nie przesunąć i ulżyć pękającym bólem skroniom.
Wytrzymałam całe życie, wytrzymam i to.
– Kontynuuje.
– Trzymając się w cieniu stada, statki badawcze podpłynęły na teren walk.
Zabicie odmienionego magią walenia zdaje się niemożliwe, mordują każdego
agresora swoją magią, nim się zbliży. Potraciliśmy przecież w pierwszych
tygodniach całe załogi, widzieliśmy, jak giną przeróżne stworzenia, nagle
płetwalom wrogie. Ale kaszaloty przechodziły przez magiczne stado niczym ta
rany, niewrażliwe na ich moc. Wielorybnikom udało się odholować jedno z ciał
padłych w walce kaszalotów z dala od zamieszania. Głęboko wierzący protes
towali, ale kilku śmiałków nad ranem rozcięło ciało, jeden z nich wszedł do
głowy i pobrał spermaceton.
Wiem, że niektórzy wstrzymali oddech. Powinni jak najwięcej korzystać
ze specjalnie filtrowanego powietrza na sali, zwłaszcza że wielu z nich miało
zużyte maskonury, a niektórzy nie posiadali ich wcale. Chciałabym im to
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powiedzieć: że trzeba odwlec zagładę, nie boski gniew. Ale wciąż muszę mówić
grzeszne słowa z grzesznych ust. Po tym, jak adwokat podał nazwiska śmiałków,
śmiałków poświęconych dla sprawy, toczę dalej tę beczkę oleju pod górę:
– Nie bacząc na oskarżenia o świętokradztwo, czynili ze spermacetonem
wszystko, co możliwe: pili, pokrywali nim ściany i zniszczone spaczoną
magią płetwali przedmioty, napełniali nim Harpuny. Część Wielorybników
opuściła statek, bojąc się metafizycznych konsekwencji tych czynów. Statek,
przechrzczony na „Czystość”, stoi od kilku dni w porcie i jak wszyscy wiemy,
jest oblegany przez obywateli, którzy mogą na pokładzie odzyskać część sił.
Statek i załoga zostali bowiem całkowicie odtruci, a Harpuny znów przez
pewien czas ogniskowały magię. Spermacetonu było jednak bardzo niewiele,
część Wielorybnicy wylali do wody, zapas skończył się jeszcze w trakcie po
wrotu, a skutki zarazy znów zaczynają być widoczne na odratowanych ludziach
i przedmiotach.
Biorę kilka głębokich oddechów, przez tę chwilę adwokat podaje garść
konkretnych statystyk: jak długo spermaceton działał bez zarzutu, ile potrzeba
go na całe miasto, jakie ilości będą potrzebne regularnie, ile może zająć opra
cowanie broni przeciwko płetwalom. Musimy zagadać Gremium Wydobywców,
nie pozwolić im teraz na żaden namysł, na strach przed kapłanami.
– Moja klientka prosi o fundusze na wyprawę trzydziestu statków w celu
wydobycia spermacetonu. Na statkach trzeba będzie utrzymać Wielorybników,
badaczy i maginie – kończy adwokat. Ustaliliśmy, że lepiej, by on to powiedział.
Przez jakiś czas Sekstanci mają co robić, słyszę ich dudniące kroki za ple
cami, szum narasta i opada, ale liczy się tylko werdykt, wieczność na maskonu
rach za stołem sędziowskim i to, co pod nimi śmiertelne i prawie martwe.
– W jaki sposób mielibyśmy zorganizować wyprawę przeciwko kaszalo
tom? Na jakiej podstawie mielibyśmy zezwolić kobietom na opuszczenie
lądu? Nie możemy zabijać kaszalotów. Nie możemy złamać wszystkich
praw – c edzi hydra.
Tajemnice się przedawniły. Jest już tylko to, czego pragnę.
– Kiedyś przyjaźniliśmy się z Księstwem Eukariontycznym, póki nie
popadliśmy w fundamentalizm! – Muszę przekrzykiwać wrzawę. – Kręgi
magiczne nadal utrzymują kontakty. Ich kapłani pozyskiwali spermaceton do
rytuałów. Chrzczono nim do niedawna dzieci, czego my zakazaliśmy i czyniliśmy
na nich naciski, by zrobili to samo! – Ktoś mnie szarpie, nie słucham, nie zwracam
uwagi. – Powiedzieli nam, jak jest naprawdę! Maginie doskonale znoszą wyprawy
na ocean. A pozyskiwanie spermacetonu nie wymaga zabicia kaszalota dzięki
świeżej krwi menstruacyjnej. Odpowiednio nasycona magią działa na kaszaloty
jak narkotyk i pozwala pobrać spermaceton z oszołomionego kaszalota.
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Znów cisza i bezruch, a to tylko słowa, słowa na zmianę gotujące krew
i ścinające ją lodem. Ci ludzie nie są gotowi na walkę o życie, pili jak z cyca matki
z iluzji świata, która rozpasała się dzięki magii.
Wychyla się jedna z głów hydry.
– Eukariontyczni parają się nieczystą magią. To księstwo demonów.
Nie chrzczą dzieci, tylko je przeklinają. Spermaceton został objęty przez naszych
przodków zakazem nie bez powodu.
– I czasowo uleczył zarazę. Płetwale nie przeklęły Księstwa, tylko nas.
Gdybyśmy siłą nie zmusili Księstwa do zaprzestania pozyskiwania spermace
tonu, mogliby teraz go nam użyczyć! Nie mogą, więc dzielą się sposobem!
– Skąd o tym wie? Jakim prawem utrzymuje z nimi relacje?
– Dzięki przyjaźni magiń wiemy, że jeśli osłabniemy jeszcze bardziej,
Księstwo zaatakuje – wtrąca opanowanym głosem adwokat. – Prosimy o fun
dusze na wyprawę. Kobiety i majtkowie i tak nie obronią naszych granic, nie
potrzebujemy ich na lądzie. Dzieci nam umierają tuż po porodzie, nie mamy już
gdzie grzebać zmarłych, zamknięto przed nami granice.
Słucham go i przewiercam wzrokiem sędziowskie maskonury. Gremium wie,
jak wydobywa się spermaceton. Gremium zażywało zdrowia na „Czystości” i tuż
po zapadnięciu decyzji znów tam wróci, wypędzając chorą gawiedź. Hydra sama
popłynęłaby w morze, ale by tego nie przeżyła – przeżyją młodzi silni chłopcy
i odporniejsze na zarazę kobiety. Wiedzą to, widzą to, gdy opowiadam o stat
kach-lecznicach w całym porcie, o olejolotach roszących miasto zbawiennym
deszczem, a zgromadzonym na sali całkowicie puszczają hamulce i nawet
Sekstanty zaczynają mieć problemy ze wzorkiem i słuchem, nie dostrzegając
jawnych oznak nieposzanowania etykiety wielorybniczego Sądu. Nad głowami
tłumu widzę rozpalające się nieśmiało świetliki.
Wiedziałam, jaka będzie decyzja, gdy tylko zobaczyłam wnoszone na sale
wieczne wyniosłe grymasy sędziowskich maskonurów i dźwigające je ciała,
zachłyśnięte wspomnieniem zdrowia po wizycie na „Czystości”. Ale trudno mi
było w nią uwierzyć. Nie było dotąd czasów na moją wiarę.
Teraz dali wiedźmie fundusze.
Jeden problem z głowy, drugi też z głowy, gdy zdejmuję nasiąknięty
obrzydliwością sądowych doświadczeń maskonur. Został ostatni, tyle
że małe światełka w tunelu, wspomnienie niemal sprzed dwóch dekad, dało mi,
ośmioletniej wtedy dziewczynce, niezwykłą wiarę.
Ten wstrętny bóg kaszalotów nie mógł jej zabić.
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***
Idę przez chore miasto, wysuszone, przypominające martwy las. Olej nie płynie
w jego magicznych żyłach, nie odżywia skomplikowanych mechanizmów,
nie nosi gnijących gnuśnością ciał. Mam kilka spraw do załatwienia, ale nie
mam pojęcia, czy jest jeszcze z kim handlować. I czym się teraz płaci, gdy Har
puny zgasły i są jedynie uciążliwymi, bezużytecznymi rekwizytami. To jed
nak nieważne, jak radzi sobie imperialna wspólnota, bo mam coś, za co odda
teraz wszystko.
Odrobinę spermacetonu od eukariontycznych wiedźm.
Powozy straszą z każdego rogu, puste oczy olejnych rumaków przypominają,
jak złudnym było ufać wykradzionej oceanowi mocy. Co najmniej połowa har
punniczego społeczeństwa pozwoliła utuczyć się dobrobytowi. Widzę, jak teraz
z trudem brną przez wygasłe ulice, wlokąc za sobą Harpuny i dysząc niby
olejosłonie żnące niegdyś zboże. Wciąż dezorientuje ich brak obrazu imperial
nych bimów nad głowami, brak pstrokacizny, która ukrywała zeszpecone
niebo. Mimo że przestaliśmy buchać w niebo dymem ze spalania oleju, chmury
wciąż się nie rozproszyły, miasto jest ciemne i niebezpieczne, pełne głodnych
i zrozpaczonych ludzi. Ściskam nóż w jednej ręce, a w drugiej ogniskuję krztynę
magii, taką drobinę, by nie świeciła, a w razie czego poraziła napastnika. Udaje
mi się jednak przemknąć do Portu bez niepokojenia i dotrzeć do Nima, alchemi
ka drugiego kręgu. Siłuje się chwilę z drzwiami, wzdycha przeciągle i wpuszcza
mnie przez wąską szparę do swojej dziupli.
– Cóż cię sprowadza, Piratko? Nie popłynę na tę samobójczą wyprawę – za
strzega od razu obrażonym tonem, z wyraźną złością ręcznie rozpalając ogień
na piecu i stawiając na nim rondel z wywarem.
– To zrozumiałe, Nim. Nie przeżyłbyś – pozwalam sobie na złośliwość,
ściągając maskonur, żeby głębiej odetchnąć.
Zanim się nakręci, łagodzę jego podły nastrój zdetronizowanego z ważności
wobec zarazy Maga, dając mu fiolkę z kroplą spermacetonu. Rozmowa prze
biega lepiej, gdy zaciska na niej blade palce i chowa ją nie wiadomo gdzie.
– Widziałem cię w akcji przed tymi krzywymi ryjami – mówi, nalewając mi
naparu. – Dobry pomysł z chorym Joelem.
Przez chwilę coś we mnie drży, trzęsie się osuwany grunt.
– To nie był pomysł. Joel jest chory.
Zatyka go na chwilę.
– No a spermaceton?
Patrzę mu w oczy, nie mrugam, nie uciekam wzrokiem i mówię bez wahania:
– Mam go za mało.
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Nie spostrzega kłamstwa. Nie mam za mało, po prostu w pewnym stadium
już nie pomaga. Ale nie powiem tego Gremium ani komukolwiek. Nie powiem,
że po naszym powrocie i tak dla wielu będzie za późno. Chodzi o to, czego
pragnę, wszystko inne to wartości dodane bądź odjęte.
– Czego ode mnie oczekujesz, Piratko?
Smród spalonego zepsutego oleju przesiąknął tu wszystko; Nim musiał
próbować reanimować jego moce. Widzę w kącie niegdyś bezcenną maszynę,
a dziś kupę złomu: kabestan używany przy polowaniach na największe walenie.
Nawet bez magii mógł się przydać przy polowaniu, pamiętał jeszcze czasy przed
powstaniem Imperium. Wokół walają się szekle i chomątka. Zwłaszcza w domu
uprzywilejowanego Maga brak charakterystycznego błękitnego światła w nasy
conych olejem przedmiotach jest wyjątkowo przygnębiający.
– Wezmę oczywiście sprzęt wielorybniczy, odgracisz sobie pracownię, ale nie
w tym rzecz. Możesz mnie zabrać do piwnicy?
Krzywi się, ale wstaje bez słowa i zaprasza mnie gestem na wąskie schody.
Oświetla nam płomieniem świecy pokryte pajęczynami ściany. Kiedyś jego tajny
składzik chroniła bardzo silna magia, teraz z rezygnacją godzi się z tym, że jeśli
ja nie zabiorę tego, co tu ma, ktoś w końcu przyjdzie i weźmie to siłą.
Mijamy mikroskopijne, ale czyste cele. Nim nie jest brudasem, nawet gdy nie
może się wspomóc magią. Nie jest też tak młody, jak się wydaje, choć upadek
magii daje już o sobie znać na jego twarzy. Nie ma jak podtrzymywać iluzji, wciąż
jednak posiada materiał, z którego czerpał. Zjełczałych – magiczną młodzież,
która nie nauczyła się ogniskować swojej magii. Takie dzieciaki w okresie doj
rzewania kumulowały masę mocy i w końcu wybuchały, dlatego oddawano je
Magom, by jakoś „zutylizowali” te niewypały. Nim był w tej utylizacji specem.
– Ile ich tu jeszcze masz? – zagaduję. – Nie powinieneś ich wypuścić?
Nie stanowią już zagrożenia.
– Akurat. A jak magia wróci, a oni będą na ulicy?
Nie chce mi się z nim o tym dyskutować, nie po to przyszłam. Otwiera mi
drzwi przedostatniej celi i wskazuje skulone na posłaniu dziewczę, nieco wys
sane, ale widocznie nie zdążył za wiele z niej pobrać, nim naszą magię zgarnął
śpiew waleni.
– Ostatnia, która jeszcze dycha.
– Dziewica?
– Za kogo mnie masz? Nie bawię się jedzeniem. Eukariontyczni twierdzą,
że dziewicza lepsza?
– Twierdzą, że każdy kaszalot ma inne upodobania – odpowiadam cokolwiek.
Zostawiam Nimowi namiary na statek, na który trzeba załadować
sprzęt – i tak mi się nie przyda, ale kobietę do sukcesu mogą powieść tylko
pozory – i zabieram zabiedzoną dziewczynkę do domu. Musiałam sprawdzić,
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czy alchemik trzyma kogoś, kto jeszcze może żyć. Teraz przez mój samaryta
nizm musimy iść okrężną drogą, przez Plac Wielkiej Busoli, bo zainteresowała
się nami grupka społecznych odpadków, a ja jedną ręką muszę trzymać zdobycz,
więc w drugiej dzierżę jedynie zbyt małą iskierkę magii. Busola góruje nad nami
ciemna i strzaskana, wciąż krwawi ze swojego wnętrza ropowatą resztką oleju,
a więc jeszcze żyje. Chciałabym umieć ją dobić, serce Imperium, ale mogę je
dynie wypłynąć w morze i nie oglądać dłużej agonii miasta. Agonii wszystkiego.
Patrzę przez chwilę w ten wrzeszczący bezradnością i wieszczący koniec mrok.
Tutaj nie ma już miejsca na świetliki. Muszę dać im nowe lokum.
Męty za nami krzyczą, Busola milczy, biegniemy, czuję kamień uderzający
mnie u podstawy czaszki, za mały jednak, by zrobić coś więcej niż nabicie
guza. Trzymając dziewczynkę za ramię, czuję nieprzebraną pustkę w niej,
która została po olbrzymim pokładzie mocy. Tak pusta przypomina człowieka
po lobotomii, mała jest niemal całkiem bezwolna, więc gdy zatrzaskujemy się
wreszcie bezpiecznie w moim domu, wystarcza, że zostawiam ją w dużym
pokoju na leżance – nie jest zdolna wymyślić, do czego miałaby stąd uciec.
Klątwa płetwali nie pozbawiła nas jedynie mocy; moc przeniknęła nas i stała się
niezastępowalną częścią. Upośledziła nas i, jeśli mielibyśmy tu zostać, skazała
na śmierć. Widzę to wyraźnie, zwłaszcza gdy wchodzę do sypialni, gdzie Joel
leży w fetorze choroby, która zdawała się nękać nawet ściany, i ropy, która nawet
nieustannie usuwana przez Adel, jego matkę, zdaje się nigdy nie znikać. Joel był
potężnym magiem, dlatego zaraza tak bardzo go zniszczyła. Patrzę na jego obcą,
woskowatą twarz, na której zastygł grymas zdradzający obłęd.
– Mamo, załóż mu maskonur.
– Maskonur nie pomoże.
– Nam pomoże. Tobie.
– Ja tu z Joelkiem zostanę.
– A ja nie – szepczę i idę spać do pokoju gościnnego.
Na drugi dzień nie całuję go nawet na pożegnanie. Jego już nie ma. Przysłużył
się jedynie sprawie. Jest tylko to, czego pragnę. Oto czas, gdy można zapomnieć
o wszystkim innym, bo wszystko jest już martwe.
***
Gremium kazało wytoczyć z piwnic ratusza beczki wody i skrzynki jedzenia.
Musimy polegać na sile mięśni i wietrze, wydłubać z kadłubów olejne mecha
nizmy, posadzić i wyżywić załogę. Patrzę, jak wchodzą na pokład spłoszeni
majtkowie z dyplomami z teorii, którzy nigdy nie wypłynęli daleko, i kobiety,
które nigdy nie opuszczały lądu. Staram się nie patrzeć na przemieszczające
się po ulicach resztki mobilizowanego do obrony granic Imperium wojska,
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 abiedzone, przerażone brakiem opartej na oleju broni. Patrzę na to z mieszanką
z
niedowierzania i determinacji, obija się o mnie jak fale dwóch różnych pływów
niewieście przerażenie z twardą pewnością, do czego zmierzam.
– Piratko. – Nim staje przy mnie z kwaśną miną. – Zrób coś.
Patrzę na niego bez zrozumienia. Pokazuje na niebo. Mkną po nim nisko
kłęby ciemnych chmur, tłoczą się po horyzont jak pędzone owce.
– Przecież nawet nie czuć wiatru.
– Kiedy wiatr przegoni tę warstwę, przyjdzie ulewa. Schowaj maszty, nie
masz Warstwy! Wszystko trzeba ręcznie!
Zanim skończy zdanie, już biegnę po pomoście i wykrzykuję polecenia,
których od lat nikt nie używał; to Stocznie Olejne długimi ramionami obsługiwały
statki, to Warstwa Tłuszczu zakrywała je, gdy zbliżała się ulewa, a sztorm zatrzy
mywali z dala od brzegu Magowie. Widzę nad głową, że szare kłęby się kończą,
ponad nią jest przydymiona biel, dziwaczna, niepokojąca; drzewa w Parku Ko
ralowców uginają się nisko, na twarz spadają mi pierwsze krople. Nie rozumiem
praw natury, zastąpiono naukę o nich nauką o magii z oleju. Wiem jednak, że siła
wiatru razem ze strugami deszczu, a może i gradem, rozniesie moje drogocenne
maszty. Nie, błagam, nie teraz. Wskakuję na „Harpunkę”, statek, którego kapi
tanem nieoficjalnie będę, i rzucam się do pomocy przy zabezpieczaniu sprzętu.
Wszyscy działają chaotycznie i krzyczą z rozpaczą. W statki i walczące o nie
mrówki uderzają porywiste podmuchy, wbijając w skórę ostre szpilki deszczu.
Byleby nie rozerwały nimi jedwabnych skrzydeł, jedynego, co może powieść nas
ku kaszalotom…
– To bóg kaszalotów! – wyje ktoś na sąsiednim statku; jakaś niezabezpie
czona beczka wali w niego i rzuca jak kukłą za burtę.
Nieważne, byleby zdążyć, „Harpunka” prawie gotowa, maszty zwinięte,
lecimy pod pokład i przez chwilę siedzę tylko przy ścianie dudniącej deszczem
i łapię urywane wdechy. Obok mnie przerażony chłopak trzęsie się jak zatkany
zjełczałym olejem silnik.
– To tylko deszcz – mówię, próbując też przekonać siebie. – Zwykła wichura.
Ta zwykła wichura uszkodziła znacząco cztery statki. Wypływamy
w dwadzieścia sześć nieco nadwyrężonych okrętów. Przemoczony, znękany tłum
żegna nas milczeniem. Maskonury błyszczą w deszczu jeszcze bardzo długo.
Z perspektywy wody Imperium Harpunnicze jak zepsute, niby poczerniałe kły
Zachodniego Lądu, pokruszone i gdzieniegdzie powybijane zęby przegranego.
Wyciągam z kieszeni tłuste od oleju zdjęcie, które zrobił Joel, i choć nie uka
zuje już blasku miasta z dawnych czasów, sprzed Pieśni, nadal pamiętam ten
widok. Błękitna, jaśniejąca, odbijająca się od wody metropolia potęgi tych wód.
Mieszkańcy wody wyrwali jej duszę, uplecioną z ich wnętrzności.
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Dobrze, myślę, zgniatając zdjęcie w dłoni. Czas ludzi zabrały płetwale, im
odbiorą go nowi wrogowie. Dość twardej, męskiej wojny z oceanem. Czas na ko
biece podstępy.
***
Ocean nie okazał się tym, czego pragnę. Okazał się tego pełen.
Gdy ląd zniknął z oczu, wszyscy poczuli tchnienie życia, nawet najbardziej
słabi i schorowani z młodzików. Blokada magii dotyczyła lądu, tutaj magia
mogłaby szaleć, nurkować i wynurzać się w nagrzany przestwór, gdyby klątwa
nas jej do cna nie pozbawiła. Czy moglibyśmy zapolować na walenie? Prawdo
podobnie przypłacilibyśmy to życiem. Dla pozoru sunęliśmy okrężną drogą ku
miejscu, z którego ponoć kaszaloty urządzały regularne wyprawy wojenne,
jak mnóstwo innych stworzeń czując jakąś niepohamowaną agresję wobec
umagicznionych płetwali, jakby w przeciwieństwie do nas zaprzeczyły całkiem
porządkowi i naturze. Czy tylko my mogliśmy się pastwić nad światem i naginać
go do naszej woli?
Mam mnóstwo czasu na wdychanie wolności i filozofowanie, bo bóg
kaszalotów przez całe tygodnie nie zechciał ponownie „ukazać” swego gniewu,
jak nazywał to kapłan Izehe, którego musiałam wziąć na pokład. Okadzał całymi
dniami statek i mamrotał modlitwy w kilkunastu językach, patrząc na mnie
z olbrzymią urazą. Zapytał mnie raz, czy chcę się wyspowiadać, i więcej tego nie
zrobił, gdy oznajmiłam, że cieszę się z braku dojrzałych mężczyzn, bo nikt nie
wkłada łap tam, gdzie nie powinien. Tak, poza kapłanem i młodymi chłopcami
pokładowymi, to maginie wiodą prym podczas wyprawy na kaszaloty, one
zwiastują dzwonkami poranki i spoczynki, one wyznaczają kursy i operują
żaglami. Bóg kaszalotów milczy, mruczy nieustannie Izehe, czemu więc ciągle
czuję się obserwowana zewsząd, oczami błękitnej głębi wokół, czemu coś nie
dostrzegalnego wpycha mi się w postrzeganie?
Staram się o tym nie myśleć, nie stawiać się tam, gdzie jeszcze nas nie ma.
Myślę o mieście, oleju, historii.
Olej był niesamowity, zdawał się wyśniony. Moc, którą skrywał, wyniesiona
z ciemnych głębin oceanu, zasiliła wszystko, co dotąd poruszały ludzkie ręce,
nogi zwierząt, ogień i para. Prowokował rewolucję za rewolucją w przemyśle,
nie niosąc przy tym przemian społecznych zdezorientowanych obywateli.
Olej – zarówno technologia, jak i magia, która płynęła we wszystkim, od ulicz
nych latarni po żyły pijących go na potęgę ludzi. Wywlekał z ludzkich umysłów
olśniewające zdolności, a ponieważ najwięcej z kobiet, które już wkrótce
manipulowały ciążą, płcią i zdolnościami noszonych pod sercem dzieci, natych
miast powstało ramię radykałów, którzy przejęli władzę i zakazali kobietom
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jego spożywania. Dla mężczyzn wciąż był paliwem, dla niewiast – szkodliwą
używką, której ich „wątła moralność” nie mogła unieść.
Potrzeba było stu lat mozolnych przemian i badań nad olejem, by w końcu
wyemancypowało się kilka kręgów magiń. Mogłam nią zostać tylko dzięki szla
chetnemu urodzeniu i ślepemu trafowi, który przypadł mi w udziale. Gdy patrzę
na kobiety i dziewczęta uwijające się na statkach – wszystkie uratowane
z miasta tym samym ślepym trafem – robi mi się niedobrze. Eukariontyczni ina
czej zarządzali spermacetonem niż my olejem, nie porwali się jego bakcylowi,
uważnie go zbadali, nim wprowadzili do niektórych rytuałów. Eukariontyczne
wiedźmy wyciągały z siebie magię niemal samodzielnie, nie za pomocą nieus
tannego upijania się oceanicznym dobrem.
To tego przerazili się Harpunnicy. Spermaceton dawał niesamowitą moc
niewiastom. Większą niż olej od innych waleni. Otrzymywało się go wyłącznie
poprzez odpowiedni sposób pobrania, nie każdy umiał tego dokonać – pozyskać
naszą manę ze zwykłego spermacetu. Mężczyźni nie potrafili iść za głosem,
który pojawiał się po zażyciu, często przyprawiał ich o szaleństwo. Nasi kapłani
nazwali więc skarb kaszalotów domeną diabła. O nic więcej nie chodziło, jak
o władzę nade mną, nad nami. Gdzie teraz są wasze zakazy i brudne łapy,
królowie świata?
Harpunnicy to ćpuny, myślę sobie, schodząc pod pokład, by przejrzeć Księgę
Początku. Jesteśmy potomkami zapijaczonej olejem szlachty. Ale kobietom oleju
odmówiono, są więc przytomniejsze. Wchodzę do kajuty i wygrzebuję z kufra
cieniutką książkę, ot, cała nasza historia, wszystko sprzed magii wymazane,
podsumowanie zajmuje trzy strony wstępu. Przewracam je, rozdział pierwszy,
Zstąpienie z nieba.
„I leciał, olbrzymi, nie znający strachu, nienapotykający oporu, potężny,
pełen dobra. A wody go przyjęły chłodne i słone i mieszkańcy głębin zaczęli
z niego czerpać. Tak nastała era polowań na to, co nasiąknięte tchnieniem
boskim…”. Dalej, dalej, walenie… płetwale, kaszaloty, orki… kałamarnice, rekiny,
kraby. Ośmiornice. Czytam uważnie, jeszcze raz chcę się upewnić.
Nikomu tego nie mówię, wciąż milczę, wciąż czekam, chłonę wodę, chłonę
bezmiar. Muszę szybko wyjść z kajuty, bo nie mogę wytrzymać bez widoku
rozciągającego się wszędzie bezkresu. Żadnych lądów, żadnych znaczeń.
Wspomnienia z dnia na dzień bledną. Wielorybnicy i badacze, mężowie, którzy
swoimi wieściami powiedli kobiety i młodych chłopców w ocean, moi spiskowcy
stojący w milczeniu w porcie, zasępieni, znów wpadający w objęcia choroby, ale
i w jakiś sposób szczęśliwi. Wszystko, czego pragnę, jest też tym, czego pragnęli
oni. Szczęście, zwykły traf, od początku do końca świata.
Krzyk z bocianiego gniazda wyrywa mnie z zadumy.
– Piraci!
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Tak, już za moment widzę to okiem lunety: piraci, którzy przejęli część
 ukariontycznej floty, płyną teraz na nas, by dobrać sobie nowe statki do kolekcji.
e
Polują na ośmiornice tam, gdzie nie sięga ramię Imperium ani Eukarion
tów. Ich statki ożywają ponoć w walce; olbrzymie, atramentowoczarne macki
wyłażą z burt zamiast dział i przyciągają wrogie okręty, by piracka załoga mogła
je przejąć.
Nikt tego nie mówi, więc dopowiadam sobie dla zasady: To sprawka
tego wstrętnego boga kaszalotów. Dlatego nie nękał nas niczym pomniej
szym – wyszukał piratów i sprowadził nam na kark. Kapłan z pewnością
tak sądzi.
Jak bez magii walczyć z magicznym?
Załoga nie biega chaotycznie, bo wie, co robić – słuchała instrukcji każdego
wieczora i powtarzała do znudzenia. Na piratów potrzebny jest podstęp,
by na wierzch wypłynęło to drugie. Widzę strach w oczach mojej załogi, nawet
ja czuję bezbronność bez mocy, ale wiem też, co robić bez niej. Nauczyła mnie
tego historia kobiecej niewoli. Jak przechytrzyć agresywną moc.
Przy burtach stanęły poczerniałe cuchnące beczki, a na pokładzie „Skrzydla
tego Harpuna” dostrzegłam łączenie elementów wielkiego latawca. „Butlonosy”
chowa się już za pozostałymi statkami, a szczury lądowe naciągają na niego
śliską drugą skórę. Serce bije mi jak werbel wojenny, tu i teraz, tu i teraz, to,
czego pragnę, kontra to, czego pragną inni, kolejny raz, na kolejnym gruncie,
płynnym i rozchybotanym, tym razem bez maskonura na twarzy. Czasem
zasypiam w maskonurze, bo bez zasłoniętej twarzy czuję się naga wobec
przestrzeni i przeszłości przychodzącej w snach.
Piracka flota pruje fale, drze wzburzoną wodę niczym pierze i widać już
pod kilkunastoma statkami kotłujące się, pchające je naprzód macki. Macki
okazują się tak długie, że nim zareagowaliśmy, dwa statki przełamują się już
jak zapałki. Wmówiłam Gremium, że chodzi o statki, o zapas spermacetonu,
ale były nieistotne – patrzę tylko, czy jak najwięcej osób ratuje się tak, jak
uczyłam. Wpychamy do wody pootwierane, potwornie cuchnące beczki, wciąż
przywodzące oceanicznym stworzeniom na myśl walenie, nad naszymi głowami
pojawia się cień latawca-drapieżcy, a zza statków wyłania się „Skrzydlaty
Harpun” przebrany za rekina.
Otoczyliśmy statki-ośmiornice ich naturalnymi wrogami.
Wściekłość piratów przewala się po powierzchni wody, gdy macki cofają się
przed nami i owijają wokół czarnych statków.
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***
Tej nocy mam pierwsze od czasu Pieśni śnienie.
Widzę armię Eukariontu zalewającą zabarykadowane ulice Imperium.
Dostrzegam w cieniu Harpunników, niczym smoła odznaczają się wśród nich
Wielorybnicy – gotowi na śmierć, bez nadziei, niebezpieczni przeciwnicy, którzy
wycieńczą wroga, ale go nie zatrzymają. Widzę mój dom i Joela, martwego już
na szczęście, i Adel oblewającą obcych wojaków gorącą smołą.
Wnikam w jedną z wiedźm sunącą pośród Eukariontów, niesioną magią
zupełnie mi obcą – nie upojną, parzącą, mącącą zmysły, a naturalną jak oddy
chanie. Ja mordowałabym zaklęciem, ona robi to pełnymi mocy, lecz gołymi
rękami; wychyla się co i rusz z tłumu żołnierzy, podrzynając gardła, wybijając
oczy, wyrywając języki. Nienawidzi Harpunników za to, że sprowadzili do jej
ojczyzny kaszalotowych kapłanów, to, co było krwią miasta, sprowadzając
do podziemia, do sekretnych arterii, wpędzając Eukariont w niedożywienie,
z potęgi czyniąc fanatyzmem marionetkę. Kończy się oto na Zachodnim Lądzie
era boga kaszalotów. Palą świątynie, palą i „Czystość”, choć obiecali, że oszczędzą
Gremium, poczciwe Gremium Wydobywców, usiłujące mocą swego gasnącego
autorytetu wciąż jeszcze osłabiać moc kapłanów, nawet podczas zarazy, wiedząc,
jak szkodliwym jest religijny fanatyzm. „Czystość” płonie fioletowym sperma
cetonowym ogniem. Fiolet, kolor władców, mieszanka spokoju błękitu i ognia
czerwieni. Płonie zdradzony bóg kaszalotów.
Budzę się i bardzo źle mi z tym, że jeszcze jakiś czas nikt oprócz mnie nie
będzie wiedział, co się dzieje ze wszystkimi bogami świata.
***
Następne dni wypełnione są słońcem, wiatrem, szumem, nieskrępowaniem
udzielającym się myślom i snom. Jesteśmy wciąż onieśmieleni, wciąż oślepia
nas ostre światło i nieskończony błękit, po szarej i zatęchłej śmierci, gdyśmy nie
dość, że byli szczuci przez kapłanów, Kolektyw Wydobywców, Wielorybników
i nazbyt krótką historię, to jeszcze stłamsiła nas i wytruła zaraza. Wiedźmy
piją wywary, by wyrównać swoje cykle miesiączkowe; choć nie znają prawdy
i mogłyby tego nie robić, to się przyda, by ożywić dawne rytuały płodowe, by
całą tradycję przedmagiczną wprawić w ruch. Nadziei się boimy, ja muszę
milczeć, i tak płyniemy, nieme statki niemych wędrowców, porażonych nieznaną
wolnością, samym brakiem konieczności robienia wszystkiego, co zakodowane
tak mocno, że niektóre z nas wciąż chodzą w maskonurach, w pasach, śniadanie
jedzą na końcu i okręcają sobie nadgarstki okrętowymi linami, gdy wieczorami
ich dłonie zjeżdżają między nogi.
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Noc przed dotarciem do celu śnią mi się świetliki, widzę je tak wyraziście,
jak wtedy, gdy miałam osiem lat. Wstaję przed świtem, na pokładzie jest
chłodno, siedzi tam Łucja, dziewczyna od Nima. Równie oszołomiona jak
wszyscy, a może bardziej, bo jest bardziej pusta, i teraz pustkę tę wypełnia po
zorem pustej przestrzeni wokół. Muszę opowiedzieć jej o świetlikach. Po prostu
muszę. Siadam na beczce i widzę, że po nodze płynie mi krew.
– Słyszałaś kiedyś o świetlikach?
Kręci głową.
– Jak zaczęliśmy bawić się olejem, i się rozjarzył, wiele istot i rzeczy,
które świeciły własnym światłem, zgasło. Ciemność rozświetlał już tylko olej.
I wszystkie historie, które dla niego wymyślono. Ale ja jako mała dziewczynka
widziałam świetliki.
Dosiadają się do nas dwie wiedźmy, zbudzone najwyraźniej podobnie jak ja:
snami, a może bliskością celu.
– Obudziłam się i zobaczyłam je za oknem. Nie wiedziałam wtedy, że to
małe robaczki, myślałam, że to czyjaś magia. Jednak żadnej nie czułam. Mocno
wierzę, że naprawdę je widziałam, choć mama twierdziła, że to musiał być sen,
mimo moich brudnych nóg i jajeczka, które przyniosłam, choć rano już niestety
nie świeciło.
Horyzont bardzo powoli szarzeje, delikatnie podszywa się różem. Tyle razy
już to widziałam, a wciąż nie mogę oderwać wzroku.
– Wyszłam z domu. Wtedy ulice wyglądały zupełnie inaczej, były bezpiecz
ne, bo przesiąknięci magią ludzie zostawiali ślad, każdego można było dzięki
temu wyśledzić. Nikt też nie chciał ryzykować kary śmierci, która czekała
za najmniejsze wykroczenia. Było dobrze i straszno; nie baliśmy się mroku, nie
baliśmy się, że wszystko nam wolno, bo nikt nie dostrzeże sprawcy. Nie baliśmy
się, bo tresowano nas jak psy, szkoleniami i wiarą.
Coraz więcej członków załogi wyłaniało się w rzedniejącym mroku z kajut.
Wydawało się, że ściąga ich tu historia i blask świetlików, który był przy nas
obecny, lecz jeszcze nie wiedzieli, gdzie jest jego źródło.
– Mimo wszystko powinnam dostać wciry za to, że wyszłam za czymś, czego nie
rozumiem. Jedyne niebezpieczeństwo, tak nam się wydawało, stanowiła wtedy
nieokiełznana magia, u ludzi, którzy gdy zasypiali, czasem ją uwalniali i błądziła
po ulicach. Świetliki były jednak zaprzeczeniem uwolnionych pokładów mocy:
powolne, leniwe, beztroskie, pozornie latające bez celu. Jakie to było dla mnie
fascynujące, choć nie umiałam wtedy powiedzieć dlaczego… Ale dzisiaj wiem.
Dzisiaj wiem, że gdzieś w głębi ducha zdawałam sobie sprawę z niewoli, choć
była codzienna, normalna, wręcz jej pożądałam, wręcz nie umiałam żyć bez
tej szaleńczej tresury. Mogliśmy chodzić sami po ulicy, lecz nie myśleć. A one…
Teraz wiem, że one były pierwszym znakiem, że magia się w
 yczerpuje.
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Róż, czerwień, pomarańcz. I wielkie, ciemne kształty, do których się zbliżamy.
Czy opowieść może ukoić emocje, które powstaną, gdy wszyscy to zobaczą?
– Chwilę obserwowałam w zachwycie robaczki, rozbudzając się, aż zaczęły
podążać w kierunku Busoli. Byłam jak zahipnotyzowana. Poszłam za nimi.
Minęłam kilku nocnych marków, zainteresowanych tylko swoimi sprawami.
Busola dawała specyficzne światło na cały Plac; stonowane, fascynujące, serce
oplecione skrzącymi się lekko, fosforyzującymi żyłkami, które biegły tu z całego
miasta. Busoli nie postawiliśmy, sama wyrosła, gdy wtłoczyliśmy we wszystko
olej. Obca narośl na tkance Imperium. Niepokojąca, ale pociągająca mocą.
Czy już rozpoznawali kształty na brzegu wyspy, ku której zmierzaliśmy?
Wedle map nie było tu nic, bo mapy zostały sto lat temu przerysowane przez
kapłanów. Wiatr z lądu przyniósł nutę zapachu rozkładu, ale zaraz ją rozwiał.
– Zobaczyłam przy Busoli setki roztańczonych światełek, a u jej stóp morze
rozjarzonych, drobnych przedmiotów. Nie wiedziałam, że to jajka, to świecenie
kojarzyło mi się jedynie z bezpieczną magią. Zabrałam sobie jedno świecidełko
i chciałam wrócić do łóżka. Wtedy świetliki obsiadły mnie i usłyszałam w głowie
trzy słowa, które nigdy już nie dały mi spokoju i które zmąciły mi magię.
I zobaczyłam w głowie to, co teraz mogę dojrzeć, gdy wstaję wraz z innymi
i spoglądam na wyłonione już w całości z mroku kształty. Pierwsze pro
mienie złaknionego podziwu słońca zabarwiają krajobraz na wręcz komicz
nie żywotny pomarańcz – nigdy w Imperium nie widziałam popisów słońca,
jedynie na bimach, a tu co rano. Teraz jednak wszyscy zdawali sobie sprawę, jak
wstydliwy sekret świata bezwstydnie oświetlają promienie. Te popisy nie były
zachwycające, a karykaturalne, padały bowiem na setki martwych ciał: olbrzy
mich, niewiarygodnych, poruszających duszę nazbyt jak na niewielkie rozmiary
ludzkiej klatki, która ją więziła; obraz wariata, trupy, trupy na całym bajecznym
wybrzeżu, kipiącym zielenią i oblanym krzykliwą łuną. Gnijące ciała przebrane
w życie.
Wszystko, czego pragnę. Nie olej dla miasta, nie pełne go olejoloty, nie re
medium dla Joela, dla którego nie było już powrotu. Eukariontyczne wiedźmy
nie zaproponowały, byśmy płynęli po spermaceton, bo żadnego spermacetonu
tu nie było. To nie Wielorybnicy widzieli żywe stado, a Eukariont. Wieloryb
nicy zobaczyli to, co my teraz – ciała kaszalotów na wybrzeżu niczyjej wyspy.
Eukariont wybił stado do płetwy, by skąpać się w spermacetonie, przejąć
Imperium Harpunnicze, a potem ruszyć na płetwale. A my? Wiedźmy i młodzi
chłopcy. Nowy ląd. I statki obłożone zapasami od starców. Ocaleni spod kopuły
smrodu gotowanego oleju, a potem smrodu zarazy, świata odciętego przez olej
od wszelkiej innej magii.
– Bóg jest martwy.
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Patrzę na wciąż majestatyczne ciała, którym magia nie pozwala rozłożyć się
w normalnym tempie. Myślę o Imperium, tak pewnie teraz wygląda. Czy lepiej
było powiedzieć Harpunnikom, że umrą? Nie wypuściliby nas, nie mieliby
przez ostatnie swoje dni jedynych możliwych nadziei. Nie, tak było dobrze.
Tak postanowiłam. Martwe kaszaloty, którym nic już nie sprzyja, i my, równie
cisi, równie w jakimś sensie martwi.
Bóg kaszalotów jest martwy, „boga” mają przy sobie ci, którzy są najsilniejsi,
którzy wymordowali lub zniewolili konkurencję. Tym jest wstrętny bóg
kaszalotów. Piętnem nakładanym przez silniejszych na słabszych. Albo spryt
niejszych. Eukariontyczni byli teraz najsilniejsi. Ale kim są ci, którym udało się
wymknąć, którzy nie panują i nie są zniewoleni? Czym jest to wszystko, czego
pragnęłam, okupione życiem kaszalotów i Harpunników?
Czekamy do nocy, bo tylko wtedy możemy przeprowadzić rytuał oczysz
czenia, który pozwoli nam wejść na ląd, a potem spalić truchła i przejąć wyspę,
otaczając się prochem, który powstrzyma Eukariont przed inwazją. Jakiś czas
po zapadnięciu zmroku, gdy rozpalamy ogień w beczkach, na brzegu, ponad
ciemnymi pagórkami, widzę maleńkie światełka.
– Co do diety, moi drodzy, to w kwestii mięsa tylko ryby niegłębinowe – mówię
do załogi. – Będziemy polować tylko na te, które nie jedzą niczego z głębi.
Śmieję się. Wszystko, czego pragnę.

Magdalena Świerczek-Gryboś
Pisarka/redaktorka, nominowana w tym roku do dwóch nagród literackich.
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Trumny na wymiar
Anna Szumacher

Mój chłopiec buduje trumny, buduje je dzionek cały
Ale nie dla pracy i nie dla zabawy
Zbił jedną dla siebie, jedną dla mnie stworzył
Pewnego dnia jedną dla ciebie zrobi
Florence + The Machine

Kofin wiedział, że nadchodzi koniec. Musiał wiedzieć. Inaczej nie zacząłby
zbijać trumien. Wykupił wszystkie deski od stolarza i cały zapas gwoździ
od Starego Kaleba. Od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu było
słychać bezustanne piłowanie, stukanie, walenie, skrzypienie. Głuche
huki i dźwięczne brzęki. Nigdy nie gasło u niego światło.
Kofin wiedział, że nadchodzi koniec. Wykupił całe płótno od Kulawego
Jakoba i zaczął wyściełać trumny materiałem, szykować całuny. I całe dnie,
i całe noce słychać było darcie i cięcie, prucie i rwanie. Czy dzień, czy noc,
pogoda czy mgła, Kofin szył i szył, i szył. A kiedy skończył wycinać dna
i zbijać boki, kiedy wszędzie założył płótna, to ciął i przymierzał, szlifował
i sklejał ciężkie deski, aż do każdej trumny dopasował wieko.
Składał trumny w słońcu i w świetle księżyca, każdą unikalną,
każdą znaczącą. Aż dookoła jego domu wyrosły całe stosy ponurych,
przerażających kształtów.
Kofin wiedział, że nadchodzi koniec. Wykupił wszystkie świece i wszyst
kie pochodnie. Zabrał gromnice ze starej kaplicy. A potem zatrudnił
Głupka Leviego i zaczął rozwozić trumny po miasteczku. Do samot
nych jedną trumnę, do rodzinnych tyle sztuk, ile było dojrzałych ludzi.
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Kładli z Głupkiem trumny przy ganku, przywiązywali je do barierek,
do słupków, i szli dalej. Mieli wiele trumien do rozwiezienia. Naprawdę
wiele. Dwa dni zajęło im przejechanie z jednego końca miasteczka na dru
gi i sprawdzenie, czy każdy został obdarowany. Choć trudno to było uznać
za prezent. Raczej za dziwaczny kaprys, klątwę szaleńca. Jednakże nie
należy denerwować opętańców. Nie można burzyć ich sennych zamków,
niszczyć ich wytworów. Więc trumny zostały tam, gdzie Kofin je położył.
Ignorowane, a później zapomniane, jakby stały się czymś codziennym.
I w końcu takie były, bo jeśli każdy miał jedną, to były normą.
Skończyło się lato, skończyły się żniwa, a trumny wciąż stały na pod
wórkach, walały się po ogrodach, niedotykane, przykurzone. Ich drewno
przeschło, gwoździe wgryzły się dobrze i pewnie. Wtedy Kofin po raz dru
gi ruszył w miasto, mówiąc: „Oto nadchodzi dzień, oto nadchodzi koniec”.
Nikt nie zaprzeczał, bo z szalonymi ludźmi nie należy się kłócić. Pech
tylko na to czeka.
Tyle że Kofin wiedział. Kofin wiedział, że nadchodzi koniec.
Deszcze pojawiły się nagle. Niespodziewane, niezapowiadane ni przez
wiatr, ni przez chmury. A kiedy przyszły, nie zamierzały odchodzić. Zalały
pola, zatopiły niepozbierane w czas plony. Ożywiły bagniska, zabłociły
drogi i ścieżki, łapczywie podchodząc pod zabudowania. Nie pomagały
worki ani fosy, choć wydawało się, że pozwolą przekierować żywioł.
Wtedy Kofin przyszedł po raz trzeci, mówiąc: „Wasza śmierć jest
waszym życiem”.
Tej samej nocy wylała rzeka, przedarła się przez brzeg i ruszyła ku
domom. Wszystko znikało pod wodą, szopy i stajnie, latryny i drewutnie,
spiżarnie i domy. Tylko trumny stanowczo i ostatecznie nie zamierzały
tonąć, unosząc się na falach jak łodzie i obijając o siebie z głuchym dud
nieniem.
Nie wiadomo, kto pierwszy chwycił się trumny, kto pierwszy zaczął
dryfować na swoim łożu śmiertelnym. Kto pierwszy odkrył, że wieko nie
jest zgubą, lecz zbawieniem. Że deski przykrywy mają kształt wioseł.
Że całuny w środku nie są trupim woalem, tylko żaglami owijającymi
maszty. Że wyściółki są okryciami. Że pochodnie dają światło i ciepło.
I życie.
Tego dnia rzeka zabrała wszystko. To, co materialne, zniknęło
pod spiętrzonymi sinymi bałwanami, pochłaniającymi dobytek
i przeszłość. Tego dnia rzeka zabrała wszystko poza ludzkim życiem.
Trumien wystarczyło dla każdego, dla dorodnych mężczyzn i dla matek
tulących dzieci. Dla ojców i dla braci. Dla Starego Kaleba, dla Kulawego
Jakoba, dla Głupka Leviego.
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Nie wiadomo, skąd Kofin wiedział, że nadchodzi koniec, ale gdy wszyst
ko inne zniknęło, na czarnej tafli zostały tylko trumny i pochodnie, i ludzie.
Gdybyś zobaczył tę wędrówkę z daleka, pomyślałbyś zapewne, że oto
rozwarły się czeluści piekieł, że odbywa się ostatni danse macabre, a wokół
nie ma ni nadziei, ni wiary. Jednak dla nas był to początek i ufność,
i zawierzenie w los dobry. I pewność, że gdy świat będzie dobiegał końca,
to Kofin będzie wiedział.
Więc kiedy pytasz mnie, czemu poleruję swoją trumnę, wiedz, że nie
myślę o śmierci.
Myślę o życiu.

Anna Szumacher
Archeolog z wykształcenia, redaktor, recenzent i dziennikarz z zawodu. Krótką formą
debiutowała w magazynie „Fahrenheit” w 2010 roku. Jej teksty pojawiały się między in
nymi w „Esensji”, „Creatio Fantastica”, „Fantomie”, „Świcie ebooków”, „Fantazmatach”,
„Silmarisie” i „Szortalu”. Kilkukrotnie wyróżniona w konkursach Świetlnego Pióra.
W 2017 roku dwukrotnie nominowana do nagrody imienia Janusza A. Zajdla w kat
egorii opowiadanie. Nagrodzona pierwszym miejscem w antologii „Na nocnej zmianie”
w wydawnictwie Fabryka Słów. W 2019 roku debiutowała książką „Słowodzicielka”
w Wydawnictwie Dolnośląskim. Pozycja dostała m.in. tytuł Książki Roku 2019 serwisu
Granice.pl w kategorii fantastyka – nagroda internautów oraz nominację do nagrody
imienia Janusza A. Zajdla w kategorii powieści.
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Siekący deszcz syczał w kontakcie z brukiem niby najgłębsze żmijowisko.
Latarnie falowały niczym fatamorgany, sypały iskrami podświetlonych kropel
i rzucały motyle refleksów na mokrą kostkę.
Dzwonek u drzwi zabrzęczał i do małego sklepu z miksturami magiczny
mi i artykułami spożywczymi wstąpił wędrowiec w przemoczonej pelerynie,
po czym zdjął kaptur. Przybysza przywitał siwy, wesoły mężczyzna z wąsem
i w okularach.
– Ach, witam! Jak mniemam, waść jest strudzonym podróżnikiem szukającym
przygód, sławy i bogactwa w naszych skromnych lochach pod wioską?
– Zaiste, dobry gospodarzu. Tak się właśnie przyglądam waszym towarom,
ale zdaje mię się, drogo tu macie.
Sprzedawca wzruszył ramionami z przepraszającym uśmiechem.
– Cóż ja waszmości rzec mogę? W naszej profesji klienci nie wracają, a jeśli
już, to zieloni, z kośćmi czy mięsem na wierzchu, i spragnieni człeczych mózgów.
– Ach, pojmuję. To nic, wezmę pięć tych podstawowych eliksirów zdrowia,
co tam pod powałą stoją, i prowiantu na tydzień. Głębokie te lochy macie?
– Jeszcze nikt ich końca nie widział, jak Bogów kocham!
Handlarz podał podróżnemu towar i odebrał należność w wysokości
dziesięciu sztuk złota. Nabywca zapakował zakupy do torby.
– Na mnie już czas, dobry gospodarzu. Jest tu może jaka gospoda, gdzie
włóczęga znajdzie ciepły kąt na noc?
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– Pójdziesz waść tą ulicą, aż do zakładu grabarza, a potem za róg w lewo.
Za solidność usług oberży Pod Zdechłym Osiołkiem mogę ręczyć, toż to oberża
prowadzona przez najbardziej przykładną niewiastę, jaką znam!
– A te mniej przykładne damy to gdzie szukać? Żeby dzielić się z nimi Słowem
Bożym, rzecz jasna.
– Lafirynt Pana. Drzwi naprzeciwko Zdechłego. Powiedz waść, żem
cię przysłał.
– Wdzięcznym ci, gospodarzu! Bywaj! Dajcie Bogowie, by los splątał nasze
drogi życiowe jeszcze nieraz! – rzucił spod drzwi.
– Spląta szybciej, aniżeli waszmości się zdaje – odrzekł cicho pod nosem
sklepikarz, machając klientowi na pożegnanie.
***
Wędrowiec wstąpił po drodze do zakładu płatnerza. Za kontuarem zastał męża
krzepkiego, acz szczupłego, z podkową czarnych wąsów i nawisem gęstych brwi.
Zwyczajem kowali nosił opaskę na oku, by w razie iskry czy opiłka nieszczęśliwie
zawieruszonego pod powieką, ocalić drugie.
Podróżnemu przypomniało to o czymś, co go zawsze zdumiewało: o tym,
że majętni mieszkańcy zawsze chodzili z tym czy innym defektem, pomimo
dostępności mikstur leczniczych. Kazało mu to myśleć, że te, które nabył, nie są
niczym więcej niż środkiem na rozwolnienie.
– Czego waść szuka?
Obieżyświat zwrócił uwagę na jeden z napierśników w stanie zdecydowanie
wskazującym na los poprzedniego właściciela.
– Czy to krew? – zapytał.
– Mię się zdaje, że tak, a bo co?
– Krew człeka?
– Widać zadarł z wojem, który szybciej sięga po stal niźli Słowo Boże. – Kowal
wzruszył ramionami.
– Nie powiedziałbym. Źródło jest za kołnierzem.
– Co z tego?
– Czy to nie świadczy źle o płatnerzu, jeśli nabywca kirysa odnosi ciężkie
rany w boju?
– Wręcz przeciwnie! Przeżył w nim na tyle długo, ażeby wrócić drogą, skąd
przyszedł, i go mi odsprzedać.
– Upuścicie mię za te zmazy?
– Upuszczę wam na kulasy kowadło, co stoi hen pod ścianą. Może być?
– Biorę go – powiedział pospiesznie, ucinając dalsze dyskusje.
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***
Obieżyświat opuścił przybytek płatnerza i udał się do zbrojmistrza. Jego uwagę
zwrócił zdobny miecz w beczce z przecenionymi towarami. Sprawdził, jak leży
w dłoni, czy jest dobrze wyważony i wykonał nim kilka próbnych cięć.
– Ten miecz już kogoś zabił? – zapytał mężczyznę.
– Ciągle kogoś zabija – odparł lakonicznie olbrzym o sympatycznej, okrągłej
twarzy i brodzie jak wycior do komina, nie podnosząc wzroku znad brzeszczota
ostrzonego na kole.
– Ale że oponentów czy dzierżących?
– Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
– Słusznie.
Podróżny uznał, że skoro miecz tyle potyczek przetrwał, zdzierży i jego boje.
Zapłacił za miecz, a następnie wyszedł.
***
Niewiasty w zamtuzie nie okazały się podatne na Słowo Boże, lecz bardzo chętnie
wysłuchały przypowieści o trzydziestu srebrnikach i tym, co mogą za nie kupić.
Niestety obietnice podróżnego, że co bardziej wymyślne przysługi opłaci,
gdy tylko powróci obtroczony złotem z lochów, zbyły nieuprzejmym chichotem.
Dziewki były zupełnie wyzbyte ciągu do przygody. Pewnie dlatego skończyły
w burdelu, a ich przygoda ograniczała się ledwie do przygodności mężów,
z którymi się chędożyły.
***
Gospodyni Osiołka okazała się ciepłą, trochę pulchną kobietą po czterdziestce.
Żywo zainteresowała się przyjazdem wędrowca, gdy ten zjawił się wewnątrz
oberży.
– A waść u nas długo zabawi?
– Myślałem spędzić tu siedem dni, chyba że pałętanie się po lochach okaże
się sposobem na życie.
– To raczej sposób na śmierć – odparła i ciasno zacisnęła wargi, wpatrzo
na w polerowany kufel. Wyraz twarzy miała, jakby przybysz ją czymś uraził.
Od czasu do czasu rzucała nerwowe spojrzenia na męża, który to znikał,
to wyłaniał się z zaplecza.
– Nie ma nic za darmo! – Westchnął.
– Tu się z waszmością zgodzę. Nie ma.
Zamilkli na moment, po czym kobieta indagowała dalej:
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– Bliskich masz waść jakich?
Potrząsnął głową.
– Młody chop z was, czas myśleć o ożenku i dziatkach, nie po wilgnych piwni
cach się błąkać. Wilka można złapać!
– A jak interesy? Wielu zostaje na dłużej? – Obieżyświat zmienił temat.
– Wiesz, waść. Dostali to, czego tam szukali – i odeszli.
Wędrowiec aż oblizał usta na myśl, że łupy są tak obfite, że wystarczy
pozostać w wiosce ledwie kilka dni, by się wzbogacić. Zastanawiało go, czemu
miejscowi sami nie ograbią lochów, ale doszedł do wniosku, że podziemia
czekały na prawdziwego bohatera jak on.
Karczmarka odczekała, aż jej mąż odejdzie i nachyliła się do podróżnego.
– Błagam waszmość, wyjedźcie, wracajcie szybko, skąd przyszliście. W tej
mieścinie ma miejsce coś niesamowitego. Tutaj można zarobić tylko guza.
Wędrowiec był zbyt wpatrzony w dekolt jej obfitych, wylewających się
piersi – udając, że pilnuje dna kufla, ma się rozumieć – by jej słuchać. Mówiła
coś, by wracał szybko. Że w tej mieścinie jest coś niesamowitego i że można
zarobić. Większej zachęty nie potrzebował.
Mąż odciągnął kobietę na stronę i przez chwilę żywo o czymś rozmawiali.
O czym, podróżny nie dosłyszał.
– Gertrudo, co ty wyprawiasz? – pytał z pretensjami mąż. Pilnował się, by nie
podnieść zbytnio głosu.
– Powinien wiedzieć, na co się porywa.
– A jeśli się to wyda? Będziemy skończeni! Cała wioska z tego żyje. Pomyśl
o dzieciach.
– Nic wielkiego mu nie powiedziałam. Tylko, by na siebie uważał.
– Ludziom gnającym za pragnieniami nie przemówisz do rozsądku – strofował
ją. To nie pierwszy raz, kiedy próbowała odesłać przyjezdnych, zatroskana ich
losem.
Tymczasem poszukiwacz przygód dokończył posiłek i ruszył schodami
na górę. Położył się wcześniej spać, bo zamierzał wyruszyć do podziemi o świcie.
***
Zejście do podziemia woniało bardziej wilgocią niż śmiercią. A jeszcze bardziej
tym, że ktoś odrzwia obszczał. Nic dziwnego, że upiory są niespokojne, gdy tak
bezcześci się ich miejsce spoczynku.
Podróżnik zapalił pochodnię i zapuścił się w głąb lochów schodami tak
nierównymi, jakby kamieniarze kuli je w pozycji coraz bardziej poziomej,
w zależności od ilości wypitego wina.
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***
Na co pierwej zwrócił baczenie wędrowiec to fakt, iż pierwszy poziom labiryntu
należał do zaskakująco małych. Więcej, ział pustką. Podróżnik nie napotkał
żadnych potworów, ale tłumaczył to sobie tym, że na tej głębokości bywał każdy
z licznych śmiałków i w końcu musieli, wizyta po wizycie, przetrzebić wraże siły.
Natknął się za to na zatrzęsienie trupów awanturników, którzy najwyraźniej
byli tak nieumni, że dali się zabić na pustym pierwszym poziomie lochów.
Wstyd taki, że lepiej, by się bardowie o tym nie zwiedzieli, gdyby jemu miało się
coś takiego przytrafić.
Przy zejściu na niższą kondygnację zobaczył szkielet w rdzewiejącej zbroi,
a obok duży kamień. Śmiałek musiał uruchomić pułapkę i to tak zmyślnie
ukrytą, że nawet obecnie nie widać było, z której dziury poleciał głaz. Przezornie
jednak wędrowiec pożyczył upstrzony rdzawymi wybroczynami hełm od trupa
i założył na głowę.
***
Wędrowiec przemierzał wąski korytarz, gdy spostrzegł ruch we wnęce
za plecami. W tunelu było tak ciasno, że bieda wziąć zamach mieczem.
Szczęściem zabrał ze sobą wysłużony sztylet, który trzymał w ukryciu za pasem.
Mąż odwrócił się i wyprowadził cios. Trafił napastnika, nim ten zdołał
zamierzyć się nań pałką. Bandyta przyodziany w czerń i maskę na twarzy spoj
rzał ze zdumieniem na ostrze w swoich trzewiach, po czym wyzionął ducha.
Jego oczy wydawały się podróżnemu zaskakująco znajome. Najwyraźniej
musieli już kiedyś skrzyżować miecze albo ten żywił doń urazę, którą zmyć
mogła tylko krew.
Przyklęknął, by zdjąć maskę opryszkowi i przekonać się, kto zacz. Mogło tak
być, że człek ów umykał sprawiedliwości i wyznaczono za jego głowę nagrodę.
Wtem jednak usłyszał przeraźliwe zawodzenie na końcu korytarza. Czem
prędzej tam pobieżył i znienacka stanął twarzą w twarz z nagim szkaradni
kiem, który wychynął zza załomu ściany. Był to jakiś homonkulus pozszywany
na chybił trafił z przypadkowych części ciał człeka i bestii. Potworzysko było
wychudzone i miało zaszyte usta. A do tego rogi nie od pary, jeden barani, drugi
krowi. W takt kroków merdał ogonem w postaci koziej nogi. Szedł ku bohatero
wi z nożem w uniesionych rękach, mamrocząc rozpaczliwie przez zzutą szwem
gębę. Bohater z łatwością przebił brzuch napastnika.
Kiedy obmierzły potwór padł, obieżyświat spostrzegł, że miał wyszytą
na plecach wiadomość:
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„Za zbrodnie swe zostałżem ja skazany na życie pod postacią pokraki. Dzięki
wam za okazaną łaskę i zbawienie.”
Bestia oczywiście nie miała nic przy sobie, więc mężczyzna wrócił ograbić
zwłoki bandyty z kosztowności, jednakże jego truchło niespodzianie zniknęło.
***
Po długiej i zaskakująco nieobfitującej w wydarzenia przeprawie, obieżyświat
dotarł do komnaty ze złoconą skrzynią na podeście. To był moment,
na który czekał!
Podszedł doń, zatarł dłonie, obejrzał kufer pod kątem pułapek i nie stwier
dziwszy obecności żadnych, uchylił wieko.
Skrzynia okazała się pełna śmieci.
– Cóż to ma znaczyć?!
Tak zajęty był przegrzebywaniem zawartości, że nie zauważył, iż nie jest
w komnacie sam. Było jednak za późno.
Odwrócił się i ujrzał dwóch napastników w czarnych szatach z kapturami,
które zasłaniały ich twarze. Tylko dzięki szybkiej reakcji cios buzdyganem spadł
na jego lewy obojczyk miast czaszki. Wojownik zdusił krzyk bólu i dobył oręża.
Wziął zamach, lecz wróg z łatwością sparował uderzenie krótkim mieczem
i przymierzył się do ataku.
Podróżnik nie miał czasu unieść broni, więc naparł na postać ramieniem
i przewrócił ją. Wówczas drugi z agresorów wykorzystał chwilową bezradność
bohatera, podniósł obuch nad głowę i wyprowadził cios, gruchocząc mu żebra.
Wędrowiec poczuł smak krwi w ustach Nie zamierzał jednak dać za wygraną.
Krzywiąc się z bólu i dysząc przez zęby z wściekłości oraz narastającej paniki,
wziął zamach. Napastnik uskoczył przed ostrzem, lecz zachwiał się i upadł.
Podróżny uniósł broń, by wykończyć łotra, jednak zanim się obejrzał, z cienia
wystąpił trzeci wróg, naciągnął cięciwę i wypuścił strzałę w jego nieosłoniętą
zbroją szyję.
Woj rzucił się naprzód, by zabrać ze sobą choć jednego ze zbirów do grobu,
lecz powstrzymała go kolejna strzała. Upadł na tego z buzdyganem.
Umierając, chwycił za kaptur bandyty i zdarł go z głowy. Z wyrazem
zszokowania na twarzy zobaczył, że to pierwszy ze sklepikarzy z wioski.
Sięgnął po miksturę uzdrowienia.
– To mikstura na rozwolnienie – rzekł właściciel sklepu z wywarami
Wkrótce potem poszukiwacz przygód skonał.
– Cholera, szkoda go. Robiłby za umarlaka, którego usiekł wcześniej.
Trzeba nam następnego do tej roli zaprząc – rzucił płatnerz.
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– Wszystko przez to, że Emmett dał mu się zaciukać. Ale nie ma tego złego.
Więcej dla nas do podziału. – Handlarz mikstur otarł czoło.
– Wasza wina, bo się tak ślamazarzycie z kopaniem nowych pozio
mów – warknął płatnerz.
– Jak nam potwory z głodu zdychają? Nie możesz im zaszyć gąb i liczyć,
że będą się plątać w tych korytarzach po wsze czasy – protestował zbrojmistrz.
– Stul dziób, spróbuj na nich marnować mikstury ożywienia i zobaczysz, jak
na tym wyjdziesz! Ciesz się, że nie dostała ci się najbrudniejsza robota!
– Wracajmy, póki nas nikt nie zobaczył razem. Jeszcze przyjezdni zaczną coś
podejrzewać, gdy ujrzą nas wynoszących pewnie przeklęte fanty z lochów.
– Racja. Jeszcze stracimy kolejnego klienta, gdy nie zastanie żadnego z nas
na posterunku.
Ograbili ciało, przebrali w złom i wrzucili na kolce w wilczym dole przy belce
opuszczonej spod sufitu, by upozorować, że podróżnego na szpikulce wtrąciła.
***
Gdy spiskowcy wychodzili z lochu, zaskoczyła ich karczmarka, żona Emmetta.
– Widzieliście wy męża mego?
– Poszedł za przybłędą rachunki wyrównywać. Przykrzyło mu się, jak
na cię spozierał.
– A to cały Emmett! Chłop nie może mi między krągłości zajrzeć, żeby ten nie
skoczył do zwady jak kogut. Jeszcze go kiedy kto usiecze!
Oddaliła się, a oni odetchnęli z ulgą. Wiedzieli, że ktoś będzie musiał jej
powiedzieć, że Emmett ostatni raz zagrzał jej łoże.
***
Nie minęło długo od powrotu sprzedawcy eliksirów, kiedy do sklepu wszedł
chłopak, który na oko nie ukończył osiemnastu wiosen. Handlarz mikstur
spojrzał z politowaniem na jego rynsztunek. Hełm był na wskroś przeżarty rdzą
i nie wytrzymałby nawet picia z niego jak z pucharu. Ubytki załatano blachą
z garnców. Ćwieki na kamizelce poodpadały i tym, co zostało, można było już
tylko grać w warcaby. Kij chłopca nie wyglądał nawet na kostur. To ledwie gałąź,
którą znalazł w czyimś obejściu.
Przybysz wyjął garść drobnych monet, wyciągnął dłoń i zapytał:
– Dobry panie, czy kupi mi to jaki z twych wywarów?
– Nie zdaje mi się, chłopcze, a czego poszukujesz?
– Lekarstwa dla matki mej, na odmę.
– Nie przyszedłeś tu po sławę i bogactwo?
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Potrząsnął głową.
– Nie chcesz dowieść swej wartości przed ojcem białogłowy lub mieć spędzać
złoto na dziewki?
– Nie, panie. Chcę tylko, by matka ozdrowiała. Mogę na taką miksturę
nawet pracować.
– I byłeś gotowy dla niej ponieść śmierć w tak opłakanym rynsztunku?
– Wszystko, panie.
Sklepikarz odwrócił się i zdjął butelczynę z półki.
– Masz, niech to wypije.
– Ależ, panie...!
– Już, już, zmykaj. Matka czeka.
– Panie, pozwól mi choć zapracować!
– Jesteś, chłopcze, pierwszym bohaterem, jakiego widziała ta wioska.
A bohater zasługuje na nagrodę. Tylko ani słowa o tym, jak ją otrzymałeś.
Jesteśmy praworządną wioską i nie chcemy, by w lochach ginęli dobrzy ludzie,
jasne?
Chłopak nie rozumiał, dlaczego jako praworządna miejscowość chciałaby
mieć napływ awanturników i banitów, ale nie zamierzał się spierać.
– A sam nigdy tu nie wracaj, słyszysz? Nigdy! Nie godzi się tak matki
samej zostawiać!
Chłopak obiecał, że się zastosuje do jego słów. Pożegnał się i ruszył
w drogę powrotną.
Gdyby tylko wiedział, że tej nocy ocalił dwa istnienia...

Jakub Luberda
Pisze horrory, weird fiction, bizarro, dark fantasy, kryminały, intergatunkowe
r omanse fantasy, komedie fantasy. Publikował w Szortalu i Szortalu na Wynos, Histerii,
Snach Umarłych 2019, Abyssosie, Kostnicy, Niedobrych Literkach.
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Dziewczyna w pasiastej sukience
Kamil Kulig

Przyjmuje się, że meteoludzie zostali stworzeni przez naturę w celu bezpośredniej
kontroli warunków atmosferycznych. Założenie to stoi w całkowitej sprzeczności
z wierzeniami pierwszych ludów Epoki Wielkich Anomalii.
Baadorn z Wyspy Krukowców, założyciel Badających
„Historia w cytatach”, str. 42

Gdyby princeps Storczyk wybrał się kiedyś na Noc Przebierańców,
z pewnością wcieliłby się w czterolistną koniczynę. Nie chodziło bynajmniej o to,
że sam – w przeciwieństwie do wielu mieszkańców obozu – posiadał dwie pary
zdrowych i gotowych do pracy kończyn. Miał na myśli raczej fakt przynoszenia
szczęścia wszystkim obywatelom Szczerbatego Jaru. Do Nocy Przebierańców
zostały jednak cztery pełnie księżyca, tymczasem Storczyk musiał stać się
bukietem chryzantem. Tradycyjnie już, wraz z nim do obozu wkradły się smutek
i zaduma. Dlaczego? Sam nie był pewien. Świat umierał, a ludzie zdawali się
mieć pretensje, że ktoś postanowił go leczyć.
Gdy patrzył na smutnych ludzików ze zdeformowanymi palcami rąk, jak
zwykle spłynęło na niego poczucie winy. W końcu to on dowodził ostatnim
miastem na świecie, niejednokrotnie zsyłając ból i udrękę do obozu. Gdyby
tylko mógł kontrolować pogodę w inny sposób…
Nie, to niemożliwe – przywołał się do porządku, bo jakie miał inne wyjście?
Musiał pogodzić się z myślą, że to właśnie emocje meteoludzi są kluczem do
sterowania aurą. Że wykorzystywanie tych biedaków stanowi naturalny
element współczesnego świata. Z drugiej strony Storczyk był wodzem – gdzieś
w głębi czuł, że odpowiada za los wszystkich istot, nawet tych zamkniętych
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w obozie. Ale czy miał jakikolwiek wybór? Ratunek meteoludków od niewoli
był w zasięgu władzy princepsa, tyle że doprowadziłby zapewne do upadku
całej osady.
Ponury nastrój zakłóciła mu pewna myśl, która – jak to często z myślami
bywa – po chwili przerodziła się w słowa:
– Ile jeszcze zostało do pory suchej?
– Przy następnej pełni możemy już odpuścić meteoludkom – potwierdziła
Balia, wysoka kobieta w średnim wieku, uważana od dawna za prawą rękę
Storczyka. – Znowu cię gryzie ich los? Przestań, dobrze wiesz, że potrzebujemy
deszczu. Rolnicy mówią, że jeszcze nie czas na zmianę pory roku.
– Wiem, wiem… – Storczyk westchnął.
Widok półżywych, wygłodzonych mieszkańców obozu działał naprawdę
przybijająco. Ale nic nie mógł zrobić, w końcu to ich smutek i ból zapewniały
miastu deszcz.
– Powinni więcej myśleć o żniwach, o słońcu i o letnim wytchnieniu. Przecież
mają świadomość, że nadejdzie czas na ucztowanie, jak tylko będziemy chcieli
rozpędzić chmury i…
– Mówiłam, żebyś przestał. – Balia skarciła princepsa wzrokiem. – Zobaczą,
że zaczynasz im współczuć i to wykorzystają.
Pokiwał głową. Kobieta jak zwykle miała rację.
– Pamiętaj, po co tu jesteśmy – dodała po chwili. – Jednemu z meteoludzi
udało się uciec, a reszta musi coś o tym wiedzieć. I pomyśleć, że nasze marne
żywota zależą tylko od tych głupców! – Skrzywiła się i teatralnie machnęła
ręką. – Powiedz im kilka słów, a łatwiej będzie później zebrać informacje.
Storczyk zastanowił się, kiedy wreszcie Balia przestanie traktować go jak
dziecko. Odziedziczenie władzy w młodym wieku miało niewątpliwie zalety,
ale skutkowało zaburzeniem relacji przywódca–podwładny. Jeszcze raz ogarnął
spojrzeniem trzydziestu mężczyzn i dwadzieścia kobiet. Poprawił grzywkę,
wkroczył na podwyższenie, odchrząknął.
– Czy ja naprawdę tak źle was traktuję? – zaczął, rozkładając ręce niczym
najbardziej cnotliwy człowiek na świecie. Najwyraźniej zupełnie zapominał
o torturach mających tu miejsce na co dzień.
Mówił długo i z wielkim przejęciem. Najpierw przypominał czasy, w których
zabijano meteodzieci w celu wywołania burzy, podkreślając przy tym, że
dzisiaj żyje się o wiele łatwiej. Później prosił o przekazanie wszelkich informacji
o uciekinierze, by – oczywiście w trosce o bezpieczeństwo tego szalonego
ludka – jak najszybciej sprowadzić go z powrotem do obozu. Wreszcie pokrzepił
słuchaczy wspomnieniem nadchodzących żniw i pory suchej. Dopiero gdy
schodził z podwyższenia, a Balia poklepała go po plecach, wróciło poczucie wstrętu
do samego siebie. Wiedział, że głodówka i ból jutro ponownie wypełnią obóz.
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Ale cóż mógł zrobić? Jego wizja przedstawiała świat, w którym wszyscy
meteoludzie mieszkają w jednym miejscu i poprzez uczucia wpływają na
lokalne warunki. Tylko to mogło zagwarantować przetrwanie ostatniej
ludzkiej osady.
Miał świadomość, że schwytanie uciekiniera to jedyny sposób, by zapobiec
nadchodzącym anomaliom.
***
To dopiero były czasy! Ponoć co dwudzieste dziecko rodziło się z wykrzywionymi
palcami, które świadczyły o obecności więzi meteo. Nic dziwnego, że kontrola
pogody odbywała się wtedy w zgodzie z naturą, a obdarzonych genem
mieszkańców traktowano na równi z innymi.
Anonim, z księgi ocalałej w Rozległym Pożarze
„Historia w cytatach”, str. 58

Szczerbaty Jar planowali opuścić o świcie, czyli dokładnie wtedy, gdy
princeps otworzył oczy i dostrzegł, że przez okiennice przedzierają się pierwsze
promienie słońca.
– Czemu nikt mnie nie zbudził?! – warknął z wyrzutem, zrywając się na nogi.
Musiał jeszcze założyć płyty zbroi zwiadowczej, przygotować topór,
oporządzić konia. To mogło oznaczać tylko jedno: znów był spóźniony.
Storczyk rzucił się w wir przygotowań, szeptając przy tym najbardziej
parszywe słowa, jakie kiedykolwiek poznał. Był prawie gotowy, gdy rozległo się
pukanie do drzwi.
– Już wychodzę! – odwarknął. – Wyprowadźcie Ciamajdę ze stajni.
Chwila ciszy. Znów pukanie.
– Przecież mówię, że zaraz… – Storczyk otworzył drzwi i zamarł.
Stojący przed nim chłopiec miał wielkie oczy, długie włosy i problemy
z oddychaniem. Każdy haust powietrza łapał z wielkim trudem, jakby nie zdołał
jeszcze opanować sztuki napełniania płuc tlenem.
– Chodź no tu, mały. Siadaj, o tak, dobrze. Oprzyj się i połóż ręce na stole.
Tak, tutaj. Zaraz przyniosę eliksir.
Kilka kroków wystarczyło, by princeps zebrał myśli.
– Ty pewnie jesteś ze Szkoły Zwiadowców, co? Miałeś służbę
u meteoludzi? Coś tam się stało i przybiegłeś mi powiedzieć, tak? – Dzieciak
wciąż walczył o każdy oddech. – Masz, wypij to. Powinno pomóc.
Nie pomogło. Mały zwiadowca zachłysnął się już przy pierwszym łyku,
by po chwili rzęzić jak staruszka trawiona gorączką. Princeps stałby tak
jeszcze długo, gdyby do głowy nie wpadł mu pewien prosty pomysł. Chwycił
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pergamin, zamoczył pióro w atramencie i podał go dzieciakowi. Ten był na tyle
przytomny, by nabazgrać dwa słowa: „ośmioro uciekło”.
– Ośmioro kolejnych?!
Storczyk natychmiast poczerwieniał. Poklepał chłopca po plecach i wybiegł
z chaty.
W tej chwili dało się słyszeć pierwszy huk gromu, któremu zawtórował
przeraźliwy pisk dobiegający jakby zewsząd.
– Myczek świniozżeracz! – krzyknął stojący nieopodal chłop, gdy zobaczył
Storczyka. Jedną ręką trzymał się za głowę, w drugiej dzierżył widły
skierowane w niebo. – Leci, o tam!
Stwór z podwójnym ogonem sunął w powietrzu, zostawiając
za sobą chmurę brunatnego pyłu. Myczki wyglądały paskudnie, ale na ogół
nie stanowiły zagrożenia. Ważne teraz było coś innego: to, co te stworzenia
w istocie przyciągało – anomalie. Gdzieś na obrzeżach ostatniej ludzkiej osady
najwyraźniej kotłowała się burza.
Jakim cudem nawałnica pojawiła się pośrodku pustyni?
Storczyk podrapał się po głowie. Poza Szczerbatym Jarem nie było przecież
nic oprócz wyschniętej gleby, w całości niemal przykrytej już piachem. Próżno
też szukać kogoś, kto mógłby przyciągnąć tam chmury i…
Na kapryśną aurę, to muszą być oni! – pomyślał princeps, gdy przypomniał
sobie o uciekinierach. Meteoludzie opuszczający obóz to przecież prosty
sposób na stworzenie anomalii. Najpewniej coś przeraziło ich na tyle, by
wzniecić silne emocje i w konsekwencji przywołać burzę. Anomalię, do której
Storczyka doprowadzi pokraczny stwór zwany myczkiem świniozżeraczem.
Wszyscy przecież wiedzieli, że myczki ciągną w stronę serca burzy.
– Na konie, już!
Princeps z krzywym uśmiechem ruszył w kierunku ekipy zwiadowczej.
Naprędce związany pancerz dzwonił jak opętany i przyciągał spojrzenia plebsu
nie gorzej niż gnające nad miastem bydlę.
***
Właśnie przybył posłaniec ze wschodu i gada coś o pladze. Niby paskudztwo
dotyka tylko meteoludzi, ale kto wie? Jeśli zaburzą pogodę na świecie, może być
krucho z nami wszystkimi.
Talotta z Doliny Żurawia, cztery księżyce przed wybuchem
globalnej epidemii
„Historia w cytatach”, str. 1631
Smykałka śmiała się, gdy inni drżeli ze strachu.
Czego mogą się bać, skoro właśnie zyskali wolność? – pomyślała
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z niezrozumieniem, szczerząc się do towarzyszy skulonych pod ścianą urwiska.
Rozpadlina dawała schronienie przed szaleńczym wichrem i chmurami
piachu, którego drobinki chrzęściły między zębami, jakby za wszelką cenę
chciały zostać połknięte.
– No już, spokojnie! – Klasnęła w dłonie i poklepała po plecach pierwszego
z brzegu kompana. – Zaraz wyjdzie słońce, tylko przestańcie się bać.
Zrobili wielkie oczy, jakby nie rozumieli. Musieli rozumieć. To przecież
przez tych gamoni tak strasznie wiało! Gdyby tylko Smykałka wiedziała, jak
pocieszyć najbardziej przerażonych z grupy…
– Utknęliśmy tu na dobre – odezwał się słabym głosem Garniczuk.
Najmilszy grubas na świecie paskudnie pociągał nosem i sapał nawet bardziej niż
zwykle. – Mówiłaś, że jakoś sobie poradzimy, a tu tylko piach, piach
i piach! Co mi po wolności, skoro princeps nie kłamał? Poza Jarem naprawdę
nic nie ma. Nic!
Smykałka zwątpiła przez moment, ale zaraz wrócił jej humor. Przecież to nie
mogła być prawda. Musiało istnieć coś poza tą smutną jak pieśń żałobna mieściną.
Była wdzięczna towarzyszom za to, że uciekli razem z nią. Ale mądrością
niestety nie grzeszyli – nie domyślali się nawet, że magia tak naprawdę nie
zniknęła ze świata, gdy na niebie pojawiły się rozbłyski, a epidemia zniszczyła
populację meteoludków.
Chyba już czas – pomyślała, biorąc głęboki oddech. – Pokażę im w końcu,
na co mnie stać.
Postawiła kilka kroków w głąb rozpadliny i położyła się na wznak. Woda
wciąż spływała po ścianach urwiska, wypełniając każdą wolną szczelinę,
jakby tworzyła miniaturowy archipelag. Dziewczyna poczuła chłód i wilgoć, gdy
długie włosy zaczęły unosić się na powierzchni kałuży. Swobodniej dryfowały
tylko jej myśli.
Otworzyła oczy, spoglądając w jasne od błyskawic niebo. Na górze
musiało panować prawdziwe piekło, a ona… Cóż, nigdy dotąd nie zjadała tak
gwałtownych burz, domyślała się więc, że zaboli. Ale co innego mogła zrobić?
Przecież nie przekona kompanów, żeby nagle przestali się bać. Odetchnęła,
poprawiła podwinięty rąbek pasiastej sukienki, po czym – jakby nigdy nic –
połknęła huragan.
Krzyk, który wypełnił rozpadlinę, przypominał trochę pisk myczka
świniozżeracza. Tyle tylko, że jego źródłem nie była potężna bestia, a drobna
dziewczyna, drżąca i zwinięta w kłębek. Wrzask zgasł dopiero, gdy Smykałce
zabrakło sił.
Niebo pojaśniało, wicher ucichł, a wirujący w powietrzu piach zaczął
leniwie opadać na ziemię.
– Odwracaczka. – Uciekinierzy szeptali między sobą.
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– Stłumiła nasz strach – odezwał się ktoś z grupy. – Wzięła go na siebie
razem z burzą.
Zaczęli spoglądać po sobie, jakby dopiero teraz do nich dotarło, że nie
czują już przerażenia. Że lęk opuścił ich tak nagle, jakby stanowił jedność
z huraganem, który ot tak zniknął z okolicy. Dopiero po chwili spostrzegli,
że dziewczyna leży skulona w kłębek, drży, płacze i szczęka zębami.
Gdy z troską pochylili się nad Smykałką, ta otworzyła oczy i słabym
głosem oznajmiła:
– Zaraz mi przejdzie. Po prostu… po prostu strasznie się boję.
Nie mieli pojęcia, że tłumiła w sobie emocje tak silne, że z powodzeniem
mogłaby rozdzielić je na wszystkich pozostałych uciekinierów. Ba, to doprawdy
były ich uczucia, skupione teraz w drobnym ciele i trawiące odwracaczkę
niczym paskudna choroba.
***
Cholerna zaraza… Zdaje się, że zdążyła już wybić połowę meteoludzi, a u tych
żyjących wzmocniła pierwiastek meteo do niewiarygodnych wartości. Nie
chcę być złym prorokiem, ale równowaga na świecie umarła już chyba
na wieki.
Jeden z myślicieli, przez wielu nazywany Złym Prorokiem
„Historia w cytatach”, str. 1649

Myczek świniozżeracz zawirował w powietrzu i wydobył z gardzieli
przenikliwy pisk. Chmury ulotniły się, odsłaniając złocistą tarczę słońca.
– Co to było? – Princeps zatrzymał konia i wlepił wzrok w ogłupiałą bestię,
kręcącą się w powietrzu jak ćma oślepiona blaskiem pochodni. – Gdzie ta
cholerna burza?
Pozostali wzruszyli tylko ramionami.
Zdążyli oddalić się o dobre dziesięć mil od Szczerbatego Jaru, co mogło
oznaczać tylko jedno – przebywali w przestrzeni nieskończonej pustyni.
Drobiny piasku wdzierały się w każdą szczelinę pancerza, lepiły do skórzanych
podeszw, kłuły w oczy. Każdy śmiertelnik opuszczający osadę mógł
na własnej skórze przekonać się, że to ziarna piasku przejęły świat, jakby
chciały zastąpić ludzi.
– Myczek nam zaczyna szaleć. – Balia, najbardziej doświadczona
zwiadowczyni, w końcu powiedziała to, co wszyscy zdążyli już zauważyć. –
Stracił więź ze źródłem burzy.
– Co teraz? Kto nas doprowadzi do tego źródła? – zapytał ktoś, jakby
licząc na prostą odpowiedź.
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Huragan zniknął, a więc zniknęło też jego centrum.
Storczyk westchnął i pokręcił głową. Czyżby właśnie stracili swoją szansę?
To bestia miała doprowadzić ich wprost do niesfornych meteoludków. Stwór
leciał przecież w kierunku burzy, nieświadomie pomagając w lokalizacji
i schwytaniu uciekinierów, a co za tym idzie – przywróceniu ładu
stanowiącego jedyny ratunek dla ostatnich żyjących ludzi.
Princeps natychmiast zaczął dumać nad nowym planem, poddanie się
nie wchodziło przecież w grę. Wolność tych bezmyślnych tępaków mogłaby
zwieńczyć apokalipsę. Tak, co do tego nie miał wątpliwości – męczony
anomaliami Jar prędzej czy później by upadł.
Gdzieś w głębi duszy wiedział, że meteoludkom nie należy współczuć.
Okazał im przesadną litość zaledwie dwa razy, omal nie przynosząc zagłady
ostatniej ludzkiej osadzie.
Nie chcą współpracować – pomyślał raz jeszcze, opuszczając brwi
i kurczowo zaciskając szczękę – więc musimy walczyć o swoje.
Ich niezwykła więź z pogodą była przecież kluczem do przetrwania.
Naprawdę myśleli, że Storczyk im odpuści? Pozwoli uciec, oddając kontrolę
nad wichrami wokół Szczerbatego Jaru? Czy mogli być tak naiwni, by…
– Dajcie mapę – poleciła Balia, wyrywając princepsa z zamyślenia.
Kilka chwil później objęła krytycznym spojrzeniem pergaminową
kartę, na której wyrysowano okolicę Jaru. Storczyk nie miał pojęcia, co
zwiadowczyni chciała osiągnąć; wiedział natomiast, że nie należy
jej przeszkadzać.
– Tu, tu albo tu. – Wskazała palcem trzy punkty na mapie.
– Znaczy… są tam? Meteoludki? – dopytał princeps. Ile razy mógł
powtarzać, by w końcu zaczęła wyrażać się jaśniej?
– Burza hulała zbyt gwałtownie, nie mogli przetrwać tego na
powierzchni. Obstawiam, że wciąż siedzą w jakiejś rozpadlinie i głowią się,
kiedy w końcu ich dopadniemy.
– Te… trzy punkty. Czy to…
– Tak, szczeliny głębokie na sto stóp, wolne od piasku. Idealne
miejsce, by schronić się przed wichrem.
Balia. Skupiona i genialna jak zwykle. Dlaczego Storczyk sam
nie wpadał na tak oczywiste fakty? Westchnął, po czym poklepał
podwładną po plecach, na co jak zwykle odpowiedziała grymasem oraz
odwróceniem wzroku.
Skupiona, genialna i sztywna – pomyślał princeps, po czym ściągnął
wodze Ciamajdy.
Jechali w milczeniu, planując przeczesać po kolei każdą z rozpadlin.
Myczek, zagubiony i ospały jak nigdy, wciąż im towarzyszył, jakby liczył
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na powrót żywiołu. Storczyk co jakiś czas rzucał mu kawał wieprzowiny, tak na
wszelki wypadek, gdyby burza rzeczywiście miała rozhulać się na nowo,
zmieniając bestię w najlepszego przewodnika.
***
A więc jednak to prawda. Zupełny brak meteoludków w okolicy powoduje wieczną
suszę. Najgorsze, że zapasy zaczynają się kończyć...
Autor nieznany, zapiski odnalezione w jednym z wymarłych miast
na wschodzie
„Historia w cytatach”, str. 1692

– Legendy nie kłamią! – zaprotestowała Smykałka, ani myśląc
o porzuceniu planu.
Choć od wchłonięcia burzy minęło już niemal pół dnia, wciąż czuła się
dziwnie. Lęk, przerażenie, smutek… Wiedziała, że przyjdą i napełnią jej drobne
ciało, podobnie jak chmara szerszeni napełnia atakowany ul. Ale czy mogła
przygotować się na tak potworną dawkę emocji? Ach… to było coś, o czym
dziewczyna chciałaby zapomnieć najszybciej jak to tylko możliwe. Zadrżała,
po czym otrząsnęła się z okropnego wspomnienia.
– Nie możesz tego wiedzieć. – Ruzek, jeden z najmłodszych meteoludków
z grupy, wciąż zdawał się najmniej ufny. Dziewczyna przekonała go do ucieczki,
choć zajęło jej to całe wieki. – Ta twoja kotlinka na wschód od Jaru, posiadająca
niby własną relację z pogodą… Naprawdę wierzycie, że da się lokalnie zerwać
naszą więź z aurą? Ta cała wyprawa coraz mniej mnie przekonuje.
– Trzeba było słuchać legend, głupolu! – Smykałka nie odpuszczała. – Mnie
dziadek nauczył, jak obserwować niebo i wiatry. No i jak patrzeć w mapy.
Mówiłam już, że moje obliczenia są poprawne. W kotlinie na wschodzie
pojawiło się coś, co samo steruje pogodą.
Nastała chwila milczenia. Jeśli jakimś cudem dotarliby do obszaru wolnego
od więzi meteo, mogliby się tam osiedlić. Warunki w tym rejonie zmieniałyby
się zgodnie z naturalnym cyklem, kompletnie ignorując suszę na zewnątrz.
– Jeśli nie sprawdzimy, nigdy się nie dowiemy – rzekł w końcu Garniczuk,
jakby czytając myśli Smykałki. Grubas jeszcze chwilę temu kwestionował
ucieczkę, ale najwyraźniej zdolności dziewczyny zmieniły jego zdanie.
– Dziesięć dni – odezwała się odwracaczka. – Dajcie mi dziesięć dni,
a doprowadzę was do kotliny.
Czy sama naprawdę w to wierzyła?
Obecni wciąż kręcili głowami. Przemierzanie pustyni, niepewność
i przekonanie o pościgu okazały się większymi wyzwaniami, niż sądzili, gdy
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znajdowali się w bezpiecznym obozie. Coraz częściej rozmyślali o właściwym
spożytkowaniu zapasów. Tych powinno wystarczyć na dwa tygodnie,
czyli mniej więcej tyle, ile – według obliczeń Smykałki – trwać miała podróż do
niezwykłej kotliny. Jeśli ta w ogóle istniała. Gdyby jednak chcieli wrócić do Jaru,
decyzję należałoby podjąć najpóźniej w połowie drogi.
– Wolę umrzeć, próbując coś zmienić, niż do końca życia cierpieć w niewoli.
– Odwracaczka w końcu wypowiedziała słowa, które już od dawna trzymała
na końcu języka. Zbyt dojrzałe i zbyt odważne jak na nastolatkę.
Uciekinierzy poparzyli po sobie, po czym niechętnie pokiwali głowami. Jak
długo można znosić tortury?
– Dość biadolenia. – Barola, silna kobieta o równie silnych przekonaniach
oraz ciesząca się autorytetem, przykucnęła i zaczęła grzebać w torbie. – Czas
ruszać w drogę.
Posłuchali. Smykałka odetchnęła z ulgą, jednak gdzieś z tyłu głowy pojawiła
się paskudna myśl, która paraliżowała ciało niczym świeżo pochłonięta burza.
Myśl wcześniej ignorowana i zagłuszana przez kłębiącą się gdzieś w środku
nadzieję. Co, jeśli magiczne obszary z własną więzią meteo to tylko kłamliwy mit
przekazywany z pokolenia na pokolenie w celu pokrzepienia? Co, jeśli wynik
jej obliczeń wcale nie wskazywał takiego miejsca? Dziewczyna dopiero teraz
zdała sobie sprawę ze swojej młodzieńczej naiwności. Co gorsza, nie było już
odwrotu. Przed wyprawą planowała zgromadzić więcej zapasów, ale kradzież
udała się połowicznie. Jeśli więc kotliny z jakiegoś powodu tam nie będzie…
Na kapryśną aurę! To by znaczyło, że prowadzi swoich ludzi na śmierć.
– Smykałko! – Barola wyrwała nastolatkę z zamyślenia. – Idziesz z nami, czy
będziesz tak stała i czekała, aż przykryje cię piach?
– Idę, idę – odparła odwracaczka, po czym zmusiła się do uśmiechu.
Gdy wyruszyli, rozmowy przestały się kleić, a okolicę wypełniła mżawka,
najpewniej przyciągnięta przez ponure myśli kotłujące się w głowach
meteoludków.
Szli wzdłuż wyschniętego koryta rzeki, mając za plecami tarczę zachodzącego
słońca, a przed sobą wizję nowego życia.
Nowego i oby trwającego dłużej niż kilka dni – pomyślała Smykałka, nie
mogąc odgonić smutnych refleksji. Właśnie zyskali wolność – czy nie powinna
skakać z radości?
– Hej, mała – odezwał się ktoś z tyłu – nie możesz pożreć tego deszczu?
Wzięłabyś na siebie cały ten grobowy nastrój, tak to działa? Nie wiem jak inni,
ale ja chętnie bym się go pozbył.
– Zostaw ją w spokoju. – Garniczuk kolejny raz wstawił się za odwracaczką.
– Myślisz, że to takie proste? Przecież widziałeś, ile kosztowało ją
połknięcie burzy.
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– A ty co, rycerz na koniu? Do ciebie nic nie…
– Cisza! – warknęła Barola. Obniżony głos nie zwiastował niczego dobrego. –
Widzicie? Coś do nas leci, o tam, na wschodzie. Coś… wielkiego.
Wszyscy zgodnie spojrzeli we wskazanym kierunku.
– Czy to… czy to nie jest myczek?
Jeśli odnalazł ich myczek, znaleźć mogła ich także grupa wysłana w pogoń
najpewniej zaraz po ucieczce. Gdy ta myśl dotarła do meteoludków, w żaden
sposób nie dało się kontrolować emocji, które przetoczyły się przez grupę
niczym tląca się beczka prochu. Wszyscy wiedzieli, że za chwilę coś wybuchnie,
zastanawiali się tylko, jak mocno.
Kilka uderzeń serca później powietrze zapachniało wilgocią, a okolicę
wypełniły podmuchy formułującego się wiru.
Żywioł nadchodził.
***
Epidemia przyniosła niepokojące zmiany. Badania pokazują, że więź
pojedynczego meteoludka z naturą jest kompletnie niestabilna.
Meteoludzie muszą więc przebywać w jak największej grupie – inaczej
ryzykujemy anomaliami.
Pierwszy princeps Szczerbatego Jaru
„Historia w cytatach”, str. 1710

Princeps polecił, by nie zatrzymywać koni aż do zmroku. Tak się złożyło,
że droga na wschód wiodła niegdysiejszym traktem, teraz przysypanym przez
piach na głębokość kilku palców. Wbrew wyobrażeniom mieszkańców Jaru
krajobraz wcale nie zmienił się tak bardzo. Storczyk oczami wyobraźni
widział świat takim, jaki znał z dzieciństwa – pełny kształtów i kolorów.
Gdyby zignorować wszechobecne złote ziarenka oraz palące słońce wysysające
z gleby resztki wilgoci, trakt wyglądałby zupełnie normalnie. No, może
pomijając przewrócone konary drzew, wyschnięte rzeki, a także mijane tu
i ówdzie pozostałości roztrzaskanych młynów. Anomalie nie trwały przecież
długo, szybko oddały panowanie wiecznej suszy.
Storczyk już dawno przysiągł sobie, że przenigdy nie dopuści do dalszego
rozprzestrzeniania się pustki. Nie pozwoli jej pochłonąć ostatniego żyznego
miejsca, w którym da się jeszcze – w miarę normalnie – żyć.
Przeklęci meteoludzie – znów poczuł nienawiść, mimo świadomości, że ta
biedna grupa w istocie niczym nie zawiniła. Dlaczego dostali od natury tak
ważną rolę? I czemu dali się tak łatwo zarazie, konając na potęgę i burząc tym
samym równowagę na świecie?
55

Dziewczyna w pasiastej sukience
Choć nie przypisywał sobie zasług, osiągnął już wiele. To on przejął rządy
po ojcu, by konsekwentnie rozwijać zostawiony mu w schedzie obóz. No właśnie,
przez ojca. Miał świadomość, że nigdy nie dorówna rodzicowi – pierwszemu
princepsowi Szczerbatego Jaru. Prawdziwemu liderowi, który zachował
trzeźwy umysł w krytycznej chwili, rozkręcając obławę na najsilniejszych
meteoludzi i lecząc ich, by w końcu wykorzystać drzemiącą w nich moc do lokalnej
kontroli pogody.
Chcieli tego czy nie, mieszkańcy obozu zawdzięczali życie właśnie ojcu
Storczyka. Z kolei to, że cały Jar istniał teraz dzięki meteoludkom, princeps starał
się konsekwentnie ignorować. Tylko w ten sposób mógł zagłuszyć wyrzuty
sumienia.
– Hej, co to jest? – Zwiadowca jadący na przedzie szyku zatrzymał się
i wytężył wzrok. – Tam, na wzgórzu, po prawej. Czy to…
– Ślady – dokończyła Balia. – Świeże, i to bardzo. Ale coś jest nie tak…
Czujecie?
Storczyk dopiero w tej chwili zauważył, że jego twarz smagają delikatne
powiewy wiatru. Nie myślał długo. Wbiegł na szczyt pagórka, po czym założył
lunokle – niezwykły przyrząd znaleziony gdzieś na pustkowiu, dzięki któremu
jego wzrok sięgał dalej. Byli tam. Grupka meteoludków wyglądała żałośnie,
drobne postacie kuliły się ze strachu i drżały. Dziwniejsze było jednak to, co
działo się obok tych marnych istot. Zdawało się, że podmuchy wzbiły piach
w powietrze, by po chwili…
Zatoczył się, jakby dopiero wyszedł z karczmy.
– Wir! – krzyknął, a głos prawie mu nie zadrżał.
Wzrok go nie mylił, u podnóża sąsiedniej górki formowała się
prawdziwa trąba, jakby żywcem wyjęta z opowieści o Epoce Wielkich
Anomalii. Jeśli wierzyć starym księgom, takie zjawiska towarzyszyły
zazwyczaj nagłym emocjom, które opanowywały niewielką grupę meteoludzi
obdarzonych potężną więzią meteo. Princeps domyślał się, co nadchodzi.
Nie wiedział z kolei, jakie mogło być źródło zjawiska. Czyżby uciekinierzy
dostrzegli pogoń? Czy nagła groźba schwytania…
– Topory, już! – Wrzask Balii wyrwał Storczyka z otępienia. – Przygotować
się do nadejścia plugastwa!
– Plugastwa? – zapytał jeden ze zwiadowców, jakby nigdy nie słyszał
starych historii.
Balia skarciła go spojrzeniem, ale po chwili podzieliła się wiedzą:
– Wiry ponoć mają w sobie szczyptę magii. I przyciągają naprawdę
paskudne stworzenia.
Jakby na potwierdzenie tych słów naraz dało się słyszeć dudnienie,
a myczek świniozżeracz zerwał się do ucieczki. Bestia najwyraźniej została
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obdarzona instynktem, który kazał jej trzymać się z dala od takich zjawisk.
Dudnienie wzrastało z każdą chwilą.
– Przygotować broń i otoczyć meteoludzi! – polecił Storczyk.
Zwiadowcy spojrzeli po sobie pytająco, ale nie odważyli się kwestionować
rozkazu. Pewnie woleliby uciec jak najdalej od wiru albo chociaż bronić
samych siebie. Pozostawienie bezbronnych uciekinierów nie wchodziło
jednak w grę.
Trąba szalała kilka mil dalej, wzbijając piach ograniczający widoczność
do zaledwie kilku kroków. Gdy ziemia zaczęła drżeć, a dudnienie przerodziło
się w powarkiwanie, princeps zacisnął palce na drzewcu topora i pomyślał,
że miał całkiem dobre życie.
Właśnie wtedy drobna postać wyszła z szeregu meteoludzi, opuszczając
stłoczonych kompanów. Dziewczyna wciąż miała na sobie białą sukienkę
w granatowe prążki, musiała więc być jednym ze zbiegów, którzy wykradli się
z obozu poprzedniej nocy. Rozłożyła ręce, po czym wrzasnęła tak potwornie,
jakby chciała przegonić całe plugastwo świata.
***
Mój plan wreszcie zaczyna działać. Sprowadziłem już trzydziestu meteoludków
w całkiem niezłym stanie. Chyba przetrwają epidemię. Przy odrobinie wysiłku
zmuszamy ich do zsyłania deszczu.
Pierwszy princeps Szczerbatego Jaru
„Historia w cytatach”, str. 1712

Smykałka dała się ponieść intuicji. Nie zwracała uwagi na tańczącą
wokół chmurę piachu, nie widziała przerażonych zwiadowców, nie słyszała
niepokojących dźwięków. Po prostu chciała zatrzymać żywioł. Nic innego się
teraz nie liczyło. Trzeba było tylko skupić całą uwagę na anomalii i połknąć
ją tak samo jak burzę. To nie mogło być trudne, przecież robiła dzisiaj coś
podobnego. Chyba że… Na kapryśną aurę, czy pochłonięcie wiru mogło być
niebezpieczne? Czy nie ryzykowała, że wicher rozerwie jej ciało na strzępy?
Mimo wszystko musiała spróbować.
Wyszła przed szereg, ale nie zdążyła wykorzystać swych mocy. Ryk,
mlaśnięcie, rwący ból. Wszyscy runęli na ziemię jak nurkujący myczek
w trakcie polowania – nagle i niespodziewanie. Dlaczego wszystko musiało
dziać się tak szybko?
– Trafiłem bestię! – krzyknął ktoś z tyłu.
Smykałka nie rozumiała tych słów. Nie mogła widzieć leżącego obok
topora obryzganego plamą stanowczo zbyt ciemnej krwi. Nie miała pojęcia,
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że to przyciągnięty przez wir stwór staranował grupę, rozrzucając biedaków
i łamiąc niejedną kość. Wiedziała natomiast, że dzieje się coś niedobrego.
I że trzeba działać.
Czy ja zawsze muszę wszystko robić sama? – pomyślała, jeszcze zanim udało
jej się wstać i przetrzeć pokryte piachem powieki. Zdążyła zrobić dwa kroki,
nim ponownie padła na ziemię.
– Przeklęta stopa – szepnęła, patrząc na nienaturalnie wykrzywioną kostkę.
Obok leżał ktoś inny, mężczyzna po dwudziestce ubrany w zbroję
zwiadowcy. Skądś musiała go znać… Czy to…
Dopiero po chwili rozpoznała princepsa. Młodzieńca, który rządził Jarem.
I który zgotował w obozie piekło.
– Nic ci nie jest? – odezwał się, jakby z nieznanego powodu zaczął troszczyć
się o jej los.
Ledwo powstrzymała się przed wystawieniem mu języka. Szkoda, że nie była
już dzieckiem – w przeciwnym razie taki gest byłby w zupełności do przyjęcia.
– Muszę tam jakoś dotrzeć. – Wskazała palcem kierunek, z którego dochodziło
wycie trąby. – Tylko wtedy zatrzymam to diabelstwo.
– Zatrzymasz? Jak?
Odetchnęła głęboko, połykając kilka pomniejszych podmuchów. Wokół
wszystko uspokoiło się na moment, jakby znajdowali się w oku cyklonu.
– Jak to zrobiłaś? Czy… – Nagle zamilkł i spojrzał Smykałce w oczy. – Jesteś
odwracaczką. Potrafisz pochłaniać emocje i wichry.
Skinęła głową.
– Zaniosę cię – powiedział, zerwawszy się na nogi.
Nachylił się i delikatnym ruchem uniósł dziewczynę. Że czuła się
niezręcznie – to mało powiedziane. W pewnej chwili miała nawet ochotę ugryźć
princepsa w ucho. Miast tego zamknęła oczy, zastanawiając się, kiedy wreszcie
umysł przestanie podsuwać jej tak dziecinne zachowania.
Krążące wokół bestie wyły, piszczały oraz jazgotały, jednak żadna nie
rzuciła się do ataku. Storczyk podążał w kierunku wiru, niosąc na rękach ranną
Smykałkę. Ta z kolei zastanawiała się, czy princeps czuje prawdziwą niechęć
do niej i innych meteoludzi. Traktował ich wszystkich potwornie, ale… Ale czy
zasłużyli sobie na pogardę? Czy miał podstawy, by nienawidzić mieszkańców
obozu wyłącznie dlatego, że zostali obdarzeni mocą?
Nie mogła tego wiedzieć. Była natomiast pewna, że sama darzy
Storczyka głębokim uczuciem. Uczuciem, które zwykła nazywać na kilka
różnych sposobów. Pogarda? Obrzydzenie? Odraza? Nic z tego nie opisywało,
co tak naprawdę czuła. Czasem jednak pojawiało się jeszcze coś innego…
Zrozumienie. Jakby nie patrzeć, princeps uparcie twierdził, że zaburzenie
koegzystencji rządzącej Jarem zakłóci równowagę i zniszczy całą osadę. Mogła
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się z tą teorią nie zgadzać, ale w jakimś stopniu wciąż rozumiała motywy
Storczyka. Musiała też przyznać, że od śmierci jego ojca strażnicy nie
pozwalali już sobie na nadmierną brutalność.
Potrząsnęła głową, jakby pragnęła siłą pozbyć się tych myśli. Usprawiedli
wianie oprawcy to ostatnie, czym chciała się teraz zajmować. Miała na głowie
coś znacznie większego, zwłaszcza że prawie dotarli już do granicy wiru.
Wicher dął z wielką siłą, ale princeps trzymał się jeszcze na nogach.
– Bliżej – powiedziała, widząc, że Storczyk zwalnia coraz bardziej.
– Naprawdę? Jeszcze kilka kroków i wir nas pochłonie!
– No i dobrze. O to przecież chodzi.
Spojrzał na Smykałkę z ukosa, ale nic nie odpowiedział.
– No, ruszaj – ponagliła.
Wtedy właśnie princeps zrobił mały krok. Ostatni, nim stał się
meteoludkiem.
***
Odwracacze powstają w wyniku mutacji. Krążą legendy, że poza pochłanianiem
emocji i burz potrafią zdziałać inne przedziwne cuda.
Baadorn z Wyspy Krukowców, założyciel Badających
„Historia w cytatach”, str. 80

Princeps nie wiedział, jak długo był nieprzytomny. Dudniąca w głowie
burza nie pozwalała zebrać myśli, a lewa dłoń piekła, jakby dopiero wyjął ją
z ogniska. No właśnie, lewa dłoń.
Storczyk niemal wrzasnął, gdy dostrzegł, że dwa najmniejsze palce
wyglądają na zdeformowane, z kolei kciuk leżącej obok Smykałki – wcześniej
nienaturalnie wykręcony – zdawał się teraz zupełnie normalny.
Spojrzał na wyczerpaną dziewczynę i zrozumiał. Kiwnęła głową, jakby i ona
chciała powiedzieć: „chyba wiem, co tu się stało”.
– Ty przeklęta… – Ugryzł się w język. – Przeniosłaś na mnie więź z aurą?
Ale jak?
– Nie wiem – odpowiedziała. Wykrzywiona w grymasie twarz sugerowała,
że mówi prawdę. – Ja… nie czuję już więzi. – Spojrzała na uzdrowiony kciuk. –
Chyba straciłam pierwiastek meteo.
– Nie straciłaś, tylko przeniosłaś na mnie – warknął. – I nawet nie masz
pojęcia, w jaki sposób.
Rozejrzał się zrezygnowany. Trąba ucichła, wokół panowała kompletna
cisza. Nikogo z grupy nie było już w pobliżu. Być może uciekli przed burzą
piaskową, porzucając swojego princepsa? Albo energia wiru przeniosła
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Storczyka w inne miejsce, którego zwiadowcy nie odnaleźli? Roztrząsanie tego
wszystkiego nie miało sensu, trzeba było pomyśleć nad nowym planem.
Czy Storczyk mógł wrócić do obozu? Przecież stał się meteoludkiem, istotą
z jednej strony kluczową dla przetrwania osady, z drugiej – traktowaną niczym
bydło. Jak zachowaliby się jego ludzie, gdyby dostrzegli zdeformowane palce?
Czy mieliby na tyle odwagi, by wtrącić princepsa do obozu?
Łzy pojawiły mu się w oczach, gdy zdał sobie sprawę z powagi sytuacji.
Nawet gdyby jakimś cudem wywinął się od obozu, zostałby największym
hipokrytą na świecie.
– Nie martw się – powiedziała Smykałka i ku zdziwieniu princepsa poklepała
go po plecach. – Wszystko będzie dobrze.
– Chyba dla ciebie. Twoja więź z pogodą wygasła, jesteś wolna. A ja? Nie
mam pojęcia, co ze mną zrobią…
– Trochę nadziei, panie princepsie. – Ponownie poklepała rozmówcę po
plecach i uśmiechnęła się. – Jest jeden sposób, żeby oszukać przyszłość.
Jeden sposób? Storczyk w pierwszej chwili pomyślał o samobójstwie, ale
z pewnością nie o tym mówiła uśmiechnięta dziewczyna.
Smykałka opowiedziała o celu ucieczki. Ku zdumieniu princepsa nie
chodziło o proste wyrwanie się z obozu, bez pomysłu i bez szans na przetrwanie
w dłuższej perspektywie. Okazało się, że przeciwnie – uciekinierzy planowali
wyprawę od lat.
Z szeroko otwartymi oczami słuchał o legendzie, którą meteoludzie
tak skutecznie ukrywali przed resztą Szczerbatego Jaru. O hipotetycznym
miejscu, gdzie natura żyje własnym życiem, a nastrój obdarzonych genem
ludzi nie wpływa w żadnym stopniu na pogodę. Gdy Smykałka opisała, jak
na podstawie opowieści starszych oraz obserwacji nieba i wiatrów udało jej
się wyznaczyć położenie kotliny, otworzył usta w niekrytym podziwie. Na tym
etapie opowieści zrozumiał, do czego zmierza dziewczyna. Ubiegł ją pytaniem:
– Chcesz mi powiedzieć, że ta twoja kotlina jest gdzieś tutaj? W okolicy Jaru?
– Jakiś tuzin wschodów słońca i dotarlibyśmy na miejsce.
Storczyk spojrzał na Ciamajdę, który w oddali grzebał w piachu i, jakby
z wyrzutem, spoglądał na właściciela. Jakimś przedziwnym sposobem opuścił
grupę zwiadowców i odnalazł Storczyka.
– Mój koń wciąż tu jest, mógłbym tam dotrzeć – zauważył princeps. – Jak
masz na imię, odwracaczko?
– Smykałka.
– Zaufam ci, Smykałko. – Zbliżył się i spojrzał jej głęboko w oczy. – Ale jeśli
mnie okłamujesz…
Po chwili milczenia zgodnie pokręcili głowami, a na ich twarzach
pojawiły się krzywe uśmiechy. Ta groźba nie miała przecież sensu – to
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dziewczyna była teraz wolnym człowiekiem, a Storczyk… Cóż, Storczyk przestał
cokolwiek znaczyć.
– Dasz radę dotrzeć do Jaru? – zapytał. Gdy dziewczyna pokiwała głową,
dodał: – Udowodnij, że straciłaś pierwiastek meteo. Przyjmą cię i pozwolą
żyć jak innym wolnym ludziom. Z kolei ja… Nie pozostaje mi nic innego, jak
sprawdzić, czy w tej twojej legendzie jest jakieś ziarno prawdy. Wskaż mi tylko
drogę do kotliny.
Pomimo dawnych uprzedzeń, uścisnęli sobie dłonie.
***
Kolejnym z zapomnianych już bogów jest Łącznik Aury. Ta przedziwna istota
odpowiadała rzekomo za przenoszenie ludzkich emocji do chmur.
Baadorn z Wyspy Krukowców, założyciel Badających
„Historia w cytatach”, str. 71

Storczyk zsiadł z konia i pociągnął Ciamajdę wzdłuż wąwozu. Musiał być
czujny. Jeśli obliczenia przekazane przez Smykałkę nie wprowadzały w błąd,
lada chwila miał wkroczyć w zasięg niezwykłej mocy wydobywającej się gdzieś
z głębi kotliny. Ścieżkę pokrywała gruba warstwa piasku, co nie przypadło do
gustu ani princepsowi, ani Ciamajdzie, który co jakiś czas wierzgał kopytami
i kręcił łbem, jakby odmawiając dalszej wędrówki.
– Wytrzymaj, jesteśmy już blisko. – Storczyk odezwał się do konia
najłagodniej jak tylko potrafił. – Mi też nie jest łatwo, ale jakoś idę. Przestaniesz
w końcu mitrężyć?
Ciamajda, jak to mają w zwyczaju chyba wszystkie ciamajdy, zdawał się
nie rozumieć i stawiał kolejne kroki z jeszcze większą niechęcią. Wreszcie
zatrzymał się i zaczął chrapami bazgrać w piachu przypadkowe wzory.
Wtedy princeps po raz pierwszy usłyszał głos dobiegający ze wszystkich
kierunków naraz. Niski, dudniący, potężny.
Ktoś ty, przybyszu? Czego chcesz od Łącznika Aury?
Storczyk znieruchomiał. Czy słowa pojawiały się bezpośrednio w jego
głowie? A może wydobywały się z głębi ziemi?
Odpowiedz, przybłędo!
Potężny bas wyrwał princepsa z otępienia i zmusił do interakcji z istotą
zamieszkującą kotlinę.
– Zwą mnie Storczyk ze Szczerbatego Jaru. Jestem tutaj, bo potrzebuję
pomocy. – Princeps postanowił ważyć każde słowo.
Mmmm… Jesteś noworodkiem, człowieku. Dlatego słyszysz mój głos.
– Noworodkiem?
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Twoja więź… Dopiero się zrodziła, czyż nie?
Tajemniczy byt najwyraźniej w jakiś sposób wyczuwał, że pierwiastek
meteo powstał w princepsie zaledwie przed kilkoma dniami. A to oznaczało…
Cóż, więź z aurą od zawsze rodziła się i umierała razem z człowiekiem.
Zamieszkująca kotlinę istota najpewniej o tym wiedziała, dlatego szacowała
wiek rozmówcy na podstawie wieku ukrytego w nim pierwiastka meteo.
– Powiedzmy, że jestem noworodkiem. Dzięki temu możemy rozmawiać,
dobrze rozumiem?
Tak – zadudniła w odpowiedzi istota. – Niedługo będę słyszał wyłącznie twe
uczucia. I zacznę wiązać je z atmosferą.
Princeps przyłożył otwartą dłoń do ust. Dopiero teraz przypomniał sobie
legendę o pradawnych bogach nazywanych Łącznikami Aury. Na kapryśną
aurę, oni naprawdę istnieli! Ba! Zdawało się, że te istoty wcale nie były
bóstwami. Jeśli w jakiś sposób skłoniłby jedną z nich do współpracy… Ach,
mógłby rozpocząć nową epokę. Epokę prawdziwej kontroli nad pogodą.
– Czy… – Podrapał się po głowie, pragnąć właściwie sformułować pytanie. –
Możesz wiązać z atmosferą wyłącznie emocje? Nie istnieje inny sposób?
Inny sposób, mmmm… – Niski dźwięk sprawił, że kotlina zadrżała. – To
niebezpieczne.
– Ale możliwe?
Wymaga nauki. I ćwiczeń. Tak, wielu, wielu ćwiczeń.
Princeps zamilkł na chwilę i w konsekwencji poczuł, jak serce wali mu
w piersi. W końcu zaproponował:
– Moglibyśmy ćwiczyć… razem?
Nie mógł przegapić takiej okazji. Jeśli szansa na rozmowę z Łącznikiem
wygasała krótko po otrzymaniu więzi meteo, prawdopodobnie od wielu
pokoleń nikomu nie udało się skontaktować z tym przedziwnym stworzeniem.
Princeps nie wiedział jeszcze, że Łącznicy Aury to proste byty
obdarzone zaledwie odrobiną inteligencji, zarządzające pogodą na podstawie
emocji meteoludzi. Nie wiedział też, że kolejne dni wypełnione będą ciężką
pracą i rozmowami z pradawną istotą. A wszystko po to, by – nim zdolność
kontaktu wygaśnie – ostatecznie wypracować sposób na przekazywanie
Łącznikowi poleceń i nakłonić go do pełnego posłuszeństwa. W konsekwencji
– by przejąć kontrolę nad warunkami wokół Jaru, uwalniając meteoludzi
i całkowicie przejmując ich rolę.
***
Smykałka przywykła już do krzywych spojrzeń, którymi nowi sąsiedzi
obrzucali ją każdego dnia, odkąd wróciła do osady. Mimo że mogła swobodnie
przemieszczać się po mieście, wciąż nosiła ubiór meteoludka. Co z tego, że była
wolna? Przysięgła sobie, że nie zdejmie pasiastej sukienki aż do chwili, gdy
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wszyscy mieszkańcy obozu zostaną wyzwoleni.
Wokół działo się coś niezwykłego. Tylko głupiec nie zauważyłby
przedziwnych zdarzeń przenikających Szczerbaty Jar w ostatnich dniach.
Jak wytłumaczyć ulewę w czasie radosnej uczty meteoludzi? Albo mżawkę
nawiedzającą tereny wokół Jaru i stopniowo zmieniającą piach w błoto?
Smykałka czuła, że więź meteo właśnie przestaje mieć jakiekolwiek
znaczenie. Że pogodą steruje ktoś inny. Tylko kto? I czy… Czy mogło mieć to
związek z misją Storczyka?
Na kapryśną aurę. – Westchnęła w duchu, gdy pewna myśl osiadła jej gdzieś
z tyłu głowy. Jak mogła wcześniej na to nie wpaść? A przede wszystkim: czy ten
głuptak, któremu powierzyła zadanie, naprawdę był w stanie dokonać czegoś
tak wielkiego? Jeśli się nie myliła… cóż… Najwyraźniej to Storczyk kontrolował
teraz aurę. Okiełznał naturę, wypracowując nowy sposób na sterowanie pogodą
wokół Jaru.
Dziewczyna zadrżała z podniecenia i w jednej chwili wybaczyła wszystkie
grzechy byłemu princepsowi. Miała świadomość, że jeśli jej przypuszczenia
okażą się zgodne z prawdą, dalsze przetrzymywanie w obozie tych wszystkich
biedaków przestanie mieć sens.
Wolność dla meteoludzi… Czy nie brzmiało to pięknie?
Smykałka spojrzała na obszarpaną sukienkę w paski koloru
atramentu. Być może nosiła ją po raz ostatni. Pozostało tylko udowodnić, że to były
princeps zyskał kontrolę nad aurą. Nie odważyła się marzyć, co by się stało, gdyby
Storczyk podzielił się wiedzą, oddając ludziom władzę nad wichrami.
Smykałka odetchnęła, by opanować nagłą falę emocji. Dopiero po chwili
dostrzegła, że jeszcze nigdy nie uśmiechała się aż tak szeroko.
***
Wtedy odkryłam, że pogodą w ostatnich tygodniach steruje ktoś inny. Namówiłam
nowego princepsa, by pozwolił mi zbadać, czy coś dzinego nie dzieje się w kotlinie
na wschodzie.
Smykałka ze Szczerbatego Jaru, tydzień przed Rewolucją Meteorologiczną
„Historia w cytatach”, str. 1822

Kamil Kulig
Rocznik ‘93, absolwent Politechniki Poznańskiej, z zawodu programista. Czyta
fantastykę wszelkiego typu, największą radość przynosi mu poznawanie oryginalnych
i przemyślanych światów. Dotychczas rozwijał warsztat głównie na portalu Nowej
Fantastyki, zadebiutował w antologii Fantazmatów „Ja, legenda”.
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1
Tyramon pokonywał zdradliwe zbocze wydmy, gdy usłyszał przejmujący
wrzask wstrząsający pustynią. Zwrócił swe spojrzenie ku bogu, choć i tak
wiedział, co zobaczy. Oczy patrzyły na Naszataq. Miasto Piasków przeżywało
po raz kolejny swą boską karę. Mag Tyramon odwiedził je dawno temu, jeszcze
jako nowicjusz Zakonu Patrzących. Naszataq było tradycyjnie jednym z tych
koszmarów, których musiał doświadczyć każdy młodzieniec mający ambicje za
chowania swych oczu.
Horror Miasta Piasków okazał się niezmazywalnym piętnem na duszy.
Tyramon ubolewał, że nie był jednym z wybrańców, którzy zyskali przywilej
przeżywania swych cierpień wyłącznie w sennych koszmarach. Jemu wystarczyło
usłyszeć drugi z lwich wrzasków niebios, aby z głębi psychiki powróciły
maltretujące go upiory. Znów był wśród ciasnych uliczek przepastnego, chao
tycznie wzniesionego miasta o wąskich, acz strzelistych domostwach, które jak
tylko mogły, miały osłaniać ludzi przed tym, co żyło ponad nimi. To właśnie
ten pomysł sprowadził na miasto nieszczęście, jak poprzednio na wiele innych.
Oczy patrzyły z nieskrywaną nienawiścią na tych, którzy uciekali przed ich spoj
rzeniem. Historia Naszataq uczyła, że nawet zbyt strome ściany mogą okazać się
zwiastunem zagłady.
Dreszcz przejmował ciało Tyramona, gdy przypominał sobie przeskakujące
z dachu na dach potworne stworzenia wypłakane przez niezliczone boskie
oczy… I choć sam był zbyt młody, aby stać się świadkiem tych antycznych rzezi,
miał nieszczęście zobaczyć skradającego się w mroku stwora, pokonującego
w mgnieniu oka wielkie odległości przy pomocy swych nóg podobnych do
odnóży szarańczy. Żywo pamiętał krzyki jeszcze nieoślepionych niemowląt
wyrywanych z ramion matek i pechowych ślepców, chwytanych wśród wąskich
ulic zrujnowanego miasta.
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Była to jedynie igraszka, gdy przyrównało się ją do reszty nieszczęść
nękających prastare miasto. Każdego dnia z ziemi powstawały zastępy upio
rów i żywych trupów naznaczonych straszliwymi ranami, które przypominały
o mrocznej historii miasta. Stwory te – przeklęte przez boga – bez wytchnie
nia wyszukiwały swych krewnych i potomków, aby nękać ich opowieściami
o przerażającym losie, który przypadł im w udziale. Wielu ludzi tego nie
wytrzymywało i pogrążało się w odmętach szaleństwa.
„Nieszczęśni, którym nie przyniosło ulgi oślepienie”, pomyślał,
obserwując oczy.
W końcu ujrzał to, na co czekał. Oko Północy odwróciło swe spojrzenie.
Mag wiedział, że to jego szansa na prześlizgnięcie się ku Pierwszej Świątyni.
I choć miał wiele czasu, nim kolosalne oko ponownie zwróci się ku Alotarskiej
Pustyni, wiedział, że musi się spieszyć, gdyż jego śladem podążał niestrudzony
Dominus wszystkich magów.
2
Sterta gnijących w słońcu zwłok niezliczonych ślepców-pielgrzymów była ulu
bionym punktem obserwacyjnym Dżedet Nasyra Jednookiego. Potrafił prze
siadywać tam godzinami, rozleniwiony w swym palankinie, gdy zmęczony
machaniem tasaka odpoczywał od obowiązków, wpatrując się w oczy boga ojca.
Często się do niego modlił, choć wiedział, że prośby tak żałosnej kreatury nigdy
nie zostaną wysłuchane. Przecież był zaledwie skromnym rzeźnikiem na służbie
lepszych od siebie. Nie powstrzymywało go to jednak wcale od snucia i spisy
wania swych fantazji na wygarbowanej ludzkiej skórze. Nawet jeśli miałyby
na wieki pozostać nieprzeczytane. Wszak ślepe bydło nie posiadało takich
możliwości, inni – jemu podobni – jednoocy najczęściej byli niepiśmiennymi
imbecylami, zaś Pasterze… och, wspaniali Pasterze. To właśnie jeden z nich,
Penelopiusz, nauczył go sztuki czytania i pisania. Cóż to był za wyjątkowy czas!
Dżedet zarówno kochał Penelopiusza, jak i go nienawidził. Wszak starzec trwał
przy nim jak ojciec. Uczył go i poszerzał jego horyzonty, objawiając mu cudownie
okrutne tajemnice świata, którego miał nigdy nie zobaczyć, rozbudzając w nim
wielką zazdrość. Oddał mu swoje ciało i kości, gdy odchodził. Myśląc o tym,
Dżedet z czułością pogłaskał czaszkę swego starego przyjaciela, którą zawsze
nosił zapiętą u pasa. Następnie sięgnął do sakwy i wydobył z niej kawałek,
pokrytego białymi grzybami, suszonego mięsa. Żuł go długo, łzy wzruszenia
spływały po jego policzku, aż nie przetarł oka grzbietem okaleczonej dłoni.
Mięso Pasterza było o wiele lepsze od ścierwa ślepego bydła. Było słodkie
i pachnące, nie wydzielało też tylu płynów. Penelopiusz uważał, że tak jest,
gdyż Pasterze nie jedzą aż tyle ludzkiego mięsa i nie żyją w tak wielkim strachu
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i niepokoju. Nasyr często zastanawiał się nad tym stwierdzeniem, szczególnie
jego drugą częścią.
„Czy to, jak traktujemy bydło, wpływa na smak?”, miarkował. „Może gdybym
otoczył grupę podlotków opieką, ich mięso smakowałoby jak to, które wyciąłem
z ciała Pasterza”.
Nagle przerwał swoje rozważania, gdyż oto zza odległej wydmy wychyliła
się sylwetka Pasterza, który bardzo szybko zbliżał się ku czcigodnym progom
Pierwszej Świątyni.
Najpierw Dżedet poczuł przypływ szczęścia graniczącego z ekstazą. Dopiero
po chwili zrzedła mu mina, gdy zdał sobie sprawę, że nie towarzyszy mu jego
stado. Pasterz poruszał się sam, czego Dżedet Nasyr nie widział nigdy wcześniej.
Zaniepokojony sięgnął po swój olbrzymi kamienny tasak i z niechęcią ześlizgnął
się ze wzgórza ludzkich szczątków. Spojrzał ku Oku Północy, ale zdenerwowany
odkrył, że jest zwrócone poza pustynię.
„Zły znak”, pomyślał.
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3
Mag wiedział, że choć udało mu się zwieść Dominusa i porzucić swe ślepe
stado, które było dlań niczym rodzina, najtrudniejsze zadanie wciąż na niego
czekało, gdyż oto patrzył na Dżedet Nasyra – najpotworniejszego jednookiego,
jakiego nosił świat. Olbrzym oczekiwał na jego przybycie, kręcąc się u progu
zionącego ciemnością portalu Pierwszej Świątyni, niczym pies wyglądający
powrotu pana. Tyramon kroczył pewnie, przyglądając się abominacji, wszak
miał prawo wejść do wnętrza świętego gmachu, gdzie u zarania dziejów oślepiły
się pierwsze plemiona.
Tyramon nie mógł nie zachwycić się architekturą tego cudownego miejsca.
Kamienne, miękkie mury nosiły znamiona prehistorycznego żłobienia, wyrytego
paznokciami tych, którzy nie potrafili już znieść horroru życia w cieniu niezliczo
nych oczu boga. Tyramon patrzył z podziwem na niezwykłą budowlę, wzniesioną
przez przeżartych nienawiścią szaleńców, którzy toczyli wojnę z Okiem Północy.
Wyobrażał sobie, jak – często aż do śmierci z wycieńczenia – pracują w pocie
czoła, aby postawić ten ofiarny gmach ku czci boga, którego przez wieki nazy
wali demonem.
Jakże zmienili się ślepi od tamtych pradawnych czasów mitów i legend. Przed
oczyma Tyramona stanął obraz skulonych nędzarzy, których jedyną prerogatywą
było rozmnażanie się, pożeranie i ukrywanie. Z wyjątkiem nielicznych enklaw,
gdzie ślepi wciąż pamiętali, jak pisać i odczytywać swe skomplikowane żłobione
litery i hieroglify, które odcyfrowywali przy pomocy dotyku. Mag wiedział,
że za galopującą degeneracją ślepego bydła stała jego własna kasta…
– Pasterzu – odezwał się chrapliwym, pełnym szacunku głosem
jednooki. – To prawdziwy zaszczyt widzieć cię na progu Pierwszej Świątyni.
„Ocenia mnie”, pomyślał ze zgrozą Tyramon. „Choć jego głos podszyty jest
fałszywą uniżonością, oko zdradza nieufność”.
– Dżedet Nasyrze, pierwszy rzeźniku ślepców! Jam jest Tyramon, mag
i członek szlachetnego Stowarzyszenia Patrzących. Przybyłem w ważnym
interesie i natychmiast muszę wkroczyć w święte progi Pierwszej Świątyni.
Strażnik-rzeźnik powinien się odsunąć, jednak tego nie uczynił. Pusty
zaropiały oczodół i patrzące na niego nieufnie złe ciemne oko wyrażało
niewypowiedziane wątpliwości.
– Gdzie twoje stado, Pasterzu? – wychrypiał w końcu olbrzym.
Przed oczyma Tyramona stanęły rzesze brudnych, drżących z zimna

ludzi. Wielu z nich mag nazywał swoimi przyjaciółmi. Ich starszy był jednym
z tych ślepców, którzy pomimo upływu nieprzeliczonych lat zachowali w sobie
szlachetność swych przodków. To właśnie on ostatecznie nakłonił go do porzu
cenia stada i podjęcia długiej podróży na północ.
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– Zginęło – odrzekł zgodnie z prawdą. – Ich zamarznięte zwłoki znajdują się
na południu. Trzy dni drogi na wschód od Slodwig. Idź i sprawdź, jeśli chcesz.
Jednooki rozdziawił popękane usta i ryknął śmiechem.
– Przypominasz mi kogoś, Pasterzu – rzekł, gdy już się uspokoił. Pogładził
przytroczoną do pasa czaszkę i zamyślił się na chwilę.
– Czas mnie nagli – wyszeptał z niezadowoleniem Tyramon i ruszył ku wciąż
zablokowanemu wejściu.
Strażnik odskoczył niezdarnie, aby nie zderzyć się z idącym wprost
na niego magiem.
– Powodzenia, Pasterzu, szkoda, że mięso twego stada się zmarnowało.
Jednooki nie otrzymał odpowiedzi, gdyż samotny wędrowiec zniknął już
w odmętach Pierwszej Świątyni.
Strażnik chciał powrócić na swój punkt obserwacyjny, ale powstrzymał się,
gdy zza wydm wychynęła raptem kolejna postać. Podążał za nią długi łańcuch
wędrowców-pielgrzymów.
– Kolejny Pasterz? – zdziwił się jednooki. – To zaprawdę wyjątkowy dzień.
4
Wnętrze wykutej w kamieniu świątyni było chłodne i znękane podmuchami
zawodzącego w ciemnościach wiatru. Mimo tego Tyramon poruszał się pewnie
i szybko, wieczny półmrok świata pod czujnym spojrzeniem Oczu przygotował
go do nawigacji w mroku. Poprzez wąskie korytarze i kruche mosty przerzu
cone nad rozpadlinami prowadzącymi wprost ku bezdennej czeluści, zmierzał
coraz głębiej i głębiej pod powierzchnię, tam gdzie przodkowie własnoręcznie
odjęli sobie wzrok. W końcu stanął u zakurzonych, dawno zwietrzałych wrót,
których żelazne klamry i zawiasy rozpadły się w pył. Pomimo upływu okrut
nych tysiącleci Tyramon wciąż słyszał podróżujące na wietrze jęki i płacz oka
leczonych ludzi, spośród których wielu nigdy nie opuściło przepastnych podzie
mi Pierwszej Świątyni.
Gdy poruszył jednym z potężnych skrzydeł wrót, przebudził falangi nieto
perzy, które z krzykiem wściekłości wzbiły się do lotu, trzepocząc tuż nad głową
Tyramona swymi skórzastymi skrzydłami. Gdzieś z nieznanych głębin dobiegł
go też o wiele gorszy zew, nienależący do żadnej zrodzonej na ziemi istoty. Mag
musiał być ostrożny, gdyż spotkanie z jednym ze stworów stworzonych przez
moc Oczu mogło skończyć się dlań jedynie przerażającą i brutalną śmiercią.
Przypominały o tym rozrzucone w tunelach strzępy ubrań i ludzi. Serce Tyra
mona zabiło mocniej, gdyż zapach gnijącego mięsa świadczył o świeżości nie
których ze spoczywających tu nieszczęśników.
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Mag nie żałował ich jednak. Wiedział, że większość z nich sama sprowadziła
na siebie brutalną zagładę. Zapewne część z wędrowców skłonionych stra
chem lub plebejską ciekawością skusiła się, aby zapalić pochodnie lub latarnie
i przyjrzeć się zalegającym tu umarłym i ich skarbom. Za co zapłacili straszliwą,
lecz sprawiedliwą cenę.
Tyramon obojętnie kroczył po szczątkach, nadeptując je niczym miękki dy
wan wyściełający wiele kilometrów podziemnych tuneli. Wysiłek ten był dlań
o wiele bardziej nużący niż przerażający. Miłą odmianą okazało się niewidzenie
i nagle mag poczuł zazdrość względem kondycji ślepych stad.
„Zbliżam się do celu”, pomyślał, gdy poczuł, że powoli tunel przestaje
opadać i wyrównuje się pod jego odzianymi w sandały stopami. Zapragnął już
przyspieszyć kroku i pędem przebyć dzielącą go odległość od oczekującego
go przeznaczenia. Zmienił jednak zdanie, gdy poczuł, że ziemia wokół niego
drży, jakby zdjęta pierwotnym przerażeniem. Nagle czujny niczym wilk, Tyra
mon zaczął wymacywać ręką ściany i ze zgrozą stwierdził, że stoi na rozdrożu,
którego nie powinno tu być. Rzucił się w tył. Z ciemności obcego tunelu dobiegł
go piekielny dźwięk tysięcy szponów, spowitych chityną niczym odnóża kra
bów, uderzających o kamień w ohydnym uniesieniu. Towarzyszył im też inny
hałas, brzmiący jak przesuwanie się podzielonego na segmenty przerażającego
cielska. Każdemu ruchowi spowitej woalem ciemności kreatury towarzyszyło
obrzydliwe krwawe mlaśnięcie, zalewające jej otoczenie cuchnącą posoką.
Tyramon chciał krzyknąć. Pragnął uciekać i wrzeszczeć jak ociemniały kre
tyn, gdy straszliwy stwór – niczym pociąg towarowy – przetaczał się przed jego
twarzą, zatruwając go odrażającym smrodem rozkładu i śmierci.
Miast tego sięgnął pamięcią ku wyuczonej w trakcie swego rygorystycznego
treningu inkantacji:
Błogosławiony ten, który patrzy
Pozostań wzrokiem, jedynie spojrzeniem
Dźwięk, ruch, życie to śmierć
Jedynie ten, który jest spojrzeniem, żyje naprawdę
Tyramon stał wyprostowany, wręcz sztywny. Poruszył się dopiero, gdy kształt
osnuty ciemnościami przeminął, a droga znów stanęła przed nim otworem.
Od razu rozpoznał, że wkroczył do wewnętrznej świątyni. Paliły się tu słabe
światła pochodni i kaganków, o które dbali tajemniczy słudzy, nigdy niewidziani
przez żadnego maga czy jednookiego.
Na środku wykutej z kamienia przepastnej komnaty w kształcie idealnego
koła znajdował się piedestał z połyskliwego czarnego szkła, otoczonego rubi
nami, szmaragdami, akwamarynami, biksbitami i cymofanami.
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– Oko świata – przemówił z podziwem Tyramon, patrząc na swoje odbicie
w czarnej tafli ołtarza.
Zadrżał na myśl o tym, co musiał uczynić. Wahał się długo, sekretnie licząc
na to, że jakaś siła pokrzyżuje jego plany i powstrzyma przed zamierzonym
działaniem. Ciemności i cisza pozostały jednak obojętne. Nikt nie sprofanował
ich świętego spokoju. Tyramonowi wydało się wręcz, że sama planeta czeka
na ten akt świętokradztwa, którego zamierzał się podjąć.
„Musi się dokonać, nie po to przebyłem całą tę drogę, aby teraz zrezygnować”,
pomyślał z ponurą determinacją, dobywając zakrzywionego sztyletu o kościanej
rękojeści, w której tkwił wspaniały kamień lapis-lazuli.
– Gwałt zadany tej źrenicy zadaję też ślepiom przyglądającym się z uciechą
naszej męce i beznadziei! Obyś, demonie, nie marzył, aby ponownie spojrzeć
na naszą sferę! Obyś zagubił się w przeklętej czeluści piekieł!
Kończąc swoją recytację, Tyramon zamachnął się i uderzył rękojeścią noża
w czarne zwierciadło, z którego powoli zaczęła się sączyć struga posoki gęstej
niczym żywica.
Mag znieruchomiał na ugiętych nogach, oczekując, że ziemia zacznie drżeć,
a waląca się świątynia pochłonie go na wieki. Tyramon westchnął, gdy jego
przewidywania się nie potwierdziły.
„Mam nadzieję, że nie zniszczyłem na próżno jednego z cudów świata”,
pomyślał ponuro. „Kto wie, czy stworzymy jeszcze kiedyś coś równie pięknego”.
5
U zewnętrznych wrót świątyni Tyramon spotkał czekającego na niego Domi
nusa. Drgnął przestraszony, w ostatniej chwili opanowując odruch padnięcia
na kolana przed swoim przełożonym. Miast tego spojrzał w żółte oczy pięknej
dziewczyny. Nawet pomimo forsownej podróży, której się podjęła, ścigając Tyra
mona, wyglądała pięknie. Jej długie włosy spływały swobodnie poniżej ramion.
Pełne usta zaciskały się w wąską linię, która nie zdradzała żadnych emocji.
– Cóż za arogancja względem twego Dominusa – zauważyła oschle, mierząc
swojego podwładnego chłodnym spojrzeniem. – Czyżbyś był aż tak pewny swe
go zwycięstwa?
– Jeśli mi się udało – odpowiedział. – Nie ma już potrzeby padać przed nikim
na kolana, gdyż nasz Kościół i nasza wiara straciły sens. Jeśli zaś zawiodłem,
stracę życie. W tym wypadku zdecydowanie wolę umierać na stojąco.
Dominus się zaśmiała i w śmiechu tym pobrzmiewało zadowolenie.
– Twoja logika nigdy nie zawodziła, Tyramonie. Szkoda, że nie jest tak
w przypadku twej umiejętności przewidywania.
– Co masz na myśli? – zapytał niepewnie.
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– Wyjdź za próg tego świętego domostwa i przekonaj się sam.
Tyramon wahał się przez chwilę, nim w końcu zebrał się na odwagę i wyszedł
w piaski przepastnej pustyni.
Najpierw ujrzał klękającego w pyle Dżedet Nasyra, który nie odrywał swej
zdeformowanej głowy od kamiennego bruku wyścielającego westybul świątyni.
Dopiero później spojrzał w niebo, a to, co dostrzegł, wprawiło go w osłupienie.
Nigdy wcześniej nie wyobrażał sobie, jak może wyglądać przestrzeń nad jego
głową pozbawiona obecności boga i jego wszystkowidzących oczu. Bezgra
niczna czarna pustka, obsiana błyszczącymi punktami, wyglądała, jakby ktoś
rozsypał diamentowy pył na czarnym atłasie. Było tak wszędzie, gdzie spojrzał,
nie licząc miejsca, w którym wcześniej znajdowało się Oko Północy, zastąpił je
wspaniały, biały niczym kość, glob.
– Co się stało? – wyszeptał drżącym głosem Tyramon.
– Żałuj, że przegapiłeś to, do czego doprowadziły twe czyny – wychrypiała
Dominus. – Szara skóra naszego boga zadrżała. Jego oczy otwierały się i zamykały.
Płakały krwią i wodą. Wodospady spływające z niebios… Oko Północy pękło jak
purchawka – kontynuowała, wskazując na ślepą okrągłą tarczę wiszącą pośród
nocnego nieba. – Teraz miast niego mamy to coś.
– Czyli udało się – zauważył z rezerwą Tyramon, nie odrywając wzroku od
srebrnej tarczy. – Jesteśmy wolni.
Dominus zarechotała w odpowiedzi i obdarzyła maga szyderczym uśmiechem.
– Jak ktoś, kto widzi, może być tak ślepy? – zapytała przewrotnie. – Zdaje ci
się, że wszystkowidzący, nieśmiertelny i jedyny bóg zezwoliłby na twój czyn,
gdyby go nie pragnął?
– Co masz na myśli? Czemu demon miałby mi na to pozwolić?
– On wciąż tam jest, być może wybrał inny świat, być może wciąż nas obser
wuje? Lub czeka, aż powiększymy swą liczbę, aż stada staną się tłuste i gotowe
na jego powrót.
Tym razem Tyramon się zaśmiał.
– Tylko zgadujesz – oskarżył ją. – Nie będzie już bydła, nie będzie ślepców
ani magów, ani kapłanów. Tylko ludzie wolni od wojny i terroru. Tego czy
innego boga.
Dominus otworzyła usta, aby skarcić naiwność maga, gdy dziwna krwawa
łuna rozpędziła ciemności, zalewając odległy horyzont na wschodzie.
Nawet pewna siebie kapłanka wielookiego boga krzyknęła ze strachu, czując
obce ciepło i widząc przerażające światło zalewające ocean piasku. Dominus
skryła się we wrotach, obserwując dalszy bieg wypadków. Życie nauczało
wszystkich, że niespodzianki zawsze niosą rychłą śmierć.
Tyramon pozostał niczym figura, nie mógł się poruszyć porażony cudow
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nym, obcym pięknem wydarzeń rozwijających się przed jego oczyma. Nawet
gdyby miał zginąć, spłonąć pod dotykiem tego nowego, wiekopomnego blasku,
był na to gotowy.
„Taki piękny”, pomyślał Tyramon, roniąc łzy wzruszenia, obserwując
pierwszy wschód słońca.
Mag wraz z Dżedetem mrużyli oczy, patrząc na powstającą gwiazdę, gdy
niepostrzeżenie dołączyła do nich Dominus.
– Uznają cię za nowego boga – zauważyła zazdrośnie kapłanka.
– Chyba, że umrę, a pamięć o mnie zaginie – zripostował Tyramon, spoglądając
tajemniczo na odległe wydmy.
Dominus uśmiechnęła się, patrząc w tym samym kierunku, wiedząc, że mag
podjął już nieodwracalną decyzję.
– Upewnij się, aby nie stworzono kultu, nie obwołano nowych bogów,
gdy odejdę.
– Obiecuję – wyszeptała kapłanka.
6
Demoniczny uśmiech wykrzywił szkaradnie piękną twarz Sythry
Ax – Dominusa bractwa magów – gdy obserwowała sylwetkę Tyramona niknącą
w rozedrganym pustynnym powietrzu.
– Żegnaj, głupcze. Wątpię, czy ktoś z równą łatwością jeszcze kiedyś
sięgnie po boskość. – Sythra upajała się swym szczęściem, wizją nadchodzącej
władzy. – Rzeźniku…
Zwróciła się do stojącego za jej plecami Nasyra.
Jednooki w odpowiedzi zamachnął się swym rzeźnickim toporem i rozciął
Dominusa na dwoje, jakby była dorodną wieprzową półtuszą. Śmierć nie
była natychmiastowa. Kiedy dolna połowa jej ciała wyrzucała nogi na boki
i podrygiwała, jakby tańcząc do niesłyszalnej muzyki, górna połowa wciąż
walczyła o życie. Kapłanka czołgała się donikąd, zostawiając za sobą krwawy
ślad niczym czerwony dywan rozpostarty dla kroczącej za nią kostuchy.
Jednooki nie zważał już na nią. Była zaledwie heretyczką, wiedźmą w świecie
nowych lepszych bogów, których ewangelię należało zanieść nieświadomym
niczego masom.
„Stary bóg nie żyje”, pomyślał. „Niech żyje nowy! Bóg w ludzkiej postaci,
który był w stanie strącić demona i odepchnąć go poza świat. Bóg, który umarł
za nasze grzechy”.
– Będę twoim pierwszym uczniem – oświadczył uroczyście, jakby Tyramon
mógł go usłyszeć. – Zaniosę dobrą nowinę światu. Nie pozwolę, aby pamięć
o twych dokonaniach zaginęła. I choć słyszałem, jak mówisz, że nie chcesz, aby
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obdarzono cię boskością, rozumiem, że właśnie tego chciałeś! Napiszę o tobie,
nauczę czytać masy i nakażę im czytać twe święte księgi.
Strażnik Pierwszej Świątyni roześmiał się pełną piersią, po czym przemówił
do sterty zwłok, na której spoczywał jego palankin. Dziwna konstrukcja
zakołysała się i uniosła niczym obsceniczny pająk sklecony z przegniłego
mięsa. Pomimo zwalistej postury Dżedet wspiął się na swojego piekielnego
wierzchowca z łatwością drapieżnego kota. Był już gotowy odjechać, gdy usłyszał
zachrypnięty głos jakiegoś człowieka.
Jeden ze starszych ludzi ze stada Dominusa zwrócił ku niemu swe ślepe,
rozwarte niczym usta, puste oczodoły.
– Co się stało? – zapytał skołowany. – Słyszę krzyki i stękania Dominusa, czy
nasza opiekunka kona?
– Zapomnij o niej, starcze, zapomnijcie, o wy, niewolni, gdyż oto wstaje nowy
dzień! Demon nie żyje, bóg dał wam błękitne niebiosa w nagrodę za wasze męki!
– Błękitne niebiosa? – zdziwił się stary. – Co to znaczy?
Nie uzyskał odpowiedzi na swe pytania, gdyż Dżedet Nasyr pędził już ku
miastu Naszataq, aby zawieźć im radosną nowinę o nowych bogach i wolności,
którą dzięki nim uzyskali…

Janusz Borys
Wędrowiec, wygnaniec i wolny strzelec, który od lat żyje w UK i śni o powrocie
do Polski. Zapalony amator pisania i fan literatury fantasy, horroru i sci-fi.
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Samochód toczył się drogą przez uśpione lotnisko. Błękitnawe światło latarni
wydobywało z mroku stojące w równych rzędach sylwetki śmigłowców oraz
pracujące przy lampach nieliczne zespoły obsługi technicznej.
Mordred zatrzymał jeepa przed niskim budynkiem, który na pierwszy
rzut oka nie wyróżniał się niczym od innych zabudowań w niedalekim Gorre.
Dopiero po chwili dało się dostrzec głęboko osadzone okna, zdradzające
grubość betonowych ścian. Przy wejściu stało trzech uzbrojonych mężczyzn.
Dwóch z nich nosiło przepisowe mundury sił powietrznych, kamizelki kulood
porne i przewieszone przez ramię karabiny. Trzeci był do nich zupełnie nie
podobny. Wytatuowany, ubrany po cywilnemu brodacz trzymał w ręku zapalo
nego papierosa i śmiał się do rozpuku z opowiedzianego przed chwilą dowcipu.
Na widok wysiadającego z samochodu Mordreda, Gareth z teatralną przesadą
wygładził podkoszulek i przyczesał palcami włosy.
– Panie majorze – powiedział z ironicznym uśmieszkiem przylepionym do
ust. Zasalutował lewą ręką, po czym natychmiast poprawił się i stuknął prawą
dłonią o skroń, pozostawiając w powietrzu smużkę dymu.
– Dobrze cię widzieć, byku.
– Nareszcie jesteś. – Gareth uścisnął przyjaciela z gracją oraz siłą
niedźwiedzia. – Co ci tyle zajęło?
– Cholerne punkty kontrolne – Mordred wyciągnął torbę z samochodu
i zarzucił ją na ramię.
– Sabat już się zaczął?
– Nie. Morgana czeka na swojego ulubionego psa gończego. – Brodacz
mrugnął znacząco. – Na razie zadowoliła się wyzywaniem senatora.
– To do niej podobne.
– Nazwała go pozbawionym jaj tchórzem.
– To do niego podobne – skwitował Mordred, nie potrafiąc
powstrzymać uśmiechu.
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– Jesteś trzeźwy? – Gareth uniósł brwi i zaciągnął się papierosem.
Major spojrzał na porzuconą w aucie butelkę.
– Będę, kiedy dolecimy na miejsce – odpowiedział.
– Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. – Gareth wypuścił dym
przez nozdrza i wrzucił niedopałek do kratki ściekowej.
Pilnujący wejścia żołnierze służbiście zasalutowali, gdy Mordred przeszedł
między nimi i wkroczył do wnętrza budynku. Korytarz zalewał mdły blask
świetlówek, który odbijał się w wypolerowanej posadzce. Za dźwiękoszczelnymi
drzwiami panowała nienaturalna wręcz cisza.
– Ludzie się wykruszają – zaczął Gareth ostrożnie.
– Ludzie się nie wykruszają. Rezygnują albo giną. – Mordred skrzywił się,
przeczuwając, o czym mówił przyjaciel. – Nikt z naszej drużyny jeszcze nie
zrezygnował z własnej woli.
Przez chwilę żołnierze szli w przykrym milczeniu, stukając podeszwami
ciężkich butów o granit.
– Ilu zostało ze starej gwardii? – Mordred zapytał wprost. Wolał wiedzieć.
– Ośmiu. Licząc ciebie, mnie i Morganę. To było ciężkie dziesięć lat walki
z tymi cudakami, ale to się wkrótce skończy. Raz na zawsze – dodał zaciętym
głosem. – Wreszcie będziemy mogli wrócić. Rozumiesz, do normalnego życia.
Chociaż na chwilę.
– Pamiętaj tylko, to wszystko – Mordred uniósł dłoń i zakręcił palcem
dookoła – to nie istnieje. Oficjalnie nie ma czegoś takiego jak Gorre, tylko baza
sił lotniczych w Gwened. Jesteśmy tutaj tylko po to, aby prowadzić szkolenia dla
personelu. Zwykłe, tyłowe zadanie.
Brodacz zaśmiał się gardłowo.
– Gotów? – Gareth zatrzymał się przy drzwiach na końcu korytarza.
Przyłożył czarną opaskę do magnetycznego zamka, który odpowiedział krótkim
piknięciem oraz zwolnieniem rygli.
– Polecieć do Logris na dwa szybkie piwa? – W głosie Mordreda słychać było
determinację. – Zawsze.
– Miałem na myśli spotkanie ze Smoczycą. – Gareth uśmiechnął się znacząco.
Nikt z oddziału Chimer nie odważyłby się użyć tego przezwiska w rozmowie
z Morganą. Zbyt dobrze pasowało do jej charakteru.
– Sprawdźmy. – Mordred nacisnął klamkę i wszedł do pomieszczenia.
Półkolista sala Val sans retour - Dolina bez powrotu - była królestwem
Morgany. Przypominała audytorium teatru, jednakże w miejscu, gdzie po
winna znajdować się scena, wisiały rzędy ogromnych ekranów, dzięki którym
można było spoglądać na świat przez obiektywy orbitujących satelitów oraz
szybujących na niebie dronów. Posiadający wstęp do tego miejsca wybrańcy
należeli do najwyższych eszelonów wywiadu służb specjalnych oraz wojska.
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O istnieniu tego miejsca wiedziała jedynie garstka polityków, podczas gdy
większość ministrów, a także zwykłych obywateli nie miała choćby bladego
pojęcia, gdzie rokrocznie znikają miliardy denierów. Mordred nie rozmijał
się z prawdą, kiedy mówił, że oficjalnie to miejsce nie istnieje, podobnie jak
doskonale wyposażone i wyszkolone oddziały specjalne, z których pomocą
kształtowano światową politykę.
Val sans retour była w istocie doskonale dobraną nazwą. Kto raz wstępował
w Dolinę, ten nie opuszczał jej już nigdy. Póki żył, odpowiadał przed stojącą
na tle głównego ekranu kobietą w dobrze skrojonym garniturze.
– Jesteśmy w komplecie – powiedział głośno Gareth, przechodząc pomiędzy
rzędami pochylonych nad komputerami techników. – Możemy zaczynać.
Spojrzał na Morganę. W świetle monitorów jej czerwone włosy zdawały
się płonąć.
Mordred wymienił uściski dłoni ze swoimi podkomendnymi i usiadł
w drugim rzędzie. Gareth opadł na miejsce obok, po czym zarzucił nogi na opar
cie stojącego przed nim fotela.
Obraz na ogromnym wyświetlaczu zamigotał. Przedstawiał teraz wznoszące
się wysoko górskie szczyty, przypominające poszarpane ostrze piły. Poniżej gra
ni, w objęciach stromych, niemalże pionowych urwisk wznosiło się stare zam
czysko. Masywne wieże oraz iglice sterczały wprost ze skały, jakby forteca po
woli wyłaniała się z wnętrza góry. Ich długie cienie opadały po stokach, ciągnąc
się niemalże do samego dna doliny.
– Nie ma mowy – stwierdził z niedowierzaniem jeden z siedzących
w pierwszym rzędzie żołnierzy. – Tam?
Część wojskowych zaczęła między sobą szeptać z podnieceniem. Emocje
udzieliły się nawet trzymającej się na uboczu grupce żółtookich driad
z czarnymi naszywkami na rękawach mundurów. W ślepiach nimf pojawiły
się mściwe błyski, gdy tylko zobaczyły na ekranie sylwetkę znienawidzonego
Camelot. Mordred zerknął w ich stronę, doskonale rozumiejąc to pragnienie
zemsty. W Logris magicy i alchemicy ogniem torturowali nimfy tak długo, aż te
zaczynały w końcu płakać żywicznymi łzami, których używano jako cudownego
leku na wszelkie dolegliwości. Im większy zadawano im ból, tym skuteczniejszy
miał być specyfik.
Morgana obróciła się do siedzących żołnierzy. Jej trójkątna twarz mogła
zdawać się krucha i delikatna, ale straszliwie pomyliłby się ten, który
zlekceważyłby nieugięty charakter, drzemiący w jasnych, zaprawionych w boju
stalowoszarych oczach. Nawet w Breizh, uchodzącym za najbardziej postępowy
kraj na świecie, kobiety wciąż musiały walczyć o pokonywanie każdego szcze
bla kariery w siłach zbrojnych, wywiadzie czy lotnictwie. Chociaż nowoczes
na wojna nie miała już nic wspólnego z zakutymi w pancerze mężczyznami,
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ścierającymi się konno z lancą w dłoni, tradycja była wyjątkowo opornym
chwastem do wyrugowania.
Oczy Morgany napotkały spojrzenie Mordreda, a jej usta poruszyły się
nieznacznie. Cień emocji zniknął tak szybko, jak się pojawił, ustępując miejsca
chłodnemu profesjonalizmowi. Mordred uśmiechnął się lekko, gdy tylko zdał
sobie sprawę, o czym tak naprawdę myślała. Uroda Morgany zapierała dech
w piersi.
– Logris to dzika kraina, rządzona przez magię i zabobon. – Lodowaty
głos zawibrował w powietrzu, ucinając wszelkie szepty niczym ostrze
noża. – Watażkowie tacy jak Artur Pendragon rządzą podległymi im rasa
mi za pomocą fałszywej wiary, która wymusza na poddanych bezwzględną
lojalność oraz uległość. Wszelkie próby nawiązania dyplomatycznych stosunków
zakończyły się niepowodzeniem, a incydentów z uczestnictwem magów z Logris
nie da się określić inaczej, niż terroryzmem. Czas rozwiązać ten problem raz
na zawsze.
– Tego burdelu nie da się załatwić trzema śmigłowcami uderzenio
wymi – zauważył Yvain, pocierając wygoloną, pokrytą bliznami czaszkę.
Wszyscy żołnierze, oprócz Mordreda i Garetha, zgodzili się z tym, kiwając
głowami. – Te dzikusy są jak gówno. Im bardziej się je trąca kijem, tym
bardziej śmierdzi.
– Waszym zadaniem nie jest zaprowadzenie tam pokoju. Nie bierzecie udziału
w przewrocie czy inwazji. Nie wypowiadamy wojny Logris – odpowiedziała
Morgana z nieskrywaną satysfakcją. – Po ostatnim zamachu nawet prezydent
stracił cierpliwość. Na ostatnim spotkaniu Rady uznał, że polityka łagodzenia
i zaspokajania Artura była kosztownym błędem. Macie zniszczyć ten świat.
Słysząc te słowa Mordred oparł brodę o zaciśniętą pięść. Czekał na nie przez
prawie całe życie. Od kiedy uciekł przed siepaczami Pendragona z Logris do
położonego po drugiej stronie morza Breizh. Chociaż minęło ponad dwadzieścia
lat, a przerażony chłopiec stał się w tym czasie mężczyzną, pragnienie zemsty
płonęło w jego sercu z niesłabnącą siłą.
– Wyeliminowanie samego Pendragona nie zmieni sytuacji na naszą korzyść.
Jego następca zostanie legitymowany poprzez wyciągnięcie Miecza koronnego
ze skały i zjednoczy na nowo plemiona Logris. Damy im do ręki jedynie nowy
powód do walki z nami. To wszystko prawda. – Morgana zawiesiła głos na mo
ment, pozwalając słuchaczom domyślić się rozkazów. – Macie dla mnie zabić
Artura, zniszczyć Miecz lub przywieźć go do Breizh.
Żołnierze sił specjalnych raz jeszcze zaczęli między sobą rozmawiać, tym
razem głośniej.
– Mamy to zrobić w biały dzień? – upewnił się Yvain. – Wchodzimy na bez
czelnego, tak? Po prostu wlatujemy, rozwalamy wszystko i spadamy? Z tego co
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mi wiadomo, Camelot, chociaż mieszkają w nim dzikusy, posiada cholernie do
bre tarcze magiczne. Te ich gusła potrafią usmażyć śmigłowiec, który podleci
za blisko runicznych monolitów.
– To prawda. Twierdza posiada doskonałe zabezpieczenia, ale wywiad
znalazł lukę w jej systemach obrony. – Morgana przesunęła dłonią ponad
zdjęciem satelitarnym, które przedstawiało wąski, zacieniony wąwóz biegnący
na południe od zamku. – Ta rozpadlina nie jest chroniona. Zapewne plemien
ni szamani uważają, że żaden helikopter nie jest w stanie tędy przelecieć.
Czas pokazać im, jak bardzo się mylą.
– Żeby nie zwrócili na nas uwagi od razu, będziemy potrzebować dy
wersji. – Yvain wciąż nie wyglądał na przekonanego. – Śmigłowce hałasują jak
wszyscy diabli.
– Nie te, którymi polecicie – odparła kobieta, spoglądając ku dria
dom. – Maszyny wyposażono w tłumiki rotorów oraz reduktory dźwięków HSI
oraz BVI. Dodatkowe klatki antymagiczne sprawiają, że te helikoptery są znacz
nie cięższe i mają mniejszą prędkość wznoszenia, ale to jedyny sposób, żeby
podkraść się do zamku, bez wzbudzania podejrzeń.
– Mniejsza moc w górach? Co może pójść nie tak? – Yvain potarł wygoloną
głowę i spojrzał na kolegów. – Dlaczego po prostu nie spuścić na to bomby?
– Tego lata w Camelot odbędzie się wielki turniej rycerski. – Palec Morgany
zawisł ponad ogromnym dziedzińcem zamku. – Dzięki temu wszyscy najznacz
niejsi watażkowie Brytanii zobaczą śmierć Artura i zniszczenie Miecza. Przer
wiemy linię krwi Pendragonów oraz uniemożliwimy wybór nowego władcy jed
nym uderzeniem. Logris oraz ościenne kraje pochłonie, ciągnąca się przez lata,
wojna domowa. – Kobieta uśmiechnęła się bezlitośnie. – Ich własna prymitywna
wiara w magię i miecz doprowadzi plemieńców do upadku.
– Avel, holl avel! Ez eo ret mervel! – rzuciła zapalczywie driada z dystynkc
jami majora na mundurze. – Kiedy wyruszamy?
– Niedługo – zapewniła Morgana. – Rano wyruszacie do bazy SOAR w Alpoù.
Znaleźliśmy dolinę, która odpowiada długością tej, którą będziecie musiały
pokonać, lecąc do Camelot. Na poligonie w pobliżu lotniska wzniesiono replikę
głównego dziedzińca zamku, żeby nasi chłopcy mogli przećwiczyć wszystkie
fazy operacji.
***
Morgana wyszła z sali odpraw jako ostatnia. Na odpoczynek pozwalała sobie
dopiero po zakończeniu wszystkich obowiązków, co czasami oznaczało pracę
od świtu do zmierzchu, a znacznie częściej od świtu do świtu. Przez półtora
roku, gdy prowadzono pierwsze misje wywiadowcze, przygotowujące grunt
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pod uderzenie na Camelot, Morgana nie opuściła bazy w Gorre. Spędzała
po kilkanaście godzin w sercu Val sans retour, podejmując decyzje, za które
każda inna osoba zostałaby postawiona przed sądem. W tym świecie łatwo było
zapomnieć, że wciąż była człowiekiem, a nie maszyną.
– Spóźniłeś się na odprawę – stwierdziła chłodno, widząc czekającego obok
drzwi Mordreda.
– Zatrzymali mnie na posterunku – odparł major z zawadiackim uśmiechem
w kąciku ust.
– Wymówki – orzekła, lekko mrużąc powieki.
– Zapytali, co wiozę w torbie.
– Co odpowiedziałeś? – Chłód w jej oczach stopniał nieznacznie.
– Prawdę – odparł z udawaną niewinnością.
– Czyli?
– Dość materiałów wybuchowych, żeby posłać ich tłuste dupska do Ys.
W kawałkach.
Morgana się zaśmiała. Bodaj po raz pierwszy od kilku długich miesięcy.
– Co tutaj robisz? Za dwie godziny odlatujecie do Alpoù.
– W takim razie nie mamy ani chwili do stracenia. – Odparł Mordred
i wyciągnął z torby butelkę wina.
***
Driada w kombinezonie obsługi naziemnej zacisnęła dłoń w pięść
na wysokości głowy i zakręciła ręką kilka razy. Ciszę mglistego poranka przerwał
wizg rozgrzewanej turbiny. Systemy wyciszające jeszcze nie zostały urucho
mione. Z rur wydechowych strzeliły płomienie oraz kłęby spalin. Pokryty
kamuflażem śmigłowiec budził się do życia. Po chwili dwie kolejne maszyny
zaczęły uruchamiać silniki.
Yvain stanął przed resztą oddziału z rękoma na biodrach i wyjątkowo
poważnym wyrazem twarzy.
– Cholera, panowie, muszę wam coś powiedzieć – oznajmił. – Jestem głodny.
Zjadłbym wszystko, choćby i warzywa.
Odpowiedziała mu salwa śmiechu.
– Może jeszcze zdążysz do kantyny, zanim spuszczą w kiblu resztę tej
brei, którą nazwano śniadaniem – rzucił Gareth, dociągając paski kamizel
ki kuloodpornej.
– Ja to bym jeszcze skoczył do klozetu. – Młody Griflet nerwowo czyścił nóż
kawałkiem szmatki, którą trzymał zwykle w cholewie buta.
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– Teraz musisz już wytrzymać. – Yvain klepnął chłopaka po ramieniu tak
mocno, że ten niemalże wypuścił broń z dłoni. – Albo będziesz miał cieplej
w spodniach. To też jakiś plus. Nie zmarzniesz.
Mordred przysłuchiwał się w milczeniu wymianie zdań. Oddziałem Chimer
dowodził od dawna, ale nawet on czuł pełzający wewnątrz niepokój. Stawka
była wysoka. To było teraz albo nigdy. Wiedział, że jego ludzie czują to samo.
Widział to w ich oczach.
Gareth po raz kolejny sprawdzał spadochron, usiłując ukryć drżenie rąk.
Podczas ostatniego skoku HALO jego czasza nie otwarła się prawidłowo.
W ułamku sekundy brodacz zdążył wyczepić spadochron i otworzyć zapas, ale
gdyby nie wpadł do jeziora, połamałby nogi przy lądowaniu. Teraz, kiedy nikt
nie patrzył, Yvain wsunął do kieszeni oporządzenia kilka batoników zbożowych
i tubek ze skondensowanym mlekiem. Pomimo przechwałek, bliznowaty
mężczyzna nie przełknąłby teraz nawet kęsa, ale gdyby musiał skakać ze spa
dochronem nad terytorium Logris, wolał mieć dodatkowe zapasy jedzenia.
Safar odmawiał modlitwy, zamiast paciorków używając pocisków, które
ładował do magazynka pistoletu. Erec po prostu leżał na wilgotnym betonie
i patrzył w niebo. Wszyscy zadawali sobie te same pytania.
Jak pójdzie? Łatwo? Ciężko? Będą straty? Kto nie wróci do domu? Ja, czy
kolega, którego znam przez pół życia?
Siedząca w kokpicie helikoptera driada w szarym kombinezonie obróciła
nadgarstkiem. Po chwili ogromne łopaty śmigła zaczęły z furkotem ciąć po
wietrze. Kałuże na płycie lotniska zadrżały. Woda, jakby spłoszona, zaczęła
odpływać byle najdalej od wyjących przeraźliwie maszyn.
Mordred siedział na masce ciężarówki i obracał w myślach słowa Morgany,
które wyszeptała mu do ucha, zanim się rozstali.
„Tylko wróć”, powiedziała. Nic więcej. Żadnego wspomnienia o Arturze,
Mieczu czy doniosłości nadchodzącej misji. Przez krótki moment, kiedy objęli
się na pożegnanie, Morgana nie musiała być władczynią Val sans retour tylko
zwykłą kobietą, i jako taka chciała tylko jednej rzeczy: powrotu Mordreda
zL
 ogris.
– Zbiórka! – Major uciął rozmyślania i zawołał, przekrzykując huk silników.
Z pochylonymi głowami żołnierze powlekli się do maszyn i zajęli miejsca
na twardych ławkach, ciągnących się pod burtami. Driada z obsługi naziemnej
zasunęła boczne drzwi, po czym zamachała obydwoma rękoma w powietrzu,
dając znak pozwolenia do startu.
Pierwszy śmigłowiec oderwał się od płyty lotniska i ruszył naprzód. Wprost
w objęcia mgły.
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***
Trzy helikoptery cicho sunęły ponad wybrzeżem Logris. Pod ich brzuchami
przesuwały się rybackie wioski i biedne przysiółki, zbite w ciasne kręgi wokół
kamiennych świątyń. Gdzieniegdzie, na szczytach wzgórz, szarzały mury
klasztorów oraz zamków, z których miejscowa szlachta kontrolowała życie
plemieńców. Śmigłowce sunęły tak nisko, iż podmuch zrywał strzechy z chat.
Mordred był pewien, że nie było to dziełem przypadku. Zdawał sobie sprawę,
że gdyby nie rozkaz o oszczędzaniu amunicji, oparta o tylec działka obrotowego
nimfa posłałaby już kilka serii w kierunku zabudowań albo rozgoniła ogniem
biegających pomiędzy nimi ludzi.
– Skręt w lewo – w interkomie rozległ się kobiecy, lekko ochrypły głos.
Mordred zacisnął dłoń na pasach bezpieczeństwa. Śmigłowiec przechylił się
na bok tak ostro, iż przez kilka chwil w bocznych okna widać było zieleń pastwisk
zamiast błękitu nieba. Lecieli teraz nad korytem rzeki, znacznie poniżej linii
wzgórz, których stoki zdobiły ogromne piktogramy z pokruszonej kredy.
Stojąca w otwartych drzwiach driada wskazała na coś dłonią w nomex
owej rękawicy.
– Patrzcie na tych dzikusów – wycedziła z odrazą.
Na łące opodal rzeki ścierały się dwie armie. W słońcu lśniły rozwinięte
sztandary, powietrze przecinały wyładowania magicznej energii, tryskające
z rąk czarnoksiężników. Odziani w kolczugi wojownicy maszerowali naprzód,
uderzając mieczami o wielokolorowe tarcze. Hufce ciężkozbrojnej jazdy
gotowały się do uderzenia w centrum pola walki, podczas gdy na skrzydłach
łucznicy wypuszczali w niebo kolejne ławice strzał, które opadały pomiędzy
piechurów. Nagle na łące zjawił się niewielki oddział jazdy, któremu przewodził
dosiadający gryfa rycerz. Nawet z tej odległości widać było czerwonego lwa,
zdobiącego zieloną chorągiew.
– Walczą o honor oraz sławę – prychnęła z pogardą siedząca za sterami
śmigłowca driada. – Żałosne.
– Mogłabym rozwiązać wszystkie ich problemy jednym palcem. – Operatorka
broni pieszczotliwie pogładziła lufy obrotowego, ciężkiego karabi
nu maszynowego.
– Nie są warci nawet splunięcia, a co dopiero pocisku – odparła pilotka.
Mordred wiedział, że nie była to prawda. Przynajmniej nie w pełni,
bo driady nie potrzebowały zachęty, żeby puścić z dymem dowolną ilość wsi,
opactw czy kaszteli. Jeszcze kilka lat temu nimfy prowadziły regularne wymia
tanie logrińskiego wybrzeża pod pretekstem niszczenia płynących do Breizh
statków. Raporty w tej sprawie nieodmiennie brzmiały: „Zniszczono jednostki
wspomagające działania terrorystów”, niezależnie od tego, czy były to żaglowce
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w dokach, czy rybackie łupinki. Pomimo klatki uziemiającej Randiego, magia
wciąż mogła zaszkodzić śmigłowcowi, a nawet najbardziej zażarta driada nie
zamierzała ryzykować tak ważnej misji w imię zemsty.
Teren wkrótce zaczął się podnosić, a zielone łąki oraz pastwiska ustąpiły
miejsca lesistym dolinom i skalnym grzbietom gór.
– Strzelcy. Oczy szeroko otwarte. Wywerny na skałach. Nie chcę mieć tego
gówna w wirniku – rzuciła ochrypła driada, po czym obróciła się do siedzących
z tyłu ludzi. – Wycieczka, dobrze się bawimy?
Żołnierze unieśli kciuki do góry.
Helikopter odbił ostro w bok, osuwając się w szczelinę niewiele szerszą od
rozpiętości łopat wirnika. Mordred widział przesuwające się za oknem szare
urwiska, obwieszone ogromnymi, czarnymi kształtami, przypominającymi
ptaki o błoniastych jak u nietoperza skrzydłach. Gady odchylały głowy, wyraźnie
zaciekawione widokiem intruzów. Kilka wywern oderwało się od ścian doliny
i próbowało doścignąć przybyszów, by po kilku chwilach porzucić pościg.
Śmigłowce pięły się stromą doliną w stronę przełęczy. Z trudem zdobywały
wysokość, podczas gdy dno wąwozu zbliżało się do ich brzuchów. Przednie szy
by wypełniało niemalże pionowe zbocze. Wyraźnie było już widać kępy żółtej
trawy, wbitej pomiędzy głazy.
Jeszcze dwieście metrów poszarpanej skały. W tym momencie na desce
rozdzielczej powinny pojawić się czerwone lampki ostrzeżeń, ale driady zawsze
latały z wyłączonymi systemami bezpieczeństwa. Ponoć migające światełka je
rozpraszały. Czujniki odległości przesyłały odczyty:
Sto.
Pięćdziesiąt.
Dziesięć.
Mordred zamknął oczy, przygotowują się na uderzenie, ale to nie nadeszło.
– Jesteśmy nad celem. Rozpoczynamy podejście. – Oznajmiła pilotka.
Trzy stalowe bestie przemknęły ponad granią, ciągnąc za sobą ciemne
wstęgi spalin. Wymalowane na dziobach maszyn paszcze rekinów opadły w dół,
w stronę antycznego zamczyska Camelot.
Mordred uderzeniem pięści odpiął pasy i chwycił biegnącą pod sufitem linę.
– Odpowiadać ogniem tylko w ostateczności – powiedział do inter
komu. – Celem jest Artur i Miecz. Potrzebujemy jak najwięcej świadków.
Śmigłowiec opadł na wysypany ziemią dziedziniec fortecy, gwałtownie
wytracając pęd nurkowania. Przez chwilę maszyna kiwała się na boki, po czym
dotknęła kołami podłoża. Zgromadzeni na trybunach ludzie, elfy i gnomy wska
zywali sobie palcami lądujące helikoptery. Damy dworu przytrzymywały hafto
wane suknie oraz misternie wykonane henniny. Jedwabne szale zawirowały
w powietrzu niczym kłęby dymu. Królewscy kusznicy zaczęli napinać cięciwy.
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Trębacz przyłożył róg do ust, ale jego dźwięk utonął w huku turbin, których
systemy wyciszające właśnie wyłączono, celem wywołania większego strachu.
Wszystko to było częścią przedstawienia. Zgromadzeni na polu turniejowym
rycerze zdążyli już opanować spanikowane konie i zbili się w grupę pośrodku
dziedzińca, w cieniu bazaltowej skały, w której tkwił wbity po rękojeść Miecz.
Jeden z arystokratów nosił na hełmie królewską koronę, a jego pancerz oraz
tarczę zdobił złoty, heraldyczny smok.
Mordred wyskoczył z helikoptera jako pierwszy. Podrzucił karabin do
ramienia. Kropka kolimatora zastygła na kirysie rycerza w koronie. Huk trzech
wystrzałów zlał się w jedno.
Artur Pendragon, król Logris, władca wszystkich ziem Brytanii, primus inter
pares, boski pomazaniec, wypuścił lancę z dłoni. Drżącymi palcami dotknął
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wybitych w pancerzu dziur i spojrzał na własną krew, która, wbrew temu co
opowiadał plebs, wcale nie była błękitna. Artur chciał jeszcze coś powiedzieć,
ale z ust wydobył się tylko niemożliwy do zrozumienia bełkot oraz spieniona
czerwień. Król osunął się na bok i runął pod kopyta swego rumaka.
– Avalon – powiedział Mordred. – Cel zneutralizowany. Powtarzam. Cel zneu
tralizowany.
– Doskonała robota. – Ze słuchawki w uchu popłynął głos Morgany. – Zabierz
cie jego ciało ze sobą. Nie możemy pozwolić, żeby te dzikusy pocięły go na re
likwie.
– Mag! – zawołał Yvain. – Trzeci poziom, koło loży. Gnojek coś knuje! Macha
łapami i coś gada!
– Strzelać w ostateczności – polecił major.
– Mor, ci kolesie chcą się bić – Gareth wskazał dłonią na ustawiających się
w szyku bojowym rycerzy.
Mordred klęknął. Spojrzał na stojącą w otwartych drzwiach śmigłowca driadę
i skinął głową. Trzy lufy ciężkiego karabinu maszynowego zaczęły się obracać.
Paladyni króla Artura łudzili się, iż raz jeszcze zatryumfuje szaleńcza brawu
ra i szarża wprost w serce wrogich szeregów, która przekuje klęskę w chwalebne
zwycięstwo. Ruszyli galopem, z uniesionymi wysoko runicznymi ostrzami oraz
rodowymi zawołaniami na ustach. Byli dwadzieścia metrów od śmigłowców,
gdy lufy plunęły ogniem.
Dziedziniec wypełnił dźwięk wystrzałów, następujących po sobie tak
szybko, iż przypominał przeciągające się w nieskończoność uderzenie
metalicznego gromu. Śmiertelnie ranne konie stawały dęba, żywcem rozrywane
na strzępy uderzeniami pocisków. Rycerze spadali na ubitą ziemię w przestrze
lonych napierśnikach, bez rąk, z oderwanymi żuchwami, ciągnąc za sobą
wstęgi wnętrzności.
Driada z drapieżnym uśmiechem omiatała dziedziniec ogniem, a u jej nóg
rósł stos dymiących łusek oraz fragmentów taśmy amunicyjnej. Z prędkością
przeszło dwudziestu pocisków na sekundę, nieprzerwany ogień działa zamienił
szarżę w pogrom. Gdy karabin ucichł, wydawało się, że minęła cała wieczność.
– Chyba się zakochałem – stwierdził Gareth, patrząc na nieruchome pobo
jowisko – trochę też ogłuchłem.
Mordred uśmiechnął się tylko i ruszył biegiem przez dziedziniec, przeskakując
ponad ciałami. Nikt więcej nie próbował stawiać oporu. Zebrani na trybunach
czarownicy, dworzanie, nobile, elfickie damy oraz krzepkie krasnoludy, wszyscy
oni po prostu patrzyli w bezruchu. Zszokowani.
Mordred dopadł obłupanego monolitu, w którym spoczywał Miecz. Wbiegł
po stopniach i sięgnął do kieszeni po ładunki termitowe. Już miał wsunąć zapal
niki na miejsce, kiedy w jego głowie pojawiła się osobliwa myśl. Zdawało mu
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się, że kiedy tylko znalazł się blisko Miecza, jego serce poruszyło się niespokoj
nie, jakby coś przyciągało go w stronę barbarzyńskiego artefaktu. W umyśle
Mordreda pojawił się szepczący, delikatny, ale niemożliwy do odparcia rozkaz.
Schował ładunki wybuchowe do kieszeni.
– Co ty wyrabiasz? – zapytał Gareth, celując z karabinu w trybunę. – Mamy
wywalić to cholerstwo w powietrze! Jak inaczej chcesz się do tego dobrać?
Mordred nie odpowiedział. Chwycił za rękojeść Miecza, zaparł się noga
mi o twardą powierzchnię kamienia i pociągnął. Bez większego oporu ostrze
zaczęło wyłaniać się ze skały. Wyryte na nim krwawe symbole zapłonęły
wewnętrznym blaskiem, jakby klingę wypełniało szkarłatne światło. Mordred
uniósł Miecz wysoko nad głowę, aby wszyscy zebrani w Camelot mieszkańcy
Logris mogli zobaczyć, kto dobył ze skały ich przenajświętszą relikwię. Uniósł
go, po czym z całej siły trzasnął o skałę. Czerwony żar zgasł, gdy ostrze rozpadło
się na połowy.
– Cholera jasna, nie wiedziałem, że jesteś prawowitym dziedzicem tego
grajdoła. – Na twarzy Garetha malowało się szczere zdumienie.
– Nie wiesz o mnie jeszcze wielu rzeczy. Bierzemy fragmenty i wynosimy
się stąd.
***
Stojący w otwartych drzwiach śmigłowca Mordred spoglądał na przesuwające
się poniżej miasta, zamki oraz pradawne, upstrzone kurhanami knieje, zamiesz
kiwane przez elfy. Wkrótce ten świat pochłonie wojenna pożoga. Nieokiełznana
magia utopi krainę we krwi. Rozpoczną się prześladowania, noce rozświetlą
stosy, a gałęzie drzew, zamiast owoców, uginać się będą pod ciężarem wisielców.
Mordred spojrzał na leżący w ładowni worek na ciało, w którym spoczywały
zwłoki króla Artura.
– To koniec. – Wyszeptał sam do siebie.

Grzegorz Wielgus
Ekspert od grzebania szpadlem w ziemi, a także autor książek “Pęknięta korona”,
“Czarcie słowa”, “Krzyżowiec” oraz garści opowiadań treści rozmaitej.
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IX.
Paranoidalna
Spoglądałam tępym, niemal martwym wzrokiem w sufit, z rękami
ułożonymi na piersi w pozycji nieboszczyka spoczywającego w wygodnej
trumnie. Nie potrzebowałam dzisiaj patrzeć w lustro, żeby wiedzieć, jak
wyglądam. Roztrzepane włosy, cienie pod oczami, zmęczenie unoszące się
ciemną chmurą nad moją głową, charakterystyczna bladość skóry. A to
wszystko z powodu nocnej eskapady z Wyobrażalnym. Zastanawiałam się, jak
Niepohamowany zdołał do tego przywyknąć. Rano zawsze był pełen energii,
a przecież podążał za swoim kolegą każdego dnia. Mnie wystarczyła jedna
podróż i to niezbyt długa, aby spędzić resztę godzin z szeroko otwartymi oczami,
jakbym się bała, że Wyobrażalny w każdej chwili ponownie może wyjść ze swojego
pokoju i wznowić wędrówkę. W końcu po raz pierwszy wrócił do organizacji bez
kolejnej zabitej duszy na sumieniu.
W zasadzie nie zrobiłam niczego szczególnego. Po prostu cały czas
starałam się do niego mówić. Może to kwestia tego, że kiedy z kimś szłam
(choćby z lunatykującym chłopakiem) nie mogłam się powstrzymać od
nawiązania dialogu (tak, bywałam gadatliwa, choć na pewno nie tak bardzo jak
Niepohamowany). Oczywiście to nic nie dawało. Nie doczekałam się żadnej
odpowiedzi. W pewnym momencie z Wyobrażalnym zaczęło się jednak dziać
coś dziwnego. Zdawał się z czymś walczyć – ta walka była widoczna na jego
twarzy, w jego gestach i krokach, zupełnie jakby całe ciało zaczęło płonąć tą
nieokreśloną bitwą, chcąc wyrwać się spod kontroli niewidzialnych potworów.
Wyobrażalny zaczął lawirować pomiędzy drzewami, najwyraźniej tracąc
orientację w terenie, aż w końcu, zanim się obejrzałam, wpadł do jeziora.
Wtedy spanikowałam. Na szczęście udało mi się go w ostatniej chwili chwycić
za rękę i wyciągnąć na brzeg, zanim utonął. Cały czas do niego krzyczałam,
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bo bałam się, że mogło mu się coś stać. A kiedy w końcu otworzył oczy, spojrzał
na mnie i wypowiedział swoje imię. Po raz pierwszy zobaczyłam na jego twarzy
uśmiech, zapewne wywołany świadomością, iż tym razem nikogo nie pozbawił
życia. Przyznaję, wyglądał z nim na… o wiele mniej „martwego uczuciowo” niż
zwykle. Jakby na moment powrócił do bycia zwykłym nastolatkiem, który nie
ma nic wspólnego z całym tym wariactwem związanym z paranoidalnością. Nie
mogłam wytrzymać i sama szeroko się uśmiechnęłam. To oczywiście sprawiło,
że chłopak momentalnie zgasł. Spojrzał na mnie tymi wielkimi, przerażonymi,
szarymi oczami, jakby zdał sobie sprawę z tego, że nie jestem senną wizją,
tylko prawdziwym człowiekiem i to na dodatek nie tym, który powinien z nim
tutaj być. Mogłabym przysiąc, że zanim odwrócił wzrok, dostrzegłam na jego
twarzy rumieńce. Potem szybko, choć chwiejnie, podniósł się z ziemi i ruszył
w drogę powrotną do ASN. Cały czas podążałam jego śladem, tym razem nie
próbując go zagadać (nie pisnęłam nawet słówka, bo czułam, że potrzebuje
czasu, aby nacieszyć się w spokoju tym, co właśnie się wydarzyło czy może
raczej nie wydarzyło). Milczeliśmy aż do momentu, w którym nie znaleźliśmy
się nieopodal pokoju Wyobrażalnego. Kiedy chwycił za klamkę, chciałam się
z nim pożegnać, ale zanim otworzyłam usta, spojrzał na mnie kątem oka i rzekł:
– Dobranoc.
Nie zdążyłam zareagować, bo już zamknął za sobą drzwi. Swoje ciche,
zdziwione życzenie miłej nocy rzuciłam więc w pustą przestrzeń. Może to
błędne rozumowanie, ale odnosiłam wrażenie, że Wyobrażalny nieco zmienił
nastawienie w stosunku do mojej osoby. Chyba że to po prostu chwilowa
akceptacja wywołana zdezorientowaniem. Nieważne – byłam dobrej myśli.
Zresztą jak zawsze.
Zapewne gdybym obudziła się w zwykły poranek, mogłabym zmrużyć oczy
(przynajmniej do czasu, kiedy Niepohamowany z Nieobliczalną nie zaczną
swojej codziennej strzelaniny), ale niestety musiałam postawić zmarznięte
stopy na szarej posadzce i ruszyć swoje skostniałe ciało z trumny zwanej
łóżkiem na spotkanie, które wszyscy w organizacji ASN określali mianem „kółka
terapeutycznego” (w duchu nazywałam je Spotkaniem Anonimowych Świrów).
Odbywało się ono w każdy czwartek, a jego organizatorem był Nathaniel –
jedyna osoba interesująca się naszym marnym losem. Poranne pogadanki nie
trwały na szczęście długo, ponieważ z tego, co słyszałam, jedyną rozmowną
osobą był zawsze Niepohamowany, który z pełnym entuzjazmem streszczał
tydzień każdego członka ASN. Również i tym razem.
Usiadłam na krześle, ukradkiem ziewnęłam i mimowolnie spojrzałam
na Wyobrażalnego, który ulokował się naprzeciw mnie. Okazało się, że on
również patrzył w moją stronę. To dlatego posłałam mu lekki uśmiech. Oczywiście
zareagował na niego wyłącznie zmarszczeniem czoła i odwróceniem wzroku.
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Czyżby ktoś był zawstydzony naszą wczorajszą randką w lesie? Miałam ochotę
jawnie zachichotać, ale się od tego powstrzymałam.
Próbowałam przesłać chłopakowi gestami cichą wiadomość: „pochwal się
wszystkim, czego wczoraj nie zrobiłeś”, ale ten nie reagował. Udawał, że badanie
sczerniałego liścia, który właśnie opadł z kwiatka doniczkowego na podłogę, jest
o wiele bardziej interesujące niż ja. To chyba oczywiste, że nie zamierzałam tego
zachowywać w tajemnicy?
Kiedy Niepohamowany był w trakcie długiej opowieści o tym, jak to
wspaniale bawił się przez cały tydzień, w wyjątkowo niekulturalny sposób
weszłam mu w słowo:
– Wyobrażalny ma coś do powiedzenia.
W tej sytuacji nawet Niepohamowany nie robił mi wyrzutów. Wszyscy
jak jeden mąż spojrzeli w moim kierunku. Nathaniel był zdziwiony, Bezładna
zdezorientowana, zupełnie jakby ktoś wyrwał ją właśnie z głębokich
rozważań, Nieobliczalna jak zawsze spoglądała na mnie z miną bez wyrazu,
Niepohamowany przyłożył dłoń do ust, najwyraźniej udając nastolatkę
nastawioną na nowe ploteczki, a Wyobrażalny posłał mi zmieszane spojrzenie,
które z każdą kolejną sekundą zmieniało się w inne stadia emocjonalne:
poczynając od przerażenia, a kończąc na złości.
– Wcale nie mam – burknął w końcu chłopak.
– Masz – odpowiedziałam, posyłając mu najbardziej niewinny uśmiech
pod słońcem. – Oboje dobrze o tym wiemy.
– Nie mam. – Tym razem wysyczał te słowa przez zaciśnięte zęby, jakby lada
chwila miał wybuchnąć gniewem. Nawet jego zwyczajowo chłodne oczy sypały
teraz iskrami w moim kierunku.
– Masz – powtarzałam twardo, przybierając wyzywający wyraz twarzy.
Dla zwiększenia swojej przewagi założyłam nogę na nogę. Uniosłam również
podbródek. Od zawsze uważałam, że mowa ciała była w rozmowie bardzo
ważna. Właśnie przybrałam postawę dominującą.
– Twoją superzdolnością, dzięki której tutaj jesteś, jest czytanie w myślach?
– spytał Wyobrażalny z cieniem ironii w głosie. Skrzyżował ręce na piersi, choć
raczej w geście zamkniętości.
– Moją superzdolnością od wczoraj jest ratowanie lunatykujących chłopców
wpadających bezwolnie do jeziora – odpowiedziałam słodkim głosem,
uśmiechając się z rozbawieniem.
Chłopak podniósł się z siedzenia, zaciskając pięści, jakby był go
towy mi przywalić. Jednak z jego strony równało się to jedynie
z okazywaniem płomiennych emocji, których nie potrafił zamienić w inny, bardziej
odpowiedni argument. Widocznie nikt go nie nauczył, jak walczyć na słowa,
chociaż musiałam przyznać, że jak na początkującego miał dobre wejście.
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Niepohamowany zagwizdał, o dziwo nie komentując naszego
przedstawienia, odezwał się natomiast Nathaniel, który wyglądał na wyjątkowo
zadowolonego.
– Musieliście nawiązać ze sobą dobry kontakt, skoro w końcu okazujesz
emocje. – Spojrzał na Wyobrażalnego, który tylko cicho prychnął i opadł
z powrotem na krzesło, kuląc się w sobie jak niezadowolone z przegranej dziecko.
Postanowiłam przejąć inicjatywę.
– Wyobrażalny wczoraj po raz pierwszy nikogo nie zabił – powiedziałam
z uśmiechem.
Dopiero po chwili stwierdziłam, że to bardzo dziwny powód do radości.
Mówiłam o tym jak o przyziemnej sprawie pokroju pierwszej jazdy
rowerem bez upadku, którą odbyło moje dziecko, a przecież pozbawianie życia
niewinnych ludzi było zbrodnią. Klimat ASN chyba źle wpływał na moje poczucie
moralności. Tylko czy mogłam mieć za złe Wyobrażalnemu, że nieświadomie
podczas snu zabijał losowego człowieka? Nie chciał tego robić. Może to dlatego
w takim momencie zacierała się granica pomiędzy tym, co złe a dobre? Dobro
tu nie istniało, zło było raczej samoczynne – po prostu się działo, niezależnie od
naszej woli. Nikogo nie mogłam tutaj nazwać pozbawionym serca mordercą.
– To świetna wiadomość! – powiedział z entuzjazmem Nathaniel. – Chcesz
nam o tym opow…
– Nie – padła krótka i dosadna odpowiedź, która nie była jednak
nieprzewidziana.
– No dobrze. – Mężczyzna chrząknął w pięść. – Mam jednak nadzieję,
że z czasem się na nas otworzysz i zechcesz nam…
– Nie.
Tym razem Wyobrażalny podniósł się z krzesła i po prostu wyszedł
ze stołówki.
– Cóż. – Nathaniel klepnął dłońmi w kolana, próbując się sztucznie
uśmiechnąć. Uczepiony, który siedział mu na głowie, wydawał się być nieco
zmieszany. – Myślę, że na tym możemy zakończyć nasze posiedzenie. Cieszę się
jednak, że było ono niezwykle owocne. Wyobrażalny zapewne jeszcze dojdzie
do momentu, w którym będzie się z nami dzielił swoimi przemyśleniami.
Sam w to najprawdopodobniej nie wierzył, sądząc po jego potworze, który
potrząsał głową, zupełnie jakby sugerował wszystkim Niezidentyfikowanym,
że tak się nie stanie.
Spojrzałam na siebie z Niepohamowanym. Wymieniliśmy znaczące, wręcz
łobuzerskie uśmieszki. Czasami dobrze wiedzieć o kimś coś, z czego sam nie
zdawał sobie sprawy. Nathaniel miał w sobie wiele sprzeczności, co na szczęście
nie znaczyło, że był złym człowiekiem. Wręcz przeciwnie – chciał dobrze, a to
nie zawsze szło w parze ze szczerością.
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Spotkanie zostało oficjalnie zamknięte. Każdy poszedł w swoją stronę.
Poczekałam, aż wszyscy Niezidentyfikowani znikną z mojego zasięgu wzroku,
a następnie ruszyłam za Nathanielem. Wystarczyło, że nieco wydłużyłam krok,
a już niedługo potem znalazłam się obok niego. Nie wyglądał na zaskoczonego
moją obecnością. Najwyraźniej spodziewał się, że wkrótce się do niego odezwę.
– Jak ci się mieszka z resztą? – spytał od razu z miłym uśmiechem.
Uczepiony siedzący na jego ramieniu nieco mnie rozpraszał swoimi
maleńkimi, ciekawskimi, świecącymi ślepiami, które we mnie wlepiał. Starałam
się go ignorować i raczej spoglądać na Nathaniela.
– Bardzo… intensywnie – odpowiedziałam dyplomatycznie. – Potrzebuję
jeszcze trochę czasu, żeby znaleźć odpowiedniejszy epitet.
– W porządku. – Mężczyzna wzruszył ramionami. – Jeżeli tylko będziesz
chciała, wiesz, że możesz ze mną porozmawiać. – Puścił do mnie oczko
w taki sposób, jakbym była jego kilkuletnią pacjentką. Brakowało jeszcze, żeby
z kieszeni wyjął przekupnego lizaka.
– Tak, tak – odpowiedziałam szybko. – Prawdę powiedziawszy to… chciałam
z tobą o czymś porozmawiać.
Zdziwiony Nathaniel przystanął przed swoim gabinetem. Chyba się wahał,
sądząc po reakcji jego Uczepionego, ale w końcu otworzył drzwi i wpuścił mnie
do środka, dłonią czyniąc gest oznaczający zaproszenie.
Weszłam do pomieszczenia, jakbym to ja tutaj mieszkała. Chwilę potem
usiadłam na krześle, założyłam nogę na nogę i poczekałam, aż Nathaniel zjawi
się po drugiej stronie biurka z dwoma kubkami wypełnionymi świeżą kawą.
Jeżeli był od czegoś uzależniony, to z pewnością od kawy. A ja bynajmniej nie
narzekałam na ten niewinny akt gościnności, kiedy się nią ze mną dzielił.
Zapamiętał nawet, że jej nie słodzę. To całkiem urocze. Gdyby mój biologiczny
ojciec nie żył, mogłabym go adoptować w zastępstwie. Na pewno by się nadawał.
Kiedy Nathaniel usiadł na fotelu i uniósł kubek, zaatakowałam:
– Możesz udostępnić mi informację o pozostałych członkach ASN? Mam
na myśli Niezidentyfikowanych, rzecz jasna.
Mężczyzna mało nie zakrztusił się kawą. Na szczęście obyło się bez
gruźliczego kasłania, za to spojrzał na mnie z powagą i odpowiedział krótko:
– To ściśle tajne informacje.
– A kto je zastrzegł? – spytałam, unosząc wysoko brew.
– Zarząd.
Za szybka odpowiedź.
– Czyli?
Chciałam taktycznie oprzeć łokcie o biurko i pochylić się do przodu, aby
spojrzeć mu głęboko w oczy, ale zanim wypełniłam w pełni swoje zamiary,
rozległo się pukanie.
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– Poczekaj chwilę – powiedział Nathaniel miło, może nawet za miło,
obdarzając mnie niewinnym wręcz uśmiechem. Następnie podniósł się z fotela
i ruszył w kierunku drzwi.
Chyba nikt nie sądził, że byłam tak głupia, żeby spytać jednego z głównych
psychiatrów tego tajemniczego stowarzyszenia o informacje, które z pewnością
były zastrzeżone i niedostępne dla osób postronnych, z rzeczywistym zamiarem
ich uzyskania. Właśnie w taki sposób zdobyłam informacje, że takie dokumenty
na pewno istnieją. I że muszą znajdować się gdzieś w tym pokoju.
Nathaniel wyszedł z gabinetu. Za drzwiami usłyszałam cienki,
zaniepokojony głos, który należał do Bezładnej. To również było
częścią mojego planu. Doskonale wiedziałam, że się tutaj zjawi. Nie
pohamowany wspominał, że nigdy nie wystarczają jej krótkie kółka
terapeutyczne, dlatego dosłownie kilka minut po ich zakończeniu zjawiała się
w jego gabinecie Nathaniela, aby pożalić mu się z czegoś, o czym nie mogła
powiedzieć w obecności reszty Niezidentyfikowanych. Zazwyczaj narzekała
na to, że Niepohamowany i Nieobliczalna zachowują się w sposób daleko
odchodzący od normy.
Z prawej kieszeni bluzy wyjęłam saszetkę z proszkiem (dzień wcześniej
nabyłam ten specyfik w pobliskiej aptece), rozdarłam ją na brzegu i bez
zastanowienia wsypałam jej zawartość do kubka z kawą Nathaniela. Bezgłośnie
zamieszałam w nim łyżeczką, a następnie opadłam z powrotem na krzesło. Moja
misja przebiegła pomyślnie.
Dopiłam ciepły, słodkawy napój, który przyrządził mi nasz opiekun,
odczekałam dla rozwagi kilka minut, a następnie ruszyłam w stronę wyjścia,
ostrożnie otwierając drzwi.
Bezładna dostrzegłszy mnie, zastygła w bezruchu z otwartymi ustami,
od razu płonąc rumieńcem, jakby została przyłapana na gorącym uczynku.
W zamian uśmiechnęłam się do niej uroczo, chcąc przekazać, że niczego
nie słyszałam.
– Moja sprawa nie była tak ważna, więc myślę, że was zostawię –
powiedziałam.
Nathaniel wyglądał na nieco zawiedzionego. Najwyraźniej zamierzał
użyć mnie jako wymówki, aby Bezładna przestała ze swoimi wyżaleniami
powtarzającymi się każdego tygodnia. Cóż, niedługo będzie miał inną wymówkę.
Pomachałam im i ruszyłam w stronę swojego pokoju.
Teraz pozostało mi tylko czekać.
***
W Amerykańskim Stowarzyszeniu Niezidentyfikowanych trudno było
o jakąś nadzwyczajną rozrywkę, która wypełniłaby nam większość dnia.
Każdy zajmował się tutaj sobą. Okazyjnie w pełnym składzie widywaliśmy
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się w stołówce czy na co tygodniowym kółku terapeutycznym. Zdarzało
się, że raz na jakiś czas dwójka z nas szła na zakupy do marketu. Były
jeszcze weekendowe wypady do lasu, żeby zapolować na Szwendacze, a także
okazyjne podążanie za nagimi pośladkami Wyobrażalnego. Resztę
wolnego czasu, którego mieliśmy aż nadto – w końcu żadne z nas nie
musiało ani pracować, ani się uczyć – spędzaliśmy na niczym. Gdy
bym miała zgadywać, co robi reszta moich towarzyszy, powiedziałabym,
że Wyobrażalny na pewno całymi dniami leży na łóżku i wgapia się
w sufit, próbując nie zasnąć. Bezładna zapewne płacze, okazyjnie
zadręczając ludzi wokół swoimi opowiastkami z poprzedniego życia.
Nieobliczalna musiała siedzieć w ciemnicy, jeść ulubione chrupki i polerować
bronie, natomiast Niepohamowany szukał wrażeń, szwendając się po okolicy,
a także od czasu do czasu wpadając na pogawędkę do któregoś z pozostałych
członków ASN. Co ja robiłam, siedząc w pokoju? Zapewne niewiele więcej niż
reszta. Jakiś czas temu odwiedziłam bibliotekę i wypożyczyłam kilka książek.
Teraz czytałam właśnie jedną z nich.
Po godzinie niezbyt intensywnego skupiania się na lekturze, usłyszałam
kroki, których oczekiwałam, a następnie trzaskające drzwi od łazienki.
Wtedy podniosłam się z łóżka i jak gdyby nigdy nic wyruszyłam do gabinetu
Nathaniela. Musiał mi niestety wybaczyć użycie środków przeczyszczających.
Kiedy chciałam coś osiągnąć, chwytałam się różnych pomysłów, które nie
zawsze wydawały się być moralne.
Niemal bezgłośnie wślizgnęłam się do pustego pomieszczenia wypełnionego
kubkami po kawie i papierami. Domyśliłam się już, że informacje, które mnie
interesują, zapewne nie będą znajdowały się na wierzchu, ale nie sądziłam
również, żeby były pod kluczem, w końcu Nathaniel nie miał przed kim kryć
tych papierów. Dotąd żaden członek Niezidentyfikowanych (pomijając Nie
pohamowanego, który prowadził z nudów obserwacje, a następnie wyciągał
informacje z ludzi z pomocą manipulacji) raczej nie interesował się swoimi
kolegami. Ze mną było nieco inaczej – nie dość, że chciałam wygrać zakład,
to jeszcze zaspokoić swoją wewnętrzną ciekawość.
Pierwszym miejscem, do którego sięgnęłam, okazała się szuflada przy
biurku. Napotkałam co prawda stos papierów, ale niestety nie tyczyły
się tego, czego szukałam. Odpowiedź znalazłam jednak w szafce niżej.
Kiedy ją otworzyłam, już z daleka dostrzegłam drukowany napis: „Notatki
o Niezidentyfikowanych”. Bingo.
Usiadłam po turecku na podłodze i otworzyłam teczkę. Pierwszą osobą,
którą napotkałam, okazała się Bezładna. Nazywała się Shia NakamuraYang i miała dziewiętnaście lat, była więc ode mnie kilka lat młodsza.
Nathaniel odręcznie napisał, że charakteryzowało ją rozdwojenie jaźni. To
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wiele wyjaśniało. Może dziewczyna wcale nie uchodziła za nieuleczalną
kłamczuchę, tylko po prostu każda z jej rozczepionych części głosiła
własną prawdę?
Przewróciłam kartkę na drugą stronę. Tym razem napotkałam Nieobliczalną,
zwaną również Canarią. Nie dowiedziałam się jednak więcej niż z zeszytu
z zapiskami Niepohamowanego. W tym przypadku chłopak dokonał naprawdę
niezłego researchu.
Kolejna strona – kolejna osoba, tym razem Niepohamowany. Nieco się
zawiodłam, kiedy zobaczyłam, że jedyne informacje, jakie się tutaj znajdują,
dotyczą obserwacji, które Nathaniel przeprowadził w związku z jego postawą.
Nic, czego bym już nie wiedziała. Imię i nazwisko – brak. Wiek – brak. Przeszłość
– nieznana. Czyżby chłopak nie przyznawał się do swojej dawnej tożsamości?
To bardzo interesująca sprawa. Być może, pomimo swojej gadatliwości oraz
energicznego usposobienia, uchodził za jedną z najbardziej tajemniczych osób,
które tutaj mieszkały? Niepohamowany nie był głupi. Wiedział, jak odwrócić od
siebie uwagę innych. Pytanie tylko: po co?
Westchnęłam z zawodem i spojrzałam na ostatnią już stronę, która powinna
dotyczyć Wyobrażalnego. Oprócz jego prawdziwego imienia i nazwiska, a więc
Blaven Ashmore (chociaż pół punktu dla mnie za dowiedzenie się, jakie nosił na
zwisko), na samym środku widniał ogromny, zadrukowany napis: „Zastrzeżone”.
Wychodziło na to, że moje poszukiwania okazały się owocne wyłącznie
w przypadku niejakiej Shii Nakamury-Yang. Cóż, nie mogłam narzekać – lepsze
to niż nic. Przynajmniej nie zjawiłam się tutaj na darmo.
Wyrwałam kartkę z informacjami, które dotyczyły Bezładnej, schowałam
teczkę z powrotem do szafki, w duchu obiecując sobie, że w odpowiednim
momencie zwrócę niezauważenie papierową zdobycz. Po prostu najpierw
zapoznam się w moim zaciszu z uzyskanymi danymi.

Marlena Urbaniak
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Przepraszam Was najmocniej – który to już raz? – ale muszę sobie zrobić dwa
dni przerwy od Spider Kinga. I to nie dlatego, że zasnąłem / zawaliłem / spóźniłem
się / mam za dużo roboty. Tym razem sprawa jest nieco bardziej osobista. Tak,
to chyba dobre słowo. Może nie każdy z Was to zrozumie, może pomyślicie sobie, że mi odbija, ale po takich mocnych scenach jak ostatnio muszę sobie zrobić
przerwę. Za dużo emocji, niebezpieczeństwo, napięcie. Jack był bliski śmierci. Jakoś
to na mnie podziałało. Jestem nieco roztrzęsiony. Jakbym sam to wszystko przeżył.
Nie wiem, jak to opisać, jak wyjaśnić. Mieliście kiedyś coś takiego? Może czytaliście
powieść, która tak Was porwała, że zdawało się Wam, iż jesteście częścią tych
wydarzeń, może nawet głównym bohaterem? A może sami próbowaliście kiedyś
coś napisać, może piszecie, a może już napisaliście, i tak się rozpłynęliście w akcie
twórczym, iż wydawało się Wam, że żyliście w świecie swojego utworu? Ja chyba
tak mam. Kiedy siadam do pisania, to na chwilę rzeczywistość przestaje istnieć;
zapominam, że jestem Andrzejem, liczy się tylko Jack i jego perypetie. Mój umysł
odlatuje, znika stres, obowiązki, wszystko. Wyznam Wam, że tak dalece się
rozpłynąłem w świecie Jacka, że mnie też boli grzbiet! Zupełnie jakbym przywalił
nim o ścianę korytarza, uciekając przed mordercą etc. itd. itp. :)
Wiem, wiem. Grzbiet boli mnie tylko z tego powodu, że tyle siedzę nad
klawiaturą, kręgosłup ma już pewnie dość. Nie jestem tak zakręcony na S
 pider
Kingu, by sądzić, że odczuwam to, co Jack, nie martwcie się i nie dzwońcie do
psychiatryka! :) Ale zabawne, że mój kręgosłup ma dość teraz, kiedy i Jack
oberwał, co?
Ale, ale. Żeby nie było, że w tym poście tylko narzekam – przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. Podziękowania! Dziękuję Wam wszystkim, moi Drodzy! Dziękuję
Wam, że czytacie! Widzę, że strona zalicza coraz więcej wejść. Ale na tym nie
koniec. Pojawiły się pierwsze opinie. Pionierem jest pewien gość. Nie zamieścił
oceny na stronce, a odezwał się do mnie mailowo, i jest to bardzo miła recenzja.
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Aż trudno mi ją tu powtórzyć, tak wiele było w niej superlatyw, że szczerze
mówiąc, głupio mi się chwalić nimi przed Wami – wyszedłbym na aroganckiego
buca! – ale chcę napisać z głębi serca: dzięki, Emteroo, że przeczytałeś, podobało
Ci się i w ogóle… Mam nadzieję, że następne części Cię nie zawiodą.
Kolejne opinie otrzymałem przez słynną niebieską stronkę. Również rozgrzały
me serce – że coraz lepiej mi idzie, że się rozwijam i rozkręcam. To naprawdę
budujące słowa i serdecznie, z całego serca, dziękuję za nie! :) Miło to czytać.
Wiadomo – słabo usłyszeć/przeczytać/dowiedzieć się, że się stoi w miejscu
(no chyba że jest to miejsce naprawdę dogodne, na wysokim poziomie, niemniej
nawet nim można się zmęczyć i chciałoby się wspiąć wyżej), ale najgorsze to
usłyszeć/etc., że się cofnęło. Tak więc cieszę się strasznie, że nie stoję w miejscu,
tylko prę do przodu.
Mam zresztą nadzieję, że nikogo z Was nie zawiodę. Zachęcam do dzielenia się
opiniami na temat Spider Kinga – czy to dobrymi, czy złymi. Krytyka pozwala się
rozwijać, a pochwała daje energię, by działać.
Tymczasem spadam – na dzisiaj skończyłem pracę nad TĄ DRUGĄ książką :) ,
a pogoda jest ładna, chcę ją wykorzystać. To będzie mój pierwszy spacer od…
nie wiem kiedy. Wam też radzę skorzystać z aury, nigdy nie wiadomo, kiedy
się popsuje. :)
***
Z planów nici.
Miałem iść na miasto, do parku, Xavier wszystko popsuł. Zaczepił mnie
pierwszy raz od dawna.
Jak zwykle pod krawatem, jak zwykle z włosami na żel. Jakiś szpanerski zegarek za tysiąc pięćset, teczka ze skóry w drugiej łapie. Kiedy wylazł,
przyspieszyłem kroku. Myślałem, że wyminę. Otworzył gębę, niestety. Jak mnie
zawołał, to wiedziałem już, że znowu zacznie nawijać o pieniądzach. W sumie się
nie pomyliłem, ale tym razem był agresywniejszy.
Bez wstępów, bez krępacji, powiedział o dzianym kliencie, którego naciągnie
na jakieś kompletnie bezsensowne ubezpieczenie. Potem oznajmił, ile kasy
za to zgarnie. Próbowałem zwiać. Kazał mi słuchać, bo i tak przecież nie mam nic
do roboty.
Właśnie tak – kazał. Wydał mi rozkaz, jakbym był jego pracownikiem.
Gorzej – niewolnikiem. Jakby to były czasy feudalne i pan kazał słudze stać
i słuchać. Ale to nic w porównaniu z tym, co gadał.
„Jak można tak żyć? Za takie marne pieniądze? Co to za zawód w ogóle – pisa
nie historyjek? Jaki z tego pożytek? Komu to potrzebne?”
W sumie sam nie wiem komu.
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„Ja zarabiam ogromną kasę, a ty? Kim ty jesteś?”
„Jesteś pasożytem. Żerujesz na frajerach.”
„Pewnie kradniesz. Musisz kraść, książek nikt nie kupuje.”
Poszedł, zostawiając mnie z otwartą gębą. Nawet nie zdążyłem odpowiedzieć.
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale w sumie ciekawe, jak ludzie mnie
postrzegają. Xavier ma rację pod tym względem, że rzeczywiście, można by
się zastanawiać, jaki jest sens tego, co robię. Komu to w ogóle potrzebne?
Komu sztuka – jakakolwiek, przez duże i małe ‘sz’ – jest do czegokolwiek potrzebna? To nie chleb, woda, czy papier toaletowy. Tu może ma rację.
(Że żeruję na frajerach – to ciekawe słowa z ust kogoś, kto oszukuje ludzi; może
różnica w tym, że jego ofiary są dziane?)
Komu to wszystko potrzebne i jaki jest sens mojej twórczości?
A pies by mu mordę lizał! Ludziom potrzebna jest rozrywka po ciężkim dniu
pracy, potrzebne chwilowe zapomnienie o szarej rzeczywistości, potrzebna jest
fikcja. Fikcja to ucieczka przed bólem, zmęczeniem, strachem, a także ćwiczenie
intelektualne, bo refleksja nad fikcją prowadzi do refleksji nad życiem, to lustro,
jak u Stendhala. Jest potrzebna, by nie oszaleć.
Wkurzył mnie strasznie. Odechciało mi się spacerów, wróciłem do domu.
Ciekawe, co on tu robi, skoro zarabia tyle kasy? Nie może kupić sobie willi?
Coś tu jest nie tak. Może warto zabawić się w Jacka i rozwiązać tę zagadkę?
Kolejna ciekawostka (NA PATREONA?) – postaci Anny dałem trochę cech
Xaviera (no, może też mojego wydawcy, ale głównie Anny – TEGO NIE WPISUJ DO
POSTA! :D ). A na pewno ją i Xaviera łączy jedno – oboje strasznie wkurzają Jacka
i mnie. Najistotniejsza różnica? Anna ma cechy pozytywne.
I jeszcze jedna (Patreon!):
Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę na to, że Jack ma pewne… kłopoty
z kobietami. Anny nie cierpi, a z rozpracowywania niewiernych żon czerpie
satysfakcję. Kiedy nakrywa partnerkę klienta na zdradzie, czuje się tak, jakby
odniósł zwycięstwo nad Anną. Gdy zgłasza się do niego zdradzana kobieta, mina
mu rzednie, na domiar złego częściej wynajmują go niewiasty. Ale i to Jack potrafi
sobie zracjonalizować, uważając, że po prostu kobiety są bardziej zazdrosne
i nie mają problemu z wynajęciem detektywa. Ktoś mógłby wręcz rzec, że jest
mizoginistyczny. Może znajdą się tacy, którzy zwrócą uwagę na pokrewieństwo
naszego Spider Kinga z literaturą noir; słyszę czasem, że ci detektywi z czarnych
kryminałów to mizogini byli. Ale czy naprawdę takim mianem można określić niemal rycerskiego Philipa Marlowe’a? Wydaje mi się, że nie. Mówi się, że główny
bohater jest odbiciem myśli autora, czasem nawet podświadomych, a także
problemów, które go gnębią. I tu też bym się nie zgodził. Ja nigdy nie miałem
kłopotów z kobietami. Nigdy nie miałem takiej Anny. Z moją ukochaną przeżyłem
piękne chwile, chwile, które niestety się skończyły, ale rozeszliśmy się w dobrych
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s tosunkach. Po prostu musiała wyjechać do innego kraju – nie będę tu opisywał
szczegółowo tej sytuacji, dość napisać, że jej decyzja związana była z kwestiami
po trosze osobistymi, po trosze zawodowymi. Ja zostałem w Polsce, bo musiałem,
miałem tu ważne sprawy i zobowiązania. A przynajmniej tak wtedy mi się
wydawało. Przyznam, że do dziś żałuję tej decyzji. Nic nie było tak ważne, żeby
z nią się rozstać, wszystko dało się poukładać albo zacząć od nowa, a teraz jest
już niestety za późno. Dlatego, moi Drodzy, jeśli znajdziecie się w podobnej sytuacji – nigdy się nie wahajcie! Czas płynie szybko, na nikogo się nie ogląda, a szkoda
potem wyrzucać sobie błędne decyzje. Oczywiście nie znaczy to, że ja sobie dalej
wyrzucam. Nie, dawno to już przerobiłem, ale mimo wszystko szkoda. To zresztą
kolejna sprawa, która różni Jacka i mnie – on nie może zapomnieć o przeszłości,
nie może się z nią uporać, ciągle w niej żyje, zostając gdzieś z tyłu, za światem,
który pędzi do przodu. Wydaje mi się, że z tego powodu chwyta się tych starych
przedmiotów i nie potrafi, a wręcz nie chce, korzystać z nowości technologicz
nych – w przeszłości czuje się jakby bezpieczniej. To świat, który rozumie i do
którego chciałby wrócić. A może po prostu ciągle żałuje złych decyzji i marzy
o tym, że znów ma osiemnaście lat, by spróbować poukładać swe życie na nowo.
Ma przy tym nadzieję, że za drugim razem postąpiłby mądrzej. Czy rzeczywiście
by tak było? Sam nie wiem. Ja w każdym razie nie chwytam się tak przeszłości, nie
myślę o niej ciągle. Idę do przodu. Staram się z każdego dnia czerpać coś nowego.
Kocham ludzi. Poznaję nowych. No i pomimo tego że mój związek z ukochaną
tak się zakończył, nie unikam kobiet, obawiając się, że mogłyby mi przypomnieć
o dawnej miłości. Mam wiele koleżanek.
Ale choć nie zgadzam się z Jackiem, to mogę go w jakimś stopniu zrozumieć.
Swoje przecież przeszedł. Być może gdybym był na jego miejscu, to też bym miał
takie spojrzenie na życie.
Wiem, że najgorsze, co autor może zrobić, to zasypać czytelnika dużą ilością
niepotrzebnych informacji. Albo nawet nie – chodzi przede wszystkim o to, w jaki
sposób te fakty są przekazywane. Jeśli dobrze wplecione w materię opowieści, jeśli
pisarz odsłania przed Odbiorcą tajemnicę po kawałeczku, a nie nagle zalewa go
strumieniem wiedzy, to OK. Jeśli postać mówi coś tylko po to, by oświecić Czytelnika, a dla niej samej jest to rzecz oczywista („Jak dobrze wiesz, mam na imię Adam,
Robercie, mój najlepszy przyjacielu, którego znam od piętnastego roku życia,
i wespół żyjemy w Warszawie, stolicy Polski, kraju położonego w Europie centralnej…”), to jest to błąd, bo wybija Odbiorcę ze świata przedstawionego (ponieważ
ten wyraźnie widzi, iż to nie słowa postaci, a autora). Amerykanie mówią na to
infodump, wysyp (wywalenie) informacji. Wiem, że nie powinienem tego robić.
Ale moi Patroni muszą mieć przecież coś z tego, że mi pomagają. Szanuję wszystkich Czytelników i jestem im wdzięczny za wsparcie, ale oczywiście jeśli ktoś robi
to nieco bardziej, to musi coś dostać. A jako że w powieści raczej nie będzie okazji
97

Pajęczyna
o tym pisać – bo nie będzie to za bardzo związane z fabułą – to tutaj i teraz zdradzę
Wam nieznane fakty z życia Jacka. Oczywiście nie będzie to cała biografia, bo to
mijałoby się z celem.
JEŚLI TO CIĘ NIE INTERESUJE / NIE CHCESZ TEGO CZYTAĆ / WOLISZ
POCZEKAĆ, AŻ SKOŃCZYSZ CAŁEGO SPIDER KINGA… NO, Z JAKICHKOLWIEK
POWODÓW, TO TU ZACZYNA SIĘ HISTORIA JACKA I TU MOŻESZ PRZERWAĆ :)
[FRAGMENT DLA PATRONÓW] Jak mogliście się domyślić, Jack nie marzył
o byciu prywatnym detektywem, lecz o karierze muzyka jazzowego. Jeszcze jako
dziesięcioletni chłopiec znalazł się w lokalu stylizowanym na czasy prohibicji.
Poszedł tam z ojcem, zawodowym muzykiem, pewnego burzowego wieczora, kiedy
to matka była akurat u swoich rodziców. Ojciec miał się w tej restauracji spotkać
z dzianym, a przy tym dziwacznym gościem, chyba kolegą z orkiestry.. Człowiek ów
nie wiedział już, co z kasą robić, toteż co chwilę wpadał na nietuzinkowe pomysły
inwestycyjne. Wtedy miał zamiar wybudować na przedmieściach amerykańskiego
miasta zamek rodem z europejskiego średniowiecza, małą fortecę z wieżyczkami,
gargulcami, wielką bramą i wszystkim tym, co się kojarzy romantykom z ponurym gotykiem. I nie w celach komercyjnych, to można by jeszcze zrozumieć; zrobić
taki skansen i wpuszczać turystów, którzy z różnych względów nie wybrali się
i nie mieli zamiaru wybrać się do Europy, by oglądać oryginały. Nie, ten niezwykły
gość – oblany chyba pięcioma litrami ostrych perfum przywodzących na myśl setki kwiatów więdnących w czerwcowym słońcu, z wielką czarną kryzą okalającą
gruby kark (w której zresztą, zdaniem Baranskiego juniora, wyglądał strasznie
głupio), nakazujący zwracać się do siebie per „Ludwiku” – nie był zainteresowa
ny zyskiem. Chciał wznieść ten zamek, by – jak sam to określił – „wzbogacić
monotonne budownictwo amerykańskie”.
Jack nie zapamiętał nazwiska śmiejącego się co chwilę kolesia. Był bardzo
miły dla dzieciaka, zmierzwił mu włosy, obejrzał jego dłonie i orzekł, że są to
dłonie przyszłego wirtuoza skrzypiec. Udzielił też malcowi życiowej rady: „nigdy
nie wyrośnij na jakiegoś zapatrzonego w kasę kapitalistę, który dla forsy
poświęca wszystko, niczym się nie interesuje i nikogo nie kocha”. Potem dorośli
zatopili się w rozmowie o różnych poważnych sprawach, a mały Jack szybko
się tym znudził i zaczął przyglądać dającemu tego wieczora koncert zespołowi
jazzowemu. I nagle coś się w nim poruszyło. To nie była relaksująca muzyka, przy
której można jeść sałatkę, tylko eksperymentalne dźwięki, mroczniejsze, pulsują
ce basem, przeszywające nerwy słuchacza przenikliwym wrzaskiem saksofonu.
Jack mógł przysiąc, że w lokalu zrobiło się duszniej, jakby powietrze stało się
cięższe. Wtedy pokochał jazz i zapragnął go grać.
Może domyślacie się, co było dalej?
Oczywiście! Ojciec, jako zawodowiec występujący w filharmonii, nie patrzył
łaskawym okiem na fascynację syna, ale na początku przyzwalał na to, by malec
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nauczył się grać na saksofonie, zakładając, że miłość do pośledniejszej muzyki
popularnej jest jedynie chwilowym zauroczeniem, które niedługo zniknie, a gdy
chłopak trochę podrośnie, przerzuci się na muzyką klasyczną i pójdzie w ślady
rodziciela. Natomiast juniorowi zainteresowanie starszego Baranskiego jego lekcjami z początku się podobało, jak to dziecku pragnącemu uwagi i aprobaty ro
dziców. Lecz nawet kochający ojca malec potrafił wyczuć jego awersję do jazzu
i lekką pogardę dla saksofonu. Potem senior posłał go do szkoły muzycznej,
gdzie jednak nie uczono tego, o czym Jack zamarzył. Radość chłopaka powoli się
rozwiewała, by w końcu ustąpić miejsca niechęci do kolejnych lekcji i ciągłych
połajanek ojca, wiecznie niezadowolonego z postępów potomka – tutaj coś nie tak
z rytmem, tu wkradł się fałsz, tam niepotrzebnie pozwolił sobie na improwizację,
a przecież nuty na papierze są niezmienne, nie powinien się z nimi mocować
nawet Samson. Młodzieniec z coraz większym obrzydzeniem patrzył na hołubiony
niegdyś instrument. A przynajmniej za dnia, bo wieczorami przepraszał go i siadał
na parapecie pokoju, by zagrać to, co mu w duszy grało.
Niestety te chwile radości były jedynie… no właśnie, chwilami.
Kiedy stał się nastolatkiem, zbuntował się przeciw ojcu i coraz częściej urywał
się z lekcji. Wreszcie z kolegami założył zespół. Rockowo-jazzowy, bo na czysty
jazz kumple nie chcieli się zgodzić, mówiąc, że to „muza starych pierdzieli”. Jack
nie protestował. Może mieli rację? To go zresztą nie obchodziło, chciał grać coś,
co sam by skomponował albo przynajmniej coś, co by współtworzył. Niestety
zespół długo nie pociągnął – pewnego dnia na próbę wpadł starszy Baranski
i rozgonił kolegów na cztery wiatry, wyzywając ich od szarpidrutów. Tego już
juniorowi było za wiele. Kompletnie zarzucił muzykę, głównie po to, by zrobić ojcu
na złość. Dopiero po latach, gdy wyprowadził się z domu, wrócił do saksofonu, ale
było już za późno na realizację snu o karierze jazzmana. Sądzę, że nie chciał go
zrealizować, bo gdyby tak uczynił, to w pewnym sensie kontynuowałby marzenie
rodzica o poważnym muzykowaniu, a na to nie mógł się zgodzić.
To kolejna rzecz, która różni mnie i Jacka. Ja z moim Tatą miałem naprawdę
świetne relacje – kiedy byłem mały, lubiłem Lego i zabierał mnie na wszystkie wystawy. Potem razem się bawiliśmy. Tato zawsze improwizował; robił z klocków
jakieś potwory, dziwne struktury, co mnie denerwowało, bo ja budowałem tylko
to, czego wymagał ode mnie zestaw i instrukcja. Jeśli kupiliśmy statek piratów,
to składałem statek piratów, a nie smoka. Kiedy dorosłem, czasami z ojcem
oglądaliśmy na portalach aukcyjnych nowe zestawy klocków, dyskutowaliśmy
o nich. Ale wiadomo, dorosły nie ma czasu na takie zabawy, interesowaliśmy
się tylko z powodów nostalgicznych. Kochałem ojca i nie oparłem ojca Jacka
na swoim własnym.
Ale miałem pisać o jego problemach sercowych. Już wracam do tematu.
Pierwsza miłość – to oczywiście ta młodzieńcza, a więc może najsilniejsza,
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a na pewno najgwałtowniejsza. Tę przyjmuje się całym sobą. Kiedy pierwsza
dziewczyna Jacka rzuciła go dla przystojniejszego kolegi, miał myśli samobójcze.
Przez dwa tygodnie nie ruszył się z pokoju, tydzień tylko leżał w łóżku. Zdarzyło
się to w liceum. Rodzice nie domyślili się, o co chodzi, uznali, że to jakiś rodzaj
przeziębienia. Na studiach nie wzbudzał sympatii rówieśników, wyśmiewano jego
gust muzyczny i zainteresowanie starymi filmami. Pewnego dnia podsunęli mu
panienkę, w której Jack naprawdę się zakochał. Kiedy miało między nimi do czegoś
dojść, przywiązała go do łóżka, a na jego… wiecie, co… nasadziła pacynkę potwora
z jakiejś kreskówki. Wtedy wpadli „koledzy” i zrobili zdjęcia. Chcieli porozrzucać
te foty po całym kampusie, ale panienkę ruszyło sumienie i powstrzymała ich.
Za trzecim razem, już po studiach, kolejna ukochana wykorzystała go w sposób
dość perfidny, bo jako rodzaj straszaka na innego chłopa – zakochała się w tym
drugim, a nie była pewna jego uczuć, więc przedstawiła mu Baranskiego jako swojego narzeczonego. Gość zrozumiał, że to ostatnia szansa, by zadziałać i zawalczyć
o jej względy, no i zadziałał. A dziewczyna, ucieszywszy się, że wszystko poszło
zgodnie z planem, bez mrugnięcia okiem zerwała wszystkie kontakty z Jackiem.
Czwarta romansowała równocześnie z naszym bohaterem i jakimś innym facetem,
i kiedy Baranski się o tym dowiedział, to dla odmiany on zerwał. Piątą była Anna.
Jak pisałem – nie zgadzam się z nim, ale po takiej serii nieudanych romansów
potrafię go zrozumieć. Tym bardziej że Jack to wbrew pozorom romantyk – zdjęcia
wszystkich narzeczonych oprawiał w ramki i stawiał na biurku. Po każdym
rozstaniu spalał fotografie, a popioły wyrzucał przez okno, by rozwiał je wiatr.
[KONIEC INFORMACJI DLA PATRONÓW]
Pora wracać do książki dla wydawcy.
***
Słabizna. Trzeba poprawić.
Jak to było? Wieczór jest muzą, poranek krytykiem.
***
Wpadł pan Mikołaj. Przyniósł mi jogurty. Kochany staruszek.
Posiedział u mnie trochę dłużej niż zwykle. Chyba pierwszy raz pytał
o pamiątki. Głupia sprawa, bo jak mu pokazywałem, to się okazało, że w kątach
jest sporo pajęczyn. Ostatnio ciągle pisałem, nie sprzątałem, i proszę. W każdym
razie – pytał mnie, czemu mam stary telewizor, skoro jestem „wielkim pisarzem”.
Dobry pan Mikołaj. Myśli, że jestem drugim Kingiem. Zademonstrowałem mu,
że telewizor nie działa, i wyjaśniłem, że nie interesuje mnie życie na zewnątrz.
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Co ciekawego można usłyszeć w serwisie informacyjnym? To samo. Te same
obietnice, podobne ludzkie tragedie, którymi się człowiek przez chwilę przejmie,
a zaraz zapomni. Pan Mikołaj mnie rozumie. Powiedział, że dobrze robię, spokój
jest ważny. Podobała mu się też moja tapiseria, interesował się kolekcją płyt jazz
owych. Przyznał, że nie lubi tej muzyki. Pokazałem mu figurkę łabędzia, którą
podarował mi Tata, a także starego Game Boya. Pan Mikołaj docenił porządek,
w jakim ułożyłem wszystkie pamiątki. Zwrócił uwagę na to, że mam stosunkowo
mało mebli. Nie zagracam mieszkania, stawiam na przestrzeń. Pochwalił, że nie
trzymam na widoku zdjęć rodzinnych. On też nie trzyma. Nie należy rozpamiętywać
przeszłości, trzeba ją mieć w sercu, nie na biurku. Jakoś te jego słowa uznania są
dla mnie ważne. Cieszy mnie, że akceptuje wszystkie moje wybory.
Na koniec powiedział, że cały tydzień ma lać, mogę więc sobie w spokoju pisać.
Kiedy wyszedł, wyjrzałem przez okno. Niebo czarne od chmur.
Nie chce mi się brać za tamto. Wracam do Spider Kinga.
***
Dwa razy wkleiłem ten sam rozdział na stronkę. Jak to się mogło stać?
Może nikt nie zauważył.
***
Obolały, zmęczony Jack nie potrafił odczuwać gniewu. Gdzieś z tyłu głowy
tłukła się myśl, że powinna szarpać nim gotująca krew wściekłość, ale zamiast
tego zatliła się ponura determinacja – jeszcze gorsze uczucie, puste, jakby nie
rzeczywiste. Odniósł wrażenie, że patrzy na Annę nieswoimi oczami i nie musi
się niczym przejmować, bo nic nie jest już od niego zależne, że decyzje podej
muje ktoś inny, oszczędzając mu wszelakich dylematów. Wyrzucenie kobiety
z mieszkania było jedynie słuszne, usankcjonowane przez wszechświat.
– Widzę, że muszę wymienić zamki – odezwał się, ale tylko po to, by
usłyszała, że wszedł do środka. Nawet nie drgnęła. Zmiażdżył butami opakowa
nia po pizzy i przedarł się przez graty do łóżka. Krzyż przebiła mu igła bólu.
Syknął, zatrzymał się. Dopiero wtedy uniosła głowę. Zobaczył łzy spływające
po policzkach dziewczyny i zupełnie niespodziewanie zapragnął ją przytulić.
Cała roztrzęsiona, z zaczerwienionymi powiekami, wyglądała krucho, delikat
nie i bezbronnie, jak małe przerażone zwierzątko, zagonione przez drapieżnika
w pułapkę. Przypomniał sobie dawne czasy, kiedy trzymał Annę w ramionach,
kiedy śmiali się razem, i zrobiło mu się jej żal. A chwilę później przyszedł wstyd.
– Posłuchaj – mruknął, odwracając spojrzenie. – Przepraszam… Wiesz,
za tamto. Że cię tak wyrzuciłem. Mogłem… to znaczy… sama wiesz.
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Przestała szlochać. Zamarła.
– Jack, wyglądasz… źle.
Wstała z łóżka, podeszła do niego i uniosła rękę.
Zrobił krok do tyłu.
– Wiem – wymamrotał.
– Co się stało?
– Przepraszam, ale chciałbym, żebyś sobie poszła.
– Jack, proszę, wyglądasz…
– Tak, wiem, już mówiłaś.
Zamilkła. Spojrzał na nią. Wzrokiem błądziła po ciele detektywa,
przypatrywała się bladej, zmęczonej twarzy. Poczuł ulgę, że siniaki, które
zapewne pokrywały jego klatkę piersiową jak fioletowy, nieudolnie zrobiony
tatuaż, znajdowały się pod ubraniami.
– Przepraszam, ale chciałbym, żebyś sobie poszła – powtórzył, kiedy cisza
stała się nieznośna.
– Boję się.
Jack przecisnął się obok swego niespodziewanego gościa, stanął przy oknie
i wyjrzał na zewnątrz. Nie zauważył nikogo przed blokiem. Tej nocy do uszu
Baranskiego docierały dźwięki mknących przez ulice samochodów, odgłosy
świadczące o tym, że gdzieś tam dalej toczy się życie.
Obrócił się do Anny. Drżała.
– Czego się boisz?
– Dobrze wiesz. Rozmawialiśmy…
– Wybacz, ale jestem strasznie zmęczony – rzekł, opadając ciężko
na fotel. – Musisz mi przypomnieć. I byłbym wdzięczny, gdybyś mi opowiedziała
wszystko. Potem… pomyślę.
Wróciła na łóżko.
– Wcześniej mi nie wierzyłeś – przypomniała.
– Dziś uwierzę we wszystko – mruknął.
Nim się odezwała, popatrzyła na swoje paznokcie. Ręce strasznie się jej
trzęsły, jak u alkoholika, lecz Baranski odniósł wrażenie, że kobieta nie zdaje
sobie z tego sprawy. Anna przypatrywała się im tak długo, jakby zapomniała
o całym świecie.
– To porąbane, wiem. – Zamilkła na parę chwil. Kiedy wreszcie otworzyła
usta, mówiła spokojnie, ale wzrok miała nieobecny. Otarła łzy. – Chodzi o Zgro
madzenie Odrodzenia. Słyszałeś?
– Nie – wychrypiał. Ból znów przeszył ciało. Pokój lekko zawirował. Bał się,
że zwymiotuje.
– To tacy, no, religijni. Wiesz, coś jak sekta, ale legalna. Związek wyznaniowy.
Nie jest ich wielu, ale są dziani. Mają niezłą siedzibę, musieli włożyć dużo forsy.
102

Olaf Pajączkowski
Zaczęłam się nimi interesować, bo… po tym, jak… Moja przyjaciółka. Normal
na dziewczyna, miała pracę, dom. Potem coś się z nią stało. Mówiła, że życie
nie ma sensu. Chyba depresja. Z dnia na dzień dołączyła do nich. Rodzina się
za bardzo nie przejęła. Wiesz, to Zgromadzenie to trochę jak klub. Żadnego odci
nania od bliskich, nie musiała rzucać wszystkiego, by z nimi żyć, nie musiała
oddać wszystkich pieniędzy. Dawała składki, nie wiem, jak duże, pewnie spore,
ale wszystko zdawało się w miarę normalne. Po obiedzie tylko do nich chodziła,
zaczęła się znowu uśmiechać, wszystko niby było dobrze, ale potem coraz
dłużej u nich przebywała. Potem zaraz po pracy tam szła i do nocy nikt jej nie
widział. Wreszcie… – Anna zawahała się. – Znaleźli ją kilka dni później. Oficjal
nie utonęła. Kiedy to mogło być? Już ponad miesiąc, prawie dwa…
– Przykro mi – rzekł Jack, nie bardzo wiedząc, co innego mógłby powiedzieć.
Dziewczyna chyba go nie usłyszała. Odetchnęła ciężko.
– Nie utonęła, wiem to. Ale musiałam upewnić się, poznać prawdę. Zapisałam
się więc do tych sekciarzy, byłam u nich, udawałam, że mnie to wszystko
interesuje. I jestem pewna, że zamordował ją ich przywódca. Nowozelandczyk
Anders. Totalny popieprzeniec.
– To ich się boisz?
Skinęła głową.
– Ale co to ma wspólnego z tym, o czym mówiłaś wcześniej? Z pająkiem?
Wreszcie na niego spojrzała. Dolna warga jej drżała, zdawało się, że znów
się rozpłacze.
– Jack, przepraszam cię, grozili mi!
Pełen złych przeczuć Baranski nie odpowiedział. Wróciły następne obrazy
z dawnych dni – chwile, kiedy trzymał Annę w ramionach, i widok dziewczyny
w ramionach innego. Przypomniał sobie, jak na drugi dzień po odkryciu zdrady
rozmawiał z nią przez telefon – trajkotała o pierdołach jak gdyby nigdy nic,
nawet nie zająknęła się, kłamiąc, że pół dnia spędziła z przyjaciółką. Nieufność
i dziwne uczucie, ściśnięcie serca i lekka duszność opanowały go i wszystkie
ciepłe emocje, które jeszcze przed momentem zaczął na powrót do niej żywić,
zniknęły. Nie miał pojęcia, co wywołało taką nagłą zmianę. Nie dał jednak
niczego po sobie poznać. Zacisnął tylko szczęki, zmrużył powieki i czekał na to,
co stanie się dalej.
– Przyszłam do ciebie, podejrzewałeś, wiem, dobrze – wyrzucała z siebie
prędko kolejne słowa. – Trafiłeś, ja… grozili mi, naprawdę!
– Przyszłaś po pająka?
Zawahała się, a potem po prostu skinęła głową.
Jack przełknął ślinę.
– Ta figurka należała do nich?
– Chyba nie. Myślę, że ukradli.
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Przed oczami detektywa pojawił się pan od pająków, leżący martwy w swoim
salonie. Chciał o niego zapytać, lecz szybko zmienił zdanie.
– Komu?
– Nie wiem.
– Kto mi go przysłał?
– Nie wiem.
– Dlaczego miałby mi go przesyłać?
– Nie wiem.
Jack westchnął ciężko.
– Jak go stracili?
– Nie wiem.
– Czy ty cokolwiek wiesz?
Zacisnęła dłonie w pięści.
– Jack, nie gadają mi o wszystkim! Jak powiedziałam, że zapisałam się do
nich, to nie na stanowisko kierownicze! Wiem tylko, że stracili go i chcą go
z powrotem.
– Dlaczego sądzisz, że ukradli go komuś?
– Nie jestem pewna na stówę, ale nie słyszałam, żeby się zajmowali wyszu
kaniem takich rzeczy. W ich statucie ani słówka nie ma o wielonogich figurkach.
Dali mi opis. Nie wygląda to na jakąś tandetę, którą można kupić na bazarze.
Może się mylę, to ty go widziałeś. – Przerwała, wyraźnie licząc na reakcję Jacka,
ale nie doczekawszy się żadnej, kontynuowała. – To chyba jakiś zabytek, dzieło
sztuki. Na znalezienie czegoś takiego trzeba funduszy, ale też wiedzy. Fundusze
pewnie mają, ale nie wiem, czy wiedzieliby, gdzie szukać. Myślę, że przypad
kiem się dowiedzieli, a potem go zgarnęli. Nie wiem czemu. Nie wiem, po co
im potrzebny, ale wyraźnie bardzo go chcą. No, może mógł im załatwić go dok
tor Barton… – dodała szybko, a następnie zamyśliła, jakby rozważała nową
koncepcję, która przyszła jej do głowy.
– Doktor Barton? – spytał zaciekawiony Jack.
– Tak. Jakiś naukowiec. Anders chwalił się, że go zna, że ten Barton wspoma
ga ich…
– Czy ten doktor Barton zajmował się może sztuką? Albo historią?
– Nie wiem. Słyszałam tylko, jak kilka razy o nim wspominali. Ostatni raz
dziś. Teraz… Teraz i tak jest dla niego za późno. I może dla mnie. – Znowu
się rozpłakała.
Baranski pochylił się ku niej, coraz bardziej zaintrygowany. Kolejny raz
pomyślał o człowieku zamordowanym w mieszkaniu przy Moore’s Avenue.
– Co masz na myśli? Ten Barton nie żyje?
– Nie żyje. – Wydusiła z trudem.
– Skąd wiesz?
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– Anders rano mówił. – Po plecach Jacka przebiegł dreszcz, a kobieta,
opanowawszy się, otarła łzy. – Mówił, że Barton umarł z przyczyn naturalnych.
Ale uśmiechał się, widziałam. Wiem, że to oni go zamordowali, tak jak moją
biedną… – Przerwawszy, wbiła spojrzenie w podłogę. Wyglądała tak, jakby ktoś
pozbawił ją rozumu, a może nawet duszy. Jack, marszcząc brwi, żonglował
w myślach dziesiątkami scenariuszy i obrazów. Człowiek, który błagał go
o pomoc, najpewniej Barton, Anna i pająk… Trzy sploty tkaniny tajemnicy
połączyły się ze sobą. Podejrzewał, że tak będzie, podejrzewał to od poprzedniej
rozmowy z kobietą, pierwszej od wielu lat. I ten Anders, który rano opowiadał
o śmierci Bartona. Jack nie wiedział tylko, jakie istnieją między nimi zależności,
w jaki układają się wzór.
Odsunął się od dawnej ukochanej.
– Dlaczego mieliby go zabić?
Popatrzyła nań, jej usta drżały.
– Jack, nie wiem – wyszeptała. – Może myśleli, że to on przysłał ci pająka,
nie wiem, naprawdę, Jack, proszę, boję się, boję się o siebie, o ciebie, boję się,
że nas też…
– Dlaczego mieliby cię zabić?
– Bo przyszłam cię ostrzec.
– Jakoś nie zauważyłem.
– Jack, starałam się! Starałam się poprowadzić naszą rozmowę tak, żeby
wyszło na to, że nic nie wiesz! On chował się wtedy na korytarzu, potem
pod t woimi drzwiami, słuchał!
Mężczyzna zawahał się, nim zadał kolejne pytanie.
– Kto?
– Nie znam go. Wysłali go ze mną. Powiedzieli, że ty masz pająka. Wiedzieli,
że kiedyś byliśmy razem, nie pytaj skąd, nie wiem. Anders dużo wie. Grozili mi,
mówili, że mam go od ciebie odzyskać, bo jeśli nie, to oni do ciebie przyjdą,
a potem zabiorą się za mnie. Miałam dowiedzieć się, gdzie go schowałeś,
ale próbowałam ci pomóc. Próbowałam ich przekonać, że nic nie wiesz,
ale ty się wtedy wygadałeś! Poprosiłam, żeby przyszli do ciebie, jak ciebie nie
będzie, dałam im klucze! Jack, przepraszam, nie wiedziałam, co robić! Podobno
już tu byli…
Baranski przełknął ślinę, zacisnął szczęki. Tłumiąc chęć uderzenia Anny
w twarz, rozejrzał się. Na pierwszy rzut oka nie dostrzegł żadnych śladów
przeszukania, żadnego dowodu na to, że ktoś wdarł się do jego sanktuarium,
lecz i tak poczuł się nieswojo. Samotnia detektywa przestała być już bezpiecz
nym azylem, miejscem, w którym mógł się skryć przed rzeczywistością. Teraz
wkroczył tu świat i zbezcześcił jego świętość.
– To oni wtedy do mnie dzwonili? – spytał.
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– Nie wiem. Ale kto inny?
– Po co teraz do mnie przyszłaś? Czego chcesz?
– Myślałam… myślałam, że mi pomożesz… – Ostatnie słowo przerodziło się
w pisk. Wtem wróciła stara Anna: mina jej stężała, ruchy nabrały pewności, a głos
mocy. – Nie miałam do kogo się zwrócić. Próbowałam cię chronić. Myślałam,
że ty też mi pomożesz. Ale widzę, że nie chcesz. Jestem sama. Nie zdziw się,
jak niedługo wyciągną mojego trupa z rzeki.
Nim zdążył zareagować, Anna zerwała się z łóżka, minęła go i wypadła
na korytarz, zatrzaskując za sobą drzwi, zostawiając go w ciszy, półmroku,
zm
 ilionami wątpliwości, setkami pytań i burzą sprzecznych emocji.
Baranski nie siedział na krześle zbyt długo. Zalał go strach, niczym wściekła,
zimna fala , z którą nikt nie ma szans wygrać; przypomniał sobie o człowieku
z maczetą, o tym, jak ruszył ku pijanym dziewczynom, a potem wyobraził sobie,
jak napastnik podrzyna gardło Annie. Wzdrygnął się z obrzydzeniem, bo przez
moment czuł satysfakcję, a może nawet zalążek radości.
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– Nie powinienem jej puszczać – mruknął, wstając. Obite ciało zaprotestowało,
lecz poczucie winy okazało się silniejsze. Na zdrętwiałych nogach dotarł do
drzwi, a następnie wyszedł na klatkę schodową.
Zauważył coś kątem oka i szybko wycofał się do mieszkania. Wstrzymał
oddech. Lampy na korytarzu świeciły, zapewne włączone przez kobietę,
przeganiając większość nocnych cieni. Żadnego ruchu. Popatrzył raz jeszcze
w lewo, tam, gdzie coś się poruszyło. Nic. Odetchnął z ulgą.
Wrócił na klatkę, zamknął za sobą drzwi. Zbiegł po schodach, starając się
uspokoić bijące mocno serce. Na każdym piętrze rzucał błyskawiczne spojrze
nia wokół, nie zwalniał jednak. Wreszcie wybiegł w noc, lecz w ciemności nie
dojrzał Anny. Nie dojrzał nikogo. Ulica była pusta.
Wahał się tylko przez sekundę, a potem popędził przed siebie. Czerń, blask
w oknach, sygnalizacja świetlna, taksówki, autobusy, samochody, nareszcie
przechodnie, ale nigdzie Anny.
W końcu ból mięśni i niepokój stały się nie do wytrzymania. Popatrzywszy
na idącą przed nim grupę młodych mężczyzn, Jack wycofał się do domu.
Wchodząc do mieszkania, zignorował dochodzące zza drzwi sąsiada mamro
tanie. Chciał zamknąć wrota na zamki, ale przypomniawszy sobie słowa dziew
czyny, zrezygnował.
Wrócił do pokoju i runął na krzesło, wzdychając ciężko. Zapomniawszy się,
sięgnął po komórkę. Pragnął do niej zadzwonić, lecz pokryte pajęczyną pęknięć
urządzenie nie ożyło pod jego dotykiem. Przywołał ostatnią wypowiedź, pełne
gniewu i rozczarowania spojrzenie dawnej ukochanej.
„Nie zdziw się, jak niedługo wyciągną mojego trupa z rzeki.”
Ze złością cisnął telefon na biurko i zamarł. Dopiero teraz to ujrzał, nagle,
jakby spłynęło na niego olśnienie, ściągając klapki z oczu. Coś się zmieniło.
Każdy człowiek określiłby stan panujący na biurku jako nieporządek,
i to tylko wtedy, gdyby chciał być miły; wokół starego monitora walały się
najprzeróżniejsze przedmioty, bez ładu i składu, lecz w tym pozornym chaosie
istniał pewien wzór, który dostrzegał jedynie Jack. Wiedział doskonale, co gdzie
się znajduje, gdzie musi sięgnąć, by chwycić chusteczki, a gdzie przypadkiem
nie położyć łokcia, by nie strącić szklanki. Teraz ten ukryty porządek został
zaburzony. Niby dalej panował bałagan, ale inny, obcy detektywowi, niebędący
jego dziełem. Spojrzał na drzwiczki szafki. Delikatnie uchylone. Otworzył je.
Tam również dostrzegł zmianę. Rozejrzał się po pokoju. Były wszędzie.
Niemal niezauważalne, ale gdy wiedzieć, czego się szuka, wyraźnie widoczne.
– Kto? – mruknął. Na myśl przyszło mu dwóch podejrzanych.
Zadrżawszy, Jack wstał, poszedł do przedpokoju i przepchnął ciężką szafkę
pod drzwi.
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Zdawało mu się, że trwał w tym dziwnym stanie godzinami, zapadając
w sen, a potem budząc się tylko po to, by znów stracić przytomność. Obolałe
ciało nie pozwalało na dłużej zmrużyć oczu, podobnie jak uporczywy niepokój;
nie zważały na to, że zmęczony umysł chciał na chwilę zanurzyć się w zapom
nieniu. Kiedy już odpływał, pulsujące nogi, kręgosłup, mięśnie przywoływały
go z powrotem, wyrywając spomiędzy nakładających się na siebie obrazów,
bez sensu, bez porządku. Barton siedział przy biurku, pisząc list z prośbą
o pomoc – za późno, bo z zakrwawionej piersi doktora wystawało ostrze
maczety. Morderca z ptasią głową gonił Jacka po mieszkaniu, a z każdego kąta
i zza każdego mebla wychylały się twarze sekciarzy, śmiejące się z przerażonego
detektywa. Zabójca zniknął, lecz gdy Baranski odetchnął zł ulgą, zorientował się,
że sam ma ptasią głowę i stoi nad pociętą na kawałki Anną.
Wreszcie, warknąwszy jak zwierzę, wyrwał się z majaków i wyprostował
na krześle. Popatrzył na zegarek i zauważył ze zdziwieniem, że nie trwał
w malignie długo, zaledwie kilka minut. Zmęczenie i ból nagle odeszły, ich
miejsce zajęły suchość w ustach i pieczenie oczu. Przetarł powieki, a potem
poczłapał do kuchni. W drodze do lodówki spojrzał na zatarasowane szafką
drzwi. Kiedy wziął duży łyk mleka, ogarnęło go wrażenie nierzeczywistości.
Nie potrafił dokładnie opisać tego uczucia; w jednym momencie wszystko było
w porządku, a w kolejnym nie miał pewności, czy świat istnieje. Albo może
czy on istnieje. Coś podobnego już mu się przytrafiło, przypomniał sobie jak
przez mgłę…
– Baranski, kretynie, weź się w garść – skarcił się, odstawiając karton mleka do
lodówki. Dźwięk własnego głosu w przedziwny sposób ukoił mu nerwy. – Jasne,
wszystko jest takie… niejasne. – Zachichotał. – Ale przecież wczoraj też…
Zamilkł.
„Wczoraj też miałeś halucynacje.”
Rozejrzał się, jakby się obawiał, że ściany kuchni nagle się rozpłyną, a on
znajdzie się w jakimś innym, zupełnie nieznanym miejscu. Barton, morderca,
Anna… Czy to mu się zdawało?
– Nie, to głupie – mruknął, przypomniawszy sobie, że poprzedniego dnia
wszystko okazało się prawdą. Nie wiedział, czy czuć z tego powodu ulgę, czy
przerażenie, by więc zająć czymś umysł, wrócił do pokoju, na krzesło, po czym
włączył telewizor. Urządzenie błysnęło czerwienią, a potem błękitem, nim
pojawił się obraz.
Krew. Woda. Ciało Anny.
Na ekranie rozgościła się biuściasta blondyna z napompowanymi ustami,
ruchem ręki zachęcając widzów, by patrzyli tylko na nią. Zaczęła się rozbierać,
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lecz Jack prawie jej nie zauważył. Wgapiał się w biurko, w swój święty
nieporządek, który ktoś zbezcześcił. Anna? Ktoś inny?
„Weszła tu, gdy cię nie było.”
„Może umrzeć.”
– Do diabła z tym – mruknął, biegnąc do kuchni. Nie zastanawiał się, co robi.
Wziął nóż do chleba, poszedł do przedpokoju, narzucił na grzbiet kurtkę, ukrył
pod nią ostrze. Odepchnąwszy na bok ciężką szafkę, spocony przemierzył klatkę
schodową i skierował się ku przystankowi autobusowemu. Idąc, rozglądał się
dyskretnie, wzdrygając się na każde poruszenie w cieniach, na każdy, nawet
najmniejszy, ruch. Nim przyjechał autobus, był cały blady i roztrzęsiony.
Otworzyły się drzwi, a Baranski wszedł do pojazdu, odetchnąwszy z ulgą.
Znalazłszy się w środku poczuł się tak, jak jego zdaniem w dawnych czasach
mógł czuć się podróżnik opuszczający mroczną, niebezpieczną dzicz, osiągając
ukryty za grubymi murami przyczółek cywilizacji, gdzie żadne monstra nie
miały prawa się wedrzeć; potworom pozostawało jedynie pełne frustracji wycie,
drażniące ludzkie uszy szczególnie nocą. I tak jak tamten starożytny wędrowiec,
Jack uśmiechnął się, zrozumiawszy, że przynajmniej podczas tej podróży nikt
nie będzie próbował zrobić mu krzywdy.
Ale czy na pewno? Kiedy siadał na obitym czerwonym materiałem krześle,
włosy na karku zjeżyły się, jakby jakiś pierwotny, od dawna uśpiony szósty
zmysł dał nagle o sobie znać, ostrzegając o niebezpieczeństwie. Autobus ruszył,
a Jack rozejrzał się. Nie, tym razem przeczucie okazało się zupełnie irracjonalne;
oto bowiem w tej przejażdżce towarzyszyli mu dwudziestokilkuletni chudy jak
szczapa chłopaczek w berecie, spod którego w półmroku wyzierały wielkie oku
lary i sumiaste wąsy, oraz dziewczyna w podobnym wieku, odziana w czerwoną
sukienkę. Na oko hipster i studentka pierwszego roku, mniej groźnej pary detek
tyw nie potrafił sobie wyobrazić. Odprężył się, wsłuchał w szum silnika pojazdu.
Hipster drgnął gwałtownie, pewnie przysypiał. Dziewczyna bawiła się komórką.
Zza okien dobiegał odgłos mknących samochodów, jakieś okrzyki. Autobus
zatrzymywał się na kolejnych przystankach, ale nikt do niego nie wchodził.
Potwory zostały za murami.
***
Wreszcie wyszedł z pojazdu, a niedawne emocje wróciły. Ponownie rzucając
wokół niepewne spojrzenia, ruszył przed siebie, starając się robić jak najmniej
hałasu, niczym złodziej przemykający przez dom ofiary, świadomy, że ta śpi
piętro wyżej i w każdej chwili może go złapać.
Dawno nie był w tej części miasta, od czasu ich rozstania, toteż trochę
kluczył, nim wreszcie odszukał blok stojący za pokaźnym supermarketem,
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po którym krzątali się zaspani pracownicy przygotowujący obiekt do otwarcia.
Anna mieszkała na piątym piętrze, ostatnim, i już z daleka widział światła w jej
oknach. Odetchnąwszy z ulgą, przyglądał się im, aż zobaczył ciemny kształt za fi
rankami. Wtedy postanowił wrócić na przystanek, ale zatrzymał się w pół kroku.
„A jeśli to nie Anna?”
Spojrzał ponownie na okna i pokręcił głową. Stanął w drzwiach klatki scho
dowej. Odnalazł jej numer na domofonie i zalały go wspomnienia – strzępki
obrazów, pojedyncze słowa i myśli, nieukładające się w żaden logiczny ciąg, ale
niosące ze sobą od dawna martwe emocje. Jakby wygrzebywał z ziemi zako
pane wieki temu zwłoki. Zmarszczywszy brwi, nacisnął na guzik. Nic. Jeszcze
raz. Nikt nie odpowiadał.
Wreszcie, zdesperowany, zaczął dzwonić do sąsiadów. I znów żadnej reakcji.
Może spali twardym snem sprawiedliwych, może bali się otworzyć… Jack oparł
się plecami o drzwi i przymknął zmęczone oczy. Ból w kręgosłupie odezwał się
na nowo, przebijał plecy niczym grot włóczni.
– Nic więcej przecież nie możesz zrobić… – wymamrotał, powoli wracając
na przystanek. Zacisnął dłoń na trzonku ukrytego pod kurtką noża i rozejrzał się,
przyglądając cieniom zalegającym pomiędzy budynkami, drzewami, za samo
chodami. W każdym z tych miejsc ktoś mógł się ukrywać, ktoś gotów znienacka
wyskoczyć i go zaatakować. Może to przytrafiło się Annie?
– Zrobiłeś, co mogłeś – powtórzył, przyspieszając kroku. – Zresztą nigdy nic
nie wiadomo. Sam już nic nie wiem. Jej też nie możesz ufać.
I na potwierdzenie tych słów przywołał obraz przeszukanego przez
kogoś – może przez Annę – mieszkania. Nie przyniosło mu to jednak ukojenia.
Nie miał pojęcia, co powinien myśleć. Zupełnie niespodziewanie poczuł się stary
i strasznie, tak strasznie samotny.
***
Do domu powrócił bez incydentów, wraz z pierwszymi promieniami
budzącego się ze snu słońca. Znowu zatarasował wejście ciężką komodą
i usiadł przed telewizorem, który zapomniał wyłączyć przed wyjściem. Masując
obolałe mięśnie ramion, przyglądał się porannemu wydaniu lokalnego maga
zynu i nformacyjnego.
Zamarł, zobaczywszy na ekranie znajomą ulicę i budynek. Tym jednak razem
przed domem przy Moore’s Avenue zgromadziło się całkiem sporo, szczególnie
jak na tak wczesną porę, ludzi; na pozór obojętni gapie stali w pewnej odległoś
ci, oddzieleni od zaparkowanej naprzeciwko wejścia karetki i sanitariuszy
żelaznymi spojrzeniami policjantów. W pojeździe umieszczano właśnie
ukryty pod prześcieradłem nieruchomy kształt, spoczywający na noszach.
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Jack oczywiście nie musiał słuchać reporterki i oficera policji, którzy pojawili
się na ekranie i zaczęli w oszczędnych słowach wyjaśniać widzom, co zaszło.
Nie potrafił się zresztą na nich skoncentrować; jego otępiały umysł wychwycił
kilka strzępów zdań, takich jak „znaleziono go w jego mieszkaniu”, „doktor Noel
Barton”, „morderstwo”, „śledztwo już trwa, jesteśmy na tropie”. Nawet dziwne
przekonanie, zupełnie absurdalne, że zna skądś tych policjantów i lekarzy,
że są podobni do jego kolegów z podstawówki i liceum, nie przegnało jednej
przerażającej myśli, oczywistego faktu mogącego wszystko zmienić, a którego
z jakichś niewytłumaczalnych powodów nie brał do tej pory pod uwagę:
„Na miejscu zbrodni znaleźli moją broń.”
***
Śledził go. Widział, jak przemyka chyłkiem przez ulice, jak rozgląda się ner
wowo, co jakiś czas sięgając pod kurtkę. Jego jednak nie zauważył. Pojechał auto
busem, po jakimś czasie wrócił, by znów zaszyć się w domu. Migotanie w oknie
wskazywało na to, że oglądał telewizję.
A on stał na zewnątrz i patrzył.
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