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Czym jest miłość? To chyba jedno z najstarszych pytań świata. Odpowiedzi
na nie próbowali szukać – i nadal próbują filozofowie, naukowcy, a nawet artyści
wszelacy, w tym pisarze. A nie jest to łatwe zadanie, bo rodzajów miłości jest bez
liku. Może być bezinteresowna, macierzyńska, idealna lub toksyczna, erotyczna,
platoniczna, czy chociażby miłość własna. A to tylko niektóre z możliwych.
Jeszcze inni stwierdzą, że zauroczenie lub sama miłość to czysta chemia.
Bo gdy zaczynamy czuć feromony, to podwzgórze naszego mózgu zaczyna
produkować fenyloetyloaminę będącą neuroprzekaźnikiem. Jej podwyższone
stężenie w mózgu z jednej strony objawia się stanami nieuzasadnionej radości,
pewnością siebie, podnieceniem czy nadmierną aktywnością na przemian
z brakiem k
 oncentracji. Niektórzy porównują to do narkotycznego stanu.
Trudno też znaleźć w samej literaturze odpowiedni punkt zaczepienia,
bo co autor, to inne podejście do tematu. Dzieje Tristana i Izoldy to miłość ideal
na, zupełnie różniąca się od tej Wokulskiego do Izabeli z Lalki Bolesława Prusa.
W fantastyce również nie jest łatwo, bo są autorzy, którzy przykładają do materii
uczuciowej dużą wagę, a są tacy, którzy miłość kompletnie pomijają, stawiając
na akcję. Oczywiście nie oceniam, bo każdy z podgatunków fantastyki rządzi się
swoimi prawami.
Muszę stwierdzić, że ten numer będzie iście bogaty. Nie tylko dzięki
wywiadowi z Marią Zdybską, autorką cyklu Krucze Serce, który nota bene pole
cam. Od tego numeru w „Białym Kruku” znajdziecie dwie nowe stałe rubryki
z recenzjami. Wpierw Horyzont Zdarzeń Jakuba Węgrzynowskiego, który będzie
wychodził poza również poza wymiar fantastyki. Natomiast w Lisioł Gościnnie
znajdziecie niesamowite, fabularyzowane recenzje, będące swoistą przygodą.
Jednak to nie wszystko, bowiem przygotowaliśmy dla Was aż czternaście
opowiadań! W tym jedno z nich to niespodzianka autorstwa Ilony Myszkowskiej,
znanej również jako Kobieta Ślimak, Ludzie, zwariowaliśmy, pobiliśmy swoisty
rekord! Jak to złożyliśmy, do tej pory się zastanawiam. Choć pewnie jest w tym
zasługa niesamowitych redaktorów, którzy dali z siebie wszystko. Również nie
zawiodła Marlena Urbaniak oraz Olaf Pajączkowski, dostarczając kolejnych
części swoich powieści w odcinkach. Moi drodzy, będzie co czytać w święta
i nie tylko.
W imieniu zarówno swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam
miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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WYWIAD

Wywiad z Marią Zdybską
Biały Kruk: Zacznijmy może od tego, co nas łączy, oczywiście poza miłością do opowieści pełnych magii. W Twojej serii kluczową rolę odgrywa
kruk (zresztą nie bez kozery nazwą trylogii jest „Krucze serce”) – skąd
on się tam wziął? Czy rozważałaś jakaś inną mitologiczną istotę zamiast
kruka?
Maria Zdybska: Rzeczywiście! Kiedy „Biały Kruk” pisze o „Kruczym sercu”,
to nie może być przypadek! Uwielbiam wplatać mitologiczne motywy do two
rzonych przeze mnie tekstów, a symbolika kruka zafascynowała mnie przez
swoją wielowarstwowość i wieloznaczność. Kruki to jedne z najbardziej inte
ligentnych zwierząt, są wszechobecne w mitologicznych opowieściach i pante
onach nawet najbardziej oddalonych od siebie kultur. Mnie interesował szcze
gólnie aspekt powiązania kruka ze śmiercią, wędrówką dusz, ale także z magią
i zmartwychwstaniem oraz dualizm natury tych wyjątkowych ptaków – repre
zentujących w zależności od kontekstu zarówno dobro, jak i zło.
BK: Opowiedziałaś historię przybranej córki pirata i aroganckiego, acz
potężnego maga. Jak zrodził się pomysł, by skonfrontować ze sobą Lirr
i Raidena, i jak narodziła się „Wyspa Mgieł”?
MZ: Chciałam zestawić ze sobą przeciwstawne natury i zmusić ich do
przebywania ze sobą na tyle długo, żeby rodzący się konflikt mógł też na nich
wpłynąć. Wbrew pozorom Lirr i Rena wiele też jednak łączy, są wyrzutkami
ze swoich społeczności, zapomnianymi, wyklętymi, niezrozumianymi i przede
wszystkim – nieskończenie samotnymi. „Krucze serce” jest w pewnym sensie
opowieścią właśnie o tym, co Lirr, Ren, a także Milda, mają wspólnego – o życiu
poza nawiasem i dokonywaniem wyborów pomiędzy tym, co popularne i ocze
kiwane, a tym, co szczere i odważne. O ograniczeniach, jakie wiążą się z przypi
sywaniem nam określonych ról i cenie wolności.
BK: W Twojej trylogii pojawia się wiele elementów mitologicznych. Mieliśmy już wspomnianego kruka, ale poza tym piszesz także o rusałce, czy
znakach ochronnych. Tytuł pierwszego tomu serii „Wyspa Mgieł” kojarzy
się natomiast z mitologią celtycką. Mity, którego kręgu kulturowego fascynują Cię najbardziej? Co takiego w nich Cię urzeka?
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MZ: Uwielbiam mitologiczne nawiązania i najchętniej wybieram takie symbo
le i postacie, które mają swoje wcielenia w różnych kulturach. Szukam więc punk
tów wspólnych, powtarzających się motywów, obracam je na wszystkie strony,
przetwarzam na własny użytek. Nie interesuje mnie wplatanie mitologii wprost
przeszczepionej z tego, co o danej kulturze wiemy, tylko jej twórcza interpretacja.
Trudno mi wybrać ulubiony krąg kulturowy, ciągle czytam i poznaję coś nowego,
obecnie moim obszarem zainteresowań jest Sumer, ale sporo czytam też o róż
nych formach szamanizmu. Mój apetyt na te zagadnienia jest nienasycony.
BK: Twoja debiutancka trylogia „Krucze serce” pod koniec sierpnia doczekała się zwieńczenia, ale zanim to się stało, podarowałaś fanom także
opowiadania „Zwierciadło Kłamstw” i „Przymierze Wątpiących” dostępne za
darmo na stronie internetowej wydawcy. Czy „Wybrzeże Snów” to pożegnanie z wykreowanym przez Ciebie światem, czy może zamierzasz jeszcze do
niego powrócić? Jeśli tak, czy czytelnicy mogą liczyć na jakąś powieść z tego
świata?
MZ: Być może pojawi się jeszcze jakieś opowiadanie z tego uniwersum, ale
nie planuję więcej powieści, chociaż przyznaję, że tęsknię za światem „Kruczego
serca”.
BK: W wywiadzie dla „Lubimy czytać” wspominasz, że w tym roku wyjdzie
Twoja następna powieść „Pani Siedmiu Bram”. Możesz coś więcej o niej opowiedzieć? Dlaczego teraz wybór padł na sumeryjską boginię miłości?
MZ: „Pani Siedmiu Bram” to urban fantasy i jeśli chodzi o kontekst mitolo
giczny, to mogłam naprawdę zaszaleć! Świetnie pracowało mi się nad tą powieś
cią i bardzo mi zależy, żeby została dobrze przyjęta przez czytelników. Postać
głównej bohaterki pojawiła się u mnie już wcześniej. Kiedy z Grupy Wydawni
czej Morgana wyodrębniło się wydawnictwo Inanna, jednym z pierwszych pro
jektów była antologia „Siła jej piękna”, której motywem przewodnim była siła
kobiet. Dostałam zaproszenie do napisania opowiadania do tego zbioru i nie
co przewrotnie postanowiłam napisać coś o „patronce” wydawnictwa – sume
ryjskiej bogini miłości i wojny. Tak powstał „Drugi oddech Inanny”, który jest
w zasadzie prequelem „Pani Siedmiu Bram”, ale obydwie pozycje będzie można
czytać zupełnie od siebie niezależnie.
BK: Być może część z naszych czytelników zdaje sobie sprawę z tego, że
pełnisz funkcję Ambasadorki portalu Wattpad. Jakiś czas temu w wywiadzie
dla „Szortalu” wspomniałaś, że fascynuje Cię rozwój tego portalu. Czy z perspektywy czasu wciąż tak na niego spoglądasz? A może coś się zmieniło?
MZ: To było dawno temu! Od tego czasu Wattpad przeszedł kilka istotnych
zmian i nadal szybko zyskuje zwolenników. Ja natomiast mam obecnie bar
dzo mało czasu, żeby tam zaglądać. Nadal jednak pełnię funkcję ambasadora
i wspieram jego społeczność.
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BK: Jak postrzegasz miłość jako uczucie? Jaki jest Twój ulubiony wątek
miłosny w literaturze lub filmie? Masz ulubione tytuły w tej materii?
MZ: Miłość… Nie potrafię jej zdefiniować inaczej niż jako potężnej siły.
Myślę, że z miłością jest trochę jak z magią, potrafi sprawiać cuda, ale ma też
swój potężny koszt, który niekiedy okazuje się zbyt wysoką ceną. We wszystkim,
co piszę pojawia się jakiś wątek miłosny, ale staram się, aby wykorzystywać go
jako siłę napędową dla fabuły, a nie jako jej jedyny sens, bo sama właśnie ta
kie motywy lubię. Co do książek, filmów jest wiele historii, do których chętnie
wracam. Pociągają mnie silne postacie i złożone relacje, budowane krok po kro
ku, zamiast przysłowiowego uderzenia pioruna. Zawsze uwielbiałam książki
Jane Austen, Leię i Hana z Gwiezdnych Wojen, Geralta i Yennefer z Wiedźmina.
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Lubię jak iskrzy, jak bohaterowie się ścierają, ale powoli uczą się bycia razem.
To xjest dla mnie najbardziej romantyczna wersja wydarzeń.
BK: Często powtarzasz w wywiadach, że wychowałaś się na fantastyce,
dlatego na początku pisania powieści, ten gatunek był dla Ciebie naturalnym wyborem. A co konkretnie czytała Maria Zdybska, gdy zaczynała? Bardziej polskich autorów, czy może jednak zagranicznych? Które tytuły i sposób narracji miały na Ciebie wpływ?
MZ: Trudno mi przypomnieć sobie wszystkie tytuły, które czytałam w dzie
ciństwie, ale na pewno ogromne wrażenie zrobiły na mnie takie książki jak
„Bracia Lwie Serce”, „Cudowna Podróż”, baśnie Braci Grimm i Andersena. Czyta
łam też sporo baśni ludowych, a także nałogowo pochłaniałam przeróżne mito
logie, książki z motywami archeologicznymi takie jak „Bogowie, groby i uczeni”.
Co ciekawe, mój gust zasadniczo się nie zmienił, bo te fascynacje towarzyszą mi
do dziś. Potem oczywiście przyszedł czas na Tolkiena, Sapkowskiego, Pratchet
ta. Zaglądałam też do komiksów, kochałam zwłaszcza Thorgala, no i oczywiście
stałam się też pożeraczem filmów– najchętniej fantastycznych, Sci-Fi i horrorów.
Posiadanie starszego brata miało na mnie zgubny wpływ, bo zwykle oglądałam
rzeczy przeznaczone dla znacznie starszych dzieciaków.
BK: Jak spędzasz wolny czas? Czy między powieściami robisz sobie
przerwę, czy może od razu przechodzisz do następnej?
MZ: Piszę, kiedy tylko znajduję na to czas, nie zdarzyło mi się, żebym świa
domie robiła sobie przerwę. Jest raczej odwrotnie – to obowiązki i praca utrud
niają mi pisanie w takim wymiarze, jaki chciałabym osiągnąć. Poza pisaniem
i czytaniem kocham sport i podróże. Uprawiam od lat windsurfing, a jeśli zbyt
długo siedzę w jednym miejscu, zaczynam tracić zmysły. Okres pandemii jest dla
mnie absolutnie koszmarny pod tym względem.
BK: Dziękujemy za odpowiedzi.
MZ: Wielkie dzięki za ciekawe pytania!
Czytelników serdecznie zapraszam do śledzenia moich profili w mediach spo
łecznościowych. Znajdziecie mnie na:
Facebooku: www.facebook.com/MariaZdybska/
Instagramie: www.instagram.com/mariazdybska/
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LISIOŁ GOŚCINNIE

Kulawy Lisioł
Lisioł

Chodził lisek koło drogi, nie miał ręki ani nogi…
Tak nucąc sobie pod nosem, Lisioł wybrał się na małą wycieczkę do książki
Tomka Matery pod tytułem Kulawy Szermierz.
Dość szybko, bo już w pierwszym rozdziale, Lisioł spotkał niezbyt ciekawy
widok, czyli jakąś wariacką rzeźbę z lodu oraz ludzkich ciał. Pomimo wątpli
wości lisi recenzent ruszył dalej na poszukiwanie słynnego szermierza Uthera
Mac Flanna – czyli głównego bohatera powieści. Uther przypomina nieco prze
brzmiałą gwiazdę rocka, która dni świetności ma już dawno za sobą. Szermierz
wciąż jest blisko związany ze swoją dawną kohortą najemników, od której ciągle
odbija się, by za chwilę znowu się o nią otrzeć, rzucając się przy tym jak dzikie
zwierzę w potrzasku. Ta relacja ma wiele wspólnego z panią generał Victorią
Dauberg, która przewodzi Żelaznej Kohorcie.
Specyficzny związek uczuciowy to mało powiedziane, ale co tam Lisioł wie?
Nigdy nie należał do żadnej kohorty najemników. Tak samo nigdy nie drapał
się po tyłku, będąc zalanym w trupa w siedzibie burdelmamy, co czyni jedna
z postaci w powieści.
Największym problemem Uthera, według niego samego – Lisioł uważa, że
tych problemów ma w trzy ogony i jeszcze więcej – jest okulawienie. Tak, głów
ny bohater kuleje – za sprawą głębokiej miłości innej postaci, ale to dość długa
historia, którą najlepiej poznać samemu.
Czas wrócić do podążania tropem głównego bohatera. Im bliżej Uthera był
Lisioł, tym mniej mu się ten cały pomysł wyprawy podobał. Miało to związek
z mijanymi po drodze mogiłami, bo szermierz Mac Flann nie należy do ludzi
spokojnego ducha oraz opanowanego charakteru.
Lisioł w końcu znalazł Uthera w niewielkiej wiosce, gdzie zastał szermie
rza z dzieckiem na ręku i bandą jakichś pomyleńców. Na dodatek ta barwna
zbieranina miała bronić tej zapomnianej przez bogów wsi przed atakiem…
Oj, oj, oj niedobrze. Lisioł uznał, że poza okulawieniem Uther musiał upaść
też kilka razy na głowę, ponieważ jego ocena sytuacji wyraźnie rozmijała się
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z rzeczywistością – ale takie już prawo awanturniczej powieści. Złorzecząc pod
nosem, Lisioł wziął udział w obronie wioski, grzecznie chowając się pod stołem
w jednym z domów – wszak trafił do powieści tylko jako recenzent. Podgryzał
truskawki i słuchał dobiegających krzyków wojennej męki.
Akcja nie zwalnia nawet na moment, bo Uther po bitwie od razu wyrusza
w dalszą podróż, lecz jej przeznaczenia Lisioł zdradzić nie może. Dość powie
dzieć, że wyprawę utrudnia człowiek o przezwisku Skowronek – osobiste ne
mezis Uthera. Lisioł próbował pociągnąć Mac Flanna za język w tej kwestii, ale
mrukliwy szermierz uparcie zachowywał się po swojemu.
Czy ten chudy cudak, co go wołają Skowronek, musi ciągle za nami leźć i wymachiwać tą swoją wykałaczką? Aha, musi. To Twój zagorzały wróg? Mnie to
raczej wygląda na chodzące niespełnione męskie marzenia, ale dobrze! To dziecko
też jest… Ahhh zostałeś przyszywanym ojcem… świetnie. Dziękuję za te pełne charyzmy mruknięcia.
Po chwili Lisioł postanowił zapytać jeszcze o głos, który nawiedza myśli
Uthera. Rolę głosu rozsądku, jeżeli można użyć tego stwierdzenia, przejął Doża,
którego szermierz spotkał uprzednio w trakcie swoich podróży.
Rozmawiasz z duchami? A co tam… Doża jest nieco irytujący, ale po śmierci
chyba każdy byłby rozdrażniony. Pewnie Doża może tylko w morze, mruknął pod
nosem Lisioł.
Książka utrzymuje szybkie tempo, więc wkrótce przychodzi porzucić stały
ląd i stanąć na deskach żaglowca, który rusza przez morze, aby zabrać Uthera
oraz jego towarzyszy w kierunku nowej awantury. Jak się szybko okazuje, stara
awantura pod postacią Skowronka doścignęła Mac Flanna jako pierwsza i dwaj
zażarci wrogowie ponownie zwierają się w pojedynku.
Uther, na wszystkie święte truskawki, ubijże go albo pocałuj! Miejmy to już
za sobą!
Ale los chciał inaczej.
Świat przewrócił się do góry nogami, jakby ktoś wziął kulę świąteczną z lisim
bałwankiem w środku i zaczął nią mocno potrząsać, żeby zobaczyć, jak spada
sztuczny śnieg.
Bohaterowie nagle znaleźli się w dziwnym świecie, którym rządzą rybolu
dzie – i to niezbyt przyjaźnie nastawieni do przybyszów. Działając wespół ze
Skowronkiem, Uther oraz jego towarzysze zdołali przetrwać tą podziemną es
kapadę. Ba! Nawet wydostali się z powrotem na światło dzienne. Oczywiście
szczęście nie trwało długo.
Podczas gdy wkoło rozpętała się wojenna zawierucha, która porwała wszyst
kich bohaterów książki, Uther wyruszył, aby zrealizować własne zamiary. Za
miary te zakładały wyprawę do obozowiska stepowej ordy, która wyglądem
oraz zachowaniem niezbyt zachęcała do odwiedzin.
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Uther, czekaj, gdzie leziesz?! Przecież to jakieś stepowe dzikusy! Zjedzą nas i to
na surowo! Uther, czekaj! Ty kompletnie nie masz instynktu samozachowawczego! Lisioł mówi do ciebie, ty uparty Koźle! A żeby ci tak rogi wyrosły!
Gdzie? Lisioł nie powie głośno, chociaż ma na to wielką ochotę, podążając
za najbardziej upartym człowiekiem świata! Uther należy do tych bohaterów,
którzy rzadko zmieniają zdanie, a do celu maszerują niczym taran. Mac Flann
w pełni zasłużył na swój przydomek – Kozioł. Ma to swój osobliwy urok, ponie
waż Uther zazwyczaj stara się podjąć dobrą decyzję, ale po swojemu, co czasami
pakuje go w jeszcze większe tarapaty.
Tym razem Uther zawędrował wprost do obozowiska nomadycznych wojow
ników, którzy są, ujmując lekko, na bakier z higieną. Lisioł dawno już porzucił
nadzieję na znalezienie kostki mydła, ale liczył skrycie, że Uther wreszcie znaj
dzie odrobinę rozumu. Niestety ordyńcy tego towaru również nie posiadali.
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Kulawy Lisioł
Z tego wszystkiego Lisioł aż zatęsknił za chudym Skowronkiem. W osobliwy
sposób jego postać w drugiej połowie książki zaczyna zachowywać się w miarę
rozsądnie, a nawet zaczyna budzić odrobinę zrozumienia. Świat przedstawiony
w książce jest brutalny i nie wybacza słabości, co zarówno Uther jak i Skowro
nek doskonale rozumieją.
Dalsze rozważania na temat fabuły Lisiołowi przerwał Uther, który znowu
zaczął się przemieszczać po rozdartym wojną świecie, a to rzadko kiedy wróży
cokolwiek dobrego. Gorzej, że tym razem Mac Flann miał ściśle wyznaczony cel
i był to moment, w którym Lisioł uznał, że Utherowi nie należy wchodzić w drogę.
Gdy w końcu opadł kurz ostatnich rozdziałów – naszpikowanych akcją oraz
niespodziewanymi zwrotami – świat wreszcie zatrzymał się w miejscu, chociaż
daleko mu było do normalności.
Zadowolony teraz jesteś? Lisioł spytał, patrząc z góry na rozświetloną pożara
mi scenerię finałowego aktu powieści. Lisioł nawet nie chce wiedzieć, co nawy
wijasz w drugim tomie, albo w sumie chce wiedzieć, a nawet będzie miał Uthera
na oku! Ot co!
Jeśli więc lubicie nieprzewidywalnych i szalonych bohaterów, którzy nieko
niecznie posiadają instynkt samozachowawczy, to ta książka jest stanowczo dla
Was! Lisioła ciągle odpychała i przyciągała… Co ją odłożył, krzycząc:
Uther! No weź! To za chwilę znowu po nią sięgał i tak w kółko! To była jedna
z bardziej gorących randek, jakie Lisioł do tej pory zaliczył. Pełna zaskoczeń,
gróźb, niespełnionych miłości – także tych męskich – i trupów, bo co to za gorąca
randka bez świeżej krwi i krzyków? Przedstawiony świat posiada kilka intry
gujących smaczków oraz ciekawy styl, który na pewno docenią miłośnicy przy
ziemnej fantastyki.
Lisiołowi jednak czasem przeszkadzał ten brak logicznego myślenia u głów
nego bohatera, co bardziej wynikało z winy fabuły niż samego Uthera. Otóż
wydarzenia w Kulawym Szermierzu przypominają rozpędzony pociąg, który
często zapomina zatrzymać się na stacji, żeby zabrać bohaterów książki ze sobą,
przez to ci muszą za nim biegać. Ten brak czasu niestety czuć w fabule. Boha
terowie nie mają chwili dla siebie, żeby rozwinąć swoje ogony i pokazać nam
swoje motywacje, tylko wszystko robią w pośpiechu. Miejmy nadzieję, że autor
będzie bardziej wyrozumiały w kolejnych tomach. Na miejscu Uthera Lisioł zło
żyłby skargę na Tomka Materę do urzędu ochrony praw bohaterów fikcyjnych!

10

HORYZONT ZDARZEŃ

Saturnin, czyli historia pewnego imienia
Jakub Węgrzynowski

Horyzont zdarzeń – to termin w astrofizyce. Określa granicę w przestrzeni
kosmicznej, za którą rozpoczyna się oddziaływanie czarnej dziury. To miejsce,
gdzie załamuje się czasoprzestrzeń. To wyjątkowo plastyczny symbol i kryje
się za nim tajemnica. Z książkami jest podobnie. Są tajemnicami do odkrycia,
szukamy w nich przygód, prawdy, piękna, tęsknoty. Literatura to miejsce, gdzie
załamuje się rzeczywistość. Jest przestrzenią słów, w której autor wysyła syg
nały do czytelnika, a ten drugi wciela się w rolę odkrywcy, kroczącego śladem
sygnału. Bywa i tak, że historia prowadzi nas ku czemuś niezwykłemu. Niczym
czarna dziura wciąga nas bezpowrotnie, przenosi w miejsce, o którym nie przy
szło nam śnić. Zmienia nasz sposób postrzegania świata. Chyba to cenię najbar
dziej w literaturze. Ciągle szukam, gnany przez ciekawość i chęć przełamania
znudzenia. Zaglądam do dzieł fantastycznych, ponieważ znajduję w nich światy
bardzo odległe od naszej rzeczywistości, a zarazem uchwytne, namacalne, bli
skie. Czytam także nie-fantastykę lub historie fantastyką tylko urozmaicone. Ga
tunkowość schodzi na dalszy plan, przecież jest tylko formą, a współcześnie na
wet przybiera kształt środka sprzedażowego. Dzięki gościnności „Białego Kruka”
mam okazję opowiedzieć o moich lekturach, które dobieram poprzez najprost
sze kryterium, czyli ciekawość. Zatem w tej kolumnie Czasopisma znajdziecie
opinie o różnych książkach. Starych, nowych, grubych, chudych – każdych.
Podobnie będzie z charakterem uwag, ponieważ wiele rzeczy mnie interesuje,
zwłaszcza że sam kreślę słowa. Paradoksalnie najlepszym ćwiczeniem pisania
jest czytanie. Zapraszam do skromnego kącika literackiego.
Saturnin, czyli historia pewnego imienia
„Saturnin” to kolejna książka-wizytówka Jakuba Małeckiego. W powieści wy
danej nakładem Wydawnictwa SQN widać to, czym cechuje się proza autora.
Dobry styl, gładki język i wiele, bardzo wiele wrażliwości, osnutej wokół boha
terów utworu.
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Saturnin, czyli historia pewnego imienia
Książka przedstawia losy Tadeusza Markiewicza oraz jego wnuczka Saturni
na. W tle widzimy historię Hanny i Witolda, rodziców Satka. A zatem po raz ko
lejny Jakub Małecki napisał historię o ludzkich perypetiach. Tym razem jego bo
haterowie mierzą się z wojenną przeszłością, młodzieńczymi marzeniami oraz
nieznośną codziennością, pozbawioną autentycznych emocji, wyzutą z życia.
Saturnin to młody mężczyzna, który prowadzi życie w stolicy oraz małą
wojnę z własnymi kompleksami. Z monotonnej, szarej codzienności wyrywa go
telefon od matki, która nieporadnie przekazuje synowi, że coś się przytrafiło
dziadkowi. Bieg akcji przybiera formę rodzinnego śledztwa, badania przeszłości
Tadeusza oraz jego dziwactw. W trakcie, gdy poznajemy historię seniora, Satek
mimochodem opowiada swoją własną. W taki sposób płyniemy wraz z melan
cholijną melodią, w której pobrzmiewają wojenne działa i trzaski urządzeń
z domowej siłowni. Więc jakie są to losy? I jak zostały opowiedziane?
Tadeusza prześladuje widmo przeszłości. Pojawia się niczym zjawa nad
cichym stawem, wzywająca go do siebie. Bohater nie może zapomnieć woj
ny – tego, co widział, tego, co sam dokonał. Powraca do niego pewna obietnica,
złożona siostrze. W końcu wraca wspomnienie samej siostry, jej losu, za który
obwinia się Tadek. Podróże weterana do głębin duszy przypominają poszukiwa
nia za czymś utraconym, jakiegoś życiorysu, zagubionego w huraganie wojny.
Te podróże wydają się być czymś, co współdzieli jego wnuczek. Saturnin wę
druje po zakamarkach wyobraźni, chce tam spotkać samego siebie, ale z trochę
inną historią – taką, w której udało mu się dosięgnąć marzeń. Młody mężczyzna
ćwiczył podnoszenie ciężarów, osiągał nawet sukcesy. Niestety kontuzje pokrzy
żowały karierę niedoszłego sportowca.
Jakub Małecki po raz kolejny dokonał pewnego ekshibicjonizmu, rzuciwszy
nagich bohaterów przed oczy czytelników. Widać w tym dociekliwość badacza,
który chce oglądać ludzi bez masek, autentycznych, chce poznać ich lęki, myśli.
Taki obraz uwrażliwia na drugiego człowieka, tworzy intymny stosunek między
czytelnikiem a bohaterami utworu. Jednakże powoduje również uczucie zażeno
wania – nie względem autora czy bohatera książki, ale względem życia, często
swojego prywatnego. Wydaje się to być naturalnym skutkiem uzewnętrzniania
rzeczy ukrytych. Powroty Saturnina do jego młodzieńczych lat, okresu dorastania
niczym wzburzone fale uderzają w świadomość czytelnika. Kruszą mur, którym
odgradzamy się od zwierciadła, aby nie patrzeć w odbicie mające rysy. Uważam,
że autor próbuje pokazać czytelnikom, że ich autentyczne oblicze jest w jakiś in
dywidualny sposób piękne, a co za tym idzie, nie muszą udawać kogoś, kim nie
są, tylko po to, aby przypodobać się innym. Tak widzę walkę bohaterów, którzy
próbują pogodzić się ze swoją przeszłością, zaakceptować siebie w teraźniejszości.
Co ciekawe, autorowi udało się stworzyć element fantastyczny, nadają
cy całej historii wyjaśnienie. Być może na podstawie obecności tego motywu
12

Jakub Węgrzynowski
powinniśmy popatrzeć na powieść jako utwór pisany w nurcie realizmu ma
gicznego, w którym fikcja miesza się z rzeczywistością. Sam Małecki deklaruje
niechęć do przypisywania etykietek, więc może przytoczony zabieg został do
konany, aby uciec od czegoś przewidywalnego, nudnego. Trzeba przyznać, że
nawet jeśli pisarz wykorzystał fantastykę niczym przyprawę, sypaną jedynie
w szczyptach, to to poskutkowało przyrządzeniem prawdziwie smacznego da
nia. Pełnego, powiedziałbym. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jak pozor
nie mała rzecz – pewien błąd na skrawku papieru – przyczyniła się do umoty
wowania alternatywnej wersji historii. Całkiem widowiskowy popis wyobraźni.
Zwróciłem uwagę na fragmenty ekspresyjnych wypowiedzi. Najmocniej
widocznych u Hanny, ale również Saturnin wyrzuca z siebie pewne uczucia.
Te potoki słów zostały zapisane niezwykle zręcznie. Czytelnik nie gubi się w tre
ści, a otrzymuje wgląd w emocje bohaterów – może je współprzeżywać. Ten ele
ment języka przyspiesza tempo lektury, chce się podobnie jak Satek poznać nie
wyjawione historie Tadeusza Markiewicza. Teraz. W tym momencie, gdy czyta
się zapisane strony.
Jakub Małecki jest znany z dobrego stylu, plastycznych opisów. Utwory au
tora mają także inną cechę wspólną. Objętość. Pisarz układa stosunkowo krót
kie historie. „Saturnin” liczy nieco ponad trzysta stron. Mam wrażenie, że krój
pisma w książce jest większy niż zazwyczaj bywa. Przejścia między częściami,
rozdziałami powieści zostały oddzielone od siebie dekoracyjnymi stronicami.
Mimo że życiorysy bohaterów przenikają się wzajemnie, to jednak nie kore
spondują ze sobą, tworząc spójną całość. Są raczej zlepkiem perypetii zwykłych
ludzi, które wkomponowano w obraz. A zatem chcę powiedzieć, że książka wy
daje się trochę za szczupła, aby nie powiedzieć chuda. Rzecz jasna, to jest wyjąt
kowo subiektywna sprawa, aczkolwiek odniosłem wrażenie pewnego niedosytu,
jakby tej opowieści czegoś brakowało. Może na próżno szukam dziury w całym,
a może coś jest na rzeczy.
Trudno zrozumieć, dlaczego poznajemy retrospekcje Saturnina. Wprawdzie
powieść jest poniekąd historią imienia głównego bohatera, jednak w stosownym
czasie dowiadujemy się, jakie źródła wykorzystał autor do napisania książki –
co rzuca pewne światło na odczyt utworu. Jest tutaj wątek osobistego stosunku
Małeckiego do opisanej opowieści. Niemniej warto o tym wspomnieć, ponieważ
czytelnicy doszukujący się przeznaczenia każdego fragmentu mogą poczuć roz
czarowanie. Powieść „Saturnin” czyta się tak, jak ogląda się obraz, w którym
malarz próbował uchwycić perspektywę. Co ważne, warto popatrzeć pod kątem
podobieństw między głównymi bohaterami, ponieważ można dostrzec plastycz
ną alegorię, o której wspomniałem – poszukiwania zagubionego życiorysu.
Lektura jest na jeden wieczór bądź weekend, ładnie napisana, przepełniona
wrażliwością.
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OPOWIADANIE

Póki śmierć nas nie połączy
Ilona Myszkowska

Monika cały dzień krzątała się po domu w oczekiwaniu na powrót męża. Zrobiła
jego ulubioną zupę, posprzątała, żeby w domu było przyjemnie, założyła seksow
ną sukienkę. Ostatnimi czasy Pszemek był dla niej całym światem. Kiedyś studio
wała, nawet trochę chodziła do pracy, a jak nie chodziła ani nie uczyła się, to cho
ciaż telewizję pooglądała albo co, ale ostatnio jakoś nie. Liczył się tylko Pszemek.
Popatrzyła na zegarek. Jeszcze pół godziny i wróci! Dobrze. Postała sobie
przy oknie, popatrzyła na przechodniów, ale nikt nie wydał jej się interesujący,
bo żaden z nich nie był Pszemkiem. Niebo, drzewa, chodnik, psy, demonstran
ci domagający się przywrócenia MordercyTwojejStarej na platformę KillTube,
nikt i nic nie nosiło najmniejszych choćby znamion pszemkowości. Bez sensu.
Po co to wszystko w ogóle istniało? Bez sensu.
Spojrzała znowu na zegarek. Minęły dokładnie dwie minuty, choć mogłaby
przysiąc, że spędziła przy tym oknie tak z pół wieczności. Ugh.
Postała przy zlewie. Postała przy drugim oknie. Poleżała na kanapie. Popa
trzyła się w sufit. Boże, jak ją to czekanie nużyło, bo nie było Pszemka, a dla niej
nic poza Pszemkiem nie było.
– Pszemek, Pszemek – rozpaczała nad bezpszemkowością otoczenia.
Minęło sześć minut, od kiedy ostatnio patrzyła na zegarek. JEEEZUUU…
Kiedy już myślała, że z nudów osiągnie jakąś odwrotną nirwanę, usłyszała
dźwięk klucza w zamku. Jej serce, niczym zimorodek, zbudziło się z hibernacji
rozpaczy i popędziło ku drzwiom wraz z resztą ciała. Ale nie. To był dźwięk klu
cza u sąsiada z mieszkania obok.
– JEEEEEZUUUUUU – zakwiczała.
Co się w ogóle z nią stało ostatnio, żeby tak sobie zaprzątać głowę jakimś
facetem? W liceum miała ich na pęczki, ale wybrała Pszemka. Byli razem od
pierwszej klasy, a pobrali się zaraz po maturze. Ale już tyle lat minęło, a ona
ostatnio dostała jakiegoś kociokwiku osobowości na jego tle, jak jakaś szczeniara
na koncercie gwiazdy K-popu. Pszemek był miłością jej życia, ale chyba nie był…
Nie, absolutnie tak – był przecież taki wyjątkowy. Czekała. Nie tylko teraz, nie
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tylko codziennie, lecz także kiedy przebywał w domu, czekała na niego, aż
wreszcie zdecyduje się z nią porozmawiać. Mimo że tak go kochała i tak bardzo
starała się naprawić ich relację, ewidentnie oddalali się od siebie.
Może dziś będzie lepiej – myślała sobie. Może dziś w końcu będzie inaczej.
Od dawna nie było ani lepiej, ani inaczej, ale może właśnie dziś…
Znów zamek w drzwiach. Podbiegła ku nim. TO ON! Wory pod oczami, mina,
jakby zjadł coś gorzkiego, garnitur, krawat w nieładzie, rozwiany włos. Psze
mek!!! Jej Pszemek! Uśmiechnęła się szeroko, nadludzkim wysiłkiem powstrzy
mując się jednak przed padnięciem mu w ramiona. Okropnie tego ostatnio nie
lubił, a nie chciała go denerwować.
– Witaj w domu, kochanie! – zaszczebiotała.
Westchnął męczeńsko w odpowiedzi.
– Zrobiłam obiad! Pszemek, twoją ulubioną zupę zrobiłam.
Przewrócił oczami.
– Nie chcę! Nie chcę nic od ciebie!
– Oj, Pszemek, nie dramatyzuj. Chodź, dobra zupa.
– Dlaczego ciągle tu jesteś? – jęknął.
– Jak to czemu?! Ja tu mieszkam! Z tobą mieszkam! – Monika zdenerwowała
się straszliwie. – Przecież jestem twoją żoną, Pszemek!
– Już nie! Już nie jesteś! Nie po tym, co się stało! – zawył, rzucił aktówką
o podłogę, wyjąc jak ranne zwierzę i uciekł. Jak zwykle zignorował ich wspólną
sypialnię. Pobiegł do swojej pracowni przerobionej teraz na pszemkową samot
nię, trzasnął za sobą drzwiami, padł na kanapę i wył dalej.
Monika westchnęła. To i tak była najdłuższa interakcja małżeńska od… od…
od bardzo dawna. I jakkolwiek męczyło ją to straszliwie, wiedziała, że nie może
się poddawać. Pszemek był jej całym światem. Bez niego nie miała po co… istnieć.
Poczekała, aż mężowe wycie troszkę straci na mocy i zapukała do drzwi.
– Pszemek, nie wygłupiaj się. Porozmawiajmy, dobrze? Na pewno jak poroz
mawiamy, uda nam się rozwiązać nasze problemy.
– Nie uda się! – krzyknął. – Wszystko stracone!
– Pszemek, proszę cię. Chodź, usiądziemy i porozmawiamy na spokojnie.
Tak, jak uczyła nas pani terapeutka, dobrze?
– NIEEEEE!!!
Ta dyskusja toczyła się jeszcze przez jakiś czas, głównie dość jednostronnie.
Monika nie wiedziała, jak długo, bo ostatnio w ogóle nie miała poczucia czasu.
Jakby ktoś jej powiedział, że stała i kwękała pod drzwiami Pszemka dobę albo
rok – uwierzyłaby, wszystko było tak samo prawdopodobne, jak nieprawdopo
dobne. Nigdy nie chciała być jedną z tych kobiet, które kwękaniem wymuszają
na partnerze swoją wolę, ale czuła się pchnięta do ostateczności. Kwękała więc
i kwękała, aż wykwękała zwycięstwo.
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– Dobrze – powiedział w końcu głosem człowieka, który przeszedł już wszyst
ko i jest mu wszystko jedno. – Porozmawiajmy.
Nareszcie! Monika nie posiadała się ze szczęścia.
– Cudownie! Chodź, usiądziemy w salonie. Naleję ci zupy.
– Nie chcę! – odparł, ale usiadł przy stole.
– No jak nie chcesz, Pszemek, zobacz, jaka dobra zupka! – Postawiła przed
nim talerz, ale natychmiast odsunął go z obrzydzeniem.
Zdecydowała, że powie mu, jak bardzo ją tym zranił, ale po kolei. Uznała, że
zacznie mówić o swej krzywdzie od dnia dzisiejszego, bo mężczyźni to jednak
tylko mężczyźni, mają krótką pamięć. Nawet jej ukochany Pszemek.
Usiadła naprzeciw niego, przygładziła sukienkę i włosy. Trochę zostało jej
w palcach, strasznie ostatnio wypadały, ale nie pozwoliła sobie, aby ją to zde
koncentrowało.
Uff! Zebrała się w sobie. W końcu mu powie, on w końcu jej odpowie, wresz
cie się porozumieją. To nic, że teraz siedział z łokciami na stole z twarzą ukrytą
w dłoniach, a kiedy nie ukrywał jej w dłoniach, to patrzył na żonę spode łba – to
nic. Dał jej szansę. Wykwękała ją i zamierzała w pełni wykorzystać. Na pewno
go przekona! W końcu kiedyś tak bardzo się kochali.
– Pszemku, no więc ja zacznę. Strasznie mnie zraniło, jak powiedziałeś, że
nie jestem twoją żoną i że nie powinno mnie tu być. Dlaczego tak krzywdząco
się zachowałeś?
– Bo to prawda! – Uderzył pięścią w stół. – Powiedziałem prawdę.
– Oj, Pszemek, nie mów tak! Dlaczego tak mówisz?!
– Proste. Przysięgaliśmy sobie aż do śmierci, a potem wzięłaś i umarłaś.
Koniec.
Tym razem ona westchnęła męczeńsko. Znowu jej to wypominał!
– Pszemek, skoro nie chciałeś być razem, to trzeba było nie ożywiać moich
zwłok w babilońskim rytuale wskrzeszenia! Chryste…
– Nie chciałaś być ożywiona, to trzeba było nie umierać, wpadając pod mor
derczego psychopatę z piłą mechaniczną!
– Pszemek, przerabialiśmy to. Rząd przeniósł strefę bezpieczną bez ostrzeże
nia na pół godziny przed zmianą prawa. I to ogłoszeniem na Twitterze. Miałam
prawo się nie zorientować. Poza tym moje zabójstwo nabiło dużo wyświetleń na
KillTubie – dodała, jakby to miało cokolwiek usprawiedliwiać lub naprawiać. Albo
jakby rodziny ofiary otrzymywały choć część przychodów z reklam na platformie.
– Monika, przestań udawać, że możemy żyć jak dawniej! Nawet nie zauwa
żyłaś, że kawałek palca ci odpadł i wpadł do zupy!
Chwycił talerz i podsunął jej go do oczu na odległość trzech centymetrów.
Monika zmrużyła oczy. Jej wzrok nie był już taki, jak kiedyś, ale faktycznie – ka
wałek palca jak nic, z paznokciem i wszystkim.
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– ...kochanego ciała nigdy za wiele? – spróbowała wybrnąć.
– Nie, Monika. To musi się skończyć.
– Nie, Pszemku. Parafrazując twoje stanowisko, nie chciałeś mieć w domu
ożywionych, gnijących zwłok, to trzeba było nie spieprzać rytuału wskrzeszenia.
Po co w ogóle mnie ożywiałeś, skoro nie chciałeś już ze mną być!?
– Chciałem! Ciekawe, czy ty byś idealnie wymówiła każdą starobabilońską
sylabę! Nie przeszkadzało mi, że jesteś pozszywanymi zwłokami, kochałem cię
mimo wszystko, ale twój rozkład poszedł już za daleko! I jeszcze wszyłem ci two
ją obrączkę w serce, aby nie było w nim miejsca na nic poza mną.
– Och. Faktycznie, tak zrobiłeś.
– Myślałem, że to będzie fajny pomysł, ale to jednak był słaby pomysł. Ale to
twoja wina, zaniedbywałaś mnie!
– Jak cię zaniedbywałam?!
– Pisałaś tę swoją głupią inżynierkę z mechatroniki, zamiast spędzać ze
mną czas!
– No, teraz chcę spędzać z tobą czas, to ty nie chcesz! Nawet kiedy byłam
mniej rozłożona, to nie chciałeś tyle, ile ja chciałam!
– Bo ty teraz cały czas chcesz!
– Chcę! To trzeba było mi nie implantować tej obrączki w serce. Mogłabym
wtedy chociaż dokończyć tę inżynierkę, a tak to nie mogę – westchnęła, nie czu
jąc jednak tęsknoty za karierą naukową, a jedynie jakieś wrażenie, że ta tęsk
nota powinna w niej być. Nie było. Tylko Pszemek i Pszemek, to imię, tę ideę
wysławiało całe jej jestestwo. I choć miłość przytłaczała ją, pozostawiła miejsce
też na żal. – Czy według ciebie to ty się etycznie zachowałeś?
Mruknął coś niezrozumiale w odpowiedzi, trzymając ręce skrzyżowane
na piersi.
– Czy ty się według ciebie etycznie zachowałeś, pytam się ciebie!
– Kochałem cię! Nie chciałem cię stracić!
– To nie jest odpowiedź na moje pytanie! A kradnąc zwłoki gwiazdy porno
z kostnicy i przyszywając jej cycki do mego ciała, to się niby etycznie zachowałeś?!
– Byłaś płaska! Każdy by tak zrobił na moim miejscu! Ta rozmowa jest bez
sensu w ogóle, przestańmy udawać, że tę sytuację da się jakkolwiek uratować!
– Tacy już jesteście, wy, faceci – chlipnęła. – Byłam żywa, młoda i jędrna, to
na mnie leciałeś. Jak byłam świeżo ożywionymi zwłokami, nasza miłość i intym
ność wciąż kwitła. A teraz? Uroda przeminęła, zgniło mi się trochę, a wiedz, że
całe dnie leżę dla ciebie w formalinie!, i już. Nie ma erekcji, nie ma miłości. Tacy
jesteście, wy wieprze patriarchalne.
To powiedziawszy, ukryła twarz w dłoniach i rozpłakała się. Musiała sobie
trochę gałkę oczną poprawić, bo jej wypadała ciągle i jej nieczuły mąż nawet nie
chciał jej jakoś przykleić, aby jej ulżyć w niewygodzie.
17

Póki śmierć nas nie połączy
– Monika, ja sobie po prostu inaczej to wszystko wyobrażałem, to nie tak…
– To dokładnie tak! – zapłakała.
Nie licząc jej chlipania, zapadła między nimi krępująca cisza.
– Dobra – odezwał się w końcu Pszemek. – Co jeśli to jest tak? Jeśli już mnie
nie pociągasz, a patrząc na ciebie, widzę tylko bolesne wspomnienia i czuję
przytłaczające poczucie winy?
– Pszemek, nigdy cię nie obwiniałam za to.
– Gdybym szybciej odebrał cię z uczelni…
Machnęła ręką.
– Nieważne. Co teraz? Nie chcę się rozstawać. Jesteś dla mnie wszystkim,
Pszemek!
– Już dawno byś się rozstała, gdybyś nie była w pełni świadoma, że takiego
trupa jak ty, nikt nie zechce!
– Zechce! Zechciałby! Nekrofili jest więcej, niż statystyki rządowe chciałyby
przyznać! Ale ja nie chcę nikogo innego, Pszemek! Chcę ciebie!
– Bo masz obrączkę wszytą w serce. To część rytuału wskrzeszenia. To ma
gia. Przywiązała cię do mnie. Twoja miłość w obecnej formie nie jest nawet
prawdziwa.
– Sam jesteś, bucu, nieprawdziwy! – Znowu się rozpłakała.
Westchnął. Wstał i poszedł wylać zupę, którą z takim trudem dla niego
zrobiła! Potwór! Świnia! Socjopata! Buc nieprawdziwy!
Ta myśl natchnęła ją. Chwyciła za nóż.
Nie miał szans. Jako nieumarła była silniejsza. I nawet fakt, że miała tylko
nóż do masła jej nie powstrzymał.
Tnąc jego ciało na kawałki, radośnie nuciła mu i tłumaczyła, że kiedy będzie
taki, jak ona już zawsze będą razem i że będzie bardzo fajnie.
Gdy skończyła potwornie powolny proces ćwiartowania, zszyła wszystkie
kawałki w ukochany kształt Pszemka, pamiętając, aby umieścić jego obrączkę
w aorcie. Na wszelki wypadek ją też umocowała nicią. Zastanowiła się, czy w ra
mach zemsty nie przyszyć mu penisa gwiazdora porno, ale zdecydowała, że nie.
Po pierwsze, nie miała pomysłu, skąd o tej porze można wziąć takie zwłoki, po
drugie, chciała mu okazać swoją wyższość moralną i etyczną.
Skończyła! Rozejrzała się po salonie. Krew była wszędzie! Będzie to sprzą
tała przez tydzień. Ale nie szkodzi, kiedy się jest martwym, czas nie ma
znaczenia.
To jest, teraz będzie miał znaczenie. Bo będą w końcu spędzać go razem.
Zerwała zakrwawiony dywan, przetarła podłogę. Nożem, którym położyła
kres pszemkowemu życiu, wyryła na niej mistyczny glif wskrzeszenia. Ułożyła
męża w samym środku. Zapaliła świece, ustawiła je dokładnie tak, jak pamiętała,
gdy sama przebudziła się w glifie.
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I nagle zamarła w zrozumieniu swojej sytuacji. Nie znała tego durnego ry
tuału. Umiała naszykować glif i świece, ale tam jeszcze były jakieś pieśni, coś
o drzewie śmierci i czarnych aniołach. Ni cholery nic z tego nie pamiętała.
– Zjebałam – szepnęła.
Podrapała się w głowę. Pukiel włosów wypadł, by paść obok pszemkowego
ciała. Poszła jego śladem.
Następnie chwyciła męża za rękę i tak sobie leżeli.
Była poniekąd szczęśliwa. Przynajmniej już nie marudził. Przynajmniej już
jej nie odrzucał ani nie patrzył na nią spode łba. Jego twarz była idealnie spokoj
na, stężenie pośmiertne zmyło z niej wyraz ostatecznego horroru i przerażenia.
A ona miała jeszcze spokojnie ze sto litrów formaliny.
– Będzie dobrze – powiedziała sobie.
Gnili długo i szczęśliwie, dopóki sąsiedzi się nie zorientowali.

Ilona Myszkowska
Alias Kobieta-Ślimak. Twórczyni komiksu internetowego chatolandia.pl („Chata Wuja
Freda”). Pisała również scenariusz do komiksu „Barwy Biedy” rysowanego przez Kiciputka
i do mangi „Kawaii Scotland” rysowanej przez Drankę. Współtworzy też gry kompute
rowe w ramach studia hamstercube i szyje pokraczne sześcienne zwierzątka ze skarpet.
Jak sama przyznaje ma toxic abusive relationship z gramatyką i ortografią. Niby się ko
chają, ale czasem nie.
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Tamtego lata
Dłoń z plaskiem uderzyła o blat. Szmery rozmów zanikły i słychać było tylko zgrzyt srebrzystych szponów sunących po błyszczącej powierzchni, gdy dłoń zaciskała się w pięść.
– Że też znalazł taką kobietę, w której jego nasienie się przyjęło… Jedna jedyna, a on
na nią trafił tak szybko. Szybciej ode mnie… Ten bękart nie może się urodzić. – Lodowaty
ton wywołał nieprzyjemne dreszcze u zgromadzonych.
– Paniczu Neyar, nikt nie wie, kim ona jest, ani kiedy to się stało, bo twój brat utrzymuje to w sekrecie. Gdyby nie przypadek… Ale znalezienie jej pośród miliardów… – Jeden
z obecnych w sali doradców pochylił rogatą głowę, bojąc się spojrzeć w karminowe oczy
władyki.
– To zabijcie wszystkich! Zniszczcie wszystko! – Furia w głosie zastąpiła lód piekielnym ogniem. – Wszystko!
– Ale, paniczu, cała Ziemia… – rozległ się szmer słabych protestów.
– Żadnego „ale”. Ojca nie ma, więc ja jako starszy tu rządzę i to się nie ma prawa
zmienić. On nie może mieć dziedzica, a już z pewnością nie jako pierwszy…
***
Tamtego lata Eyjafjallajökull obudził się w towarzystwie Katli po kilkudekadowym
śnie, oba wulkany potężniejsze i straszniejsze niż kiedykolwiek. W odstępie kilku
dni w ich ślady poszły Etna i Wezuwiusz, Agung, Fuego, Anak Krakatau, Kīlauea,
Popocatépetl i wiele innych na całym świecie. W powietrze wyleciały miliony ton
popiołu. Niekończące się rzeki lawy zalewały tysiące kilometrów kwadratowych
lądów i z sykiem oraz w kłębach pary zanurzały się w morzach i oceanach. Nie
zliczone ilości bomb niosły się na setki, a nawet tysiące kilometrów, i spadały po
drodze na miasta, pola, łamiąc wiekowe pnie ostatnich skrawków puszcz.
Ci szczęśliwie uchodzący z życiem i ci witający się ze śmiercią, wierzyli, że
oto otworzyły się wrota piekieł, a Ziemię i ludzkość niszczą diabelskie zastępy.
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***
Esterka skończyła właśnie siedem lat, gdy jej rodzice z grupką bogobojnych
sąsiadów i znajomych postanowili wybrać się z pielgrzymką na Święty Krzyż.
Zwłaszcza matka mocno wierzyła, że szczera modlitwa w uświęconym mie
jscu sprawi, że trwający na świecie od wielu dni kataklizm, zbliżający się do
świętokrzyskiej ziemi, ominie łaskawie ich rodzinny Bodzentyn. W Nowej
Słupi, na początku Drogi Królewskiej, zostawili autoloty i dalej ruszyli pieszo.
Do szczytu góry i granicy drzew było już niedaleko, gdy uszy idących wypełnił
świst lecących wysoko w powietrzu skalnych pocisków, łoskot części z nich
uderzających w rumosz gołoborza, trzask łamiących się drzew. W milczącej do
tej pory grupie rozległy się okrzyki i piski.
Jedyna w dorosłym towarzystwie dziewczynka załkała nerwowo.
Szarpnięta mocniej przez matkę przyspieszyła, starając się nadążyć za
biegnącą rodzicielką. Cała gromada miała nadzieję znaleźć schronienie
w murach klasztoru.
Ledwie ludzie wychynęli spomiędzy drzew, stanęli, z niedowierzaniem
przypatrując się zniszczeniom. Spadające z nieba skalne bloki miażdżyły wie
kowe mury. Z bramy wschodniej pozostało jedynie bezkształtne gruzowisko,
z którego sterczał pogięty dwuramienny krzyż. Pod naporem bomb znikały
kolejne zabudowania bazyliki i klasztoru. W pewnej chwili poprzez nieustający
rumor przedarł się spiżowy jęk dzwonu strąconego z walącej się wieży.
Matka puściła dłoń córki i opadła na kolana. Kobiety zgodnym chórem
wzywały Boga. W oczach Esterki zaczęły błyszczeć łzy. Gwałtowny podmuch
odrzucił ją prosto w objęcia porastających skraj polany krzewów. Ziemia
zadrżała od uderzenia. Oszołomiona dziewczynka po chwili wygramoliła
się z zarośli i spojrzała w kierunku grupy pielgrzymów. Spod dwóch wrze
cionowatych skał rozlewały się wsiąkające w wyschniętą glebę kałuże cz
erwonej cieczy. Obok jednego z głazów siedział ojciec, wyjąc niezrozumiale
i bijąc w niego pięścią. Kilku sąsiadów siedziało lub leżało obok. Matki i reszty
nigdzie nie mogła dostrzec.
Dziwny syk i huk zwróciły uwagę Estery. Spojrzała w górę. Jedna z bomb
eksplodowała. Na ziemię opadł deszcz zabójczych odłamków. W tle majaczył
niewyraźny skrzydlaty kształt, ledwie prześwitujący przez towarzyszącą bom
bom chmurę pyłu.
Gardła niedobitków podrażnił uwolniony gaz. Dwa odpryski przemknęły tuż
obok Esterki. Na lewym policzku poczuła parzący powiew. Kilkulatka rozpłakała się
w głos z bólu i strachu. Nie zauważyła, że tuż nad nią rozerwała się kolejna bomba.
Świat dziewczynki ogarnęły ciemność i przyjemne ciepło. Gołe przedra
miona musnęło coś miękkiego, a straszne odgłosy przycichły. Mimo wszystko
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siedząca z podkulonymi kolanami Esterka bała się odsłonić zakrytą dłońmi
buzię i otworzyć oczy. Po policzkach cały czas płynęły łzy.
Gdy wszystko ucichło i ciemność ustąpiła, dziecko przetarło oczy i spojrzało
na swego wybawcę. Kruczoczarne pióra dymiły lekko w miejscach uderzeń
odłamków. Czarno odziany mężczyzna, spoglądający w szare niebo, poruszył
lekko skrzydłami, by strącić z nich resztki popiołu.
Mała wpatrywała się z rozdziawioną buzią w wysoką sylwetkę. Gdy mężczyzna
przykucnął, zapomniała o bólu i strachu. W zielonych oczach narastało dziecięce
zainteresowanie, gdy wpatrywała się w obce oblicze. Wyciągnęła rączkę
w stronę jednego z długich rogów, sterczących spomiędzy opadających na ra
miona, czarnych włosów. Gładka twarz bez wyrazu przypomniała dziewczynce
ceramiczną lalkę. Dziwny człowiek nawet nie drgnął, gdy Estera odgarnęła
z jego czoła przydługą grzywkę, odsłaniając oczy. Niewinna i nieświadoma nie
czuła lęku, wpatrując się w czarne źrenice otoczone czerwonymi tęczówkami.
Zimne, smukłe palce dotknęły oparzenia na policzku małej. W miejscu rany
pojawiła się świeża blizna.
Rogaty mężczyzna uniósł dziewczynkę w ramionach.
– Chodź, dziecko, nie możesz tu zostać sama.
Skrzydła zatrzepotały i ruiny klasztoru na Świętym Krzyżu pozostały daleko
w dole.
***
– Mój Lordzie! Obudź się, proszę! – Głos klęczącej przy otwartym sarkofagu niewiasty
łamał się i odbijał echem w pustej komnacie. Opuszki palców gładziły skamieniałe policzki i tors śpiącego. – Proszę… Twój starszy syn oszalał. Niszczy Ziemię ze wszystkimi
i wszystkim. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Lordzie, obudź się…
Kobieta wyczuła delikatne wibracje pod palcami. Skała zaczęła pękać i drobne
odłamki posypały się na dno sarkofagu. Lord poruszył niemrawo ręką, potem drugą.
Pokręcił głową, rozciągając mięśnie szyi. Otworzył oczy, w których płonął ogień.
– Hatanar? – zapytał zachrypniętym, nieużywanym od mileniów głosem.
– Twój młodszy syn zebrał grupę sprzymierzeńców i ratują na Ziemi kogo się da, ale
jest ich za mało i poza żywiołami, muszą stawić też czoła oddziałom Neyara.
– Zanim wstanę, przekaż marszałkowi te słowa: zbierz przyboczną gwardię Lorda,
znajdź Neyara i nie pozwól mu się wymknąć. Dalsze rozkazy wydam osobiście. Idź.
***
Ścigany przez gwardzistów Lorda Neyar przemykał nad Ziemią, usiłując skryć
się w lodowatych chmurach lub tumanach gorących pyłów. Z każdym wyma
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chem skrzydeł, z każdym pokonanym kilometrem zostawało mu coraz mniej
czasu. Chociaż ofiar nieustannie przybywało, dla niego to wciąż było za mało.
Wiedział już, że poniósł porażkę.
Trzeba było najpierw zadbać o ojca, myślał. Zadbać, by nikt nie miał do niego dostępu.
Zbyt gorączkowo podszedłem do sprawy. Muszę jakoś naprawić ten błąd, znaleźć jakiś sposób.
W pewnej chwili dostrzegł daleko w dole delikatny błysk, który przykuł jego
uwagę.
– Hm, żywa legenda. Może być przydatna. Na nic innego i tak już nie mam
czasu.
Srebrne skrzydła złożyły się i Neyar zapikował ku powierzchni Ziemi.
Po chwili stał tuż przed klęczącą postacią. Długie rogi zahaczyły o skraj daszku,
pod którym tkwił pielgrzym. Neyar odwrócił się w stronę ścieżki prowadzącej
na szczyt góry. Chłodnym umysłem przekalkulował coś szybko i podjął decyzję.
Skrzydlaty ponownie stanął przodem do pielgrzyma i położył dłoń na kami
ennej głowie, jakby go błogosławił.
– Tak, ty będziesz moim planem awaryjnym.
Ładunek energii, połyskującej srebrzyście, wniknął w kamienne ciało.
***
Kilka miesięcy po nieudanej apokalipsie, gdy na Ziemi zaprowadzono wystarczający
ład, by pozostawić ją samym ludziom, Lord i Hatanar wrócili do domu. Teraz musieli
zaprowadzić porządek we własnym świecie. Odłożona na bok sprawa starszego z synów
władcy miała zostać zakończona.
Lord siedział u szczytu stołu w sali posiedzeń Rady, a po jego lewicy spoczął Hatanar.
Krzesło z prawej strony władcy było puste. Zazwyczaj zajmujący je Neyar stał teraz skuty naprzeciw ojca i brata. Członkowie Rady w milczeniu ulokowali się po bokach granitowego blatu.
Komendant pałacowej straży, rudorogi Kaim, odczytywał pozbawionym emocji
głosem listę przewinień i oskarżeń. Jednostajny ton działał na Hatanara usypiająco. Panicz szybko przestał słuchać, zatapiając się we własnych, niewesołych myślach. Długie
miesiące poświęcił na poszukiwania, które spełzły na niczym. Gdzieś tam na Ziemi,
wśród przetrzebionej ludzkości, w odradzającym się świecie, o przetrwanie walczyły
dwie bliskie mu osoby, a on nie potrafił ich znaleźć i im pomóc.
W pewnej chwili ostry ból przeszył pierś Hatanara, aż ten zgiął się wpół. Zazwyczaj
blade, nagle rozgrzane czoło opuścił między kolana. Wbił palce w skórę na torsie, jakby
chciał ją przebić i sięgnąć zmrożonego nagle serca. Po lewym policzku spłynęła pojedyncza łza.
– Maja… – wyszeptał.
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Jeden oddech, drugi. Ciepła iskra pojawiła się w sercu, które ponownie zabiło. Hatanar podniósł głowę.
Grymas bólu na zazwyczaj perfekcyjnie obojętnej twarzy brata, a później ledwie widoczny ślad wilgoci na policzku, nie uszły uwadze Neyara. Niby słuchał wyroku
dożywocia, ale kąciki ust uniosły się lekko w tryumfalnym uśmieszku. A jednak! Tylko
śmierć tej kobiety i jej bękarta mogły tak poruszyć mojego drogiego braciszka. Czyli wygrałem.
Drugiej już dla niego nie będzie, a ja kiedyś i tak wrócę.
Dziesięć lat później
Rozległ się huk i wielki autolot zanurkował gwałtownie, by po kilkunastu sekun
dach przebić się przez pozostałości zmurszałej stodoły. Maszyna wytracała
prędkość na przeszkodach, gubiąc po drodze elementy poszycia. Przez jedną
z dziur wypadł pakunek, z wnętrza którego wydobył się zagłuszony zgrzytem
metalu pisk. Tobołek wylądował w plątaninie bluszczu niczym w sieci. Autolot
przeleciał jeszcze kawałek i zamarł pod stertą gruzu, gdy wbił się w mury star
ego budynku. Kilkuletnia dziewczynka z trudem wyplątała się z mającego ją
chronić kokonu.
Uwolnione dziecko podeszło do wraku. Mała nigdy w swoim krótkim i bez
piecznym życiu nie spotkała się wcześniej ze śmiercią, ale znała jej znaczenie.
Wiedziała, że już nigdy nie zobaczy rodziców.
Bardzo chciała przytulić się do matki. Zamiast tego przylgnęła do gruzow
iska. W pamięci wciąż miała słowa rodzicielki tuż sprzed katastrofy:
– Marcelka, cokolwiek by się działo, pamiętaj, musisz żyć… Znajdź…
Nie dowiedziała się jednak, kogo lub co ma znaleźć, bo kolejne gwałtowne
uderzenie autolotu odrzuciło jej matkę na ścianę. Kobieta straciła przytomność.
Ojciec małej, nie zwlekając dłużej, wyrzucił ją z pojazdu.
Płakała cichusieńko, aż na świecie zapanował mrok, a ona sama usnęła ze
zmęczenia.
O świcie obudziły ją świergot ptaków i burczenie w brzuchu. W dłoni
ściskała duży czarno-biały medalion. Pod palcami wyczuwała konwaliową
kameę. Najwyraźniej przez sen wyjęła spod ubrania wisior, który dzień
przed wylotem matka zawiesiła jej na szyi, ze słowami: „Marcelko, pilnuj
tego medalionu. Jest bardzo ważny. Należał do twojej mamy”. Na myśl, że
to jedyna pamiątka, w oczach Marceliny znów wezbrały łzy. Głód jednak
zwyciężył. Mała schowała medalion pod sukienkę i ruszyła przed siebie,
losowo wybierając kierunek. Na granicy ruin wioski i lasu natrafiła na kępę
malin. Skojarzyła uczepione gałązek czerwone kulki z obrazkami na opa
kowaniach drogich deserów, które czasem kupował jej tata. Soczyste owoce
znikały jeden po drugim w jej ustach.
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Gdy ogołociła całą kępę i zagłuszyła głód i pragnienie, ruszyła w górę zbocza,
przez las.
Pierwszą noc wędrówki spędziła w wykrocie, drżąc z zimna i lęku. W południe
drugiego dnia dotarła do zarośniętych ruin na szczycie góry. Tu już nie było
pożywienia ani wody. Za to wydeptana ziemia była dowodem na to, że to mie
jsce wciąż odwiedzali ludzie. Wycieńczona dziewczynka poszukała w ruinach
prowizorycznej kryjówki. Zanim zasnęła kamiennym snem, wydawało jej się,
że słyszy pomruk autolotów i jakieś głosy, jednak nie miała siły otworzyć oczu.
Zmęczenie zamieniło dochodzące z polany dźwięki w jednostajny, usypiający
szum.
Nieco wypoczętą Marcelinę obudził gwar dochodzący zza fragmentu ściany,
za którym się schowała. Rozbudzona, bała się otworzyć oczy. Zamiast tego
skuliła się jeszcze bardziej i zasłoniła uszy. Jednak zdrętwiałe ciało domagało
się zmiany pozycji, więc spróbowała powoli rozprostować nogi. Niezamierzenie
w coś kopnęła. Element naruszonej konstrukcji zawalił się z rumorem.
Do uszu ukrywającej się dobiegł tupot wielu stóp.
– Co my tu mamy?
– Intruz?
– Jakiś pisklak…
– Gdzie? Gdzie? Też chcę zobaczyć!
Głosy dźwięczały różnymi tonami nad głową zwiniętej w kłębek sieroty.
Spod podartej i poplamionej sukienki wystawały chude, podrapane nogi. Poka
leczone ramiona zakrywały głowę. W skołtunionych blond włosach tkwiło kilka
liści i gałązek.
– Dziecko!
– Dziewczynka!
– Co taki szkrab robi na Łysej Górze? I to dzisiaj?
Głosy stały się łagodniejsze, cieplejsze. Okrzyki przeszły w szepty. Marcelina
przestała rozróżniać słowa. I choć wydawało jej się, że głosy należą do kobiet,
wciąż z przerażeniem zaciskała powieki.
Ktoś chwycił ją i uniósł tak wysoko, że straciła kontakt z ziemią. Po chwili
nozdrza wypełnił zapach rozgrzanej skóry, przenikający przez cienki materiał,
do którego dziecko przytuliło twarz. Wychudzonym ciałkiem wstrząsnął dreszcz.
Nie miała siły dalej uciekać. Zresztą oplatające ją ramiona nie pozwoliłyby na
ucieczkę.
Marcelina została delikatnie położona na ziemi. Ktoś narzucił wełniany
koc na ramiona dziewczynki. Ta najpierw pomacała podłoże i gdy wyczuła
grubą warstwę mchu, otuliła się pledem. W końcu odważyła się otworzyć oczy.
Na szczycie góry, przed ruinami, ułożone w kręgu, płonęły ogniska rozjaśniające
mrok nocy. Między nimi kłębił się tłum. Pod światło widoczne były tylko czarne
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sylwetki, bez szczegółów. Na swój sposób wyglądały groźnie, chociaż w tej chwili
biło od nich jedynie zaciekawienie, które dziecko wyczuwało bardzo wyraźnie.
– Jestem Estera. A ty? – zapytała młoda kobieta, w zasadzie wciąż nastolatka,
przysiadając na piętach na skraju mchowego dywanu. Lewy policzek znaczyła
stara blizna, która przykuła spojrzenie niespodziewanego nocnego gościa.
– Marcelina – odpowiedziała cichutko, piskliwym głosem.
– Ile masz lat?
– Dziewięć.
Przez tłum przeszedł szmer. Dziewczynka, przynajmniej w przytłumionym
blasku ognia, wyglądała na dużo młodszą.
– Skąd się tu wzięłaś?
Dopytywana o szczegóły rozpoczęła nieskładną opowieść o niecodziennej
wyprawie za miasto, której celu nie znała, i o katastrofie autolotu po drodze.
Marcelina zdawała suchą relację. Wydawało się, że przez dwa dni samotne
go błądzenia po lesie i krycia się w ruinach klasztoru, wypłakała już wszystkie
łzy i zużyła wszystkie emocje. Jednak przy próbie wspomnienia matki, głos jej
się załamał, a na brudnych policzkach pojawiły się świeże mokre smugi.
Estera pogłaskała uspokajająco Marcelkę po głowie.
Głośne burczenie w brzuchu przebiło się nawet przez gwar zgromadzonego
tłumu. Nastolatka pierwsza zapytała:
– Jesteś głodna? Kiedy jadłaś ostatnio?
– W ciągu dnia, w lesie.
– W lesie? Co jadłaś?
– Owoce, takie kuleczki. Czarne, czerwone, niebieskie… Jeszcze mam ich
trochę w kieszonce. – Zagłębiła dłoń w fałdy materiału i po chwili pokazała zgro
madzonym papkę, z której nie dało się rozróżnić żadnych owoców.
Estera zamieszała w słodkiej masie palcem wskazującym, po czym włożyła
go do ust.
– Hm – westchnęła, pomlaskując, jakby smakowała spróbowaną potrawę. –
Brusznica, trochę czernicy, niedojrzała ostrężyna, wilcza jagoda, ligustr…
Kobieta spojrzała na rozpalone policzki i w błyszczące oczy dziewczynki.
Przez myśl przemknęło jej, że nigdy takich wcześniej nie widziała. Intensywnie
niebieskie tęczówki, otoczone czarną obwódką wręcz hipnotyzowały pięknem.
Mała zamrugała, co wyrwało kobietę z transu.
– Ładna mieszanka. I wciąż żyjesz. – Estera zamilkła na chwilę i zamyślona
wpatrywała się w dziecko. Otaczające je ciasnym kręgiem kobiety ponownie
zaczęły szeptać między sobą. – Chyba Pan wziął cię w opiekę. Skoro tak, to i my
to zrobimy. Siostry, trzeba nakarmić to pisklę i zaopiekować się nim.
Żadna ze zgromadzonych, mimo że prawie wszystkie były starsze od Estery,
nie zaprotestowała. To nastolatka była ulubienicą Pana i jego główną kapłanką.
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Chodziły słuchy, że nawet była jego wychowanką. Wiek nie miał więc żadnego
znaczenia. Dlatego niemal natychmiast jedna z Sióstr podała Marcelinie miskę
wypełnioną gorącym, pachnącym ziołami gulaszem. Gdy tylko mała zjadła, inna
wyniosła ją na skraj obozowiska i ułożyła w swoim namiocie. Marcelinę do snu
kołysały stłumione dźwięki instrumentów, gwar rozmów i śmiechy.
O północy, gdy zjawił się Hatanar, spała już głęboko i spokojnie.
Rogaty spoczął na mchowym dywanie. Estera przyklękła przed nim,
w wyciągniętych dłoniach trzymając pucharek z winem. Jak co roku z jej
rąk Pan przyjmował pierwszy poczęstunek. Tym razem do niej też należał
wreszcie pierwszy pocałunek, pierwszy dotyk. Ta noc musiała im wystarczyć
do następnego sabatu.
***
Drzwi sali posiedzeń Rady uchyliły się i stanął w nich wezwany famulus w czarnej liberii.
– Gdzież znowu podział się Hatanar? – zapytał komendant pałacowej straży. – Przybyli zwiadowcy z raportami, powinien już tu być, by ich wysłuchać.
– Komendancie Kaim – Rogata głowa skłoniła się w pełnym szacunku ukłonie – jak
co roku o tej porze panicz odwiedza Ziemię.
Kaim prychnął ze złością, po czym skinięciem dłoni odesłał służącego. Ledwie
zamknęły się za nim drzwi, odezwał się jeden z członków Rady:
– Czarno widzę naszą przyszłość. Lord znów zapadł w sen. Jeden dziedzic zamknięty
na wieki, a drugiemu tylko cielesne uciechy i ganianie za Ziemiankami w głowie…
Trzy lata później
Marcelina od trzech lat wędrowała między Esterą a Darią, które na zmianę
opiekowały się sierotą. Estera, widząc podobieństwo w losie własnym i dziewc
zynki, odczuwała wewnętrzny przymus jej przygarnięcia. Gdy jednak zmęczyła
się jej obecnością, oddawała ją starszej, nieco zwariowanej Darii, mieszkającej
nad brzegiem Zalewu Brodzkiego. Młoda kobieta wmawiała sobie, że robi to
zarówno dla dobra dziecka, jak i staruszki.
Z początkiem tego lata Marcelina wracała do Darii. Pęd powietrza zawsze
ją upajał, gdy dosiadała dwuosobowego poduszkowca, którego dostała rok
wcześniej od Estery. I to była jedyna radosna myśl w tej chwili, bo półroczny
pobyt u ledwie kilka lat starszej towarzyszki właśnie się skończył. Nastała pora
przenieść się do starej dziwaczki, Darii. Ta opiekunka była nie tylko bardzo
wymagająca, ale też niezwykle przywiązana do prymitywnego trybu życia. Nie
znosiła technologii, więc poduszkowiec musiał być schowany, a w drewnianej,
choć wygodnej, chałupie nie było nawet prądu.
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Marcelina, przybywając do Darii, czuła się, jakby przenosiła się w odległą
przeszłość. Jednak Estera uparcie powtarzała: „Pobyt u prawdziwej zielarki do
brze zrobi takiemu pędrakowi jak ty. Do tego zrobisz dobry uczynek i pomożesz
starszej osobie”.
– Cokolwiek by to miało znaczyć… Lepiej myśleć o tym, jak o wakacjach –
mówiła do siebie, uśmiechając się na myśl o codziennych kąpielach w wodach
Zalewu i spacerach po sosnowym lesie. Tego jej najbardziej brakowało w domu
Estery, przywiązanej do wygód i tłumów metropolii.
***
Co dwa lata sabat zbierał się nie popołudniu, lecz z samego rana. Cały dzień,
przed nocą i nadejściem Pana, był do dyspozycji kobiet, które mogły cieszyć
się własnym towarzystwem nie przy codziennych plotkach, ale w specjal
nych okolicznościach. Jak od święta serwowane danie, takie rzadkie spotkania
smakowały zupełnie inaczej.
Dwa dni wcześniej kilka ochotniczek przybywało na Łysą Górę, by
przygotować mającą trwać dobę imprezę. W tym roku do tego zadania zgłosiła
się między innymi Daria, która skwapliwie skorzystała z obecności podopiecznej
i zagoniła ją do pomocy. Najpierw do szykowania nalewek i pieczenia, teraz do
transportu. Ciągnęły i pchały na zmianę niewielki, załadowany po brzegi wózek,
którego gumowe koła podskakiwały na nierównościach i kamieniach.
– Emeryku, Emeryku, dokąd pędzisz, stary pryku? – zawołała śpiewnie
Marcelina, obiegając Kamiennego Pielgrzyma.
– Marcela! – zakrzyknęła gniewnie Daria, z całych sił podpierając wózek,
którego dyszel dziewczynka przed chwilą beztrosko puściła. Młoda najchętniej
do transportu na szczyt wykorzystałaby poduszkowiec. Prawie wszystkie Siostry
przybywały na sabat autolotami. Jednak Daria upierała się, że praca fizyczna
jest konieczna, a wejście pieszo na szczyt to pielgrzymka ku czci Pana.
– Oj! Przepraszam. – Marcela podbiegła do opiekunki, ale zamiast pomóc jej
pchać, skalnym odłamkiem zablokowała koło. To samo zrobiła z drugim. – Ale
sama zobacz.
– Niby co mam zobaczyć? – burknęła rozzłoszczona kobieta. – Jakbym nigdy
wcześniej Pielgrzyma nie widziała…
Nastolatka złapała ją za rękaw bluzy. Drugą ręką wskazała pień jednego
z buków nieco w dole ścieżki.
– Trzy miesiące temu Emeryk był sporo przed tym drzewem, a teraz jest
kawałek za nim. Rok temu, gdy widziałam go po raz pierwszy, pan Kamienny
był jeszcze niżej, dużo niżej, chociaż wtedy zakrywały go w większości krzaki.
Pamiętam wszystkie legendy, jakie mi opowiadałyście. Według jednej z nich
28

Aleksandra Cebo
Kamienny Pielgrzym, w ramach pokuty za grzech pychy, miał się posuwać o zi
arnko piasku rocznie w kierunku szczytu. Więc teraz to on zdecydowanie pędzi…
Daria przerzucała spojrzenie od drzewa do posągu i z powrotem. Odszukała
wzrokiem w górze ścieżki inne buki. Zmarszczyła lekko brwi i dla zasa
dy zapytała:
– Skąd jesteś pewna, że to ten buk, a nie jakiś inny?
– Sama mu rok temu ten karb zrobiłam… – Dziewczynka podbiegła do
drzewa i pogłaskała okaleczony pień. Zbliżyła twarz do kory i wyszeptała: –
Przepraszam.
– Chyba masz rację – przyznała Daria. – Nigdy nie zwracałam na niego uwagi,
a inne tędy nie chodzą ani nie latają… No dobrze, poruszę ten temat na jutrze
jszym sabacie. A na razie musimy wtaszczyć wózek na szczyt, żeby przygotować
spotkanie.
– A mogę zostać na sabacie? Mogę, kochana? Kochanieńka? – Marcelina
próbowała się przymilać opiekunce. – Opowiem ze szczegółami, gdzie, kiedy
widziałam Emeryka…
– Nie. Tyle, co już wiem, wystarczy, więcej szczegółów nie trzeba. A ty za
młoda jeszcze jesteś na sabat.
– Nawet na dzienną część?
– „Nie” znaczy „nie”. Nie pyskuj, tylko bierz się do roboty. – Daria ponagliła
podopieczną i kopnięciami usunęła spod kół kamienie.
– To niesprawiedliwe… – mruczała pod nosem Marcelina, chwytając za
dyszel wózka.
Zanim inne przygotowujące obozowisko kobiety przepędziły ją z Łysej Góry,
dziewczynka ze zwykłą sobie swadą opowiadała Siostrom o przyspieszonej wspi
naczce Kamiennego Pielgrzyma. Nie dane jej było jednak wysłuchać pomysłów,
co z Emerykiem zrobić, bo tę część dyskusji pozostawiono na dzienną część sa
batu, gdy na górę przybędą wszystkie Siostry.
Dopiero dwa dni później Marcelina dowiedziała się od Darii, co zostało urad
zone.
– Zaraz po sabacie kilka Sióstr miało opleść Emeryka linami i uwiązać go.
– Uwiązać?!
– Uwiązać. Głucha jesteś czy co? – Daria była wyjątkowo zgryźliwa, ale
Marcela się tym nie przejęła. – Do drzew, do kotew zamocowanych w ziemi. Sta
ra Józefina stwierdziła, że wzmocnione zaklęciami liny powinny go zatrzymać.
Jakby coś takiego jak zaklęcia istniało… I jeszcze Estera się z tym zgodziła –
wymamrotała pod nosem Daria. Marcelina uśmiechnęła się. Niechęć opiekunki
do technologii to jedno, ale kobieta nie wierzyła też w magię. Dziewczynka już
dawno zauważyła, że w Darii nie było za grosz romantyzmu czy fantazji. – Do
tego Maria ma go monitorować.
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– Monitorować? Jak?
– Mają zamontować w pobliżu kamery! – Daria wypluła te słowa z odrazą.
No tak, technologia plus magia! Kombo znienawidzone przez zielarkę,
roześmiała się w duchu nastolatka. Daria kontynuowała:
– Jeśli ktoś stroi sobie żarty i przesuwa posąg, to się nagra i będziemy
wiedziały, kto to i wtedy pomyślimy nad karą. Ale dość tego! Zabieraj się do ro
boty, młoda damo. Orzechy same się nie rozłupią…
Marcelina przez ponad miesiąc nie miała czasu, by wyrwać się z domostwa
Darii. A tak bardzo chciała zobaczyć spętanego Emeryka. Gdy w końcu dostała
dzień wolny, od razu wyciągnęła z szopy poduszkowiec. Niedługo później już
wlatywała pomiędzy szpaler drzew na początku Drogi Królewskiej.
Pojazd się zatrzymał i zawisł tuż nad ścieżką kilka metrów od Kamiennego
Pielgrzyma. Dziewczynka szeroko otwartymi oczami wpatrywała się w pobo
jowisko. W końcu wyłączyła silnik i poduszkowiec opadł miękko na ziemię.
Zeskoczyła z siedziska i podeszła bliżej przyjrzeć się zniszczeniom.
Obie kotwy, wyrwane z ziemi, poniewierały się w wysokiej trawie, wciąż
połączone z Emerykiem grubą liną. Z potężnego buka zwisały strzępy zerwanej
uwięzi. Lina pękła pod wpływem ogromnej siły. Drugie drzewo nie wytrzymało
tego napięcia i sterczało na poły wyrwane z korzeniami, na poły złamane.
Marcelina zwróciła się w stronę przesuniętego o kilka metrów posągu,
by zbadać jego uszkodzenia. Zanim jednak zdążyła do niego podejść, droga
wypełniła się nadlatującymi Siostrami. Pierwsze przybyły Maria i Estera, niemal
natychmiast po nich przybyło jeszcze kilka innych. Leśną ciszę przerwał gwar
zdenerwowanych głosów.
– Nie wszystkie naraz! – zakomenderowała Estera. – Mario?
– Jak codziennie rano przejrzałam zapis z nocy… To, co zobaczyłam…
– Mario, pytam, kto to był.
– Emeryk.
Pomruk przeszedł przez zgromadzone kobiety.
– Jak to Emeryk?
– Wiedziałam, że tak będzie. – Maria uruchomiła tablet. – Zrzuciłam na
granie, same możecie zobaczyć.
Czas na nagraniu pokazywał północ. Ścieżkę, Pielgrzyma, okoliczne drzewa
i krzewy spowijała zielonkawa poświata. Dla Marceliny taki widok był nowością,
bo dziewczynka nigdy nie korzystała z noktowizora, nawet w ciemnościach
polegając na własnym wzroku. Dlatego nie skomentowała jaśniejszego rozbłysku,
który na chwilę otoczył Emeryka, uznając, że to coś normalnego. W tym samym
momencie liny zaczęły się wyraźnie naprężać. Po kilku sekundach bezruchu
wszystko odbyło się błyskawicznie. Kamienny Pielgrzym przesunął się o kilka
metrów. Bez niczyjej pomocy.
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Marcelina zostawiła za sobą sprzeczający się tłumek i usiadła po turecku
przed Emerykiem. Wpatrywała się w niego w zadumie i nie zauważyła, kiedy
Estera przykucnęła obok.
– Wiesz, że jak Emeryk dojdzie na szczyt, to odpokutuje za swój grzech py
chy? Jednocześnie nastąpi też koniec świata…
– Tak, znam tę legendę.
– Ja już jeden koniec świata przeżyłam. – Marcela spojrzała na Esterę, gdy
ta bezwiednie dotknęła blizny na policzku. – Nie chcę więcej. Niech niektórzy
mówią, że magia nie istnieje, że legendy to bujdy bez krzty prawdy. Ja jednak
byłam świadkiem, gdy niektóre z nich ożyły. Tak jak teraz. Jeśli pielgrzym utrzy
ma to tempo, to możesz nie dożyć piętnastych urodzin. Szacuję, że kilka miesięcy,
może tygodni przed nastąpi koniec.
Marcela, chociaż spędziła z opiekunką dużo czasu, mało kiedy widziała ją tak
poważną. Dlatego beznamiętny ton, który słyszała bardzo rzadko, zwrócił uwagę
nastolatki i przyprawił ją o szybsze bicie serca i nieprzyjemny ucisk w żołądku.
– Nie wiem, co robić. Naprawdę nie wiem… Jestem najmłodsza, a one i tak
oglądają się na mnie… – Estera mamrotała, jakby zapomniawszy o obecności
podopiecznej. – Gdybym tylko wiedziała, jak się z nim skontaktować… Mogę się
tylko modlić… Będzie w stanie je usłyszeć?
Siedziały przez chwilę w milczeniu. W końcu Estera podniosła się i zarządziła
zebranie w swoim domu. Zaszumiały silniki odlatujących autolotów i podusz
kowców. Marcelina została sama z Emerykiem.
Przez ponad godzinę tkwili naprzeciw siebie, oboje z kamiennymi twarzami.
Dziewczynka podniosła się z westchnieniem. Zaczęła z mozołem rozwiązywać
liny.
– Wiesz, ja też nie chcę końca świata – mówiła na głos. – W sumie to nikt
nie chce. Ty też nie powinieneś. Tak, wiem, że pokutujesz i w końcu chcesz to
mieć… ugh… – sapnęła, mocując się z supłem – za sobą. Ale oszukujesz, a to
już nieładnie. Dodajesz sobie nowy grzech, wiesz? I tak myślę, że jak tak dalej
będziesz robił, to nigdy nie odpokutujesz. Nawet jak dojdziesz na szczyt.
Z każdym kolejnym węzłem Marcela radziła sobie lepiej. Pęta opadały jed
no po drugim w zgniecioną trawę. Dziewczynka odrzuciła ostatnią linę. Nie
zauważyła żadnych uszkodzeń na kamiennej postaci. Objęła posąg ramionami.
– Jestem smarkata i nie zdążyłam jeszcze dużo przeżyć. Ty masz za sobą
całe ludzkie życie i setki lat w tej postaci… Dlaczego chcesz mi odebrać moją
przyszłość? Jojczę jak dzieciak? Pewnie tak, w końcu wciąż jestem dzieckiem…
Przytuliła policzek do kamiennego ramienia i przymknęła oczy. Zrobiło jej
się smutno. W piersi czuła ucisk, w gardle piekącą gulę. Z oczu popłynęły łzy,
które wsiąkały w porowatą powierzchnię. I sama się zdziwiła, gdy odkryła, że
nie o siebie płacze, ale to Emeryka jej tak bardzo żal. Oderwała się od Pielgrzyma
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i patrząc w zniekształconą wiekami erozji twarz, powiedziała:
– A gdybym ci przebaczyła? I odpuściła? Wszystkie twoje grzechy? Czy
spocząłbyś w pokoju, bez konieczności dalszej wędrówki i sprowadzania końca
świata? Odpuszczam ci i wybaczam, pyszny rycerzu.
Z tymi słowami Marcelina musnęła ustami czoło Pielgrzyma.
– Pomarzyć zawsze można… – Uśmiechnęła się smętnie.
Tak jak się tego spodziewała, Emeryk nie odpowiedział. Odwróciła się na
pięcie i wsiadła na poduszkowiec z postanowieniem, że nikomu nie przyzna
się do tej dziecinnej rozmowy. Odleciała, nie oglądając się za siebie. Dlatego nie
zobaczyła, jak z klęczącej postaci wypłynęła srebrzysta poświata. Zafalowała,
spowijając Emeryka, po czym rozwiała się bez śladu.
***
Zegar wybijał kolejne miesiące i metry. Do znudzonego bezczynnością, uwięzionego Neyara docierały ledwie echa uwalnianej z każdym krokiem energii. Były na tyle słabe, że
nie potrafiły przedrzeć się do zamroczonej świadomości.
Tamtego dnia jednak cały pozostały ładunek uwolnił się i uderzył z rwącą każdy nerw
siłą.
– Nieeee! – Neyar wykrzyczał całym jestestwem, jednak żaden dźwięk nie opuścił
zawieszonej w nicości klatki.
***
Hatanar odpoczywał w pałacowej łaźni, zanurzony w gorącej wodzie po brodę.
Półprzymkniętymi oczami wpatrywał się w zamgloną przestrzeń. Para była tak gęsta, że
nie był w stanie dostrzec całej kolumnady wokół basenu.
Jeszcze dwa dni wcześniej, jak co roku o tej porze, wędrował po Ziemi. Przy pomocy iluzji krył przed ludzkim wzrokiem skrzydła i rogi, by nie przykuwały zbędnej uwagi.
Spacerował ulicami nielicznych miast, nasłuchiwał, przyglądał się mijanym ludziom.
Codziennie inne miasto, codziennie inny region.
Serce wciąż grzała mu niepozorna iskra. Dlaczego nie potrafił znaleźć jej źródła?
Zmęczony wielogodzinnymi marszami i ukrywaniem prawdziwej tożsamości, ukojenie znajdował nocami w ramionach ziemskich kobiet. Pochodziły z różnych miejsc
i środowisk, ale łączyło je jedno – wszystkie były jego wyznawczyniami. Zaczęło się od
tych kilku, które osobiście uratował z pożogi trzynaście lat wcześniej. Do nich z biegiem
lat dochodziły następne. Wszystkie oddane mu duszą i ciałem. Co noc inny sabat, co noc
inny dotyk i pieszczoty.
Następne za niecały rok.
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Kolejne trzy lata później
Marcelina, ziewając i przeciągając się, weszła do saloniku, wiedziona aromatem
świeżo usmażonych placuszków. Na szklanym stoliku czekało na nią odświętne
śniadanie. Estera kończyła nalewać wino do kieliszków. Dla Marceliny odrobinę
rozcieńczone wodą, wszak to jej pierwsze.
– Jakimś cudem Emeryk nie drgnął przez ostatnie trzy lata. Wbrew moim
wcześniejszym obawom wszyscy dożyliśmy tego dnia. Wszystkiego najlepsze
go z okazji piętnastych urodzin – powiedziała Estera na widok podopiecznej.
– Gratuluję, jesteś już dorosła. A to znaczy…
– …że mogę wreszcie wziąć udział w moim wymarzonym sabacie! –
przerwała opiekunce w pół zdania podekscytowana jubilatka. W tanecznych
susach biegała między meblami. Śmiała się w głos. Jasne włosy falowały przy
każdym kroku. – Wreszcie!
Estera pokręciła głową i machnęła ręką. Szkoda było teraz zdzierać gardło.
Do tej żywiołowej dziewczyny, gdy wpadała w radosny trans, nic nie docierało.
Omówienie ceremonii i przygotowań do niej musiało poczekać, aż Marcelina
nieco ochłonie.
I pomyśleć, że ledwie kilka lat temu była zagubioną, wystraszoną sierotką, kobieta
uśmiechnęła się w duchu. Z cichego i posłusznego początkowo dziecka wyrosła energiczna i pewna siebie pannica. A teraz zaczyna wkraczać w dorosłość… Chyba dobrze sobie
poradziłyśmy. Ma gorącą głowę, ale potrafi być obowiązkowa i posłuszna. Zostało jeszcze kilka
miesięcy na końcowe doszlifowanie tego diamentu.
***
Hatanar z szumem skrzydeł opadł na mchowy dywan. Z ust zgromadzonych ko
biet popłynęły pozdrowienia.
Marcelina stała kilka kroków z boku, w milczeniu wpatrując się w smukłą
sylwetkę, w odbijające światło ognisk długie rogi. W silne skrzydła. W bladą
twarz bez wyrazu. W czarne, opadające na plecy włosy. Pierwszy raz widziała
tę istotę, a mimo to miała wrażenie, że zna ją bardzo dobrze. Po chwili wahania
uznała, że to z pewnością dzięki naukom Sióstr.
Jeszcze moment. Najpierw Estera, dopiero później ja będę Mu przedstawiona. Już niedługo
będę mogła osobiście z Nim porozmawiać…, myślała, a każdemu słowu towarzyszyło
coraz szybsze bicie serca. Dlaczego się denerwowała? Przecież czekała na tę noc
od lat. Bezwiednie wyjęła spod koszuli wisior i zaczęła obracać go w palcach.
Dotyk czarno-białego onyksu zawsze ją uspokajał.
Estera przyklękła przed Panem z pucharkiem wina w dłoni. Smukłe palce
dotknęły naczynia, ale nie zacisnęły się na nim. Hatanar odwrócił głowę w stronę
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nowicjuszki, gdy odblask światła na klejnocie zwrócił jego uwagę. Przez chwilę
wpatrywał się w nią bez ruchu i w ciszy, jaka zapanowała na szczycie Łysej Góry.
Marcelina zamarła, bała się nawet mrugnąć.
Grymas niezadowolenia przemknął przez twarz Estery.
– Panie, twoje wino…
Hatanar zignorował faworytę i wstał. Iskra w jego sercu rozgorzała
przepełniającym je płomieniem. Podszedł do Marceliny i ujął ją pod brodę.
Odchylił głowę dziewczyny, pochylił się nad nią.
Wśród sióstr poniósł się szept, powoli przeradzający się w pomruk. Przez te
wszystkie lata Pan nie zachowywał się tak w stosunku do żadnej z nowicjuszek.
Estera zacisnęła dłoń w pięść. Spod przymrużonych powiek spoglądała z rosnącą
irytacją na konkurentkę, która najwyraźniej usiłowała zająć jej miejsce. I to
w tak młodym wieku! Wyhodowałam żmiję na własnej piersi, wraz z tą myślą poczuła
gorycz.
Zupełnie niespodziewanie usta Hatanara rozciągnęły się w uśmiechu, a on
sam zamknął Marcelinę w objęciach. Przytulił ją tak mocno, że brakło jej tchu.
– Wreszcie cię znalazłem… – wyszeptał z czułością w gęstwę miodowych
włosów.
W końcu uwolnił ją z uścisku, aby mogła wreszcie złapać oddech. Nastolatka
wciąż jednak czuła na ramionach mocno zaciskające się palce. Wpatrując się
w czerwone oczy i łagodny uśmiech, gorączkowo rozmyślała nad wyuczonym
przebiegiem ceremonii. Nic, co się działo, do tego nie pasowało. Nie wiedziała,
co robić, nie rozumiała, co Pan powiedział.
Hatanar puścił w końcu ramiona dziewczyny i ujął w obie dłonie jej twarz.
Dotyk był delikatny i ciepły.
Z ust Estery wyrwał się jęk, gdy twarz Hatanara zbliżyła się do twarzy
Marceliny. Rogaty złożył ojcowski pocałunek na czole nastolatki, po czym
ponownie ją przytulił.
– Wyglądasz dokładnie jak twoja matka.
Wspomnienie matki wytrąciło Marcelinę z początkowego szoku.
– Ani trochę. Mama była śniada i miała piwne oczy tak jak i tata…
Hatanar odsunął ją na odległość ramion.
– Nie. Twoja matka miała identyczny kształt oczu, ten sam lazurowy kolor,
taką samą, czarną obwódkę. Tak samo pachnące włosy o kolorze akacjowego
miodu. Moja ukochana Maja.
– Mama miała na imię Marta… – Kolejne słowa padły z mniejszym przeko
naniem.
– Panie…? – W głosie Estery brzmiała niepewność i wahanie. Tylko ona
potrafiła zdobyć się na tyle śmiałości, by się wtrącić. Reszta kobiet w milczeniu
obserwowała niecodzienną scenę.
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Hatanar odwrócił się w stronę faworyty. Wyciągnął w jej stronę ręce i objął
w pasie. Kolana się pod nią ugięły. Pan jeszcze nigdy jej tak nie całował. Gdy
skończył, powiedział:
– Dziękuję, że opiekowałaś się moją córką. Szukałem jej tyle lat, ale nigdy
bym nie pomyślał, że znajdę ją wśród Sióstr.
Oszołomiona Marcelina, opadła na kolana, jakby opuściły ją wszystkie siły.
Estera zamarła w bezruchu, w poczuciu kompletnego zagubienia. Przez resztę
zgromadzenia przeszła kolejna fala szmeru, wśród którego zabrzmiało kilka
okrzyków zdziwienia. Żadna z kobiet jednak nie ośmieliła się wykonać jakie
gokolwiek gestu czy kroku.
Hatanar uniósł lekko w ramionach Marcelinę i posadził obok siebie na mchu.
– Estero, podaj nam wino. I zostaw nas samych. A wy, Siostry, świętujcie,
bawcie się!
Czar prysnął i w obozowisku zapanował zwykły sabatowy gwar. Któraś z ko
biet wyjęła skrzypce i ich czysty dźwięk popłynął przez noc w asyście wiwatów.
Powietrze wypełniły zapachy szykowanych potraw. I tylko od czasu do czasu
zgromadzone rzucały ukradkowe spojrzenia na dwójkę siedzącą na mchowym
dywanie.
Jedynie Estera, wciąż usiłując pozbierać myśli, przysiadła na głazie kilka
kroków dalej, i otwarcie przyglądała się ojcu i córce. Jakimś szóstym zmysłem
czuła, że już więcej nie zobaczy Hatanara. Rywalka w pożądaniu czy nie,
Marcelina jej go właśnie odbierała. Przez głowę kobiety przebiegały tabuny dzi
kich myśli. Palce zaciskała w bezsilnej złości na zielonej tkaninie sukni. Dlac
zego przyjęła ją pod swój dach? Dlaczego nie pozbyła się wcześniej? Teraz nie
dało się już nic zrobić, nie w obecności Pana…
Przyglądając się z bliska i na spokojnie, Marcela w twarzy mężczyzny
widziała, niby odbite w lustrze, własny kształt twarzy, nosa, płatków uszu. Tak
samo unosiła kąciki ust w uśmiechu.
– Kiedy się urodziłaś?
Gdy podała datę, Hatanar zamyślił się na moment, po czym powiedział:
– Tego samego dnia Maja umarła. Pamiętam ten ból i poczucie straty…
Marcela nie wiedziała, co odpowiedzieć, gdzieś zniknęła jej zwykła
czupurność. Hatanar sięgnął ręką do medalionu z kameą.
– Pamiętam też ten dzień, gdy dałem go Mai. Wyrób naszego najzręczniejszego
jubilera, wzór kamei zamawiałem osobiście. Konwalie były ulubionymi kwiata
mi twojej mamy.
Marcelina poczuła się w obowiązku przyznać:
– Nie rozumiem. Moja mama miała na imię Marta, była brunetką. I to jedyna
pamiątka, jaka mi po niej pozostała. Dała mi ten medalion dzień przed śmiercią…
Miałam wtedy dziewięć lat…
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– Zaglądałaś kiedyś do środka? – Hatanar zignorował jej wyznanie. –
Patrzyłaś, co kryje się we wnętrzu?
– Próbowałyśmy wiele razy przez wiele lat, ale nigdy się nie udało.
– Trzeba wiedzieć, jak go otworzyć. Może to zrobić tylko ta sama krew, która
go zapieczętowała. Domyślam się, że…
Hatanar wyrosłym nagle u prawego kciuka szponem nakłuł opuszkę jednego
z palców Marceliny. Zaskoczona dziewczyna syknęła i szarpnęła odruchowo
ręką. Mężczyzna trzymał ją jednak mocno. Ścisnął palec, pozwalając, by kar
minowa kropla opadła na biel konwalii.
Krew wsiąkła w relief i medalion sam się otworzył. Ze środka wypadł
zwitek papieru. Marcela ostrożnie go rozprostowała. Czarnym atramentem ktoś
wypisał na nim kilka linijek w obcym języku. Nastolatka nie potrafiła rozpoznać
ani jednej litery. Hatanar wyjął jej z dłoni karteczkę.
– To pismo Mai. Była zdolna i szybko nauczyła się naszego alfabetu. –
Uśmiechnął się smutno na wspomnienie kochanki.
– Rozumiesz, co tu jest napisane?
– Tak. Chociaż im dalej, tym nieskładniej i coraz mniej czytelnie. Przeczytam
ci, bo to jest o tobie.
Hatanarze, czuję, jak uchodzi ze mnie życie. Cieszę się jednak, że jego przedłużeniem jest nasza córka. Wierzę, że nas szukasz. Ja już nie dam rady dalej
Zanim się odnajdziecie, oddaję ją pod opiekę kuzynki.Marta jak własne
żałuję tylko jednego – że mam z nią tylko kilka godzin.
nie mogę już utrzymać… twoje pióro
nasza adaraya
kocham
– Adaraya. Więc takie imię dla ciebie wybrała…
Marcelina nie tknęła podsuniętego wina. Chociaż lubiła ten lekko cierp
ki smak i uczucie lekkości po nim, to teraz i bez niego szumiało jej w głowie.
W pamięci zaczęły rozbrzmiewać echa słów matki: „Należał do twojej mamy”.
– Marta… – próbowała na głos poukładać chaotyczne myśli. – Imię mamy, ale
i imię jej kuzynki… Powiedziała tamtego dnia: „Należał do twojej mamy”. Wtedy
byłam pewna, że mówiła o sobie. Powiedziała też: „Uciekaj. Pamiętaj, musisz
żyć… Znajdź…” Co miałam znaleźć? – Przeniosła spojrzenie z kartki na łagodną
twarz rogatego mężczyzny ze skrzydłami, który twierdził, że był jej ojcem. –
A może kogo? Ciebie? Chciała mi powiedzieć, ale nie zdążyła? Adaraya? Co to
znaczy? Co to wszystko znaczy?
Emocje wzięły górę i Marcelina się rozpłakała. Nie płakała tak od lat. Hatanar
przytulił ją delikatnie i gładził po głowie.
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– Nasza Adaraya. W moim języku znaczy „nasza miłość”. Takie imię nadała
ci matka i tak będę cię od teraz nazywał. Moja Adaraya, moje dziecko…
Adaraya szlochała wtulona w ojca, aż zasnęła ze zmęczenia i nadmia
ru wrażeń. Hatanar trzymał ją w objęciach, jakby przez te kilka chwil chciał
nadrobić minione lata. Nie czekając świtu i nie wypuszczając z ramion wciąż
śpiącej Adarai, wzniósł się w powietrze.
– Znalazłem ją, Maju. Wracamy do domu – wyszeptał w przestrzeń.

Aleksandra Cebo
Nie przepadam za mówieniem o sobie, ale za to mogę godzinami rozprawiać
o podróżach, fotografii, opowieściach. A wszystkie te elementy są połączone i czerpią
od siebie nawzajem. Czasem najpierw jest podróż, z której przywożę pomysł na historię,
czasem historia inspiruje do podróży. Efekty tych przeplatań hobby można przeczytać
w kilku numerach „Silmarisa”, „Białego Kruka”, „Szortalu”, fantazmatowej antologii
„Dragoneza” i na papierze w „FANTOMIE”.
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Gorzki smak yuzu
Diana Grabska
Jestem potworem. Nie mam rodziców i nie wiem, ile lat żyję już na tym świecie.
Nigdy nie byłem dzieckiem, nie chodziłem do szkoły i nie jadłem tego, co jedzą
ludzie. Nie mam pojęcia, w jaki sposób zostałem stworzony i jaki jest cel mo
jego istnienia. Jedyne, co wiem, to fakt, że od bardzo dawna chciałem zostać
człowiekiem. Pragnąłem być do was, ludzi, podobny, by móc funkcjonować
między wami na co dzień. To właśnie to pragnienie spowodowało, że przeniosłem
się w miejsce, gdzie mogłem być kimkolwiek chciałem. Do Internetu.
***
W wirtualnym świecie możesz stworzyć siebie od nowa. Ludzie wiedzą
o tobie tyle, ile im pokażesz. Ani mniej, ani więcej. Tam mogłem być taki jak
wszyscy. Stworzyłem więc postać, która pokazywała, kim chciałbym być,
a jednocześnie odzwierciedlała to, jak chciałbym, żeby widzieli mnie inni.
Nazwałem się Miyamoto Watanabe. Choć ludzie znali mnie raczej
pod pseudonimem yokai_1988. Przyznam się, że z premedytacją wybrałem ten
nick, który dobitnie wskazywał, kim naprawdę jestem.
Gdy wpisałem słowo yokai jako proponowaną nazwę konta na forum,
wyświetlił mi się komunikat o zajęciu tego nicku przez innego użytkownika
i zasugerowano dodanie liczby 1988. Co oznaczało dokładnie tyle, że ponad
półtora tysiąca użytkowników przede mną uznało ją za idealną, by opisać w ten
sposób samego siebie.
Zdziwiłem się. Czy oni wszyscy, tak jak ja, są prawdziwymi potworami?
Czy tylko myślą, że nimi są? A może właśnie to słowo określało tę część w nich
samych, którą tak naprawdę chcieli ukryć? Tego jednak nie będzie mi dane się
dowiedzieć. Podobnie jak ja, oni też pokazywali tylko tyle, ile chcieli. Każdy ma
przecież jakąś tajemnicę.
Samo konto na forum założyłem z czystego pragmatyzmu. To było doskonałe
miejsce na obserwację ludzkich zachowań. Było tam wszystko, co można
zaobserwować na ulicy, w korporacjach czy na uczelni. Przewijają się tam
przyjaźnie i miłości, tworzą się grupy wsparcia. Pojawiają się samozwańczy
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liderzy, ludzie wykształceni, a także ci, których prawdziwą przyjemnością jest
mieszanie innych z błotem. Pełen przekrój.
Obserwowałem więc, filtrowałem i uczyłem się całą dobę. Wszystko
po to, by się rozwijać. Stać się wam podobnym nie tylko fizycznie, ale przede
wszystkim mentalnie.
Na czacie udzielałem się na tyle często, że po jakimś czasie niektórzy
z użytkowników zaczęli mnie kojarzyć z aktywności w tamtym miejscu. Spora
ich część została później moimi wirtualnymi znajomymi. Wśród nich była ona.
Ta, która niepostrzeżenie zawładnęła całym moim sercem i myślami. Która już
na zawsze miała zmienić moje życie.
***
Pieniądze nigdy nie miały dla mnie znaczenia, były jednak niezbędne, by być
anonimowym. Dzięki połączeniu odpowiedniej ilości gotówki i stałego łącza
internetowego mogłem płynnie dostosować się do ludzkiej rzeczywistości
i załatwiać sprawy, które normalnie wymagały obecności.
Na to ostatnie z wiadomych względów nie mogłem sobie pozwolić.
Po pierwsze dlatego, że moje ciało nie zmieściłoby się w żaden z najbardziej wy
rafinowanych garniturów. Po drugie, nawet jeśli podarowałbym sobie kwestie
ubioru, mój wygląd oraz sposób poruszania się wywołałby w najlepszym
przypadku atak paniki i wezwanie oddziałów specjalnych policji. Uwierzcie mi
na słowo, nie chcielibyście tego zobaczyć.
Właśnie dlatego parę lat temu założyłem firmę działającą w sektorze tech
nologii informacyjnej. Zajmowałem się głównie administracją serwerów,
zarządzaniem siecią i ochroną baz danych japońskich przedsiębiorców.
Okropnie nudne zajęcie. Pozwalało za to sporo zarobić bez potrzeby dojeżdżania
do siedziby firmy.
Miałem pod sobą trzech pracowników. Typowi przedstawiciele środowiska
nerdowskiego. Gdy ich zatrudniałem, z nieskrywaną ulgą przyjęli propozycję
pracy dla szefa, który nigdy nie pojawia się osobiście, a wszelkie polecenia
wysyła mailowo. W tym środowisku bycie odludkiem nie jest niczym dziwnym.
Dlatego brak spotkań nie stanowił przeszkody, aby także między nami z czasem
nawiązała się nić porozumienia. Była to pewnego rodzaju niepisana umowa: oni
nie pytają, ja ich nie sprawdzam. Tak było najlepiej dla obu stron.
Prawdę mówiąc, pasowałem do tego otoczenia, funkcjonowałem jak stereoty
powy nerd. Całymi dniami pracowałem, uczyłem się, spałem i pożywiałem przy
zasłoniętych roletach i sztucznym świetle włączonego monitora. No i grałem.
Grałem nałogowo we wszystko, co choć na chwilę pozwalało mi zapomnieć
o tym, kim naprawdę jestem. W wirtualnym świecie byłem już więc: niemieckim
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żołnierzem, mrocznym elfem i skazanym więźniem. A nawet wiedźminem
zabijającym inne potwory za pieniądze. Ironia losu.
Oprócz potworów zabijałem przede wszystkim czas, którego niewidoczna
granica doprowadzała mnie do szaleństwa. Moje życie nie ma sprecyzowanego
końca. Mogę zmieniać formę, rozwijać się, nie wiem natomiast, w jaki sposób
umrę i czy to w ogóle jest możliwe. Biorąc pod uwagę, jak długo dane mi jest żyć
na świecie, wątpię, czy kiedykolwiek to się stanie. W przeciwieństwie do was,
którzy strach przed śmiercią macie wyssany z mlekiem matki, ja najbardziej
boję się nieśmiertelności. Nieskończenie wielu lat potwornej samotności.
Ponurej, bezcelowej egzystencji w waszym przemijającym świecie.
Przyznaję, o śmierci myślałem już tysiące razy. Niejednokrotnie pod
czas leżenia w ciemnym pokoju wyobrażałem sobie, jak chciałbym umrzeć.
Z przyjemnością wymyślałem sposoby, by przekroczyć cienką granicę
między życiem a śmiercią. Prędzej czy później wracałem jednak do bolesnej
codzienności. Chyba nic nie mogło zmienić tego, kim byłem, ani formy, w jakiej
obecnie tkwiłem.
I właśnie dlatego tyle czasu spędzałem na forum. Głupim czacie dla
poszukujących miłości, przyjaźni i akceptacji. Siedziałem tam godzinami.
Czytając historie innych, pisząc komentarze, wchodząc w nic nieznaczące
dyskusje. Pomiędzy niezliczoną ilością wiadomości wymienionych z innymi
użytkownikami były też te, które pisałem z nią. Z początku niczym nieróżniące
się od innych, z biegiem tygodni wypierały pozostałe, zajmując całą moją uwagę.
***
Mój wirtualny świat mieścił się w piętnastocalowym monitorze laptopa.
Moje życie poza Internetem zajmowało przestrzeń niewiele większą.
Wynajmowałem mieszkanie mające niecałe trzydzieści pięć metrów kwadrato
wych. To całkiem sporo, biorąc pod uwagę tokijskie standardy życia przeciętnego
mieszkańca. Nie tak dużo jednak dla ponad trzymetrowego potwora.
Jedynym meblem w mieszkaniu był zniszczony drewniany stół. A na nim
wiecznie włączona lampka nocna, stary odtwarzacz płyt CD oraz laptop. Do tego
piętnaście różnych wentylatorów, obniżających temperaturę powietrza do
znośnych pięciu stopni Celsjusza.
Całą resztę przestrzeni zajmowały książki. Tetrisowo ułożone wzdłuż
ścian, jedna na drugiej, zmniejszały powierzchnię, w której żyłem, co najmniej
o połowę. Miałem ich stanowczo za dużo, nadal jednak zamawiałem kolejne.
Wszystko po to, by jeszcze dokładniej rozumieć ludzkie emocje. Czytałem
wszystko. Nudne książki historyczne, skandynawskie kryminały, brutalne
reportaże i burzliwe romanse. Te ostatnie lubiłem najbardziej.
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Samo mieszkanie znajdowało się w starym wieżowcu w Shibuya City, tuż
obok parku Yoyogi. To właśnie bliskość parku sprawiła, że wybrałem je na swoje
schronienie i byłem w stanie tyle za nie płacić. A kosztowało niemało.
Umiejscowione było na ostatnim, piątym piętrze wieżowca. Na klatce
schodowej, tuż obok moich drzwi wejściowych znajdowały się drabina i właz
prowadzący na dach budynku. To był powód numer dwa wybrania tego miesz
kania na idealne miejsce do życia w tym mieście.
Z wejścia na dach korzystali pracownicy administracji budynku oraz
w wyjątkowych okolicznościach funkcjonariusze straży pożarnej. No i ja.
Nagminnie. Praktycznie każdej nocy otwierałem metalowy właz i wychodziłem
na najwyższą kondygnację, by choć na chwilę opuścić ciasną przestrzeń, w której
spędzałem długie godziny.
Tylko tam, z dala od ciekawskich spojrzeń i jaskrawych świateł ulicznych
neonów, mogłem wyjść bezpiecznie na zewnątrz. Bez strachu przemierzać
okoliczne dachy, wdychając chłodne, nocne powietrze.
Przesuwałem się wzdłuż krawędzi pokrycia dachowego i po gałęziach wyso
kich drzew. Podglądałem całujące się pary w wąskich uliczkach i słuchałem
szumu liści dochodzącego z parku. A podczas tych nielicznych letnich nocy, gdy
niebo było bezchmurne, obserwowałem gwiazdy, spadające perseidy i odległe
galaktyki. Czułem się wolny. Wolny, choć nadal potwornie samotny.
Wraz z pierwszymi promieniami słonecznymi wracałem do mieszkania.
Moje ciało nienawidziło słońca, ja natomiast marzyłem, by móc żyć w jego
świetle. Tylko jeden raz, jeden jedyny raz, zostałem dłużej, by zobaczyć upragnio
ny wschód.
Obserwowałem, jak ciemny granat nocy ustępował miejsca jasnym odcieniom
różu, fioletu i żółci. Świt zapalał się wolno niczym energooszczędna żarówka.
Żarząc się, stopniowo oblewał swoim ciepłym światłem czubki drzew i okoliczne
dachy, barwiąc je na kolor dojrzałych pomarańczy. Potem zmieszał je wszyst
kie i cofnął się pod naporem błękitnego nieba, eksplodując jasną kulą światła.
Bez wątpienia była to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem.
W samym środku tego spektaklu, na szczycie wieżowca, stałem ja. Oglądałem
olśniewający wschód słońca, jednocześnie sycząc z bólu. Mój organizm
stanowczo różni się od waszego. Choć i wam w nadmiarze szkodzi promienio
wanie u
 ltrafioletowe.
W moim przypadku promienie słoneczne nie parzą skóry. Zabrzmi to
dziwnie, ale są one przeze mnie pochłaniane. Moje ciało, jeśli w ogóle mogę
je tak nazwać, nie ma konkretnego kształtu ani zewnętrznej warstwy, która
nadawałaby mu jakąś formę. Określiłbym je bardziej jako zmiennokształtną
masę o właściwościach czarnej dziury. Oczywiście o wiele mniejszej od tych
znajdujących się we wszechświecie.
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Brak warstw ochronnych sprawiał, że chłonąłem każdą materialną
i niematerialną rzecz, jaka znajdowała się w pobliżu. Nasiąkałem całym oto
czeniem. Rozwijałem się lub marniałem w zależności od tego, co pochłonąłem.
A wchłaniałem wszystko. Wypowiedziane słowa, drobną zwierzynę, ulotne
uczucia, ciężką ziemię, krople deszczu oraz padające na mnie promienie słońca.
Te ostatnie niebezpiecznie podnosiły temperaturę mojego ciała, w konsekwencji
czego moje organy dosłownie gotowały się w środku. Stawałem się wtedy niczym
gorący ramen szczelnie zamknięty w szybkowarze. Przy czym moje ugotowane
wnętrzności nie wyglądałyby tak samo smakowicie.
Tak więc stałem przy włazie prowadzącym na dach budynku, w którym
mieszkałem. Słońce wysuszało mi gałki oczne prawie do całkowitego oślepnięcia.
Charczałem, próbując złapać oddech w oparach własnych soków i śluzu.
Mimo bólu próbowałem zapamiętać każdy moment świtu. Bulgotałem, wiłem się
i bezgłośnie łkałem nad bolesnym pięknem wschodu, który ledwo już widziałem.
A potem zrezygnowany, wraz z pojawieniem się na horyzoncie pełnej tarczy
słońca, wycofałem się do mieszkania i z ulgą rozlałem poparzone ciało na zimną
posadzkę pokoju. Przysłonięte okna skutecznie izolowały mnie od światła
słonecznego. Powiew zimnego powietrza z piętnastu włączonych wentylatorów
pomału studził wrzącą ciemną masę złożoną z moich organów.
Nigdy więcej nie odważyłem się już przedłużyć nocnego spaceru. Poranne
przedstawienie, które ujrzałem, było jednak warte każdej sekundy mojego cier
pienia. Tęskniłem za nim co noc, choć doświadczenie tego boleśnie uświadamiało
mi, jak ułomna była posiadana przeze mnie obecna forma.
Jedyną rzeczą, która cieszyła mnie równie mocno jak widok wschodzącego
słońca, były rozmowy z nią. Sprawiały, że czułem się równie szczęśliwy,
co tamtego ranka. Dzięki niej zapominałem o samotności. Każde jej słowo było
ważniejsze niż tysiąc słów wyczytanych z książek. Jej twarz piękniejsza niż
wszystko, co mogłem zobaczyć do tej pory. Te rozmowy sprawiały, że czułem się
bardziej ludzki niż kiedykolwiek wcześniej. A przynajmniej tak mi się wydawało.
***
Musicie uwierzyć mi na słowo – okrutnie prosto jest podszyć się pod człowieka.
Człowieka, którego nie znasz, a którego wizerunek i głos od tego momen
tu będzie kojarzony z tobą. Tak, połączyłem zdjęcia i filmy przypadkowego
mężczyzny z wymyślonym przez mnie imieniem i nazwiskiem. Dodałem do tego
moją prawdziwą formę, ukrytą za ciągiem znaków pisanych na klawiaturze.
W ten sposób powstała nowa postać stworzona ze zlepku obrazów, historii,
emotikonek i słów. Moja internetowa, ludzka wersja mnie. Moja persona.
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Tymczasem ona znów do mnie pisała. Gdyby tylko wiedziała, znała prawdę
o mnie… O tym, kim naprawdę jestem. Jak wyglądam… Czy uciekłaby na mój
widok? Czy chciałaby poznać prawdziwe oblicze Miyamoto Watanabe?
Tyle że ona pisała z kimś zupełnie innym. Od trzech miesięcy kontaktowała
się z człowiekiem, którym w rzeczywistości nie byłem. Wpatrywała się w zdjęcia
osoby, której prawdziwej tożsamości tak naprawdę nie znała. Oszukiwałem ją
i siebie samego. Wiem, ale chciałem wierzyć, że miliony słów pisanych każdego
wieczoru na LINE mogą zbudować więź silniejszą od dzielących nas różnic.
Potrzebowałem tego, by uwierzyć, że jestem coś wart. Wart takiej dziewczyny
jak ona.
Wielokrotnie kłamałem. Kim jestem, skąd pochodzę, gdzie pracuję i jak
spędzam popołudnia. Bez mrugnięcia powieką tworzyłem zmyślone tematy
dotyczące moich studiów, rodziców i miejsca zamieszkania. A im dłużej to trwało,
tym większa stawała się pula oszustw, którą karmiłem ją podczas rozmów.
Płynnie poruszałem się w gąszczu kolejnych kłamstw, zręcznie tuszowałem
niedociągnięcia początkowych informacji. I topiłem się w wyrzutach sumienia.
Ale czy miałem wyjście? Wątpiłem, by była w stanie pokochać moją prawdziwą
postać, choć marzyłem, by tak się właśnie stało.
Ona natomiast była prawdziwa. Jej dzieciństwo spędzone na Okinawie, gro
no przyjaciół, z którymi zawsze spędzała Nowy Rok, i studia, które wybrała dwa
lata temu. Jedyna córka rodziców. Wychuchana i cenniejsza z każdym kolejnym
poronieniem matki. Blade ciało, poprzecinane błękitnymi, pulsującymi rze
kami żył. Tafla brązowych włosów do ramion i wielkie oczy w kolorze ziemi.
Była prawdziwa… piękna. Bez wątpienia.
Choć zwróciłem na nią uwagę już jakiś czas temu, to ona pierwsza wysłała
do mnie wiadomość prywatną. Moje początkowo nieporadne krótkie zdania
mocno kontrastowały z jej obszernymi wiadomościami, przetkanymi idealnie
dobranymi emotikonami.
Wyłowiła mnie z morza mi podobnych. Samotnych i zagubionych
użytkowników czatu, zbyt zestresowanych, by odezwać się do jakiejkolwiek
dziewczyny. Zręcznie omijała niewygodne tematy, naprowadzała rozmowę
na właściwy tor i przelewała swoją osobowość przez klawiaturę wprost
na ekran mojego komputera. Była niecierpliwa i bezpośrednia. Dzięki niej
doświadczałem, próbowałem i uczyłem się jeszcze więcej. Byłem o krok od
zrozumienia istoty człowieczeństwa.
Od pierwszej wiadomości minęły trzy miesiące. Pisaliśmy do siebie codzien
nie. O różnych porach dnia i nocy.
Pisała: Jesteś?
Odpowiadałem: Zawsze.
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Bo tak właśnie to wyglądało. Dla niej byłem dostępny dwadzieścia cztery
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
Po pierwszym zaczepnym pytaniu następował wysyp jej słów: o tym, jak
spędziła dzień, kto z kim się pokłócił na uczelni, dlaczego nienawidzi swoich
rodziców i jaki film oglądała wczoraj wieczorem. Do tego masa tematycznych
emotikonek, obrazy sukienek i słodkich gadżetów, które chciałaby kupić, oraz
zdjęć jej samej na tle zmieniających się krajobrazów. Całe jej życie skondensowa
ne w małym oknie komunikatora.
Nie wiem, kiedy dotarło do mnie, że się w niej zakochałem. Do momentu
jej poznania nie miałem pojęcia, że w ogóle jest to możliwe. Przez większość
czasu jedynym uczuciem, które mnie ogarniało, było poczucie samotności
i bezcelowości mojego istnienia. Teraz jednak wyraźnie czułem rosnące
w moich trzewiach płynne ciepło, pulsujące, ilekroć jej awatar wyświetlał się
w niebieskim okienku czatu. Poczułem to, o czym czytałem tylko w książkach,
a o czym nieświadomie marzyłem od kilkudziesięciu lat. Zrozumiałem, że to
dzięki miłości stanę się człowiekiem.
***
Plim. Dźwięk nowej wiadomości. Krótkie: Myślę o tobie i emotikonka serca.
Po zewnętrznej części mojej powłoki przetoczył się zimny dreszcz. W tym
samym momencie wnętrze ciała zalała gorąca lawa emocji. Trzy słowa napisane
jej palcami były równowartością setek myśli przelatujących przez moją głowę.
Odpisałem.
Plim. Plim. Plim.
Plim. Następne wiadomości. Każda dotycząca innego tematu. Kończyła
poprzedni wątek lub wrzucała nowy. Kawałeczki jej rzeczywistości przesłane
niewidoczną pocztą. Nowe informacje, krótkie relacje z codzienności. Mogłem
tylko próbować nadążyć, trafić z odpowiedzią, odpowiednio zareagować.
Plim. Kolejna wiadomość. Zdjęcie na tle nieznanego mi budynku. Podpisane:
W nowej sukience od Ciebie. Zgarbiona masa mojego ciała gęstniała, kiedy
przybliżałem się do monitora. Małymi gałkami ocznymi przyglądałem się
szczegółom jej wyglądu. Wciągając powietrze, niemal czułem zapach jej włosów
zmieszany z zapachem wiosny. Westchnąłem. Żałowałem, że nie mogę być tam,
gdzie ona.
Plim. Plim. Plim.
Plim. Jeszcze więcej wiadomości. Moje komplementy mieszały się z poto
kiem pytań od niej. Obok miłych słów powstawała ogromna wirtualna dziura,
a w niej – niedokończone rozmowy, kiepskie żarty. Poza tym nietrafione inter
pretacje słów, skazane na niepowodzenie bez niewerbalnej otoczki.
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Plim. Ostatnia wiadomość, którą napisała tamtego dnia, brzmiała:
 potkajmy się. Bez znaku zapytania. Znieruchomiałem. Przestałem oddychać,
S
przerażony perspektywą ukrytą za jej słowami. Miotałem się po pokoju
w poszukiwaniu odpowiedzi. Tego wieczoru nie znalazłem jednak idealnego
rozwiązania. Skuliłem się. W ciszy słyszałem, jak gdzieś w głębi mnie głośno
rezonuje rozpacz.
Napisanie odpowiedzi zajęło mi całe dwa dni. Nowe wersje powstawały,
a potem znikały na ekranie mojego monitora. Pojawiały się w zmienionej
formie, by następnie znów zostać skasowane.
Przyznaję, nie potrafiłem jej odmówić, nie mogłem również zgodzić się
na spotkanie. Nie w tamtej chwili. Nie byłem gotów stanąć przed nią, by
pokazać moją prawdziwą formę. Gdy wreszcie zdecydowałem się wysłać do niej
wiadomość, ta po raz kolejny zawierała w sobie kłamstwo. Najzwyklejszą, naj
bardziej oczywistą ludzką wymówkę.
Nie mogę się z Tobą spotkać, muszę być w pracy. Wysłałem, a kilkanaście
sekund później dotarła do mnie bezsensowność tego oszustwa. Nie podała
przecież ani czasu, ani miejsca naszego spotkania. Popełniłem największą
głupotę tego świata, a na konsekwencje nie musiałem długo czekać.
Jej krótkie Rozumiem. miało tak ogromny ładunek obojętności, że całkowicie
przygniotło mnie swoim ciężarem. Godzinami wpatrywałem się w znaki kany
składające się na ten jeden wyraz. Doskonale potrafiłem sobie wyobrazić jej
mimikę, gdy swoimi palcami wprowadziła je na smartfonie, a następnie wdusiła
odpowiednią ikonę – wyślij. Potem schowała telefon wraz z moim istnieniem
w najgłębszą kieszeń swojego płaszcza i skazała mnie na zapomnienie.
Trwałem więc w ciemności, bez jedzenia i picia. Skurczony w najciemniej
szym kącie pokoju. Godziny i minuty, dni i noce zlewały się w nieistotną całość.
Zatapiałem się w dźwiękach Plastic Love, chwytając się każdego zaśpiewanego
przez Mariyę Takeuchi wersu oraz obsesyjnie śledząc każdy jej wirtualny ruch.
I cierpiałem, cierpiałem jak jeszcze nigdy wcześniej.
Całe dwa tygodnie nicości, by na końcu przywrócić mnie do życia jedną
krótką wiadomością: Cześć!. Na powrót przykleiłem się do monitora i spijałem
każdy wylany przez nią wyraz. Znów płynąłem nurtem jej rzeki wspomnień,
doświadczeń i codziennych rytuałów.
W jednej chwili zapomniałem o wszystkich tych mężczyznach, z którymi
pisała równocześnie, z którymi bawiła się na ostatniej imprezie, którzy tak jak
ja czekali na jej gest i przychylne spojrzenie. Liczyło się tylko to, że znów dla niej
istniałem. Byłem dla niej. A ona była dla mnie.
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fot. Grzegorz Czapski, edycja: Izabela Starosta

***
Minął kolejny miesiąc. Dni stawały się krótsze, powietrze wyraźnie chłodniejsze.
Wróciłem do nocnych spacerów. Kupiłem telefon, by pisać z nią nawet wtedy,
gdy siedziałem na dachu czy poruszałem się w mrokach pustych alejek parku
Yoyogi. Niespiesznie trwałem, bo moje istnienie nie miało wyznaczonego końca.
Korespondując z nią, oddawałem kawałek nic nieznaczącego dla mnie czasu,
aby w zamian dostać fragment jej codzienności. Dzieliłem się z nią wszystkim,
co miałem cenne. Zachłannie z tego korzystała, ja natomiast nie miałem nic
przeciwko temu, by jej to dawać.
Nie zdziwiłem się, gdy znów poprosiła mnie o przelew kilkuset jenów.
Zrobiła to nie pierwszy raz, choć teraz pisała bardziej bezpośrednio.
Spodziewałem się tego i wiedziałem, jak się to skończy. Ja wyślę jej pieniądze,
ona znów wyśle mi zdjęcie w nowej sukience. Na kolejne godziny przykuję
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jej uwagę, sprawię, że będzie szczęśliwa. Będzie o mnie myśleć nawet wtedy,
gdy wyda już całą kwotę.
Prowadziłem dobrze prosperującą firmę, miałem więc całkiem sporo
pieniędzy. Zarabiałem je, wydawałem i zapominałem o ich istnieniu.
Nie musiałem się zastanawiać. Dwa kliknięcia później spełniłem jej prośbę.
Dla mnie pieniądze nie miały żadnej wartości.
Zdążyłem jednak zauważyć, jak bardzo liczą się w waszym świecie. Wielo
krotnie wywoływaliście dla nich wojnę, zabijaliście swój gatunek, oszukiwaliście
samych siebie. Chyba nigdy nie rozumiałem, dlaczego są dla was takie ważne.
Dlaczego tak bardzo potrzebowała ich do szczęścia ona. Nie miało to jednak zna
czenia, znów bowiem wysłała mi wiadomość: Dziękuję Kochanie. Odwdzięczę
się. Niczego więcej nie potrzebowałem.
***
Cokolwiek mnie stworzyło, obdarzyło mnie nie tylko specyficzną budową ciała,
ale nieznaną mi do tej pory wewnętrzną wrażliwością. I choć byłem ułomną
częścią tego, co sami posiadacie, mimo pewnych braków z czasem rozwinąłem
w sobie dwa zmysły, które ceniłem najbardziej. Słuch i wzrok. To dzięki nim
mogłem poznawać wasz świat i coraz lepiej rozumieć waszą kulturę. Tego wie
czoru miałem wykorzystać oba te zmysły. A zacząłem od słuchu. Dokładnie rzecz
ujmując od włączenia muzyki. W dźwiękach Oh no, Oh yes! Akiny Nakamori
przygotowywałem się bowiem do najważniejszego wydarzenia w moim życiu.
Kiedy po raz drugi napisała do mnie o spotkaniu, wiedziałem, że tym
razem nie mogę odmówić. Nie dała mi zresztą wyboru. Wprost napisała o tym,
że zerwie ze mną kontakt, jeśli i tym razem wymyślę jakąś głupią wymówkę lub
zignoruję jej wiadomość. Będę szczery, nigdy wcześniej nie bałem się tak bardzo
jak tamtego wieczoru. Nie miałem pojęcia, co może się wydarzyć. Byłem za to
pewien, że całkowicie zmieni to naszą relację. Pytanie brzmiało: w którą stronę?
Umówiliśmy się późnym wieczorem. O tej porze roku słońce zachodzi już
o siedemnastej, mogłem więc spokojnie poruszać się po okolicy niezauważony.
Na miejsce spotkania wybrałem mało uczęszczaną alejkę niedaleko irysowego
ogrodu Minami-ike w dobrze mi znanym parku. Był późny listopad, wszystkie
irysy już dawno przekwitły, nie spodziewałem się więc nikogo o tej porze w tych
okolicach. Nasze spotkanie miało odbyć się we względnie bezpiecznej i odosob
nionej lokalizacji.
Na miejsce przybyłem znacznie szybciej. Nie potrafiłem dłużej wytrzymać
w ciasnym mieszkaniu. Znalazłem dogodny punkt niedaleko ścieżki, którą
miała przyjść, i czekałem. Minuty mijały nieznośnie powoli. Tkwiłem jednak
nieporuszony, czując na sobie tylko lekkie podmuchy wiatru i rosnący we mnie
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niepokój. Zanurzony w rozmyślaniach, ocknąłem się dopiero, gdy ujrzałem jej
sylwetkę na horyzoncie.
Wolnym krokiem zbliżała się w moim kierunku, by w końcu stanąć
w samym środku światła parkowej latarni. Nieświadoma mojej obecności
rozejrzała się po okolicy i znów skierowała wzrok na ekran swojego smartfonu.
Była tak blisko! Wstrzymałem oddech i ukryty przyglądałem się rysom jej twarzy.
Żadne wysłane przez nią zdjęcie nie oddawało tego, na co właśnie patrzyłem.
Miała na sobie krótką, plisowaną spódniczkę i ciemnozielony, stanowczo
zbyt duży sweter. Jego gruby splot i delikatnoś
jej skóry sprawiła, że zsunął się lekko, odsłaniając bladość lewego ramienia.
Brązowe, rozpuszczone włosy niemal idealnie wplatały się w jesienne tło. Błękit
ekranu odbity na jej twarzy, żółć i czerwień klonowych liści, bladoróżowy odcień
jej skóry… To wszystko sprawiło, że przypomniał mi się tamten wschód słońca.
Czułem dokładnie to samo, co wtedy, gdy dane mi było doświadczyć porannego
spektaklu. Poczułem uderzające ciepło wewnątrz mojego ciała. Nie potrafiłem
przestać na nią patrzeć. Chciałem, by ta chwila trwała wiecznie.
***
Widziałem, jak zręcznymi palcami wpisuje coś na swoim telefonie, a po chwili
usłyszałem znajomy dźwięk przychodzącej wiadomości na moim. Ciche plim
w pustym parku rozbrzmiało dwa razy głośniej niż zwykle. Przekląłem się
w duchu. Zapomniałem wyciszyć telefon. Usłyszała dźwięk i spojrzała w moim
kierunku. Nie mogła jednak dostrzec mojego kształtu. Doskonale zlewałem się
z otaczającą mnie ciemnością.
Drżąc, odblokowałem telefon i odczytałem wiadomość: Jesteś?. Nie zdążyłem
odpisać, gdy się odezwała:
– Halo? Jest tam ktoś?
Milczałem. Przerażała mnie myśl o tym, jak może zareagować na mój
wygląd. Nie byłem gotów się jej pokazać. Tylko czy kiedykolwiek byłbym gotów
to zrobić?
– Halo? – powtórzyła niepewnie.
Nie miałem wyboru. Ten moment, będący najważniejszym sprawdzianem
naszej relacji, właśnie nadszedł. Musiałem się pokazać. Ujawnić wszystkie moje
kłamstwa oraz prawdziwe uczucia. Niemal bezgłośnie wysunąłem się z mroku
na jasną, betonową aleję parku. Zmrużyła oczy i instynktownie cofnęła się
trzy kroki.
– Miyamoto, to ty?
Odpisałem, odpowiadając na jej pytanie twierdząco. Nie mogłem przecież
jej tego powiedzieć. Nie mam narządu mowy, jakim dysponujecie jako
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ludzie. Nie rozwinąłem się jeszcze aż tak bardzo. To był jeszcze jeden powód,
dlaczego tak mocno lubiłem Internet, gry i książki. I kolejny, który utrudniał mi
komunikację. Zwłaszcza z nią.
Mimowolnie zerknęła na telefon. Wyraźnie widziałem, jak powiększają się
jej źrenice, jak delikatnie kręci głową z niedowierzaniem. Nie takiej odpowiedzi
się spodziewała, nie to chciała przeczytać na ekranie telefonu.
– To niemożliwe… To z tobą pisałam?
Kolejna wiadomość będąca odpowiedzią na jej pytanie. Krótkie: tak.
Powoli zbliżałem się w jej stronę. Moje oczy odbiły światło latarni i przerażoną
twarz mojej ukochanej.
– Ale… ale widziałam twoje zdjęcia. Wyglądasz zupełnie inaczej… Jesteś…
Urwała. Zatrzymałem się. Tak bardzo bałem się tego, co zaraz powie. W tej
jednej chwili mógłbym umrzeć ze strachu. Tyle że ja nie mogłem umrzeć. Ciężką
ciszę wiszącą pomiędzy nami przerwały jej słowa. Coś się jednak zmieniło.
Brzmiała zaskakująco pewniej niż jeszcze parę sekund temu.
– Nie pisz, tylko mów. To jakiś żart? – zapytała. – Gdzie jest Miyamoto?
To z nim się umówiłam, nie z… tobą!
Nie byłem w stanie odpowiedzieć. Trwałem w bezruchu, podczas gdy ona
wypluwała z siebie słowa szybciej, niż docierał do mnie ich sens. Kurczowo
trzymała się nadziei, że to wszystko jest jakimś głupim żartem. Rozglądała się
w poszukiwaniu prawdziwego Miyamoto Watanabe. Nie dopuszczała myśli do
faktu, że to właśnie on stał przed nią w ten jesienny wieczór.
Rozumiałem jej zdziwienie. Przewidziałem, że będzie zaskoczona tym, jak
bardzo różnię się od mężczyzny, do którego wizerunku zdążyła się przyzwyczaić.
Zdjęcia oraz filmy, które regularnie kradłem z jego profilu, odbiegały od mojej
prawdziwej postaci. Naprawdę chciałem wierzyć, że nie będzie stanowiło to
przeszkody. Tyle nas przecież łączyło… Kochałem ją! Wszystko, co pisałem,
co czułem, było prawdziwe. I tylko to się liczyło.
Jednak każda sekunda naszego spotkania bezlitośnie obdzierała mnie z ja
kichkolwiek złudzeń. Ostatecznie to jej słowa sprawiły, że dotarło do mnie, jak
głupi byłem, wierząc w naszą relację, w jej zapewnienia o miłości.
Mimo to musiałem coś zrobić, by to wszystko wyjaśnić, uratować. Stałem
więc naprzeciwko niej i wduszałem kolejne znaki na ekranie mojego telefonu.
Tylko w ten sposób mogłem przekazać jej to, co myślałem i czułem.
Pisałem o tym, jak bardzo ją pokochałem, ile nas łączyło i jak dobrze
rozumieliśmy się przez ostatnie pół roku. Dziękowałem za każde jej słowo,
zdjęcie czy reakcję. Tłumaczyłem, że dzięki niej odzyskałem sens życia.
Uratowała mnie i sprawiła, że po raz pierwszy w moim nieznośnie długim życiu
nie czułem się samotny. Pisałem najszybciej, jak potrafiłem, wyrzucając z siebie
wszystko to, co mogłoby zmienić zakończenie tego spotkania.
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Jej telefon raz za razem głośno przypominał o kolejnej napisanej przeze
mnie wiadomości. Dźwięki komunikatora wybrzmiewały w jej dłoni, a ekran
nieprzerwanie rozświetlał przestrzeń wokół niego. Ona jednak nie miała za
miaru ich odczytać. W milczeniu obserwowała, jak wciskam kolejne klawisze
na moim telefonie.
Szybko zorientowała się, że nie mogę mówić. Z premedytacją odebrała mi
więc możliwość przedstawienia tego, co czułem, w najprostszy sposób – ignorując
przychodzące wiadomości. Gdy zauważyłem jej obojętność, zrozumiałem, że nie
ma to najmniejszego sensu. Przestałem pisać.
***
Uśmiechnęła się triumfalnie. Po początkowym strachu na jej twarzy nie
pozostał nawet ślad. Zastąpiło go coś o wiele gorszego. Zmierzyła mnie
wzrokiem od góry do dołu i wyrzuciła z siebie słowa, których już nigdy nie
miałem zapomnieć.
– Naprawdę myślałeś, że można zakochać się w czymś takim? – powiedziała
chłodno. Nie musiałem odpowiadać na to pytanie. Wiedziałem, jaka jest
odpowiedź, ona też ją znała.
– Jesteś obrzydliwym potworem – dodała powoli, rozkoszując się każdym
wypowiedzianym wyrazem.
To, co zobaczyłem na jej twarzy, było dopełnieniem słów, które usłyszałem.
Zrozumiałem, że czuje do mnie wstręt. Ta, która jeszcze wczoraj zapewniała
mnie o swojej miłości, dziś stała przede mną i otwarcie drwiła z moich uczuć.
Mój brak reakcji sprawił, że poczuła się jeszcze pewniej. Zaczęła w kółko
powtarza, jak bardzo się mną brzydzi. Wiedziała, że trafiła w czuły punkt
i sprawia mi ból. Wymieniała więc po kolei wszystkie znane wulgaryzmy, by
podkreślić jak nieistotną i plugawą istotą byłem w jej oczach. Raniła mnie,
jednocześnie rozkoszując się widokiem mojego cierpienia.
Jej głos mieszał się z szelestem liści i delikatnymi podmuchami wiatru.
Stałem naprzeciwko niej i wchłaniałem wypowiedziane przez nią słowa, czując
gorzki smak ich znaczenia. A one puchły w mojej głowie, mnożyły się bezustan
nie, kręcąc się niczym zacięta płyta. Błagałem w myślach, by w końcu przestała
je powtarzać. Ona jednak nadal mnie torturowała.
Z każdą jej obelgą i spojrzeniem pełnym obrzydzenia coraz bardziej
zapadałem się w sobie. Z trudem uformowane gałki oczne, zniekształcone
małżowiny uszne wolno znikały w czeluściach mojego wnętrza. Otwory nosowe
zasklepiały się niewidocznie, a wystające niesymetrycznie po obu bokach kikuty
przyszłych kończyn topiły w płynnej masie.

50

Diana Grabska
Oderwałem się nieznacznie od powierzchni ziemi i zawisłem w formie
tętniącej, kulistej czarnej materii. Gęstniałem, stopniowo zmniejszając objętość
swojego ciała. Nie panowałem już nad swoim organizmem. Zraniony i poniżony,
powoli wchłaniałem samego siebie. Implodowałem.
Czy tego chciałem, czy nie, wróciłem do swej pierwotnej postaci.
Bez możliwości odczuwania empatii, powonienia, widzenia czy słyszenia.
Z perspektywą kolejnych kilkuset lat samotności i błądzenia w mroku po omacku
w poszukiwaniu celu istnienia. Jedyne, co mi pozostało, to przypadkowe skrawki
wspomnień, odłamki emocji i gorzki smak nieznanej przyszłości. A to wszystko
zamknięte w marnej cząstce mojego dawnego ciała. Ciała wyglądającego teraz
niczym sczerniały, pomarszczony owoc yuzu.
***
Nadal jestem potworem. Nie pamiętam, ile lat żyję i skąd pochodzę, ale teraz
już wiem, że nie chcę być człowiekiem. Cała moja egzystencja skoncentrowa
na była w Internecie, bo tam mogłem być kimkolwiek chciałem. Szukając celu,
przez przypadek natrafiłem na nią. Tę, która nauczyła mnie kochać i sprawiła,
że znalazłem sens życia. Tę samą, która okazała się większym potworem niż
ja. Okaleczyła mnie fizycznie i emocjonalnie bardziej, niż mogłem to sobie
wyobrazić. A przede wszystkim w jednej chwili pokazała, że nigdy nie będę taki
jak wy. Nigdy bowiem nie dorównam do poziomu waszego okrucieństwa i pychy.
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Studnie Wszechświata
Joanna Góra

Miała wielkie, zielone i zasnute mgłą bezkresu oczy. Nie było nic dziwne
go w tym, że nazywano je Studniami Wszechświata. W tych dwóch lśniących
kryształach rzeczywiście mogła się kryć wiedza na temat przeszłości i przyszłości
wszystkich istniejących światów, ale ja w to nie wierzyłem. I może dlatego to
mnie tu przysłali.
Choć o mojej obecności wiedziała zapewne, od kiedy tylko moje stopy
dotknęły podłoża, odwróciła się dopiero, gdy zbliżyłem się do niej na wyciągnię
cie ręki. Spojrzała smutno tymi ogromnymi oczami, o których niektórzy bajarze
mówili, że można w nich zobaczyć swoją przyszłą śmierć. Ja niczego takiego
nie dostrzegłem, nie odwzajemniłem też bladego uśmiechu, który pojawił się
na jej wąskich ustach. Siedziała z podciągniętymi pod brodę kolanami, a czubki
palców bosych stóp wystawały poza krawędź zimnego, kamiennego muru.
Byłem ubrany w ciepły, kilkuwarstwowy kombinezon, a i tak odczuwałem
chłód. Ona miała zaś na sobie tylko półprzezroczystą, zwiewną sukienkę
w kolorze moreli, która eksponowała smukłe, elfie ciało. Poły szaty powiewały
na lodowatym wietrze.
Elfka poklepała kamienne podłoże obok, lecz nie mogłem od razu skorzystać
z zaproszenia. Byłem tu w końcu w celach służbowych.
– Wszechelfko Niro, córko Zaklinacza Światów i… – zacząłem, jednak
mi przerwała.
– Możesz sobie odpuścić te umizgi – powiedziała, a jej głos był niski, jakby
męski i zupełnie niepasujący do filigranowego ciała. – W tym świecie te zasady
nie obowiązują.
W duchu przyznałem jej rację, jednak obydwoje wiedzieliśmy, że dopóki
nie udzieliła pozwolenia, nie mogłem postąpić inaczej. W jakimkolwiek
bowiem świecie byśmy się nie znajdowali, nadal pozostawaliśmy dla siebie
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tym samym – ona czystej krwi elfką o szlacheckim rodowodzie, a ja zwykłym,
do szpiku kości ludzkim wysłannikiem. A w sercu człowiek zawsze nosi te same
wyryte za młodu zasady.
Zbliżyłem się w końcu i stanąłem na krawędzi muru, na której zasiadała.
Nigdy nie miałem lęku wysokości, lecz gdy się tam zatrzymałem, widok w dole
oszołomił mnie i zakręciło mi się w głowie. Szybko usiadłem. Nogi zawisły
na szczycie blisko sześciometrowej budowli wzniesionej nie wiadomo kiedy,
po co i przez kogo.
Studnie Wszechświata skierowały się znów w dół, w stronę tego, co roz
ciągało się poza granicami kamiennej konstrukcji. Zawsze zastanawiałem się,
jak to jest wpatrywać się kilkanaście lat tylko w jedno miejsce. Skoro robiła to
tyle czasu, musiał to być jakiś wspaniały widok, prawda? Zawsze pragnąłem
się o tym przekonać, jednak teraz, gdy miałem okazję, zdjął mnie dziwny nie
pokój. Mimo wszystko ciekawość była silniejsza. Spoglądając przed siebie,
dostrzegałem jedynie nieskończoną, pustynną równinę, której horyzont niknął
we mgle. Gdy stopniowo kierowałem wzrok w dół, obejmował mnie coraz
większy zawód. Wydawało się, że na tym świecie nie ma nic poza piaskiem i lo
dowatym wiatrem. Wiedziałem jednak, że Studnie Wszechświata wpatrują się
od wielu lat w coś zupełnie innego. Tylko dlatego wytężyłem wzrok w poszuki
waniu tego wielkiego skarbu.
Gdy już go dostrzegłem, wydawało mi się, że przedtem moje oczy musiała
opanować jakaś dziwna ślepota, bowiem na tle jednobarwnego pustkowia
wielki skarb Wszechelfki Niry był doskonale widoczny, niczym plamka czerwo
nego wina na białym obrusie.
W pewnym oddaleniu od muru, pośród znaczonej piachem niziny, można
było dostrzec sylwetkę człowieka. Był to starzec o kościstym, całkiem nagim ciele.
Jego plecy znaczył zarys wystającego kręgosłupa, brzuch i pośladki były wklęsłe,
a na czubku głowy widniała łysina. Mężczyzna poruszał się na czworakach,
długą brodą wodził po piaszczystym podłożu, a przypominającymi suche
gałązki rękami obmacywał drogę przed sobą. Gdyby tylko wiedział, że wokół
znajduje się jedynie bezkresna pustynia! Oczy miał zamknięte, sklejone soka
mi wiecznego snu. W tym świecie nie było nikogo, kto mógłby oswobodzić
jego powieki.
Im dłużej zaznajamiałem się z tym widokiem, tym lepiej rozumiałem, jak
wielkimi bzdurami były te historie, które mi opowiadano. Obrazy uwieczniające
żywot Wszechelfki Niry można było znaleźć w wielu światach, nie tylko w tym,
z którego obydwoje się wywodziliśmy. Każde z tych dzieł autorstwa wielu
sławnych malarzy oddawało hołd sile wiecznej miłości, nierozerwalnej więzi
uczucia, które pojawiło się między elfem a człowiekiem. Rządca, który mnie
tu przysłał, sam posiadał w biurze taki obraz. Przedstawiał on piękną Nirę
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wypatrującą z muru kochanka, który, choć bardzo się starał, nie mógł się po nim
wspiąć, a ona, gdyby tylko zanurzyła stopę w odmętach piasku, unicestwiłaby
zarówno swe nieśmiertelne ciało, jak i duszę. Nie tylko na tym, ale i na wszystkich
innych obrazach ukochany Niry był taki, jakim go zapamiętano z czasów
młodości. Umięśnione ciało napinało się w słońcu, wyciągnięta ręka sięgała
w górę, a szeroko otwarte oczy patrzyły z tęsknotą ku swojej miłości. I tylko elf
ka była taka sama jak na obrazach. Piękna i nieszczęśliwa w swojej wieczności.
Spojrzała na mnie, jakby odgadła moje myśli.
– Wiele lat minęło, od kiedy ostatni wysłannik przybył, by nagabywać mnie
do powrotu – powiedziała niskim głosem.
Wśród rozpuszczonych niemal białych włosów powiewały misternie sple
cione warkoczyki.
– Przez ten czas powstało o tobie w naszym świecie wiele
legend – zauważyłem. – Napisano wiele pięknych historii…
– Nie interesują mnie piękne historie – ucięła.
– Dlatego nie chcesz wrócić?
Spojrzała na mnie z rozdrażnieniem, jak i z wymalowaną na twarzy chęcią
rozmowy. Też pragnąłbym rozmowy, jeśli ktoś odwiedziłby mnie po kilkunastu
latach niemal całkowitej samotności.
– On mnie potrzebuje. – Skinęła głową w kierunku poruszającego się
na czworakach starca. – Wiem, że czuje moją obecność. Nie mogę go zostawić.
Przyjrzałem się mężczyźnie jeszcze raz. To naprawdę był Horacy?
Ten, o którym mówiło się, że gołymi rękami uratował ojca Niry przed atakiem
goblinów? Teraz te niegdyś silne ręce służyły mu do przesypywania piasku
na drodze.
– Skąd wiesz, że on w ogóle zdaje sobie sprawę z twojej obecności?
– Nigdy nie oddala się od muru. Udowodniłam to kiedyś jednemu z elfich
posłańców, których ojciec wysyłał, by sprowadzić mnie do domu – zaczęła
opowiadać. – Założyliśmy się, że jeśli w ciągu siedmiu dni i siedmiu nocy Horacy
oddali się poza zasięg naszego wzroku, to pozwolę zabrać się z powrotem.
Ja nadal tu jestem, a on musiał wrócić z niczym.
– Byłaś bardzo niesprawiedliwa, Wszechelfko – zauważyłem. – Twój wzrok
sięga przecież na sam koniec świata.
Roześmiała się delikatnie na tę uwagę.
– Ja jednak nie przybyłem tutaj, by próbować cię stąd zabrać, tak jak moi
poprzednicy – dodałem.
Spojrzała na mnie z ciekawością, lecz nie dopytała. Dobrze znałem tę
specyficzną, elfią dociekliwość, która po stokroć wolała zdobywać informacje
podstępem niż za pomocą zwykłych pytań.
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– Żywot ludzki jest chyba najbardziej gorzki ze wszystkich – powiedziała elf
ka po chwili. – Do jakiego świata chciałbyś, żeby twoja dusza trafiła po śmierci?
Wzruszyłem ramionami, choć w świecie, z którego obydwoje się
wywodziliśmy, było to niegrzeczne. Nigdy wcześniej jeszcze nie zastanawiałem
się nad tym pytaniem. Wydawało mi się, że do śmierci jest ciągle bardzo daleko.
Rozejrzałem się tylko wokoło, zatrzymałem wzrok na pustyni i potężnym,
kamiennym murze ginącym we mgle zarówno po prawej, jak i lewej stronie.
Wiedziałem tylko, że na pewno nie chciałbym trafić do tego świata.
– Chyba i tak nie jestem w stanie o tym zadecydować, prawda?
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Nira parsknęła.
– Niektórzy ufają, że wiara w jakieś bóstwo zapewni im życie po śmierci
w tym czy innym świecie. Zawsze powtarzałam Horacemu, że modlitwy to nie
potrzebna udręka, a te wszystkie zasady tylko ograniczają jego życie. Mimo
wszystko kurczowo się ich trzymał i co mu one dały? – Pokręciła głową. – Ludzie
po śmierci mogą trafić do wielu różnych światów. Są takie krainy, w których
dusze doznają szczęścia, w których mogą się cieszyć i funkcjonować jak za życia.
Są światy piękne i brzydkie, wiele jeszcze nieodkrytych… a ten? – Nira spojrzała
w dół, na ukochanego, który na oślep mielił piasek w ustach. – Tutaj nie ma
nawet kto zdjąć łusek z jego oczu.
– Żeby do tego doszło, musi się pojawić druga dusza i wtedy nawzajem będą
mogli sobie pomóc – zauważyłem.
– Tyle lat… Przez tyle lat nikogo nie przybyło.
– Niecałe dwie dekady to przecież tylko okruch w wieczności twojego
istnienia, Wszechelfko.
Zerknęła na mnie kątem oka.
– Nie wiedziałam, że ktoś tak bardzo ludzki wie tyle na temat elfiego istnie
nia.
– Wy, elfy, zdajecie się wiedzieć o ludzkim życiu wszystko. Szczególnie ty.
– Żyłam z człowiekiem. A raczej przy człowieku. Nawet jeśli wszyscy byli
przeciwko. Patrzyłam, jak wzrasta, kwitnie i więdnie. Siłą rzeczy wiem, jak
wygląda ten proces.
– A teraz który etap oglądasz?
Po raz kolejny wyglądała, jakbym dotknął ją tym pytaniem. A ja wiedziałem,
że nigdy nie dowiem się, jak było naprawdę. Tylko najbardziej zuchwały
człowiek mógłby pomyśleć, że zrozumiał, co dzieje się w głowie Wszechelfa.
– Naprawdę gorzki jest wasz żywot, człowieku – odpowiedziała. – Rodzicie
się w bólu i umieracie, by trafić na wieczność tam, gdzie żaden pobratymiec was
nigdy nie odnajdzie.
– Ale ty go tutaj odnalazłaś. – Skinąłem głową w stronę starczego ciała
Horacego. – Odkryłaś ten świat, któremu nadano twoje imię.
– Kiedy tylko skonał na moich rękach, zaczęłam go szukać – wyrzuciła
z siebie elfka. – Przebyłam wszystkie światy, które już znano, a gdy go tam nie
znalazłam, zaczęłam podróżować do tych, których jeszcze nie odkryto. Tyle jest
miejsc, gdzie może trafić ludzka dusza, więc dlaczego on musiał wylądować
akurat tutaj?
Studnie Wszechświata zaszkliły się od łez.
– Próbowałaś do niego mówić?
– Słowa posłane stąd porywa wiatr.
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Pokiwałem głową i spojrzałem jeszcze raz na sylwetkę Horacego.
 rzed przybyciem tutaj w moich oczach był on jeszcze tym zuchwałym
P
kochankiem z obrazów, wielkim wojownikiem z opowieści. Myślałem,
że być może odmacha ręką, odkrzyknie, pozdrowi… Czy to nie zaszczyt spotkać
takiego człowieka owianego legendami? Wiedziałem już jednak, że legendy
te są fikcją. Chyba od zawsze to przeczuwałem. Ale rozumiałem też, dlaczego
żaden wysłannik, który powrócił z podróży do XXI Wszechświata, świata Niry,
nie zniszczył tych pięknych wizji. Teraz ten niewidzialny knebel zacisnął się
także na moich ustach.
– Ten mur – powiedziałem. – Dlaczego mam wrażenie, że zbudowały go
ludzkie ręce?
– To złudne wrażenie, człowieku – odpowiedziała elfka. – To wszystko
magia. Bardzo silna magia podobna do tej, która scala ze sobą wiele
wszechświatów. – Odwróciła wzrok. – Nawet jeśli kiedykolwiek na tym świecie
byli ludzie, to już dawno zniknęli. Teraz jest tu tylko Horacy. I ja.
Skinąłem głową. Nadal z niepokojem spoglądałem w dół wysokiego muru,
powoli przenosząc się na równe nogi. Nira obserwowała ze skupieniem moje
ruchy. Choć wydawało się, że najmniejszy podmuch lodowatego wiatru byłby
w stanie zepchnąć mnie w czeluść piaskowej zagłady, jednocześnie czułem, jak
by wzrok tych wielkich, zielonych oczu przykuwał nogi do podłoża.
– Wszechelfko – zacząłem. – Nie mogę zostać już długo.
Jej powieki opadły razem z białymi jak śnieg rzęsami. Pokiwała głową.
– Rozumiem – odpowiedziała. – Wasze kryształy, te dla ludzi, nie mają wiele
mocy, prawda?
Poczułem na szyi pod kołnierzem kombinezonu pulsowanie wisiora,
na którym spoczywał podróżniczy kryształ dający znak, że albo wrócę tam, skąd
przybyłem, albo zostanę tutaj na zawsze. Na szyi elfki, przypięty do perłowej
aksamitki, połyskiwał kryształ o wiele mniejszy od mojego, posiadający jednak
znacznie większą moc.
Odchrząknąłem.
– Wasz ojciec, Wszechelfko, przysyła mnie właśnie po twój podróżniczy
kamień. Choć nadmienił, że bardzo byłby rad z twojego widoku na dworze, teraz
prosi przede wszystkim o to. Gdy odeszłaś, był to w końcu jeden z trzech tak
ich kryształów umożliwiający nieograniczone podróże między światami dzięki
białej energii. I nadal jest jednym z niewielu.
Elfka odwróciła się w moją stronę i spojrzała na mnie z zaciekawieniem.
– No tak, przecież przez cały ten czas rozmawialiśmy tylko o mnie – zauważyła
z uśmiechem. – Opowiedz mi o tym, co się dzieje w naszym świecie. Skoro ojciec
posyła po kryształ, to znaczy, że w końcu nadeszła…
– Wojna – dokończyłem.
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Przez chwilę wpatrywaliśmy się w ciszy w pustkowie i biednego Horacego,
dłoń po dłoni badającego piaszczyste podłoże. Bezgłośnie liczyłem pulsowanie
kamienia na piersi, jednak nie chciałem pokazać elfce, że się tym denerwuję.
– Jeśli oddam kamień, nie będę miała jak wrócić – rzekła w końcu Nira.
– Gdy skończy się wojna, wysłannik króla ci go zwróci.
– Skąd w tobie taka pewność, że to król wygra tę wojnę?
– A jakie mam inne wyjście? – odpowiedziałem pytaniem. – Jeśli chcesz,
możesz też wrócić razem ze mną. Wtedy sama mogłabyś wesprzeć ojca.
Spojrzała na mnie smutno i po raz pierwszy byłem pewny, że jest to prawdzi
we uczucie. Sięgnęła do smukłej szyi i rozpięła aksamitkę. Po chwili wyciągnęła
zaciśniętą dłoń w moją stronę. Kryształ był lekki i drobny, nie taki jak mój – to
pornie ociosany i wielkości pięści.
– To ty mi go zwrócisz, człowieczy wysłanniku – powiedziała, spoglądając
jednocześnie prosto w moje oczy.
I choć nie wierzyłem, i nadal nie wierzę w wizjonerską moc Studni
Wszechświata, to wtedy, w tych wielkich oczach, niczym w tafli jeziora,
zobaczyłem siebie ściskającego w palcach wręczony przez nią artefakt.
I zorientowałem się, że mogłem to być ja zarówno wtedy, jak i kiedykolwiek
indziej, w dowolnym miejscu i czasie, we wszystkich wszechświatach, do jakich
po śmierci mogła trafić ludzka dusza.
– Nie zdradziłeś mi jeszcze swojego imienia – zauważyła elfka, odwracając
wzrok. Znów skierowała go na liche, nagie ciało swojej miłości.
– Artur – zachrypiałem i przełknąłem ślinę.
– Więc, Arturze – powiedziała niskim głosem, który brzmiał, jakby naraz
przemawiał cały świat. – Zobaczymy się za te kilkanaście lat, które będą tylko
pyłem w historii mojego istnienia. Dla ciebie zaś będą czymś o wiele więcej,
o wiele bardziej cennym i o wiele bardziej bolesnym, dlatego że niezwykle pr
zykry jest żywot człowieka, najbardziej gorzki ze wszystkich żywotów.
Nie wiedziałem wtedy, czy rozpaczała nade mną, nad kochankiem, czy nad
wszystkimi ludźmi, których nosił kiedykolwiek ten i inne światy. Ściskając jed
nak w ręce magiczną aksamitkę, pomyślałem sobie, że to przecież żywot elfa
jest najbardziej gorzki ze wszystkich. Bo nawet tak bystre elfie oczy, jak Stud
nie Wszechświata nie potrafią dostrzec, że to, co przynosi najwięcej cierpienia,
potrafi być także źródłem nieopisanego szczęścia.

Joanna Góra
Uczennica technikum weterynaryjnego, poza pisarstwem interesuje się muzyką
i nauką. Laureatka konkursu Jaskier 2020. Ulubiony pisarz to Stephen King.
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Choć spotkają się ponownie
James Ch. Skymoor

Dla Sylwii
Stanęła tam, gdzie skały już dawno porosły ciszą. Przez chwilę bała się, że i z nią
tak się stanie, że utonie w niepamięci, że kres nadejdzie, chociaż raz już nad
szedł. Słyszała szelest macek końca, które po nią pełzły…
Tafla wody u stóp kobiety przypominała powierzchnię czarnej stali, gładkiej
i jednolitej. Nic tu się nie poruszało. Prócz skał i nieskończonego jeziora w tym
miejscu nie było niczego. Niczego, co by żyło, co by wciąż mogło istnieć, żyjąc
zarazem.
Łódź płynęła do brzegu niosąc jednego, jedynego wypatrującego z jej dziobu
pasażera, który z zaplecionymi na plecach dłońmi zdawał się czegoś wyczekiwać.
– Jesteś, Ostatnia. – Z drugiego końca pustki dobiegło ją odległe wołanie, któ
rego brzmienie poniosło się echem pełznącym po skałach wokół jeziora. Kiedy
dźwięk wreszcie ustał, wcześniejsza cisza powróciła, jakby nigdy nie została za
kłócona.
Kobieta stojąca pośród czarnych skał nie odpowiedziała. Zdawała się igno
rować nieznajomego, zajęta obserwowaniem, jak szczątkowy krajobraz trawi
rosnąca fałda pustki, niczym fala na wzburzonym oceanie pochłaniająca plażę.
– Nic tu cię już nie trzyma, Ostatnia. – usłyszała szept przed sobą.
Łódź znajdowała się przy brzegu, choć jeszcze spojrzenie temu była ledwo
widocznym kształtem na horyzoncie nieskończoności. Mężczyzna nagle poja
wił się tuż obok, mierząc ni to smutnym, ni gniewnym spojrzeniem, falę pust
ki, w którą wpatrywała się kobieta. Wyciągnął rękę. Dłoń czekała na przyjęcie,
wieczna i niewzruszona, cierpliwa.
– Nic cię tu nie czeka.
Przytaknęła, nawet na niego nie patrząc. Chciała, by koniec nastąpił,
a nie trwał, zamknięty w nieskończoności. Wszystko było lepsze niż samotna
wieczność.
– Chodź, proszę – błagalnym tonem szepnął nieznajomy, chociaż cofnął rękę.
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Skały pod ich stopami rozmywały się, a fala nicości niemal się nad nimi za
łamała. Ostatnia pokręciła głową i ruszyła powoli ku zgubie, rozkoszując się
każdym pokonanym krokiem. Wreszcie mogła odpocząć.
Mężczyzna złapał ją za rękę, a ona nawet nie zdążyła zaprotestować.
Widmo starożytnego wiatru martwego już od całych eonów, zatańczyło wo
kół nich i przestrzeń zagięła się, przenosząc dwie postacie na pokład łodzi.
– Jak mogłeś? – tembr głosu Ostatniej rozerwał nicość, przeniknął wieczność
i zmełł duszę nieznajomego w drobny pył.
Mężczyzna odsunął się od niej jak oparzony, stawiając niepewnie kroki na
łodzi, która zdawała się być zawieszona w przestrzeni.
– Musiałem dokończyć… – zaczął, ale zamilknął, gdy napotkał nieszczęśliwe
spojrzenie.
– Nic nie musiałeś… – zrobiła pauzę. – Gdzie mnie chcesz zabrać?
Usiadł na dnie łodzi i podkulił nogi.
– Nigdzie… – jego odpowiedź była ledwie słyszalna.
– Kim ty w ogóle jesteś?! – warknęła i stanęła nad nim, zmuszając mężczyznę,
by na nią spojrzał.
Przez długą chwilę nie odpowiadał. Jakby on i nicość stały się jednym. Może
nawet nie było to złudzenie? Jego przystojna twarz, choć niepozbawiona skaz,
wciąż była piękniejsza niż inne, które Ostatnia widziała w czasie swojej podróży.
Mężczyzna wreszcie odważył się otworzyć usta.
– Jestem Przewoźnikiem. Tym, który niesie koniec. Tym, który niesie śmierć.
Zauważył, że nie zaskoczył jej tym wyznaniem.
– Wiedziałaś kim jestem?
– Domyślałam się, że śmierć też może mieć Noścę.
Powstał sztywno i teraz Ostatnia dostrzegła, że oboje są tego samego wzrostu.
– Ma. Kim jesteś Ostatnia, że wiesz takie rzeczy?
Spojrzała na niego hardo.
– Dlaczego miałabym ci odpowiedzieć na to pytanie?
Uśmiechnął się i okrążył ją powoli, jakby demonstracyjnie. Przyglądał jej się
dokładnie z każdej strony. Gdy sądził, że jego twarz jest niewidoczna, przebiegł
przez nią dziwny grymas, który zniknął jeszcze szybciej, niż się pojawił.
– Takiej opłaty wymaga podróż łodzią Przewoźnika. – Położył dłonie na ra
mionach kobiety.
Zadrżała.
– Nawet, gdy nie była to moja decyzja? – Jej słowa przesycał nietłumiony
gniew, od którego drewno łodzi jęknęło, jakby lada chwila miało się rozprysnąć.
– Naprawdę sądzisz, że teraz ci coś o sobie opowiem?
Przewoźnik nie był w stanie wytrzymać tego płonącego spojrzenia. Cofnął się
o kilka kroków. Zapach dymu owionął ich, choć nie powinno go tu być.
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– Co…?
Cofnęła się, gdy dostrzegła wewnętrzny żar desek pod stopami.
– Coś umarło przed tobą. – Pochylił się i dotknął spalenizny. – Nie jest to ogień,
a przynajmniej nie w takim sensie, w jakim rozumie się go za życia.
Jeszcze dłuższą chwilę smagał palcami powierzchnię, po czym podniósł
się. Trzymał coś w dłoni. Coś widocznego tylko dla niego. Przyglądał się temu
w milczeniu.
– Kim jesteś? – szepnął unikając wzroku kobiety.
– Nie…
– Odpowiedz.
– Jak śmi…
Nie zdołała dokończyć. Przewoźnik przerwał jej w pół słowa.
– Kim jesteś, że przeżyłaś nawet Chaos i umarłaś tuż po nim? Po jego śmierci
nie powinno żyć już nic więcej. – Spojrzał na zawartość swej dłoni. Z Chaosu
zostało niewiele.
– Naprawdę nie jesteś w stanie się tego domyślić? – zakpiła. – Też jestem Noścą.
– Czego…? – spytał, a na jego twarzy pojawiło się niedowierzanie.
Domyślał się już. Widziała to po nim.
– Jestem Kroczącą. Tą, która niesie istnienie. Tą, która niesie życie. – Zaśmia
ła się i podeszła do burty, by spojrzeć co jest za nią.
W zasięgu wzroku nie było niczego prócz pustki.
– Tam znajdują się wszyscy, którzy odchodzą – usłyszała za sobą.
– I co się z nimi później dzieje?
– Są.
Westchnęła.
– Wiesz, że nie pozwolę ci tam mnie zostawić? – wyszeptała, a po chwili wa
hania dodała. – Ani tu nie zostanę.
– Nie miałem zamiaru cię porzucać w pustce. Chciałem żebyś została ze mną…
Poczuła rękę na swojej talii. Najpierw chciała ją strzepnąć, ale potem odpuściła.
– …ale nie jestem w stanie cię zatrzymać – dokończył.
Odwróciła się do niego i spojrzała w oczy. Jego twarz się zmieniała. Najpierw
wyglądał jak starucha, a potem jego rysy stały się dziecięce. Zmarszczki to poja
wiały się, to zagęszczały, rozmywały i znikały, włosy rosły i opadały. Mimo, że
żadne z obliczy, jakie przybrał Nośca Śmierci, nie było idealne, wszystkie były
piękne… i znajome. W oczach Przewoźnika, Ostatnia widziała, że jej twarz też
się zmienia.
Zamknęła oczy i podświadomie złączyła usta z ustami swojego prze
ciwieństwa, i zastygli tak na kilka chwil, które, gdyby czas istniał, byłyby
wiecznością.
– Spotkaliśmy się już kiedyś? – zapytało któreś.
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Patrzyli sobie w oczy i widzieli w nich odbicia własnych, zmieniających się
twarzy. Lecz mimo to, nie byli pewni, czy te oblicza na pewno jeszcze należały
do nich. Gdy jedno mrugnęło, twarz drugiego już była inna.
– Kim jesteśmy?
– Tym samym.
I wtedy obie twarze stały się jednakowe.
– Co teraz? Trwanie czy nietrwanie? Życie czy śmierć?
Łodzią zarzuciło, gdy osiadła na mieliźnie, po drugiej stronie pustki, w miej
scu gdzie wszystko miało zacząć się od nowa.
Ostatni pocałunek. Jedno ruszyło, a drugie pozostało.
To, które było Noścą Życia popędzało przed sobą wszystko co żywe, a to co
pozostawało z tyłu, umierało.
– Do zobaczenia! – zawołało z łodzi, to które pozostało Noścą Śmierci.
Drugie nie odpowiedziało tylko uśmiechnęło się cierpko.
Oboje byli piękni, choć nie idealni.

James Christopher Skymoor
Obsesyjny miłośnik wszelkich książek, a zwłaszcza tych fantasy. Pija herbatę i pali ka
dzidła w ilościach toksycznych. Posiada szczególną awersję do koloru czerwonego. Gdyby
mógł, na grzyby chodziłby codziennie.
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Joel zaciągnął się papierosem ostatni raz, po czym wyrzucił żarzący się
niedopałek w czeluść nocy pod swoimi stopami. Podniósł do oczu lornetkę
i namierzył słabo rozświetlone okno na przedostatnim piętrze sąsiedniego bu
dynku. Miejsce, które zajął na dachu kamienicy czynszowej, idealnie nadawało
się na punkt obserwacyjny.
Pokrętłem wyregulował ostrość, dzięki czemu mógł dokładniej przyjrzeć
się wnętrzu pomieszczenia. Nocna lampka rzucała poświatę na duże łóżko
z wysokim wezgłowiem. Pod białą pościelą cały czas coś się poruszało, a wraz
z upływem czasu przybierało na sile, aż wreszcie doszło do eksplozji tych skry
tych za śnieżnobiałym całunem namiętności. Potem nastał spokój. Pościel się
wygładziła, tak jak po gwałtownej ulewie i burzy wygładza się tafla jeziora.
W pokoju zapanował bezruch. Joel dopiero teraz zorientował się, jakim
łomotem mąci nocną ciszę bicie jego serca. Oddech również przyspieszył jakby
to on, Joel, znajdował się w tamtym pokoju, w tamtym łóżku. Lecz za chwilę,
z całą mocą walącej go w głowę bolesnej świadomości, miał się przekonać,
że to ktoś inny wynurza się spod zastygłej kołdry. I że ta pokryta kilkudnio
wym zarostem twarz mężczyzny w średnim wieku, nie należy do niego. Kolejne
sekundy pozwoliły przyjrzeć się jej właścicielowi w pełnej krasie, od smukłego
zadbanego ciała atlety, do najmniejszego szczegółu, usytuowanego między
silnymi udami. Mężczyzna czuł się nader swobodnie w takim wydaniu, prężył
mięśnie i uśmiechał się, spoglądając w stronę łóżka. Joel przełknął ślinę. Kołdra
odsłoniła wspólniczkę sypialnianego huraganu, którego Joel był świadkiem.
Uroda kobiety potwierdzała konstatację o niezaprzeczalnym szczęściu
mężczyzny stojącego pośrodku sypialni. Można było pokusić się o stwierdzenie,
że tych dwoje pasowało do siebie jak ulał, przynajmniej w wymiarze cieles
nym. Sądząc po skali ich niedawnych uniesień, oboje byli ze swojego wyboru
niezmiernie zadowoleni.
Joel ledwie panował nad drżącymi ze zdenerwowania rękami. Lornetka
zaczęła ślizgać się w jego spoconych dłoniach. Ponadto chciało mu się znowu
palić. Przerwał wieczorny seans – choć nawet jak widz wychodzi z sali kinowej,
to film na ekranie nieubłaganie wyświetla się dalej – i z trudem odpalił papierosa.
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Zakrztusił się dymem, gdyż gardło miał wyschnięte na wiór. Opanował kaszel,
w iście ekspresowym tempie wypalił tytoń i skierował szkła lornetki w kierunku
znienawidzonego mieszkania. A tam rozgrywała się już następna scena. Scena,
która nie miała nic wspólnego z poetyckimi metaforami, była równie dosłowna
i naga, jak leżąca na plecach kobieta ze zgrabnymi nogami oplatającymi plecy
równie nagiego mężczyzny. Nie było piorunów i towarzyszących im grzmotów
pod falującą pościelą, która nadawała owej nawałnicy uczuć jakiejś tajemnicy,
a nawet ułudy, iż to może rzeczywiście burza szaleje, a nie dwa naelektryzowa
ne ciała dążą ku sobie z dziką pożądliwością. Joel wiedział o tym wcześniej,
ale dopiero teraz mógł zobaczy
to na własne oczy, gdy atleta bezpardonowo dawał upust swojej chuci,
a piękna kobieta nie pozostawała mu dłużna. Kiedy on brał ją od tyłu, a ona
go ujeżdżała. I tak wymieniali się położeniem we wszechświecie, coraz szybciej
odlatywali na inne planety, by kiedyś wśród niemych dla Joela krzyków
spełnienia wrócić na Ziemię.
Joel stracił równowagę na krawędzi dachu, jednak nie runął w ciemny
zaułek. Czuł się obolały. Przez niezliczoną liczbę minut trwał w jednej pozycji
w przeciwieństwie do pary kochanków z mięśniami napiętymi jak postronki.
Najmocniej czuł najważniejszy z mięśni – mięsień sercowy. A dokładniej, serce.
Serce w romantycznym znaczeniu. Wiedział jednak, że istnieje tylko jedno
remedium na to cierpienie.
Z rykiem wściekłości posłał lornetkę do diabła, to znaczy w dół, gdzie
roztrzaskała się o bruk, rozbrzmiewając donośnym echem. Lecz ulga wciąż
wydawała się marzeniem odległym i kolejny papieros również jej nie przybliżył.
***
Istniały takie towary i usługi, których rozprowadzanie i ich świadczenie
zarezerwowane było jedynie dla szarej strefy. Żaden narkoman nie miał
możliwości wstrzyknąć sobie, wciągnąć lub zaaplikować w inny sposób
balsamu dla ducha w majestacie prawa. Tak samo morderca, który planował
dokonać, z zimną krwią, aktu wyzwolenia czyjejś duszy z krępującego ją ciała,
nie mógł liczyć na państwo w pilnym i niekontrolowanym pozyskaniu broni
palnej, bez konieczności odpowiadania na szereg pytań. Podobnie to wyglądało
w przypadku chęci rozładowania napięcia seksualnego – tu również z bogatą
ofertą dziewcząt spieszyły liczne burdele, które stanowiły biznesy autonomicz
ne od panujących w kodeksach reguł. Na czarnym rynku prosperowali również
handlarze miłości. I nie chodziło o miłość, którą należy oprawić w cudzysłów,
sprowadzającą się do godzinnej znajomości, ale o uczucie w pełnym tego
słowa znaczeniu. Co prawda nikomu nie udało się wymyślić definicji miłości
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 niwersalnej dla wszystkich zakochanych i nie wystarczyłoby stron w encyklo
u
pedii, aby stworzyć kompletny jej termin.
Jednym z handlarzy miłości był Hamir. Nikt nie wiedział, skąd pochodził,
ani na czym polegała tajemnica jego fachu. Handlował czymś enigmatycz
nym, nienamacalnym, lecz istniejącym. Podejrzewano, że Hamir był po trosze
magiem, po trosze alchemikiem, niektórzy posądzali go nawet o konszachty
z diabłem i zwali czarnoksiężnikiem.
Hamirowi to nie przeszkadzało. Prowadzona przezeń działalność nie była
nastawiona na zysk finansowy, co nie oznacza, że Handlarz Miłości zajmował
się filantropią.
Przekonał się o tym Joel. Odnalezienie Hamira nastręczyło mu pewnych
trudności. Jak wiadomo Handlarz Miłości nie miał zarejestrowanej działalności
gospodarczej, nie posiadał własnego biura w centrum miasta, a w książce
telefonicznej nie figurował numer, pod którym klienci mogliby go złapać.
Gdy wreszcie nieustanne działania Joela przyniosły skutek i spotkał się w cias
nym pubie, w nieciekawej dzielnicy miasta, z tajemniczym człowiekiem w zno
szonym płaszczu, poznał cenę za upragnioną miłość.
– Jedna dziesiąta twego serca – rzekł Hamir. – Jedna dziesiąta twego serca
będzie mi zapłatą.
Joel zamrugał powiekami. Nie rozumiał. Hamir wyjaśnił:
– Uczucie za uczucie. To uczciwa cena, nie sądzisz?
Zdaniem Handlarza Miłości pieniędzmi płaci się za dobra doczesne. On ich
nie przyjmuje, bo i realizuje usługi niematerialne. Joel nadal nie pojmował.
– W jaki sposób mam ci zapłacić własnym sercem? Chwycisz nóż i wykroisz
jego kawałek niczym porcję tortu?
– Och, to bardzo proste – odparł niewzruszony Hamir. – Wraz z wykonaniem
usługi, jedna dziesiąta twojego serca stanie się moją własnością.
Joel znad kufla piwa zmierzył badawczym wzrokiem postać kontrahenta.
Zaczął się zastanawiać, czy czasem nie ma do czynienia z byłym pensjonariuszem
hotelu, w którym z pewnych powodów nie montuje się klamek. Niemniej
mężczyzna nie wyglądał na zawodowego oszusta, nie chciał forsy, więc Joel nic
nie tracił.
– Dobrze – podjął wątek Joel. – Skoro uzgodniliśmy cenę, przejdźmy
do… usługi.
Hamir rozejrzał się po knajpie, w której panował gwar. Upewnił się, że nikt
z obecnych i wstawionych gości nie nadstawia ucha, pochylił się ku Joelowi
i wyszeptał konspiracyjnie:
– Przygotuję unikalną recepturę i zmaterializuję ją pod postacią kuli
do pistoletu. Potrzebuję jedynie twojego włosa. – Sięgnął do czupryny
rozmówcy. – Następnie opatrzę kulę stosownym zaklęciem…
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– Mam strzelać z pistoletu?! – prawie krzyknął Joel, głęboko zdumiony tym,
co usłyszał.
– Milcz! – Hamir przyłożył palec do ust. – Jest to najprostszy i najskuteczniej
szy środek.
– A jeżeli… – próbował wydusić Joel – jeżeli coś pójdzie nie tak i zastrzelę…
– Nie zastrzelisz! W komorze nie będzie kuli z ołowiu. Jej konstrukcja jest
zupełnie niegroźna dla życia.
– Co potem?
– Gdy nabój utkwi w sercu ukochanej osoby, zapadnie ona w krótki sen.
Po przebudzeniu stanie się innym człowiekiem z przemienionym sercem,
przepełnionym miłością do ciebie.
Joel napił się piwa. Brzmiało to jak gargantuiczna bzdura. Niemniej słyszał
opowieści o skuteczności Hamira. Kim właściwie był ów niepozorny człowiek,
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którego wieku nie dawało się oszacować, o urodzie tak pospolitej, że łatwo go
było pomylić z każdym facetem w tym pubie? Na dodatek ulotny jak zjawa.
Bo gdy Joel wychylił kufel do dna, po drugiej stronie stolika siedział już ktoś
inny, wszak podobny do Hamira. A może to wciąż był Hamir? Chyba nie…
Joel czuł się pijany. Nie był tylko pewien, czy to wina alkoholu.
Wstał i nie żegnając człowieka, co do którego tożsamości nadal miał
wątpliwości, wytoczył się na opustoszałą ulicę.
***
Znowu był na dachu. Kolejną noc. Na szczęście ostatnią. Bo gdy zajrzał przez
nową lornetkę – wszak starą rozbił na małe kawałki – do dobrze znanej mu
sypialni, za pazuchą skrywał pistolet z drogocenną kulą. Niedawno odebrał
go od Hamira. Kilka długich dni i jeszcze dłuższych nocy na przeklętym dachu
upłynęło Joelowi na oczekiwaniu na zamówienie, za które nie zapłacił ani
grosza. Hamir, jak sam twierdził, odebrał już swoją zapłatę, ale Joel nie odczuwał
żadnego uszczerbku. Zrobił dobry interes. Utwierdzał się w tym przekonaniu,
kiedy atleta frykcyjnymi ruchami sprawiał rozkosz kochance.
Nie mógł na to patrzeć. Zazdrość łączyła się z nienawiścią w gęstą i czarną
smołę oblepiającą serce Joela.
Nim orgazm zawładnął ciałami kochanków, na dachu kamienicy
w księżycowym blasku majaczyły już tylko samotne i milczące kominy.
***
Kochankowie dyszeli i niełatwo było rozstrzygnąć, czy to wskutek
zakończonych przed chwilą łóżkowych akrobacji, czy na widok Joela, który bez
pardonowo wtargnął do ich mieszkania i stał teraz pośrodku sypialni z bronią
w ręku. W oczach napastnika czaił się mrok gęstszy od czarnej czeluści lufy,
która cierpliwie czekała, aż palec wskazujący jej właściciela udzieli jej głosu.
Joel jeszcze nigdy nie widział ich nagich ciał z tak bliska. Musiał przyznać,
że wyglądali jak para współczesnych bogów, którzy zstąpili na Ziemię z wysokości
jakiegoś Olimpu. Joel czuł się przy nich jak parias, ubogi i brzydki. Zdał sobie
sprawę, iż dąży ku czemuś nieosiągalnemu dla takich jak on i spąsowiał w głębi
duszy ze wstydu. Jego twarz jednak nadal pokrywała kredowa maska lodowatej
determinacji. W końcu w nieporuszonej dłoni dzierżył narzędzie zdolne sięgać
po to, co boskie, i tych dwoje miało się o tym przekonać. Na razie zaskoczenie
i strach przygwoździły ich do parującego namiętnością łoża, zaś Joel delektował
się chwilą dominacji.

67

Handlarz miłości
– Czego chcesz? – zdobył się na odwagę mężczyzna o sylwetce
atlety. – Pieniędzy? Damy ci wszystko, co mamy.
– Ubliżasz mi – parsknął Joel, kręcąc głową. – Chcę czegoś więcej.
– Samochód! Oddam ci samochód – negocjował kochanek. – I biżuterię.
Weź wszystko. Tylko nas nie krzywdź…
Słowa te były dla Joelowego serca niby nóż. Zaczynał się denerwować. Ręka
przestała sprawiać wrażenie odlanej z marmuru, poruszyła się raz i drugi, i nie
mogła na nowo zastygnąć.
– Pragnę miłości! – krzyknął Joel.
Mężczyzna i kobieta wymienili wymowne i zaniepokojone spojrzenia.
– Nie możesz – wyszeptał atleta. – Nie wolno… to niegodziwe…
Kochanka podciągnęła zgrabne nogi pod kształtne piersi, jakby chciała
przywdziać pancerz chroniący przed złym człowiekiem. Joel zmierzył ją
nieskromnym wzrokiem, pod którym skuliła się jeszcze bardziej. Bała się.
Tak cholernie się bała.
– Owszem, mogę – Joel nie spuszczał jadowitego wzroku z pobielałych piersi,
których nawet brodawki i sutki utraciły swoją ciemnoróżową barwę. Widok
drżącej nagiej kobiety sprawiał mu rozkosz. Była wobec niego bezbronna,
świadoma swojego położenia. Chciało mu się śmiać.
Po kilku ekscytujących chwilach, Joel wyswobodził kochankę ze swo
jego spojrzenia. Rękojeść pistoletu zrobiła się mokra. Czas naglił. Atleta
czekał na rozwój wydarzeń z cierpliwością godną buddyjskiego mnicha.
Był taki p
 rzystojny…
Joel wycelował w niego pistolet.
– Kocham cię, Markus.
I strzelił mu w pierś.
***
Joel myślał, że zrobił dobry interes. Że jedna dziesiąta serca za miłość
życia to niewiele, żeby nie powiedzieć – darmo. W końcu w Joelowej piersi
zostało jeszcze dziewięć jego części, które w zupełności wystarczą do kochania
Markusa. Wszak do niczego innego serce nie było potrzebne. Uświadomił sobie,
jak bardzo się mylił, gdy odzyskał oddech i głowa przestała mu łomotać tępym
bólem, a sprzed oczu zniknęła siwa zasłona gniewu.
Widział teraz wyraźnie to, co zrobił, czuł to również między lepiącymi
się palcami. Skojarzył widok zmasakrowanych zwłok przepięknej kochanki
z własnymi rękami uwalonymi krwią po same nadgarstki. Nagle w jego
pamięci, niczym na magnetowidzie, odtworzył się cały przebieg zdarzeń. Strzał,
który pogrążył Markusa we śnie. Przerażona kobieta obok. Naga, słaba,
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 ezbronna. Z nasieniem Markusa jeszcze spływającym leniwymi strużkami
b
po wewnętrznych stronach ud. Zła kobieta. Uwiodła Markusa. Bzykała się z nim.
Na oczach Joela. Musiała ponieść karę. Joel jej nienawidził.
Wtedy skierował broń w stronę kobiety. Doznał bolesnego zawodu,
gdy po naciśnięciu spustu nie rozległ się huk wystrzału, zaś głowa kochanki
nie rozbryzgała się na ścianie za łóżkiem. Przypomniał sobie, że w komorze
pistoletu znajdowała się tylko jedna kula, kula miłości. Ale to nic. Joel postanowił
wziąć sprawy w swoje ręce. Dosłownie. Rozszarpał nimi piszczącą kobietę.
Najpierw próbował udusić. Zacisnął palce na gładkiej szyi i przygwoździł ofiarę do
materaca. Poczuł jednak, że to nie to. Nie czerpał z aktu duszenia wystarczającej
satysfakcji. Nawet wyłażące z orbit ładne, zielone oczy nie rekompensowały
cierpienia, którego doświadczał od wielu nocy. Wbił więc palce w ciało kochanki
i cierpliwie, systematycznie począł je orać jak kret ziemię. Nie wiedział jak długo
trwał cały proces, ani w którym momencie osiągnął cel i zaczął uprawia
sztukę dla sztuki, pastwiąc się nad ciałem niezamieszkanym już przez duszę.
Teraz patrzył tępo na efekt swojej pracy i przemknęło mu przez myśl, że może
oto właśnie dokonał zapłaty za miłość, o której wspomniał Hamir i że jedna
dziesiąta to o wiele za dużo. Lecz było już za późno.
W tej samej chwili, obok trupa kochanki, poruszył się Markus. Mężczyzna
budził się do nowego życia i Joel zastanawiał się z niepokojem, czy miłość
naprawdę wszystko przetrzyma.

Dominik Kaniewski-Smulczyk
Niedoszły uczeń Hogwartu - obawia się, że w wieku 27 lat nie otrzyma już listu ze
Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Uwielbia poszukiwać i znajdować, zaskakiwać i być zaskak
iwanym. Inspirują go opowieści i historie - nie muszą być prawdziwe. Chciałby żeby Boże
Narodzenie trwało cały rok. Kocha koty.
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Tamtej nocy długo spoglądałem w okno, patrząc na niebiański taniec rzeczy, któ
rych na niebie być nie powinno. Firmament płonął, a z jęzorów ognia wypełzały
lodowe igły o postrzępionych krawędziach, zlepiające się ze sobą w wielora
mienne gwiazdy. Rzeki krwi oplatały je drżącymi wstęgami, by porwać lód ku
wielkiemu wirowi. W oku wiru tkwił zaś Szmaragd o miriadach faset, nieustan
nie zapadających się i zaraz na powrót wyłaniających się z siebie.
Powietrze pachniało lawendą, miedzią i deszczem. W ustach czułem mio
dową słodycz, choć nie jadłem nic przez cały dzień. Kaskady doznań zalewały
mnie zewsząd, gdy świat, który znałem, wydawał ostatnie tchnienie ze swego
zarobaczonego cielska.
Zamknąłem się w mojej komnacie w Pałacu na Lustrzanym Jeziorze. Spę
dziłem tu niezliczone chwile w samotności, która zawsze jawiła mi się jako
ukojenie. Wtedy jednak nie wiedziałem, czym jest dla mnie: wyzwoleniem czy
źródłem najgłębszego żalu? Dwa stany splotły się ze sobą tak ściśle, że nie spo
sób było odróżnić jednego od drugiego.
Powoli traciłem już siły. Nie mogłem nawet drgnąć z miejsca, siedziałem sku
lony w kącie, na zimnych kaflach, ubrany tylko w cienką szatę. Krzyki na kory
tarzach wybijały się ponad niski szum. Zaraz potem nagle coś je zrywało. Dysza
łem ciężko, czekając, aż przyjdzie moja kolej. Byłem gotowy. Wiedziałem, że nie
ma ucieczki, a meandry czasu skrywają okropny ból. Czułem lęk, który wgryzał
się w mięśnie i szarpał za serce, ale nie negowałem tego, że nadchodził koniec.
Nie tak jak ci, którzy zdzierali gardła w agonii gdzieś w innych częściach pałacu.
Słyszałem, jak cierpią, gdy ich fałszywe nadzieje legły w gruzach, zmiecione
przez Imu – służący, wysoko urodzeni goście, moja własna rodzina. Dziesiątki
osobistych koszmarów rozgrywały się tuż obok mnie, miliardy więcej na całym
świecie. Jak okrutnie raniła sama myśl o tym, a zarazem jak oszałamiająco pięk
nie jawił się spektakl cudów na niebie… Przez skażone ludzką czułością zmy
sły odbierałem zmiany we wszechświecie dwojako, niby naraz spoglądałem na
awers i rewers tej samej monety.
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Tamta noc jednak nie trwała wiecznie, musiała dobiec końca jak wszystko
inne. Szum wzburzonego Imu powoli cichł. Bombardowanie zmysłów ustawa
ło, ucisk w piersiach zanikł. Wziąłem głęboki wdech. Powietrze orzeźwiło mnie,
jakbym siedział w środku lasu, a nie pałacu pełnego futer, starych gobelinów
i mis z wonnymi kadzidłami.
Wstałem z trudem, kolana i łokcie zesztywniały mi od bezruchu. Pytałem
siebie bezgłośnie, czy to aby na pewno koniec, czy może tylko cisza przed bu
rzą, przed kolejnym aktem nieuniknionych metamorfoz. Podszedłem do drzwi,
wystraszony tego, co kryło się za nimi. Nie powinniśmy byli igrać z Imu, bo Imu
nie wahało się igrać z nami, i to na najgorsze sposoby. Nie mogło się wahać, bo
dla niego nie było pojęcia wyboru czy woli. Wielu przypisywało mu różne cechy,
próbowało wpisać w człowiecze ramy, błędnie wypatrując wzorców tam, gdzie
ich nie było. Za to Imu było, po prostu było, i nie dbało o to, jak je postrzegamy.
Ja zaś nie mogłem zostać w komnacie na zawsze. Musiałem sprawdzić, co
dokładnie zaszło na zewnątrz. Odryglowałem zamki i odczepiłem łańcuch. Skry
łem się w mojej komnacie, kiedy Imu zaczęło się wzburzać, i zabezpieczyłem
drzwi, by ktoś tu nie wtargnął. Dawno temu postanowiłem, że umrę w samotno
ści. Śmierć była dla mnie największą tajemnicą; nie chciałem, by ktokolwiek pa
trzył, jak z nią obcuję. Skoro jednak śmierć po mnie nie przyszła, ja wyszedłem
naprzeciw temu, co po sobie zostawiła.
Lampy na korytarzu zgasły, oświetlało go tylko blade światło Szmaragdu, leją
ce się snopami z dachowych okien. Podążyłem w lewo, w stronę schodów prowa
dzących do głównego hallu. Blisko drzwi od komnaty zobaczyłem pierwszą ofiarę.
Nie potrafiłem jej dokładnie rozpoznać – skóra została doszczętnie zwęglona.
Może to była moja kuzynka Agguma, a może jedna ze służek. Ciało dygotało lekko,
lecz ten ruch powodowały wątłe strumienie Imu wypływające z kończyn i z torsu.
Szczęka mi zadrżała, zęby zaszczękały. Kimkolwiek była ta kobieta, nie mo
głem jej już w żaden sposób pomóc. Zacisnąłem pięści i ruszyłem dalej. Jakiś
głos wewnątrz umysłu chciał nawoływać innych, pytać o to, czy ktoś przetrwał.
Wypuściłem go przez gardło, myśląc o tym, że los pewnie oszczędził jeszcze ko
goś poza mną… Odpowiedział mi tylko szum Imu spowijającego zakrwawiony
splot wnętrzności, który jeszcze wczorajszego wieczora, zanim Słońce ustąpiło
miejsca Szmaragdowi, miał człowieczą formę. Chodził po korytarzach pałacu,
jadł, pił, może się śmiał, może płakał.
Poczułem skręt w pustym żołądku, moje płuca znów oplótł ciasny kaftan, od
dech się spłycił, a oczy zaszły wilgocią. Oni nie zasłużyli na ten los. Nikt nie za
służył. Jakiekolwiek winy ciążyły na ich sumieniu, oni nadal byli tylko kruchymi,
zagubionymi istotami, które błądziły w mrokach tego świata.
A ja, również kruchy i zagubiony, wciąż szedłem wzdłuż szpaleru martwoty.
Minąłem ciałka dzieci wysuszone na wiór, służkę z doszczętnie zmiażdżonymi
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kończynami, Hrabiego Munnun, całego posiniałego, z zakrwawionymi oczyma
i strużką czarnej mazi cieknącą ust, jakby podano mu silną truciznę.
Imu niosło ze sobą wszelkie rodzaje śmierci, nawet takie, których część ludzi
nigdy by sobie nie wyobraziła. Lecz Imu niosło ze sobą też wielką potęgę. Całą tę bu
dowlę wzniesiono, a później oświetlano i ogrzewano wyłączenie przy jego pomocy.
Dlatego też tak chętnie przyzywano je z głębin Spoiny, by wykorzystywać do różno
rakich celów. Słodki owoc korzyści mamił mocno, gdyż leżał blisko; nadchodzącą
w oddali burzą nie przejmował się nikt, choć świadomi jej byli niemal wszyscy.
Uczeni powtarzali, że Imu to tylko żywioł, który da się okiełznać. Gdy szed
łem przez pałac, mój rodzinny dom, pełen ludzi strąconych z planu życia niczym
pionki z planszy, uderzyła mnie zgoła odmienna myśl: Imu, czy też jakiejkolwiek
innej naturalnej siły, nie powinno zwać się żywiołem. One nie były żywe, samo
życie też było im obojętne. Ta sama energia, która pozwoliła nam wyłonić się na
tym świecie, niszczyła z większą łatwością, niż tworzyła.
W komnatach mijanych po drodze widziałem poprzewracane meble, wyciąg
nięte miecze, upuszczone relikwie. I jeszcze więcej ciał. Przed zniszczeniem nie
dało się uciec. Można było wyłącznie szarpać się w bezsilnym strachu. Ja też
wciąż się bałem. Myśl o tym, jakie to okropieństwa będę jeszcze musiał oglądać,
ciążyła na umyśle, spowalniała każdy krok.
Zza zakrętu wyłonił się główny hall. Zielony blask oświetlał opalizujące ścia
ny z drogocennych kamieni. Jedna z nich wyparowała, razem z fragmentem
przylegającego do niej dachu. Została tam wielka dziura z poszarpanymi krawę
dziami, zupełnie jakby ogromna bestia o setkach ostrych zębów wyszarpała kęs
pałacu. Przez wyrwę doskonale widziałem Szmaragd. Z jego wiecznie zmien
nych wierzchołków wystrzeliły sieci jaskrawego światła, które wnet oplotły
czerń nieboskłonu. Falowały i drżały, zwijały się w spiralne kłęby, by zaraz roz
kwitnąć niczym lotos.
Te zjawiska niemożebnie mnie dziwiły. Pomyślałem, że to Imu mogło nasy
cić Słońce lub Księżyc i przemienić je w coś niezwykłego. Spektakl światła ma
mił, hipnotyzował tak samo jak wtedy, gdy siedziałem zamknięty w komnacie.
Chciałem patrzeć tylko na niego, lecz musiałem ocenić sytuację i zmierzyć się ze
strachem. Musiałem spojrzeć na zmasakrowane ciała zaścielające podłogę hallu.
Było ich mnóstwo. Większość z mieszkańców i gości zbiegła się tutaj, bez
skutecznie szukając ratunku we wspólnocie serc. Powoli zszedłem po schodach.
Niektóre z mosiężnych pomników moich wielkich przodków, dawnych władców
tej krainy, też zniknęły. Inne stopiły się lub rozpadły na kawałki, jak szklany
puchar zrzucony ze stołu. Ocalała tylko podobizna królowej Danuwiry, Zjedno
czycielki Wschodu.
U jej stóp dostrzegłem twarz zastygłą w grymasie cierpienia, naprężoną,
z wytrzeszczonymi oczyma. Zęby odsłonięte w urwanym krzyku kalała brunat
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na krew. Król Guowfi, mój starszy brat. Podbiegłem do niego, klucząc pomiędzy
ofiarami.
Leżał tam wykrzywiony w nienaturalnej pozie. Jego wyszywana błękitnymi
nićmi szata rozdarła się w kilku miejscach, odsłaniając cięte rany. Dolna połowa
ciała była zaś wtopiona w podłogę, niby zamurowana. Ledwie dostrzegalne dro
biny Imu okalały całą sylwetkę.
– Braciszku – szepnąłem, klękając przy nim. Łzy spłynęły po moich policzkach.
Wyglądał na jeszcze żywego… Jakby dla niego czas zamarzł w ostatniej chwi
li przed śmiercią, w momencie największej agonii. Delikatnie zbliżyłem rękę do
jego głowy, nie zważając na Imu. Chciałem pogłaskać go po policzku okrytym
miękką brodą, objąć go tak, jak za czasów młodości obejmowaliśmy się po dłu
giej rozłące. Chciałem choć trochę ulżyć mu w cierpieniu…
Nie mogłem. Skrzące igiełki energii skumulowały się pod moją dłonią, two
rząc nieprzekraczalną barierę. Próbowałem ją rozerwać, lecz gęstniała tym bar
dziej, im więcej siły wkładałem w ruchy. Nie potrafiłem pokonać Imu, a ono
jakimś dziwnym trafem nie potrafiło pokonać mnie.
Żadna była z tego pociecha. Oddałbym wszystko, by ponieść mękę za nich,
nawet gdybym miał zostać jedyną osobą, którą spotkał taki los. Przyjąłbym ból
z pokorą, ze zrozumieniem, że wszechświat gniewa się na nas. Oni nie rozumie
li. Co mogły rozumieć te dzieciątka, wnukowie i wnuczki mojego brata, ledwo
wyrosłe z pieluszek, których zmaltretowane ciała leżały tuż obok ich matek? Co
mogli rozumieć ci starzy hrabiowie, którym całe życie tłoczono do głów przeko
nanie o boskiej sprawiedliwości, o nadnaturalnym dobru sprawującym pieczę
nad maluczkimi?
Miewałem dni, kiedy pragnąłem, żeby wszyscy ludzie zniknęli. Odrzucały
mnie ich przesądy, zadufanie, przywiązanie do bogactw. Własny brat często
mnie lżył, ignorował porady, naśmiewał z pełnej wyrzeczeń drogi, którą obra
łem. Ale w głębi duszy wciąż mnie kochał.
Pożądałem samotności, a ta przyszła do mnie w najgorszy ze sposobów.
– Nie chciałem, żeby tak było – załkałem, z trudem podnosząc się z kolan. –
Nie chciałem tego, Guowfi. Przepraszam.
Poniekąd sam sprowadził na siebie tę zagładę, przyzwalając na prawie
nieograniczone wykorzystanie Imu do zasilania maszyn czy odprawiania ma
gicznych cudów, mimo iż wiedział, że nadmierna ekstrakcja energii może zde
stabilizować Spoinę i doprowadzić do katastrofy. Wszyscy, których spotkał ten
brutalny los i którzy byli na tyle dorośli, by rozumieć ostrzeżenia uczonych
o Imu, a jednak je ignorowali, poniekąd sami byli sobie winni.
Lecz ich śmierć dla mnie wcale nie równała się sprawiedliwości. Czy oni
naprawdę na to zasłużyli? Nawet jeżeli mieli na sumieniu niecne postępki, oni
po prostu błądzili. Świat, który zastali, sprawił, że ich tożsamość ukształtowała
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się w taki a nie inny sposób, że dokonali takich a nie innych wyborów. A może
to świat był prawdziwym winowajcą? Ten zimny, okrutny świat, który pozwo
lił zaistnieć ludziom tylko po to, by ostatecznie pognębić ich niewyobrażalnym
cierpieniem.
Nie mogłem już na to patrzeć. Ostatni płomyk nadziei tlący się w moim sercu
zgasł. Nogi z trudem powiodły mnie ku otwartym na oścież wrotom prowadzą
cym na dziedziniec. Zanosiłem się płaczem, którego nie słyszał już nikt.
Nie wiedziałem, co robić dalej. Wędrować po miastach pełnych trupów, łu
dząc się, że znajdę kogoś ocalałego? Wypić kilka butelek środku nasennego, żeby
paść w stłumionym żalu i już nigdy więcej się nie obudzić? Zaszyć się gdzieś
w odległym miejscu i do końca swych dni udawać, że nic się nie stało? Każda
z tych dróg wydawała mi się równie bezsensowna. Żadna z tych dróg nie była
ucieczką. Od piętna tamtej nocy nie dało się uciec.
Szedłem więc bez celu, byle dalej od umęczonych ciał moich bliskich. Stojące
na dziedzińcu automatyczne wozy i machiny kroczące zasilane Imu obróciły
się w sterty złomu lub pordzewiały tak, jakby tkwiły tu porzucone przez sto lat.
Drzewa i krzewy w parku całkiem pousychały, a między martwymi kikutami
walały się truchła ptaków i drobnych gryzoni.
Uwielbiałem obserwować zwierzęta, odkąd byłem małym dzieckiem. Po
tem, gdy dorosłem, pokazywałem gołąbki i króliczki dzieciom i wnuczkom Gu
owfiego, lecz żadne z nich nie podzielało mojego zainteresowania naturą. Nikt
prawdziwie nie doceniał tego parku. Dla wielu to było tylko miejsce do zjedzenia
podwieczorku czy wypicia lampki wina. Zapewne nikt też nie przejąłby się jego
losem. Ja zaś płakałem nad nim rzewnie, bo zostawiłem w nim kawałek serca,
a jego mieszkańcy cierpieli tak jak i ludzie.
Niemal całkowicie opadłem z sił. Kroczyłem z trudem, samotnie niosąc ciężar
zniszczonego świata. Szurałem bosymi stopami po zapiaszczonej alejce, ledwie
łapiąc oddech w panice, ale wciąż szedłem dalej, bo nie chciałem zostać w tym
miejscu. Nie miałem wielu rzeczy do stracenia. Nigdy nie wziąłem sobie żony,
zrzekłem się praw do władzy nad państwem, by móc w spokoju zgłębiać tajniki
rzeczywistości. Ofiarowane mi bogactwa przekazywałem ubogim.
Starałem się żyć tak, by być pozbawionym wszelkich przywiązań, a jednak,
gdy mój rodzinny dom został tylko zbezczeszczonym cmentarzyskiem… Gdy
chaos pochłonął nawet mój mały lasek…
Wcześniej myślałem, że jestem oświecony, wolny od przyziemnych śmieszno
stek. Że gdy ten zarobaczony chciwością świat będzie konał, ja obejrzę to z uśmie
chem na ustach i odejdę w spokoju. A tak naprawdę nie byłem gotowy na nic
takiego. Odchodziłem z Pałacu na Lustrzanym Jeziorze pokonany, unicestwiony.
Most prowadzący na stały ląd też ucierpiał przez Imu. W niektórych miej
scach osunął się do wody prawie na całej szerokości. W jego połowie musiałem
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stawiać wysokie kroki nad fragmentami stalowych belek, częściami Wieży Ab
sorpcyjnej – wielkiego bożka, na którego czczenie dał się nabrać Guowfi. Kon
strukcja wychwytywała nadmiarowe Imu i wtłaczała je z powrotem do Spoiny.
Nie należało to do rzeczy niemożliwych, jednak każda akcja wykonywana przy
pomocy magicznej energii wiązała się z jej stratami, z jej rozpraszaniem w świe
cie. Proces absorpcji zużywał więcej Imu, niż zwracał do Spoiny.
Ostatecznie wieża została rozerwana na strzępy przez siłę, którą miała
okiełznać, i to w wyjątkowo gwałtowny sposób. Most znajdował się o pół mili od
niewielkiego cyplu, na którym stała, a idąc przez niego, mijałem z bliska ogrom
ne wsporniki wbite w muliste dno i wystające ponad powierzchnię jeziora. Nie
opodal nich pływały ludzkie truchła poszarpane na kawałki.
Tafla uspokoiła się już po burzy wywołanej przez Imu. Była niemal idealnie
gładka, niezmącona jak zazwyczaj. Spojrzałem na swe odbicie w wodzie. Ujrza
łem mężczyznę z kosmatą, siwiejącą brodą, dawno nieostrzyżonymi włosami,
o zgasłych niebieskich oczach i grubo ciosanej twarzy… Nie rozpoznałem w nim
siebie. Moje ciało nagle stało się obce. Czułem się jak kukiełka bezwiednie po
dążająca za rozkazami kogoś, kogo nie sposób zobaczyć ani poznać. Po prostu
szedłem dalej. Niczym nakręcana zabawka. Niczym mechaniczna lalka. Prze
kroczyłem bramę na końcu mostu – jej skrzydła leżały przewrócone na drodze,
wyrwane z zawiasów – i nagle odniosłem wrażenie, że wszystko dookoła mnie
jest puste i odległe. Że jestem zanurzony w fałszu, we śnie, że to wszystko nie
dzieje się naprawdę…
Wypełniła mnie lekkość. Przyspieszyłem kroku, jakbym z ochotą wyruszył na
poranny spacer. Kroczyłem po stolicy, nie myśląc o śmierci i zniszczeniu. Wzrok
spowijała mi mgła, nie rozpoznawałem żadnej z ulic, a minuty zlewały się ze
sobą. Co chwila zerkałem w górę; jaśniejący Szmaragd otaczała teraz mozaika
trójkątów w różnych odcieniach seledynu. Chciałem skupić się tylko na tym, być
lżejszym, jeszcze lżejszym, oderwać się od ziemi i wzlecieć ku niebiosom…
Wzleciała jedynie mgła, która przysłaniała mi prawdę. Umysł próbował sam
siebie oszukać i poniósł klęskę. Znów widziałem wszystko wyraźnie, stałem
w labiryncie murów zbrukanych krwią. Lekkość odeszła, a ja załamałem się pod
własnym ciężarem. Padłem na gruzowisko pozostałe po jednej z kamienic. Stru
mienie Imu wciąż szumiały wśród skruszonych cegieł. Mój płacz nie mógł ich
zagłuszyć.
Cały dygotałem. Ciało buntowało się przeciwko temu, czego dusza nie była
w stanie znieść. Nie czułem głodu, choć żołądek od dawna miałem pusty, a jedy
nie przeraźliwe zimno, nie docierające z zewnątrz, z gruzów, tylko zagnieżdżo
ne głęboko we mnie. Zamknąłem oczy, przyciągnąłem kolana pod drżącą brodę.
Leżałem tak nie wiadomo jak długo, topiąc się w bólu, skulony jak katowane
zwierzę. Nawet gdyby ktoś słuchał modlitw, ja nie byłem już w stanie ich zma
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wiać.
Z lodowatego więzienia, w którym zamknęło mnie cierpienie, wyrwał mnie
miękki szelest. Obróciłem się na plecy i otworzyłem oczy, próbując odnaleźć źród
ło dźwięku. Nie zauważyłem niczego dziwnego, poza tym, że zrujnowane uliczki
były skąpane teraz w czerwonym, a nie w zielonym blasku. Po niebie piął się Rubin,
który wcześniej zapewne był Słońcem, a jego fasety nieustannie przemieniały się
w mamiącym wzrok tańcu, podobnie jak u Szmaragdu. Otaczały go spirale z kolcza
stych pnączy kwitnących ciemnością i rodzących soczyste owoce z płynnego ognia.
Nowe zjawiska na niebie pochłonęły mnie tak bardzo, że nie usłyszałem, kie
dy miękki szelest rozległ się ponownie. Pochyliła się nade mną czarna sylwetka.
Serce nieomal nie rozerwało mi żeber. W odruchu chciałem wstać, ode
pchnąć tę dziwaczną istotę i pobiec gdziekolwiek, byle dalej od niej. Napiąłem
mięśnie, lecz nawet nie drgnąłem, nie mogłem się ruszyć.
Tajemniczego przybysza spowijała postrzępiona aura, jakby utkana z cie
nia. Jego ciało cały czas utrzymywało się w ludzkim obrysie, ni to kobiecym,
ni to męskim. Nieustannie też ulegało zmianom: jego twarz najpierw składała
się z plątaniny łamanych linii, by zaraz przekształcić się w układ wodnistych
wirów. Na torsie raz rosła łuska, a raz sierść. Był ciągiem chaotycznych meta
morfoz, zupełnie jakby wyciąć kawałek z tych niebiańskich przemian i ulepić je
w człowieczą formę.
I tak oto pochylała się nade mną, coraz bardziej i bardziej, a ja nie mogłem
przemieścić się nawet o pół cala, zdjęty strachem. Pytałem się w duchu, kim
mógł być ten… cień. Czy to Imu jakimś zrządzeniem losu przyjęło ludzką postać
i wreszcie przybyło rozprawić się ze mną tak okrutnie, jak z moimi bliskimi czy
innymi mieszkańcami stolicy?
– Nie, proszę – szepnąłem, gdy jego twarz zatrzymała się tuż przed moją.
Spoglądałbym mu prosto w oczy, gdyby je miał.
I wtedy zalała mnie ciemność. Wraz z nią nie nadszedł jednak ból… Czułem,
jak cień wplata palce w moje włosy. Czułem jego dotyk na środku czoła, ciepły,
wręcz gorący. Czułem, jakby w tym punkcie tworzyła się szczelina, przez którą
wnikał do środka mrok. Myślałem, że to pocałunek śmierci. Myliłem się. Obcy
zaraz zdradził mi swoje imię. To był pocałunek Mophriona.
Zagłębiał się we mnie coraz bardziej, w zakamarki umysłu, do których sa
memu wolałem nie wracać. Poznawał mnie, a ja pozwalałem mu się poznawać.
– Szukałeś odmienionego świata. Oto więc nadszedł. – Głos Mophriona odbił
się echem w bezkresnym mroku.
Czułem, jak lęk powoli mnie opuszcza. Ciemność spowijająca wzrok zdawała
się przyjemna, jak kojący sen nadchodzący po tuż zamknięciu powiek. I nagle
czerń zaczęła ustępować miejsca światłu, aż stała się tylko sylwetką człowieka
skąpaną w bieli. Zostaliśmy sami, tylko ja i Mophrion, wszystko dookoła zniknę
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ło. Nie czułem już nawet, że leżę na twardym gruzie.
Gdy przyglądałem się tak Mophrionowi, stwierdziłem w duchu, że napawa
mnie lękiem. A to jego głowa przybierała geometryczne, karykaturalne kształty.
A to tors i kończyny splatały się niczym śliskie macki…
– Nie wstydź się tego, że się boisz – usłyszałem w odpowiedzi. – To normalne.
Jesteś tylko człowiekiem.
– A kim ty jesteś? – zapytałem niepewnie. Wiedziałem, że zna moje myśli, lecz
z przyzwyczajenia nadal układałem je w słowa. – Jesteś… bóstwem? – Choć wcześniej
powątpiewałem w istnienie takich istot, nie potrafiłem znaleźć innego określenia.
– Nie wiem. Mogę być nim dla ciebie, jeśli zechcesz. Ale czy to nie byłoby
dziwne, skoro jestem młodszy od ciebie?
– Stworzyło cię Imu? – dociekałem.
– Stworzyła mnie zmiana. Może i Imu, skoro tak ją nazywasz.
– Po co do mnie przyszedłeś? Dlaczego wszedłeś mi do głowy? Jaki jest twój
cel? – pytałem i pytałem, spragniony rozwiązań, spragniony tego, by za całą
krzywdą tamtej nocy krył się jakikolwiek sens.
– Byłem sam, aż znalazłem ciebie. Stwierdziłem, że ci pomogę i nie będę już
sam. A mój cel… Chyba jeszcze go nie znam. Poznasz go razem ze mną?
– Tak – wyrzekłem po chwili wahania. – Chcę to zrobić.
Ja, mruk i odludek, bratałem się z nieznaną istotą, byleby tylko nie być same
mu. Zostałem złamany, zmiażdżony. Mophrion był moją jedyną nadzieją, inaczej
konałbym tutaj z żalu, pośród gruzów.
– Chodźmy. – Mophrion odwrócił się i pomachał na zachętę ręką, w tamtym
momencie pokrytą harmonicznie drżącymi igiełkami.
Poszedłem więc za nim, raźnie stawiając krok za krokiem, ciekaw tego, do
kąd mnie zaprowadzi.
Wszechobecną biel powoli zaczynały wypełniać szarawe kształty. Przed
nami rysował się krajobraz z prostokątów, trójkątów, okręgów i innych prostych
figur. Zdawało mi się, że wędrujemy przez szkic sporządzony przez konstrukto
ra. Z czasem to rysunkowe otoczenie zyskiwało na szczegółach – dostrzegałem
kontury domostw, kamienic, wieży, mostków nad fosami. Wszystko to wygląda
ło dość znajomo. Ścieżki, którymi podążaliśmy, nieustannie się rozwidlały, a ja
wciąż podążałem za swoim przewodnikiem. Zacząłem dostrzegać też zarysy
ludzkich ciał, znieruchomiałych, martwych…
– Idziemy przez stolicę, prawda? – rzuciłem, rozglądając się dookoła na jed
nym z większych skrzyżowań. – To dzieje się tylko w moim umyśle?
– Przecież życie zawsze dzieje się w twoim umyśle. – Echo głosu Mophriona
poniosło się ulicami. – To przy jego pomocy doświadczasz świata. Wszystko za
leży od twojej perspektywy.
Moje słowa. Odpowiedział mi moimi słowami, które kiedyś wypowiedziałem do
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księcia Haumida, najstarszego syna Guowfiego. Zupełnie o nich wtedy zapomniałem.
Mophrion odwrócił się do mnie. Aura wokół jego głowy zamigotała. Odebra
łem to jako coś w rodzaju delikatnego uśmiechu. Potem ruszył dalej, a ja za nim.
W szkic stolicy powoli wlewały się barwy i faktury. Gdy dotarliśmy do jej roga
tek, widziałem ją już najzupełniej normalnie. Nie licząc tego, że wszystko miało
lekko czerwonawy odcień przez światło Rubinu.
Minęliśmy bramę miasta. Starałem się nie spoglądać na ofiary, jednak to było
trudne… Przed tamtą nocą myślałem, że kilkadziesiąt lat stąpania po świecie
doszczętnie mnie znieczuliło. Tak naprawdę jednak nigdy nie nauczyłem się od
wracać wzroku od cierpienia. Tym razem utkwiłem go w małej, drobniutkiej
dziewczynce, która leżała cała zakrwawiona na bruku, z zamkniętymi oczyma.
Jej klatka piersiowa powoli unosiła się i opadała…
– Zaczekaj, Mophrionie! – krzyknąłem, podbiegając do dziecka.
I znów Imu gęstniało pod moim dotykiem, znów nie mogłem nic zrobić.
– Pomóż jej! – błagałem cienistą istotę. – Dlaczego oni muszą tak cierpieć,
dlaczego ci malutcy tak cierpią… – załkałem.
Mophrion uklęknął przy dziewczynce i spróbował jej dotknąć, lecz bariera
ze strumieni Imu również go powstrzymała.
– Nie potrafię. – Tym razem jego głos nie rozbrzmiewał już echem. – Wiem,
jakie to bolesne. Ale nie rozpaczaj, oni nie będą cierpieć wiecznie. Wszystko się
zmienia, nawet cierpienie zmieni się tak, że nie będzie już cierpieniem. Imu
może zaburzyć czas, ale nie całkiem go zatrzymać. W końcu bez czasu nie ma
zmian, a Imu jest zmianą.
– Masz rację. To wszystko kiedyś przeminie…
Moje łzy spadały na bruk.
– Chodź. – Chwycił mnie za dłoń. Poczułem przyjemne ciepło. – Trzeba iść.
Wszystko pozostaje w ruchu, tak więc i my powinniśmy się poruszać.
– Dokąd zmierzamy? – zapytałem, łkając.
– Tam, gdzie zawsze lubiłeś wędrować.
Często podróżowałem z lubością w różne miejsca, nie musiałem jednak do
pytywać. Wiedziałem dobrze, dokąd chciał zaprowadzić mnie Mophrion.
– Kimkolwiek jesteś… – wyszeptałem do niego. – Dziękuję za to, że mi pomo
głeś. Przy tobie czuję się lepiej. Już tak bardzo się nie lękam.
– To ja dziękuję tobie – odparł, a jego aura lekko zadrżała, niczym sukno na
wietrze. – Za to, że dla mnie jesteś. Pozwól, niech uczucia płyną przez ciebie,
niech zmyją cały ten ciężar. Ty będziesz chmurą, a ja będę deszczem.
Usłuchałem tych słów, choć nie do końca byłem pewien ich znaczenia. Jeszcze
nie wtedy.
Ruszyliśmy zatem na północ, do puszczy Drefu, a raczej tego, co z niej zostało.
Prowadził tam szeroki trakt wylany betonem, powstały jeszcze za mojego życia.
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Dopóki Imu nie wyszarpało w nim dziur i nie spękało go w wielu miejscach, był
niemal idealnie równy, stworzony przy pomocy maszyn. Był bezduszny w porów
naniu ze starymi, brukowanymi uliczkami w centrum stolicy. Transportowano
nim drogocenne drzewo z puszczy. Przy jednym z miejsc postojowych minęliśmy
zniszczony automatyczny wóz pełen bali, a tuż przy nim martwego woźnicę, roz
płatanego na pół, okrytego wirem Imu.
To nie była sprawiedliwość. Nawet te drzewa, ścięte ponad potrzebę, wyłącznie
dla ludzkiej próżności, pewnie nie chciałyby takiego odwetu, gdyby czuły i myśla
ły. Sprawiedliwość… mimo wszystko tak bardzo jej pożądałem. Gdzieś w głębi duszy
wciąż kryło się pragnienie dobra, to czyste, dziecięce pragnienie, zaszczepione przez
rodziców i nauczycieli, zwłaszcza nieodżałowanego mistrza Madrina – tego, który
jako jeden z pierwszych głosił, że nadużywanie Imu może doprowadzić do zagłady.
Zawiodłem go. Wciąż myślałem o tym, jak bardzo zawiodłem wszystkich, gdy
wspinaliśmy się na kolejne wzniesienie, przez które prowadził trakt. Wyrzucałem
sobie, że nie dołożyłem wystarczających starań, by zapobiec katastrofie. Ganiłem
się za to, że byłem zbyt nieroztropny w swych upomnieniach, że za szybko unosi
łem się dumą i zamykałem w sobie, zamiast dalej próbować nawiązać porozumie
nie. Snułem wizję tego, że gdybym rzucił wyzwanie Guowfiemu i został królem,
miałbym większy wpływ na sprawy państwa i mógłbym rozkazać ograniczyć sto
sowanie Imu…
Wtedy upadłem, przygnieciony poczuciem winy. Jęczałem, żałując tego, że
nie mogę przeżyć swego życia jeszcze raz.
Mophrion zatrzymał się, podszedł do mnie, objął mój umysł czernią i pomógł
mi wstać tak samo, jak wcześniej.
– Płyną przez ciebie uczucia – powiedział. – Dobrze. Nie mogłeś zrobić
wszystkiego idealnie. I nie mogłeś zmienić świata samemu. Zmiana zawsze szu
ka mnogości, chce się powielać. Dlatego z tobą jestem.
Szliśmy dalej, a Rubin ronił krwawe łzy na morze wyschniętej trawy pora
stającej nieboskłon. Dotarliśmy do małej wioski. Imu obróciło niemal wszystkie
gospodarstwa w ruinę, ledwie dwa domy ostały się w prawie nienaruszonym
stanie. I tu na podwórzach leżały zmasakrowane ciała. Moją uwagę przykuły
dwa wtulone w siebie – jedno mniejsze, drugie większe. Posiniaczone dłonie
owinięte wokół tyciej główki. Rodzic broniący swą latorośl przed czymś, czego
do końca nie rozumiała. Mama i synek…
Tak bardzo tęskniłem za matką i ojcem. Za czasami, w których ja i Guowfi
bawiliśmy się w Pałacu na Lustrzanym Jeziorze, nieskrępowani żadną troską.
Pragnąłem, by świat był inny, by rządziły nim inne prawa, nie tak bezwzględne
w swej chaotyczności. Chciałem tego wszystkiego nie wiedzieć, zapomnieć, by
móc znowu być nieświadomym i radosnym jak dziecko. Żałowałem, że tamtej
nocy nie pożegnałem się z Guowfim i z resztą rodziny, nie zdążyłem przeprosić
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ich za wszystkie krzywdy.
Upadłem, przygnieciony tęsknotą. Jęczałem, wzywając imiona matki, ojca
i brata.
A Mophrion znów zatrzymał się i podszedł do mnie. Ucałował mnie w czo
ło, czułem ciepło jego palców na skroni. Kojący cień spowił moje oczy, a potem
znów zatopiliśmy się w bieli i znów szliśmy przez szkic świata.
– Świetnie, świetnie. – Położył na moim ramieniu dłoń, tym razem porośnię
tą liśćmi dębu. – Niech emocje płyną przez ciebie, nawet jako łzy. Świat przed
zmianą za bardzo wstydził się łez, a przeceniał okrzyki triumfu… Chwile zła nie
przekreślą radości przeżytych z tymi, których kochałeś.
Kontury wzgórz z każdym tysiącem kroków nabierały wyraźności i barw.
Wędrowaliśmy przez puste, spalone łąki, skalane truchłami bydła czy owiec
w dużych skupiskach, niby plamami zarazy na skórze. Dawno temu w tym miej
scu rozpoczynała się już puszcza. Rubin został zepchnięty przez Szmaragd, plo
tący na niebie pajęcze sieci z jaskrawego światła.
Przy jednym z kamieni znaczących dystans skonał pasterz, który nie zdążył
sprowadzić swej trzódki do owczarni przed tamtą nocą. Los okazał się łaskawy
i przyniósł mu lekką śmierć. Chłopak leżał na wznak, z delikatnym uśmiechem
na ustach, a jego otoczone przez strumienie Imu ciało nie nosiło żadnych ran.
Pytałem siebie na ten widok, czy lepiej było przeżyć swój przydział doznań
i umrzeć, czy w ogóle się nie narodzić. Mophrion miał rację. Cierpienie nie wy
mazywało przyjemności, raczej istniało obok niej, ale gdyby zebrać ze wszyst
kich momentów dziejów łzy wypłakane ze smutku, czy nie przeważyłyby one
łez szczęścia? Chwilowe zaspokojenie głodu drapieżnika okupione było trwałą
śmiercią ofiary. Rezydencje dla kilku bogatych szlachciców budowały w znoju set
ki biednych. Cuda możliwe dzięki Imu doprowadziły do zagłady całej ludzkości…
Nagle oprzytomniałem i znów poczułem się odosobniony, obcy, bezwolny jak
marionetka. Nadal jednak widziałem nadzwyczaj wyraźnie, obserwując wszyst
ko w takich szczegółach, jakich nie dostrzegłbym nawet wtedy, gdy miałem jesz
cze młodzieńczy wzrok.
– Mophrionie – odezwałem się, przystając gwałtownie. – Czy ja jestem mar
twy? Nie czuję głodu, odkąd tylko nastał kataklizm. Nie morzy mnie sen. Nawet
nie bolą mnie stopy, choć wędruję boso już tak długo…
– A czy chciałbyś być martwy? – Aura Morphiona stała się lustrem, a w jej
mroku widziałem odbicie własnej sylwetki.
– Nie, nie – odparłem, a powiew wiatru zwiał słowa z moich ust. – Żeby być
martwym, musiałbym żyć i umrzeć. Tak naprawdę chyba wolałbym nigdy nie
istnieć. Cóż mi było po tych chwilach szczęścia, skoro skończyłem tutaj, na spa
lonej ziemi pełnej trupów? Cóż im było po chwilach szczęścia? – Wskazałem dło
nią na ciała zamknięte w zgniecionej maszynie kroczącej, która leżała obalona
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niedaleko przed nami, niemal całkowicie tarasując drogę.
Znowu upadłem, choć sam już nie wiedziałem dlaczego. Wykrzykiwałem
obelgi i łkałem. Raz chciałem nie pamiętać i nie czuć już nic, a zaraz chciałem
wrócić do chwil, gdy znałem spokój i dobro, i sprawić, by trwały wiecznie. Szu
kałem odpowiedzi na cierpienie, a znajdowałem tylko kolejne pytania. Zagubi
łem się we własnym istnieniu.
I wtedy Mophrion znów mnie znalazł, otoczył mnie miękkim szelestem i cie
płym mrokiem. Stał się dla mnie wszystkim, widziałem tylko jego oblicze. Twarz
o setkach zarysów, płynną czerń, geometryczne figury przeistaczające się jed
na w drugą, larwy przeobrażające się w motyle, które przeobrażały się w ptaki,
które przeobrażały się w smoki, które zostawały ludźmi i zarazem zostawały
bóstwami, tylko po to, by zaraz potem rozpaść się w czarny proch, znów lepiony
w nowe kształty, przechodzący w formy o niezliczonych wymiarach.
To było tak piękne, że zapomniałem, że jestem. Rozmyłem się w wiecznie
zmiennym teatrze cieni, wolny jak we śnie, świadomy jak na jawie. Chłonąłem
zmiany; wchłaniałem Mophriona, a on wchłaniał mnie.
Trwaliśmy tak, nie wiadomo jak długo. Całe życie przeskakiwało mi przed
oczami, lecz obserwowałem je bez żalu, raczej z wnikliwością i zrozumieniem.
Wspomnienia gęstniały, kłębiły się we mnie, potem przelewały w Mophriona. Ja
byłem chmurami, a on był moim deszczem, który wyżłobił koryto w spalonej
ziemi i spłynął rzeką do drzew spragnionych wody.
Dotarliśmy w ten sposób do skraju Drefu. Nasz cel jednak tkwił w jej głębi,
musieliśmy więc iść dalej. Większość drzew była martwa, spalona lub pożar
ta przez zarazę. Niektóre wręcz przeciwnie – żyły, ale na zupełnie różnych
stadiach: jedne kwitły lub nosiły girlandy owoców, inne zrzucały liście mie
niące się jesiennymi barwami, jeszcze bardziej nasączonymi ciepłem przez
czerwonawe światło Rubinu, który królował teraz na niebie. Część roślinno
ści przeistoczyła się w coś zupełnie innego – we fraktale utworzone ze skrzą
cego materiału, niby zestalonego blasku, albo w krzewy splecione z tętnią
cych krwią naczyń. Przeobrażały się w tysiące różnych form i postaci, które
były inne za każdym razem, gdy tylko odwracałem wzrok i spoglądałem na
nie ponownie.
Mophrion nagle przystanął i zszedł z leśnego traktu ku jednemu z drzew.
Skierował swe kroki ku wyglądającej najzupełniej zwyczajnie czereśni. Ten ga
tunek nie rósł jednak naturalnie w Drefu, musiał zatem znaleźć się tutaj w wy
niku działania Imu. Znacznie bardziej intrygujące było jednak to, co się pod nim
wydarzyło: na ramionach Mophriona, wtedy odnóżach pająka zakończonych
pazurzastymi dłońmi, wyrósł mały kłębek koloru węgla otoczony cienistą aurą.
Mophrion wręczył go mnie.
– Co… kto to jest? – Otworzyłem usta ze zdziwienia.
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– Istota. Fragment mnie i ciebie – wyjaśnił Mophrion.
Czułem ciepło pulsujące z jej drobnego ciała. Z dwóch pyszczków wydoby
wała wesołe kwilenie, machała setką drobnych łap, raz złożonych z połyskli
wych pryzm, innym razem przypominających odnóża jaszczurki. Trzymałem
w ramionach ucieleśnienie niesamowicie szybkich zmian, jeszcze szybszych
niż u Mophriona, zalewające umysł mieszaniną lęku i fascynacji… A jednocześ
nie tworzące niesamowitą więź. Strumienie półprzeźroczystej czerni spływały
z mojej twarzy i wnikały w Istotę.
Czułem, jak malutki twór powoli mnie poznaje, jak chłonie wszystko to, cze
go doświadczyłem w swoim życiu.
Czułem się coraz lżej, choć dzieło Imu, które niosłem, stawało się coraz cięższe.
Mophrion szedł wolniej, na równi ze mną. Powoli zaczynałem rozumieć jego
naturę. Był cieniem ludzkości, odbiciem idei o cywilizacji, którą Imu wyrwało
z konających umysłów i ulepiło w dziwaczną kreaturę… Stworzyło istotę prag
nącą obcować z drugim człowiekiem, a jednocześnie samą w pełni człowiekiem
nie będącą, nadto skażoną przez chaotyczną naturę siły, która jej matkowała.
Kiedy ja to zrozumiałem, on też zrozumiał. Byliśmy ze sobą powiązani, a na
sze umysły wzajemnie splątane. Zaprosił mnie, bym poznał jego cel, a naszym
celem było poznanie. On potrzebował mnie, by mógł poznać sam siebie, ja po
trzebowałem go, by poznać własne słabości. A z naszego zjednoczenia wyniknę
ła Istota, która wchłaniała teraz mój ból i lęk, moją radość i miłość, karmiła się
mną tak jak wcześniej Mophrion.
Nie byłem już samotny. Echo setek tysięcy istnień nie odstępowało mnie na krok.
Nagle nad linią drzew wyłonił się zarys szarej skały o ostrych krawędziach.
Wirowały wokół niej długie nici Imu, jakby tylko czekały na moment, by zaata
kować ją i pożreć. Pora na to dopiero miała nadejść, choć tak naprawdę nadeszła
już dawno.
Do celu została nam niecała mila wędrówki. Zdawało mi się jednak, że idzie
my tam przez całą wieczność. Istota wciąż rosła i rosła, aż stała się zbyt duża,
bym mógł nieść ją na ramionach. Pełzła teraz za mną i Mophrionem, to szumiąc
i dudniąc niskim tonem, to głośno zgrzytając, jak źle spasowane zębatki. Na swój
sposób ta arytmiczność wydawała mi się piękna; tworzona przez chaos pieśń,
której nie sposób zrozumieć.
Mijaliśmy drzewo z kryształu bizmutu, rosnące wokół jabłoni rodzących
owoce z płynnego ognia, już po raz dwunasty, jeżeli dobrze liczyłem. Rubin
i Szmaragd wciąż wzajemnie zganiały się z nieba. Przepadały kolejne dni czer
wonych fraktali i noce zielonych kalejdoskopów, a wciąż niewiele zbliżaliśmy
się do Włóczni.
Wcale nie musiałem umrzeć, przemknęło mi przez myśl. Imu przecież po
trafiło zakrzywiać czas, rozwarstwiać go. Wszystko to, co widziałem po drodze,
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tych umęczonych ludzi, zwierzęta… Nie byłem w stanie im pomóc, bo oni znaj
dowali się w przeszłości. Zagłada mogła w istocie trwać latami, tylko ja postrze
gałem to w taki sposób, jakby to była jedna noc… Zostałem wyrzucony w przód
dziejów, a może nawet poza nie.
Ludzie tak chętnie uosabiali wszystko, z czym się stykali, skażeni własną per
spektywą… I ja wtedy czułem pokusę, by stwierdzić, że Imu specjalnie postąpiło
ze mną w ten sposób; że wiedziało, iż oglądanie cudzego cierpienia zaboli mnie
bardziej niż jego zaznawanie.
Ale to był tylko przypadek. W nieskończonej puli zdarzeń zaistniała możli
wość, by jakaś osoba została spóźnionym świadkiem unicestwienia. Tą osobą
zostałem akurat ja – jeden na miliardy.
W końcu dotarliśmy pod Włócznię. Wielka formacja z najtrwalszej skały na
świecie, tak strzelista, że zdawałoby się, iż najdrobniejszy nawet podmuch wia
tru mógłby ją obalić. Ona jednak trwała tu od zarania dziejów, i nawet chciwi
władcy tego świata oszczędzili spłachetek drzew wokół niej; wielu bowiem, nie
zależnie od tego, jakich bogów czcili, uważało ten gaj za coś świętego.
Włócznia nie była jednak niczym nadprzyrodzonym. Stanowiła po prostu
fragment nieprzemienionej macierzy Spójni, fundament materialnego świata
widoczny gołym okiem. By nawet tylko ją zarysować, trzeba było kawałka jej
samej. Albo wykorzystania Imu.
Gdy wkroczyliśmy razem z Mophrionem na polanę pod Włócznią, obejrza
łem się za siebie po raz pierwszy od bardzo dawna. Istota nadal śpiewała swą
dziwaczną pieśń i wchłaniała smugi czerni ze mnie, nie zwracała zatem mojej
szczególnej uwagi.
To, co zobaczyłem, wprawiło mnie w zdumienie. Za nami nie było już świata;
rozciągała się jedynie ogromna plama czerni, a w niej setki strun, barw, tune
li prowadzących donikąd, szkieletów, szkiców, konceptów i gasnących twarzy,
wszystko wzajemnie połączone w łańcuchu nieodwracalnych reakcji, w cyklu
wiecznych zmian. Istota powoli przestawała być istotą, a stawała się… czymś
więcej. Nieukładem. Antyarchią. Przeciwporządkiem.
Spojrzałem na Mophriona. Jego aura znów zadygotała lekko, jakby się do
mnie uśmiechał.
Zaczęliśmy powoli wspinać się na szczyt Włóczni, po wąskich i stromych
schodach wyrzeźbionych wieki temu w bólu i trudzie. Praprzodkowie wyryli
na ścianach macierzy to, co uznawali za ważne: najpierw, tuż przy ziemi, wize
runki bóstw, a przy nich imiona władców i herosów, spisane koślawymi literami,
rękoma z trudem próbującym zapanować nad materią. Wszystko ginęło zaraz
za nami, pochłaniane przez Istotę.
Im wyżej się wspinaliśmy, tym bardziej wzniosłe i skomplikowane rzeczy
umieszczano na ścianach. Poematy najwybitniejszych poetów, wzory matema
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tyczne, dowody twierdzeń geometrycznych, funkcje opisujące ruch planet na
niebie, teorie dotyczące Imu. Wszystko precyzyjnie wygrawerowane właśnie
przy pomocy Imu i przez twór Imu właśnie pożerane.
Wreszcie dotarliśmy na sam szczyt, na ostatni przyczółek dawnego świata.
Stoję tu teraz z moim Mophrionem, na skrawku skały nie szerszym niż na cztery
łokcie. Obok mojej pokaleczonej stopy widzę odłamek macierzy. Kusi mnie, by
chwycić za niego i wyryć własne imię na szpicu Włóczni. Pragnienie, by przyjść
tu na sam koniec świata i to uczynić, najwyraźniej utkwiło gdzieś w najgłębszym
zakamarku mojej duszy… I dlatego tu przyszedłem. Dlatego Mophrion mnie tu
zaprowadził.
Kiedyś nikt nie zezwoliłby mi na taki honor. Nie miałem zbyt wielu zasług,
zawsze żyjąc gdzieś w cieniu, wśród książek i tajemnej wiedzy. Teraz nie prze
szkodziłby mi nikt, gdyż Mophrion szanuje moją wolę jak swoją.
Lecz teraz wiem, że to, czego najbardziej pragnęliśmy, zawsze najbardziej
nas wiązało. My, ludzie, chcieliśmy być zawsze więksi, okazalsi, trwalsi. Chcie
liśmy, by coś po nas zostało. Szukając stabilności i porządku, tylko sprowadzili
śmy na ten świat chaos. Uciekając przed zmianą, wpadliśmy w jej objęcia.
Nie ma ucieczki. Nie ma ratunku. Prawda nie przynosi radosnego wyzwo
lenia. Spoglądam na wszechogarniającą Istotę, wypadkową mnie i Mophriona,
echa wszystkich myślących bytów, wśród których żyłem, odbicia cywilizacji, na
którą wpływałem i która wpływała na mnie. Jakie to dziwne, gdy nasze dziecko,
nasza przyszłość, nasza scheda, nasza najdroższa miłość jest czymś, czego nie
możemy w pełni pojąć… Czymś, co zupełnie wymknęło się spod naszych upo
rządkowanych ideałów ku gwałtownym metamorfozom.
Nie czuję jednak zawodu. Raczej… pokorę.
Uśmiecham się, gdy Mophrion kopie odłamkiem macierzy w bezkresną
czerń. Sam go o to poprosiłem, bez słów, bez gestów.
I tak nikt poza nim nie pozna już mojego imienia, bowiem znikamy w wiecz
nym cieniu zmian.

Sylwester „Wicked G” Gdela
Urodzony i wychowany w Sudetach, miłośnik sztuki psychodelicznej i długich spacerów
po lesie. Publikował w „Fantazmatach”, „Silmarisie”, „Abyssosie”, „Szortalu” i antologiach
wydawnictwa Phantom Books. Do głównych inspiracji zalicza Michaela Kirkbride’a, Dana
Simmonsa i Jeffa VandeerMeera.
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Dziecko Ewy
Agnieszka Mohylowska

Szła z trudem, trzymając w prawej ręce małą latarkę, której blady promień
oświetlał chodnik. Próbowała się nie przewrócić. Stare, uliczne latarnie, będą
ce od wielu lat domem łasych na światło nocnych owadów, niewiele pomagały.
Na końcu wioski, tam gdzie główna ulica Ciemiaszyn przecinała polną dróż
kę wiodącą do lasu, musiała przygotować się na spotkanie z całkowitą ciem
nością. Gdy poczuła pod stopami drobne kamyki, skierowała latarkę w stronę
ziemi. Ulewne deszcze, we współpracy z przejeżdżającymi tędy traktorami,
wyżłobiły w drodze głębokie koleiny. Nie chciała przypadkowo wpaść w jedną
z nich – z pewnością poleciałaby prosto na twarz. Już teraz ledwo utrzymywała
równowagę. Było jej tak ciężko. Pulsujące z bólu plecy ciągnęły ciało ku ziemi.
W podbrzuszu zaś niosła pokruszone szkło – kawałeczki tak ostre, że z każdym
krokiem boleśnie raniły jej łono. Krew płynęła strumieniami. Nie spojrzała na
spodnie. Może już pojawiła się na nich wielka, czerwona plama, ale nie obcho
dziło jej to. To, co ludzie pomyślą przestało mieć znaczenie. Zresztą musiałaby
mieć okropnego pecha, by spotkać tu kogoś o tej godzinie. W najbliższej okolicy
nie było żywej duszy. Kiedy ona przedzierała się przez mrok nocy, wszyscy sie
dzieli w przytulnych domach, odpoczywając po ciężkim dniu pracy, oglądając
wieczorne wiadomości i tuląc ukochane dzieci. Życie okazało się takie niespra
wiedliwe. Swoją ostatnią nadzieję ściskała mocno w lewej dłoni. Zdrętwiałe od
chłodu palce wbijały się w małą, drewnianą szkatułkę, w której kiedyś trzymała
biżuterię od męża. On by się nigdy na to nie zgodził. Jeśliby wiedział, nie pozwoliłby mi tam iść, pomyślała Ewa. Szczęśliwy traf chciał, że akurat wziął nocną
zmianę. Inaczej teraz głowiłaby się nad przekonującym powodem, by wymknąć
się z domu. Miała nadzieję, że gdy mąż wróci wczesnym rankiem i położy się
obok niej w łóżku, będzie już po wszystkim.
Stawiała ostrożnie kroki, a cel powoli się przybliżał. W końcu zatrzymała się
i poświeciła latarką przed siebie. Niewyraźny kształt przydrożnej kapliczki znaj
dował się w zasięgu wzroku. Zacisnęła zęby. Jeśli doszła aż tutaj, pokona też i te
kilka metrów. Chciała złapać się za brzuch, to zawsze pomagało przy skurczach,
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lecz nie miała wolnej ręki. Mimo rześkiego, majowego powietrza czuła, jak pot
skleił bluzkę i spodnie ze skórą. Oby starczyło jej sił. Gdzieś z tyłu głowy miała
świadomość, że ten plan nie mógł się powieść. To było niemożliwe. Jednak mu
siała spróbować wszystkiego. Zamierzała dopuścić się czegoś okropnego i nie
wybaczalnego, zgrzeszyć przeciw Bogu w najgorszy możliwy sposób. Nie miała
wyboru. Stwórca odwrócił się od niej, a szeptane przed snem modlitwy trafia
ły w próżnię. Kiedy ludzkie metody także zawiodły, postanowiła chwycić się
brzytwy, którą wyciągał ku niej sam szatan.
Przy kapliczce przystanęła, by odpocząć. To tutaj pod kątem prostym prze
cinały się dwie polne dróżki. Tego właśnie potrzebowała – rozdroża – miejsca
naznaczonego złą energią. Nie licząc zwykłych odgłosów natury, wokół było
wyjątkowo cicho. Wiatr delikatnie szeleścił trawą, gdzieś w zaroślach przemy
kały myszy, a wygłodniałe komary bzyczały koło ucha. Nie było słychać jednak
żadnych dźwięków wskazujących na obecność człowieka. Nawet przejeżdżające
przez Ciemiaszyny samochody, których warkot zwykle niósł się po polach, teraz
jakoś umilkły. Ewa czuła się nieswojo. Ta cisza nie współgrała z szumem pulsu
jących skroni. Krew za szybko krążyła w żyłach. Wpatrywała się w ciemność
i miała wrażenie, że jest jej coraz więcej. Stopniowo pochłaniała każdy skrawek
tego miejsca. W końcu pochłonie także i ją. Jedyną nadzieję dawało kilka jas
nych punktów świecących na horyzoncie – znak, że gdzieś niedaleko toczyło
się zwykłe życie.
Ewa przez chwilę zbierała siły. Strach mnie nie sparaliżuje, obiecywała so
bie. Od kilku lat był stałym towarzyszem jej codziennych zajęć: asystował w do
mowych obowiązkach, szczególnie gdy podnosiła coś ciężkiego; dopingował
w pracy, w której przez ciągłe zwolnienia chodziła na palcach; a przy rodzin
nych spotkaniach, kiedy nie potrafiła się uśmiechnąć, troskliwie poklepywał po
ramieniu. Stał się starym, natrętnym znajomym, z którego obecnością musiała
się pogodzić.
Jeśli rozstaje dróg gromadziły negatywną energię, to ona jej nie czuła. Jest
tu tak samo źle i nieprzyjaźnie jak wszędzie indziej, stwierdziła. Ludzie przez
stulecia wierzyli w różne przesądy mające usprawiedliwiać ich niegodziwości.
Żeby przełknąć najokrutniejsze bestialstwo, trzeba obwinić za nie – nie innego
człowieka, kogoś do nas podobnego – lecz piekielną kreaturę lub nieczyste miej
sce. Ale prawdą jest, że to nie miejsce przyciąga zło, tylko ludzie. Zło chodzi za człowiekiem krok w krok czy to na rozdrożu, czy gdziekolwiek indziej, pomyślała Ewa.
Słyszała wiele historii, jak to kiedyś grzebano potępionych umarłych w prze
klętych miejscach. Samobójcy i mordercy nie zasługiwali na spoczynek w po
święconej ziemi cmentarza. Rozdroża szybko zapełniły się trupami. Ludzie zaś
nie mogli oprzeć się wrażeniu, że wyklęte dusze zostały tam uwięzione. Dlatego
panuje przekonanie, że na skrzyżowaniu diabeł może sprowadzić pobożnego
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człowieka na złą drogę. Odprawianie pogańskich rytuałów pomagało, ale nie
było mile widziane przez Kościół. Stwierdzono zatem, że tylko poświęcone ka
pliczki – z figurą świętego i krzyżem – odstraszą złe moce.
Ta stojąca tutaj była stara, ale zadbana. Ewa oświetliła ją latarką, by zoba
czyć, że u stóp Matki Boskiej leżą świeże kwiaty. Najpewniej kilka godzin temu
grupa bogobojnych staruszek wyśpiewywała przy niej maryjne pieśni. W całym
kraju kult takich miejsc stopniowo wygasał, ale nie w Ciemiaszynach. Tu dawne
tradycje były żywe jak nigdy. Rok w rok odprawiano nabożeństwa i święcono
figurę. W maju Maryję rozpieszczano kwiatami i modlitwą, a w wakacje wraca
jący z pola ludzie pozdrawiali ją znakiem krzyża. Ewa otworzyła furtkę, która
wraz z niskim płotkiem odgradzała poświęconą ziemię od brudnej drogi, i we
szła do środka. Niewielki ogródek porastały lilie. Prezentowały się pięknie, choć
nie zdążyły jeszcze rozwinąć kwiatów. W czerwcu będzie tu niebiańsko pachnieć,
zauważyła. Teraz powietrze wypełniał zapach trawy i porastających pola zbóż.
Ewa zamknęła za sobą furtkę i pokonując trzy wycementowane schodki, stanęła
przed obliczem Maryi. Otulona mrokiem twarz świętej wydawała się spokojna
i skupiona. Oczy, które przez wypłowiałą farbę straciły już część dawnego bla
sku, podejrzliwie patrzyły na drogę, jakby wypatrując mogącego nadejść z każ
dej strony zagrożenia. Ewa dopiero teraz dostrzegła, że Matka Boska skrywa
w ramionach cenne zawiniątko. Nowonarodzony Jezusek tulił się do jej piersi,
ufnie wierząc, że obroni go przed czającym się wokół złem. Ewa przycisnęła do
serca trzymaną w dłoni szkatułkę. Nie zawsze matka może ochronić swoje dziecko, pomyślała. Nieważne jak mocno by je kochała. Przypominał o tym zawieszo
ny na szczycie kapliczki krzyż. „Z życiem nierozerwalnie złączone są cierpienie
oraz śmierć” – ogłaszał światu. Ewa oderwała szkatułkę od piersi i położyła ją
u stóp Maryi. Tam będzie bezpieczna, stwierdziła.
Korzystając z wolnej ręki, przeszukała zakamarki za wazonem i masywnymi
zniczami. Ułożone w bukiety róże pachniały dziką słodyczą, a wilgotne powie
trze podkreślało ich kuszącą woń. W końcu natrafiła na leżącą w rogu zapalnicz
kę. Była pewna, że tam będzie. Starsze panie mają słabą pamięć, ale nie można
odmówić im zapobiegliwości. Gdy trzy długie świece zapłonęły, Ewa przykryła
je plastikowymi daszkami zniczy. Kiedy ciepłe światło rozjaśniło kapliczkę, zro
biło się przytulniej i bezpieczniej. Nawet twarz Maryi się rozpromieniła. Ewa
lekko dygnęła, nie mając siły uklęknąć i przeżegnała się znakiem krzyża. Przez
głowę przemknęła jej myśl, aby się pomodlić. Dawno tego nie robiła, a dobranie
odpowiednich słów do tego, co czuła, graniczyło z cudem. Spróbowała jednak,
lecz wszystko co przychodziło jej do głowy, brzmiało nie tak jak powinno. Wy
rażanie uczuć nigdy nie było jej mocną stroną. Wolała wierzyć, że Maryja pro
sto z serca odczyta rozpacz i ból, który ją tu przywiódł. Ona na pewno rozumie,
że nie mam innego wyboru. Na pewno…, przekonywała samą siebie, wychodząc
87

Dziecko Ewy
z ogródka kapliczki ze szkatułką pod pachą. Wiedziała, co teraz powinna zrobić.
Było to upiorne. W normalnych okolicznościach trzęsłaby się ze strachu, lecz po
tym, co przeszła, bardziej bała się, że plan zawiedzie. Migoczące w kaplicy pło
myki dodawały jej otuchy – cokolwiek się stanie, Maryja nad nią czuwa.
Stojąc pośrodku przecinających się ścieżek, uświadomiła sobie, że w ogóle
tego nie przemyślała. Nie wzięła ze sobą szpadla. Zresztą chyba nie dałaby rady
przyciągnąć go tutaj. Nie było też szans, aby wykopać dziurę w ubitej, szutrowej
drodze – nie bez odpowiednich narzędzi i siły, której jej teraz brakowało. Przez
chwilę zastanawiała się, czy nie ułożyć szkatułki w jednej z głębszych kolein
i nie przysypać ją ziemią. Jednak szybko zorientowała się, że to głupi pomysł –
pierwszy nadjeżdżający samochód albo traktor zmiażdży drewniane pudełko.
Choć nie tak to sobie wyobrażała, postanowiła zejść na porośnięte trawą po
bocze. Rośliny z pewnością zatrzymały część wilgoci po wczorajszym deszczu.
Łatwiej będzie kopać w lekko zwilżonej ziemi, nawet posługując się jedynie
rękoma. Wybrała miejsce, które pod stopami wydało jej się miękkie i nie bez
bólu uklęknęła. Kiedy wbiła palce w ziemię, poczuła przyjemny chłód i wilgoć.
Szkatułka była niewielka, wystarczyła mała dziura. Po kilku minutach udało jej
się taką wykopać. Zaczęła jednak zastanawiać się, czy głębokość ma tu jakieś
znaczenie. Jeśli tak, gdzieś bym o tym przeczytała. Taka wystarczy, zdecydowała
w końcu, gdyż nie miała już siły. Ziemia oblepiła jej dłonie i weszła pod paznok
cie. Ostrożnie umieściła szkatułkę w dołku. Już chciała zasypać dziurę, kiedy
poczuła, że musi ją zobaczyć – ten ostatni raz – na wypadek, gdyby coś poszło nie
tak. Otworzyła wieczko pudełeczka i oświetliła latarką jego wnętrze. Była tam
ona, jej kruszynka. Leżała na białej haftowanej serwetce, którą otuliła ją zaraz
po urodzeniu. Taka spokojna i pogodzona z losem. Ewa miała przeczucie, że to
dziewczynka. Płód w dziewiątym tygodniu już bardziej przypominał dziecko niż
jaszczurkę, widać było małą główkę, rączki i nóżki.
Skurcze zaczęły się, gdy była sama w domu. Mąż zdążył wyjść do pracy, ale
Ewa wiedziała, że nawet jeśli byłby przy niej, nic by to nie zmieniło. Ucisk pod
brzusza i ból promieniujący aż na plecy – dobrze to znała z poprzednich ciąż
zakończonych niepowodzeniem. Wizyta w szpitalu nie miała sensu, bo nikt i nic
nie mogło już tego zatrzymać. Dziecko nie żyło, a organizm po prostu się go
pozbywał, tak jak każdej innej niepotrzebnej rzeczy. Wszystko stało się bardzo
szybko. Poroniła, siedząc na toalecie. Cały czas płakała, jednocześnie trzyma
jąc rękę tak, by dziecko nie wylądowało w muszli klozetowej. Kiedy miała już
kruszynkę na dłoni, sięgnęła po ukrytą pod łóżkiem szkatułkę, której zawartość
kompletowała od pierwszych tygodni ciąży. Cudem udało jej się zdobyć rzeczy
potrzebne do upiornej wyprawki.
– Bonifacy – wyszeptała, dotykając podłużnej kości. Miesiąc temu zginął na
ulicy i choć wtedy jego śmierć wydawała się bezsensowna, teraz została nazna
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czona wzniosłym celem. Ziemia cmentarna też nie była przypadkowa – zebrała
jej trochę przy nagrobku matki. Matula pewnie przewraca się w grobie, obser
wując swoją najmłodszą córkę. Ewa nie miała wątpliwości, że nie wybaczyłaby
takiego świętokradztwa. Urodziła pięcioro dzieci, zatem nie zrozumiałaby jej
desperacji. Dobrze, że z ostatnim artefaktem nie było problemów, choć nawet
zdjęcie wybrała z tą samą starannością. Pragnęła, aby córka miała przy sobie
jej rozpromienioną szczęściem twarz, więc włożyła tam jedną ze ślubnych fo
tografii, choć uwieczniona na niej kobieta wydawała się teraz kimś obcym. Już
nie potrafiła się tak uśmiechać. Kość czarnego kota, cmentarna ziemia i zdjęcie,
powtórzyła w myślach, a potem pocałowała serdeczny palec i złożyła ostatni po
całunek na swojej miniaturowej córeczce. W ustach poczuła gorzki smak ziemi.
– Już niedługo, maleńka. Niedługo znów będziesz z mamusią – powiedziała,
zamykając pudełko. Zrobiła to z bólem serca. Nie chciała zostawiać jej samej
w ciemności, lecz nie miała wyboru. Jak plan się powiedzie, znowu będą razem.
Jeśli nie… Na samą myśl o tym miała ochotę wyć. Jeśli się nie uda, to położę się
obok i razem zaśniemy w mrokach wieczności, postanowiła.
Usiadła na wilgotnej trawie i latarką oświetliła drogę. Nie była sama, bo
naprzeciwko czuwała inna matka. Migoczące światło świec tańczyło na jej za
troskanej twarzy. Maryja patrzyła gdzieś daleko, jakby nie chcąc uczestniczyć
w tym, co działo się tuż pod jej nosem. Czy to już wszystko?, zastanawiała się
Ewa. Czy zrobiłam to jak trzeba?. Nie miała pewności. O ile prostsze byłoby wy
powiedzenie zaklęcia. Niestety nie znalazła żadnego, choć w książkach, które
przeczytała aż roiło się od opisów magicznych rytuałów. Nawet trefne zaklęcie
dałoby jej poczucie, że proces się zaczął.
– Przybądź demonie – wyszeptała, a potem, tak na wszelki wypadek, jeszcze
dwa razy powtórzyła te same słowa, ale głośniej.
Czekała na diabła z rozdroża, znanego z legend demona zawierającego pak
ty ze śmiertelnikami. To z nim chciała dobić targu, wymieniając swoją duszę
na życie utraconego dziecka. Oddychała głęboko, starając się zachować spokój.
Wyobraźnia kazała jej jednak wypatrywać pokracznego stwora, który zjawi się
na drodze umazany smołą, koniecznie z rogami i końskim ogonem. Po chwili
nawet wydawało jej się, że gdzieś w oddali słyszy już stukot kopyt, lecz nikogo
nie było widać. Od ciągłego skupienia rozbolała ją głowa. Czuła, że nie dała
by rady wstać na nogi. Zastanawiała się, która może być godzina. Dom opuś
ciła przed jedenastą. Czy dochodziła już północ? Według legend, dwunasta
w nocy była najodpowiedniejszą godziną na spotkanie z diabłem, ale czy zło
przestrzega jakichkolwiek zasad? Złościło ją, że mimo długich przygotowań,
zapomniała nie tylko o szpadlu, ale też o tak prozaicznej rzeczy jak zegarek.
Patrzenie na obracające się wskazówki zajęłoby jakoś myśli, a tak pozostało jej
tylko bezradne wpatrywanie się w ciemność. Może nie dopracowała szczegó
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łów, bo miała jeszcze nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak, przyznała, miałam
nadzieję… Te ostatnie lata były zaciętą walką dwóch przeciwstawnych sił – na
dziei i rozpaczy – które na polach codziennych bitew raniły jej serce. Dobrze,
że chociaż założyłam ciepłą bluzkę. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, a majowe
noce nie należą do najcieplejszych, stwierdziła, sprowadzając myśli na inny tor.
Nie chciała rozpamiętywać przeszłości. Liczyło się tylko to, co było teraz, a ra
czej, co miało być…
Czekała długo, bo czuła się tak, jakby czas przestał istnieć. Godziny równie
dobrze mogły być minutami, gdyż i tak nie miała pojęcia, jak wiele ich upłynęło.
Wydawało jej się, że znów siedzi w poczekalni gabinetu lekarskiego, by ustalić,
czy dziecko jeszcze żyje. W kolejce setki razy przeżywała badanie, które dopiero
na nią czekało. Teraz też analizowała w głowie najróżniejsze wersje wydarzeń.
Jednak najgorsza była bezradność. Kiedy powietrze zrobiło się chłodniejsze,
naciągnęła rękawy na zmarznięte dłonie. Wtedy usłyszała ciąg niepokojących
dźwięków. Wiatr się nasilił i pod jego naporem, rosnące w polu topole zatrzesz
czały. Okrągły księżyc wyłonił się zza chmur, a w pobliskim lesie zawyły wilki.
Wyglądało to groźnie, jednak na drodze nadal nikt się nie pojawiał. Ewa nie
czuła niczyjej obecności, tak jak wspominały legendy. Była tam tylko ona i Mary
ja. Może stara kapliczka odstrasza demona… Może niepotrzebnie zapaliłam świece?, myślała intensywnie, ale oczy same jej się zamykały. Straciła mnóstwo krwi,
a adrenalina opadła. Była bardzo zmęczona. Nie dałaby rady podejść do Maryi
i zgasić płomyków.
– Jeśli diabeł nie poradzi sobie z kilkoma świeczkami, to nie wiem, czy warto
robić z nim interesy… – westchnęła i zamknęła oczy. Przez powieki przebijało
jasne światło księżyca. Świecił wprost na jej twarz. Wokół zapadła cisza.
Obudził ją dopiero jakiś głos. Ktoś wzywał „Ani”. Tak miała na imię jej matka.
Ewa była skołowana. Gdy otworzyła powieki, oślepił ją jasny płomień. Przetarła
oczy.
– Pani! Pani! – głos nie przestawał. – Dobrze się pani czuje?
Ewa zauważyła, że ma tuż przed nosem wielką lampę naftową. Ostatni raz
widziała taką jako mała dziewczynka, na strychu u dziadków. Jej uchwyt trzyma
ła blada, koścista dłoń. Spojrzała w górę i kiedy po chwili wzrok przyzwyczaił się
do światła, spostrzegła wpatrzoną w nią staruszkę. Miała pomarszczoną, żółtą
twarz z małymi, bystrymi oczkami, szeroki nos i wąskie usta, a na policzku trzy
obrzydliwe włókniaki. Z odstających uszu wystawały gęste czarne włosy. Ubra
na była w puchową kamizelkę i rozciągnięte dresowe spodnie. Skąd się tu wziął
ten babsztyl?, zastanawiała się Ewa. Powoli wracała jej jasność umysłu, a wraz
z nią obawa, że coś lub ktoś może przeszkodzić w realizacji planu. Nie powinno
jej tu być, stwierdziła i postanowiła łagodnie spławić obcą kobietę.
– Która godzina? – zapytała i poczuła suchość w ustach. Umierała z pragnienia.
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– Będzie z trzecia w nocy, kochana! – zaskrzeczała stara. Miała niski, nieprzy
jemny dla ucha głos. Ewa dostrzegła, że staruszka wolną ręką podpiera się na
czarnej lasce.
– Co pani tu robi? – zapytała gniewnie, choć nie chciała być nieuprzejma.
Odkąd otworzyła oczy, czuła rozdrażnienie i nie miała najmniejszej ochoty na
pogaduszki z nieznajomą. Może to przez światło, pomyślała. Trzymana przez
wieśniaczkę lampa dawała niezwykle jasny płomień jak na taki staroć i oprócz
leżącej na trawie latarki, stanowiła jedyne źródło światła. Nawet kapliczka była
pogrążona w mroku. Ustawione u stóp Matki Boskiej świece musiały się już wy
palić, księżyc zaś przesłoniły ciemne chmury.
– To ty mi powiedz, dziecko – odparła stara i zaśmiała się ochryple. Ewa się
zmieszała. – Wezwałaś mnie – dodała kobieta, a z jej twarzy, mimo że zewnętrz
nie w ogóle się nie zmieniła, nagle zaczęło przebijać coś tak odpychającego,
że Ewa powstrzymywała się, aby nie odwrócić wzroku. Świadoma, że patrzy
w czarne oczy najprawdziwszego zła, wiedziała, że musi być silna. Pokazanie
słabości zadziała tylko na twoją niekorzyść, wyrecytowała w myślach, przypomi
nając sobie jedną z zasad, które znalazła w książkach o magii.
– Kazałeś długo na siebie czekać, diable – odparła, próbując opanować łamią
cy się głos. Zabrzmiała nawet pewnie, jak na to, że w środku trzęsła się z nerwów.
– Cóż, nie powiem, bym czerpała przyjemność z wizyty w tej podłej wiosce
– odpowiedziała staruszka i znów uśmiechnęła się zjadliwie. Wydawała się wy
czuwać ludzki strach i czerpać z niego nieskrywaną radość. – Stęchlizną klepa
nych do poduszki modlitw śmierdzi z daleka. Cholerne stare baby! – podniosła
głos, a potem splunęła. Kiedy diabelska ślina wsiąknęła w glebę, wyłonił się spod
niej oset. Ewa udawała, że niczego nie zauważyła.
– Zjawiasz się pod postacią tego, czego nienawidzisz najbardziej? – zapytała,
żeby zająć czymś staruszkę, a tymczasem sama na oślep macała ręką w trawie.
Gdy natrafiła na niewielki kopczyk ziemi, odetchnęła z ulgą. Szkatułka wciąż
tam była. Ewa nie mogła dopuścić, by ta obrzydliwa kreatura położyła na niej
swoje łapska. Intuicja podpowiadała jej, że jak tylko stara dotknie pudełka, ono
i jego zawartość zostaną skalane.
– Jestem kobietą i żadne kobiece ciało nie jest mi obce, od młodzieńczego
po starcze – odpowiedziała i oblizała wargi rozwidlonym gadzim językiem tak,
jakby ten temat obudził w niej długo skrywane pragnienie. – Może przejdźmy od
razu do interesów – zaproponowała, a Ewa skinęła głową. – Zasady umowy są
proste. Jedno twoje życzenie w zamian za trzy moje.
– Ale… – Ewa była zdezorientowana. Nie takiej wymiany się spodziewała. –
…ale co z moją duszą?
– Pfff, czy wy śmiertelnicy zgłupieliście? Za każdym razem to samo – obu
rzyła się. – Po jakie licho mi teraz twoja dusza? Nie muszę jej zabierać, bo i tak
91

Dziecko Ewy
zostaniesz potępiona – wyjaśniła, jakby była to najpewniejsza rzecz na świecie.
– Wystarczy poczekać, a my, stworzenia ciemności, jesteśmy naprawdę cierpli
we. Nie tak jak ludzie – skrzywiła się. – Ludzie nie nawykli czekać. Od tysięcy
lat chcą wszystkiego tu i teraz. Tak się im spieszy, że zrywają z drzew niedoj
rzałe jabłka. Nie odnieślibyśmy tylu sukcesów, gdyby nie ten piekielny pośpiech
– uśmiechnęła się szeroko, odsłaniając nagie dziąsła.
– Nie chcesz mojej duszy, to świetnie, lecz trzy życzenia za jedno? Nie uwa
żasz, że to niesprawiedliwe?
Ewa cieszyła się, że na razie zachowa duszę, ale ta nowa propozycja wcale
nie brzmiała dobrze. Nie wiadomo, czy nie okaże się gorsza, bo czego taki diabeł
może chcieć?
– Jeśli szukasz sprawiedliwości, to nie znajdziesz jej na ziemi, a już na pewno
nie tutaj, na rozdrożu.
– Jedno za jedno, tak będzie uczciwie – starała się targować.
– W takim razie chyba sama poradzisz sobie ze swoim problemem. Zawiod
łaś mnie – odpowiedziała oschle stara i odwróciła się plecami.
– Czekaj! Spełnię te cholerne życzenia! – krzyknęła, zanim zdążyła pomyśleć.
Tak wielką desperację trudno ukryć. Ewa nie mogła pozwolić staruszce odejść,
a ta doskonale o tym wiedziała. Miała ją w garści.
– Umowa stoi? – spytała, znów patrząc jej prosto w oczy. Świdrującym spoj
rzeniem przeszywała ją na wylot.
– Stoi.
– Przypieczętujmy ją zatem – powiedziała, oblizując się. Ewa wyobraziła so
bie ten długi, obślizgły język w swoich ustach. Czytała, że tak właśnie „podpisuje
się” umowę z diabłem. Oby to również okazało się nieprawdą, zupełnie jak od
danie duszy. Miała spierzchnięte wargi, a gęsta ślina sklejała jej podniebienie.
Jeśli będzie musiała pocałować węża, to chyba zwymiotuje.
Staruszka podeszła bliżej, nic więcej nie mówiąc. Ewa spojrzała wprost
w czarne oczy diablicy, przygotowując się na to, co miało nastąpić. Stara poślini
ła prawy kciuk i przyłożyła go do jej czoła. Trupio zimny palec zaczął przesuwać
się po skórze Ewy, kreśląc niewidzialne znaki. I choć było to bezbolesne, to Ewa
czuła, jak chłód z diabelskiej dłoni przedostawał się pod jej skórę. Dotkliwe zim
no stopniowo rozchodziło się po całym ciele, pokrywając je kłującą gęsią skórką.
Jak tylko staruszka cofnęła rękę i uczucie zniknęło, Ewa uświadomiła sobie, że
właśnie doświadczyła pewnego rodzaju diabelskiego chrztu. Cieszyła się, że mo
gła uniknąć gadziego pocałunku, więc nie miała nic przeciwko. Teraz i tak było
już za późno, by protestować. Znalazła się po tej drugiej, ciemnej stronie. Kiedyś
w kościelnej chrzcielnicy została oczyszczona z win pierwszych rodziców, zaś
przed chwilą diabeł naznaczył ją piętnem grzechu, który dopiero zamierzała
popełnić. Czy poradziłaby sobie z nim woda święcona?, wątpiła. Ta skaza pozo
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stanie z nią do śmierci. Gdyby była bohaterką fantastycznej opowieści, zapewne
już rosłyby jej rogi na głowie jako symbol kontaktu z siłami nieczystymi. Jednak
w prawdziwym świecie zło wykazywało się większym sprytem i potrafiło się
kamuflować. Prawda o człowieku skrywa się pod grubą warstwą pozorów oraz
bardziej lub mniej niewinnych kłamstw i kłamstewek, pomyślała wspominając,
jak długo udawało jej się ukrywać swoją rozpacz. Powiadają, że praktyka czyni
mistrza. Jeśli gdzieś w środku zaszły we mnie jakieś zmiany, to dopilnuję, aby nigdy nie wyszły na zewnątrz, postanowiła, choć nie czuła się inaczej. Wypełniał
ją ten sam smutek i żal, ale nieoczekiwanie zrodziło się w niej więcej siły, by
przekuć je w działanie. Wstąpiła na nową, występną ścieżkę i nie zamierzała
zawracać, póki nie odnajdzie tego, czego od tak dawna szukała.
– Teraz spełnij moje życzenie. Umowa przypieczętowana – powiedziała, jak
tylko staruszka się odsunęła.
– Słucham cię dziecko.
W głosie starej pobrzmiewało zadowolenie. Ewa była pewna, że starucha do
kładnie wie, z jaką prośbą ma do czynienia. Teraz po prostu się nad nią pastwiła.
– Chcę z powrotem moje dziecko. To, które zamknęłam w szkatułce. Ma być
znów we mnie, a potem ma urodzić się żywe i zdrowe.
Słowa z trudem przeszły jej przez usta, ale starała się jak mogła układać
krótkie, proste zdania. Diabły nie słyną z uczciwości – już się o tym przekonała.
Dlatego w domu długo zastanawiała się, jak sformułować precyzyjne życzenie.
Teraz jednak była za bardzo roztrzęsiona, żeby je sobie przypomnieć.
– Rozumiem – rzekła spokojnie staruszka, ale zmarszczyła brwi. – Czy to
musi być to samo dziecko? – spytała tak zwyczajnie, jakby rozmowa dotyczyła
rekompensowania braku chleba bułkami.
To całkowicie wyprowadziło Ewę z równowagi. Diablica miała spełnić życze
nie, a nie kombinować, zadając głupie pytania.
– Oczywiście, że to samo. Nie chcę innego! – wydarła się. Straciła cierpliwość.
Czuła, że starannie upychana przez lata wściekłość akurat postanowiła się wy
dostać. Wybuch był blisko.
– Ale co to za różnica? Dziecko jak dziecko.
– Nie będę z tobą o tym dyskutować, bo i tak nie zrozumiesz. Po prostu speł
nij to cholerne życzenie!
– Jeśli żądałabyś czegoś, z czym zazwyczaj przychodzą do mnie ludzie… Z bo
gactwem, sławą, urodą, zdrowiem – nie byłoby problemu, ale przywrócenie do
życia czegoś, co nigdy się nie narodziło, co nawet nie żyło…
– Moje dziecko żyło!
– Jeśli tak mówisz, kochana, ale widzisz, nie mam takiej mocy – odparła i za
cisnęła dłoń na lasce. Nie ulegało wątpliwości, że jest dla niej czymś więcej niż
zwykłą podporą. Każda wróżka, nawet ta z piekła rodem, musi mieć swoją różdż93
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kę, pomyślała Ewa, przypuszczając, że diablica sobie z nią pogrywa. Ten kawałek
drewna musi mieć wielką moc, skoro tak się go uczepiła, zauważyła. Jeśli stara
chce się przekomarzać, to nie pozostało jej nic innego jak samej wytoczyć cięż
kie działa.
– Co z ciebie za diabeł? Po co mi taki układ, jak nie mogę dostać tego, czego
pragnę? – rzekła, biorąc ją pod włos.
– Wypraszam sobie, jeszcze się nie zdarzyło, by ktoś był niezadowolony
z moich usług – Staruszka pozostała spokojna, choć zadrżały jej usta. Widocznie
niełatwo wyprowadzić z równowagi siły nieczyste. – Może kompromis? – dodała
po chwili.
– Po moim trupie! – słowa wyleciały z ust Ewy, zanim uświadomiła sobie ich
niefortunne znaczenie. Kusiło ją, aby ugrać coś więcej. Mogłaby zmniejszyć ilość
życzeń diablicy, ale poświęcić za to córkę? To musiało być TO dziecko, nie inne.
– Sprawię, że znów będziesz przy nadziei, ale tego, co schowałaś w szkatułce
nawet sam Bóg nie ożywi.
Łatwiej sprowadzić na ziemię nowe życie niż powrócić z zaświatów. Tylko jednemu człowiekowi się to udało, a na jego pomoc nie mam już co liczyć, pomyślała
Ewa. Nie wiedziała, co zrobić. Zaczęły piec ją policzki. Z bezsilności zawsze pła
kała. Teraz jednak nie mogła pozwolić sobie na łzy, więc z trudem wstrzymywa
ła je w środku. Wszystko szło w złym kierunku, a ona nie potrafiła zebrać myśli.
Nie tak to sobie wyobrażała.
– Nie mogę… – wyszeptała, a potem spojrzała w kierunku kapliczki, jednak
wszystko, co znajdowało się poza zasięgiem diabelskiej lampy, pochłonęła ciemność.
– To jak będzie, kochaniutka?
Ewa skinęła głową na znak zgody, przekonując się w myślach, że ranę po stra
cie i tego dziecka da się zaleczyć. W zamian diablica zrezygnowała z jednego ży
czenia. „Oddaj mi pokłon.” – brzmiało pierwsze. Ewa już siedziała na trawie, więc
tylko podwinęła nogi, by uklęknąć. Czy oni od tysiącleci używają takich samych
sztuczek?, zastanawiała się, bardzo nisko kłaniając się przed staruszką, tak nisko,
że dojrzała jej stopy wystające spod za długich nogawek spodni. Czarne, zakręco
ne pazury sięgały ziemi. Poczekała chwilę, a potem się wyprostowała. Przeszy
wający ból w plecach znów dał o sobie znać. Uznała, że to powinno wystarczyć.
Upokorzyła się już samym przyjściem tutaj i rozmową z tą kreaturą, a nie prosiła
przecież o władzę nad całym światem. Staruszka wydawała się jednak zadowolo
na, bo od razu przeszła do drugiego życzenia. Gdy Ewa je usłyszała, wpadła w taką
wściekłość, że miała ochotę roztrzaskać na jej głowie lampę naftową, której blask
raził ją w oczy. Pragnęła sprawdzić, czy diabła można zabić. Zabrałaby wtedy la
skę i… ale czy tym kijkiem rzeczywiście można czarować?
– Oddaj mi szkatułkę – powtórzyła diablica, a Ewa wbiła palce w kopczyk zie
mi, który wcześniej tak starannie usypała. Poczuła, że coś pod jej dłonią pulsuje.
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Natychmiast odgarnęła ziemię, nie dowierzając, że tam w środku znów może
być życie, ale jak tylko wyciągnęła pudełeczko, pulsowanie ustało.
– Diabelska sztuczka! – krzyknęła, kiedy oczy zaszły jej łzami. Dała się na
brać i przez moment znowu miała nadzieję.
Starucha wyciągnęła swoją chudą, bladą dłoń, żądając wypełnienia drugiego
warunku. Była nieprzebłagana. Ewa podniosła się z ziemi i stojąc na chwieją
cych się nogach, próbowała zachować równowagę. Bała się, że zaraz zemdleje.
Posłusznie oddała szkatułkę, odwracając od niej oczy. Chciała jak najszybciej to
zakończyć. Cała dygotała. Staruszka chwyciła pudełeczko w szpony i prędko się
odwróciła. Ewa przestraszyła się, że diablica zaraz ucieknie, nigdy nie spełnia
jąc jej życzenia, ale ona jedynie stała nieruchomo, ukrywając się w mroku.
Nagle coś zatrzeszczało, jak wafelek chrupiący w ustach łakomego dziecka.
Ewa rzuciła się na diablicę. Była pewna, że podła kreatura pożera drewnianą
skrzyneczkę wraz z zawartością. Gołymi rękami pragnęła wydrapać z jej gardła
to, co jeszcze pozostało. Starucha okazała się jednak szybsza, niż wskazywało na
to jej liche, pomarszczone ciało. Błyskawicznym ruchem diabelskiej laski zada
ła Ewie potężny cios w brzuch. Dziewczyna jęknęła żałośnie. Poczuła, jak boleś
nie przekręcają jej się wnętrzności i jak opada do tyłu. Całym swoim ciężarem
grzmotnęła o ziemię. Powitała ją tam ciemność, momentalnie przesłaniając jej
oczy. Powoli traciła przytomność, gdy tuż obok działy się rzeczy nieprawdopo
dobne. Przyczajone w mroku demony dziko zaryczały, kiedy w piekle zaczęto wy
grywać wojskowy marsz. Donośne dźwięki bębnów, trąbek i rogów przebijały się
przez glebę. Ewa czuła jak napierają na jej bezwładne ciało. Cała drżała. Laska
diablicy zamieniła się w ogromnego, czarnego węża, który oplótł jej ręce i nogi.
Był zimny i oślizgły. Szeptał jej do ucha ohydne słowa. Próbowała się uwolnić,
walczyła, ale z każdą chwilą zapadała w głębszy sen. W końcu zasnęła na dobre,
a piekielne odgłosy dochodzące z podziemnego świata całkowicie nią zawładnęły.
Otworzyła oczy, gdy już świtało. Leżała naprzeciwko kapliczki, pokryta py
łem, z rozłożonymi ramionami, w dłoniach ściskając ziemię. Za figurą wschodzi
ło słońce, krwawymi pasmami znacząc niebo. Z mroku nocy wyłoniła się twarz
Matki Boskiej. Przygaszonym wzrokiem patrzyła na drogę, na której zaledwie
kilka godzin temu diabeł pożerał nienarodzone dziecko. Teraz już go tam nie
było. Zniknął. Ewa pogładziła się po brzuchu. Wszystko ją bolało – wnętrzności
od uderzenia laską, głowa od upadku i każdy mięsień od leżenia na twardym
podłożu. Była wyczerpana, słaba i przemarznięta. A mimo to, psychicznie czuła
się jak nowo narodzona. Wierzyła, że tam, pod jej brudną od ziemi dłonią, kieł
kuje życie. Nie przerażało jej nawet to, że najpewniej po śmierci trafi do piekła.
Nie przejmowała się zakrwawionym ubraniem ani tym, jak to wytłumaczy mę
żowi. Wierzyła, że się udało i od teraz wszystko już będzie dobrze. Znów była
kobietą przy nadziei.
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Do domu wróciła w samą porę. Zdążyła się umyć, przebrać i położyć do
łóżka. Jednak nie wytrzymała w nim długo. Kiedy mąż zjawił się w sypialni,
a potem wykończony zasnął, wymknęła się spod kołdry i pognała do telefonu.
Była siódma rano. Zadzwoniła do kliniki i poprosiła o możliwie najszybszą wi
zytę. Miała szczęście. Ktoś odwołał umówione badanie, zwalniając termin o go
dzinie dziesiątej. Do tego czasu rozsadzała ją energia i nie mogła znaleźć sobie
miejsca. Marzyła o zobaczeniu bijącego serduszka na czarno-białym ekranie.
Nadal krwawiła, lecz nie przejmowała się tym zanadto, powtarzając sobie, że
organizm przyzwyczai się do nowej sytuacji. W gabinecie pierwszy raz czuła się
tak pewnie. Zazwyczaj już zwijałaby się ze strachu, oczekując na przykrą wiado
mość, którą miał jej przekazać doktor. Ginekolog, niski chudzielec z łysiną, wy
glądał niepozornie. Często zmieniała lekarzy, lecz ten był najlepszym specjalistą
w okolicy. Jak zwykle najpierw przejrzał kartę pacjentki, a potem zaprosił na
kozetkę. Był zaniepokojony wyglądem Ewy i jej bladą cerą. Zapytał, czy dobrze
się odżywia i zalecił suplementację żelaza.
– Anemia w ciąży często się zdarza – oświadczył, kiedy przygotowywała się
do badania. Powiedziała mu o krwawieniu, które nadal było obfite. – To też się
niestety zdarza – dodał.
Gdy kładła się na kozetce, mroczki zatańczyły jej przed oczami i prawie by
upadła. Nocne paktowanie z diabłem wyczerpało jej siły. Nadal nie czuła się naj
lepiej. Leżąc na ławeczce, ugięła nogi, a lekarz wprowadził sondę. Na ekranie
monitora pojawiła się czarno-biała plama, na której Ewa z nadzieją szukała ma
łego pęcherzyka. Na próżno.
– Wezwę karetkę. Musi pani natychmiast trafić do szpitala – Lekarz był wy
raźnie zdenerwowany. Z kozetki na podłogę kapała krew. – Musimy wykonać za
bieg, bo się pani wykrwawi. Może też dojść do uszkodzenia narządów rodnych
– wyjaśnił podniesionym głosem, kiedy złapała go za rękę. I choć była tak bardzo
słaba, nie chciała jej puścić, by mógł sięgnąć po telefon. Ostatnie, co pamiętała to
że wpadła w szał i zaczęła krzyczeć.
– Diabeł pożarł moje dziecko! – wrzeszczała, gdy doktor wbijał w jej ramię
zastrzyk ze środkiem uspokajającym. Nim odpłynęła, zdążyła jeszcze wyszeptać:
– Oszukał mnie, przeklęty, dając mi tylko nadzieję…
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Nie znoszę zimy. Nie dlatego, że zadek mi odmarza, gdy w zawrotnym tempie
sunę przez Przestrzeń, żeby spełnić jak najwięcej życzeń i połączyć jak najwięcej
serc. Nie. Moja niechęć wynika z natłoku pracy, który sprawia, że nie pamiętam
nawet, jak się nazywam. Najpierw odbywają się ważne święta związane
z przesileniem, celebrowane niemal w każdej kulturze – nikt przecież nie chce
być samotny w takim czasie, więc odpowiadam na miliony zgłoszeń. Potem
następuje dzień zakochanych. Kiedyś w tym przypadku obszar był mniejszy,
ale przez pierdzieloną globalizację i konsumpcjonizm ten irytujący twór
rozprzestrzenił się jak rak po całej Ziemi. Jeszcze będą mi mówić, że „to moje
święto”. Dziękuję bardzo. A zaraz potem wiosna. Wiecie, co się dzieje wiosną?
Wtedy, mimo zawarcia umowy z Czasem i Przestrzenią, zawsze mam więcej ro
boty niż czasu.
Esperia nie wydaje się zatem zdziwiona, że wpadam na nasze spotkanie
spóźniony, spocony i zarumieniony. Nawet nie robi mi wyrzutów, co jest dość
nietypowe. Wiecie, jakie potrafi być rodzeństwo.
– Nic nie powiesz? – pytam, unosząc brew.
Zanim przybyłem, boginka miłości siostrzanej zdążyła już wychylić kilka
szklaneczek ponczu, więc tylko czka i wzrusza ramionami.
– Nie dziwi mnie, że jak zwykle nie ogarniasz. Serio, po co się tak przejmujesz?
Jak odpuścisz od czasu do czasu, to się świat nie rozleci. Mówię z doświadczenia.
Mruga do mnie. Przed oczami stają mi wizje rozmaitych siostrzanych waśni,
których świat się naoglądał na przestrzeni wieków.
– Tak, Maria Stuart na pewno jest ci wdzięczna za takie podejście. Poza tym
na tobie nie ma takiej presji. Jeśli ja zaniedbam swoje obowiązki, to nagle może
nie być poezji, powieści, filmów… Powiedz, znasz jakiś bardziej nośny temat niż
romantyczna miłość?
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– Wojna? – podsuwa po chwili zastanowienia.
Moje mordercze spojrzenie najwyraźniej nie wywiera na niej szczególnego
wrażenia, bo znów jedynie wzrusza ramionami.
– To ludzie, jest ich na pęczki – dodaje.
Tak jakby bożków było mniej. Mam liczną rodzinę i każdy jej członek odpow
iada za to, żeby świat działał, jak należy. Jedni traktują swoje obowiązki bardzo
poważnie, na przykład ja albo Marwolet – bóg śmierci i zaświatów – czy Zidagi,
dbający o narodziny. Wyobrażacie sobie, żeby któryś z nas „odpuścił”? No, nie
wydaje mi się. Chaos od razu wykorzystałby sytuację i już nic nie wyglądałoby
tak, jak teraz. Orio – zaraza – stwierdziła natomiast, że bierze wolne na pół stule
cia. I co? I od roku nadrabia zaległości. Marwolet jest szczególnie niezadowolony.
– Nie powinnaś tak mówić – mruczę.
Chwytam szklankę i wypełniam ją aż po brzegi ponczem. Potrzebuję
dzisiaj tego, jednak od razu żałuję tej decyzji, gdyż dostrzegam podejrzliwy
wzrok Esperii.
– Gadaj – domaga się natychmiast.
– Ale o czym? – Wiem, że zgrywanie głupa nic nie da, ale instynktownie
uciekam się do tej żenująco nieskutecznej taktyki.
Boginka wywraca oczami i wbija we mnie te swoje świdrujące ślepia. Szybko
pękam i niczym karabin maszynowy wypluwam z siebie serię słów:
– Nodobrawidziałemnajpiękniejsządziewczynęnaświecieichyba
jąkocham. – Wreszcie biorę oddech. – Nazywa się Anastazja.
Brwi mojej siostry wędrują tak wysoko, jakby miały uciec z jej twarzy
i rozpocząć niezależne życie. Nie muszę długo czekać na wybuch śmiechu.
– Co?!
Czuję, że coraz bardziej się rumienię. Mróz teraz nie ma z tym nic wspólnego.
– Skończyłaś?
– Jeszcze chwilę.
Widzę, z jakim trudem usiłuje się uspokoić. Wyrzuca z siebie jeszcze kilka
dość okrutnych „ha”. Czekam.
– No, dobra, to w czym problem? Sam rozumiesz komizm, prawda?
Po prostu… no wiesz. Przybierz ludzką postać i spraw, że się w tobie zakocha.
Wzdycham ciężko.
– Rzecz w tym, że… nie mogę. Wiesz, co innego, kiedy używam tej mocy,
by połączyć dwa zagubione serca, a inaczej użyć jej, by zniewolić tę dziewczynę.
Nie. To absolutnie nie wchodzi w grę. Poza tym, nawet gdybym to zrobił, nadal
byłaby śmiertelniczką, więc… nie. Muszę poczekać, aż mi przejdzie.
Ku mojemu zaskoczeniu Esperia zdaje się brać sprawę na serio. Trzeźwieje
błyskawicznie, w jej oczach błyszczy determinacja. Przez jakiś czas bawi się
szklanką, obserwując taniec płynu wewnątrz tęczowego szkła. W końcu pyta:
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– Chcesz mojej rady?
Kiwam głową, myśląc, że chociaż cały dzień wałkowałem tę sprawę, nie za
szkodzi usłyszeć jej opinię. Z tego rozkojarzenia chyba sprawiłem, że jakiś typek
się zadurzył w delfinie. Potem będę musiał to odkręcić.
– No dobra, to słuchaj. Pamiętasz ostatni raz, kiedy się zakochałeś? Całymi
miesiącami musiałam cię pocieszać, bo nie mogłeś znieść, że dziewczyna
odwzajemniła twoje uczucie za sprawą boskiej mocy, więc uciekłeś przez okno
i tyle było z waszej epickiej historii.
– Za to obraz jaki ładny!
Gromi mnie wzrokiem. Jeszcze nie skończyła.
– Okej. Nie chcesz powtarzać tego scenariusza, rozumiem. Minął jednak
szmat czasu. Ile razy wypłakiwałeś mi się na ramieniu, mówiąc, że sam chciałbyś
choć raz zaznać miłości, zamiast wciąż dawać ją innym?
Znów kiwam głową z namysłem. To faktycznie frustrujące, gdy całe twoje
istnienie skupia się wokół kojarzenia par, a sam jesteś… sam. Jasne, mam
rodzinę, ale każde dziecko wie, że to co innego. Szczerze nie rozumiem, dla
czego moim krewniakom nie przeszkadza samotność. Okazjonalnie wdają się
w jakieś romanse, a przynajmniej kiedyś się wdawali, ale później wynikały
z tego tylko dramy, więc od jakiegoś czasu dali spokój. Choć i teraz zdarza się,
że bożek pokocha śmiertelnika. Niemniej większość z nas po prostu akceptuje
swój los. Może jest to dla mnie trudniejsze właśnie ze względu na pracę. Książki
i wiersze też nie pomagają. Nawet w rozprawie naukowej na temat namnażania
komórek potrafię znaleźć wątek miłosny. O moich rozterkach najwięcej wie
Esperia, najczęściej z nią otwarcie rozmawiam. Tak wyszło, bo Materna zawsze
za bardzo matkuje.
– No dobra. Czyli mamy do rozwiązania dwa problemy. Musimy uczynić
ją nieśmiertelną i sprawić, że zakocha się w tobie organicznie. Całe szczęście
mamy krewnych, którzy mogą nam pomóc.
– Pomóc? Niby jak?
Jej uśmieszek niespecjalnie mi się podoba. Siostry potrafią być naprawdę
przerażające, gdy knują, jak uczynić cię szczęśliwym.
***
Marwolet spogląda na nas zza wysokiej sterty papierów z miną, jakbyśmy
właśnie dali mu do powąchania martwego od dwóch tygodni oposa.
– Skreślić śmiertelniczkę z listy śmiertelnych? Powariowaliście? Czegoś ta
kiego nie robiłem nawet w czasach, gdy Whatitiri uchodził za naszego króla.
A prosił wielokrotnie.
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Wzgardliwe prychnięcie mówi więcej niż tysiąc słów. Łatwo się domyślić,
że detronizacja aroganckiego bożka piorunów sprawiła Marwoletowi
niemałą przyjemność.
– No, ale popatrz tylko na tę smutną mordkę, Marwolet. – Esperia mocno ściska
moje policzki i siłą przysuwa twarz do nosa naszego rozmówcy. – Odmówisz mu?
Grymas zarządcy zaświatów pozostaje taki sam. Zaczynam się czuć, jakbym
to ja był tym martwym oposem.
– Odmówię – oświadcza bożek stanowczo.
– Próbowaliśmy, Esperio. – Nie bez trudu udaje mi się wyrwać z jej
szponów. – Nic nie poradzimy.
Chcę jak najszybciej opuścić to miejsce. Za nami ciągnie się sznur dusz,
oczekujących na swój przydział w zaświatach. Czuję na sobie oburzo
ne spojrzenia zmarłych, którzy zdają się sfrustrowani faktem, że nawet
po śmierci mają do czynienia z biurokracją oraz indywiduami wcinającymi się
w kolejkę.
– Nie, Ife. – Esperia potrafi być uparta. – Słuchaj, Marwolet, widzę, że jesteś
zajęty, ale wiem też, że nieśmiertelność nie jest czymś niemożliwym. Sprawa
Keanu to żadna tajemnica. Daj więc spokój i powiedz nam, co musimy zrobić.
Administrator do kwestii zgonów marszczy brwi. Wreszcie macha ręką.
– Niech będzie. – Sięga do kieszeni obszernego płaszcza i wyciąga fiolkę.
Jej zawartość o fioletowo-zielonym odcieniu nie wygląda zachęcająco. – Musicie
dać jej to do wypicia. Wtedy stanie się nieśmiertelna.
– To tak można?! – oburza się jakiś facet stojący tuż za mną.
Marwolet wzdycha ciężko.
– No i widzicie, co narobiliście – warczy do nas. – Proszę mi wierzyć, panie
Black, są rzeczy gorsze od śmierci. Witam w zaświatach. Pański przydział to…
Och…
Esperia i ja nie czekamy, by dowiedzieć się, co czeka Blacka w nowym „życiu”,
ale sądząc po minie Marwoleta, musiał sobie zasłużyć na coś zdecydowanie…
nieprzyjemnego.
Wychodzimy z domeny śmierci najszybciej, jak się da. W Przestrzeni mamy
chwilę na złapanie oddechu. Wędrując po wstędze Möbiusa, pośród otaczających
nas barw, z których nie wszystkie znajdują odzwierciedlenie w świecie ludzi,
ustalamy plan działania.
– No widzisz? – Esperia wydaje się wyjątkowo zadowolona z siebie. – Wszystko
idzie gładko. Teraz tylko musimy sprawić, że Anastazja zakocha się w tobie
organicznie, i dasz jej to do wypicia. Łatwizna!
– Tak uważasz? Jak niby sprawimy, że się we mnie zakocha? Przecież miłość
to moja działka.

100

Amelia Kaczmarek
– Na szczęście, jak sam zauważyłeś, o twojej mocy napisano mnóstwo książek,
poematów i scenariuszy. Skorzystamy z inspiracji i pomocy całej rodzinki.
Uda się, zobaczysz!
Gdyby Esperia podchodziła z podobnym entuzjazmem do swoich
obowiązków, być może pewna mała dziewczynka nigdy nie podbiłaby oka
swojej starszej siostry kucykiem Pony…
***
Pierwszą o pomoc poprosiliśmy Cairdeas. Opowiedziała nam wszystko,
co wiedziała na temat przyjaciółek Anastazji. Po jednej, dość krótkiej – jak
na boski czas – rozmowie znałem wszystkie sekrety mojej ukochanej: hobby,
ulubione miejsca i typ mężczyzny, jaki podoba jej się najbardziej.
Potem Materna, choć nie bez oporów, przytoczyła nam całą historię rodzinną
dziewczyny. Dzięki temu mogłem unikać pewnych tematów w rozmowie.
Im więcej wiedziałem o Anastazji, tym bardziej ją kochałem. Uwielbiała
literaturę, chciała zostać pisarką, ale brakowało jej pewności siebie. Mimo że nie
znosiła schematów, zawsze czuła się jak chodzący stereotyp. Kochała ludzi,
choć unikała zgromadzeń i imprez, jeśli mogła się z nich wykręcić. Zawierała
trwałe przyjaźnie i lubiła słuchać innych. Była jednak uparta i wybuchowa,
czym często odpychała od siebie tych, na których najbardziej jej zależało. No i…
miała wiele powodów, by mnie szczerze nienawidzić. Nigdy nie zabrałem się do
realizacji jej życzeń, a jako osoba zaradna na własną rękę próbowała szczęścia
w miłości. Nie muszę chyba tłumaczyć, że bez mojego udziału nie kończyło się
to dla niej najlepiej.
– Ife, skup się. – Esperia przywołuje mnie do porządku, gdy znów space
rujemy w Przestrzeni. – Rozumiesz plan, tak?
– Tak. Zaczniemy od przypadkowego spotkania w jej ulubionej,
małej księgarni.
– Pamiętaj, żeby zacytować Dumę i uprzedzenie.
– Jak niby mam to wpleść naturalnie w rozmowę?
– Będziesz musiał coś wymyślić. Wybrałeś już dla siebie formę?
Wzruszam ramionami.
– Wysoki, w miarę dobrze zbudowany, niebieskooki blondyn?
Esperia myśli chwilę, po czym szybko kiwa głową.
– Tak, biorąc pod uwagę jej dotychczasowe wybory, chyba wpiszesz się
w jej typ.
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***
Mały dzwoneczek zamontowany przy drzwiach oznajmia właścicielowi
księgarni przybycie nowego klienta. Nie robi to chyba na nim żadnego
wrażenia, bo nawet nie podnosi wzroku znad lektury. Anastazja już tam
jest. Cairdeas na bieżąco informowała mnie o komunikacji pomiędzy
nią a jej koleżankami, więc z dość dużą dokładnością mogliśmy przewidzieć,
gdzie i o jakiej porze będzie moja ukochana. Wiedzieliśmy, że zmęczyło
ją ślęczenie nad gramatyką opisową, dlatego postanowiła się odprężyć,
oglądając książki oraz wdychając zapach zadrukowanego papieru.
Moje nowe serce wali jak szalone. Ludzkie ciała są pod wieloma
względami naprawdę niewygodne, pewnie nie tylko dla bytów takich jak ja.
Co powiedzieć?
– Przepraszam, czy mogłaby mi pani pomóc? Szukam jakiejś dobrej książki
na wieczór.
Anastazja patrzy na mnie tymi wielkimi zielonymi oczami, a ja niemal się
roztapiam. Po chwili jednak dociera do mnie, że wzrokiem usiłuje ocenić po
ziom zagrożenia. Mam nadzieję, że dobrałem odpowiednią powłokę i sprawiam
wrażenie przyjaźnie nastawionego. Tkwię w napięciu przez całą wieczność,
a jako bożek nie używam tego słowa lekko.
– Proszę pana, nie pracuję tutaj, więc nie wiem, czy potrafię panu pomóc.
Panika. Co mam niby na to odpowiedzieć?!
– „Jak przyjemnie jest spędzać wieczór w podobny sposób – próbuję cytatem
z Austen. – Nie ma jak lektura, to moje święte przekonanie. Książka nigdy
człowieka nie męczy. Kiedy będę miał własny dom, nie zaznam spokoju bez
wybornej biblioteki”.
Po minie ukochanej widzę, że to nie działa. Kto normalny zna całe powieści
na pamięć?! Pewnie dziewczyna w ogóle nie wie, do czego się odnoszę, a poza
tym nikt tak nie mówi. Musi mieć mnie za pajaca.
– Mhm, tak… Przepraszam pana.
Ucieka. Cholera!
– Przepraszam. Robię z siebie idiotę, bo myślałem, że pani tu pracuje, i nie
wiedziałem, jak wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Rozmowy z ludźmi mnie stresują.
Uśmiecha się. Informacja od Materny się potwierdziła – Anastazja sama od
czuwa lęk społeczny, więc mi współczuje.
– Nic się nie stało.
Widzę, że przez chwilę się waha, lecz w końcu podejmuje decyzję, dzięki
której niemal skaczę z radości:
– Jakie książki pan lubi?
– Och, po pierwsze możesz mi mówić Daniel.
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– Anastazja.
Wiem, myślę, ale wyciągam rękę, by przypieczętować nową znajomość.
– Jeśli chodzi o książki, czytam właściwie wszystko. Nieszczególnie trafia
do mnie science fiction, ale poza tym przyjmę naprawdę cokolwiek. Dobrą
przygodę, intrygujący kryminał, porywający romans, klasykę.
Znowu się uśmiecha. Miękną mi kolana. Może rzeczywiście się uda?
Lubimy przecież te same rzeczy, jesteśmy do siebie tak podobni. Poza tym,
że ja to nieśmiertelne bóstwo, a ona nie skończyła jeszcze trzydziestki.
– A fantastyka?
– Też może być. Jestem trudnym przypadkiem, bo dużo czytam, więc ciężko
mi znaleźć dobry tytuł, którego jeszcze nie znam.
Boję się, czy nie przeginam z przechwałkami.
– A, no to pewnie nie pomogę. Też lubię czytać, ale brakuje mi czasu. Mam
wrażenie, że nigdy nie nadrobię zaległości w lekturach, a lista To Be Read ciągle
rośnie. – Zaciska palce na książce do gramatyki opisowej i ucieka wzrokiem
w bok.
Szlag.
– Chciałabyś może spotkać się kiedyś? Porozmawiać o książkach i wymienić
się przy kawie polecanymi tytułami?
Liczę, że się zgodzi, ale chyba przesadziłem z bezpośredniością i znów
wzbudziłem jej podejrzenia, bo odwraca wzrok i wyraźnie widzę, że szuka
sposobu na taktowną odmowę.
– Nie wiem, może.
Najgorsza odpowiedź. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że „może” to
zakamuflowane „nie”.
– No jasne, bez presji. Dzięki, że zechciałaś ze mną porozmawiać.
Uśmiecha się na pożegnanie i kieruje w stronę drzwi. Nagle jednak zmienia
zdanie. Zawraca i podchodzi bardzo blisko mnie. Czuję zapach jej owocowego
szamponu. Dlaczego działa to na mnie odurzająco?
– Podasz mi numer telefonu? Jak inaczej mielibyśmy się umówić na tę kawę?
Mam wrażenie, że nerwy zaraz pochłoną mnie całego, ale dyktuję jej numer
otrzymany od przemiłej Telesty. Bożki technologiczne rodzą się na bieżąco.
Telesta nie jest najmłodszym z nich, choć w porównaniu ze mną to prawdzi
wy podlotek.
Długo jeszcze gapię się na drzwi, za którymi zniknęła najpiękniejsza dziewc
zyna, jaką widziałem od wieków. Nie potrafię powiedzieć, co konkretnie tak mnie
w niej urzekło. Wiem jednak, że drugiej takiej nie znajdę. Esperia wyśmiałaby
mnie, gdybym jej to wyznał. Ona tylko udaje, że rozumie, kiedy słucha moich
narzekań. W rzeczywistości nie uważa, by ludzie różnili się między sobą.
Dostrzeganie ich indywidualności sprawia jej trudność, choć przecież na swój
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sposób też jest związana z miłością. Tym bardziej dziwi mnie, że chciała pomóc.
Może po prostu miała dość mojego marudzenia.
***
Trzy dni. Minęły trzy magiczne dni, a ja nadal nie otrzymałem żadnej wiadomości
od Anastazji. Sądziłem, że normalnym jest wysłanie komuś szybkiego smsa albo
chociaż puszczenie sygnału. Wtedy miałbym jej numer i pierwszy mógłbym
podjąć działanie, ale najwyraźniej sobie tego nie życzyła. Chciała całkowicie
kontrolować sytuację i widocznie postanowiła, że jednak nie ma ochoty się do
mnie odzywać. Przez cały ten stres zaniedbuję swoje boskie obowiązki, co też nie
poprawia mi nastroju, ale… nie potrafię. Nie potrafię połączyć kolejnej pary, gdy
sam przeżywam miłosne rozterki. Poza tym dlaczego inni mogą być szczęśliwi,
a ja nie? Esperia ma rację, świat się nie zawali, jak raz trochę odpuszczę.
Udręczone głosy proszące o moją interwencję wygłuszam, opróżniając kolejne
szklaneczki ponczu.
– Cairdeas, możesz mi to wyjaśnić? – Podsuwam jej ekran smartfonu pod sam
nos. Żadnych wiadomości.
– Nie. Nie rozumiem. Opowiedziała o tobie swoim przyjaciółkom i wydawała
się optymistycznie nastawiona.
W jej głosie wyczuwam jednak pewne wahanie.
– Mam wrażenie, że czegoś mi nie mówisz.
Odwraca wzrok. Zatem mam rację.
– No już, gadaj.
– Istnieje szansa, że Wiktoria powiedziała jej, żeby się do ciebie nie odzywała…
– Co?!
Wiktoria. Zapamiętam sobie. W szczęśliwym związku od pięciu lat.
Pora to zmienić.
– No wiesz, Wiktoria martwi się o to, by ktoś znów nie zranił Anastazji,
i na podstawie jej opowieści uznała, że wydajesz się podejrzany.
– Byłem dżentelmenem!
– Gadałeś jak powalony i intensywnie na nią patrzyłeś. Dla Anastazji było to
do pewnego stopnia czarujące, ale Wiktoria uznała, że możesz być świrem.
– I co mam teraz zrobić?
Esperia wydaje się równie poirytowana. Podejrzewam, że od dłuższej
chwili się zastanawia, jak uprzykrzyć życie nazbyt troskliwej przyjaciółce mo
jej ukochanej. W końcu jednak przypomina sobie o pewnym pomocnym sk
rawku informacji:
– Siostra Anastazji będzie prowadzić panel na konferencji IT.
Ana obiecała, że przyjdzie posłuchać jej wykładu. Możesz pojawić się tam
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i wyjaśnić, że jesteś informatykiem. Myślę, że dodatkowo zapunktujesz, bo to
dobry zawód.
Mamy przyzwoity plan. Najpierw Anastazja, później zemsta na Wiktorii.
Carideas próbuje nam powiedzieć, że być może za bardzo się śpieszymy i lepiej
byłoby dać sobie więcej czasu, ale żaden z niej ekspert od miłości. Ona zajmuje
się przecież przyjaźnią, która rzeczywiście na rozkwitnięcie potrzebuje wielu
lat. Miłość może być gromem z jasnego nieba. Łatwiej jest, gdy w tym pomagam,
jednak jeśli wierzyć literaturze, miesiąc powinien wystarczyć na rozkochanie
człowieka tak, by porzucił wszystko, co do tej pory znał.
***
O wprowadzenie do programowania poprosiłem jednego z moich najmłodszych
braci, Szoftvera. Bardzo chętnie pomógł, dlatego siedząc na wykładzie, nie czuję
się zupełnie jak na tureckim kazaniu, ale mimo nowo zdobytej wiedzy z trudem
powstrzymuję ziewanie. By zachować przytomność, koncentruję wzrok na rudej
główce w pierwszym rzędzie. Tym razem nie mogę dopuścić do żadnej wpadki.
Koniec panelu i tak mnie zaskakuje. Nagle orientuję się, że ludzie wokół mnie
wstają i zmierzają do barku z zimną kawą oraz ciastkami. Anastazja zniknęła
w tłumie. Zaczynam nerwowo się rozglądać. O mały włos nie dostaję zawału,
gdy słyszę:
– Daniel?
– Anastazja? – Mam nadzieję, że zaskoczenie wypadło wiarygodnie.
– Co tutaj robisz?
– Jestem informatykiem, więc zainteresował mnie temat, ale ty? Przecież
studiujesz filologię…
Szlag, szlag, szlag. O kilka słów za dużo.
– Moja siostra prowadziła panel. Skąd wiesz, co studiuję?
No i znakomita pożywka dla Wiktorii. Jak nie wymyślę dobrego uzasadnie
nia, to za chwilę Anastazja pewnie usłyszy od przyjaciółki, że jestem typem
drapieżcy czy coś w tym stylu.
– W księgarni trzymałaś podręcznik do gramatyki. Taka dedukcja.
Widzę, że zgadłem, Watsonie.
Patrzy podejrzliwie, a ja staram się zamaskować uśmiechem
dowcipnisia fakt, że po karku spływają mi krople potu. Bo skąd miałbym
wiedzieć, co studiuje? Nie podała mi swojego nazwiska, nie mogłem spraw
dzić jej FB.
– No… zgadłeś, faktycznie. Nie wiem, po co to studiuję. Matka twierdzi, że nie
znajdę po tym pracy, a siostra, że powinnam poślubić informatyka.
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Kolejny uśmiech. Flirtuje ze mną? Najwyraźniej sama doszła do wniosku,
że nie mogłem inaczej dotrzeć do informacji na jej temat, była przecież ostrożna.
Z trudem powstrzymuję westchnienie pełne ulgi.
– Studia pewnie zajmują ci dużo czasu?
– Trochę, ale jakoś sobie radzę, a co?
– Nie udało nam się umówić na tę kawę, pewnie byłaś zbyt zajęta.
Zawstydza się i wbija wzrok w podłogę. Wygląda przecudnie.
Nagle zaczyna zżerać mnie poczucie winy. Czy to, co robię teraz,
wykorzystując każdy skrawek boskiej wiedzy, by poznać Anastazję, by się do
niej zbliżyć… Czy to nie jest tak samo złe, jak zmuszenie jej do pokochania mnie
za pomocą boskiej mocy? Okłamuję ją przy każdym spotkaniu. Kłamstwem jest
nawet powłoka, którą przywdziałem. To podłe uczucie zagnieździło się w moim
żołądku i nie chciało zniknąć. Przecież robię wszystko, co mogę, żeby postąpić
słusznie, dlaczego więc nęka mnie Dosi? Będę musiał z nim pogadać. Powinien
zajmować się ludźmi, nie nami.
– Może teraz masz chwilę? Ta kawa nie wygląda na szczególnie smaczną,
ale niedaleko jest Starbucks. – Uśmiecham się i mam nadzieję, że wyglądam
sympatycznie, a nie jak psychopatyczny morderca.
– Chciałabym, ale obiecałam siostrze, że spędzę z nią trochę czasu.
Rzadko się widujemy.
Esperio, teraz przydałaby się twoja interwencja.
Anastazja odnajduje mnie zaczytanego przed wejściem do sali wykładowej.
Sporo mnie kosztowało tych kilkanaście minut cierpliwości. Wygląda
na wściekłą, ale nawet ze złością jej do twarzy.
– Masz jednak ochotę na tę kawę?
– A co z twoimi planami z siostrą?
– Olała mnie. Stwierdziła, że woli pójść na kolację z ludźmi z branży
i uprawiać networking. Cholerna karierowiczka. Wiesz co? Chodźmy do baru.
Potrzebuję czegoś mocniejszego od kawy.
Dzięki, Esperio.
***
Znakomicie nam się rozmawia. Stawiam jej kieliszek za kieliszkiem, śmiejemy
się. Jest mi dużo lepiej, gdy mogę trochę się rozluźnić, być sobą. Opowiadam
jej rodzinne anegdoty. Oczywiście tam, gdzie to niezbędne, zmieniam kilka
szczegółów, ale już nie czuję się jak oszust. Muszę jednak uważać, by nie
przesadzić z alkoholem, bo w ludzkiej powłoce uderza mi do głowy, a nie wolno
mi zaniedbać jeszcze jednej, kluczowej części planu.
– Muszę skoczyć do toalety. Zaraz wracam.
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Kiwam tylko głową. Nie mógłbym prosić o lepszą okazję. Gdy sylwetka
Anastazji znika w tłumie, wyciągam z kieszeni fiolkę. Płyn migoce złowieszczo
i wtem znów czuję ucisk w żołądku.
– Dosi, odczep się – warczę i uchylam wieko buteleczki.
Dosiada się do mnie muskularny drab. Po jego ogromnych ramionach wiją
się rozmaite tatuaże. Bożek sumienia zawsze miał dziwny gust, jeśli chodzi
o wybieranie powłoki.
– Nie mogę, Ife. Popatrz na to, co robisz. Ta dziewczyna ci zaufała mimo
listy kłamstw, której przywołanie zajęłoby kilka ludzkich godzin, a ty właśnie
zamierzać wlać do jej drinka to świństwo. Może i nie jesteś człowiekiem,
ale pewne zasady cię dotyczą.
– Ale to żaden narkotyk! To ma ją uczynić nieśmiertelną. Czy ludzie nie
marzą o nieśmiertelności, odkąd zaczęli rozumieć, że życie ma kres?
Dosi patrzy na mnie tak, jak czasem Materna ma w zwyczaju – z mieszanką
rozczarowania i troski. To irytujące, bo jesteśmy w podobnym wieku.
Taka przemądrzałość z ich strony jest więc nie na miejscu.
– Po pierwsze dał ci to Marwolet. Naprawdę myślisz, że dostałeś
nieśmiertelność w płynie tylko dlatego, że zatrzepotałeś rzęsami?
Słuszny argument. Bożek zaświatów, wręczając mi fiolkę, równie do
brze mógł dać mi jakąś truciznę. Co on wtedy powiedział? „Są rzeczy gorsze
od śmierci”… A co, jeśli ten środek uczyni z Anastazji apatyczne zombie?
Każdy uwielbia Keanu, ale czasami, patrząc mu głęboko w oczy, można odnieść
wrażenie, że… Nie. Wszystko jest z nim w porządku i z Anastazją też będzie.
Znamy się w Marwoletem od lat, nie zrobiłby mi takiego świństwa. Kiedy sam
czuł się samotny, pomogłem mu, czyż nie?
Patrzę na zamówione przez Anastazję czerwone wino i w duchu cieszę się,
że nie wybrała dżinu z tonikiem. Nie wiem, jak się zachowa mikstura w kontakcie
z ludzkimi napojami, ale gdyby zmieniła kolor drinka, byłbym ugotowany.
Istnieje szansa, że o ile burgundowy trunek nie stanie się nagle niebieski, ujdzie
mi to na sucho. Przechylam fiolkę i już mam wlać jej zawartość do kieliszka
ukochanej, gdy Dosi mówi:
– Czy ty się słyszysz?
– Idź już sobie, do cholery!
Udaje mu się jednak powstrzymać moją drżącą dłoń, zanim opróżniłem fiolkę.
– Dobra. Załóżmy, że faktycznie możesz ofiarować jej nieśmiertelność.
Nie uważasz, że sama powinna zdecydować o tym, czy ją przyjmie? Twierdzisz,
że ludzie pragną nieśmiertelności, ale wiedzą też, że to właśnie śmierć nadaje
sens ich istnieniu. Być może fantazjują o życiu bez końca tylko dlatego, że wydaje
im się to niemożliwe, a postawieni przed wyborem, doszliby do wniosku,
że jednak wcale tego nie chcą?
107

Psyche
– To co innego. Większość ludzi boi się wiecznego życia, bo wiedzą,
że wiązałoby się to z utratą wszystkich tych, których kochają. Ja zawsze będę
przy Anastazji. Będziemy razem.
– I jesteś pewien, że dla niej to będzie w porządku? Patrzeć, jak umierają
wszyscy jej bliscy i zostajesz tylko ty i nasza pokręcona rodzinka?
Cholerny Dosi… Chcę coś jeszcze odpowiedzieć, ale nim udaje mi się odnaleźć
odpowiednią ripostę, bożek sumienia znika. Osiągnął dokładnie to, co zamierzał.
– Daniel?
Wystarczy mi jedno spojrzenie na twarz Anastazji, by wiedzieć, że wszystko
stracone. Wręcz martwiłbym się o stan jej zdrowia psychicznego, gdyby
zechciała jeszcze rozmawiać ze mną po tym, jak zobaczyła moją próbę dolania
jej czegoś do napoju. Muszę jednak spróbować.
– To nie to, co myślisz!
– Wiesz co, jakaś część mnie jest bardzo ciekawa, jak chciałbyś to
wytłumaczyć, ale inna wie, że nie powinnam dawać ci szansy na manipulacje.
Jesteś w ogóle informatykiem? Śledziłeś mnie, psycholu? Przerabiałam już
podobnych f rajerów.
Wyciąga komórkę i wybiera numer awaryjny. Opisuje sytuację i wiem, że nie
ma nic, co mógłbym powiedzieć, by przekonać ją o swoich dobrych intencjach.
Sam zresztą tracę pewność, czy rzeczywiście takimi były.
Policja przyjmuje zgłoszenie, ale długo zajmuje im dotarcie na miejsce.
Anastazja siedzi przy barze i bacznie mnie obserwuje. Chyba jest trochę zdziwio
na, że nie usiłuję uciekać. Oficerom przyznaję, że wszystko, co im opowiedziała,
jest prawdą, i daję się zabrać na komisariat. Zrzucam ludzką powłokę, dopiero
gdy zamykają mnie w celi. Nikt tego nie zauważa. Podobnie jak nikt nie
spostrzegł wytatuowanego draba w barze. Koniec końców, żadne z nas nigdy
nie istniało naprawdę. Sami decydujemy o tym, czy nasza obecność w ludzkim
świecie zostanie zapamiętana i przez kogo, ale nie mogę już usunąć wspomnień
Anastazji, bo całe serie wydarzeń straciłyby dla niej sens. W jej umyśle pojawiłby
się dziury, niemożliwe do uzupełnienia. Jedynym, który mógł podjąć się takiego
zadania, jest Cuimhne. Najpierw jednak chcę się poradzić Esperii.
***
– I co? Tak po prostu się poddasz?
– A co niby mam zrobić?
– No nie wiem, w powieściach bohaterowie nie dają swoim wybrankom tak
po prostu odejść. To było zwykłe nieporozumienie.
Pragnę wierzyć Esperii, ale nie potrafię przekonać samego siebie. Dosi wszedł
mi pod skórę i wiem już, że postępowałem jak samolubny psychopata. Moje
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działania nie miały nic wspólnego z miłością. Czy to możliwe, bym tak bardzo
nie rozumiał siły, którą powołuję do istnienia i manipuluję? Zaczynam nawet
podejrzewać, że w kwestii rozumienia ludzi, ich potrzeb czy indywidualności
wcale nie różnię się od Esperii tak, jak mi się zdawało.
– Czy na pewno? Okłamywałem ją, próbowałem otruć…
– Uczynić nieśmiertelną – poprawia mnie.
Zawsze skuteczniej opierała się Dosiemu, ale po jej minie widzę, że i z nią
urządził sobie pogadankę.
– Możesz spróbować powiedzieć jej prawdę – dodaje po chwili.
Wzdycham. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. To w końcu kolej
ne obciążenie. Może powinienem po prostu zostawić ją w spokoju? A może
zasługuje na to, by wiedzieć.
***
Stojąc pod jej drzwiami, czuję spokój. Co ma być, to będzie. Wybrałem nową
powłokę. Chudego, niewysokiego bruneta. Mam nadzieję, że przynajmniej
wydam się niegroźny. Nie konsultowałem tym razem planu z żadnymi innymi
bożkami, więc istniała szansa, że nie zastanę Anastazji w domu. Po cichu chyba
na to liczyłem, bo kiedy słyszę, jak przekręca zamek, serce znowu mi przyspiesza
i wpadam w popłoch. Co właściwie mam jej powiedzieć?
– Tak? – pyta nieufnie przez szparę w drzwiach.
– Nie wiem, od czego zacząć.
– Pewnie jesteś nowy. Zwykle zaczynacie od: „Czy zechciałaby pani
porozmawiać o naszym zbawicielu?”.
– A zechciałabyś?
– Nie.
– No właśnie.
Usiłuję uspokoić szarżujące myśli. Kłopot w tym, że nie wiem, gdzie jest
ich początek, a gdzie koniec. Nie potrafię przełożyć tego, co pragnę wyznać,
na żaden ludzki język.
– Wiem, że się mnie boisz, ale czy mogę dotknąć twojej dłoni? Nic ci nie zrobię.
Chce zamknąć drzwi, jednak walczy ze sobą. To była wszakże niegroźna
prośba. Usiłuje rozgryźć, gdzie tkwi podstęp. Mimo to nie udaje jej się znaleźć
uzasadnienia dla bycia nieuprzejmą. Materna wspominała, że ze względu
na odebrane wychowanie Anastazja ma problemy z asertywnością. Powinienem
być dumny z tego, jak dziewczyna poradziła sobie ze mną w barze.
W końcu niechętnie i ostrożnie wysuwa rękę. Wciska też stopę w próg, bym
nie mógł zatrzasnąć drzwi na jej palcach i wtargnąć do mieszkania. A przynaj
mniej taką logiką się kieruje. Gdybym chciał, zrobiłbym to bez większego trudu.
109

Psyche
Zaczynam dostrzegać, że choć z ludzkiej perspektywy Anastazja jest zupełnie
dorosła, z mojej to jedynie bezbronne dziecko.
Dotykam delikatnie jej palców i skupiam się na przekazaniu obrazów oraz
uczuć. Dawkuję informacje, by nie przytłoczyć ukochanej, a jednak zaledwie
po chwili wyrywa rękę i zamyka drzwi. Stoję na klatce schodowej jeszcze
przez moment, zastanawiając się, czy wróci, zada pytania, zechce dowiedzieć
się więcej.
Otwiera, gdy już gotów jestem porzucić wszelką nadzieję i odejść ze
zwieszoną głową. Cała się trzęsie.
– Co to ma znaczyć, do cholery?
– Chciałem… chciałem, żebyś wiedziała, co…
Nie daje mi dokończyć:
– Dlaczego? Nie uważasz, że wersja, w której spotkałam kolejnego bandytę,
była łatwiejsza do strawienia niż informacja, że bogowie istnieją i mącą
w naszym życiu? Jestem ateistką, do cholery!
Czyli jednak trzeba było nic nie mówić, dać jej spokój.
– Chciałem, żebyś wiedziała, że… nie miałem zamiaru cię skrzywdzić.
Wybacz, że tak się stało.
– Jesteś pieprzonym egoistą i tyle! Bożek miłości, ale o empatii żeś pewnie
nie słyszał!
Dosi ściska mi żołądek z taką siłą, że nie jestem pewien, czy zaraz nie
zwymiotuję na buty Anastazji.
– Faktycznie, nie przyszło mi do głowy, by się z nią skonsultować.
– Szok.
– Mogę poprosić Cuimhne, żeby usunął ci te wspomnienia.
– Nie! Kurwa, nie chcę, żeby ktoś jeszcze mieszał mi w głowie. Jezu… Jezu.
Czy Jezusa też znasz?
– Mam wrażenie, że nie powinienem odpowiadać.
Wzdycha ciężko, ale nie przestaje świdrować mnie wściekłym spojrzeniem.
– Powinienem iść czy…
– Nie wiem, cholera! Daj mi się zastanowić! Pani Mario, proszę wrócić do
mieszkania, tu naprawdę nie ma czego oglądać.
Sąsiadka w średnim wieku obserwuje nas podejrzliwie zza uchylonych
drzwi i dużych okularów.
– Usłyszałam krzyki. Chciałam sprawdzić, czy nie trzeba wezwać pomocy.
– Tak, oczywiście, przepraszam, że panią zaniepokoiłam, ale naprawdę
wszystko jest w porządku.
Kobieta nie wygląda na przekonaną. Wciąż nam się przygląda. Z małym,
ale haczykowatym nosem przypomina trochę puszczyka. Szkła jej okularów
potęgują to wrażenie.
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– Właź – warczy Anastazja.
Wciąga mnie do swojej kawalerki i zatrzaskuje drzwi.
– Zatroskana, akurat. Plotek szuka i tyle.
Podchodzi do błękitnego sekretarzyka. Fakt, że posiada taki mebel, z jakiegoś
powodu sprawia, że znów mam ochotę spędzić z nią wieczność. Wyciąga
z s zuflady paczkę papierosów i nerwowo zaciąga się dymem.
– Nie palę od trzech miesięcy, łajdaku. To wszystko twoja wina.
– A jednak masz awaryjną paczuszkę… – zauważam, choć nie wiem, na ile
mogę sobie już pozwolić. W ogóle nie wiem, co się dzieje, ale zasadniczo nie
przemyślałem, jak może potoczyć się ta konfrontacja.
– Ale nie skorzystałabym z niej, gdyby nie ty!
Jeszcze raz się zaciąga i siada na kanapie, ani na chwilę nie przestając mnie
obserwować. Stoję w progu jak drąg i czekam na jakiś znak, co powinienem
zrobić dalej.
– Reasumując, jesteś bożkiem miłości – podejmuje Anastazja. – Jak Amor,
tak?
– Zgadza się, tak mnie kiedyś nazywano.
– Ale tak naprawdę na imię masz Ife?
Wzruszam ramionami.
– Nasze imiona wciąż się zmieniają, adaptują do rzeczywistości. Nie jesteśmy
jak ludzie. To, kim albo czym jesteśmy, nie daje się łatwo skategoryzować,
ale tak, rodzina mówi na mnie Ife.
Kiwa głową. Powinna rozumieć, udostępniłem jej w końcu część swojej
wiedzy. Pewnie musiała ją sobie uporządkować. Nie mam nic przeciwko prze
słuchaniu, jeśli dzięki temu mogę spędzić z moją ukochaną jeszcze kilka chwil.
– I co? Zobaczyłeś mnie któregoś dnia i stwierdziłeś, że…
Co właściwie stwierdziłeś?
Wzdycham i masuję skronie, usiłując znaleźć wyjaśnienie.
– Nie wiem. Pomyślałem, że chciałbym z tobą być. Nie umiem tego uzasadnić,
gdybym potrafił, nie używałbym tej sztuczki z wcześniej.
Rozpogadza się. Złość na moment ustępuje miejsca zadowoleniu.
Nie rozumiem dlaczego.
– To całkiem miłe – przyznaje Anastazja.
Odwzajemniam uśmiech. Zanim jednak mam czas coś odpowiedzieć, dodaje:
– Byłoby miłe, gdybyś nie był totalnym psychopatą.
– Nie jestem psychopatą, jestem bożkiem! – Unoszę głos i natychmiast tego
żałuję. To w tym momencie bardzo kiepska taktyka. Powoli wypuszczam powietrze
z płuc i zmuszam się do mówienia spokojniej, szczerzej. Karty na stół. – Nie ro
zumiem ludzi. Spędziłem pośród was wieki, sprawiając, że odnajdujecie w sobie
miłość, ale sam… Sam nie potrafię jej pojąć. Wiem, że jest skomplikowana.
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Wiem, że ma mnóstwo odcieni. Na tyle dużo, że nie ma jednego bóstwa miłości…
Jest nas wielu, każdy odpowiedzialny za jakąś tam część. Ale chciałbym…
chciałbym jej zaznać.
Długo siedzimy w ciszy. Ona pali papierosa za papierosem, a ja nie mam
odwagi się odezwać czy choćby przysiąść na krześle. Stoję więc i obserwuję,
czekając, aż coś powie.
– Niech będzie – odzywa się w końcu. – Zgadzam się na jedną randkę.
Ale na razie idź sobie, muszę… muszę to wszystko jeszcze przetrawić.
– Naprawdę? Dasz mi jeszcze szansę?
– W normalnych okolicznościach nie byłoby o tym mowy, ale w tej sytuacji
nie ma nic normalnego. Zobaczymy.
Wskazuje mi drzwi, więc kieruję się do wyjścia. Moje ludzkie ciało wariuje
ze szczęścia, które niemal je rozsadza. Udaje mi się jednak nad tym zapanować.
– Nie przeszkadza ci, że jestem… No wiesz, antyczny?
Śmieje się.
– Pozwól, że nie będę się nad tym zastanawiać. Tolerowałam przecież
romans Edwarda i Belli.
– Będziemy musieli porozmawiać o twoim wyborze lektur.
– Ej, od Zmierzchu to się odczep.
Uśmiechamy się do siebie. Może faktycznie jeszcze będzie normalnie?
Poznam ludzką perspektywę na te sprawy, zrozumiem więcej. Istnieje nawet
szansa, że przełoży się to na lepsze rezultaty mojej pracy – zacznę skuteczniej
kojarzyć pary i odciążę trochę Posdah, miłość małżeńską.
– Jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze żadnych napojów nieśmiertelności.
– Zgoda – odpowiadam bez wahania. Może kiedyś uda się ją przekonać.
Na razie wystarczy mi to, co jest gotowa zaoferować. – A druga?
– Wolę brunetki. – Zalotnie puszcza do mnie oko.
Brunetki? Da się zrobić.
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Chyba się zakochał
Mateusz Pawlak

Joszko poczuł, że znów ktoś się nim wysługuje.
– Wyglądam ci jak idiota? – spytał.
Zbyszek Śliwka popatrzył na olbrzyma obojętnie, nieznacznie przy tym
zezując. Mlasnął.
– No jak profesor to nie wyglądas. A cego ci to do łba przysło?
– A bo oni tam maskarady odstawiają, zakonników uconych udawają. A co
my? Nie daliby my rady? – zastanawiał się głośno, choć nie leżało to w jego
naturze. – Daliby my. Chyba.
Śliwka nie odpowiedział, bo i co miał rzec? Że Joszko za głupi na maskarad
nika? Bo rzeczywiście był za głupi, ale wielki jak góra, silny i sprawny. Na kogo
tylko spojrzał, tego blady strach oblatywał, choć po prawdzie dobry był z niego
człowiek, a zbójem został przez przypadek, ale to już zupełnie inna historia.
Rabusie czekali przy drzwiach na tyłach kaplicy, aż Janek wpuści ich do
środka, ale czas dłużył im się jak dolina w drodze na turnie. Joszko pilnie
obserwował plac przed dormitoriami. Jedynym jego bywalcem był letni wiatr,
przemykający między promieniami popołudniowego słońca.
Po drugiej stronie klasztoru rozkołysały się dzwony i rozbrzmiał sygnał
do rozpoczęcia seksty. Wszyscy braciszkowie siedzieli już w kaplicy, zapewne
razem z Rochem Rybką i Jankiem Kiedrą.
W te mocne dźwięki, pospołu z tańczącą trawą dziedzińca, weszły fale
włosów, pogodne lico, czerwona wstążka na szyi, biała koszula, rozkołysane
biodra, spódnica i bose stopy, podskakujące jak świerszcze na łąkach. I widział
to Joszko jak we śnie: włosy, twarz, wstążkę, piersi, koszulę, biodra, spódnicę
i stopy podskakujące jak piersi.
Zbyszek zaklął i szarpnął olbrzyma za winkiel. Patrzył w górę z szeroko ot
wartymi oczami.
– Eee… Mieli my się nikomu nie pokazywać.
Szczęknęły otwierane drzwi i ze środka wychylił się Janek Kiedra. Chytrym
uśmiechem zaprosił do środka, przyłożył palec do ust i palcem wskazał
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drewnianą antresolę nad pokojem pełnym dewocjonaliów. Z korytarza w głębi
już słychać było kroki.
Joszko przywarł do podłogi i przez szparę między deskami obserwował kam
rata. Kiedra skrzyżował nogi, a twarz mu poczerwieniała.
– Bracie Janie? – powiedział oficjalnie przybyły zakonnik.
– Wybac, Bracisku! Wychodka…
Albo był tak dobry, albo nie udawał.
– O, sklepienie niebios! Za mną bracie, chyba że tu na zewnątrz, za winklem
jak tylko si… dobrze, biegnijmy, to niedaleko!
Zbyszek i Joszko ruszyli na palcach tak cicho, jak tylko mogli. Minąć pierwsze
drzwi po lewej, wejść w kolejne, wtrynić się na drugie piętro, skręcić w prawo,
w korytarz i piąte drzwi z prawej. Proste jak konstrukcja cepa.
Te włosy były białe czy złote?
No i Joszko się zgubił, ale szczęściem Śliwka wyratował sytuację. Stanęli
w wielkiej sali podzielonej regałami pełnymi ksiąg, zwojów, a nawet glinianych
tabliczek, pomiędzy którymi stały opasłe biurka, a na każdym z nich leżało co
innego: kozi róg, skórzany hełm, kłębek nici, złote jabłko…
– Jest – wyszeptał Zbyszek i pociągnął olbrzyma do jednego z ostatnich
blatów.
Stało na nim niewielkie, gliniane naczynie z przykrywką. Tak jak miało być.
Joszko spojrzał na swoją dłoń. Ścisnął i wyobraził sobie, że chwyta jej polic
zek, muska szyję…
Zaskrzypiały zasuwy gdzieś w głębi korytarza i wtedy wszystko wzięło w łeb.
Zbyszek jęknął i rzucił się do wyjścia, Joszko zaś spanikował jeszcze bardziej
i stał oniemiały nad łupem. Po chwili potrząsnął głową, aż się popluł. Chwycił
delikatnie naczynie w ręce i drżąc na całym ciele, schował je do torby.
– Śliwka, cekej – wyszeptał, rozglądając się dookoła.
Zmełł przekleństwo i ruszył przed siebie. Skręcił w lewo, liczył drzwi.
Pierwsze, drugie, trzecie…
A oczy? Jakie miała oczy?
Piąte! Wpadł do środka i zdębiał. Patrzyli tak na siebie w bezruchu: olbrzym
i biały ze starości mnich.
Zakonnik chciał krzyczeć, ale gdy już przemógł strach, przeszkodziły mu
dłonie Joszka, zaciskające się na szyi.
O jedne drzwi za daleko.
Olbrzym wybiegł na plac przed dormitoriami. Nie było jej tam, więc biegł
dalej. Próbował strząsnąć z dłoni nieprzyjemny świąd.
***
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Tak się skończyło Joszkowe zbójowanie. Nawet nie wziął swej doli z rabunku,
tak go ręce swędziały i serce kłuło. Następnej nocy, gdy zbóje posnęli, wymknął
się cichcem i poszedł przed siebie. Choć smutno, to jednak uśmiechał się do
księżyca, bo pierwszy raz w życiu jak chciał, tak zrobił.
Czuł się wolny, ale co to za wolność, jak nic do jedzenia nie ma. Sierotą był
i wracać nie miał dokąd. Rodzinę i dom stracił w pożarze lata temu, a nim zbójem
został, to w Dolinie u wujostwa mieszkał. Źli to byli ludzie, a Joszka gorzej jak
wołu traktowali.
Nie widział innej możliwości, jak podreptać do Kłańców, największego
miasta w okolicy, gdzie mieli i rynek, i radę miejską, co w ratuszu siedzi. Nie
mieszkali tam prości chłopi, bace czy górnicy, a bogaci kupcy i najznamienitsi
rzemieślnicy. Powiadali, że jak komuś życie na wsi zbrzydnie, to do Kłańców
rusza, bo tam dostatek, chwała i postęp.
Oj, nie spodobał się Joszkowi ten postęp. Letnie poranki zwykły w górach
pachnieć igliwiem, ziemią i skałą. W Kłańcach czuł szczyny i gotowaną
kapustę.
Snuł się i błądził zbyt wąskimi uliczkami, aż szczęściem doszedł do rynku.
Chodził od kramu do kramu, chcąc się nająć jako parobek, ale że zbójeckie życie
i nocna rejterada odcisnęły piętno na jego wyglądzie, to straganiarze jeden po
drugim odwracali się w strachu, a kilku nawet zostawiło dobytek, oglądając się
nerwowo, czy aby go to monstrum nie goni.
I myślał już Joszko, że noc spędzi tu, na rynku, pod niebem, gdyby nie Hanka
Pęksowa, żona kowala – Klimka Pęksy. Szczęściem tego dnia zaciągnęła męża do
miasta na targ. Ona jedna, gdy mijała olbrzyma, nie zestrachała się, tylko zajrzała
w oczy i żal jej serce ścisnął – taki smutek mu z tych oczu leciał. Wymaglować go
chciała ze wszystkich smutków, ale się Joszko rozpłakał, że pierwszy raz ktoś na
sierotę z troską spojrzał. Jęła więc starego namawiać, by go przyjął. Wszak mieli
już parobka, ale w kuźni praca ciężka.
– Wielkiś jak smrek i silny widać, dyć bedzies miechem równo pracował?
– Będę. Chyba.
I tak go odtąd wołali. Joszko Chyba.
***
Najważniejsze, że kuźnia stała trochę za miastem, więc oprócz palonego drewna
i kutego metalu, czuć było lasem.
Przynieść, wynieść, rozpalić, rozdmuchać, zagasić, donieść, wymieść,
pozbierać, poskładać, pozamiatać, wyczyścić i tak w koło. Ot, całe było Joszkowe
życie. Był tam i drugi parobek, Franek Kruhlek. Joszko nie wiedział nawet, czy
tak był rodzony, czy tylko go tak przezwali, bo nie miał w naturze zastanawiać
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się nad czymkolwiek. Nie wiedział nawet, że właśnie tak chce spędzić resztę
życia: nie zastanawiając się.
Na poddaszu kuźni miał nawet swój kąt z siennikiem i całym dobytkiem,
choć niewiele tego było. Póki lato i tak wyciągali swe posłania na zewnątrz, za
piec i tam zasypiali okryci kocami. Co noc przed snem patrzył w gwiazdy, bo na
myśl mu przychodziło, że najpiękniejsze są na świecie, ale wtem przypominał
sobie Piękną. Joszko nie znał wielu słów, ale spośród nich „Piękna” najlepiej ją
nazywało. Lubił wracać pamięcią do tych kilku chwil, aż czasem Franek pytał:
„Co ty tam wyprawias pod kocem?”. Zasypiał bez trosk, spełniony, śledząc jasne
punkciki gwiazd. Nie zastanawiał się nad niczym.
***
Odkąd Klimek Pęksa miał dwóch parobków, swój towar posyłał przez Franka,
ale do najlepszych klientów wciąż wybierał się osobiście. Tak też było z Wincen
tym Byrcynem, największym kupcem w Kłańcach i Dolinie. Pęksa dostarczał mu
wszystko, co potrafił wytworzyć, a ten puszczał to w świat. Obaj byli zadowoleni,
tylko Wincenty znacznie bogatszy.
Tego dnia Franek dźwigał worek z zawiasami, osioł ciągnął skrzynkę z pod
kowami, a Joszko niósł hufnale, uchwyty, kołatki, rygle i inne odkuwki. Uniósłby
więcej, ale sypały się z góry wprost na jego głowę. Kto tylko go widział, ustępował
miejsca i patrzył z niedowierzaniem. I byłby go Klimek puścił pierwszego, do
torowania drogi w tłumie, ale Joszko szybko się gubił wśród wąskich uliczek
Kłańców. Kowal szedł tedy pierwszy, trzymając w dłoni powróz przywiązany do
Joszkowego pasa.
W połowie drogi na Kłańcowym rynku szarpnęło Pęksą w tył, aż runął na
wydeptaną ziemię. Karawana stanęła, bo Joszko patrzył gdzieś w bok i ani
Klimek, ani Franek nie wiedzieli na co. A olbrzym znów ją zobaczył – Piękną.
I wystraszył się. Strach go naszedł jak nigdy dotąd. Bał się, bo nie wiedział, co
zrobić. Chciał podejść, ale co miał rzec? Jak to tak z tym całym dobytkiem na ple
cach i w ogóle co na to kowal? Bał się Joszko, bo musiał się nad tym wszystkim
zastanawiać. Teraz już nie wiedział, czy się cieszy, że ją widzi, czy nie.
A ona, niewzruszona, siedziała po drugiej stronie placu i haftowała kwiecisty
wzór złotą nicią na czarnym materiale. Żałobny i drogi. Wyszywała z pasją, aż
przygryzła język.
– Rusaj, Chyba! Coś tak stanął?
Kowal szarpał go za powróz. W końcu wyciągnął się jak długi i zdzielił Joszka
w twarz. Olbrzym delikatnie otrzeźwiał i spojrzał zdziwiony na Klimka. Postąpił
dwa kroki i znów się obejrzał. Już jej nie znalazł. A może tylko mu się wcześniej
zdawało?
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***
Byrcyn wszedł do swojego magazynu pewnym krokiem, z rękami splecionymi
za plecami i cwaniackim uśmieszkiem na twarzy. Zamiast jak zwykle wylewnie
powitać Pęksę otwartymi ramionami i potokiem słów, zatrzymał się przy Joszku
i przemierzył go wzrokiem od stóp po czubek głowy, czy co on tam z dołu widział.
– Fracht pod ścianę odłuzcie.
Joszko rzucił bagaż, aż wszyscy podskoczyli, a przy okazji połamał deski
w podłodze.
– Wybac, panie, on sierota, nowy na nauce… – Klimek w strach wpadł, że za
szkodę przyjdzie mu płacić. Wincenty Byrcyn uciszył go lekceważącym gestem i,
jak to miał w zwyczaju, chwycił w dłoń jeden z kowalskich wyrobów. Teatralna
kontrola jakości zawsze przebiegała wśród achów i zachwytów, więc obecne
milczenie kowal trawił, skubiąc skórki przy paznokciach.
– Jak się jaśnie pani Byrcynowa miewa? – Próbował jakkolwiek odegnać
dzwoniącą ciszę. Jakby tu Hanka była, to by lepiej zagadała, pomyślał.
– Co? Och… Niespecjalnie. Zmarła. Nie dalej jak pół godziny nazad –
powiedział obojętnie jak o odpustowej plotce.
Tak, Hanka wiedziałaby, co powiedzieć, a Klimek jęknął, wzdrygnął się i wz
rokiem poszukał drzwi. Szczękę rozwarł jako i Franek, ale temu jeszcze garb na
plecach wyszedł i gęsia skórka wszędzie. Joszko jeden tylko nic nie zrozumiał, bo
i słuchał nieuważnie. Stał teraz i czekał, aż mu pójść każą.
Kupiec uśmiechnął się, wepchnął kowalowi pełny trzos w dłoń i odprawił
niechlujnym gestem. Sam chwycił się pod biodra i stał jak słup z rozbawioną
miną.
Klimek wyszedł, Franek za nim. Ciągnął za powróz zdezorientowanego Jo
szka. Na zewnątrz stanęli w rzędzie i patrzyli przed siebie. Żaden nie wiedział
po co.
W końcu kowal rozsupłał trzos, dał parobkom po dwie miedziane mon
ety i stwierdził, że dziś już wolne, a jutro robota od południa. Zaświeciły się
Frankowe oczy i zamieniły w dwa antałki. Zakurzyło się na ulicy i tyle go było
widać. Ani się Joszko obejrzał, a Pęksa pokazał mu plecy i poszedł. Chyba został
sam w mieście z największą fortuną, jaką w życiu trzymał w rękach.
***
Nie dziwota chyba, że Joszko ruszył do domu, zamiast zastanawiać się, na co
wydać takie pieniądze. Trudno mu było o tyle, że musiał sam przejść przez
Kłańce. W mieście drażniło go wszystko: tłum, smród, krzyczące przekupki,
biegający smarkacze… Długo by wymieniać. Największy nerw brał go jednak,
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gdy zapchane żyły uliczek wypluwały go co chwila na rynek. W dodatku za
każdym razem z innej strony.
I wtedy właśnie zobaczył Piękną.
Joszko nawet się nie zastanawiał, dlaczego wcześniej tkała, a teraz szyła skór
zany pas, dlaczego wtedy miała lnianą suknię, a teraz białą bluzkę i kwiecistą
spódnicę. Nie zastanawiał się, bo nie lubił, ale też nie zauważył różnicy.
Spostrzegł, że się do niego uśmiecha. Ruszył. Szedł, ale jakby nie on, a ona go
niosła ku sobie. Im bliżej był, tym bardziej się zastanawiał: dlaczego idzie, co ma
powiedzieć, jak się zachować? Dlaczego, co i jak – trzy najgorsze słowa.
– Gbraugh. – Tak właśnie Joszko zagadnął Piękną. Nie inaczej. Serce łomotało
mu tak mocno, że obok jakiś grajek przyspieszył swą melodię do rytmu.
A Piękna uśmiechnęła się jeszcze szerzej, tak ciepło.
– Uroczy jesteś, Joszko. Jeśli chcesz, możesz podejść jeszcze raz.
Olbrzym nie drgnął nawet na dźwięk swojego imienia, bo chyba już nie
potrafił. Powiódł tylko wzrokiem z jej twarzy, przez długą szpilę zawieszoną na
rzemyku, aż między piersi okalane białym materiałem, gdzie i owa szpila niknęła.
Byłby tak stał i się gapił w jej dekolt, ale jakiś chłystek zerwał dwie koszule
z tkackiego kramu, przebiegł między Chybą a Piękną i wyrwał jej przy okazji
szyty pas z rąk. Ulżyło Joszkowi, bo wreszcie nie musiał się zastanawiać.
Smarkacz biegł między ludźmi, jak górski potok się wije między skałami, a Jo
szko co chwilę na kogoś wpadał, wywracał kufry, beczki i inne majątki. Szczęściem
ze swojego pułapu ciągle widział przemykającą czuprynę złodziejaszka. Ten,
wśród krzyków i pisków, wdrapał się po kilku skrzynkach i już był na balkonie
ponad placem. Z balkonu wlazł na dach, a Chyba za nim. Wspinali się wyżej,
przeskakiwali na sąsiednie kamienice, ślizgali na rozgrzanych dachówkach.
Łotrzyk oglądał się za siebie i widział, jak wielka góra biegnie tuż-tuż. Już
prawie go złapał, już słyszał sapanie.
Joszko widział, że stąd nie ucieknie. Chłopaczek dobiegł do krawędzi dachu
i ledwie się zatrzymał ponad placem rynku. Płakał. Olbrzym przyjrzał się dzi
urawym spodniom, podartej koszuli i bosym stopom. Swój chłopak, pomyślał.
– Dawaj ino pas i uciekaj.
Łotrzyk pokiwał głową.
Joszko wyciągnął dłoń, zrobił krok i się poślizgnął. Próbował łapać równowagę,
ale ręką trącił dzieciaka w pierś. Ten upuścił swój łup i rozpaczliwie zamachał
rękami. Zniknął za krawędzią dachu. Miejski gwar rozdarł wrzask.
***
– Niezywy – stwierdził trzeźwo i z powagą Zezowaty Ochlejmorda. – Niezywy
jak śmierć!
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– Skąd… skąd on tu… jak? – mamrotał właściciel straganu z rybami, na który
ni stąd, ni zowąd spadł chłopak.
– No z góry, nie? Bo się na ten… no… na dzidę nabiył. To musiał z góry –
powiedział Zezowaty tonem znawcy. – Na śmierć niezywy.
– Rany koguta, kto matce powie?! Kto ją tera znajdzie?! – zawodziła Chuda
Staruszka.
– Musiał go kto wypchnąć! Sam by przecie tak nie skoczył, nie? – powiedział
Wąsaty Grubas.
– To złodziej, łachudra! – krzyknął Blady Młodzian.
– Co złodziej?! Co gadas?! – naskoczył Wąsaty.
– No dobrze gadam. Kradł tu obok, na placu targowym. Od Wojtosa dwie
koszule, a i od starego Antona z kramu cosik zwędziył. Tfu! – Splunął pod nogi.
– Matko, złodziejskie nasienie! Te dzisiejse bachory – lamentowała Staruszka.
– W dyby go! – krzyknął Zezowaty, popatrzył na bezwładne ciało i podrapał
się po głowie.
– Gonili go. Wielki taki goniył. Tuzin dziewek i dwa stragany obaliył. Toć
i widać dogoniył. O, tam jest!
Joszko był znacznie mniej entuzjastyczny od tłumu, który uniósł go na
chwilę przed tym, jak miał postawić stopę na ziemi. Przy każdym mrugnięciu
oczami widział, jak Chłopak niknie za krawędzią dachu. Ręce swędziały,
w piersi kłuło.
A teraz jeszcze zobaczył zniszczony stragan i chłopaka z harpunem
wystającym z korpusu.
Niemniej jednak to właśnie w ten sposób został Joszko kłanieckim bohater
em, bo Kłańce potrzebowały bohaterów. W mieście gadali ino, że znów ktoś
kogoś oszukał, że kogoś ograbili, albo że rada miejska, co w ratuszu siedzi, kole
jny podatek nałożyła. Teraz mogli wychwalać Joszka, co to na złodzieja kostuchę
napuścił.
Poniósł go tłum do karczmy i urządził wesele. Posadzili Chybę przy stole
i donosili antałki, dzbanki oraz kufle, ale że tylko siedział i patrzył, to co chwila
jakiś cwaniak na krzywy ryj spijał trunki sprzed oczu olbrzyma i klepał przy
okazji po ramieniu. Nawet nędznie ubrana córka krawca dała mu całusa w polic
zek i próbowała usiąść na kolanie, ale gdy zajrzała w jego oczy, zestrachała się
i uciekła. Bo niewiele w tych oczach znalazła. Nic tylko ból i żal.
Gdy już cała hałastra o Joszku zapomniała, po cichu wstał i wyszedł. Choć
przewyższał wszystkich o głowę, to nikt nie zobaczył bohatera.
Z duchoty gospody przez próg przeszedł z zamkniętymi oczami i wciągnął
powietrze. Otworzył oczy i skrzywił się, bo zamiast rześkiego zapachu zroszonej
trawy znów były szczyny i kapusta. Choć nie było chmur, gwiazd też nie widział,
bo rozświetlone Kłańce świętowały dziś środek lata.
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Szedł, niedbale stawiając kolejne kroki. Nie wiedział, którędy iść, więc
zmierzał tam, skąd dochodziła muzyka. Kolejny raz dzisiaj wszedł na rynek,
na którym nie zobaczył już straganów. Było za to wszystko inne: muzykanci,
kuglarze, beczki wina, beczki piwa, śpiew, taniec, muzyka, kadzidła i kwiaty.
Pierwszy raz się tu Joszkowi spodobało i już miał się uśmiechać, gdy przypomniał
sobie o małym złodziejaszku, a potem jeszcze o mnichu.
Pomyślał, że tu nie pasuje, ale wtedy ktoś chwycił go za dłoń, pociągnął
i krzyknął:
– Chodź!
Cofnął rękę razem z postacią, która ją trzymała, i na ziemi, tuż przed nim,
rozlała się kałuża włosów. Niespiesznie wyłoniła się z niej Piękna. Otrzepała
spódnicę z kurzu, a Chyba zaczął mamrotać przeprosiny. Wyszedł z tego tylko
niejednostajny mruk.
Nie gniewała się ani trochę, tylko śmiała. W głowie Joszkowi zawirowało,
a z brzucha rozpłynęło się po ciele ciepło, jakby motyle brały kąpiel w gorzałce.
Zanim zdążył to wszystko zniweczyć rozmyślaniem, Piękna jeszcze raz szarpnęła
go za rękę. Poddał się. Zaciągnęła Chybę na sam środek placu i zaczęła pląsać
w rytm tamburynów i skrzypiec. A Joszko, cóż, uzupełniał krajobraz: stał jak
pręgierz, którego w Kłańcach brakowało, dookoła tańczyli ludzie, a wokół
pręgierza, jak czarownica czekająca na stos, tańczyła Piękna.
Zapatrzył się Joszko na biodra, zauroczył w biuście i ani okiem nie mrugnął,
a tańczył razem z nią. Czuł, że wszyscy się patrzą: oto on, w samym środku
tłumu porywa w tańcu najurodziwszą w całej Dolinie, a może i Świecie. Ona nie
spuszcza go z oczu, a skacze jak sarna, kołysze jak świerk.
Zatracił się Joszko w tańcu, a gdy kapela skończyła melodię, wciąż kołysał
ramionami. Piękna roześmiała się czule.
– Tancerz z ciebie marny, ale chodź, pokażesz mi gwiazdy.
Objęła go w pasie, przytuliła się i poprowadziła za miasto, w stronę gór.
Ostrożnie, niepewnie położył dłoń na jej plecach. Mrowiła przyjemnym ciepłem.
***
Leżąc na polanie ponad Kłańcami, pod sklepieniem pełnym gwiazd, Joszko
artykułował słowa już całkiem wyraźnie. Snuł swą opowieść o gwiazdach, bo
na tym znał się najlepiej. Od małego układał w głowie historię, którą teraz
Piękna słuchała, wtulona w jego ramię. Czasem wzdychała, czasem przerywała
i dopytywała, a Chyba spokojnie odpowiadał, bo wiedział co. Bez zastanawiania
się. A gdy skończył bajdę, po prostu milczał tak jak i ona.
– Już czas – powiedziała.
Podniosła się na łokciu. Ujrzał w jej oczach złote punkciki gwiazd, a może
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nawet czerwone języki ognia.
– Muszę wracać, wiesz Joszko – szeptała. – Ale spotkamy się jeszcze.
Zeszli w dół, ona prowadziła. Przy pierwszych domach w Kłańcach
zatrzymała się i stanęła naprzeciw Chyby.
– Dalej pójdę sama – powiedziała z tym samym figlarnym uśmiechem. –
Kuźnię już widać. O, tam. A teraz pochyl się nieco.
Joszko zgiął się sztywno nad Piękną, a ta chwyciła jego twarz obiema dłońmi
i ucałowała. Mocno, jak kochanka.
– Lilith. Mów mi Lilith.
Stał tak Joszko jeszcze długą chwilę, zanim się wyprostował i otworzył oczy.
Spódnica Pięknej zafalowała między domami, jak ogień na wietrze i zniknęła
w zasypiających Kłańcach. Lilith. Nie słyszał nigdy takiego imienia, choć zdawało
się dziwnie znajome.
***
Wyjątkowo radosny koncert urządziły skowronki tego wieczora, a świat kręcił
się wokół Joszka, kołysał jak okręt na morzu. Czuł aroniowy smak na ustach
i co rusz się oblizywał. Chciał już tylko rzucić siennik za kuźnię, znów oglądać
gwiazdy i wspominać Lilith.
Frankowego siennika na zewnątrz nie było, ale w środku chybotało się
światło ze świec. Zburzyło to szczęście Joszka, bo zanim doszedł do drzwi,
zaczął się zastanawiać, dlaczego ktoś jeszcze w kuźni siedzi. I hałas się niósł,
ale taki nie kuźniczy, a jakby ktoś co chwila pałką obijał worek kartofli.
Wystraszył się Chyba i podszedł ukradkiem do ściany. Nasłuchiwał.
– Gadaj, gdzie utarg od Byrcyna! – Zgarbił się na ten głos Joszko, bo brzmiał
znajomo. – Mów albo ci paluchy utrącę.
– Mohiem, he hie hiem – bełkotał Franek, co chwila spluwając.
Joszko zadrżał i chciał wtopić się w kuźnię, żeby go czasem zbóje nie
zauważyli. Zaczął się przesuwać wzdłuż ściany, ale nogą zahaczył o coś w trawie.
Metal uderzył o metal.
– Co to?! – Doszło z wnętrza. – Śliwka, idź sprawdzić!
Joszko podniósł dwa z przerdzewiałych pogrzebaczy, które sam tu rzucił
kilka dni wcześniej. Gdy tylko drzwi się otworzyły, olbrzym machnął złomem.
Zbir nie zdążył się uchylić. Joszko poczuł, że trafił, i usłyszał, jak ciało wpa
da z powrotem do środka, tak, że ino stopy na zewnątrz wystawały. W ręku
została tylko krótka rękojeść złamanego pogrzebacza. Odrzucił i sięgnął po
następny.
Na to się wewnątrz zakotłowało. „Trzymaj go!”, krzyczeli. „Kozisyn!”. Nogi ol
brzyma przywarły do ziemi i drżały. Nagle z kuźni buchnęło światłem, posypały
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się przekleństwa i kilka głuchych uderzeń.
– Rusaj, Kiedra! Juz!
– N-n-n-n…
Joszko znów usłyszał przepychanki. Ognisty blask zza drzwi roztaczał się już
na całe Kłańce, a dym uchodził przez dach. Z dołu rozległy się krzyki alarmu.
Olbrzym pociągał nosem, łzy zalewały mu oczy.
W świetle wejścia mignął cień. Olbrzym bez namysłu wyprowadził cios,
ale uderzył w futrynę. Posypały się drzazgi, a żelastwo się wygięło. Ze środka
wypadła zgięta w pół postać. Joszko ciął drugą ręką, zahaczył nogi zbója i ten
runął na twarz przed siebie. Chyba doskoczył i uderzył przez grzbiet. Ciało
znieruchomiało, ale na Joszkowe plecy wskoczył trzeci rabuś. Chwycił za szyję,
a krzepę miał jak niedźwiedź. Olbrzym szamotał się, próbował wyswobodzić,
ale nie dawał rady. Z dołu dochodziły wrzaski, ludzie biegli ku nim. W końcu
Joszko schylił się gwałtownie w przód i przerzucił zbira przez głowę. Próbował
go chwycić, ale ten odwinął się i wstał. Joszko rzucił się do przodu. Mignęły mu
tylko wielkie oczy, które zamknęły się po prawym sierpowym.
Olbrzym, niewiele myśląc, wstał i wbiegł wprost w płomienie kuźni, po Fran
ka. Ledwie przekroczył próg, a ogień buchnął spod walącego się stropu. Joszko
zawrócił i byłby wypadł w ciemną noc, ale w progu spadła mu na głowę ognista
belka.
Wszystko zgasło.
Pół Kłańców widziało walkę na tle płonącej kuźni. Tak właśnie Joszko został
bohaterem po raz drugi.
***
Mnich, którego Chyba udusił, pochylał się nad nim.
– Budzi się – usłyszał olbrzym.
Tera mnie zabije, pomyślał. Zadusi.
Głowa pękała od środka, coś twardego rozpychało ją na wszystkie strony.
Było gorąco i… przyjemnie.
Ktoś zmienił mu okład na czole, ktoś inny poprawił poduszkę. Nie było już
mnicha, tylko dwie siostry i Joszko.
– Ciii… nie wstawaj. Całyś, tylko głowa cosik więksa – uspokajała go stara
chudzina w habicie.
Zerknął jeszcze na tę drugą, młodszą, ale nie młodą, grubszą, ale nie grubą,
ładną, ale nie Piękną. Uśmiechała się, ale nie tak jak siostra.
Zasnął.
***
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Joszko aż dusił się ze śmiechu. Mama goniła go po całym podwórku.
– Złapię cię, złapię!
Zawsze łapała przed drzwiami do domu i choć miał ledwie cztery lata, z tru
dem unosiła nad głowę.
Po kolacji rodzice zagonili wszystkich do jednego łóżka: Joszka i jego dwie
siostry. Jak one miały na imię?
Tata rozsiadł się na krześle z fajką i opowiadał o niesfornych górskich skrza
tach. Joszko nie doczekał nawet połowy bajki. Zasnął.
Obudził go chłodny powiew wiatru. Okno było otwarte, a za nim stała Lilith.
Uśmiechała się.
– Chodź, Joszko! Chodź, pokażesz mi gwiazdy.
Poszedł. Wygramolił się przez okno i ruszył za nią. Przeskoczyła lekko żar
wieczornego ogniska, iskry wzleciały pod niebo, a on skoczył za nią. Pobiegli
w górę zbocza, na połoninę, ale zanim się obejrzał na gwiazdy, zanim ją dogonił,
usłyszał za sobą krzyki. Czerwona łuna biła zza drzew. Wracał, ile mu sił
w nogach starczało, potykał się, zataczał. Wbiegł na podwórze. Czerwone jęzory
wiły się z okien i drzwi.
***
Szarpnęło Joszkiem tak, że niemal spadł z łóżka. Przytrzymały go drobne, ale
silne dłonie chudej siostry. Zaczął się rozglądać. Leżał w niewielkim pokoju
o kamiennych ścianach, w łóżku, w pościeli, w za małej, ale czystej koszuli, w za
krótkich, ale bielutkich kalesonach.
– Podniesie się? Strawę mam.
Zapiekły go wszystkie mięśnie i stawy. Upiorny dzwonnik rozhuśtał się na
sznurach w głowie.
– Spokojny będzie. WIKTA!
Do pokoju weszła ta młodsza siostra i obie, nie bez problemu, uniosły korpus
olbrzyma i podłożyły kilka poduszek. Nakarmiły go szpitalną papką bez smaku
i wlały kilka łyków wody do ust. Po twarzach przemykało im zachodzące słońce,
a tej ładniejszej coś jeszcze.
Zasnął i znów śnił o Pięknej. Stała nad nim z tym samym uśmiechem, co
w tamten wieczór.
***
Otworzył oczy na cichy szmer, ale te szybko się zamknęły. Na co miały patrzeć
w ciemnoszarym świcie? Owiało go chłodne powietrze i poczuł ją na sobie.
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Przytuliła się do piersi, by po chwili zanurzyć pod kołdrą.
A potem było tak jak wieczorami za kuźnią, tylko cieplej.
***
Tydzień jeszcze Joszko dochodził do siebie i co ranek przychodziła do niego, a on
nie otwierał oczu.
Odwiedził go też Klimek Pęksa. Twarz miał szarą, bez cienia radości, a oczy
podniósł tylko raz, jak się witał. Opowiedział o tym, jak to ludzie na mieście gadają,
że Joszko to bohater, i naciskali, żeby się nim jak najlepiej zajęli, toteż osobny pokój
w lecznicy dostał. Mówił, że jeden kupiec, choć z tych najbiedniejszych, córkę
oferował, a kilkunastu chłopa zgliszcza kuźni uprzątnęli i od nowa dach budują.
Szczęściem kowadło i większość narzędzi przetrwało, a młotki jeno trzonków
nowych potrzebują. Piec też stoi, miech nowy kupić trzeba i będzie znów kuźnia
działać. Dom uratowali ludzie z Kłańców. Tylko Franka uratować się nie dało.
– Wracaj do nas, Chyba – powiedział Kowal.
Zasmucił się Joszko, bo lubił Pęksę, ale jak pomyślał o kuźni, to widział tylko
jęzory ognia i dym. Łzy cisnęły się zaraz na oczy.
– Ja… nie mogę… chyba.
Podniosły się Klimkowe kąciki ust, choć oczy dalej patrzyły w podłogę.
– Zrobis jak będzies kciał. U nas drzwi otwarte.
Wstał i powolutku, jakby mu lat przybyło, wyszedł.
***
Na ósmy dzień, jak Joszko miał już wychodzić, przyszedł do lecznicy Wincenty
Byrcyn ze sługą i siłą niemal weszli do pokoju Chyby, rozpychając protestujące
siostrzyczki.
– Witaj, Josko! Jak zdrowie? – zawołał od progu kupiec i nie czekał na
odpowiedź. – Boguś, dawaj worek! To dar ode mnie dla bohatyra!
Olbrzym obejrzał podarowaną koszulę, spodnie i kamizelkę, a na końcu ki
erpce. W swoim życiu Joszko ani razu jeszcze nie założył nowych rzeczy, w do
datku uszytych na jego miarę, bez przerabiania.
– Tyś parobek u kowala. Dobry to cłek, ale praca cięska. Chodźze do mnie,
będzies na strazy stał i moich ludzi broniył. Ani się kijem nie namachas, bo wsy
scy nogi biorą za pas przed tobą.
Dreszcz zatrząsł Joszkiem na myśl o okładaniu kogoś pałką, ale taki sam
go brał, jak o kuźni myślał. Ani jedno, ani drugie mu się nie uśmiechało, toteż
poszedł z Byrcynem, bo stał przed nim i mógł go do siebie zaprowadzić, a do
kowala musiałby błądzić przez uliczki w Kłańcach.
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***
Magazyn, dom, stajnia, oficyna i niewielki dziedziniec pośrodku. Boguś szybko
oprowadził Joszka po posiadłości i wcisnął w rękę dwa miedziaki.
– Mas, idź się zabaw, a jutro z rana przyjdź do mnie, to syćko ci… – urwał, bo
Joszko otworzył usta i patrzył nieruchomo ponad Bogusiowym ramieniem.
Sługa odwrócił się i zrozumiał.
– Zewrzyj gębę i słuchaj: to jest Byrcynowa kochanica. Jak ci zycie miyłe, to
się z dala trzymaj – popchnął olbrzyma, by się odwrócił i zaciągnął do bramy. –
Jutro do mnie, to ci syćko pokazę.
Zostawił tak Joszka z uliczkami Kłańców z jednej strony, z dziedzińcem
majątku kupca z drugiej i z obrazem Lilith tańczącej w białej koszuli i kwiecistej
spódnicy przed oczami. Przechadzała się po tarasie z wplecionym we włosy
czerwonym makiem, który niemal spadał jej na oko. Zacisnął Joszko szczęki,
aż poczuł ból. Walnął pięścią w skrzydło bramy, tak że zaskrzeczały wrony
i podniosły się z okolicznych dachów. Ruszył do swojej izby przez pusty plac, po
drodze kopnął w glinianą donicę z różami. Rozsypała się na kawałki, a Joszko
obserwował, jak czerwone płatki mieszają się z czarną ziemią.
– Te, bohatyr! – zawołał ironiczny głos za plecami. – Coś taki nie w sosie?
Joszko zatrzymał się i obejrzał. Szedł w jego stronę barczysty wąsacz z rękami
rozłożonymi, jakby niósł po beczułce wina w każdej.
– Moze ci pogrzebace przerdzewiały, hę? – Drugi osiłek wyszedł z magazynu
po prawej.
Od stajni szło kolejnych dwóch, z oficyny piąty. Chwilę potem stało już ośmiu
wokół Chyby.
– Roch Rybka pozdrawia. – Ten pierwszy zrobił krok w przód. – Stamtąd,
pamiętas? – Wskazał niebo drewnianą pałką. W drugiej ręce miał taką samą.
Pamiętał swojego zbójeckiego herszta, tego, któremu zamknął oczy, tam pod
kuźnią. Nawet nie wiedział, że nie żyje. Wzdrygnął się zauważalnie.
– Łap, spróbujemy się, bohatyrze. – Zbir cisnął mu w pierś pałką. Olbr
zym próbował złapać, ale tylko się odbiła i spadła na ziemię. Ośmiu drabów
roześmiało się na dobre.
– Może wolis pogrzebacem? – rzucił ktoś z tyłu pytaniem i żelastwem, które
trafiło Chybę w potylicę. Śmiech niósł się po całym dziedzińcu.
Joszko roztarł tył głowy. Patrzył w swoje stopy. Niechze se stąd idą, myślał, ale
wiedział, że nie pójdą. Nie tak łatwo.
Schylił się po pałkę, ale wtedy ten pierwszy kopnął go w twarz. Mocno. Olbr
zym zatoczył się i usiadł. Wypluł krew i dwa zęby.
Oprych podszedł i oparł stopę na ramieniu Joszka. Na dziedzińcu wrzało
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wesoło jak na odpuście.
– I co, śmiałku? Nie pozdrowis Rybki? – Pchnął olbrzyma stopą.
Joszko upadł na plecy i widział wszystkie osiem twarzy, osiem szyderczych
uśmiechów. I zobaczył też Piękną, przechadzającą się po tarasie. „Byrcynowa
kochanica”. Wymacał palcami metalowy pręt na klepisku. Wstał powoli, ale zde
cydowanie. Przycichło. Machnął pogrzebaczem na tego pierwszego. Chybił, ale
drugim ciosem trafił prosto w ciemię. Zbir runął bezwładnie jak długi. Joszko
uderzył ponownie, z pasją. I znów prosto w ciemię, i jeszcze raz. Trzymał już
pogrzebacz obiema rękami, a zamach brał zza głowy. Krąg rozbiegł się.
– Dość! Dość, na rumor lawiny! – krzyczał Boguś. Biegł od domu i wymachiwał
rękami.
Joszko przestał okładać ciało. Sługa wyrwał narzędzie zbrodni z rąk Chyby
i odepchnął na bok. Popatrzył ze wstrętem na ofiarę. Rozorana skroń, aż po oko,
nie dawała cienia nadziei. Boguś głośno westchnął.
– Idź do siebie. Nie było cię tu.
Joszko posłuchał.
***
Leżał Chyba w swojej izbie przy chwiejnym blasku świecy. Patrzył w sufit i nie
potrafił poskładać swoich myśli. A myślał o tym, że jest głupi, że taka jak ona,
Piękna, w ogóle na niego spojrzała, że go całowała. Było trzeba iść do kuźni
albo do kupca, co córką oferował. Płakał Joszko, bo mnich i chłopak niczym nie
zawinili. Franek też. Zbóje może i zasłużyli, ale dlaczego on miał ich zabić? A ter
az jeszcze ten tutaj.
Byłby płakał całą noc, ale ktoś zapukał do drzwi. Delikatnie, dyskretnie.
Jeszcze wycierał twarz w poduszkę, gdy do pokoju weszła Lilith. Taka, jaką
zapamiętał z klasztoru: w koszuli, spódnicy i z czerwoną wstążką na szyi.
Zerwał się z łóżka, a że izba była mała, to stanął tuż przed nią. Czy raczej
ponad nią. Przylgnęła do jego piersi.
– Byłeś z… – Łapała zapach. Westchnęła. Wtuliła się jeszcze mocniej.
Nie chciał jej Joszko przytulać i splótł ręce za plecami, ale dłonie same tak
jakoś ją objęły.
– Nie bądź zły, to nie mój wybór.
Milczał.
– Jestem tu więźniem. – Głos jej drżał. – On ma moje…
Joszko nic nie rozumiał, bo nie chciał rozumieć.
– Gdzie? – To jedyne pytanie, które zrodziło się w jego głowie.
– Gdzieś w swoim gabinecie. To tylko niewielkie naczynie. Weź je i ucieknie
my stąd. Z Kłańców! – ekscytowała się. – Nic więcej mnie tu nie trzyma.
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Joszko chciał uciekać, a że uciekać miał z Lilith, to nie zastanawiał się, tylko
ruszył. Doszedł do drzwi i otworzył je w momencie, gdy Boguś wznosił pięść, by
zapukać. Zdziwiony sługa na widok dziewczyny aż jęknął i wytrzeszczył oczy.
Gasły wraz z pulsem pod Joszkowymi dłońmi na szyi.
Zaniósł Bogusiowe ciało na własne łóżko i ułożył jak dziecko do snu. Rozpłakał
się, usiadł na podłodze i schował twarz w dłonie.
– Kim jesteś?
Piękna nie odpowiedziała. Nie od razu.
– Mam wiele imion… – Spuściła wzrok. – Jestem Lilith…
– Cego ty ode mnie kces? Od… wsiowego głupka?!
– Jestem Lilith, Demon Nocy. – Joszko podniósł na nią oczy. – A moje pierwsze
imię: Śmierć.
***
Ciągnęła go za rękę przez skąpany w mroku dziedziniec, choć nogi niosły go
same. Teraz, gdy już wiedział, poczuł się lekko i… niewinnie. Nawet nieznacznie
się uśmiechnął. Weszli do Byrcynowego domu i skierowali do gabinetu. Usłyszeli
dźwięk tłuczonego szkła zza drzwi. Joszko wszedł do środka, wyłamując je
z zawiasów.
Pokój cały skąpany był w ogniu świec, zatkniętych w niezliczonej ilości kan
delabrów. Na fotelu pod ścianą niedbale siedział Byrcyn, na stole obok stały
butelki po trunkach, a w powietrzu zapach wosku ustępował jedynie silnej woni
alkoholu.
Kupiec uraczył przybyszów przelotnym spojrzeniem. Twarz miał czerwoną
i zmęczoną. Chwycił do połowy pełną butelkę, pociągnął z gwinta i rzucił.
Celował w świecznik po drugiej stronie gabinetu. Chybił. Szkło posypało się
dookoła, a ciecz rozprysła na całą ścianę.
– Miałeś mnie chronić, olbrzymie – powiedział bełkotliwie do ściany.
– Gdzie to jest? – Śmierć postąpiła krok do przodu, zatrzymując Joszka w mie
jscu.
– Myślałem, że cię uwolniyłem, naprawdę. A teraz traktujes mnie jak
ciemięzcę. – Chwycił pierwszą z brzegu butelkę i wypił resztki. – Jest tam. –
Wskazał szafkę między regałami.
Olbrzym podszedł i otworzył drzwiczki.
– Ironia losu, prawda Josko? – zadrwił Byrcyn.
Joszko poznał glinianą puszkę. Od niej wszystko się zaczęło.
– Jestem zmęcony. – Kupiec osunął się w fotelu.
– Wyjdź, Joszko – powiedziała chłodno Śmierć.
Wyszedł, ale zerkał przez szparę. Podeszła do kupca, pochyliła się… i zaczęła
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całować. I całowała długo, aż Joszko przygryzł wargi do krwi. Nagle wbiegł z kr
zykiem do gabinetu, chwycił po drodze świecznik i całą swoją mocą zdzielił
kupca w głowę. Śmierć chwyciła stojącą obok świecę i przyłożyła płomień do
szat trupa.
Ruszyli pustymi ulicami Kłańców, trzymając się za ręce. Zostawili za sobą
krzyki i ognistą łunę.
Zatrzymała się jeszcze przed lecznicą.
– Zaczekaj tu chwilę.
Joszko posłuchał i nie próbował podglądać.
Wyszła z paskudnym uśmiechem na ustach, aż się Chyba przestraszył, ale lęk
minął, gdy chwyciła go za rękę. Wyszli z Kłańców na górskie szlaki.
Odtąd po górach wędruje Śmierć za rękę z Przygłupim Olbrzymem i wszyst
ko im jedno. Nie zastanawiają się, czyś młody czy stary, chłop czy baba, biedny,
bogaty, łysy czy włochaty.
***
A gdy Chyba posunął się w latach i nie był już tak silny jak dawniej, spytała go
po raz pierwszy:
– Kochasz mnie, Joszko?
A Joszko zaczął się zastanawiać.

Mateusz Pawlak
Młody fantasta uwięziony w ciele dorosłego inżyniera. Pisze, by samemu znaleźć się
daleko od zgiełku, a potem zaprasza każdego, by rozsiadł się wygodnie i razem z nim
przeżył niestworzone przygody. Uwielbia górskie włóczęgi, dobrą książkę i Ligę Mistrzów.
W tej kolejności.
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Amor vincit omnia
Luiza Leszczyńska
Mówili, że czarownica nie potrafi dostrzec uroków macierzyństwa. Mówili, że
jej życie jest długie, wspaniałe, ale jednocześnie przerażające. Mówili, że nigdy
nie dowie się, co to miłość.
Elana nie pamiętała własnej matki. Jak wiele kobiet przed nią, także i Czer
wona Czarownica oddała córkę zaraz po urodzeniu. Elana nie mogła tego pa
miętać, ale słyszała, że nawet jej nie przytuliła. Zapytała o płeć dziecka, wybrała
imię i nic więcej jej nie obchodziło, spełniła swój obowiązek. Odeszła tego same
go dnia, a noworodek został z akuszerką wiedźm, która później przekazała go
niańce, która oddała dziewczynkę pod opiekę nauczycielki, która…
Elana potrząsnęła głową, przeganiając myśli. Jako czarownica wiedziała, że
gdy przyjdzie jej pora, również odda dziecko, gdyż żadnej kobiecie jej rodzaju
nie jest pisane wychowywać potomstwo.
Młoda wiedźma tupnęła nogami w miejscu, by strącić śnieg z butów. Zima
dawała się we znaki, a Elana zgubiła się w jakimś zapomnianym przez bogów
zakątku Przedwiecznego Boru. Nie sądziła, że zapuści się tak daleko między
drzewa, przyszła przecież tylko po kilka kwiatów mroźnych przebiśniegów, róż
niących się od tych zwykłych mniej więcej tak bardzo, jak noc różni się od dnia.
Ich magiczne właściwości były wręcz legendarne. Wzmacniały uroki, pomagały
rzucać zaklęcia na ogromne odległości i zgodnie z podaniami potrafiły nawet
przywołać duchy zmarłych. Elana słyszała, że rosną niedaleko jej domu, choć
sama nigdy ich nie zauważyła w czasie swych niezliczonych eskapad. To powin
no było dać jej do myślenia.
– Na bogów, te przeklęte kwiatki muszą gdzieś tu być – szeptała, rozgarniając
śnieg zmarzniętymi dłońmi. – Pokażcie się, żebym mogła wrócić do domu i się
ogrzać!
Miała nadzieję, że szybko znajdzie rośliny, w przeciwnym razie mogła za
marznąć. Co prawda zdołała trochę się rozgrzać, używając odpowiednich zaklęć,
ale jej mocną stroną były czary bojowe, nie lecznicze. Przeklinając pod nosem,
chodziła od drzewa do drzewa. Ich konary robiły się coraz grubsze, korony co
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raz bardziej rozłożyste. Bezlistne gałęzie kpiły z wiedźmy, nie dając jej żadnego
schronienia przed białym puchem, który uparcie sypał się z nieba.
Elana szukała i szukała, kucając co chwilę, zdeterminowana, by nie wracać,
dopóki nie będzie trzymać w zmarzniętych rękach mroźnych przebiśniegów.
Tylko w ten dzień na powierzchnię Rzeczywistości wychylały się bladobłękitne
główki niezwykłych kwiatów. Kobieta miała jedyną szansę, by je zerwać, inaczej
cały rok czekania na zimowe przesilenie na nic.
Zdesperowana wstała, wyprostowała się, złożyła dłonie i zaczęła śpiewać. Jej
głos unosił się i opadał, wypuszczając w mroźne powietrze zaklęte słowa Mowy
Czarownic. Kiedy Elana mruczała, czuła wibrowanie na ustach, a kiedy niemal
krzyczała, moc rozrywała jej pierś, chcąc się wydostać. Po jakimś czasie dziewczy
na, nie mogąc znieść zimna i bezruchu, udała się dalej przed siebie. Miała nadzieję,
że czary zaprowadzą ją do tego, czego szukała i czego pragnęła całym sercem. Kon
centrowała się na dwóch słowach, oczyszczając umysł ze wszystkiego poza nimi.
Musiała skupić się na swoim prawdziwym celu.
Matka. Dziecko.
W końcu przymknęła oczy, znużona zimnem i niepowodzeniem, brnęła
przez śnieg i szła niemal bez końca. W pewnej chwili czar się urwał. Serce Elany
zatrzepotało. Czyżby jej plan się powiódł? Puls jej przyspieszył. Odetchnęła głę
boko, nim odważyła się unieść powieki.
Popatrzyła pod nogi, spodziewając się ujrzeć legendarne mroźne przebiśnie
gi. Zamiast kwiatów zobaczyła tylko śnieg.
Jeszcze więcej śniegu.
Kobieta podnosiła powoli wzrok. Wciąż tliła się w jej nadzieja, że może kwia
ty znajdują się gdzieś w pobliżu. Jednak nie było tam roślin, lecz buty. Elana
powiodła spojrzeniem od butów poprzez nogi, tors, aż wreszcie ujrzała twarz
mężczyzny. Jego skóra była biała niczym śnieżny puch. Włosy – była tego pewna,
mimo że światła było coraz mniej przez zbliżający się zmrok – były w jakimś od
cieniu koloru niebieskiego. Ale nie błękitu nieba, raczej intensywnego granatu.
Elana zadrżała – tym razem nie z zimna. Wiedziała dokładnie, kogo ma przed sobą.
To Lodowy Wróż, wcielenie boga Zimy.
Czuła się jak sparaliżowana, nie mogła wydusić z siebie słowa. Nieznajomy
przed nią był przerażający i piękny jednocześnie. Biła od niego moc starsza niż
ród młodej czarownicy.
Elana chciała przeprosić albo uciec, albo zapaść się pod ziemię. Chociaż nie,
tego ostatniego nie chciała, bo tego właśnie mógł dokonać stojący przed nią
mężczyzna.
Upadła na kolana i pochyliła głowę, łudząc się, że to wystarczy.
Cisza ciągnęła się w nieskończoność. Ciało Elany zaczęło się trząść – nie wie
działa czy z zimna, czy ze strachu. Nic się nie działo, więc ośmieliła się lekko
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unieść twarz, by sprawdzić, czy Lodowy Wróż zniknął. Czarownica nie wiedzia
ła, kiedy mężczyzna podszedł do niej, pochylił się i spojrzał prosto w jej oczy.
Chwycił jej podbródek w palce, a wtedy przeniknął ją mróz do szpiku kości.
Straciła przytomność.
***
Świadomość wracała do Elany powoli. Być może kobieta umarła, bo po przepeł
niającym ją zimnie nie było śladu. Mogła sprawnie poruszać palcami u rąk i stóp,
więc ich nie odmroziła. Jedynie powieki miała ociężałe. Kiedy w końcu udało
jej się otworzyć oczy, ujrzała pełne przepychu łoże, na którym leżała. Przykryto
ją ciepłą kołdrą i narzucono na nią białe futro. Czarownica odgarnęła pielesze,
usiadła i popatrzyła w dół. Ktoś zdjął z niej ciepłe ubrania i zastąpił je delikatną
jak powiew wiatru, olśniewająco białą koszulką ozdobioną na rękawach koron
ką imitującą płatki śniegu. Elana pomyślała, że powinna poczuć się zawstydzo
na, ale jedyne, co poczuła, to wdzięczność za uratowanie życia. Skromność, któ
rej i tak nigdy nie miała w nadmiarze, była niską ceną za cud.
Kobieta wstała. Pod stopami miała lodowaty marmur. Okazało się jednak,
że leżąca na podłodze ścieżka z futer prowadziła poza komnatę. Elana odczy
tała to jako zaproszenie. Kilkoma niepewnymi krokami przemierzyła pomiesz
czenie, zanurzając palce w puchatym włosiu, i dotarła do drzwi. W białym
drewnie wyżłobiono scenę polowania na jelenie. Detale płaskorzeźby zachwy
cały. Mimo to Elana odwróciła wzrok, zdecydowanie pchnęła drzwi i zamarła
w zachwycie.
Domostwo nie było podobne do niczego, co kobieta widziałaby kiedykolwiek
wcześniej. Wysublimowane linie mebli, mieniące się obicia, tapety imitujące po
łyskujące diamenty – to wszystko podkreślało wszechobecne połączenie bieli,
srebra i czerni. Elana znalazła się pośrodku niezmierzonego bogactwa. Mimo to
najpiękniejszy widok stanowił gospodarz.
Mężczyzna stał odwrócony profilem do niej, wpatrzony w błękitny ogień pło
nący w kominku.
Dziewczyna zastygła, oniemiała.
Powinna podziękować, upaść na kolana.
Odwrócić wzrok.
Nie zrobiła tego.
Czekała w milczeniu, aż Lodowy Wróż zaszczyci ją spojrzeniem. Wyczekiwa
ła tej chwili, choć w głębi duszy bała się, że wciąż znajduje się niebezpiecznie
blisko śmierci. Chociaż jaki byłby sens ratowania młodej czarownicy, gdyby te
raz miała zostać zabita?
– Podejdź.
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Elana posłusznie zbliżyła się do mężczyzny. Zatrzymała się trzy kroki od nie
go. Czuła bijący od jego ciała chłód. Nie było to jednak przenikliwe zimno, lecz
raczej pieszczota pierwszego słonecznego dnia zimy, gdy wirujące płatki śniegu
skrzą się w świetle, a mróz maluje okna. Westchnęła lekko.
– Chodź. Przygotowano wieczerzę.
Elana podążyła za gospodarzem do znajdującego się za załomem ściany stołu
suto zastawionego potrawami, jakich nigdy wcześniej nie kosztowała. Przy stole
stały dwa krzesła, a przez jedno z nich przewieszono długi biały płaszcz bez rę
kawów. Lodowy Wróż uniósł go znacząco i polecił kobiecie nałożyć okrycie. Na
stępnie zasiedli do posiłku. Elana nigdy dotąd nie jadła cząstek jabłek zanurzo
nych w kryształkach cukru imitujących skruszony lód, czerwonego mięsa, które
rozpływało się w ustach, chleba przypominającego delikatny opłatek ani deseru
lekkiego jak puch i przejmującego swą słodyczą. To wszystko jednak bladło przy
smaku wspaniałego czerwonego wina. Wypiła powoli jeden kieliszek, później
następny, przy trzecim poczuła delikatne zawroty głowy.
Przez cały ten czas gospodarz jadł w milczeniu, przypatrując się jej z nieod
gadnionym wyrazem twarzy. Wreszcie się odezwał:
– Jak ci na imię?
– Elana – odparła, niepewna, jak dokładnie tytułować Lodowego Wróża.
Panie? Ekscelencjo? Boże?
– Czego szukałaś w sercu Przedwiecznego Boru, Elano?
Dziewczynie zrobiło się nagle głupio, jak gdyby przedmiot jej poszukiwań
był wyłącznie bajką dla dzieci. A może właśnie tym był.
– Mroźnych przebiśniegów – wydukała, patrząc w swoje odbicie w tafli wina.
– Jesteś czarownicą?
Czyli przepytywanie jeszcze się nie skończyło.
– Tak. Czarownicą i wiedźmą.
Elana od wczesnego dzieciństwa szkoliła się nie w jednej specjalizacji, lecz
w dwóch. Różnica pomiędzy wiedźmą i czarownicą była istotna. Pierwsza opie
rała swoje działania na wiedzy niedostępnej zwykłym śmiertelnikom, podczas
gdy druga wykorzystywała swą moc, by uprawiać czary. Nieczęsto się zdarzało,
by córka czarownicy była jednocześnie obdarzona wrodzoną wiedzą i potrafi
ła czarować. Ponoć Elana odziedziczyła ten niezwykły dar po babce, po której
otrzymała też dom na skraju Przedwiecznego Boru.
– Czy zamierzałaś wykorzystać kwiaty, by kogoś zabić? – zapytał Lodowy
Wróż, posyłając dziewczynie przeciągłe spojrzenie. – Wywołać wojnę? A może…
aby kogoś w sobie rozkochać?
W ostatnim pytaniu pojawiła się nutka drwiny, która ubodła dumę Elany.
Nie uważała siebie za niesamowitą piękność – to określenie zachowywała dla
matki, której portrety widziała – ale jej długie, kasztanowe włosy układające się
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w spirale, jasnoniebieskie oczy w kształcie migdałów i wysoki wzrost nadawały
jej uroku. Miała całkowitą pewność, że w tych sprawach poradziłaby sobie bez
czarów. Przynajmniej tak sądziła dotychczas.
– Nie – odparła więc trochę ostrzej, niż zamierzała.
Mężczyzna przypatrywał się jej z miną świadczącą o tym, że dziewczyna go
bawi. Oparł łokcie o stół i ułożył głowę na złączonych palcach.
– Przywołam dla ciebie kilka mroźnych przebiśniegów. Pojawią się jeszcze
na chwilę w Rzeczywistości, byś mogła je zerwać. Wiedz jednak, że moc zawsze
wymaga zapłaty. Ceną będą trzy dni i trzy noce spędzone ze mną. Za każdą z nich
otrzymasz jeden kwiat. Wróć teraz do swojej komnaty, zastanów się. Jeżeli przy
staniesz na moje warunki, znajdziesz mnie jeszcze dziś.
Zszokowana Elana wpatrywała się w niego przez moment, nim wstała, a na
stępnie skłoniła się i obróciła na pięcie, by wrócić do łóżka i móc spokojnie prze
myśleć ową propozycję. Zanim zdążyła zrobić pierwszy krok, mężczyzna po
nownie się odezwał:
– Zostaw płaszcz na krześle.
Dziewczyna posłusznie zdjęła z siebie okrycie i znów została w samej
koszuli. Tym razem jednak, znając już intencje Lodowego Wróża, poczuła się
mniej komfortowo. Nie dała tego po sobie poznać, uniosła wysoko podbródek,
wypięła pierś i jeszcze raz skłoniła się gospodarzowi z całą gracją, na jaką mogła
się zdobyć. Później odeszła.
Po powrocie do komnaty usiadła na skraju łóżka. Objęła się ramionami,
nagle zziębnięta.
– Jestem w krainie lodu, powinnam tu zamarznąć – wyszeptała.
Rozmowa z samą sobą zawsze pomagała jej uporządkować myśli.
– Mogę odejść – kontynuowała. – Naprawdę mogę. Tak myślę. Ale wtedy nie
będę mieć tych przeklętych kwiatów. Może nigdy nie uda mi się ich znaleźć.
A one naprawdę istnieją! Jeśli jednak zostanę i zgodzę się na jego warunki… –
Przebiegł ją dreszcz. – Rada nigdy mi tego nie wybaczy.
Rada złożona z najpotężniejszych czarownic i wiedźm była stanowcza: nale
żąca do sabatu kobieta mogła współżyć z mężczyzną tylko wtedy, gdy jej partner
został zaaprobowany. W przeciwnym wypadku dziecko, które mogło się ewen
tualnie począć z tego związku, nie dość, że zostanie odebrane matce zaraz po
urodzeniu, to w dodatku dostanie imię wybrane nie przez rodzicielkę, lecz przez
Radę. A te bywały naprawdę okropne i potrafiły sporo namieszać w życiu. Elana
znała czarownicę o imieniu Ropucha. Jej najlepsza przyjaciółka, wiedźma z nie
prawego łoża, nazywała się Mieszanka, co sprawiało, że inne członkinie sabatu
patrzyły na nią z pogardą i wyśmiewały się z niej.
– Jeżeli się zgodzę, zdobędę nie jeden, lecz trzy przebiśniegi – mówiła dalej
Elana. – Trzy! To więcej, niż potrzebuję. I być może wcale nie pocznie się dziecko.
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Dziewczyna zdusiła w sobie myśl, że nowe życie wciąż mogło przyjść na
świat.
Postanowiła, że będzie się tym martwić później. Ewentualnie.
Nie mogła odrzucić takiej szansy. Zbyt wiele czasu i wysiłków poświęcała,
próbując odszukać mroźne przebiśniegi. Robiła to co roku od szesnastu lat, od
dnia, w którym pierwszy raz o nich usłyszała jako czteroletnia dziewczynka.
Wiedziała, do czego dochodzi między mężczyzną i kobietą. W sabacie uczono
o tym otwarcie. To niemagiczne kobiety nie miały zwykle pojęcia, czego spo
dziewać się w noc poślubną. Nie, dziewczyna nie bała się samego aktu, lecz jego
możliwych następstw. Czarownice i wiedźmy nie wstępowały w związki mał
żeńskie i miały absolutny zakaz antykoncepcji jakiegokolwiek rodzaju. To było
tabu. Członkinie sabatu miewały wieloletnich partnerów, kiedy Rada im na to
zezwoliła, ale głównym celem zawsze było poczęcie dziecka, by przekazywać
moc dalszym pokoleniom.
Elana podeszła do lustra w pięknej kryształowej oprawie – nie miała pojęcia,
że coś takiego w ogóle jest możliwe, ale w tej krainie dostrzegła już wiele cudów,
które z pewnością nie wyszły spod rąk śmiertelników – i przypatrzyła się sobie
krytycznie. Włosy opadały jej aż do pasa, układając się w miękkie loki. Była tro
chę blada, ale chwila szczypania się w policzki nadała jej nieco koloru. Wzięła
kilka głębokich wdechów, by nabrać pewności siebie. Rozebrała się i jeszcze raz
spojrzała w lustro. Okręciła się powoli, a gdy wróciła do pierwszej pozycji, poło
żyła dłonie na brzuchu.
– Oby jeszcze nie dziś – wyszeptała.
Od samego początku wiedziała, że przystanie na propozycję Lodowego Wró
ża. Byłaby głupia, gdyby tego nie zrobiła. Dzięki tym trzem dniom i trzem nocom
mogła spełnić swoje marzenie.
Elana ubrała się, poprawiła włosy, przygryzła kilka razy wargi i pewnym
krokiem wyszła z komnaty.
Czas na stawienie się przed wcieleniem Zimy się kończył.
Dziewczyna nie miała najmniejszego problemu ze znalezieniem sypialni
gospodarza. W magiczny sposób drzwi do komnaty pojawiły się dokładnie na
przeciwko kobiety. Były uchylone, a przez szparę prześwitywało światło. Elana
pchnęła je i weszła do środka.
Lodowy Wróż stał przy oknie, obrócony do niej plecami, z rękami złączo
nymi z tyłu. Elana zauważyła, że jego dłonie są delikatne i, jak cała reszta jego
skóry, doskonale białe, bez śladów żył, w których płynęła krew. Nie wiedziała,
czy zauważył jej przyjście, więc umyślnie nieco głośniej zamknęła drzwi.
– To zbędne – powiedział. – Czuję twoją moc, gdziekolwiek się znajdujesz.
– Przyjmuję twoją propozycję – odpowiedziała Elana, ciesząc się, że głos jej
nie zadrżał.
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Mężczyzna nareszcie odwrócił się w jej stronę. Przemierzył komnatę, nalał
jej kieliszek wina, a swój uniósł w toaście.
– Za nasze trzy dni i trzy noce.
Elana niemrawo powtórzyła toast i z przyjemnością upiła kilka łyków alko
holu.
– Jak mam się do ciebie zwracać? – spytała, pewna, że przyda jej się ta wie
dza, skoro mają spędzić razem tyle czasu.
– Możesz mówić do mnie Besarion. Kiedyś używałem tego imienia i jest do
bre jak każde inne.
– Jesteś wcieleniem boga Zimy, prawda? – dopytywała, by przełamać nagłą
nieśmiałość.
Nie odpowiedział, ograniczając się do kiwnięcia głową. Wziął od niej pusty
kieliszek, odłożył go, a wolną dłoń położył na jej biodrze, powoli przysuwając
dziewczynę do siebie. Elana spojrzała mu w twarz na ułamek sekundy przed
tym, nim ją pocałował. Spodziewała się, że pocałunek będzie zaborczy i w ogóle
jej się nie spodoba. Tymczasem usta Besariona prosiły ją o pozwolenie, uwodziły
ją powoli. Czarownica pomyślała, że gdyby oznajmiła mu, że wycofuje się z ich
układu, Lodowy Wróż wciąż pozwoliłby jej odejść.
Tylko że w ogóle nie zamierzała odchodzić. Rozpływała się pod wpływem
jego dotyku, jego pocałunków. Niedługo później Besarion położył ją na ogrom
nym łożu i sprawił, że cały świat poza nim przestał istnieć.
Przez trzy dni i trzy noce Elana jadła, piła i kochała się z Lodowym Wróżem.
Cały czas czuła się nieco oszołomiona, jakby bezustannie znajdowała się na lek
kim rauszu. Wciąż było jej mało wszystkiego, a najbardziej bliskości Besariona.
Gdy upłynął termin wyznaczony ich porozumieniem, nie chciała odchodzić. Le
żała obok niego, wtulona w jego jasne ciało, próbując przekonać go, by pozwolił
jej zostać. W odpowiedzi pocałował jej ramię i powiedział:
– Nie możesz zostać w krainie lodu, bo nie wrócisz do Rzeczywistości.
Elana pomyślała, że może nie byłoby to takie złe. Zamilkła, nie chcąc się na
rzucać Lodowemu Wróżowi. W końcu zadała pytanie, które ją nurtowało.
– Dlaczego postawiłeś mi właśnie taki warunek? Nie uwierzę, że skłonił cię
do tego mój urok osobisty.
Mężczyzna pogładził ją kciukiem po ramieniu. Minęła dłuższa chwila, nim
się odezwał.
– Raz na sto lat potrzebuję kontaktu fizycznego z osobą z Rzeczywistości, by
móc się w niej pojawiać. Jeśli do tego nie dojdzie, nie dam rady wydostać się
z lodowej krainy. Prawda jest taka, że odebrałem ci trzy doby z twojego czasu
w waszym świecie.
Elana kiwnęła głową w zamyśleniu. Rozumiała takie wyjaśnienie i nie czuła
żalu ani złości.
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Kilka godzin później Besarion ofiarował jej piękne, ciepłe ubrania, w których
w ogóle nie czuła chłodu, gdy w końcu udali się na oprószoną śniegiem polanę.
Czarownica nie słyszała rzucanego zaklęcia, nie poczuła przepływu mocy Zimy,
nie zarejestrowała chwili, w której mroźne przebiśniegi przebiły się przez skutą
lodem ziemię i ukazały się na powierzchni Rzeczywistości. Pochyliła się szyb
ko, zerwała trzy kwiaty i schowała je za pazuchę. Uszczęśliwiona odwróciła się,
chcąc podziękować Lodowemu Wróżowi, ale jego już nie było.
Zniknął.
Ku swemu zdumieniu Elana poczuła niepokój i smutek. Pomyślała, że Besarion
chciał oszczędzić jej przykrego pożegnania, więc ukłoniła się w stronę miejsca,
w którym stał jeszcze chwilę wcześniej, po czym odeszła prowadzona wewnętrz
nym instynktem, przemierzając długą drogę, na której końcu czekał ją dom.
Nie obejrzała się, ale gdyby to zrobiła, zobaczyłaby w oddali migoczącą niby
świeży śnieg sylwetkę doczesnego wcielenia Zimy.
***
Mijały tygodnie. Sabat wysyłał Elanę na misje, w których potrzebne były dzia
łania czarownic. Rada chciała wciąż poszerzać swoje wpływy, zagarniać ko
lejne ziemie. Pragnienie pozyskiwania nowych członkiń sabatu ciągle rosło,
dzięki czemu zgromadzenie mogło cieszyć się wzrostem mocy. Elana nie za
pomniała o przygodzie w Przedwiecznym Borze, ale nawał obowiązków spra
wiał, że rzadko kiedy mogła normalnie położyć się spać, za to zwykle po pro
stu padała na łóżko w ubraniu tak zmęczona, że nie dałaby rady się przebrać,
nawet gdyby chciała. Potrzebowała coraz więcej snu, często nie potrafiła się
skoncentrować, a jej myśli w wolnym czasie obsesyjnie krążyły wokół potraw
z cebulą.
A przecież wcale jej nie lubiła.
Po pochłonięciu kolejnego w tym dniu cebularza, Elana doznała olśnienia.
Policzyła szybko w myślach i zamarła z kęsem w ustach, niezdolna do przełknię
cia jedzenia. Dotychczas była zbyt zajęta, by zwrócić na to uwagę, ale teraz stało
się to dla niej oczywiste.
Zmęczenie, nowe smaki, rozkojarzenie.
Elana nosiła w sobie dziecko.
Zaszokowana dziewczyna spojrzała w dół, jak gdyby mogła je zobaczyć. Po
jej ciele rozeszło się przyjemne ciepło.
Czarownica natychmiast pokochała maleństwo, które bezpiecznie spoczy
wało pod jej sercem. Kiedy dotarło do niej, że jedyne, co da dziecku, to życie i nic
poza tym – żadnej miłości, żadnego imienia, które sama by wybrała – zdecydo
wała, że wszystkimi sposobami będzie walczyć o prawo do wychowywania go.
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Gdy ciąża zacznie być widoczna, powie Radzie, kto jest ojcem. Jeśli Bogini Matka
będzie łaskawa, pozwolą jej zachować niemowlę. Jeżeli nie…
Elana poczuła w sobie przypływ determinacji.
Jeżeli nie, to przekonają się, co potrafi wiedźma i czarownica bojowa.
***
Przesłuchanie odbyło się dwa miesiące później. W piątym miesiącu rosnący
brzuch Elany dało się zauważyć gołym okiem. Na spotkanie z najbardziej wpły
wowymi czarownicami i wiedźmami kobieta założyła tradycyjną szatę. Czarny
materiał opływał jej coraz bardziej pękatą sylwetkę.
– Siostra Elana – zagrzmiał głos – oskarżona o współżycie z mężczyzną nie
zaaprobowanym przez Radę.
Dziewczyna wyszła na środek sali, otoczona dwunastoma członkiniami Sa
batu.
– Mów – rzuciła krótko przewodnicząca.
– Siostry – powiedziała Elana, kłaniając się kolejno wszystkim zgromadzo
nym. – W ostatnie przesilenie zimowe udałam się do Przedwiecznego Boru
w poszukiwaniu mroźnych przebiśniegów. Szukałam ich długo, a kiedy nie uda
wało mi się ich znaleźć, rzuciłam zaklęcie mające mnie do nich doprowadzić.
– Jakie to było zaklęcie? – spytała reprezentantka czarownic.
– Pragnienie Serca, siostro. Doprowadziło mnie ono na sam środek boru,
gdzie spotkałam – Elana oczyściła nagle ściśnięte gardło – Lodowego Wróża,
wcielenie boga Zimy.
Wśród zebranych przetoczył się szmer. Jedna z obecnych kobiet zachichotała.
– Zasłabłam. Może z szoku na jego widok, może po prostu ze zmęczenia
i zimna. Lodowy Wróż zabrał mnie do swego domu, nakarmił mnie, zaopieko
wał się mną, a później zaproponował mi układ. Powiedział, że jeśli spędzę z nim
trzy dni i trzy noce, przywoła dla mnie to, czego szukałam. – Elana celowo nie
wspominała o liczbie zebranych kwiatów, wiedząc, że Rada z chęcią położyłaby
na nich łapy. Na wszelki wypadek ukryła je tak, by nikt poza nią ich nie znalazł.
– Przystałam na to. Po wyznaczonym czasie bóg Zimy zabrał mnie na polanę, na
której spełnił swą obietnicę. Później udało mi się wrócić do domu. Dwa miesiące
temu odkryłam, że jestem brzemienna.
Na potwierdzenie swych słów dziewczyna wyprostowała się, eksponując
brzuch.
– Ojcem mojego dziecka jest Lodowy Wróż, najwspanialsza Rado. Błagam
o wybaczenie, zrozumienie mojej sytuacji i możliwość nadania dziecku imienia.
Po tej wypowiedzi uklękła, pochyliła głowę i czekała.
Sekundy wlekły się jak godziny.
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Elana wiedziała, że Rada ma specjalny sposób na porozumiewanie się. Zwy
kle więź można było stworzyć tylko między dwiema czarownicami, ale przy
wódczyniom sabatu udało się obejść ten limit. Po koszmarnie długim czasie ode
zwała się przewodnicząca.
– Czy ten Lodowy Wróż podał ci swoje imię? Albo dał ci dowód na to, że jest
tym, za kogo się podaje?
– Miał na imię Besarion, siostro. Wystarczającym dowodem było miejsce, do
którego mnie zabrał, oraz to, że był w stanie przywołać roślinę do Rzeczywisto
ści.
– Uznałaś to za „wystarczający dowód”? – prychnęła jedna z reprezentantek
czarownic, Mella.
Elana ograniczyła się do pokornego skinienia głową.
– Czy zalegliście więcej niż jeden raz? – dopytywała przewodnicząca.
Elana znów kiwnęła głową, a wspomnienia wywołały rumieńce na jej po
liczkach.
– Czy od tamtej pory byłaś z jakimś innym mężczyzną?
Elana zaprzeczyła.
Znów zapadła długotrwała cisza.
Przewodnicząca Rady, wiekowa wiedźma o całkiem białych włosach, trzy
krotnie uderzyła laską o kamienną podłogę.
– Rada zdecydowała. Siostra Elana, która dopuściła się nielegalnego współ
życia, zostanie osadzona w zamkniętej komnacie do czasu rozwiązania.
Elanie krew napłynęła do głowy.
Nie posłuchały.
Nie uwierzyły jej.
Odbiorą jej dziecko.
– Po porodzie noworodek zostanie nazwany przez Radę Blagą bądź Wymy
słem, zależnie od płci. Stanie się tak na pamiątkę kłamstwa, którym jego matka
próbowała nas oszukać. Siostra Elana zostanie zesłana na Wschód, gdzie przez
dziesięć lat będzie pokutować za swój karygodny błąd. Po tym czasie pocznie
kolejne dziecko z mężczyzną wybranym przez Radę. Taka jest nasza decyzja.
– Nie!!! – wyrwało się Elanie.
Przygotowywała się na to. Posłała zaklęcia bojowe jednocześnie w dwunastu
kierunkach, choć nigdy wcześniej tego nie robiła. Część czarów dosięgła celu,
ale to nie wystarczyło. Pozostałe członkinie Rady zdołały się uchylić, a później
wspólnie obezwładniły dziewczynę. Elana próbowała walczyć, ale nie miała jak
przeciwstawić się kilku tak silnym czarownicom.
– Ostatnio za często mdleję… – zamajaczyła.
Jej świadomość zalała czerń.
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Kolejne miesiące były jednocześnie radością i torturą. Chwile, w których dziew
czyna czuła ruchy dziecka, należały do najszczęśliwszych w jej życiu. W takich
momentach śpiewała, kołysała się i głaskała z czułością rosnący brzuch. Jed
nocześnie życie w całkowitym zamknięciu i odosobnieniu oraz świadomość, że
najprawdopodobniej nie zdoła ochronić maleństwa, sprawiały, że najchętniej
usiadłaby i płakała.
Zamiast tego snuła plany, które pozwoliłyby jej uciec z nowo narodzonym
dzieciątkiem. Jednak nawet w jej umyśle szanse na powodzenie były mizerne.
Mimo to Elana kurczowo trzymała się nadziei, bo tylko ona mogła uchronić ko
bietę przed szaleństwem. Czasem tylko poddawała się poczuciu bezsilności.
– Besarionie – łkała późno w nocy – przybądź i pomóż mi uratować nasze
dziecko.
Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Lodowy Wróż nie przybędzie.
Jego ojczyzną była lodowa kraina i choć mógł pojawiać się w zwykłej Rzeczywi
stości, to z pewnością nawet nie miał pojęcia o dziecku, które poczęło się w cza
sie wspólnie spędzonych trzech dni.
Elana nie żałowała żadnej chwili spędzonej w domostwie Zimy.
W końcu nadszedł jej czas. Zaczęło się od odejścia wód. Chlusnęły wokół niej
raz i drugi, by potem sączyć się przez dwie godziny. Później nadeszły skurcze.
Elana chodziła wokół komnaty, nie mogąc usiedzieć w miejscu. Z czasem skur
cze przybierały na sile, pojawiały się coraz częściej, a rodząca jęczała i posapy
wała przy każdym z nich.
To wtedy przybyła akuszerka wiedźm. Nakazała dziewczynie położyć się
i przyciągnąć nogi do klatki piersiowej. W kilku ostrych słowach wyjaśniła cza
rownicy, jak będzie musiała przeć, by wydać dziecko na świat. Elana skwapliwie
stosowała się do rad, pragnąc, by ból odszedł. Miała nadzieję, że choć przez kilka
sekund będzie mogła przytulić swoje dziecko, nim rozpocznie się walka o nie.
Moment parcia Elana pamiętała jak przez mgłę, jak gdyby to nie działo się za
jej sprawą. Ból rozrywał ją na kawałki, stawał się nie do wytrzymania. Nareszcie
w komnacie rozległ się krzyk noworodka. Chwilę później Elana urodziła łożysko.
Teraz powinna odpocząć, ale jej ciało wciąż było napięte, zastygłe w oczekiwa
niu na nieuchronne.
– To dziewczynka – oznajmiła akuszerka, opatuliwszy dziecko. – Zgodnie
z decyzją Rady nadaję jej imię…
– Ani się waż! – Elana nie dała wiedźmie dokończyć. Zmusiła się do nadludz
kiego wysiłku, jakim była natychmiastowa zmiana pozycji i już trzymała nóż
przy szyi starej akuszerki. – Oddaj mi ją – wysapała.
Wiedźma nie była przygotowana na opór.
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– Zabiją cię za to – wysyczała. – Zginiesz jak twoja matka!
Elana poczuła się jak rażona gromem. Nie dała się jednak rozproszyć i zdecy
dowanym ruchem przygarnęła do siebie niewielkie, kwilące zawiniątko. Czuła,
że po nogach leci jej krew. Założyła, że jeszcze nie przyszła na nią pora i odrzuci
ła myśl o krwotoku. Musiała przeżyć. Musiała to zrobić dla dziecka.
– Co miałaś na myśli? – zapytała akuszerkę, wciąż trzymając nóż przy jej szyi.
– Czerwona Czarownica zginęła, bo chciała cię zatrzymać. – Głos wiedźmy
ociekał jadem. – Nie udało się jej i nie uda się tobie. Zginiesz jak ona.
– Najpierw zabiję ciebie, jeśli nie pomożesz mi stąd uciec. – Elana była sta
nowcza. – Jestem czarownicą specjalizującą się w magii bojowej, a ty jesteś tylko
wiedźmą. Nie umiesz rzucać zaklęć.
– Tutaj i tak sobie nie poczarujesz!
To była prawda. Na komnatę rzucono urok, przez który uwięzione w niej cza
rownice nie mogły korzystać ze swoich mocy. Gdyby nie to, Elana już dawno by
stąd uciekła. Teraz jednak zwlekła się z łóżka, ostrzem noża kazała akuszerce wy
prowadzić się z dotychczasowego więzienia i gdy tylko przekroczyła narysowaną
kredą linię w progu, odetchnęła głęboko, czując, jak staje się coraz silniejsza.
Kiedy moc wracała do ciała Elany, wiedźma wykorzystała sekundę rozpro
szenia swojej przeciwniczki i z całej siły zepchnęła ją ze schodów. Dziewczyna
odbiła się od ściany, jęknęła boleśnie, jej cierpienie potęgował niedawny poród.
Powinna była czegoś się złapać, ale instynktownie przygarnęła do siebie dziecko.
Upadła, a później stoczyła się kolejnych kilka stopni w dół.
Noworodek płakał, nie rozumiejąc, co się dzieje. Jeszcze niedawno znajdował
się w bezpiecznej i ciepłej przestrzeni brzucha matki, a teraz bolesne wstrząsy
przerażały go i krzywdziły. Elana miała wrażenie, że serce jej krwawi, gdy sły
szała ból i strach w głosie dziecka. Ostatkiem sił wstała, dysząc ciężko, i rzuciła
okiem na dziewczynkę, by sprawdzić, czy nic jej nie jest.
Podczas upadku czarownica wypuściła z rąk nóż. Stara wiedźma w kilku pod
skokach pojawiła się przy broni i natychmiast się na nią rzuciła. Jednak Elana
była młodsza i znajdowała się bliżej. Udało jej się chwycić rękojeść i wyciągnąć
przed siebie ostrze dokładnie w momencie, gdy starucha znalazła się tuż nad
nią. Metal zagłębił się w ciele, otarł o żebra. Dziewczyna puściła nóż i odsunęła
się, a umierająca przeciwniczka stoczyła się po schodach.
Czarownica rzuciła na siebie i dziecko pośpieszne czary uzdrawiające, lecz
przestała po kilku chwilach, wiedząc, że jej ucieczka jeszcze się nie zakończyła.
Mimo że z wysiłku kręciło jej się w głowie, z piersi ciekła siara, a po nogach
spływała krew, tuliła do siebie kwilące zawiniątko i ostrożnie pokonywała każdy
stopień. Okazało się, że jej cela znajdowała się na szczycie wieży, więc kobietę
czekała długa droga w dół. Schodząc, minęła ciało akuszerki, na które splunęła.
Niedaleko leżał sztylet, który Elana wzięła ze sobą.
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Pokonawszy schody, zatrzymała się przed grubymi drzwiami. Jakże inaczej
się teraz czuła niż pamiętnego wieczoru, gdy stała przed pięknie zdobionym
wejściem do komnaty w domostwie Lodowego Wróża! Elana wahała się, co po
winna zrobić. Czuła moc stojących na zewnątrz strażniczek. Gdyby była tylko
jedna przeciwniczka, czarownica może dałaby sobie radę, ale z dwiema? Z cór
ką na rękach i po niedawnym porodzie? To właściwie niemożliwe. Nie miała
też gdzie się ukryć. W całej wieży nie było wnęki, która dałaby schronienie jej
i dziecku. Patowa sytuacja.
Elana słyszała, że czas porodu to mocno zindywidualizowana kwestia. Nie
wiedziała, ile godzin rodziła, ale ponoć niektórym czarownicom potrafiło to
zająć nawet dwa dni. Jeśli strażniczki też o tym wiedziały, młoda matka mo
głaby poświęcić chwilę, by wreszcie nakarmić dziecko. Elana popatrzyła bez
radnie na twarz wyraźnie głodnej córeczki i swoje piersi. Pokarm przemoczył
koszulę. Dziewczyna przysiadła delikatnie na skraju stopnia, odchyliła materiał
i niezdarnie przystawiła noworodka do piersi. Dziecko instynktownie chwyciło
brodawkę i zaczęło ssać. Czarownicę zalały uczucia, jakich nigdy nie powinna
poznać żadna przedstawicielka jej rodzaju.
Jeśli wcześniej podejrzewała, że to kłamstwo, to teraz zyskała całkowitą
pewność.
Czuła wspaniałą, niezaprzeczalną miłość matczyną.
Pokochała dziecko, odkąd się o nim dowiedziała. Teraz, gdy trzymała je tuż
przy sobie, wiedziała, że zrobi wszystko, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Bo je
kochała.
Po nakarmieniu niemowlę zasnęło. Elana ułożyła je sobie wzdłuż lewego ramie
nia i wkrótce potem zdecydowanie pchnęła drzwi, wystawiając przed siebie pra
wą dłoń. W tej samej chwili wykrzyknęła słowa mocy i czar trafił prosto w brzuch
pierwszej strażniczki. Magia przebiła trzewia czarownicy, niemal natychmiast po
zbawiając ją życia. W tym czasie druga zamachnęła się mieczem na położnicę. Ela
na uchyliła się, ale ostrze zraniło ją w zakrwawione udo. Syknęła z bólu.
– Fuma! – Młoda matka niemal wycharczała imię strażniczki.
– Nie wiem, co planujesz, ale nie uda ci się – odparła Fuma, krążąc wokół
dziewczyny z dzieckiem.
– To wszystko kłamstwo – powiedziała Elana. – To, że nasza rasa nie kocha
własnych dzieci, że ich nie chce. To wszystko kłamstwo! – krzyknęła. – Kocham
moją córkę bardziej niż własne życie. Pójdź ze mną i postaw się Radzie. Inaczej
odbiorą ci także twoje dziecko.
– To, że wydaje ci się, że kochasz dziecko, już stanowi aberrację. Ale plan
przeciwstawienia się Radzie? To obłęd.
Po tych słowach Fuma ponownie uniosła miecz. W czasie krótkiej wymia
ny zdań zmusiła Elanę do wycofania się z powrotem pod mur. Nim adwersar
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ka uderzyła, lewą ręką wyrzuciła pył, który dotarłszy do Elany, zaczął ją dusić.
Dziewczyna odkryła, że znowu nie może korzystać ze swych mocy.
Zaczynało ją to już poważnie drażnić.
Nim zadowolona z siebie Fuma opuściła ostrze, Elana rzuciła się do przodu,
tuż przy ziemi. Niemal na oślep wbiła nóż w nerkę przeciwniczki.
Fuma zgięła się w pół, ból musiał być nieznośny.
Elana wytargała jej z ręki woreczek z pyłem neutralizującym magię, sypnęła
sporą garść w kierunku przeciwniczki, po czym odeszła.
Nie uszła daleko, gdy spotkała kolejną osobę.
– Mieszanka – wyszeptała Elana z nadzieją. – Proszę, pomóż mi uciec
z dzieckiem!
Przyjaciółka stała naprzeciwko, osłupiała. Patrzyła to na czarownicę, to na
noworodka.
– Urodziłam dziewczynkę – kontynuowała Elana gorączkowo. – Kocham ją,
nie wyobrażam sobie nie wychowywać jej tak, jak śmiertelne kobiety zajmują
się swoimi dziećmi. Proszę, pomóż nam. To nieprawda, że czarownice i wiedźmy
nie potrafią kochać swoich dzieci. Ja potrafię. I moja matka potrafiła, dlatego ją
zabiły!
– Co? – zapytała nieco nieprzytomnie Mieszanka.
– Zabiły ją – wysyczała Elana – bo ona też nie chciała mnie oddać! Akuszerka
wiedźm mi powiedziała!
– Gdzie ona jest? Wypuściła cię?
– Nie żyje.
– Chcesz poświęcić i własne życie dla tego dziecka?
Elana podeszła bliżej. Stała teraz tuż przed przyjaciółką. Wyciągnęła córecz
kę w jej stronę, by mogła zobaczyć malutką, pomarszczoną twarz pogrążonej
w śnie istoty.
– Nie chcę poświęcić własnego życia. Chcę przeżyć je całe razem z nią.
I będę walczyć o prawa innych czarownic i wiedźm do ich dzieci. Z jakie
goś powodu wmówiono nam, że nie umiemy kochać. Ale skoro potrafimy
zakochać się w partnerach, to dlaczego nie miałybyśmy kochać własnego
potomstwa?
Mieszanka analizowała przez chwilę tę myśl. Elana bała się, że przyjaciółka
odmówi, ale ta niespodziewanie skinęła głową.
– Dobrze. Pomo…
Nie zdążyła dokończyć zdania, gdy jej twarz nagle poszarzała, a ciało zwiot
czało i zwaliło się na ścieżkę.
Elana podniosła wzrok i utworzyła tarczę dokładnie w chwili, w której
przedstawicielka Rady posłała czar prawdopodobnie mający ją zabić. Mella
uśmiechnęła się złośliwie.
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– Twoja matka miała dokładnie taki wyraz twarzy, gdy ją zabijałam – powie
działa, zbliżając się.
– Ty ją zabiłaś?! Dlaczego?
– Chciała cię zostawić tylko dla siebie – prychnęła Mella. – Na co miałby jej
się zdać mały, wrzeszczący bachor?
– Wiesz, dlaczego odbieracie czarownicom i wiedźmom dzieci? – Bardziej
stwierdziła niż zapytała Elana.
– Wiem – potwierdziła członkini Rady. – A skoro wkrótce i tak zabierzesz nasz
sekret do grobu, mogę ci powiedzieć. Nie wszystkie dzieci przeżywają. – Mella
nachyliła się, jakby zwierzała się Elanie z sekretu. – Część z nich wykorzystuje
my, by zwiększać własne moce. W ten sposób wzmacnia się każda Rada. Musimy
mieć siłę, by nad wami panować. Nasza rasa jest krnąbrna. Czasem trzeba użyć
siły. Która matka z własnej woli oddałaby nam życie swojego dziecka? Wybiera
my niemowlęta losowo. Czasem ich moc jest ogromna, czasem słabiutka. Ale na
wet marne źródło mocy jest lepsze od żadnego. Dopilnuję jednak, by twój bękart
znalazł się w pechowej grupie.
Nagle Elana poczuła szarpnięcie do tyłu. Padła na plecy, upadek wyrwał jej
oddech z płuc, a jego siła obudziła dziecko, które ze strachu zaczęło płakać. Młoda
matka żywiła nadzieję, że maleństwu nic się nie stało. Rozejrzała się, wciąż dysząc
na ziemi, i zobaczyła zbliżające się do niej ze wszystkich stron czarownice bojowe.
Nagle część z nich znieruchomiała, skóra kobiet pokryła się lodem, a następ
nie ciała rozpadły się w drobny pył. Temperatura powietrza spadła.
Czyjeś ręce zdecydowanym ruchem podniosły czarownicę. Elana zatoczyła
się, a przyjaciel udzielił jej kolejnego wsparcia, pozwalając oprzeć się o siebie.
Dziewczyna nie musiała się obracać, by wyczuć, że tuż za nią stoi Besarion. Jej
serce zatrzepotało.
– To chłopiec czy dziewczynka? – usłyszała ciche pytanie.
– Dziewczynka – odparła, unosząc twarz płaczącego noworodka.
– Nadaję jej imię Dalia. Niech przyniesie szczęście dziecku i jego matce.
Po tych słowach w powietrzu zaczęły wirować piękne, ogromne płatki śnie
gu. Elana zdziwiła się, że nie odczuwa chłodu, który wyraźnie zwrócił uwagę
pozostałych przy życiu przeciwniczek. Także mała Dalia nie wyglądała na nie
zadowoloną. Oczka miała otwarte, a wyraz twarzy pogodny.
Czarownice ponownie natarły. Lodowy Wróż walczył z nimi, a jego ataki
przypominały Elanie taniec. Każdy krok był potrzebny i wyważony, każdy za
mach mieczem z lodu sięgał celu. W powietrzu rozlegał się alarmujący wszyst
kich dźwięk dzwonu, więc wojowniczek wciąż przybywało. Besarion nie dawał
za wygraną, eliminując każdą po kolei.
Tymczasem Elana zaczęła uciekać, mając nadzieję, że uda jej się umknąć
przed Mellą. Czarownica jednak rzucała zaklęcie za zaklęciem i jedno z nich
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trafiło w uciekinierkę. Dziewczyna upadła na kolana, raniąc je. Wszędzie zosta
wiała czerwone ślady.
– Tyle krwi… – wyszeptała.
Nie była pewna, ale miała wrażenie, że przez walkę traci jej zbyt wiele. Groził
jej krwotok. Jednak żeby się tym martwić, najpierw musiała przeżyć.
Uniosła dłoń, by wypuścić czar, który wzbierał w jej wnętrzu, gdy Mella po
nowiła atak. Czarownica znieruchomiała. Poczuła grozę. Nie mogła się ruszać.
Członkini Rady zbliżała się, by odebrać jej Dalię. W ciągu kilku koszmarnych
sekund Mella wyłuskała dziecko ze zmartwiałych rąk Elany.
– Tyle trudu, tyle walki dla tego? Jednego dzieciaka?
To moje dziecko, chciała wykrzyczeć Elana. Krew z mojej krwi, ciało z mojego
ciała. Nie możesz jej skrzywdzić!
Milczała jednak, unieruchomiona przez potężny czar. Walczyła z nim jak
lwica. Jeśli Mella nie zdecyduje się od razu zabić jej córki, być może Elanie uda
się uwolnić spod jej mocy, zanim będzie za późno. Wroga czarownica wciąż pa
trzyła z pogardą na niemowlę. Potrząsnęła zawiniątkiem, a wtedy wydarzyło się
coś, co miało na zawsze zapisać się w pamięci Elany.
Dalia wydała z siebie krzyk, który przyniósł ze sobą lodowe sople, bezlitośnie
wbijające się w piękną twarz Melli. Czarownica wrzasnęła i mocniej wstrząsnę
ła drobnym ciałkiem, drugą dłonią trzymając się za okaleczoną skórę. Chwilę
później na ramieniu członkini Rady pojawiła się dłoń Lodowego Wróża. Twarz
mężczyzny była zbryzgana krwią, jego oczy jarzyły się lodowym błękitem, a usta
wykrzywiał przerażający grymas.
– Nie zbliżaj się do mojego dziecka.
Zdawało się, że głos doczesnego wcielenia Zimy wydobywa się z głębi zie
mi. Nie drżał, nie unosił się. Był stanowczy i pozornie spokojny, a to pogłębiało
brzmiącą w nim furię. Besarion wypowiedział słowo w nieznanym Elanie języ
ku, a ciało Melli, od stóp po czubek głowy, zaczęło zmieniać się w lodową rzeźbę.
Nim zaklęcie objęło dłoń, czarownica puściła kwilące zawiniątko.
Elana patrzyła, jak jej dziecko zbliża się do ziemi.
Siłą woli i matczynej miłości przełamała czar i w ostatniej chwili pochwyciła
noworodka. Z nieopisaną ulgą przytuliła córkę do serca.
– Ciii… – szeptała. – Już jesteś bezpieczna. Jestem przy tobie. Mam cię.
Gdy bitewny kurz opadł, Elana przekonała się, że więcej czarownic i wiedźm
opowiedziało się po jej stronie. Rozgorzała siostrobójcza walka, w której – dzię
ki wydatnej ingerencji Lodowego Wróża – wygrały zwolenniczki pozostawienia
dzieci przy ich matkach. Córka Czerwonej Czarownicy dowiedziała się później,
że takich jak ona było więcej. Były to kobiety pokrzywdzone, które miały już
nigdy nie dowiedzieć się, co stało się z ich dziećmi. Elanie pękało serce, gdy
wyobrażała sobie ich ból. W końcu chciano skazać ją dokładnie na takie samo
144

Luiza Leszczyńska
przykre doświadczenie. Młode adeptki magii poznawały swój rodowód w dniu,
w którym ich matki umierały. Nigdy nie mogły z nimi świadomie porozmawiać.
Gdy położnica wypoczęła i pocieszyła się trochę z nowo odkrytego macie
rzyństwa, przybyła do niej delegacja czarownic i wiedźm. Prosiły, by zgodziła
się zająć stanowisko w Radzie. Poza Mellą więcej członkiń straciło życie w dniu
narodzin Dalii. Te, które przeżyły, zostały na zawsze wygnane za żerowanie na
niewinnych dzieciach.
Elana początkowo nie chciała się zgodzić, ale uległa pod namową Mieszanki,
która na szczęście wyszła cało z zamieszania.
Najtrudniejsze było jednak pożegnanie z Besarionem.
– Muszę odejść – powiedział Lodowy Wróż. – Mógłbym zabrać naszą córkę
do lodowej krainy, ale nie byłabyś szczęśliwa, gdybym to zrobił. Będę was od
wiedzał, gdy ziemię pokryje śnieg. Dbaj o Dalię.
Elana bez słowa skinęła głową.
– Zanim wrócę do mojego domostwa… – zaczął mężczyzna z wahaniem. –
Czy możesz powiedzieć mi, po co były ci mroźne przebiśniegi?
– Chciałam przywołać ducha mojej matki – wyznała czarownica. – Chciałam
zapytać ją, dlaczego zgodziła się mnie oddać. Całe życie za nią tęskniłam. Całe
życie brakowało mi opieki mojej matki. Mojej własnej matki. Tej, która dała mi
życie. Potrzebowałam jednej rośliny, by rzucić odpowiedni czar. Ale teraz wiem,
że ona mnie kochała i umarła, bo chciała mnie wychowywać.
– Jak więc wykorzystasz kwiaty?
Czarownica uśmiechnęła się.
– Stworzę czar, który pomoże nam połączyć dzieci z ich matkami, którym
zostały odebrane. Jestem im to winna za to, że mnie poparły.
Besarion w zadumie przyjrzał się Elanie.
– Twoja matka byłaby z ciebie dumna – powiedział wreszcie.
Serce Elany zalała miłość.

Luiza Leszczyńska
Debiutowała opowiadaniem „Pluszak” opublikowanym w „Magazynie Biały Kruk”. Od
tamtej pory jej teksty znalazły się także w czasopiśmie „Creatio Fantastica”. Lubi opisywać
silne kobiety walczące o swoje prawa, chętnie wykorzystuje przy tym baśniowy sztafaż.
Zawodowo związana jest z mediami, zaś prywatnie cieszy się urokami małżeństwa
i macierzyństwa. W nielicznych wolnych chwilach relaksuje się przy kieliszku dobrego
wina i fantastycznych książkach.
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– Tashi? Na Rasę! Nie spodziewałem się ciebie! – wykrzyknął zaskoczony Sonam,
stojąc w otwartych drzwiach chaty.
– Cześć, tato!
Sonam uściskał syna. Po chwili odsunął się, wpuścił go do środka. Tashi
wyglądał świetnie w szarozielonym mundurze czatuskiej armii.
– Tashi! – zawołała szczęśliwa Zaya, która wyskoczyła nagle spod kołdry
i rzuciła się w kierunku starszego brata.
– Promyczku!
Chłopak zrzucił torbę z ramienia i rozłożył ręce, żeby przytulić młodszą
siostrę. Ojciec odsunął się z półuśmiechem. Nie widzieli Tashiego od trzech lat.
Od tamtej pory Sonam wychowywał córkę sam, a Zaya z sześciolatki wyrosła na
poważniejszą dziewięciolatkę.
– Dobrze, że jesteś! – krzyknęła zadowolona dziewczynka, kiedy brat posadził
ją sobie na ramieniu. – Inaczej spędzilibyśmy kolejne święto rodziny sami!
Tashi spojrzał znacząco na ojca, ale Sonam milczał. Nie miał zamiaru
rozgrzebywać starych kłótni. Nie teraz, kiedy Zaya była taka szczęśliwa. Kiwnął
głową i poklepał syna między łopatkami.
– Odpocznij. Pewnie miałeś męczącą podróż ze stolicy.
***
Sonam zerkał krytycznie na Tashiego znad figurki świętej Rasy, którą starał się
rzeźbić w kawałku drewna.
– A widzisz to? – Chłopak przycisnął palcem nadgarstek, a na skórze
wyświetliły się zielone newarskie cyfry.
Sonam odwrócił z obrzydzeniem wzrok. Imperialna technologia w jego
domu! Zdenerwowany odłożył narzędzia i figurkę.
– O! – krzyknęła Zaya. – Niech mnie Rasa kopnie!
– Zaya, nie bluźnij – upomniał ją ojciec.
– Przepraszam, pala.
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Sonam kiwnął głową z uśmiechem, kiedy zwróciła się do niego formą
grzecznościową oznaczającą ojca. Nigdy nie potrafił się na nią długo gniewać.
Zbyt przypominała mu żonę – Sarnai, odkąd ją stracił, to córka była jego małym
promyczkiem i radością dnia codziennego. Tęsknił za Sarnai, chociaż miała
dobrą śmierć, która pozwoliła jej się zespolić z Rasą i przemierzać wszechświat
na jednym z ich pięknych statków. Jego małżonka może w to nie wierzyła,
ale Sonam był przekonany, że tak właśnie było, i napawało go to dumą, ale
i tak bardzo za nią tęsknił. Wychowywanie małej dziewczynki nie było proste,
wymagało wielkiej cierpliwości. Zwłaszcza że robił to sam bez wsparcia syna,
który wyprowadził się trzy lata temu, żeby oddać się służbie wojskowej.
– A to nie bolało? – zapytała Zaya, wskazując palcem nadgarstek Tashiego.
Tashi roześmiał się.
– Trochę.
Sonam pogładził w zamyśleniu długą siwą brodę i pokręcił głową.
– Bluźnierstwo – wyszeptał.
Tashi zmarszczył czoło i spojrzał na niego.
– Co powiedziałeś, tato?
– Nic – odburknął Sonam.
– Co to w ogóle jest? – zapytała Zaya.
– Dostałem w bazie. Jeśli cokolwiek będzie się działo, dowódca się ze mną
skontaktuje.
– To coś jak list?
– No powiedzmy. A jak naciśniesz tutaj, to połączysz się z dyspozytorium,
a może i nawet z samym Dahorczem.
– Ze stolicą? Tak daleko? W dupę Rasy!
– Zaya – mruknął Sonam.
Syn i córka spojrzeli w jego kierunku, a Zaya wyraźnie się zaczerwieniła. Tashi
nachylił się do niej i wyszeptał coś do ucha. Dziewczynka roześmiała się i objęła
Tashiego w pasie. Sonam odchrząknął, podszedł do szafy i wyciągnął odświętny
dakir w kolorze czerwieni. Tradycyjny czatuski strój sięgał do łydek, miał szerokie
rękawy i wysoki sztywny kołnierz. Wrócił spojrzeniem do swoich dzieci. Tashi tym
razem pokazywał siostrze czarne pudełko, które mieściło się w jego dużej dłoni.
– Tashi – zaczął Sonam spokojnie. – Czy mógłbyś nie pokazywać jej tych rzec
zy?
Tashi wyszczerzył białe zęby, które kontrastowały z jego ciemną skórą.
– To jest kostka danych, tato – powiedział, kładąc pudełko na blacie stołu
przed sobą, i zaśmiał się krótko. – Nic do was nie dociera na tę wieś.
Sonam pogładził w zamyśleniu brodę, otworzył usta, żeby coś odpowiedzieć,
ale Zaya go wyprzedziła.
– Pala uważa, że technologia jest zła – wyszeptała konspiracyjnie w kierunku brata.
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– Zaya, goje – zwrócił się Sonam łagodnie do córki. – Nie rozmawiajmy o tym
przy Tashim, dobrze?
Zaya splotła ręce przed sobą.
– Ale to prawda! Ciągle mówisz, że oddala nas od Rasy! – wykrzyknęła. –
Mówca Derna też tak mówi!
– Tak? – Chłopak uniósł brwi i spojrzał zdziwiony na ojca.
– Twoja siostra za dużo gada – burknął Sonam. – Powinniśmy już iść do
świątyni. Uroczystości niedługo się zaczną.
Tashi pogłaskał siostrę po główce i roześmiał się.
– Nie martw się, Zaya. Mówcy to tylko ludzie, mogą się mylić.
Sonam pokręcił głową i prychnął.
– Rasa nakazuje ich słuchać – upomniał go ostro.
– A kiedy ostatnio rozmawiałeś z Rasą, pala? – zapytał buntowniczo Tashi.
Dotknął opuszką palca kostkę danych. – Teraz jestem dalej od Rasy. – Zdjął palec
z urządzenia. – A teraz bliżej.
Zaya zachichotała, ale Sonamowi nie było do śmiechu.
– Newarska technologia jest obca i zła – powiedział.
– Nie wiesz, co mówisz, pala – odparł Tashi. – Ta technologia daje nam
możliwość rozwoju.
Starszy mężczyzna zacisnął pięść i popukał się w nią w udo, pokazując, że
jego syn zwariował.
– Rozwoju? A czymże jest ten wspaniały rozwój? Na razie jedyne, co robimy,
to sprzedajemy czatuską ziemię newarskim imperialistycznym najeźdźcom
z kosmosu w zamian za kilka błyskotek!
– Rasa dawno nas opuściła. Imperium Newarskie może nas poprowadzić do
gwiazd, pala.
– Bluźnisz – wycedził przez zęby Sonam. – Tylko Rasa ma do tego prawo. Nie
tak cię wychowałem. Mówców się słucha.
– Mama ich nie słuchała – skontrował szybko Tashi.
Sonam zamilkł i zastygł w miejscu. Po chwili pokiwał głową w zamyśleniu.
– Tak, mama pochodziła z zachodniego kontynentu – powiedział cicho, nie
mal szeptem. Zdawał sobie sprawę, że Zaya przechyliła główkę i nasłuchiwała
z zapartym tchem. Rzadko jej opowiadał o Sarnai, mimo że wciąż wypytywała
o matkę. Nie chciał smucić Zayi, a śmierć żony nadal była dla niego trudnym
tematem. – Nie była naszej wiary, ale ty – wskazał palcem na Tashiego – jesteś
moim synem i wychowałem cię na wyznawcę Rasy.
Tashi przewrócił oczami.
– Znowu się zaczyna – mruknął.
– Zaczyna? – zapytał ojciec, marszcząc brwi.
Tashi położył dłoń na nadgarstku w geście obojętności.
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– Zaraz mi powiesz, że mam szanować zdanie Mówcy Derny, bo czy Zespolisz
się z Rasą, zależy od moich poczynań i że wpakuję mamę w Pustkę.
– To prawda.
– Mówca Derna to oszust, pala.
Zaya zachłysnęła się powietrzem i zakryła usta rączkami.
– Tashi! – krzyknęła przerażona.
Sonamowi zrobiło się gorąco.
– Czyżby wojsko tak ci przeżarło mózg?
Tashi jednak nie patrzył na niego, tylko na siostrę.
– Nieważne – powiedział cicho. – Nie przyjechałem się kłócić. Mieliśmy
świętować!
– Tak! – pisnęła uszczęśliwiona Zaya. – Chodźmy pośpiewać piosenki dla
Rasy!
Sonam mierzył się z synem spojrzeniami, ale obydwaj milczeli. W końcu
Zaya pociągnęła Tashiego za rękaw w stronę wyjścia z ich maleńkiej chaty. Tashi
drugą ręką sięgnął do nadgarstka, nacisnął kilka razy skórę i cyfry rozproszyły
się i znikły.
– O nie – powiedział stanowczo Sonam. – To zło zostaje w domu.
– Pala? – Tashi wrócił spojrzeniem do ojca.
– Nie weźmiesz tego do świątyni!
Tashi zignorował zdenerwowane spojrzenie siostry i podszedł do ojca.
– Muszę – wyszeptał pośpiesznie.
– W takim razie nie idziesz – stwierdził Sonam.
– Co?
– Pala! – Zaya zaczęła płakać. – To święto rodziny! Tashi musi iść.
Sonam patrzył synowi prosto w oczy.
– Przez ostatnie trzy lata nie musiał. Zaya, idziemy!
– Nie, pala! Proszę! Czekałam na to!
Mężczyzna zrobił pierwszy krok, żeby wyminąć syna, ale ten złapał go za ramię.
– Nie mogę tego wyjąć – syknął, ale Sonam nie rozumiał. – To jest wszczep,
część mojego ciała.
– Tylko Najwyższy Kapłan może przyjmować obce ciało Wysłannika do sie
bie – wyszeptał przerażony Sonam.
– To nie jest Wysłannik, pala. To coś zupełnie innego.
Sonam przez dłuższą chwilę nie mógł znaleźć w sobie słów. W końcu dał się
ponieść emocjom.
– Wojskowi zatem są rzeczywiście źli – powiedział złowrogim szeptem. –
Przesiąknięci jadem obcego imperium. Przyniosą nam zgu…
Nie zdążył dokończyć. Przerwało mu pukanie. Zaya podskoczyła.
– Sonam Guszri! – rozległ się głos zza drzwi. – Otwórz! Musimy porozmawiać!
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Gospodarz uniósł brwi. Niewątpliwie był to głos Mówcy Derny, wszędzie by
go rozpoznał. Ale dlaczego przyszedł do niego do domu przed ceremonią na
rzecz święta rodziny? Spojrzał na syna, który rozłożył dłonie i pokręcił głową.
Sonam podszedł do drzwi, przy okazji łapiąc Zayę za rękę. Poprawił
kołnierzyk dakiru i otworzył.
Odchrząknął niepewnie, widząc przed swoją chatą tłum mieszkańców wios
ki z kapłanem ze świątyni na czele.
– Mówco – przywitał go Sonam, składając przed sobą palce prawej ręki
w znak Rasy. Pochylił głowę w wyrazie szacunku. – Coś się stało?
Mówca Derna był już starym człowiekiem, koło siedemdziesiątki, z łysą głową,
ale ciągle bujną siwą brodą. Jak na człowieka o potężnym głosie, którym pięknie
inkantował pieśni, był niski i cherlawy. Stał w odświętnym czerwonym dakirze
z odsłoniętym lewym ramieniem. Powtórzył znak Rasy i zajrzał do środka chaty.
Jego spojrzenie spoczęło na Tashim i wytknął go palcem.
– Jego chcemy – wycedził wściekły.
Sonam zerknął na syna przez ramię.
– Nie rozumiem – powiedział spokojnie, ale czuł, jak serce wali mu w piersi
ach. – Tashi dopiero przyjechał.
– Nic nie wiesz, Sonam! – krzyknął Mówca. – Wojskowi mają być niezwłocznie
aresztowani przez Mówców i trzymani w świątyni.
Zaya podbiegła do Tashiego i złapała go mocno za rękę. Chłopak przełknął ślinę.
– Co się stało? – zapytał, a Sonam odczytał w jego posturze napięcie i zagubienie.
Znowu był jego małym synkiem, który potrzebował pomocy i przewodnictwa.
Mówca Derna pokręcił głową, a łzy popłynęły po jego policzkach.
– Nasz Najwyższy Kapłan Rasy został zamordowany w Dahorczu! – krzyknął
zrozpaczony i zrobił ręką symbol Rasy. Pokazał palcem Tashiego, a Sonamowi
odpłynęła krew z twarzy. – To wy to zrobiliście! Ta zdradziecka jahan, Ilia Kasun!
Wojsko przy wsparciu Newarczyków zaczęło walki w stolicy!
Tashi podszedł szybkim krokiem do drzwi, zostawiając zapłakaną siostrę,
i złapał przedramię ojca.
– Niemożliwe!
– Wszyscy Mówcy zobowiązani są zatrzymać żołnierzy w areszcie świątynnym.
Sonam nie słyszał krzyku tłumu ani płaczu swojej córki. Mógł jedynie patrzeć
w tę pełną smutku i niedowierzania twarz swojego pierworodnego syna, który
wyglądał, jakby stracił grunt pod nogami. Najwyższy Kapłan nie żyje – powtórzył
sobie w myślach. Zamordowany przez własną doradczynię wojskową. Najwyższy
nie żyje.
Tashi jest jego synem.
– Tashi nie miał z tym nic wspólnego! – krzyknął w kierunku tłumu i wrócił spo
jrzeniem do pełnego gniewu Mówcy Derny. Zaya łkała za jego plecami. – Zostawcie
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go, proszę. Nie pozwolę mu wyjechać. Poczekamy tutaj, aż dostaniesz wytyczne,
co z nim zrobić. Nie ucieknie.
Zmierzył syna spojrzeniem. Pokręcił głową, nakazując mu ciszę. Uratuje go.
Da mu wsparcie i poprowadzi ku właściwej ścieżce. Mówca Derna stał nieru
chomo. Tłum krzyczał i domagał się wydania Tashiego. Byli wściekli. Spojrzenie
Mówcy padło najpierw na płaczącą Zayę, chwilę później na niedokończoną
figurkę Rasy w drewnie. Spuścił głowę i zastanowił się chwilę, gładząc siwą
brodę. Pochylił się w kierunku Sonama.
– Muszę go zabrać – wyszeptał.
– Proszę. – Sonam przymknął oczy. – On nie ma nic wspólnego ze śmiercią
Najwyższego.
– Jest żołnierzem. Wrogiem Rasy.
– Proszę. – Sonam był bliski łez. – Nie tak… Oni są wściekli. Sam go przyprowadzę.
Derna myślał chwilę, po czym pokręcił głową i nachylił się do Sonama.
– Albo pójdzie z nami dobrowolnie, albo weźmiemy go siłą, Sonam. To wasz
jedyny wybór.
Sonam przełknął ślinę, bardzo powoli odwrócił się do Tashiego i położył mu
dłonie na ramionach.
– Powiedz mi – powiedział szeptem. – Że nie miałeś nic wspólnego z tym
wszystkim.
– Nie, pala – odparł Tashi. – Nie miałem. Przyjechałem się z wami zobaczyć.
Nie uciekałem.
Sonam kiwnął głową. Zaya wtuliła się w nogę brata.
– Nie mogą go zabrać! – krzyknęła.
Tashi kiwnął głową ojcu i uklęknął przed Zayą. Wyszeptał coś do niej. Sonam
w tym czasie zerknął na Mówcę Dernę. Serce tłukło mu mocno w piersi. Nie mógł
pozwolić im tego zrobić. Nie tak! Kiedy umierała Sarnai, obiecał jej opiekować
się dziećmi. Obiecał jej je chronić.
– Nie martwcie się – powiedział Tashi, wstając. – Na pewno wszystko dobrze
się skończy.
Sonam wiedział, że Mówca ma rację. Wiedział, że musi oddać Tashiego.
Wiedział, że Rasa tego od niego wymagała. Poświęcenia rodziny na rzecz większego
dobra. Wiedział, że jego syn sprzeniewierzył się Rasie. Sam przed chwilą miał
zamiar mu to powiedzieć. Chciał wykrzyczeć mu w twarz, że jest zniszczony, że
oddał swoje ciało wrogom Rasy i zapuścił się dobrowolnie w Pustkę. I sprowadzi
ją na innych członków rodziny. Miał świadomość, że przed chwilą chciał mu to
wszystko powiedzieć i pokazać, że popełnia błąd. Chciał go skrzywdzić, tak jak
on krzywdził ich swoim postępowaniem. Ale nie mógł teraz tak po prostu z niego
zrezygnować. Kiedy Sarnai umierała, obiecał żonie, że będzie dla dzieci oparciem
i wesprze je we wszystkim. Obiecał, że wskaże im dobrą ścieżkę.
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Zawiódł. I dzieci, i Sarnai. Zawiódł ich wszystkich. Zawiódł Zayę, bo przez
głupie kłótnie Tashi poczuł się zmuszony wyjechać. Pozbawił swoją córeczkę
brata, którego kochała. Pozbawił siebie kontaktu z synem, którego również
kochał, a który opuścił ich dom i Rasę, bo nie potrafił rozmawiać z ojcem. Bo
ojciec, on – Sonam, nie chciał słuchać. Tashi stoczył się i pozwolił wrogim
najeźdźcom modyfikować ciało.
Poczuł na ramieniu dłoń syna, ale nawet nie spojrzał w jego kierunku.
Zacisnął zęby. Jego uszy przenikał ciągły płacz Zayi, a serce biło szybko i boleśnie.
W głowie widział smutną twarz żony.
– Pala – odezwał się cicho Tashi. – Pójdę z nimi.
Chciał przejść obok ojca, ale Sonam nie ruszył się. Zacisnął palce na framudze
drzwi i spojrzał gniewnie w oczy Mówcy Derny.
– Nie możecie go zabrać, Mówco – wycedził. – Wróćcie do domu i świętujcie
święto rodziny! – krzyknął do tłumu. – Zostawcie nas w spokoju!
Chciał zamknąć drzwi, ale oczywiście nie mógł. Kilku młodszych mieszkańców
wioski, którzy stali za Mówcą Derną, przytrzymało drzwi. Tashi starał się
uspokoić ojca, a Mówca tłum, który napierał na niego. Sonam odepchnął barki
em syna, ale nie zdążył obronić się przed nadlatującym kamieniem. Uderzenie
w głowę pozbawiło go sił. Upadł na kolana, a oczy zaszły mgłą. Próbował walczyć
o utrzymanie przytomności. Słyszał krzyk Zayi. Nienawistny tłum wyciągał
Tashiego za ręce z chaty. Sonam wyciągnął dłoń w jego kierunku, ale zabrali go.
Krew na ustach i ciemność przed oczyma.
***
– Pala – szeptała cicho Zaya. – Czy mogę iść się pobawić na zewnątrz?
Sonam pokręcił głową. Upewnił się, że nikt nie przechodzi obok ich chaty.
– Nie, Zaya. Nie jest bezpiecznie.
Zaya spuściła głowę. Słyszał, że pociąga nosem. Minęło już kilka miesięcy,
odkąd zabrali Tashiego, a dziewczynka codziennie płakała.
– Pala. Ja nie chcę tak żyć! Chcę iść pośpiewać!
– Nie możesz – odparł ostro Sonam.
Zaniosła się głośniejszym szlochem. W oddali usłyszeli strzały.
– Nie jest bezpiecznie – warknął.
– A kiedy będzie?
– Nie wiem – odparł szczerze. – Kiedy impkowie dadzą nam spokój.
– Kiedy?
– Nie wiem – wycedził.
Miał dość sytuacji równie mocno jak Zaya. Nie mieli nic do jedzenia od
dwóch dni, kończyła się woda. A walki nieopodal świątyni nie ustawały. Nie
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mógł mieć pewności, że kiedy wyjdzie, nie zastrzeli go jedna czy druga strona.
Nie mógł ryzykować, że jego córka zostanie sierotą. Nie poradzi sobie bez niego.
Płakała coraz głośniej. Zrobiło mu się głupio, że na nią naskoczył. Miała tylko
dziewięć lat. Nie rozumiała wojny. Szaar! Sam jej do końca nie rozumiał. Czatus
ja za jego dzieciństwa była spokojna, pełna modłów i przyjaźni. Teraz zamieniła
się w krwawą ziemię pełną przemocy, ognia i pożogi. Podszedł do dziewczynki
i przytulił ją.
– Przepraszam, nie chciałem krzyczeć. Musimy być silni. Hm… Pamiętasz?
Pokiwała powoli główką. Zacisnęła zimne palce na jego nadgarstku.
– Tak jak Tashi.
Przełknął gulę, która pojawiła mu się w gardle.
– Jak Tashi – potwierdził.
Teraz miał dwie twarze bliskich w głowie. Smutną, umierającą twarz Sarnai
i pełną spokoju i zdecydowania twarz syna tuż przed tym, jak został rozstrzela
ny przez członków świątynnej społeczności.
– Tashi miał rację, pala – powiedziała sennie Zaya.
– Z czym? – zapytał, zachrypłym z emocji głosem.
– Mówcy to kłamcy. Obiecali go nie skrzywdzić.
Pokiwał głową.
– Masz rację, goje – wyszeptał łagodnie. – A teraz idź spać. Jutro znajdziemy
sobie jakieś zajęcie.
– Dobrze, pala.
Zaya położyła się na boku. Sonam czuwał, dopóki nie zasnęła. Podszedł jeszc
ze raz do okna i nasłuchiwał. Ostrzał okolicznych działek osłabł. Nie wiedział
dokładnie, od ilu dni toczyły się walki, nie liczył, ale miał wrażenie, że trwały
całe jego życie. Podrapał się po bliźnie na skroni, która została mu po uderzeniu
kamienia kilka miesięcy temu, kiedy zabierali Tashiego. Widział syna ostatni
raz na rozstrzelaniu. Próbował się do niego dostać każdego dnia, ale zabroniono
mu wizyty. Potem wojna przyszła również do ich miasteczka i musiał zamknąć
się z Zayą w chacie w obawie przed zagubionym nabojem. Ale bez jedzenia nie
przetrwają. Będą musieli opuścić dom.
Tylko gdzie pójdą?
Spojrzał na śpiącą córkę. Mówcy to kłamcy.
W jego oczach pojawiły się łzy. Chciał przeprosić Tashiego. Chciał cofnąć czas
i nigdy się z nim nie kłócić. Nigdy nie zaostrzyć sytuacji między nimi tak, że syn
uciekł z domu, żeby wstąpić do wojska. Chciałby cofnąć czas i pozwolić Tash
iemu mieć własne zdanie w kwestii wiary, tak jak miała je jego żona. Dlaczego
naciskał? Dlaczego go wypędził z domu w taki sposób? Dlaczego to wszystko się
stało? Raso? Dlaczego Rasa go nie ochraniała? Dlaczego?
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Poranne pukanie zaskoczyło go. Zaya usiadła przestraszona na łóżku, ale
Sonam położył jej dłoń na brzuchu i uśmiechnął się lekko. Starał się być pewny
siebie i łagodny. Dla niej. Chociaż sam czuł przerażenie w środku. Nikt nie
pukał do ich drzwi od tygodni. Nie słyszał strzałów. Nie wiedział, kto mógł stać
za drzwiami. Ale nie miał wyboru. Musiał otworzyć i sprawdzić.
Kilku czatuskich wysokich młodych chłopaków i dziewczyn w czarnych
bluzach.
– Witaj! – powiedziała dziewczyna o długich blond włosach. Miała piegi na
twarzy, a uśmiech szeroki i szczery. Ramię miała obwiązane zakrwawionym
bandażem. – Jesteśmy Obrońcami Wiary. Chcieliśmy zaoferować wam schro
nienie. Tutaj nie jest bezpiecznie.
Sonam przechylił na bok głowę.
– Obrońcy wiary?
– Tak – odparła. – Mówcy z Dahorczu zorganizowali się i walczą z imperial
istycznymi najeźdźcami. My walczymy. Należymy do Czarnej Łzy.
– Czarna Łza, po kazaniu Kamena Atanasa – skomentował cierpko Sonam.
Każdy głęboko wierzący Czatujczyk znał to kazanie o oczyszczającym deszczu
i łzach. Jeden z pięciu kanonicznych tekstów.
Nie powiedział nic więcej.
– Przynieśliśmy wodę i jedzenie – oznajmił chłopak za dziewczyną.
– Jedzenie!
Zaya nagle pojawiła się u jego boku.
– O, cześć mała! – przywitała ją blondynka.
Sonam złapał córkę za ramię i pokręcił głową.
– Nie, dziękujemy. Poradzimy sobie.
– Pala! Jestem głodna!
Sonam syknął na nią. Blondynka wodziła wzrokiem od Sonama do Zayi.
Pstryknęła palcami na chłopaka za sobą i schwyciła od niego dwie paczki
jedzenia.
– To tylko trochę bjaslagu i suszonego mięsa ganova. Nic złego – mówiła,
zerkając na Sonama. – Weźcie, proszę. Jesteśmy w świątyni, jeśli potrzebujecie
więcej. W świątyni jest bezpieczniej. Chroni nas Rasa.
Mężczyzna chciał odmówić, ale Zaya patrzyła w taki sposób na paczki
z jedzeniem, że tylko westchnął i kiwnął głową. Dziewczynka wzięła paczki
i ucieszona pobiegła z nimi do paleniska przygotować posiłek.
– Macie wodę? – zapytał Sonam w końcu, przełamując się.
Dziewczyna uśmiechnęła się szeroko i zrobiła gest, rozkazując pozostałym
wtoczyć do chaty baniak wody. Sonam dostrzegł metalowy pojazd na kółkach,
po bokach świeciły zielone lampki. Wskazał na urządzenie.
– Używacie newarskiej technologii? – zapytał zaskoczony.
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– Nietykalni dali bojownikom o wolność specjalną dyspensę na używanie tech
nologii newarskiej. Musimy ich wypędzić z ojczyzny – powiedział z przekonaniem
chłopak.
Sonam milczał. Cel uświęca środki. Nie spodziewał się tego po wierzących
w Rasę.
– Nietykalni?
– Nie macie radia, co?
– Czego?
– Przyjdźcie do świątyni. Dowiesz się wszystkiego.
– Dziękuję za jedzenie i wodę – mruknął Sonam.
Dziewczyna zasalutowała, układając palce w symbol Rasy, a Sonam zacisnął
szczęki. Zamknął drzwi i zastanowił się, czego będą oczekiwać w zamian za
dostawę.
Odpowiedź miał dostać kilka tygodni później.
***
Pukanie do drzwi.
– Sonam Guszri!
Zaya już stała przy drzwiach i chciała je otworzyć pomimo zakazu. Tylko
Sonam mógł ich dotykać. Ale przez ostatnie kilka tygodni dziewczynka straciła
czujność. Członkowie Czarnej Łzy przychodzili regularnie i opowiadali, jak idzie
wojna. Wojna dwóch ogni. Tak ją nazwali. Przegrywali w Dahorczu, ale nie mar
twili się. Mówili o wielkim planie.
Za każdym razem, kiedy członkowie Czarnej Łzy przekraczali próg jego
domu, Sonam czuł się niepewnie. Ale nie miał wyjścia. Musiał ich przyjmować.
Dawali im wodę i jedzenie. Inaczej nie mieliby, jak tego zdobyć.
Otworzył drzwi.
– Witaj, Gajasz – przywitał blondynkę.
– Sonam! Mam doskonałe wieści!
Weszła bez zaproszenia do środka i przytuliła wesołą Zayę. Tym razem
zdawała się być sama.
– Nietykalni będą wdrażać wielki plan!
Sonam zamknął za nią drzwi i przypatrywał się Gajasz z założonymi rękoma
na piersiach. Zaya krzyknęła coś uradowana, ale jej ojciec był pewien, że dziew
czynka nic z tego nie rozumiała.
– Chciałabym zabrać Zayę do świątyni – powiedziała Gajasz z łagodnym
uśmiechem. – Są już tam jej koleżanki i koledzy. I ciebie, Sonam – dodała. – Tu
wkrótce może nie być bezpiecznie.
– Mogę, pala?
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Sonam poczuł szybsze bicie serca i pokręcił głowa.
– Zaya nigdzie z tobą nie pójdzie, Gajasz – powiedział spokojnie.
– Jest potrzebna w wielkim planie. Jak my wszyscy. Ty też. Nietykalni przemówi
li. Wielki plan rozpoczyna się wkrótce. Musimy pomóc.
– Co to za wielki plan? – zapytał sceptycznie. – Dahorcz padł kilka dni temu.
Wojska czatuskie i newarskie kontrolują wszystko wokół.
– To się zmieni, Sonam – powiedziała spokojnie Gajasz.
Przed chatą rozległy się podniesione głosy. Gajasz uśmiechnęła się szeroko
i otworzyła drzwi.
– Chodźcie, zaraz będą to ogłaszać.
Zaya złapała go za rękę i pociągnęła do wyjścia. Odkąd Czarna Łza była w mi
asteczku i świątyni, poruszali się bardziej swobodnie, ale Sonam nadal nie czuł się
pewnie na zewnątrz. Rozglądał się po tłumie mieszkańców. Na środku wioskowe
go placu znajdował się wielki opancerzony pojazd zrobiony na wzór newarskich
czołgów, a przed nim stało kilku mówców w ozdobnych zielono-szarych dakirach.
Jeden z nich przemawiał.
– Atakujemy Dahorcz! – zawołał z entuzjazmem. – Ogłaszamy kod Kasun!
Wszyscy się przydacie! Chodźcie z nami do świątyni. Przysłużycie się Rasie. Pr
zyniesiecie śmierć newarskim impkom i zdrajcom Rasy.
Sonam zatrzymał się i przytrzymał blisko Zayę. Gajasz stała kawałek przed
nimi.
– Co to znaczy, Gajasz? Co planują zrobić?
Zerknęła na niego przez ramię.
– Dzieci są szczególnie potrzebne – kontynuował Mówca. – Nikt nie spodziewa
się, że będą walczyć. Damy im błogosławieństwo Rasy i wyposażymy w technologię
siejącą zniszczenie wśród wrogów! Jesteście z nami?
Sonam nie chciał słyszeć więcej. Walczące dzieci. Jego Zaya! Złapał córkę moc
niej za rączkę i zaczął się wycofywać.
– Pala! Ja chcę pomóc! – krzyknęła do niego dziewczynka.
Sonam syknął na nią uciszająco. Tłum wiwatował. Gajasz odwróciła się
i zobaczyła, że się oddalają. Zmarszczyła czoło i podeszła do nich szybko. Złapała
Zayę za drugą rękę, uśmiechając się do niej łagodnie.
– Chcesz pomóc Rasie, prawda?
Sonam schwycił ramię Gajasz i odepchnął ją od córki.
– Nie dotykaj jej!
– Sonam – wycedziła przez zęby. – Brałeś od nas jedzenie i wodę, załataliśmy ci
dziury w dachu, pozwoliliśmy spokojnie żyć. Teraz czas spłacić dług.
– To nie było za darmo? – zapytała niewinnie Zaya. Miała łzy w oczach.
Sonam, gdy tylko upewnił się, że nikt z tłumu nie patrzy, a Mówcy są zajęci
omawianiem szczegółów technologii, podjął działanie. Wymierzył uderzenie
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łokciem w szczękę Gajasz. Użył tyle siły, że natychmiast padła na ziemię. Zayi
wymsknął się okrzyk zdziwienia. Ojciec wziął ją na ręce i zaczął biec.
Wbiegł do chaty. Zaya zanosiła się głośnymi szlochami, kiedy postawił ją na
podłodze. Wyjął jedzenie z szafki, suszone mięso, biały bjaslag i przelał szybko
pozostałą wodę do trzech małych butelek. Będą musiały im wystarczyć. Zarzucił
sobie na ramiona płaszcz, córce założył kurtkę.
– Pala, gdzie idziemy?
– Jak najdalej stąd – odparł, siląc się na spokój,
***
– Pala? Nie kochasz już Rasy?
Odważył się zatrzymać dopiero wieczorem, daleko poza wioską.
– Dlaczego tak uważasz?
– Odmówiłeś walki w imię Rasy. Znaczy, że już jej nie kochasz.
Sonam uśmiechnął się i przytulił ją do siebie.
– Kocham, ale ciebie, córeczko, kocham bardziej.
Uśmiechnęła się szeroko i wtuliła się w jego pierś zadowolona.
– Teraz śpij. Czeka nas daleka droga.
Zaya pokiwała główką, a on uniósł wzrok i przyglądał się gwiazdom.
***
Newarscy żołnierze w czarnych mundurach z wielkimi hełmami, przez które
nie było widać twarzy, wpuścili Sonama i Zayę do Dahorczu i nazwali ich
uchodźcami.
Zaya otwierała z zachwytem oczka. Pierwszy raz była w mieście. Dopytywała
się o każdy szczegół. Sonam do tej pory był w Dahorczu dwa razy w życiu.
Zmiany, przez które przechodziła stolica, były dziwne i niepokojące. Ulice pa
trolowane przez wojskowych – czatuskich i newarskich żołnierzy. Wszędzie
nowoczesne newarskie technologie, których Sonam nie potrafił nawet nazwać.
W powietrzu czuć było napięcie. Ludzie chodzili ze spuszczonymi głowami. Na
ścianach domów dostrzegli graffiti nawołujące Rasę do powrotu na Czatusję.
– Pala? – odezwała się Zaya, kiedy przechodzili obok żebraka wyciągającego
w ich kierunku dłonie. – Czy tu zawsze jest tak cicho?
– Nie – odparł ze smutkiem.
– Mówiłeś, że to miasto śpiewu.
– Tak było kiedyś, Zaya. Kiedyś na każdej ulicy ktoś śpiewał ku czci Rasy.
– Co się stało?
– Wojna, kochanie.
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***
– Źle zrobiliście, że przybyliście do Dahorczu – powiedział starzec w pocze
kalni budynku zamienionego na tymczasowe biuro imperialne do spraw
uchodźców.
– Uwierz mi, że w świątyni Dżashani było o wiele gorzej – odrzekł Sonam.
Uśmiechnięta Zaya bawiła się z innym dzieckiem w kąciku. Pomimo nie
pokoju, jaki w nim wzbudzały technologie wokół, Sonam czuł, że są daleko od
wojny i od Czarnej Łzy, która chciała posłużyć się jego córką w swojej walce.
Tutaj czuł wewnętrzny spokój.
– Gorzej? – zapytał zaskoczony starzec. – Nie jesteście tu długo, co przyjacielu?
Sonam pokręcił głową.
– Od wczoraj.
– Nie zdążyliście jeszcze nic zobaczyć.
– Co masz na myśli?
Starzec przyglądał mu się z politowaniem i łagodnym uśmiechem.
– Zabijają wiernych. Mówcy znikają w nocy i nikt ich więcej nie widzi.
Niedawno mogłem swobodnie rozmawiać z czcigodnym Jamuką Sabą. A teraz…
– Starzec pokręcił głową. Nachylił się do Sonama. – Mordują ich. Po cichu. Ale my
wiemy. Rasa niech im wybaczy, kiedy wrócą na Czatusję.
– Kto? Kto to robi? Newarczycy?
Starzec kiwnął głową.
– I czatuscy żołnierze.
Sonam wciągnął mocno powietrze. Zrobiło mu się niedobrze. Czy to prawda?
Przyjrzał się starcowi i przymknął oczy.
– Nie ma więc bezpiecznego schronienia przed wojną – wyszeptał.
– Jest. Poproś ich. – Rozłożył dłonie w geście bezradności. – Poproś Newarc
zyków, żeby pozwolili ci lecieć z córką w gwiazdy. Mają tam stację. Przyjmują
uchodźców do pracy. Tam jest lepiej.
– Ty chcesz tam lecieć?
Starzec pokiwał głową.
– Tam musi być lepiej – wyszeptał. – Bo tutaj… – Poklepał się po nadgarstku. –
Tutaj jest Pustka. To miasto przesiąknięte jest strachem, przyjacielu.
Sonam zapatrzył się na córkę, jaka była szczęśliwa, kiedy w końcu po wielu
miesiącach mogła pobawić się z innym dzieckiem, mimo że chłopiec, któremu
podawała klocki, był o wiele mniejszy od niej.
– Mój wnuk leci ze mną – powiedział starzec. – Stracił rodziców w walkach.
Musisz dać im powód, dlaczego chcesz opuścić Czatusję.
– Straciłem syna – przyznał szeptem Sonam.
Starzec przyłożył kciuk do serca w geście ubolewania. Sonam kiwnął głową
w podziękowaniu i przełknął ślinę.
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Czy musiał opuścić ojczyznę, żeby ochronić córkę? Raso, dopomóż!
***
Usiedli w fotelach, a jeden Newarczyk pomógł im zapiąć pasy. Sonam pocił się
i czuł bardzo nieswojo i niepewnie w technologicznej puszce zwanej promem
kosmicznym. Niech mu Rasa wybaczy za używanie technologii. Niech mu Rasa
wybaczy za wszystkie złe rzeczy, które myślał o Tashim i jego przyjęciu imperial
istycznych technologii. Nie był lepszy od niego. Zaya siedziała obok i przerażona
ściskała w rękach kurtkę. Sonam objął ją ramieniem i przyciągnął nieco do siebie.
– Boję się, pala – wyszeptała Zaya.
– Ja też – przyznał. – Ale jesteśmy razem. To najważniejsze.
Uśmiechnęła się lekko i w tym momencie Sonam wiedział, że robi dobrze. Sarnai
byłaby z niego dumna. Był przewodnikiem dla Zayi. Leciał w bezpieczne miejsce.
Na stacji kosmicznej New Hope będzie bezpiecznie.
Musi być.
***
Trzymał Zayę za rękę, kiedy wchodzili na stację przez śluzę. Szli powoli przez
stalowy szeroki korytarz z innymi czatuskimi uchodźcami. Nikt z nich nigdy
wcześniej nie był w kosmosie. Słyszeli tylko opowieści i mieli niejakie pojęcie
po filmiku instruktażowym wyświetlanym wcześniej w budynku adminis
tracji w Dahorczu. Sonam starał się pamiętać wszystkie zasady przebywania
w przestrzeni kosmicznej, ale myśli gubiły się wśród szczęku żelaza i otwiera
nych grodzi, które miały ich doprowadzić do portu stacji New Hope. Na ścianach
wisiały plakaty informujące o procedurze przyjęcia na stację, w języku newar
skim i czatuskim. Identyfikacja, pobranie krwi, instalacja wszczepów, transport
i rejestracja zamieszkania oraz życzenia miłego pobytu na stacji. Na każdym
plakacie znajdowała się informacja o możliwym aresztowaniu w wypadku
niezastosowania się do poleceń.
Sonama ogarnął strach, ale fakt, że trzymał blisko siebie Zayę, dodawał mu
otuchy.
W końcu doszli do bramki, przy której stał Newarczyk w mundurze, jak się
domyślał, Straży Granicznej. Czarny ubiór z emblematem tarczy, w ręku trzymał
wąską płytkę, którą Czatujczyk pierwszy raz widział jeszcze w Dahorczu. Data
pad. Sonam wyjął wolną ręką z kieszeni dokumenty, które zostały mu wydane
przez władze newarskie. Dowody tożsamości jego i Zayi. Podał strażnikowi, a ten
zeskanował je datapadem i pokiwał głową. Ojciec z córką rozglądali się po hali,
w której się znaleźli. Kilkanaście bramek i tłum uchodźców.
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– Przyłóż kciuk – rozkazał strażnik.
Sonam wrócił spojrzeniem do niego i przyłożył ostrożnie palec do datapada.
Strażnik zamruczał coś pod nosem.
– Sonam Guszri i Zaya Guszri – powiedział strażnik. – Nadgarstki.
Poczuł, że Zaya chce się wyrwać z jego uścisku, zrobiła krok do tyłu. Sonam
uśmiechnął się przepraszająco do strażnika, który miał zniecierpliwiony wyraz
twarzy. Ukucnął przed córką i pogładził jej delikatny policzek kciukiem.
– Zaya – wyszeptał. – Tłumaczyłem ci. Muszą wziąć od nas krew i dać nam
wszczepy, takie jakie miał Tashi, pamiętasz?
– Ale ja nie chcę! Rasa mnie opuści!
Sonam zacisnął zęby i spuścił głowę. To jego wina, że tak myślała. Sam się
tego obawiał, ale co innego mu zostało?
– Nie opuści – skłamał szeptem.
Zaya patrzyła mu prosto w oczy, a on starał się uśmiechnąć.
– Nie mamy czasu – powiedział strażnik nad nimi. – Albo wchodzicie, albo
wracajcie na prom.
– Wchodzimy – zapewnił go Sonam. Spojrzał pytająco na córkę. – Zrobimy to
i pójdziemy odpocząć, co ty na to?
– W nowym domu?
– W nowym domu – potwierdził wesoło, widząc, że jej opór osłabł.
– Dobrze, pala.
Wyciągnęła rękę w kierunku strażnika. Zza jego pleców wychyliła się New
arka, która uśmiechnęła się lekko do Zayi i przycisnęła do jej przedramienia
coś, co wyglądało jak pistolet. Automatyczne pobranie krwi zakończyło się.
Zaya skrzywiła się i rozpłakała. Lekarka przystawiła to samo urządzenie do
wyciągniętej ręki Sonama. Zapiekło.
– Teraz to – powiedziała kobieta i przyłożyła szybko Zayi drugie urządzenie.
Dziewczynka krzyknęła głośno. Ojciec ścisnął jej drugą dłoń i objął ramieniem.
– Proszę wstać – poleciła lekarka w jego kierunku.
Sonam uśmiechnął się lekko, wstał i wystawił nadgarstek w kierunku New
arki. Instalacja wszczepu rzeczywiście bolała. Skrzywił się i zacisnął szczęki. Nie
chciał krzyknąć, żeby nie pokazać córce, że jego też bolało. Krew odeszła mu
jednak z twarzy i oblał go zimny pot. To nie było przyjemne.
– Sygnał jest stabilny – orzekła po chwili kobieta.
Strażnik kiwnął głową i wskazał im ręką, gdzie mają iść dalej.
***
Musieli zameldować się w przyczółku dla uchodźców na trzydziestym pozi
omie. Podróż kolejką elektromagnetyczną – taką nazwę odczytał Sonam
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z plakatów – trwała jeszcze ponad godzinę. Zaya zdążyła zasnąć mu na kola
nach. Podekscytowana przez pół drogi bawiła się swoim wszczepem w prze
dramieniu. Wyświetlała i gasiła cyfry na skórze, dopóki nie zasnęła. Sonam nie
chciał patrzeć na swoją rękę. Napawało go to obrzydzeniem.
Do przyczółku zaniósł Zayę na rękach.
Przyjęto ich serdecznie i miło.
Przyczółek był po prostu dużą halą z wieloma łóżkami rozstawionymi
w rzędach. Wskazano mu dwa z nich, które im przydzielono. Sonam rozglądał
się po pomieszczeniu z ciężkim sercem. Wszędzie biegały dzieci, bawiąc się
i śmiejąc. Przynajmniej to sprawiło, że poczuł się nieco lepiej. Położył Zayę na
łóżku i przykrył ciepłym kocem, który znalazł na posłaniu. Usiadł na drugim
i przyglądał się córce, kiedy słodko spała.
Byli bezpieczni. Daleko od wojny. Uchronił ją. Uśmiechnął się lekko do sie
bie. Uniósł oczy ku górze i podziękował w myślach Rasie za pomoc. Bez niej na
pewno by mu się nie udało.
– Bracia i siostry! – rozległ się czyjś głos.
Sonam spojrzał na środek hali. Stał tam człowiek w odświętnym dakirze
i uśmiechał się.
– Witajcie na New Hope! Widzę dużo nowych twarzy! Cieszę się, że tu jesteście!
Razem zbudujemy tu nową społeczność Rasy! Czarna Łza odprawia wspólne
modły w korytarzu A poziomu dwudziestego drugiego, a Administracja stacji
obiecała nam oddzielne pomieszczenia w nowo budowanych niższych poziom
ach.
Sonam odwrócił spojrzenie. Znowu Czarna Łza.
– Pala?
Uśmiechnął się do córki, która obudziła się, usiadła na posłaniu i przyglądała
mu się badawczo.
– Czy już jesteśmy bezpieczni? Martwię się.
Sonam przesiadł się obok niej i przytulił do swojej piersi. Uśmiechał się lekko,
choć w oczach pojawiły się łzy.
– Jestem z tobą. Zawsze będę. Dopóki jesteśmy razem, jesteś bezpieczna.
– Kocham cię, pala.
– Ja ciebie też, promyczku.
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Rocznik ’88, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku mongolistyka i ty
betologia. Posiadaczka czarnego pasa taekwon-do i fascynatka języków orientalnych oraz
historii Azji Środkowej, które stanowią inspiracje do tworzenia własnego uniwersum.
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Czarny samochód zatrzymał się przed bramą instytutu. Wartownik podszedł,
dając gestem znak, aby kierowca opuścił szybę. Kiedy upewnił się, że gość jest
tym, kogo oczekują, przekazał wiadomość z prośbą o otwarcie bramy.
Młody, elegancko ubrany mężczyzna siedzący na tylnym siedzeniu
obserwował okolicę przez zaciemnioną szybę. Kompleks budynków zbudowano
w niecce między górami, z dala od miast i siedzib ludzkich. Już kilometr przed
bramą, na wąskiej górskiej drodze zatrzymały ich szlaban i pierwsza kontrola.
Sam ośrodek otoczony został podwójnym metalowym płotem, zakończonym
drutem kolczastym.
Brown nie był pewien, czym właściwie zajmuje się instytut i jakie prowadzi
badania, ale nic go to nie obchodziło. Na papierze oświadczył, że przyjeżdżając
tam, zobowiązuje się do zachowania tajemnicy względem tego, co mógłby
na miejscu zobaczyć lub usłyszeć. Ale nie planował się nawet rozglądać.
Zależało mu tylko na tym, żeby sprowadzili Milę z powrotem do świata żywych.
Nie dosłownie oczywiście. Nie potrzebowała wskrzeszenia, choć nie potrafił już
inaczej na to patrzeć.
Bentley niemal bezgłośnie sunął po gładkim podjeździe, lawirując między
budynkami instytutu i zadbanymi, nisko przystrzyżonymi trawnikami. Kiedy
się zatrzymał, doktor Davis już czekał. Pasażer wysiadł z samochodu, przywitał
się i obaj ruszyli w stronę budynku.
– Mam nadzieję, panie Brown, że zapoznał się pan ze wszystkimi
dokumentami – oświadczył lekarz, kiedy zamknęły się za nimi drzwi gabinetu.
Wnętrze było przestronne i elegancko urządzone, ale panował w nim stu
dencki nieład. Doktor Davis nie robił wrażenia kogoś, kto miałby czas przejmować
się odkładaniem rzeczy na miejsce. Zdawał się w ogóle nie mieć czasu na nic,
o czym świadczyły jego rozbiegane spojrzenie, nieustanne zerkanie na zegarek
i bezwiedna, nerwowa zabawa cyferblatem.
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– Tak – skłamał mężczyzna.
W rzeczywistości nic nie przeczytał. Zrobili to za niego prawnicy.
Doktor zatrzymał na nim uważne spojrzenie, jakby wyczuł kłamstwo,
ale tylko chrząknął w odpowiedzi i przesunął na bok plik papierów leżących
na biurku.
– Zdaje pan sobie sprawę z tego, że metody, których używamy, są jesz
cze na etapie badań i nie zostały oficjalnie uznane za procedury medyczne
ani przez departament zdrowia, ani przez żadne organizacje zajmujące się
ochroną z
 drowia?
– Oczywiście.
– I rozumie pan, że wiąże się to również z tym, że w razie niepowodzenia
nie będzie pan mógł mieć w stosunku do nas żadnych roszczeń ani ubiegać się
o odszkodowanie, prawda? Zabieg oficjalnie nigdy nie będzie przeprowadzony.
Brown mimowolnie uśmiechnął się na myśl o odszkodowaniu. Czego jak cze
go, ale pieniędzy mu nie brakowało. To one tak naprawdę otworzyły mu drzwi
instytutu. Gdyby ich nie miał, z pewnością nie dostąpiłby zaszczytu tej rozmowy,
o samym zabiegu nie wspomniawszy.
– Jak najbardziej – przytaknął.
– Dobrze.
– Ale ona nie będzie królikiem doświadczalnym, prawda? – upewnił się
Brown tonem świadczącym o tym, że nie ma na to jego zgody.
– Wie pan – lekarz wykrzywił się w niezrozumiałym grymasie – wszystko,
co tutaj robimy, to doświadczenia. Badania. Tym się zajmujemy. Jeśli chce pan
opracowane i sprawdzone metody, proszę się zgłosić do placówki medycznej.
My jesteśmy placówką naukową.
– Wiem. Chodzi mi tylko o to, czy już to robiliście. Mówiono mi, że tak.
Że macie w tym doświadczenie.
– Doświadczenie to słowo trochę na wyrost. Nie mogę też wypowiadać się
na temat prowadzonych przez nas badań, ale mogę pana zapewnić, że w ośrodku
znajdują się osoby, które udało się wybudzić.
– Widziałem osoby, które udało się wybudzić – odparł Brown
chłodno. – Zależy mi na tym, żeby Mila była cała i zdrowa.
Spojrzał stanowczo na lekarza, ale zaraz potem powędrował wzrokiem
na symbol solara wiszący na ścianie. Nieprzyjemny dreszcz przebiegł mu po ple
cach. Taki sam symbol wykwitł prawie dwa lata temu na karku Mili. Nie tylko jej
zresztą. Przez kilka ostatnich lat odnotowano setki tysięcy przypadków na całym
świecie. Niewiele w skali ludzkości, jednak kolejne pojawiały się z bezlitosną
regularnością, a lekarstwa nadal nie było.
Początkowo uważano to za chorobę, aby z czasem zorientować się, że ciemne
plamy w kształcie ośmioramiennej swastyki o półkolistych ramionach są
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 fektem działania pasożyta, a nie dziwaczną mutacją komórek. Solar – wirujące
e
słońce, jak niektórzy go nazywali – pojawiał się znikąd i mógł zaatakować
każdego. Teoretycznie. Statystyki pokazywały wprawdzie, że zdecydowanie
częściej atakuje mężczyzn niż kobiety oraz nastolatków i osoby starsze zamiast
ludzi w sile wieku, a jednak Mili, mimo iż ledwie się w te statystyki wpasowała,
również nie darował.
Pamiętał, jak znalazł ją w łóżku. Spanie do południa nie było normalne w jej
przypadku, więc poszedł zobaczyć, czy wszystko z nią w porządku, ale nic nie
było w porządku. Wyglądała jak martwa. Oczy miała otwarte, lecz spojrzenie
puste i zamglone. Twarz spokojną, jakby zamyśloną. Nie reagowała na jakiekol
wiek bodźce. Zasnęła, jak tysiące ludzi przed nią.
Solar na karku dotychczas był niemal jak wyrok śmierci.
– Zrobimy, co w naszej mocy, aby jej pomóc. – Głos doktora wyrwał go
z rozmyślań. – Spróbuję wyjaśnić panu, na czym polega problem i w jaki sposób
staramy się sobie z nim poradzić.
Mężczyzna sięgnął do szuflady w biurku i wyjął niewielki trójwy
miarowy model solara. Całego, włącznie z tym, co siedziało głęboko
pod skórą zainfekowanego.
Brown chciał odwrócić wzrok od cienkich, meduzowatych ramion i niewiel
kich, acz ostrych szczypiec, przypominających wampirze kły. A może tylko jemu
się z nimi kojarzyły, bo służyły do tego samego, co wampirom. Podtrzymywały
stworzenie przy życiu, żerując na swoim żywicielu.
Naoglądał się już grafik z solarami, czytał artykuły, ale za każdym razem
pasożyty napawały go takim samym obrzydzeniem i niechęcią, szczególnie
odkąd jeden z nich zagnieździł się w jego Mili. Jego niewinnej, słodkiej Mili,
zabierając jej wszystko.
– Solar wczepia się w okolicach karku i atakuje kręgi szyjne. Najczęściej trzeci,
czwarty lub piąty. Oplata kręg i infekuje nerwy rdzeniowe, doprowadzając
do tetraplegii, czyli paraliżu czterokończynowego – powiedział lekarz,
sięgając po stojące obok kościane popiersie i przykładając do niego model
solara. – Normalnie tetraplegia występuje w przypadku uszkodzenia nerwów
rdzeniowych na skutek urazu lub chorób i jest nieodwracalna. Można jedynie
łagodzić jej przebieg poprzez rehabilitację.
Brown skinął głową na znak, że zdaje sobie z tego sprawę. Rehabilitację
Mili rozpoczął bez zbędnej zwłoki. Została otoczona wianuszkiem pielęgniarek
i fizjoterapeutów, którzy spędzali przy niej codziennie długie godziny.
– Tym, co działa na korzyść pacjentów zaatakowanych przez solara, jest
fakt, iż nie uszkadza on nerwów, a jedynie infekuje je. To daje nam pewną
nadzieję na usunięcie go bez naruszania nerwów i pełne wyzdrowienie
pacjentki. – Lekarz obrazowo odsunął plastikowe stworzenie od kremowego
165

Pójdziemy w stronę słońca
szkieletu. – Zabieg powinien przywrócić pana żonie dawną sprawność
i pełnię świadomości.
– I to jest możliwe?
Brown spojrzał na lekarza z mieszaniną nadziei i sceptycyzmu. W wielu
zakątkach świata usuwano już solary, ale do tej pory zawsze odbywało się
to kosztem sprawności fizycznej. Nie słyszał jeszcze o tym, żeby udało się
kogokolwiek wybudzić, nie doprowadzając do jego paraliżu w trakcie operacji.
Rodziny zainfekowanych stawały przed trudnym wyborem: czy pozostawić
chorego w jego śpiączkowym stanie, z solarem, czy wybudzać go, przywracając
mu świadomość, ale skazując na całkowite upośledzenie ruchowe. Słodka
egzystencja bez bólu i życia czy świadome cierpienie? Brown nie godził się ani
na jedno, ani na drugie.
– Nad tym właśnie pracujemy. W przypadku pana żony możemy mówić
o szczęściu. Solar zaatakował piąty kręg, co daje nam najlepsze rokowania.
Powiem panu szczerze, że nie podjęlibyśmy się operacji, gdyby zaatakowane
były czwarty lub trzeci kręg.
– Będzie mogła chodzić i mówić? Wróci do siebie?
– Jeśli operacja się powiedzie, będzie mogła chodzić i mówić. Będzie pamiętała,
kim jest i co robiła przed zainfekowaniem. Nie zauważyliśmy do tej pory, aby
solary negatywnie wpływały na pracę mózgu. Powinno być dokładnie tak, jakby
dopiero się obudziła.
– Czy będzie pamiętać cokolwiek z ostatnich dwóch lat? Czy zaatakowane
osoby zachowują jakąkolwiek świadomość?
Przez długie miesiące sam próbował znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Siadał na skraju łóżka, mówił do niej, śpiewał, prosił, błagał, krzyczał…
Wszystko na nic. Słyszał historie ludzi przekonujących, że ich bliscy w śpiączce
czy po ataku solara porozumiewają się mrugnięciami, jednak niczego podob
nego nie zaobserwował u Mili. Czasem otwierała oczy, ale nie było w nich
nic. Jakby ktoś wyssał z niej życie, zostawiając tylko pustą, napędzaną biolo
gicznymi mechanizmami maszynę. Nie reagowała na czuły dotyk ani na ból.
Próbował wszystkiego.
– Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć – stwierdził lekarz. – Badając
aktywność mózgu osób zainfekowanych, dochodzimy do naprawdę dziwacz
nych wniosków, które niczego niestety nie rozjaśniają.
– Jak dziwacznych? – zapytał Brown ostrożnie.
Doktor zatrzymał na nim uważne spojrzenie, jakby zastanawiał się, czy chce
kontynuować temat. W końcu jednak westchnął krótko i zaczął mówić dalej:
– W stanie głębokiej śpiączki najczęściej nie rejestrujemy żadnej aktywności
mózgu. Badając reakcje chorego na bodźce i obserwując pojawiające
pod ich wpływem drgania encefalogramu, możemy szacować, jakie są szanse
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na wybudzenie. W przypadku osób zainfekowanych solarem sprawa wygląda
nieco inaczej. Aktywność mózgu przypomina tę podczas fazy REM, głębokiego
snu, w którym doświadczamy marzeń sennych, z tą różnicą, że nie rejestrujemy
żadnej aktywności gałek ocznych ani aktywności mięśniowej, które podczas snu
się jak najbardziej pojawiają. Działają tylko mięśnie odpowiedzialne za pod
trzymanie życia. Dodatkowo… – zawahał się i podniósł niespokojny wzrok
na Browna.
– Dodatkowo co?
Lekarz odchrząknął, dając sobie chwilę na zebranie myśli.
– W naszym ośrodku mamy wielu pacjentów. Nieraz prowadzimy badania
fal mózgowych w tym samym czasie u różnych osób. Tego typu obserwacje
w zwykłej placówce medycznej byłyby bardzo drogie i nikomu do niczego nie
potrzebne, ale nam udało się zaobserwować dzięki nim coś… wyjątkowego.
– Co takiego? – Brown nie krył zniecierpliwienia.
– Zapisy wszystkich pacjentów są takie same. Identyczne – wyjaśnił,
obserwując uważnie gościa. – Nakładając jeden zapis na drugi, nie znajdziemy
między nimi żadnej różnicy. Jak dwa jednakowe klucze.
– Co to znaczy? Może wyłapywana jest aktywność solarów?
– Nie. A nawet jeśli, to nie ma na świecie dwóch stworzeń, które w naturalny
sposób mogłyby zachowywać identyczną aktywność mózgu.
Na świecie? Na naszym świecie?, pomyślał Brown. Teorie spiskowe kręcące
się wokół pochodzenia solarów zdążyły już go zmęczyć. Obcy? Kara boża?
Eksperyment z tajnego laboratorium, który wymknął się spod kontroli? A może
taki, który się powiódł? Jakie to miało znaczenie?
– Myśli pan, że oni o czymś śnią? – zapytał, wracając myślami do rzeczywistości.
– Najprawdopodobniej tak.
– Czy to możliwe, że solary przejmują kontrolę nad tym, o czym oni śnią?
– Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy dokładnych badań nad
osobami wybudzonymi.
– Ale Mila nie będzie jedną z nich?
– Nie. Jesteśmy umówieni na zabieg komercyjny i tak pozostanie. Z zachowa
niem całkowitej tajemnicy oczywiście. Po operacji, jeśli stan pana żony będzie
na to pozwalał, wrócicie państwo do domu. Niemniej odpowiedź na pytanie,
o czym śnią zaatakowani solarami, nadal jest dla nas poniekąd zagadką. Zresztą,
sam pan się o tym pewnie przekona. Proszę się przygotować na to, że żona może
nie być do końca sobą. Tak długi czas pod wpływem silnego pasożyta z pewnością
się na niej w mniejszym lub większym stopniu odbije.
Co do tego Brown nie miał wątpliwości, ale gotów był zrobić dla niej
niemal wszystko. Chciał znów usłyszeć jej głos, spojrzeć w oczy i wychwycić
w nich świadome spojrzenie. Poczuć, jak odwzajemnia uścisk dłoni.
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Posłuchać opowieści o planach kolejnych podróży, o wyjazdach pod namiot
na pustkowia, o jeszcze jednym psie, może o dzieciach… Być przy niej i czuć,
że ona również jest przy nim.
Miał pieniądze. Stać go było na wszystko, czego mógł sobie zażyczyć. Nie miał
tylko jednego. Tego, na czym najbardziej mu zależało.
– Polecałbym od razu poszukać dobrego psychologa.
– Psychologa? – zapytał zaskoczony Brown, odrywając się od boles
nych wspomnień.
– Owszem. Ich sny, z tego co opowiadają, są raczej… niepokojące.
***
Zanim pozwolono mu się z nią zobaczyć, przyniesiono mu solara. Nie rozu
miał zupełnie po co, ale laborantka, prezentując mu okaz pływający w mętnym
roztworze, wyglądała na niesamowicie z siebie zadowoloną. Pasożyt, jak dzi
waczna rozgwiazda, unosił się w płynie za grubą warstwą szkła. Był ohydny.
Obrzydliwy. Żył.
Brown nie miał co do tego pewności, ale odkąd przyjechał, trafiał na strzępy
rozmów, z których wnioskował, że zasłyszane wcześniej plotki i przypuszczenia
nie były dalekie od prawdy. Instytut nie szukał sposobu na leczenie zainfekowa
nych. Pracował nad metodą pozyskania żywych okazów solarów, by wnikliwe
je badać. Wybudzanie ludzi było jedynie szczęśliwym efektem ubocznym tego,
z jaką starannością musieli przeprowadzać operacje, aby nie skrzywdzić tych
delikatnych stworzeń.
Laborantka zdawała się promienieć, a on czuł się jak ojciec w krzywym
zwierciadle, któremu przyszło czekać pod drzwiami porodówki. Położna
właśnie przyszła pokazać mu urocze maleństwo. Niedługo potem pojawił się
także doktor Davis, informując, że operacja się powiodła, ale zanim pozwolą mu
się zobaczyć z żoną, minie jeszcze trochę czasu.
Trzy dni czekał na przekroczenie progu jej pokoju, nie mogąc uwierzyć
w to, że być może naprawdę ją odzyskał. Zdawało mu się, że zdążył się już na to
przygotować, lecz kiedy wreszcie otworzono przed nim białe drzwi i zobaczył
jej drobną sylwetkę siedzącą na łóżku, wspartą kilkoma poduszkami i tak
całkowicie normalnie obserwującą świat za oknem, poczuł łzy napływające
do oczu.
Pielęgniarka zamknęła pokój, zostawiając ich samych.
Mila z trudem obróciła głowę w jego stronę. Opatrunki na karku wyglądały
na niewielkie, ale rana pooperacyjna musiała boleć. Podszedł powoli, przysunął
bliżej krzesło i usiadł. Po chwili nachylił się i położył głowę na jej kolanach,
wtulając się w nie zachłannie.
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– Tęskniłem za tobą – wydusił z siebie przez zaciśnięte gardło.
W odpowiedzi położyła mu dłoń na głowie i pogłaskała delikatnie.
– Myślałem, że cię straciłem. Że nigdy już nie będzie nam dane porozmawiać.
Nigdy – Uniósł na nią zaszklone spojrzenie.
– Dlatego mi to zrobiłeś? – zapytała cicho, kiedy spotkali się wzrokiem.
Oczy miała ciemne, podkrążone. Wyglądała na potwornie wymęczoną.
Czyżby obwiniała go o atak solara? Nie zdołał jej przed nim ochronić?
– Wszystko wróci do normy – zapewnił. – Zabiorę cię z powrotem do domu.
Będzie jak dawniej.
– Jak dawniej? – powtórzyła ze smutkiem i odwróciła się do okna. – To ty mi
go zabrałeś.
– Co zabrałem?
– Zabrałeś mi go – szepnęła, sięgając dłonią do opatrunku na karku. – Zostawiłeś
mi dziurę w szyi.
– To był pasożyt, Mila. Potwór, który na tobie żerował. Nawet nie wiesz,
jak mi żal, że do tego doszło. Gdybym wiedział, jak zabezpieczyć przed nimi
dom, zrobiłbym to, ale – głos ponownie uwiązł mu w gardle – nikt nadal nie wie,
skąd się biorą i w jaki sposób wybierają ofiary. Po tylu latach to wręcz śmieszne.
– Więc po prostu postanowiłeś wyrwać go ze mnie?
Na chwilę zastygł. Co innego miał zrobić? Zostawić ją w takim stanie?
– Znalazłem najlepszą placówkę na świecie, być może jedyną, która w ogóle
takie operacje przeprowadza. Będziesz żyć tak jak kiedyś. Niewielka blizna
na karku jest tego warta. – Uśmiechnął się.
– Nie chcę blizny na karku. Chcę go z powrotem – odparła, nie patrząc
na niego.
– Chcesz co z powrotem? – zapytał z niedowierzaniem.
– Chcę jego. Mógłbyś mi go oddać? – Spojrzała na niego z nadzieją.
– Mówisz poważnie?
Skinęła delikatnie głową.
– Mila. – Uśmiechnął się lekko, zszokowany jej prośbą. Może to morfina,
a może ból po operacji był dla niej aż tak bardzo nie do wytrzymania? – Za kilka
miesięcy nie będziemy o niczym pamiętać.
– Ja będę – odparła stanowczo. – Możesz mi go zabrać, ale nie zmusisz mnie,
żebym zapomniała.
Nie miał zamiaru jej do czegokolwiek zmuszać. Spodziewał się, że sama
będzie chciała jak najszybciej przestać o tym myśleć i wrócić do normalności.
Co to za wspomnienia, które bała się stracić, wyniosła z ostatnich kilku lat?
– Śniłaś o czymś? – zapytał ostrożnie.
Raz jeszcze skinęła głową.
– O niczym – przytaknęła cicho.
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– Czyli nic ci się nie śniło?
– Nie. To był sen o niczym. O absolutnie niczym. O doskonałym niczym.
– Przez całe dwa lata?
– Nie, Liam. – Położyła dłoń na jego twarzy i pogładziła go delikat
nie. – Przez całą wieczność. Tam nie było nic. Nawet czasu. Apeiron. Brama do
nieba. A ty mi ją zatrzasnąłeś przed nosem.
– Do nieba? – Spojrzał na nią zaskoczony. – Wielka pustka? Nie brzmi kusząco.
Nie chcesz mi powiedzieć, że czułaś się tam dobrze?
– Nie – przyznała. – Nie czułam nic. Byłam jej częścią, idealną i doskonale
dopasowaną, jakbym znalazła wreszcie swoje miejsce. Jakbym nigdy wcześniej
nigdzie nie pasowała tak dobrze, jak właśnie tam.
– Ale wróciłaś z powrotem. Trochę jakbyś na nowo się urodziła, prawda?
Mila – powiedział czule i przytulił jej dłoń. – Dostałaś nowe życie. Cieszmy się
z tego.
– Nie prosiłam o nie – odparła z wyrzutem.
– Żartujesz, tak? Przez dwa lata byłaś warzywem. Kompletnie bezrozumną
kukłą. Opiekowały się tobą setki osób. Robiłem, co w mojej mocy, żeby cię
z tego stanu wyrwać, i spójrz! Jesteś tu! Cała i zdrowa! Tysiące ludzi na świecie
chciałyby być na naszym miejscu! Tu. Właśnie tu. Tutaj jest twoje miejsce.
To były tylko wizje, którymi cię faszerował mały robak. Nic bardziej złudnego.
– Nie wiesz tego.
– Nie wiem czego? Że rodziny tracą bliskich? Że cholerna rozgwiazda zabiera
normalnych, zdrowych ludzi i zjada im mózgi? Że potwornie za tobą tęskniłem?
Tak potwornie, że wiele razy gotów byłem przykryć cię poduszką, a potem zabić
siebie samego, bo nie mogłem już patrzeć na to, co z ciebie zostało?
– Trzeba było to zrobić – odparła, siląc się na obojętność. – Powinieneś
pozwolić mi odejść, ale nie zabierać życia sobie. Dla ciebie to nadal byłoby trudne.
– Co trudne? Śmierć? A dla ciebie już nie?
Spuściła wzrok, unikając jego spojrzenia.
– Nie jestem pewna czy nadal się do tego nadaję.
– Do życia? Nie jesteś pewna, czy nadajesz się do życia?
– Widziałam… coś innego.
– Widziałaś nic. Widziałaś to, co pokazywał ci solar, żeby móc na tobie jak
najdłużej żerować. Byłaś ofiarą, niczym więcej. To nie była nirwana kochanie,
to była trucizna.
– Widziałam doskonałe nic – przytaknęła. – Czułam spokój, jakiego nie
potrafisz sobie wyobrazić. Idealną harmonię. Swobodę, w której zaczynasz
rozumieć, że nie potrzebujesz więcej strachu, że ty, prawdziwy ty, nie jesteś
stworzony do gniewu i euforii. Taki ty, który jest ponad cielesnością i nie musi
się przejmować jej ograniczeniami. Byłam wolna.
170

Adam Raglan
– To nie była wolność. To było więzienie. To tak, jakby człowiek naszpryco
wany LSD płakał, że znów każą mu wrócić do rzeczywistości. Naprawdę wolisz
złoty strzał?
– Po dwóch latach, jak twierdzisz, każesz mi wrócić do rzeczywistości?
Liam… ja nie wiem, czy potrafię. I nie chcę się tego z powrotem uczyć. Mówisz,
że byłam pustą kukłą, a ja ci nie potrafię obiecać, że to się zmieni. Wcale nie
chcę zapominać – powiedziała z naciskiem. – Widzę to po tobie. Masz nadzieję,
że wróci do mnie radość, chęć życia, upór, ale ja już nie chcę nic więcej czuć.
Nie potrzebuję tego. Ty tak. Ja nie.
– To jest wszystko to, co czyni z nas ludzi.
– W takim razie nie chcę być więcej człowiekiem. Chcę tam wrócić.
Zrozumiałbyś to, gdybyś tam był. Nic. Zupełnie nic. Żadnych zobowiązań,
oczekiwań, nadziei, bliskości…
– Mówisz, jakby było w nich coś złego.
– Nie ma w tym nic złego. Tyle że ja tego już nie potrzebuję.
– Potrzebujesz czasu. Dopiero się obudziłaś. Wyobrażam sobie, że się boisz.
Być może faktycznie potrzebna ci jest rehabilitacja. Nie fizyczna. Emocjonalna.
Na pewno ciężko jest zrobić pierwsze kroki komuś po poważnym wypadku,
ale z czasem ludzie uczą się z powrotem chodzić. Wierzę, że możesz jeszcze raz
nauczyć się cieszyć życiem. Dajmy sobie czas.
– Nie jesteś w stanie na siłę uczyć kogoś chodzić.
– Ale wiem, jak bardzo cię kocham. I nie pozwolę ci się tak łatwo
poddać. – Uśmiechnął się.
– Kochasz? – zapytała chłodno. – Co to jest za miłość, co? Miłość pełna
oczekiwań, warunkowa, nastawiona na to, że coś się daje i zabiera. Dyktowana
hormonami i biologią. Twoja miłość to dopamina i oksytocyna, być może
coś więcej. Nie płynie z serca, tylko z mózgu. Za kocham stoi strach przed
samotnością, zazdrość i niepewność. To nie jest miłość. To nakaz biologiczny,
nic więcej. Kochałbyś mnie dalej, gdybym odeszła z innym? Kochałbyś mnie,
gdybym rodziła ci cudze dzieci?
– Mówiąc kocham, do czegoś się zobowiązujemy. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy
pełni ograniczeń i nie ma w tym nic złego. Czy tego chcesz, czy nie, jesteśmy
napędzani biologicznie.
– Widziałam miłość, Liam. Prawdziwą miłość. Taką, która cieszy się
z tego, że jesteś i niczego nie oczekuje w zamian. – Wyjrzała tęsknie przez
okno. – Taką, której na tobie nie zależy. Jest obok, wielbi cię i zachwyca
się tobą, ale niczego od ciebie nie chce. Wolna miłość. Nie jesteś w stanie
jej zranić i nic nie może nią zachwiać. Będzie z tobą, cokolwiek się stanie,
a ty nie musisz o nią walczyć. To miłość, w której zatopiona jest doskonała
pustka. Widziałam ją – powtórzyła. – Czułam ją całą sobą. Trudno jest o tym
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zapomnieć. Nie hcę o niej zapomnieć. Nie chcę, żeby ktokolwiek próbował mi
to zabrać.
– Twoja miłość to pasożyt, który zabiłby cię, gdybym mu na to pozwolił.
Nie była prawdziwa.
– Twoja jest prawdziwa? Mówisz, że zrobiłbyś dla mnie wszystko. Pozwoliłbyś
mi w takim razie odejść? Jeśli ci powiem, że tego właśnie chcę, pozwoliłbyś mi
na to? Ja nie chcę szukać w życiu szczęścia. Szczęście bardzo dużo kosztuje.
Ciągnie za sobą żal i tęsknotę. Jest delikatne jak bańka mydlana. Ja go nie chcę.
Chcę wrócić do swojej pustki. Błagam, nie skazuj mnie na szczęście. Nie jestem
w stanie go udźwignąć.
– Mila… – Przyglądał jej się uważnie, próbując znaleźć odpowiednie słowa.
– Po co trzymacie nas przy życiu? – zapytała rozgoryczona. – Czemu po prostu
nie pozwolicie nam odejść?
– Może właśnie przez naszą głupią, strachliwą miłość? Tą ograniczoną
i warunkową, która każe nam walczyć o bliskich.
– To tylko instynkt.
– To wszystko, co mamy.
– Niewiele w takim razie macie. Ja miałam wszystko. Wszystko Liam,
co naprawdę się liczy. Chciałabym tam wrócić.
Uśmiechnął się gorzko i pokręcił głową. Czas. Potrzebowała czasu.
Może istotnie dostawała jeszcze silne leki, a za tydzień nie będzie tej rozmowy
nawet pamiętać?
– Zostanę przy tobie, póki nie wydobrzejesz – zapewnił, całując ją
w czoło. – Zostanę do wieczora, przyjdę jutro i pojutrze, i popojutrze, i wrócimy
do domu, i nie zostawię cię, póki nie zaczniesz wracać do siebie. Nawet jeśli
będziesz się upierać, że jestem głupi i ograniczony – zapewnił, gładząc ją
po policzku.
Nie odpowiedziała. Pustym spojrzeniem wyglądała za okno, uciekając
myślami tam, gdzie on nie potrafił dotrzeć.
***
Obudziła się wcześnie rano, jeszcze przed nim, i odruchowo sięgnęła
po telefon. Pozostawał wyłączony przez cały dzień. Liam twierdził, że tak jest
lepiej i tego teraz najbardziej potrzebują. Niewielkiej chatki w górach nad
jeziorem, z dala od ludzi i całego świata, tylko we dwoje. Bez elektroniki, bez
czegokolwiek, co mogłoby im przeszkodzić. Tylko raz dziennie, z samego rana,
Liam włączał telefon, aby sprawdzić maile i zobaczyć, kto próbował się do
niego dodzwonić. Rzadko kiedy odpowiadał, ale wolał przynajmniej wiedzieć.
Przed nim robiła to ona. Przeglądała przychodzące wiadomości i usuwała te,
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które nie miały dla nich większego znaczenia. Głównie te, które przychodziły
z instytutu.
Była ciekawa, kiedy naukowcy się zorientowali, że nie powinni byli
wypuszczać jej bez badań, a wybudzanie zainfekowanych nie jest najlepszym
pomysłem? Ci, którzy pozostawali w stanie paraliżu, nie mogli już nic zdziałać,
natomiast ona odzyskała pełną sprawność. Wybudzili ją dużo za wcześnie,
bardzo boleśnie, ale nie wyrządzili przy tym na szczęście żadnych szkód.
Żal, który ogarnął ją z tego powodu w pierwszych dniach, zdążył już minąć.
Ostatecznie nie miało to przecież większego znaczenia.
Odłożyła telefon, zdając sobie sprawę z tego, że już przecież nie musi tego
robić. Sięgnęła dłonią do blizny na karku. Liam nie wspominał nic na jej te
mat, ale wiedziała, że nie wygląda najlepiej. Oglądała się nieraz w lustrze,
studiując różowe zgrubienia i pomarszczone fałdy. Błądziła po nich palcami
z melancholijną czułością. Dziś wiedziała, że są już gotowe.
Po cichu podniosła się i poszła do kuchni, starając się go nie obudzić.
Zabrała niewielki zakrzywiony nóż do owoców. Był ostry. Lubiła go. Zamknęła
się z nim w łazience. Pomagając sobie niewielkim lusterkiem, raz jeszcze
zbadała bliznę na karku. Zdawała się bardziej nabrzmiała niż ostatnio. Sięgnęła
do niej ostrzem i delikatnie, ignorując ból, przejechała po czerwonej linii.
Nieporadnie, wolną ręką, próbowała wyłapać drobne jajeczka, które pojawiły
się niepostrzeżenie i błyskawicznie dojrzały pod raną pooperacyjną. Nie dało
się ich wykryć, kiedy jeszcze była w instytucie. Teraz wysypywały się na jej
dłoń. Niewiele. Może tuzin. Zadrżała, czując ciepłą krew spływającą po ple
cach, ale uśmiechnęła się do siebie, spoglądając na przezroczyste, zakrwawione
kulki. Gdyby im nie pomogła, gdyby obudziła się sparaliżowana, najpewniej
obumarłyby, nie dostając szansy na przeżycie.
Delikatnie odłożyła je na przygotowany ręcznik, zostawiając sobie tylko
jedno. Opłukała je ostrożnie pod wodą, po czym czule, jakby pomagała
jaszczurce zdjąć wylinkę, zaczęła uwalniać stworzenie z przezroczyste
go pęcherza.
Było niewielkie, ale żwawe. Wystarczająco duże, żeby zacząć samodzielne
życie. Przytknęła gazę do krwawiącego karku i wyszła po cichu z łazienki.
Ostrożnie stawiając kroki, wróciła do łóżka i przysiadła na krawędzi obok
śpiącego męża. Przyglądała się przez chwilę, jak delikatnie unosi się i opuszcza
jego spokojna pierś.
– Ja ciebie też – szepnęła, uśmiechając się delikatnie i przytknęła mu do
karku dłoń z niecierpliwiącym się maluchem.
Liam drgnął i westchnął gwałtownie, ale najprawdopodobniej nie zdążył
się nawet obudzić. Po chwili jego oddech znów się wyrównał, a powieki opadły
spokojnie. Nachyliła się nad nim i pocałowała go w policzek.
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Ubrała się niespiesznie, obwiązała szyję apaszką i spakowała staran
nie zabezpieczoną resztę jajeczek. Niedaleko było niewielkie miasteczko.
Poczta otwierała się wcześnie, więc być może nie będzie musiała długo czekać.
Dla kogo wystarczy? W myślach przebiegała po znajomych i najbliższej rodzinie,
która musiała otrzymać od niej pilne przesyłki. Jako pierwsi. Jeszcze przed
wszystkimi. Kiedy otworzą przesyłki, młode powinny same zareagować na dotyk
ciepłej skóry. Za kilka dni będą już na tyle samodzielne, że nie będzie musiała
im asystować, tak jak zrobiła to przy Liamie. Dadzą sobie radę i znajdą swoje
miejsce bez niej.
Co z resztą? Kiedy świat zorientuje się, że solarów nie trzeba wyciągać na siłę
i że same opuszczają żywiciela, kiedy dojrzeją i się zestarzeją, zostawiając mu coś
na pamiątkę? Ludzie byli dla nich godnym gatunkiem. Czułym i opiekuńczym,
dającym solarom wystarczająco dużo czasu na rozwinięcie się. Nie zostawiali
potrzebujących i ciężko chorych na pewną śmierć. Zasługiwali na to, by cieszyć
się tym, co stworzenia mogą im dać w nagrodę. Każdy przebudzony będzie
mógł obdarować teraz kolejnych. Ludzkość mogła w końcu dostąpić zbawie
nia. Wreszcie raczono im dać wieczny odpoczynek. Wreszcie mogą odpocząć
w pokoju.
Ręka boska? Eksperyment? Obcy? Jakie to miało znaczenie? Ofiarowano im
błogosławieństwo. Pozostali zaczną się niedługo budzić i obdarowywać nim
rodziny i przyjaciół, a ci, dla których zabraknie, będą dalej pielęgnować bliskich,
czekając na swoją kolej. I tak do samego końca, dopóki zbawienia nie dostąpi
cała ludzkość. Pozwolono jej skosztować go podczas swojego snu. Teraz życie nie
było jej w stanie zaoferować już nic więcej.
Poczuła łzy szczęścia spływające jej po policzku. Wizja była piękna.
Doskonała.
Mila odłożyła jedno jajeczko dla samej siebie, ale wątpiła, czy uda mu się
zagnieździć z powrotem w miejscu po poprzednim solarze i operacji. Jeśli nie,
to trudno. Poczeka na Liama. Zaopiekuje się nim, a kiedy się wreszcie obudzi,
przekażą jego błogosławieństwo dalej. Potem razem ruszą z powrotem do bram
nieba, drogą wskazaną przez wirujące słońce.

Adam Raglan
Lubię psy i popcorn. Szczególnie przydają się podczas pisania nowego tekstu, kiedy
ciepłe futro grzeje nogi, a prażona kukurydza syci na tyle, że nie trzeba odrywać się od
pisania, żeby coś ugotować.
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PKS zatrzymał się na przystanku przy wielkiej pętli bieszczadzkiej. Wysiadła
z niego dziewczyna w płaszczu. Wędrowała pieszo, po szutrowej drodze pod górę
przez dobrą godzinę. Było chłodno, a słońce zaczęło chować się za górami.
W końcu dotarła do gospodarstwa, którego szukała.
Na pierwszy rzut oka nie różniło się niczym od typowej, starej wiejskiej
zabudowy. Ot drewniany dom na kamiennej podmurówce, budowany na zrąb
i pokryty gontem. Naprzeciwko niego stała stodoła połączona z oborą, pośrodku
podwórka znajdowała się zadaszona studnia z wałkiem, a wszystkie zabudowa
nia otoczono płotem ze sztachetami. Zagroda nadawała się na eksponat do
skansenu, otwartego w Sanoku jakieś dziesięć lat temu. Dopiero po chwili można
było zdać sobie sprawę z tego, że rozmiar obiektów znajdujących się wokół nie
odpowiadał ludzkiemu. Kołowrót od studni umieszczono poniżej zasięgu rąk,
przez co człowiek przeciętnego wzrostu nie mógł z niego wygodnie korzystać.
Pomalowane na niebiesko okna również osadzono dość nisko, a wejście
przez drzwi wymagało znacznego schylenia się. Owe niuanse świadczyły,
że dziewczyna znajdowała się w zagrodzie Krasnali Karpackich.
Podeszła do wejścia ozdobionego kanciastym wzorem, złożonym z nie
znanych jej znaków. Zapukała, a zza drzwi wychyliło się krasne lico, z drobnym
meszkiem zarostu na pucołowatych policzkach, okolone burzą rudych włosów.
– Dobry wieczór pani Dobrochno – pozdrowiła gospodynię. – Jestem Julia
Kowalikówna. Mój tata pracuje z pani mężem w tartaku.
– A, to ty gołąbeczko. Wejdź, proszę – odpowiedziała niska, baryłkowata
istota, ustępując wejścia.
Młoda kobieta zgięła się, wchodząc do sieni. Na szczęście, ze swoim wzrostem
mogła swobodnie wyprostować się w środku, jednak sufit znajdował się tuż nad
jej głową.
Ubrana w fartuch gospodyni zamknęła za przybyszem wejście.
– Daj mi płaszcz. – Dobrochna wyciągnęła pulchną dłoń ozdobioną kilko
ma pierścieniami. – Nie przewiało cię? Trochę dziś chłodno. Rozgrzej się
przy kominku.
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Dziewczyna weszła do kuchni. Za stołem zastała drzemiącego na krześle
krzepkiego jegomościa. Z gęstwiny długich brązowych włosów i brody
wystawały jedynie oczy oraz nos. Splecione dłonie spoczywały na brzuchu,
ledwo mieszczącym się w opiętej zielonej kamizelce.
– Chwalibor, zbudź się, mamy gościa. Julia przyszła, córka Józefa Kowa
lika. – Dobrochna szturchnęła swojego męża obcesowo, po czym zwróciła się
ponownie do dziewczyny. – Siadaj, zaraz podam ci coś ciepłego do picia.
– A tak, pamiętam – odparł Krasnolud, wstając, by ją przywitać. Ściskając jej
rękę, zauważył, jak dziewczyna mimowolnie przygląda się palcom jego dłoni,
miejscami pozbawionymi paliczków.
– Cyrkularka1 to istny postrach paluchów na wsi. – Uśmiechnął się. – Pamiętam
cię jeszcze jako małego brzdąca, a tu taka pannica wyrosła.
– Dobry wieczór panie Chwaliborze – odparła nieco zawstydzona.
– W sumie, twojego tatę również od małego pamiętam. Nie bez kozery
wszyscy w okolicy nazywają mnie wujkiem.
– I właśnie jak do rodziny przychodzę po radę. – Dziewczyna zajęła miejsce
przy stole i przyjęła od Dobrochny herbatę z samowara. – Pamięta pan,
jak zaręczył się ze mną Kazimierz Wójcik?
Krasnal pokiwał głową, gładząc wąsa. To było już ze dwie wiosny temu, a ja
jak dotąd nie słyszałem, abyście się pobrali.
– Wie pan, dzieje się z nim coś złego. Zawsze był taki czuły i troskliwy, dbał
o mnie. Myślał o wspólnej przyszłości. Byłam z nim szczęśliwa. Nagle coś zaczęło
się psuć. Z czasem stał się chłodny i taki nieprzystępny. Pytałam go, czy coś się
stało, ale on mnie odtrącał…
Już miał przerwać dziewczynie i pozwolić przejąć stery rozmowy żonie, bo ta
już niejedno cudo w sprawach małżeńskich uczyniła. Jak sam mawiał: „Kobity
w takich sprawach dogadują się lepiej”.
– Ale panie Chwaliborze, to nie tak – kontynuowała Julia, widząc reakcję
rozmówcy. – Od pół roku całkowicie mnie unika. Nie tylko nie spotyka się ze mną,
ale nawet gdy mnie widzi wśród ludzi, to zachowuje się, jakby mnie nie znał.
A w kontakcie ze mną wydaje się, że ma jakiś błędny wzrok. To dla mnie bardzo
bolesne… Zastanawiałam się nad przyczyną tego zachowania. Proszę mnie tylko
nie wyśmiać. Myślę, że jest pod wpływem uroku.
– To dość daleko idące założenie – rzekł, unosząc krzaczaste brwi.
– Dlaczego odrzuca pan taką możliwość? – zaprotestowała zaskoczo
na. – Przecież sami państwo są magicznymi istotami, skrzatami.
– Nie skrzatami, a Krasnalami – wyjaśnił. – Poza tym, nawet jeżeli udałabyś się
do kogoś zawodowo zajmującego się nadnaturalnymi bytami, to postępowałby
1

Cyrkularka - piła tarczowa, nazwa stosowana na terenie dawnej Galicji, inaczej „krajzega”.
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w podobny sposób. Taki, powiedzmy, egzorcysta w pierwszej kolejności stara
się rozpoznać, czy ma do czynienia z wpływem złych duchów i wykluczyć inne
przyczyny problemu.
Julia pokiwała głową ze zrozumieniem, po czym starając się ukryć wzrusze
nie, mówiła dalej:
– Kaźko sprawił mi wiele przykrości, ale ja naprawdę martwię się o niego.
Parę lat temu w okolicy zaginął gospodarz, a jego żona i dzieci zostali sami.
Co jeśli spotka go to samo?
– Twój narzeczony nie musi od razu przepaść. Chłopy się czasem
odkochują – zasugerował, wspominając z rozrzewnieniem swoje dawne miłosne
podboje. – Nie wszystko jest konsekwencją magii, niektórzy chłopcy po prostu
zachowują się niedojrzale.
– To na pewno musi być działanie uroku. Kaźko zachowuje się jak zamroczo
ny, a oczami wodzi jakby je miał przesłonięte mgłą.
– Czy robiłaś coś na własną rękę, by zdjąć podejrzewany przez ciebie
urok? – zapytał.
– Modliłam się do świętego Walentego w intencji naszej miłości – odparła.
– Jeżeli patron zakochanych nie dopomógł, to co my byśmy mogli
poradzić? – Krasnal rozłożył ręce.
– Ludzie przychodzą do państwa radzić się w różnych sprawach. Pani
Dobrochna jest zielarką – powiedziała Julia, odwracając się do niej. – Czy nie
dałoby się przyrządzić dla Kazimierza napoju, który by ponownie rozpalił
nasze uczucie?
Gospodyni spojrzała w zamyśleniu na znajdującą się w kącie izby szafkę,
z półkami wypełnionymi po brzegi szklanymi naczyniami, po czym odpowie
działa:
– Mam kilka dekoktów, ale nie wiem czy chodzi ci o ten rodzaj miłości, moja
droga. Poza tym i tak działają najwyżej godzinę, dwie – odparła z uśmiechem
zerkając na męża.
– A pan zna się na upiorach i magicznych stworzeniach – zwróciła się tym
razem do Chwalibora. – Kiedy znajdowano zagryzione owce, wszyscy myśleli,
że to wilki, ale pan odszukał i ukatrupił wilkołaka.
– Z tamtym to mi się poszczęściło. – Krasnal wzruszył ramionami.
– W sytuacji takich zagrożeń mieszkańcy zwracają się do pana. Jakby okazało
się, że to wpływ potwora, to pan będzie wiedział co robić. Chociażby dlatego,
że potrafi pan walczyć. Wszyscy pamiętają pańskie zasługi z czasów wojny.
– A tam, co z tego? Do ZBoWiD-u i tak mnie nie przyjęli.
– To nieważne, aby mieć szacunek nie trzeba mieć plakietki czy
innej legitymacji.
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– Prawdę mówiąc, nie wiem o tej sprawie wystarczająco dużo, aby przesądzić
o działaniu uroku – zasępił się krasnolud.
Do rozmowy ponownie włączyła się Dobrochna.
– Chwalko, pojedź jutro do wsi i sprawdź co jest na rzeczy, co ci szkodzi?
Przy okazji zabierzesz Julkę do domu, bo nie ma sensu, aby dziś w nocy wracała.
Przenocuje u nas.
– Ależ nie chciałabym robić kłopotu – zaoponowała dziewczyna.
– Już ci tam, nie ma o czym gadać. Chodź, pomożesz mi nakryć do kolacji,
a potem naszykuję ci pierzynę. – Małżonka Chwalibora zerwała się z krzesła
zadziwiająco szybko jak na swoją posturę.
Krasnal zapatrzył się na płonący w kominku ogień i zamyślił się nad tym
co usłyszał. Płomienie odbijały się w jego oczach. Ostatnio co raz mniej robot
ników ze wsi, w której mieszka Julka, przyjeżdżało do tartaku. Ludzie chcieli się
budować, teraz nie można sobie pozwalać na przestoje. Uznał więc, że spróbuje
ustalić cóż takiego się z nimi stało, a w razie czego popyta o nowych pra
cowników. Dla przykrywki, gdy będzie rozpytywał się o Kazimierza.
– Dobra – rzekł w końcu. – Jutro pojedziemy z samego rana.
Po posiłku w akompaniamencie rozmów na tematy wszelakie, Chwalibor
poszedł do sypialni. Przesunął spod ściany skrzynię posagową żony, a następnie
wyjął z podłogi obluzowaną deskę. Zaczął powoli wyciągać przedmioty
ze skrytki.
Pierwszy do rąk wpadł mu jego wierny karabin Mannlicher, namacalny
dowód, że jednak coś wyniósł ze służby w cesarsko-królewskiej armii AustroWęgier. Oko laika z trudem rozpoznałoby rodzaj broni, gdyż właściciel skrócił
jej lufę, przerabiając na obrzyn. Zmuszony był do tego, gdy w czasie ostatniej
wojny światowej roztrzaskał kolbę na głowie jakiegoś szkopa albo krasno
armiejca – teraz już dokładnie nie pamiętał. Przyzwyczaił się już do trzymania
broni w jednej ręce. Nawet przespawał uchwyt od rygla na lewą stronę, aby było
mu wygodniej przeładowywać. Nie można oczywiście zapomnieć, że krótszą
broń łatwiej schować pod ubraniem. Czuł się znacznie bardziej komfortowo,
gdy przechadzał się po swoich Bieszczadach, mając zawsze w zanadrzu element
zaskoczenia. Po oględzinach obrzyna wyciągnął amunicję i zaczął ją osadzać
w pięcionabojowych ładownikach.
Następnie wyjął spod podłogi stary należący niegdyś do ojca muszkiet.
Tatko nigdy nie powiedział, czy używał go za awanturniczych czasów, kiedy był
tołhajem2 bieszczadzkim, czy później, gdy już się ustatkował i służył staroście

2

Rozbójnik grasujący w regionie Karpat wschodnich od XVI do XVIII w.
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sanockiemu jako smolak3. W przeciwieństwie do egzemplarzy widzianych
w muzeach, samopał trzymany przez Krasnoluda był prosty i pozbawiony
ozdób. Ponieważ nadal mógł odlewać kule w swoim warsztacie, broń służyła
mu wyśmienicie mimo swojego wieku. Pewnego razu próbował nawet bawić
się w bardziej zaawansowane rusznikarstwo, usiłując wytwarzać naboje także
do Mannlichera. Nigdy jednak nie udało mu się należycie osadzić pocisku
w łusce, nie wspominając nawet o odtworzeniu spłonki. Wygrzebał ze skrytki
dwa woreczki – jeden z kulami ołowianymi, a drugi ze srebrnymi. Sprawdził
działanie zamka i osadził w nim krzemień.
Na koniec wyjął swój najcenniejszy oręż. Krótki miecz o ostrzu długości
krasnoludzkiego przedramienia. Wyciągnął go ze skórzanej, ozdobionej naszy
ciami pochwy, wykonanej w prezencie przez małżonkę. Rękojeść pewnie leżała
w dłoni. Chcąc sprawdzić, czy nadal posiada swoje niezwykłe właściwości,
przyłożył go płazem do ręki. Włosy uniosły się do jego powierzchni jak do
naelektryzowanego koca. Następnie, testując ostrość, przyciął najeżone
owłosienie. Ostrze cięło skutecznie, mimo że dawno nie widziało osełki.
Chwalibor pilnował miecza jak oka w głowie, bo przedstawiciele władzy lu
dowej nie przyjęliby tłumaczeń, że to tylko pamiątka przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Zapewne posądzono by go o szabrownictwo zabytków wyoranych
z pola. Potem miecz trafiłby na wystawę w prowincjonalnym muzeum, błędnie
zaliczony w poczet występujących w tym rejonie reliktów kultury przeworskiej.
A przecież stanowił on wybitny przykład zręcznego rzemiosła krasnoludzkiego.
Po przeglądzie oręża przygotowanego na upiory i inne niedogodności,
państwo Krasnale udali się na spoczynek do swojej sypialni, a Julia położyła się
na posłaniu przygotowanym dla niej w alkierzu.
Następnego dnia, wcześnie rano, po śniadaniu Chwalibor wyprowadził
klaczkę na podwórko i zaprzągł ją do wozu. Dobrochna pożegnała męża z troską:
– Masz, zrobiłam ci kanapki. Uważaj na siebie. Jeżeliby się okazało,
że rzeczywiście mamy do czynienia z urokiem, to masz tu zioła dla ochrony.
Dziurawiec i podróżnik. – Założyła mu na szyję mieszek zawiązany na rzemie
niu, po czym schowała go pod koszulę. Na koniec ucałowała męża wylewnie.
Krasnolud wspiął się na wóz, a następnie otworzył skrzynię pod siedze
niem. Podniósł podwójne dno, gdzie ukrył nabity srebrną kulą muszkiet wraz
z prochem. Obrzyn i miecz przypiął do pasa, nakrywając je połami kufajki.
Julia zajęła miejsce obok, a Chwalibor chwycił lejce, gdy tylko usiadła. Ruszyli.

3

Najemnik werbowany przez urzędników monarszych lub poszczególnych feudałów do walki
z rozbójnictwem.
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Początkowo jechali powoli, uważając na stromej i nieutwardzonej drodze,
by później nabrać tempa na asfalcie pętli bieszczadzkich. Ich wybudowanie było
jedną z wielu oznak zmieniających się czasów. Chcąc się do nich dostosować,
Chwalibor już jakiś czas temu wymienił koła w wozie na ogumione.
Serpentyny prowadziły między wzgórzami. Ruch był spokojny, z rzadka
wyprzedzały ich auta. Krasnal ubolewał, że musiał nadrabiać drogi, zamiast
pojechać doliną, teraz zalaną przez postawienie zapory. Wody Jeziora Solińskiego
mieniły się w bieszczadzkim słońcu już ponad dekadę, ale nadal nie mógł się
przyzwyczaić do tego widoku. Miał sentyment do małych chatek rozsianych
między meandrującymi wstęgami Solinki i Sanu. Niestety, zostały one roze
brane w związku z budową tamy, a ich fundamenty znalazły się na dnie sztucz
nego zbiornika. Spora część miejscowej ludności również z rozrzewnieniem
wspominała dawne czasy, szczególnie ci, których na polecenie władz wysiedlono
z wiosek przeznaczonych do zatopienia
Gdy byli blisko celu podróży, Krasnolud zwrócił się do Julii:
– Wysadzę cię tutaj. Będę rozpytywał o Kaźka, więc lepiej by nie widziano
nas razem, bo ludzie mogą zacząć coś podejrzewać.
– Dziękuję panie Chwaliborze. Za wszystko. Wieczorem proszę zajrzeć do
naszego gospodarstwa, odwdzięczę się za gościnę.
Dziewczyna skinęła głową na pożegnanie i zwinnie zeskoczyła z wozu.
Ruszyła dalej swoim tempem, a Krasnal zajechał wozem do miejscowego
GS-u. W pobliżu sklepu zastał grupę siedzących mężczyzn, tworzących swoistą
miejscową radę plemienną.
– Dobry – rzucił zdawkowo, przywiązując lejce konia do poręczy.
Odpowiedziała mu cisza. Zdawało się, jakby odpoczywający dżentelmeni
wcale go nie zauważyli, jedynie patrzyli z otępieniem w dal Jeziora Solińskiego.
Zastanawiał się czy to był już ten etap upojenia alkoholowego, który odejmowałby
mowę, ale nie wyczuwał aż takiego stężenia.
Niewzruszony doznanym nietaktem, wszedł do środka. Ekspedientka ujrzała
przewieszoną przez ramię Krasnoluda manierkę. Znała potrzeby miejscowych
klientów, więc spytała:
– Dzień dobry. To co zwykle?
– Dobry. Tak, do pełna proszę – odparł podając pojemnik. Sklepowa nalała do
niego chochlą bimber spod lady. – Nie wiecie może gdzie we wsi mogę znaleźć
paru wolnych ludzi do tartaku?
– Do pracy pan szukasz? To z tym będziesz miał pan kłopot.
– Dlaczego? – spytał zdumiony.
– Nikt nie chce się brać do roboty. Swoich gospodarstw nie ma komu obrabiać,
a co dopiero u kogoś robić.
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– Pani Mazur, ja rozumiem, że kolektyw siedzący przed sklepem nigdy nie
skalał się pracą, ale przecież nie może być aż tak źle w całej wsi.
– Właśnie, że tak – żachnęła się. – Na ten przykład, mój stary to nic tylko
w domu siedzi, a tu już wiosna i siać trzeba. Chłopom we łbach się poprzewracało.
– A taki Kaźko Wójcik? – naciskał dalej. – Słyszałem, że obrotny chłopak.
– Obrotny to może był, ale jakiś rok temu. Traktorem, co to go kupił, ludziom
pola obrabiał. Z Julką Kowalików się zaręczył, ale zamiast u księdza zapowiedzi
zamawiać, to on czeka już dwa lata nie wiadomo na co.
– Może nie chce być na garnuszku rodziców i planuje uzbierać coś
na swoje? – teoretyzował.
– To go zima w sandałach zastanie – odparowała, machając ręką. – Pieniędzy
już nie zbiera, bo ten jego traktor stoi w gospodarstwie. Przecież aż tak ciułać nie
musi, bo rodzice by pomogli młodym.
– To co takiego robi?
– Z tego co wiem, to się z narzeczoną nawet nie spotyka. Podobno w nocy
z domu się wymyka i po okolicy się szlaja. Ani chybi inną dziewuchę so
bie przygruchał. Tylko jakąś latawicę, a nie z dobrego domu jak Kowalików,
dlatego na manowce go sprowadza.
Chwalibor wziął jeszcze zapałki i dwie butelki z produkowaną lokalnie naftą.
Zapłacił za wszystko, po czym wyszedł ze sklepu. Rozejrzawszy się, rzekł:
– Raz ruszony obornik zaczyna śmierdzieć i nie przestaje, dopóki nie prze
wali się widłami całej pryzmy. Muszę zbadać sprawę do końca.
Był już późny wieczór, gdy Krasnolud wjechał na podwórko Kowalików.
Zarzucał sobie, że cały dzień kręcił się po wsi jak smród po gaciach i nie udało
mu się nic konkretnego ustalić. Julia zobaczywszy go, wybiegła mu na spotkanie.
– Widział pan Kaźka?
– Tak, sam mnie znalazł. W porównaniu z resztą chłopów, to był wręcz
narwany. Pytał po co tu jestem i dlaczego rozpytuję o niego. Mówił, żebym się
nie interesował.
– I co pan o tym wszystkim sądzi?
– Faktycznie można by rzec, że nie tylko twój wybranek, ale i większość
chłopów we wsi zachowuje się, jakby była pod wpływem uroku. Niemrawi
i pogrążeni w apatii. Jedni bardziej, drudzy mniej. Niektórzy, w tym twój Kaźko,
źle reagowali na mieszek, który mi dała Dobrochna. Nosem kręcili, jakby go
czuli, a przecież miałem go cały czas pod ubraniem.
– Z całym szacunkiem, ale może to dlatego, że popijał pan sobie ze swojej
manierki? – powiedziała, wskazując na zwisające z paska naczynie.
– Wypraszam sobie młoda damo – oburzył się. – Te czasy już dawno za mną.
Poza tym dziś jestem kierowcą – powiedział, klepiąc klacz po boku. – Częstuję
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dziś każdego, aby zagaić rozmowę. Wszyscy by tylko pić chcieli. Wprawdzie
teraz to mi bliżej do abstynenta, ale mogliby mi coś zaoferować, abym mógł
odmówić. Taka jest kurtuazja. Chamstwo w tych podłych czasach.
Przerwał swój wykład o upadku obyczajów, aby wraz wyprząc konia
i wprowadzić go do stajni. Wychodząc z pomieszczenia, coś go tknęło.
– Może warto by było, abyś narwała kwiatów dla swojego ukochanego.
Takich jak moja Dobrochna dla mnie – powiedział.
– Myśli pan, że to coś da? – odparła.
– Warto spróbować. W trakcie zbierania niech twoje myśli kierują się
ku Kaźkowi.
Udali się na łączkę za gospodarstwem. Dziewczyna zaczęła szukać wśród
polnego ziela kwiatów dziurawca i podróżnika, tak jak jej Chwalibor polecił.
Z każdą chwilą coraz trudniej było wypatrzeć rośliny w słabnącym świetle
szarówki, jednak udało jej się znaleźć kilka. Włożyła je w chustkę, której cztery
rogi związała ze sobą.
Wracając na podwórko, zwróciła uwagę Krasnoluda na nietypowy
widok za bramą. Drogą szła spora grupa mężczyzn. Pozornie nie było to nic
znaczącego, ale taki przejaw aktywności lokalnej populacji męskiej po całym
dniu bezczynności ich zaintrygował.
– Daj mi co zebrałaś, muszę coś sprawdzić – rzekł, odbierając od
dziewczyny zawiniątko i podszedł do swojego wozu. Wyjął ze skrytki musz
kiet i wsadził za pas przygotowane butelki zapalające. Po czym podążył
za mężczyznami.
Kiedy chłopi opuścili zabudowania, Chwalibor skręcił w kierunku zadrze
wionego obszaru, aby się ukryć. Ze swoją posturą nie potrafił być cichy,
ale dzięki temu, że dobrze widział w ciemności, mógł utrzymywać spory dys
tans od grupy. Skradając się w zaroślach, poczuł się jak w czasach partyz
antki. W pewnym momencie, śledzona przez niego gromada skręciła do lasu.
Zatrzymał się i zaczekał, aż oddalą się na bezpieczną odległość. Później ruszył
za nimi ponownie. Po pewnym czasie dotarli do brzegu jeziora i zaczęli iść
wąską plażą. Krasnolud stale deptał im po piętach.
W końcu stanęli, a jeden z mężczyzn wyszedł przed grupę. Skierowany
twarzą do wody, zaczął coś mówić, energicznie przy tym gestykulując. Pozostali
w tym czasie klęczeli. Po kilku minutach mówca wyjął z kieszeni przedmiot
przypominający kamień i rzucił nim w wodę.
– Co oni, robią zaślubiny Polski Ludowej z zalewem? – mruknął do siebie
przyczajony Krasnal.
Po wszystkim przewodnik zgromadzenia zwrócił się do pozostałych,
a na jego znak mężczyźni wstali i zaczęli iść w kierunku jeziora. Ku zdumie
niu Chwalibora zbiornik zaczął się przed nimi rozstępować. W momencie, gdy
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zeszli poniżej powierzchni wody, fale z głośnym chlupotem wróciły na swoje
wcześniejsze miejsce.
Krasnolud rozglądając się wkoło, z wolna wyszedł z zarośli. Podszedł
ostrożnie do brzegu. Wystawiając nogę zobaczył, że woda omija jego but.
Po chwili wahania uznał, że były to pozostałości po rzuconym zaklęciu, więc
może jeszcze udałoby mu się dogonić śledzoną przez niego grupę.
Ostrożnie ruszył przed siebie. Jezioro stopniowo rozszerzało się, im niżej
schodził w głąb, tym wyższe tworzyły się ściany . W pewnym momencie lustro
wody rozłożyło się nad jego głową, zamykając go w dużym pęcherzu powietrza.
Z ciekawości wysunął rękę, aby dotknąć dziwnego, otaczającego go zjawiska.
Zanurzył dłoń, która przeszła na drugą stronę bańki, ale nic szczególnego się nie
stało. Czuł jedynie, jakby napięcie powierzchniowe nieco silniej niż zazwyczaj
naciskało na jego skórę. Jednym z wystających palców zainteresowała się
przepływająca płotka. Chwalibor schował rękę, a gdy rybka podążyła za nęcącym
obiektem, przebiła się przez powierzchnię wody i upadła do stóp Krasnala.
Znad trzepoczącego się w błocie stworzenia uniósł wzrok w kierunku dna,
gdzie majaczyło światło. Ruszył w tym kierunku, stąpając ostrożnie i brodząc
przez mokrą ziemię. W miarę jak posuwał się naprzód, wyłaniał się przed nim
zarys wielkiej kopuły przypominającej bąbel, w którym się znajdował. W jej
wnętrzu dostrzegł obiekty wyglądające na zabudowania. Dotarł na odległość,
przy której jego podwodna bańka zetknęła się z powierzchnią swojej gigantycz
nej odpowiedniczki. Wtedy rozwarła się nagle i ciśnienie wepchnęło go
do środka.
Krasnolud uniósł się z kolan, a jego oczom ukazała się wioska złożona
z małych, krytych strzechą chatek. Stały wzdłuż dawnego koryta rzeki Solinki,
którą teraz ciekła drobna strużka, łącząca po linii średnicy naprzeciwległe
ściany kopuły. Ciężko mu było oddychać wilgotnym, parnym powietrzem.
Kroczył w kierunku osady przez małe poletka obsiane zbożem.
Na skraju podwodnej wsi zobaczył człowieka uwijającego się
w pocie czoła przed jednym z małych domków. Schowany za węgłem jednej
z chat, Chwalibor chwycił w prawą rękę Mannlichera i wychylił się zza ściany.
Trzymając mężczyznę na muszce, powoli zbliżał się do niego, ale ten zdawał się
nie zwracać na niego uwagi. Pogrążony w transie poddawał obróbce drewno
na kolejne domy. Krasnal przemówił do niego, pomachał mu ręką przed oczami,
wreszcie szturchnął go w ramię, lecz to też nie dawało efektu. Zrezygnowany
poszedł dalej.
Zatrzymał się przed budynkiem znacznie wyróżniającym się na tle
pozostałych. Znajdował się na wysepce otoczonej nurtem strumyku. Wysokie
ściany z bali ułożonych w okrąg górowały nad osadą. Krasnolud rozpoznał
miejsce kultu w budowli, będącej jednak w znacznym stopniu nieukończonej.
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Zmierzając ku niemu, kluczył między narzędziami i kłodami leżącymi
przed chramem.
Starał się przypomnieć sobie całą swoją wiedzę na temat magii i wierzeń.
Wszystko powoli zaczynało układać się w logiczną całość. Miał do czynienia
z potężnym bytem, skoro rozpościerał swój wpływ na całą okolicę. Ulegała mu
płeć męska, co sugerowało żeńskiego demona. Pierwsze co nasuwało się mu
na myśl to sukkub. Po chwili zastanowienia uznał, że było to jednak błędne
założenie, gdyż siedziba upiora, w której się znalazł, ewidentnie wskazywała
na związek z żywiołem wody. Zaś te piekielne istoty, wraz ze swymi męskimi
odpowiednikami, inkubami, były istotami zrodzonymi z ognia. Dziękował swojej
przezorności, zerkając na wystające zza pasa butelki z naftą. Otworzył kopnia
kiem drzwi i wtargnął do środka.
Wewnątrz jego nozdrza uderzyła intensywna woń. Oprócz wszechobec
nej na dnie jeziora wilgoci można było wyczuć zapach piżma. Mimowolnie
przywodziło mu to na myśl upojne chwile spędzone na futrach rozłożonych
na łożu. Zobaczył kilkunastu mężczyzn klęczących w okręgu. Wśród nich ujrzał
Kazimierza Wójcika. Pośrodku wznosił się gruby pień drzewa służący za filar.
Pod nim stał misternie wyrzeźbiony tron. Zasiadała na nim niezwykła postać
o powabnych kobiecych kształtach. Z głowy spływały jej pasma zielonych
włosów o wyglądzie wodorostów. Spoglądała na Krasnala wielkimi, czarnymi,
pozbawionymi białek oczami.
– Chodź do mnie – powiedziała głosem słodkim jak miód. Wyciągnęła
zachęcająco delikatną dłoń z błonami między palcami, zakończonymi
niepokojąco ostrymi pazurami. – Moi wierni wyznawcy poinformowali mnie
o twoim przybyciu.
– Nieźle się tu urządziłaś, boginko – warknął Chwalibor.
– Cała osada to efekt ciężkiej pracy obecnych tu mężów. Wiedzą, że za wierną
służbę mogą zostać hojnie wynagrodzeni. Ziemią pod uprawę lub rozkoszą,
której nie jest w stanie im dać żadna ich kobieta. – Rozłożyła wymownie nogi.
Krasnolud z trudem zwalczył pokusę zerknięcia w dół. Zamiast tego, groźnie
spojrzał jej w oczy. Przecież nie takie baby już widział.
– Twoja wieś nie ostoi się długo, jak ją puszczę z dymem. Mam w tym
doświadczenie. Kazik! –zwrócił się do chłopaka Chwalibor. – Idziemy do domu!
Julka na ciebie czeka!
Młodzieniec odwrócił kędzierzawą głowę w kierunku Krasnoluda, jednak
nic nie odpowiedział.
– On cię nie słucha, bo to ja jestem jego panią. Jesteś tu, ponieważ chciałam,
abyś przybył. Nie udałoby ci się to, gdybym nie prowadziła cię w magicznej
bańce powietrza. Przecież woda nie jest twoją domeną.
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– W ostatnim czasie giną mężczyźni, ale co z twoim nawykiem zabierania
dzieci? – zapytał, ignorując jej słowa.
– Tak, w niedługim czasie będę wystarczająco silna, aby kształtować
porwane dzieci na swój obraz. Nie chcę jednak tego robić. Nie, jeżeli mam
tu ciebie.
– Co masz na myśli? – zdumiał się.
– Nie jestem w stanie spłodzić swoich następczyń z ludźmi. Nie pasują do
mnie. Ich nasienie byłoby jak ziarno, co plonu nie wydaje. Z tobą jednak…
sytuacja przedstawia się inaczej. My jesteśmy ulepieni z innej gliny. Jesteśmy
istotami, wokół których narosły legendy. Z tobą jestem w stanie dać potomstwo.
Zostań tu, na dnie jeziora, a będziesz żył jak król.
Boginka zaczęła zmysłowo sunąć palcami w górę talii, by ująć swoje piersi
w dłonie. Krasnal spojrzał w bok, chcąc uniknąć nęcących widoków. Zaczęło mu
się robić gorąco.
– Dobrze się zastanów. U mego boku zaznasz nieziemskich przyjemności.
Uratujesz dziesiątki dzieci na powierzchni, a gdy będziesz wystarczająco jurny,
to nawet i setki. Zamiast odbierać je ludziom, dasz mi je ty!
Pot spływał z długich włosów Krasnoluda. Chciał rozpiąć koszulę, by się
nieco ochłodzić, gdy jego ręka natknęła się na zwisający z szyi mieszek z ziołami.
Przywołał mu on obraz Dobrochny.
– Kocham swoją żonę! – krzyknął.
Rozgniewany kuszeniem wyciągnął muszkiet, a następnie wycelował.
Jeden z mężczyzn był szybszy i zdążył rzucić się na Krasnoluda, jednak nie zdołał
go powalić. Udało mu się za to unieść lufę, przez co srebrna kula świsnęła nad
głową boginki. Chwalibor, jeszcze bardziej rozjuszony spudłowaniem, walnął
przeciwnika muszkietem, aż drewno trzasnęło. Spojrzał na broń.
– Ja to jednak coś mam do psucia kolb – wymamrotał.
Wsunął połamane resztki za pas i wyciągnął Mannlichera. Nadbiegali do
niego kolejni nieświadomi swego losu nieszczęśnicy. Litościwie celował w nogi,
by powalić przeciwników. Wycofując się, wybiegł z chramu na plac budowy.
Wyciągnął butelkę z naftą, zapalił ją i cisnął w budynek, który dopiero co opuścił.
Kolejną rzucił w najbliżej stojącą chatę.
Ze świątyni wybiegli za nim wyznawcy boginki. Krasnal wykopał stojak spod
jednego z obrabianych krągłych bali drewna. Kłoda stoczyła się na nadbiegającą
grupę, ścinając z nóg tych, którzy nie zdążyli uskoczyć. Uciekł za kolejną
rozstawioną belę drewna, gdy dogonił go jeden z adwersarzy. Chwalibor naparł
na wystającą z drzewa piłę i szybko uskoczył w bok. Rozprostowujące się
narzędzie uderzyło w brzuch mężczyznę, który zgiął się wpół. Kolejni próbo
wali dopaść Krasnoluda, ale robił uniki i sprawnie parował ciosy. Przewracał
przeciwników, wykorzystując swój niski wzrost, po czym kopał ich ciężkimi
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buciorami. Zauważywszy szarżującego narzeczonego Julii, kopnął go w kolano,
a gdy ten stracił równowagę, grzmotnął go z łokcia w potylicę.
– Zupełnie jak za starych dobrych czasów karczemnych bójek – wystękał.
Kucnął przy nieprzytomnym Kazimierzu i włożył mu w dłoń chustę z ziołami
uzbieranymi przez Julię.
– To musi wystarczyć na odczynienie uroku. Nie dostaniesz ode mnie całusa
na wzmocnienie przeciwzaklęcia.
W tym momencie ze świątyni wyłoniła się boginka. Krasnal znów wyjął
karabin i zaczął do niej strzelać. Władował w nią cały magazynek, ale pociski
rozpryskiwały się o skórę demona, czyniąc jedynie powierzchowne zadrapania.
– Boginkę pokonać trudno, ale starać się trzeba – mruknął wyciągając miecz.
Kusicielka uniosła ręce. Wnet można było usłyszeć głośny szum. Ze sklepie
nia wodnej kopuły runął potężny strumień. Spadająca woda, przygniotła
Chwalibora do ziemi swym ciężarem. Ogłuszony poluźnił chwyt na rękojeści
i z przerażeniem, poczuł jak miecz wyślizguje się, niesiony przez odpływającą
wodę. Chciał się podnieść, ale boginka skoczyła na niego, oplatając tułów
Krasnoluda udami.
– Najpierw mogłabyś mnie zaprosić chociaż na samogon – wydyszał
z ironią Krasnolud.
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– Po samogonie chłop moc swą traci – magiczna istota brzmiała, jakby
cytowała jedną z pradawnych ksiąg. – Straciłeś swoją szansę.
Wykonała kilka zgrabnych gestów i w jej dłoniach pojawiła się kula wody
unosząca się jak w stanie nieważkości. Wyciągnęła ręce w stronę Chwalibora,
którego głowa natychmiast została otoczona przez ciecz. Zdezorientowany
zaczął się dusić. Próbował ściągnąć przylegający mu do twarzy bezkształt płynu,
ale drżące palce jedynie mąciły jego powierzchnię. Po dłuższej chwili, pozba
wiony tchu, zadziałał instynktownie. Zaczął pić duszkiem. Z każdym łykiem
otaczająca go woda zmniejszała swoją objętość. Szybko wychłeptał na tyle,
że jego usta znów znalazły dostęp do ożywczego tlenu. Zaczerpnął haust po
wietrza, po czym splunął bogince w twarz. Wytrąciło ją to z równowagi w takim
stopniu, że przestała utrzymywać zaklęcie. Resztki podtapiającej Krasnoluda
wody spłynęły na ziemię.
Chwalibor uderzył pięścią w brzuch demonki i zepchnął ją z siebie nogami.
Z trudem wstał, rozglądając się wkoło. Nieopodal dostrzegł swój miecz. Natych
miast puścił się ku niemu biegiem. Dopadł do niego, po czym ciął instynkt
ownie za siebie, wiedząc, że boginka ruszyła za nim. Trafił ją w wyciągnięte
do ataku ręce, zadając pierwsze poważne rany. Zaczęli wymieniać cios
za ciosem. Ostrze, którym władał, cięło potwora dotkliwie, ale ostre pazury
przebijały się przez ubranie, dosięgając jego ciała. Walczące sylwetki obojga
rozświetlane były jaskrawą łuną pożaru rozprzestrzeniającego się po wiosce.
Całkowicie przełączony w tryb bojowy, Chwalibor wybiórczo uzmysławiał sobie
doznania płynące z otoczenia. Paradoksalnie, bardziej odczuwał lepkie włosy
przywierające mu do czoła niż razy zadane przez adwersarza. jednak z każdym
celnym uderzeniem powracała mu nadzieja.
Nagle, upiór wygiął się trafiony w plecy. Oprzytomniały Kazimierz, czy to
wskutek odczynienia uroku przez ukochaną, czy to po ogłuszeniu przez Krasno
luda, uderzył swoją panią płonącym kawałem drewna. Chwalibor wykorzystał
sytuację. Zamachnął się z całej siły i uciął rękę boginki w łokciu. Zaraz potem
pchnął z dołu w jej pierś, zatapiając ostrze po samą rękojeść. Magiczna istota
ryknęła przeraźliwie i osunęła się na ziemię.
– Nie jesteś w moim typie – wysapał wycieńczony Krasnolud, którego
w tej chwili nie stać było na bardziej wyszukane grepsy. Wyciągnął miecz
z bezwładnego ciała, wytarł go o rękaw z zielonkawej substancji, którą krwawiła
boginka i schował pod kufajkę.
Wtem, powierzchnia kopuły nad ich głowami zaczęła drżeć. Nurt strumie
nia wokół wyspy niespodziewanie wezbrał. Gigantyczny pęcherz powietrza,
w którym się znajdowali zapadał się. Od krańców płonącej wsi, przez zasiane
pola, z dużą prędkością sunęły spiętrzone bałwany wody.
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– Szybko! Łap się tej kłody! – krzyknął Chwalibor do Kazimierza.
Obydwaj dopadli do bala drewna, chwytając się go w ostatniej chwili.
Fala uderzyła w nich z całej siły i otoczyła, odbierając powietrze. Prąd miotał
nimi na wszystkie strony, lecz mimo to obaj trzymali się kurczowo swojej je
dynej deski ratunku. Stopniowo zaczęli odczuwać nieznośne kłucie w piersi.
Drętwiejące z bólu ręce, coraz słabiej trzymały się pnia, który powoli ciągnął ich
ku p
 owierzchni.
Krasnal otworzył na chwilę oczy w wodzie, ale od razu poczuł szczypa
nie. Obok siebie zobaczył twarz chłopaka wykrzywioną w grymasie paniki.
Nad sobą ujrzał lustro wody oraz odbijające się w nim światło księżyca.
Nigdy nie spoglądał na ten widok od strony dna jeziora. Poprzysiągł sobie, że już
nigdy nie chce oglądać gwiaździstego nieba w ten sposób. Wolał obserwować je
z bezpiecznego lądu.
W końcu wynurzyli się. Dryfowali na kłodzie, dysząc i łapczywie nabierając
powietrza do spragnionych go płuc. Po pewnym czasie wokół nich zaczęły
wypływać kolejne przedmioty z podwodnej osady.
– Lepiej wiosłuj do brzegu albo przekonasz się w praktyce, dlaczego
Karneades4 opowiadał o desce – wykrztusił Krasnal.
Nad ranem Kaźko i Chwalibor cali mokrzy dotarli do domu rodziny Julii.
Narobili niezłego zamieszania wśród śpiących jeszcze domowników. Krasno
lud opowiedział o wszystkim co się wydarzyło. Wyjaśnił, że budowa zapory
w Solinie zaburzyła dotychczasowy naturalny obieg sił przyrody. Boginka,
jako istota władająca sferą ziemską powiązana z wodą, zaczęła rosnąć w siłę,
dzięki tak dużemu zbiornikowi. Po pewnym czasie, chcąc uczynić się czymś
na podobieństwo bóstwa, zaczęła szukać wyznawców i swym urokiem wpłynęła
na lokalnych mieszkańców. Kazimierz przepraszał narzeczoną za swoje zach
owanie, błagając o wybaczenie. Dziewczyna w odpowiedzi objęła go. Krasnolud
patrząc na tulących się młodych ludzi, przypomniał sobie siebie i Dobrochnę
z czasów młodości. Rozczulony, uśmiechnął się szeroko.
Późnym wieczorem Dobrochna zasiadła do stołu, by przeczytać gazetę. Jej mąż
jak zwykle drzemał na krześle naprzeciwko. Wzięła do rąk najnowszy numer
„Nowin Rzeszowskich”. Znad winiety czytelnika straszyło hasło „Proletariusze
wszystkich krajów, łączcie się!”. Dopiero co skończyła zapoznawać się z tek
4

Karneades z Cyreny – grecki filozof, twórca etycznego eksperymentu myślowego zwanego
na jego cześć deską Karneadesa. Zgodnie z założeniami problemu dwóch rozbitków z zatopio
nego statku walczy ze sobą o prawo do dysponowania deską mogącą utrzymać na powierzchni
wody tylko jedną osobę. Ostatecznie jeden z nich topi w morzu drugiego. Filozof zadaje pytanie:
„Czy w takim przypadku należy sądzić ocalałego rozbitka za morderstwo, czy uznać całe
zdarzenie za akt obrony własnej?”
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Chłopom we łbach się poprzewracało
stem o amerykańskim imperializmie, gdy natrafiła na artykuł opisujący ostatni
sukces Milicji Obywatelskiej. Traktował on o wyłowieniu z Jeziora Solińskiego
ciał mężczyzn, uważanych w ostatnim czasie za zaginionych. Funkcjo
nariusze wyjaśnili zagadkę, tłumacząc ją „nieszczęśliwymi wypadkami przez
utonięcie”. Dobrochna, zażenowana stanem współczesnego dziennikarstwa,
odłożyła gazetę.
Uznała, że lepiej zrobi, jeżeli pójdzie do studni sprawdzić stan wód grunto
wych. Od czasu polowania na boginkę, ich poziom znacznie spadł, przez co
gospodyni nie mogła nabrać wystarczającej ilości wody do kąpieli. Chociaż
nawet gdyby udało się jej napełnić balię, to najprawdopodobniej i tak nie
namówiłaby męża na mycie. Od kiedy o mało nie utonął, z niechęcią patrzył
na wodę. Dobrochna miała nadzieję, że za jakiś czas mu przejdzie.
Zapaliła lampę naftową i wzięła wiadro. Wyszła przed dom, podeszła
do studni i zdjęła z niej drewnianą pokrywę. Widok który ujrzała, bardzo ją
zaskoczył. Na dnie, w ledwie docierającym świetle, ujrzała dziwną, nagą postać.
Przypominała strasznie wychudzoną kobietę. Stworzenie trzymające się za kikut
prawej ręki spojrzało w górę czarnymi ślepiami. Przemówiło do Dobrochny
głosem zniekształconym przez echo studni:
– Dobra kobieto, pomóż. Jestem biedną rusałką. Daj mi choć odrobinę wody,
a hojnie ci się odwdzięczę.
– A pójdziesz ty, ladacznico jedna! –krzyknęła Dobrochna, rzucając lampę
naftową w głąb studni.
Klosz rozbił się idealnie na głowie boginki, oblewając ją naftą. Ta wrzeszcząc,
stanęła w płomieniach. Dobrochna zakryła pokrywą studnię, by wytłumić jęki
bólu. Odczekała chwilę, aż wszystko ucichnie. Zajrzała ponownie do środka i gdy
na dnie zobaczyła spalone resztki, z zadowoleniem wróciła do domu. Nie będą
jakieś lafiryndy dobierać się do mojego męża, pomyślała w duchu.

Hubert Wojciechowski
Rocznik 92. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach prawo i administracja.
W czasie studiów aktywny członek Studenckiego Koła Kryminalistyków jako orga
nizator oraz prelegent konferencji, a także prowadzący warsztaty. Popularyzator
wiedzy o Darknecie i autor artykułu naukowego poruszającego tę tematykę na łamach
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”. Publikował w „Sofie”, „Stonerze Polskim”,
„Stronie Czynnej”, „Bezkresie”. W 2021 roku w ramach projektu charytatywnego „Zapom
niane Sny” w antologii „Granice Nieskończoności” ukaże się jego utwór „Cesarz Marsa”.
Pasjonat historii, staroci, fantastyki, entuzjasta gier fabularnych.
190

POWIEŚĆ

Paranoidalna
Marlena Urbaniak

X.
Niepohamowany
Bezładna nie należała do osób, których historii nie dało się poznać. Wręcz
przeciwnie. Już pierwszego dnia, kiedy dołączyła do naszego stowarzyszenia,
usiadła ze mną w stołówce z kubkiem zielonej herbaty w dłoniach i zaczę
ła z radością opowiadać o swoim barwnym życiu. Problem pojawił się, kiedy
następnego dnia zrobiła to samo, tylko tym razem przyrządziła sobie czarną
herbatę (jeszcze dzień wcześniej upierała się, że lubi tylko zieloną) i całą opo
wieść przepłakała, czyniąc ją jeszcze bardziej dramatyczną niż wcześniej. Tym
razem nie opowiadała mi o swoim ojcu, a o matce. Zupełnie jakby jednocześnie
przeżywała dwie te same historie jako dwie różne osoby. Trzeba przyznać, że
nie byłem tak daleki od prawdy. Bezładna cierpiała bowiem na skrajny przy
padek rozdwojenia jaźni, w którejkażda z jej stron miała zupełnie inne wspo
mnienia.
Codzienne spotkania w stołówce, gdzie stawałem się cierpliwym terapeutą
(nawet pożyczyłem, czy może raczej ukradłem, okulary naszego doktorka Na
thaniela, żeby czuć się mądrzej), pozwoliły mi nakreślić dwie sylwetki mojej
nowej przyjaciółki. Wszystko skrzętnie notowałem, dzieląc się informacjami
z Wyobrażalnym, który pomimo zwyczajowej obojętności również zaintere
sował się przedziwnym przypadkiem Bezładnej. W moim magicznym notat
niku istniały trzy rubryczki. Pierwsza z nich nosiła nazwę „cechy wspólne”.
Zawierały się tam podstawowe informacje składające się na prawdziwą postać
badanego obiektu.
Bezładna nazywała się tak naprawdę Shia Nakamura-Yang. Jej matka była
z pochodzenia Chinką, a ojciec Japończykiem. Najwyraźniej nie mogli zdecy
dować się na konkretne nazwisko dla swojej najstarszej córki, dlatego zrobili
z niej azjatycką mieszankę, która zamieszkała wraz z nimi w Tajlandii. Jej imię
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ponoć było bardziej męskie niż damskie, ale nie chcieli go już zmieniać, ponie
waż uznali, że może to przynieść pecha.
Kiedy Shia miała cztery lata, napadnięto na jej dom. „Źli panowie” zaczęli
upominać się o dług, który zaciągnęli u nich rodzice. Cóż mieli zrobić państwo
Nakamura-Yang? Uciekli najdalej, jak się dało, czyli do samych Stanów Zjedno
czonych, gdzie mieszkała siostra pani Yang. Cała trójka zamieszkała w ubogiej
dzielnicy Nowego Jorku, przez lata klepiąc biedę. Obcokrajowcy bez znajomo
ści języka mieli ogromny problem ze znalezieniem pracy, dlatego w wolnych
chwilach, gdy nie mieli już pieniędzy, wychodzili wspólnie, z nic nierozumiejącą
córką, na ulicę i żebrali o pieniądze. Po pewnym czasie państwo Nakamura-Yang
dostrzegli w małej Shii potencjał, dlatego uznali, że każdego dnia będą wysyłali
do pracy wyłącznie swoją pięcioletnią już wówczas córkę. W końcu kto by się
nie skusił na słodką buzię małej Azjatki? Skusiło się, i to wielu, wujków.
Wieczorną porą, gdy Shia wracała już do domu i wreszcie kładła się do prowi
zorycznego łóżka składającego się z dwóch starych koców oraz zużytego, kłują
cego materaca, zaciskała mocno powieki, próbując nie wsłuchiwać się w odgło
sy dochodzące spod okna. Jak sama stwierdziła, stała się naocznym świadkiem
poczęcia swojego rodzeństwa, a była ich niemała gromadka. Teraz wyobraźcie
sobie zasuwające po sypiącym się budynku skośnookie dzieci, których była aż
siódemka (łącznie z naszą główną bohaterką).
Przez lata sytuacja rodzinna nie uległa zmianie. Ojciec Shii pił i znęcał się
nad najmłodszymi członkami patologicznej armii, a matka wychodziła na całe
dnie z domu, wracając obładowana różnymi torbami z nie byle jakimi zdo
byczami – uchodziła za niebrzydką, dlatego szybko poznajdowała sponsorów.
Problem tkwił w tym, że nie interesowała się dziećmi, które trzeba było wykar
mić. Shia, jako ta najstarsza, została zmuszona do pracy na ulicy. Tylko w ten
sposób mogła zapewnić swojemu rodzeństwu jakiekolwiek życie (bo o godno
ści trudno tu mówić). Wszystko zmieniło się w dniu, kiedy jej ojciec podjął pra
cę. Zdawało się, że wszystko wróci do normy, ale zamiast tego zabrał ze sobą
czwórkę pociech, a Shii obiecał tylko, że gdy znajdzie większy dom, ją również
do siebie przygarnie. Tak się oczywiście nie stało, a nasza Bezładna, rozdzie
lona pomiędzy jednym a drugim domem, wkrótce straciła poczucie, kim tak
naprawdę jest.
W swojej niezwykłej opowieści postanowiłem rozróżnić jej tożsamości za po
mocą imion. Wersję Bezładnej od strony ojca nazwałem Shią Nakamura, wersję
od strony matki, Shią Yang (na początku chciałem używać nazewnictwa w stylu
Bezwładna i Bezradna, ale Wyobrażalny wybił mi to z głowy). Pierwsza z nich
miała czwórkę rodzeństwa, uczulenie na pomidory, klaustrofobię i lęk wyso
kości. Piła wyłącznie zieloną herbatę, lubiła kuchnię azjatycką i kochała swo
jego ojca. Całe jej życie było kolorowe. Na śniadanie jadła panceksy z syropem
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klonowym i piła sok pomarańczowy. Wszystkie jej siostry nosiły urocze sukien
ki, a ona sama miała własny mundurek, w którym uczęszczała do szkoły śred
niej. Po prostu azjatycka wersja american dream. Druga z nich miała dwójkę
rodzeństwa, żyła w rozpadającym się domu i piła tylko czarną, zwietrzałą her
batę. Rzadko wychodziła z domu, ponieważ cierpiała na fobię społeczną, bała
się warzyw (serio, istnieje taka fobia, nawet ją wyguglowałem – to lachanofobia),
ciemności (to też znalazłem – nyktofobia) oraz przestrzeni otwartych (agorafo
bia). Shia Yang bezustannie nie miała humoru i planowała w specjalnie do tego
przeznaczonym zeszycie, jak popełnić samobójstwo na tysiąc sposobów (skoń
czyła na osiemset drugim). Nienawidziła matki i to z wzajemnością, ponieważ
cały czas była przez nią poniżana i wyżywała się na jej siostrze oraz bracie.
Kiedyś przygniotłem Nathaniela i dowiedziałem się, że Shię Nakamurę-Yang
charakteryzuje choroba afektywna dwubiegunowa, z której to stan hipomania
kalny – dotyczący nadmiernej, ciągłej wręcz, podejrzanej euforii – ujawniał się
w domu ojca, zaś stan depresyjny w domu matki. To pierwszy taki przypadek
rozdwojenia jaźni, gdzie obie ze stron dzieliły wspólną chorobę. Jednym słowem:
Shia Nakamura-Yang była najbardziej pojebana z nas wszystkich (no dobra, stała
gdzieś obok Wyobrażalnego). Oczywiście to nie koniec opowieści, ponieważ Bez
ładna nie byłaby Niezidentyfikowana, gdyby nie miała bezpośredniego kontaktu
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ze Szwendaczami. W przeciwieństwie do reszty naszego stowarzyszenia potrafiła
ich wyczuć na kilometr (i to poprzez dwie swoje tożsamości!). Początkowo nie
wierzyłem w jej zdolności, uznając je za paranoję (swego czasu, gdy wieczora
mi spacerowaliśmy po lesie, ciągle szturchała mnie w ramię, szepcząc, że między
drzewami skradają się Szwendacze, a wcale ich tam nie było), ale szybko okazało
się, że jej wysoka wrażliwość na paranoidalne zmiany w otoczeniu była przydat
na. Bo gdyby nie ona, sam zostałbym pewnego dnia pożarty.
– Boję się. Za dużo tu przestrzeni – narzekała już od jakichś trzydziestu minut,
bezustannie szarpiąc mnie za rękaw. – No i jest strasznie ciemno.
– Ciesz się, że nie ma tu warzyw – zaśmiałem się bezlitośnie, na co Shia z wy
rzutem jęknęła. – Zawsze możesz dopisać do swojego zeszytu śmierci jeszcze
jeden sposób na to, jak popełnić samobójstwo – oznajmiłem wesoło, a potem
przyłożyłem palec do ust. – A nawet kilka. Na przykład możesz się potknąć o ga
łąź i przywalić czaszką w kamień, rozbiec się i uderzyć głową w drzewo, rzucić
się dobrowolnie na pożarcie wilkom…
– Przestań! – zapiszczała koleżanka, zakrywając uszy.
W jej oczach pojawiły się łzy, które w żaden sposób mnie nie wzruszały.
Ostatnimi czasy mocno nadkruszyła moje zaufanie. Okazało się, że obie jej toż
samości kochają się w jednym z największych gnojków tego stowarzyszenia,
a mianowicie w psychiatrze o imieniu Darrell. Ten manipulant wykorzystywał
ją do tego, aby nas śledziła i zdawała relację z tego, co robimy. Czego to zakocha
na dziewczyna w imię miłości nie zrobi?
– Zaraz będzie po wszystkim! Tylko Wyobrażalny kogoś zabije, a potem wró
cimy sobie do domku – odpowiedziałem wesołym głosem.
– Dlaczego mnie tutaj wziąłeś? – jęknęła Bezładna.
– To taka mała kara – zachichotałem.
W tym samym momencie Bezładna przylgnęła do moich pleców i wstrzy
mała dech. Słyszałem tylko jej jękliwy głosik, którym starała się coś wybełkotać.
Zmarszczyłem czoło i rozejrzałem się po lesie. Niczego podejrzanego jednak nie
dostrzegłem.
Westchnąłem ciężko, spoglądając ukradkiem na moją przerażoną koleżankę.
– Przecież nikogo ani niczego tutaj nie ma.
– O-o-oni tu są. Skradają się między d-d-drzewami. U-u-ukrywają się.
Przewróciłem oczami. Wyobrażalny, przez te nagłe przerwy w podróży, mógł
nam uciec, a przecież miałem go pilnować. Wcale nie chodziło o to, że chciałem
zobaczyć, w jaki sposób zabije kolejnego kolesia…
– Chodź, idziemy – rzuciłem.
– Oni tu są! Przed tobą! – wrzasnęła Shia, chwytając mnie za rękaw bluzy.
Niespodziewanie pociągnęła mnie w tył. Prawdę powiedziawszy, gdyby tego nie
zrobiła, niewidzialny Szwendacz, który nagle zrobił się widzialny, miałby mnie
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w garści. Całe szczęście byłem w naszej grupie jednym z tych, który mógł do
tknąć te maszkary. Odepchnąłem skurwysyna, chwyciłem Shię za dłoń i pociąg
nąłem ją przez las, przy okazji łapiąc otępiałego Wyobrażalnego, który nawet na
moment nie przebudził się ze swojego lunatycznego stanu. Zatrzymaliśmy się
dopiero na skraju lasu, kiedy Bezładna stwierdziła, że nie może już oddychać
i zaraz umrze (cóż, powtarzała tak średnio dziesięć razy na dzień, kiedy była
Shią Yang). Wtedy to spojrzałem na nią z podziwem i rzuciłem:
– Jednak czasem warto zaufać twojej paranoi.
– Dzięki niej jeszcze nie umarłam. – Zaśmiała się niemrawo, a potem jak gdy
by nigdy nic wybuchła płaczem. – Dlaczego nie mogę umrzeć?!
Byłem dżentelmenem, dlatego objąłem jej ramię i przyciągnąłem do swojej
piersi. W końcu ta mała popierdolona Azjatka uratowała mi życie. I pomyśleć,
że koniec końców, gdy zamknięto ją w Instytucie Badań Parapsychologicznych
Przypadków, jej rodzina przestraszyła się tak bardzo, że uciekła z powrotem do
Azji. Może to jednak dobrze, że w końcu znalazło ją ASN? Dzięki temu mogliśmy
zastąpić jej rodzinę. W końcu każdy pojeb zasługiwał na trochę miłości.
Paranoidalna
Wiele dni zajęło mi przyswojenie skomplikowanej historii Bezładnej. Nawet
przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że mogła mieć rozdwojenie jaźni i to na
tak skomplikowanej płaszczyźnie tożsamościowej. Notatki Nathaniela były bar
dzo skrzętnie sporządzone – od razu było widać, że sam fascynował się przypad
kiem dziewczyny – mimo tego psychologia nie stanowiła mojej mocnej strony.
Musiałam trochę pogrzebać w sieci, aby rozszyfrować, co kryje się pod hasłem
„hipomania” czy „lachanofobia”. Jednak nie taka znowu ze mnie cwana obser
watorka. Cały czas myślałam, że Bezładna ma po prostu duży problem z kłama
niem, tymczasem to wszystko działo się niezależnie od jej woli. Może to dlatego,
kiedy o czymś rozmawiałam z radosną wówczas dziewczyną, następnego dnia,
gdy miała zdecydowanie gorszy humor, nie pamiętała, że w ogóle ze sobą dys
kutowałyśmy? Z jakiegoś powodu zaczęłam jej współczuć, tym bardziej że nie
była niczego świadoma.
Shia miała za sobą naprawdę trudną przeszłość. Zagubiła się gdzieś pomię
dzy dwoma światami, które łączyło tylko jedno – samotność. To dziwne, ale po
czułam do niej nagły przypływ sympatii. W przyszłości chciałam się z nią bar
dziej zaprzyjaźnić. Oczywiście zaraz po tym, jak zbliżę się do Wyobrażalnego
i wygram zakład z Niepohamowanym.
Zamknęłam zeszyt z notatkami w tym samym momencie, w którym omal nie
zderzyłam się ze swoim nowym kolegą ze stowarzyszenia. Najwyraźniej oboje
błądziliśmy myślami po innych światach.
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Na jego widok szeroko się uśmiechnęłam. Oczywiście w zamian dostałam
przerażone, pełne obrzydzenia spojrzenie, jakbym była jakimś okropnym insek
tem. Cóż, przyzwyczaiłam się do tego.
Blaven – bo tak teraz starałam się do niego mówić – już wykonał strategiczny
krok w tył, aby zwiać, ale chwyciłam go za rękaw i przytrzymałam w miejscu.
– Wybierałeś się do stołówki, prawda? – spytałam wesoło. Może nawet zbyt
wesoło, sądząc po tym, że i tak już blady Wyobrażalny zbladł jeszcze bardziej.
Teraz był niemalże przeźroczysty.
– Nie – wyrzucił z siebie na wdechu, próbując wyrwać rękaw z mojego uścisku.
Teraz byłam jak lew, który wytropił w krzakach niewinną antylopę, to dlatego
nie zamierzałam go puścić wolno. Oczywiście nie chciałam pożreć swojego kolegi
niczym bezwzględny drapieżnik, za to bezwzględnie zamierzałam go zaciągnąć
do stołówki, ponieważ zbliżała się pora obiadowa. Nie zważając na zapieranie
się chłopaka, chwyciłam go mocno za nadgarstek i pociągnęłam w stronę jadalni.
Ostatnio próbowałam się zaprzyjaźnić przede wszystkim z Wyobrażalnym,
a to dlatego, że to jego historię owiano największą tajemnicą. Wiedziałam już
co nieco o Nieobliczalnej, a także Bezładnej, za to niczego o Wyobrażalnym czy
Niepohamowanym. Czasu na zgłębienie ich tożsamości miałam coraz mniej,
a przecież nie chciałam przegrać. Oczywiście to nie jedyny mój cel związany
z pogłębieniem naszych relacji. Musiałabym być okropną egoistką, aby pozwolić
na zaufanie osobie, która bardzo rzadko kogokolwiek nim obdarzała. Zależało
mi przede wszystkim na tym, żebyśmy mogli porozmawiać jak normalni ludzie.
To z Wyobrażalnym miałam najsłabszy kontakt. Z jakiegoś powodu panicznie
się mnie bał i za każdym razem, gdy chciałam z nim porozmawiać, uciekał. Być
może wciąż trzymały się go wspomnienia z dnia, w którym zdradził mi swoje
imię? A może widział we mnie coś, czego inni nie widzieli…?
Kiedy weszliśmy do stołówki, chłopak wyrwał rękę z mojego uścisku i ruszył
w stronę długiego stołu. Stanął po jego przeciwnej stronie, jakby się bał, że zała
pie ode mnie śmiertelną chorobę.
– Naprawdę nie rozumiem, co takiego złego we mnie widzisz – zaczęłam
z podejrzliwym uśmieszkiem, zakładając ręce na piersi. Być może moja postawa
była nieco prowokatorska, ale zdążyłam już zauważyć, że inaczej ciężko przy
ciągnąć uwagę Wyobrażalnego.
– Wszystko – mruknął w odpowiedzi, zaciskając dłonie na krześle, jakby
chciał je lada moment podnieść i rzucić nim prosto we mnie. Wyglądał całkiem
uroczo, kiedy było widać w nim jakiekolwiek emocje. Obojętność czyniła z niego
raczej ducha niż istotę ludzką.
– Chcę się z tobą tylko zaprzyjaźnić – powiedziałam z uśmiechem, przekręca
jąc głowę w bok niczym nawiedzona laleczka wyrwana z najgorszych horrorów.
Teraz się z nim nieco drażniłam, co jeszcze bardziej go zirytowało.
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– Jesteś psychiczna – warknął w odpowiedzi Blaven, ściskając mocniej opar
cie krzesła.
– Jak każdy w ASN – zauważyłam z rozbawieniem, wzruszając ramionami.
– Nie możesz się ode mnie po prostu odczepić?!
– Nadal mam ręce przy sobie.
Przyznaję, że miałam ochotę łobuzersko zachichotać, ale zanim to zrobiłam,
ktoś chwycił mnie niespodziewanie za ramię.
– Bylibyście świetną parą – powiedział znienacka Niepohamowany, szczerząc
do mnie swoje białe zęby. – Ale wiecie, taką parą, która schodzi się i rozchodzi,
obrzucając się za każdym razem wymyślnymi wyzwiskami.
Na bladych policzkach przerażonego, a zarazem obrzydzonego tymi słowami
Blavena pojawiły się rumiane plamy. Co prawda niczego nie powiedział, ale gdy
by z jego ust miało cokolwiek paść, pewnie byłoby to coś w stylu: choćby mnie
torturowano, nie dotknę jej nawet palcem u stopy.
Przewróciłam oczami. Jeszcze tego brakowało, żeby Niepohamowany dopa
trywał się wśród naszego zgromadzenia romantycznych więzi.
– Tak poza tym, to pamiętaj, że zbliża się rozstrzygnięcie zakładu – powie
dział ściszonym głosem samozwańczy kierownik Niezidentyfikowanych, posy
łając mi diabelski, niemal triumfalny uśmieszek.
– Odliczaj dni do swojej przegranej – odpowiedziałam, odwzajemniając ten
zwycięski, pewny siebie uśmiech.
Nie minęła nawet chwila, a do stołówki zaczęła się schodzić reszta drużyny.
Nieobliczalna targała za sobą maskotkę jednorożca z tą samą pochmurną miną
co zawsze, a Bezładna zdawała się mieć dzisiaj całkiem dobry humor, co zna
czyło, że przy stole będzie mówiła więcej, niż jadła. Cóż, może to nieco dziwne,
ale zdążyłam się już nieco przyzwyczaić do tego niepoprawnego zgromadzenia.
Nawet rozmowa przychodziła mi z większą łatwością.
– Pamiętacie, że dzisiaj wybieramy się na naszą wieczorną misję? – spytał
wyszczerzony Niepohamowany.
Bezładna jęknęła, Wyobrażalny się wzdrygnął, a Nieobliczalna… Nieobliczalna
była po prostu sobą. A co ze mną? Sama nie wiedziałam, co w tym momencie czu
łam. Może coś w rodzaju ciekawości przeplatanej nutą strachu?
– Widzę, że wszyscy są szczęśliwi – dodał uradowany Niepohamowany.
Czasami zastanawiało mnie, jakim cudem potrafił aż tak zakrzywić rzeczywi
stość?
Potrząsnęłam głową z niedowierzaniem, nabijając na widelec kawałek brokułu.
Wewnętrznie się cieszyłam, że to nie na dzisiaj przypadał atak warzywnej fobii Bez
ładnej. Inaczej patrzyłaby teraz na mnie, jakbym zjadła pełzającą larwę.
Mimowolnie spojrzałam przed siebie. Niechcący zetknęłam się spojrze
niem z Wyobrażalnym, który od dłuższej chwili musiał się mi przyglądać.
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Najwyraźniej przyłapałam go na gorącym uczynku. Postanowiłam, że poślę mu
po prostu miły, niezobowiązujący uśmiech. Nie spodziewałam się, że nagle od
sunie krzesło, przeniesie się gwałtownie do pionu i ruszy w kierunku wyjścia.
Zamrugałam nierozumnie oczami.
Wszyscy odprowadziliśmy go wzrokiem do drzwi, aż w końcu za nimi znik
nął. Dopiero po chwili Bezładna, która przeżuwała warzywa, rzuciła w zasko
czeniu:
– To dziwne, ale dotąd czułam od niego tylko aurę obojętności. Teraz targają
nim różne uczucia.
Oparłam podbródek na dłoni, wgapiając się w pustą przestrzeń. Jeszcze nie
wiedziałam, czy to dobrze, czy źle, ale coś mi podpowiadało, że jestem na dobrej
drodze do tego, aby zgłębić tajemnice Wyobrażalnego.
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„Znaleźli moją broń. Musieli znaleźć”.
Jack powtarzał sobie te dwa zdania, krążąc po pokoju jak szaleniec, nie
patrząc pod nogi i nie przejmując wcale tym, że miażdżył i kopał walające się
pod stopami przedmioty; skupił się jedynie na tych słowach i na wspomnie
niu mordercy w domu Bartona. Przywoływał obrazy opadającego ostrza,
broni lecącej przez pomieszczenie jak wielka, czarna mucha, uderzającej
o podłogę. Obsesyjnie do nich powracał, morderca, ostrze, broń, i znów: mor
derca, ostrze, broń, jak zepsuty film, zapętlony na tym samym fragmencie,
bez końca.
– …będziemy państwa informować o dalszych…
Słowa dziennikarki zaczęły działać Baranskiemu na nerwy. Warknąwszy,
wyłączył telewizor, a jego zaciśnięta w pięść dłoń uniosła się, jakby bez udziału
woli. Trwał tak przez moment, z pustką w głowie, dopóki nie spadło nań znajo
me, ohydne uczucie nierealności. Westchnąwszy ciężko, opuścił rękę i runął na
krzesło. Skrzywił się, gdy znowu coś chrupnęło mu w krzyżu.
– Nie mogłem przecież wrócić – mruknął. – Niech to szlag.
Promienie słoneczne zalały mieszkanie Jacka, a wraz z nimi wróciło życie;
pojawiły się barwy ukryte do tej pory pośród szarości, szum codziennej krzą
taniny za oknem stał się niemal ogłuszający, ale Baranski gapił się jedynie na
czarny prostokąt wyłączonego telewizora, rozważając dalsze kroki.
Nie tylko broń była problemem. Gadał z tym sąsiadem. Policja na pewno bę
dzie rozmawiać – albo już rozmawiała – z mieszkańcami budynku, stary powie
o wizycie Jacka. Broń, dziwne pytania, trup… Nie wyglądało to dobrze. Jak się
z tego wyplątać? Jak wytłumaczyć?
– Nikt nie uwierzy w ptaka z mieczem. – Zachichotał bez wesołości.
„Ale sekcja zwłok przecież i tak wykaże, że zginął przed moim przyjściem.
Tylko że…”
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Ukrył twarz w dłoniach. Już słyszał pukanie, już słyszał słowa: „Otwierać,
policja!”, widział wyważane drzwi. „Po co pan tam poszedł?”, zapyta policjant.
„Tak, wiemy, był pan tam wcześniej, ale to i tak dziwne. Godzinę po pana wyjściu
doktor Barton ginie. Potem pan wraca i zostawia tam broń. Wiemy, że był tam
z panem ktoś jeszcze. Może nam pan wytłumaczyć, co pana łączy z tymi wszyst
kimi ludźmi?”
Nawet gdyby chciał wyznać całą prawdę, Baranski nie byłby w stanie odpo
wiedzieć na to pytanie.
***
Ostatecznie Jack poszedł na komisariat policji, uznając, że lepiej będzie, jeśli sam
złoży zeznania, choćby z opóźnieniem. W drodze starał się wszystko tak poukła
dać w głowie, żeby przedstawić wersję wydarzeń jak najbliższą prawdy, ale bez
szczegółów, które mogłyby prowadzić do kłopotliwych pytań. Czy wspominać
o pająku? Czy wspominać o Annie? Długo zastanawiał się zwłaszcza nad tym,
jak powiedzieć policji o pocztówce i dziwacznym błaganiu o pomoc – przecież
zignorował je, uznawszy za głupi żart, a to czyniło go odpowiedzialnym za to, co
spotkało Bartona. Kiedy dotarł na komisariat, zatrzymał się w progu, zaciskając
dłonie w pięści.
– Przepraszam – wyszeptał do martwego człowieka, który z jakichś powo
dów na niego liczył, po czym wszedł do budynku.
Nie wiedział, ile czasu tam spędził. Przesłuchujący go policjanci zmieniali
się tak szybko, że nie zapamiętywał ich twarzy – zadawali pytania, zapisywali
coś na komputerze, posyłali do innych pokoi albo kazali czekać na przybycie
kolegów, a Baranski musiał rozpoczynać swoją historię od początku, odpowia
dać na te same pytania. Postanowił, że nie wspomni o Annie, sekcie i pająku
– podjął tę decyzję dość impulsywnie, ale uznał, że tak będzie najlepiej. Opowie
dział o mordercy, o maczecie i o masce przeciwgazowej, nie wyjawił jednak, że
kojarzył mu się z wielkim ptakiem. Zdecydował, że nie ma to wielkiego znacze
nia dla śledztwa, a być może przez takie wyznania pomyśleliby, że mu odbiło.
Później rozmawiał z lekarzem, który uważnie obejrzał wszystkie jego obrażenia,
ale niewiele mówił, tylko mamrotał do siebie, bazgrząc w zeszycie, czasem za
dając zdawkowe pytania. Odpowiedzi słuchał bardzo uważnie, patrząc głęboko
w oczy Baranskiemu, kiwając głową i pomrukując. Na koniec coś mu wypisał,
wcisnął receptę w rękę i posłał dalej.
Wreszcie trafił do sporego pokoju o ciemnobrązowych ścianach, nie licząc
taniego biurka i niewygodnego krzesła, pustego. Czekał tam człowiek ubrany
w jasnobrązowy garnitur. Przechadzał się po pomieszczeniu – a raczej przebie
gał – jak po rozżarzonych węglach, jakby pozostanie w jednym miejscu groziło
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utratą nogi. Niemal odbijał się od jednej ściany, obracał na prawej pięcie, a po
tem ruszał w kierunku przeciwległego krańca pokoju. Jack stał w progu, patrząc
z konsternacją na ten dziwaczny taniec, i czekał, lecz policjant zdawał się nie
zauważać jego obecności; z opuszczoną głową i zmarszczonym czołem oddawał
się całkowicie swym peregrynacjom, jakby był to najważniejszy, a może jedyny,
cel jego życia.
Jack odchrząknął, a policjant się zatrzymał. Wreszcie podniósł głowę o czar
nych, krótkich włosach, a detektywowi ukazała się twarz młodzieńca o pospo
litych rysach. Budowa jego ciała też była całkiem przeciętna – ani wysoki, ani
niski, ani chudy, ani gruby. Człowiek, który bez problemu rozpłynąłby się w tłu
mie. Zapewne pomagało mu to w pracy.
Zobaczywszy Baranskiego, młody mężczyzna uśmiechnął się szeroko.
– Dzień dobry panu, przepraszam najmocniej, że musiał pan tak czekać,
a zresztą zaraz pogadamy, wszystko wyjaśnię – mówił równie szybko, jak cho
dził, jego słowa niemalże zlewały się w jedno wielkie słowo, rwący potok dźwię
ków pozbawiony zakrętów i przerw, szumiący nieprzerwanym pomrukiem.
Jack nadstawił uszu, by lepiej go zrozumieć; nieświadomie pochylił się do przo
du i na twarzy detektywa musiała wymalować się konsternacja, bo policjant od
chrząknął i kontynuował już o wiele wolniej. – Przepraszam, pracuję teraz nad
bardzo dziwaczną sprawą, niezła zagwozdka, pasztet, myślałem sobie o kilku
rozwiązaniach i tak się skupiłem, że… – Roześmiał się tubalnie. – Przepraszam
raz jeszcze. No ale to ważna sprawa, a taka porąbana, lubię takie wyzwania, się
czasem zatracam, jasne, ale to chyba dobrze? – Błysnął jasnym uśmiechem. –
W końcu dlatego tu jestem, dlatego jestem policjantem, a… A niech to, niech już
pan siada, zagadam pana.
Wskazał czarne krzesło, a Jack, skinąwszy głową, zajął miejsce. Policjant na
tomiast przysiadł na brzegu biurka. Baranski, choć wcale tego nie chciał, nie
mógł nie rozluźnić się w obecności młodszego mężczyzny; było coś takiego
w tym człowieku, co od razu zjednywało sympatię, jakieś ciepło bijące od szcze
rej twarzy i przyjaznego spojrzenia.
„Naturalny talent”, pomyślał detektyw. „Trzeba się pilnować”.
– Wiem, że pan już odpowiadał na wiele pytań dzisiaj i jeszcze ja na dobitkę
będę zadawał podobne, ale pan rozumie, że robimy to dla dobra wszystkich za
interesowanych. Jest pan PI, pan zapewne też nieraz musi przepytywać te same
osoby po kilka razy, zadawać im podobne pytania, żeby ponad wszelką wątpli
wość ustalić wszystkie fakty, pan to rozumie, w jakimś sensie przecież nasze
prace są do siebie podobne.
„Tak, wiem, że zadajecie ciągle te same pytania, żeby złapać mnie na nieści
słościach”, pomyślał Jack, ale zamiast tego odparł:
– Zdaję sobie z tego sprawę.
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Policjant uśmiechnął się jeszcze szerzej. Wtem twarz wykrzywił mu wyraz
konsternacji. Pacnął się w czoło otwartą dłonią.
– Ach, ależ gdzie moje maniery! Adrian Smith! – Podał Jackowi dłoń. Była lek
ko spocona i szorstka. – A pan to Jack B… Proszę wybaczyć – to mówiąc, pstryk
nął palcami jednej ręki, a drugą wyciągnął z kieszeni spodni karteczkę. Przez
moment się jej przyglądał, po czym spróbował raz jeszcze: – Ber… Beren… Bara…
Bejrenski…
– Baranski.
– Przepraszam, ale… Pana rodzina pochodzi z Rosji?
– Nie, z Polski.
– A tak, rzeczywiście! – Smith znów pacnął się dłonią w czoło. – Barencki,
oczywiście. Słyszałem, że to w Polsce popularne nazwisko?
Prywatny detektyw tylko skinął głową. Im dłużej tu siedział, tym poważniej
się zastanawiał, czy cała ta sytuacja mu się nie śni. Policjant przemawiał już
w miarę normalnie, ale i tak całkiem prędko, jakby żadne z wypowiadanych
przez niego zdań nie miało się skończyć, jakby nie miał zamiaru kiedykolwiek
postawić kropki. Zdawało się, że rozpiera go energia; co chwilę podkreślał wagę
wypowiedzi gestem dłoni, wzruszeniem ramion, grymasem twarzy; unikał jed
nostajnego tonu, akcentując losowe słowa; czasem podnosił głos, czasem niemal
szeptał. Nawet gdyby Jack chciał go zignorować i myśleć o czymś innym, nie
mógłby.
– I, jak już mówiliśmy, jest pan PI – kontynuował Smith. – Rzadko się spoty
kam tu z PI, zazwyczaj są to barmani i… a, nieważne, sam pan to rozumie. Skąd
ten pomysł na PI? Oglądał pan dużo kryminałów? Proszę się nie obrazić, nie
kpię, po prostu jestem ciekaw.
– Nie ma sprawy. Prawie. Inspirowałem się Bogartem i Marlowem.
– O! No proszę! O tym serialu nie słyszałem! Kiedy leciał?
Jack powstrzymał się, by nie zgrzytnąć zębami.
– Jeszcze przed kolorową telewizją i pilotami.
– O jejku! Ale gafę strzeliłem! Przepraszam najmocniej, ale nie jestem zainte
resowany za bardzo niczym starszym ode mnie. Wiem, że to głupie i że się odci
nam od wielu wspaniałych rzeczy, że może powinienem poszerzyć swoje hory
zonty, ale po prostu taki jestem, nie potrafię poczuć więzi z czasami, w których
nie żyłem! – Smith wyglądał na naprawdę zakłopotanego. Spuściwszy wzrok,
podrapał się po karku i kontynuował: – Pytałem o te seriale, bo taka jest moja
historia. Ja chciałem się zająć w życiu czymś nieco innym, ale potem obejrzałem
pierwszy odcinek pierwszej serii CSI i jakoś strasznie mnie to podjarało, to śledz
two, te wszystkie metody… No, sam pan rozumie pewnie. Potem się okazało, że
śledztwo wygląda nieco inaczej niż w telewizji, ale… – Roześmiawszy się, spoj
rzał na rozmówcę, jakby czekając na reakcję. Jack nie bardzo wiedział, na jaką
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się zdecydować. Domyślał się, o czym był ten serial, to CSI, ale za nic nie potrafił
sobie przypomnieć, czy widział choćby jeden odcinek. I nie był pewien, czy ma
w ogóle reagować.
Smith najwyraźniej nie oczekiwał odpowiedzi. Zdawało się, że zdecydował
się na tę przerwę tylko po to, by odpocząć od ciągłego gadania, zaczerpnąć tchu.
– Ale jest i tak fajnie – powiedział po mniej niż minucie. – Kocham swoją
pracę. Dzięki niej przydarzają mi się dobre rzeczy – o, na przykład teraz, siedzę
i rozmawiam z panem…
Baranski westchnął ciężko.
– Nie spotkaliśmy się jednak tylko po to, żeby pogawędzić o serialach.
– Nie, rzeczywiście nie. Przyszedł pan tutaj z dość… nietypową sprawą, sam
pan przyzna. Znajdujemy starszego pana, brutalne morderstwo, oczywiście nikt
niczego nie widział, nikt niczego nie wie, nikt nic nie słyszał, w ogóle wszyscy
siedzieli w jakiejś dźwiękoszczelnej kapsule bez okien. Potem się okazuje, że
starszy pan to uznany naukowiec, ale motyw się nie znajduje, zero powodów,
dla których ktokolwiek mógłby chcieć jego śmierci. Co ciekawsze, znajdujemy
też na miejscu zbrodni porzucony pistolet, sprawdzamy numery seryjne i oka
zuje się, że należy do pana. Ale nim możemy cokolwiek z tą wiedzą zrobić, przy
chodzi pan do nas i opowiada nam o mordercy z maczetą i w masce przeciwga
zowej, który czaił się w mieszkaniu zamordowanego, niby czekając na następną
ofiarę, i rzucił się na pana, który zjawił się w mieszkaniu dość przypadkowo,
otrzymawszy od niego – to znaczy od ofiary, nie mordercy – dziwaczne wołanie
o pomoc napisane na pocztówce. I na dodatek to wołanie przewidziało w jakimś
stopniu przyszłość i jego śmierć. A może wysłał ją po swojej śmierci? Głowa od
tego mała, głowa boli. Sam pan przyzna, że to brzmi jak streszczenie… no właś
nie, odcinka jakiegoś serialu! Jak się ten dziwny serial nazywał, w którym nie
było wiadomo, o co chodzi? Pamięta pan?
– Nie. Rozumiem, że to wszystko brzmi… że trudno w to uwierzyć – to powie
dziawszy, Jack zakrył oczy dłonią. – Sam do tej pory myślę, czy… Ale ból ciągle
mi przypomina, że to nie sen.
Nie zastanawiał się nad tym, co robi. Ciało jak gdyby samo powstało, a po
tem ręce podciągnęły koszulkę, pokazując policjantowi cały zestaw fioletowych
i czarnych sińców, ciemnoczerwonych krwiaków i czerwonych zadrapań. Smith
gwizdnął cicho.
– Paskudnie to wygląda – przyznał. – I mówi pan, że to z pana ucieczki przed
tym zabójcą?
– Tak.
Nim Baranski zorientował się, co czyni, znów zaczął relacjonować wczoraj
sze przygody od początku. Smith nie przerwał ani razu, uważnie słuchał i po raz
pierwszy wyglądał na skoncentrowanego.
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– Uratował pan te dziewczyny, to bardzo szlachetne i rycerskie z pana stro
ny – powiedział bez szyderstwa, kiedy Jack skończył. – Te panie zapewne mogą
potwierdzić pana wersję wydarzeń?
– Zapewne. O ile tylko uda się je znaleźć.
Policjant zachichotał.
– Oczywiście, odwieczny problem, świadkowie! Nigdy nie są tam, gdzie są
potrzebni, a jak zrobimy coś głupiego, na przykład po spożyciu, dajmy na to,
alkoholu ktoś gdzieś puści pawia, to oczywiście akurat tą drogą muszą iść nasi
sąsiedzi, matka, ojciec, dziewczyna i jeszcze nauczycielka z podstawówki z sze
fem z pracy pod rękę na dobitkę! I jakiś szczeniak nagra i wrzuci na YouTube!
Złośliwy los. Byli pewnie jeszcze jacyś inni świadkowie?
– Podejrzewam, że wielu. Gonił mnie przez ulicę, metro i zaułki. Było pełno
samochodów… Co prawda padało, było ciemno, ale to niemożliwe, żeby nikt ni
czego nie widział ani nie słyszał. Choćby z okien.
– No tak, tylko że znowu… – Policjant rozłożył ręce w wymownym geście,
a potem wepchnął je do kieszeni. – A dlaczego nie przyszedł pan do nas od razu?
Nie chodzi mi nawet o złożenie zeznań, ale przecież ten psychopata mógł na
pana czyhać! W każdej chwili mógł pana, przepraszam, ale wie pan…
– Uciekłem mu, zostawiłem pół miasta dalej. Zresztą, jak mówiłem, było
ciemno, padało, miał na gębie maskę, wszystko działo się tak prędko… Pewnie
zaparowało mu szkiełka albo deszcz je zalał. Wątpię, żeby miał okazję mi się
dobrze przyjrzeć. – Jack przerwał na moment, zdumiawszy się, z jakim prze
konaniem głosił ten sąd; z przekonaniem, którego wcale nie czuł. – A dlaczego
przyszedłem tak późno… Nie potrafię tego wytłumaczyć. Po prostu… Nie wiem.
Pewnie byłem w szoku. Nie potrafiłem myśleć racjonalnie, chciałem się tylko
przespać, odpocząć, ukryć gdzieś.
– A czy możliwe jest, że to morderca wysłał do pana pocztówkę, a nie denat?
Przecież czekał w mieszkaniu, niby na pana…
– Też o tym myślałem, ale gdyby tak było, gdyby naprawdę chciał mnie
sprzątnąć, to – jeśli znał mój adres, a musiałby go znać, żeby podrzucić pocztów
kę – mógł po prostu przyjść i mnie wykończyć. W każdej chwili. A jednak czekał…
Może wcale nie czekał na mnie? Może na kogoś innego? Może przypadkiem się
napatoczyłem…
– A gdzie ma pan pocztówkę? Może gdybyśmy rzucili na nią okiem, wszystko
stałoby się jaśniejsze, rozumie pan: jakiś ślad, choćby kawałek włoska, wszystko
może się przydać.
– Zgubiłem ją, pewnie wtedy, gdy uciekałem – skłamał gładko Jack, bardzo
się pilnując, by bezwiednie nie sięgnąć do kieszeni i nie pogładzić kartki. Pa
miętał o ostatnim zdaniu skreślonym ręką Bartona, prośbie strzeżenia pająka.
Pająka, o którym postanowił nie wspominać policji. – Zbiegałem ze schodów,
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spadałem ze schodów, chowałem się po śmietnikach, w którymś momencie
musiała wylecieć.
– Jasne, to oczywiste, ale gdyby się gdzieś znalazła, to proszę nam ją przy
nieść, to bardzo ważne. – Uśmiech Smitha wyrażał współczucie i zrozumienie,
ale jego oczy zdawały się obojętne. – Pan już mówił, że nic pana nie łączyło z de
natem, prawda? Zastanawia mnie jednak, czemu właśnie do pana się zwrócił
z tą tajemniczą prośbą? Nie znał pana, a jednak napisał do pana, i to jest zasta
nawiające, dlaczego akurat do pana? Proszę wybaczyć, ale nie jest pan jakimś
celebrytą detektywistycznym, nie znajduje się pan na pierwszym miejscu w ne
cie, więc czemu?
Jack z całych sił starał się zachować kamienną twarz.
„Cholera, może trzeba było pokazać im pocztówkę?”
– Proszę mi wierzyć, że jestem tym wszystkim tak samo skołowany jak pan.
Tym razem w spojrzeniu Smitha pojawił się cień współczucia.
– Wierzę, ale rozmawialiśmy też z sąsiadem, zeznawał, że wiedział pan do
skonale, kim był denat, mówił pan podobno o nim jak o kimś, kogo pan zna,
jakby pan doskonale wiedział, kogo szuka.
– Blefowałem. Musiałem się dostać do jego mieszkania, zapytać, o co w tym
wszystkim chodzi. Rozumie pan? Nie wiedziałem, co sądzić. Później zacząłem
się obawiać, że rzeczywiście ktoś może potrzebować pomocy, więc ruszyłem to
sprawdzić. Nie mogłem tego tak zostawić. Ale w drodze przyszło mi na myśl
tysiące innych możliwości: od głupiego żartu – rozumie pan, teraz się różne
programy telewizyjne robi, z jakichś powodów mogłem paść jego ofiarą, nie
mówiąc już o tym, że przecież jakiś znajomy mógł mnie wkręcać – po robotę
jakiegoś psychola, który z jakichś względów mógł chcieć zastawić na mnie pu
łapkę. Cholera wie, dlaczego ktoś chciałby na mnie się zasadzać, ale psycholi
jest pełno. Bałem się, co panu będę dużo mówił. Musiałem to sprawdzić, ale
nie chciałem alarmować człowieka, do którego szedłem. Próbowałem dostać
się do bloku, sprawdzić najpierw teren, dowiedzieć się, o co tu chodzi, a potem
podjąć decyzję, co robić dalej. Nie mogłem inaczej postąpić z tym sąsiadem. Jak
by się dowiedział, po co naprawdę przyszedłem, mógł mi nie uwierzyć i nie
wpuścić albo zacząć panikować. Albo mógłby jakoś uprzedzić tego ewentual
nego napastnika.
– Jest pan bardzo szlachetnym człowiekiem, próbuje pan nieść pomoc każde
mu. To rzadko spotykane.
– Proszę? – spytał zbity z tropu Jack.
– Naprawdę, proszę pana, uratował pan te dziewczyny, a wcale pan nie mu
siał, mógł pan po prostu obrócić się na pięcie i zwiać. No i myślał pan o tym,
by jednak sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, kiedy otrzymał taki list.
Większość ludzi uznałaby to za głupi żart i po prostu wyrzuciła do śmieci, a pana
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sumienie na to nie pozwoliło. – Policjant już się nie uśmiechał. Wpatrywał się
intensywnie w rozmówcę, a oczy mu błyszczały, jak gdyby spłynęło na niego
jakieś natchnienie. – Jak się nazywa taki człowiek, który tak robi? Wie pan, było
o tym chyba w Biblii, nie?
– Hm, może – wymamrotał nieco zażenowany Baranski, a potem dodał głoś
niej: – Kiedy wszedłem do mieszkania, on się tam czaił, a staruszek już nie żył.
Wytrącił mi pistolet z ręki, a ten wystrzelił. Pewnie wyciągnęliście kulę z sufitu.
I zauważyliście, że człowiek został zamordowany maczetą.
– Ale proszę się nie tłumaczyć, już mi o tym wszystkim pan powiedział,
mnie i moim kolegom. Źle mnie pan zrozumiał – nikt pana nie oskarża, tym
bardziej że to wszystko nie miałoby sensu. Denat nie żył już przed momentem,
w którym według słów sąsiada znalazł się pan na miejscu. Na to zresztą wska
zują też inne ustalenia. No i człowiek został zamordowany bronią białą, rana
cięta, duża, wskazywałaby na tę maczetę, o której pan mówił. Po co miałby
pan kogoś mordować maczetą, a później wrócić na miejsce zbrodni tylko po
to, żeby podrzucić swoją broń palną? Teoretycznie można by założyć, że przy
szedł pan wcześniej, zamordował tamtego pana, potem wrócił, podrzucił broń,
wymyślił całą tę historię, celowo kilka razy stoczył się ze schodów, a potem
przyszedł nam tutaj wciskać tę wymyśloną wersję wydarzeń, ale obaj wiemy,
że to niemożliwe. Pomijając już to, że dobrze panu z oczu patrzy i wydaje się
pan porządnym człowiekiem, to przecież taki plan jest nie tylko niepotrzebnie
pokomplikowany – dodatkowo zwracałby pan uwagę na siebie samego. Wiado
mo, że winny stara się wszystko zrobić jak najsprawniej, zostawić jak najmniej
śladów, uciec, zniknąć i już, że tak się wyrażę – efektywnie, ale nie efektow
nie – a nie tworzyć takie labiryntowe intrygi, zbyt wielkie ryzyko. Niech się
pan nie denerwuje, naprawdę nie chciałem, żeby to zabrzmiało, że dyskretnie
pana oskarżam, tak nie jest, to miał być komplement. Ale sam pan rozumie,
to wszystko… – Smith wydął policzki, uniósł ręce, jakby starał się objąć całą
tę sprawę, a potem wypuścił głośno powietrze i ramiona mu opadły. – Dlacze
go w ogóle się pan tam znalazł? Kto pana tam ściągnął? Po co? Skąd o panu
wiedział? Jest tutaj wiele znaków zapytania, a, że tak ładnie powiem, kropek
niewiele. O, to mi wyszło, prawda? – Zachichotał. – A pan mi tej kropki nie po
stawi, jestem tego pewien, bo i pan jest tak skołowany jak i my. Cały ten świat
to jest jeden wielki labirynt dziwności!
Zamilkł, intensywnie wpatrując się w Jacka. Baranski miał wrażenie, że
czegoś od niego oczekuje, jak gdyby w słowotoku ukrywało się pytanie, może
zastawiona nań pułapka, ale nie potrafił przejrzeć intencji Smitha – o ile była
w tym wszystkim jakaś intencja. Niewyspanie dawało się we znaki i okrywało
umysł szarą mgiełką, nie pozwalając połączyć ze sobą tłukących się pod czasz
ką myśli.
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Smith roześmiał się i zeskoczył z biurka. Stanął przed Jackiem, trzymając
ręce w kieszeni.
– No, teraz tutaj tego nie rozwikłamy, co nie? Gdyby to było do rozwikłania
ot tak, to byśmy to zrobili już wczoraj i tu nie siedzieli, i się nie zastanawiali nad
tym wszystkim! Ale od tego tu jesteśmy, od tego jest policja, to robota dla policji
takie zagadki i takie sprawy, my się musimy tym zająć. – Nagle twarz mu się
ściągnęła. – Ohydna to rzecz, wie pan, są ludzie, którzy próbują pomóc innym,
a są też tacy, którzy się włamują do mieszkań spokojnych obywateli i ich… – Nie
dokończył zdania, zamiast tego pokręcił energicznie głową, jakby chciał poka
zać, jak bardzo nie akceptuje takiej rzeczywistości. – Wiem, że to, że się śmieję…
Ale niech pan nie bierze tego zbyt poważnie! Rozumie pan – ten człowiek… To
okrutne, straszne. Ale gdybym płakał… Rozumie pan, to mechanizm obronny.
Jestem optymistą z natury i chociaż to straszna tragedia, to jestem dobrej myśli,
że ostatecznie zbrodnia zostanie ukarana, człowiek pomszczony, a bydlak już
nikogo więcej nie skrzywdzi. Rozumie pan. Pan też tego pewnie chce, rozwią
zać całą tę tajemnicę i dowiedzieć się, czego ktoś od pana chciał. Dlatego proszę
nie wyjeżdżać z miasta, musimy pana mieć pod ręką, gdyby wyszły nowe fakty
i gdyby mógł nam pan pomóc coś uzupełnić. Aha, pozwoli nam pan oczywiście
wypożyczyć jeszcze na jakiś czas pistolet, prawda? Jakieś tam testy, coś tam la
boratorium chce, ja tam nie wiem, ale rozumie pan – biurokracja, a poza tym
wszystko trzeba prześwietlić ze wszystkich stron, też prawda, że lepiej wszystko
dokładnie sprawdzić… I niech pan na siebie uważa, nie chodzi po zmroku, jak
by się coś działo, to proszę natychmiast do nas dzwonić. O, właśnie, pod jakim
numerem telefonu mogę pana złapać?
Jack położył na biurku popękaną, martwą komórkę.
– No cóż, rozumiem, te schody, to wszystko… – mruknął Smith. – Niech sobie
pan dziś kupi jakiś nowy telefon, ja do pana się odezwę, ale proszę być pod ręką,
nigdy nie wiadomo…
Jack podyktował policjantowi numer, zapewnił, że jak najszybciej kupi te
lefon, dodając, że przecież jemu też na tym zależy, bo musi kontaktować się
z ewentualnymi klientami. Policjant podał mu dłoń i pożegnał, lecz w drzwiach
Baranski się zatrzymał i uśmiechając lekko, spojrzał na Smitha. Ten wydawał się
skonsternowany jego zachowaniem.
– Czy o czymś pan zapomniał? – spytał.
– A nie będzie teraz: „zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa”?
Przez moment na twarzy Smitha malowało się zakłopotanie.
– Nie – odparł, posyłając Jackowi, jak się Baranskiemu zdawało, porozumie
wawczy uśmiech.
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Jack ze zdumieniem zorientował się, że znalazł się w parku. Nie miał takie
go zamiaru; zaraz po wizycie na policji ruszył do apteki kupić środki przeci
wbólowe, a potem jakąś tanią komórkę. Sprzedawca zachwalał masę nowocz
esnych cudeniek potrafiących odczytywać odciski palców, monitorować media
społecznościowe, przewidywać pogodę, śpiewać, a pewnie też pobiegłyby po
piwo, gdyby im zainstalować dodatkowe oprogramowanie. Baranski zaskoczył
młodego człowieka, mówiąc, że nie potrzebuje tych wszystkich dobrodzie
jstw technologicznych; na pewno z żadnego by nie korzystał, a być może nie
umiałby się nimi posługiwać. Ostatecznie zdecydował się na najstarszy mod
el. Sprzedający – robiąc dość kwaśną minę – przełożył mu kartę SIM, ciągle
marudząc, że taki zakup się w ogóle nie opłaca. A kiedy Jack, trzymając nabytek
w ręku, wyszedł na ulicę, wzbudził wesołość stojących niedaleko nastolatków.
Nie zwrócił na to większej uwagi. Ruszył przed siebie, nie myśląc o niczym, bez
żadnego planu i celu. Błądził po mieście, tracąc poczucie czasu, aż w końcu
wrócił do rzeczywistości właśnie w tym dobrze znanym mu parku.
Po niebieskim stawie pływały białe łabędzie. Zbiornik wodny otaczały sta
re pnie potężnych drzew, których gałęzie lekko zginały się ku ziemi, jak gdyby
pragnęły pogłaskać falującą na wietrze trawę. W powietrzu unosił się ostry za
pach żywicy, a czasem tuż koło ucha rozlegało niskie buczenie małych skrzy
dełek, gdy jakiś wścibski bąk postanawiał obejrzeć człowieka z bliska. Słońce
przygrzewało. Jackowi zrobiło się gorąco.
Skierował się ku ławkom stojącym przy wydeptanej ścieżce pod dachem zie
lonych i pomarańczowych liści. Po kilku krokach się zatrzymał. Patrzył na ławkę
pośrodku, tę brązową z trzema nacięciami wykonanymi scyzorykiem. Na takiej
dewastacji wandal oczywiście nie poprzestał; obok trzech linii wyrzezał także
wulgaryzm, a nad nim fallusa, najchętniej wybierany przez wszystkich ulicz
nych pseudoartystów symbol. Tutaj, właśnie na tej ławce, Jack siedział kiedyś
z Anną…
Baranski oczami wyobraźni zobaczył scenę z przeszłości. Taki sam słoneczny
dzień, cisza i spokój, a oni młodsi, śmiali się, nie martwiąc tym, że jutro może
skończyć się świat. Słońce wplatało we włosy Anny złote nici, głaskało jej policz
ki delikatnym blaskiem, a Jack czuł, że jeśli tylko zechce, to nawet nieporuszone
góry ulegną sile jego postanowień. Wszystko było możliwe, wszystko znajdowa
ło się w zasięgu ręki.
Anna nagle spoważniała i sięgnęła do swojej ogromnej torby, wyciągając ja
kiś spory przedmiot zapakowany w czerwony papier.
– Dla ciebie! – oznajmiła, podając mu tajemniczy prezent.
– Co to? – spytał Jack, rozrywając papier.
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– To podobno najlepsza rzecz z mojej ojczyzny. Poza wódką, oczywiście.
Oczom Baranskiego ukazała się gruba zielona księga. Wielkie złote litery
układały się w słowa:
LEW TOŁSTOJ
WOJNA I POKÓJ
TOM PIERWSZY
Baranski zaśmiał się, a potem sięgnął pod ławkę, po ukrytą tam torebkę pre
zentową.
– Ty też mi coś przyniosłeś? – ucieszyła się dziewczyna. – Ciekawe, co?
Kiedy wyjęła z torby Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego, niemal popła
kała się ze śmiechu.
Jack i Anna z przeszłości zniknęli jak duchy.
Detektyw uśmiechnął się. Widział to wszystko tak wyraźnie… Jak to możliwe,
że zdarzenie sprzed lat pamiętał dokładnie, a oblicze Smitha już mu się powo
li zamazywało, niczym obraz senny blaknący po przebudzeniu? Nawet nie po
trafił przypomnieć sobie twarzy policjantów i lekarzy, których oglądał wczoraj
w telewizji, choć wydawali się tak podobni do kolegów ze szkoły.
– I najważniejsze: co mam dalej robić? – mruknął, gapiąc się na pustą ławkę.
Wtem wiatr rzucił mu pod nogi jakąś ulotkę. Zmarszczywszy brwi, schylił się,
ale w połowie zatrzymał go ból kręgosłupa. Klnąc na czym świat stoi, powoli się
wyprostował, po czym ostrożnie kucnął i sięgnął po papier końcówkami palców.
Kiedy powstał i podniósł papier do oczu, odetchnął z ulgą. Potem natomiast
poczuł się tak, jak czuć się może człowiek, który nagle staje się bohaterem pro
gramu typu ukryta kamera.
Na pomiętej kartce ujrzał słowa:
„ZASTANAWIASZ SIĘ, JAKI JEST W TYM WSZYSTKIM SENS?
Po co żyjesz? Czy masz coś na tym świecie do zrobienia? Co konkretnie? I jak
to zrobić?
Każdy z nas tak miał, zapewniamy Cię.
Nawet my.
My także byliśmy ludźmi zagubionymi w codziennym zgiełku, w hałasie,
w tym całym chaosie. My też nie wiedzieliśmy gdzie, co i jak. Jak żyć? Co robić?
Gdzie jest nasze miejsce? Ale potem dołączyliśmy do Zgromadzenia Odrodzenia.
I może nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, ale czu
jemy, że jesteśmy na dobrej drodze.
Jeśli chcesz porozmawiać z ludźmi, którzy jak ty zastanawiają się nad sen
sem życia, jeśli czujesz się samotny, jeśli szukasz kogoś, kto podzieli się z Tobą
swoim wielkim życiowym doświadczeniem i pokaże kilka ścieżek, przyjdź do
Zgromadzenia Odrodzenia! Odwiedź nas! Czekamy na Ciebie przy Hohmana 19.
PS NIE JESTEŚMY SEKTĄ! JESTEŚMY DENOMINACJĄ!”
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Jack roześmiał się.
– Jeśli to nie znak, to nie wiem, co nim jest.
***
Jaka jest rola wspomnień w życiu człowieka?
Jack niektóre pamięta bardzo dobrze, ale są to te bolesne, przynoszą mu tylko
przykrości.
Informacje, które może byłyby dla niego ważne – jak twarze policjantów – wyleciały mu z głowy. Czasem każdemu z nas się to zdarza, prawda? Jakiś telefon,
jakiś PIN – wszystko, co ważne, potrafi nam zniknąć nagle z umysłu, szczególnie,
jeśli nie powtarzaliśmy tych informacji. Ale nawet powtórzenie nie chroni przed
niepamięcią! Czyjeś nazwisko – poznamy je rano, mamy po południu do tej osoby
zadzwonić, powtarzamy je sobie co jakiś czas, żeby nie zapomnieć. Nie zapominamy. Ale kiedy przychodzi moment, że już dzwonimy do danej instytucji i chcemy
poprosić do telefonu tę konkretną osobę… nagle w głowie pustka! Jak to się dzieje?
Jak działa nasza pamięć? Tego żaden naukowiec jeszcze nie odkrył.
Zresztą nie oszukujmy się, tak naprawdę przeszłość nie ma znaczenia. Liczy
się to, co dzieje się teraz, bo tylko na to mamy wpływ. Zamartwianie się przyszłością nie ma sensu, bo przyszłości jeszcze nie ma. Myślenie o przeszłości też nie ma
sensu, bo jej już nie ma. Życie w niej sprawia, że przestajemy żyć w teraźniejszości,
a w efekcie – w ogóle przestajemy żyć (bo zamiast zajmować się życiem, zajmujemy się tym, co już było).
Ale skoro liczy się tylko teraźniejszość, a przeszłość nie ma znaczenia, to po co
w ogóle istnieją wspomnienia?
Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy się ich pozbywali? Gdyby człowiek nie rozmyślał nad tym, co było, a żył tym, co jest teraz? Gdyby nie miał fizycznej możliwości
wspominania i wracania do rzeczy, które nie mają już znaczenia?
Czy człowiek nie byłby szczęśliwszy, gdyby mógł żyć w wiecznym teraz, jak
małe dziecko, bez przeszłości i bez przyszłości?
Ale czy wtedy moglibyśmy w ogóle mówić o życiu?
Wszakże jakaś pamięć, choćby krótkotrwała, taka, jaką według niektórych
ludzi mają zwierzęta (choć coraz częściej naukowcy z tym poglądem się nie zgadzają, ale dla naszych rozważań załóżmy, że tak jest), jest potrzebna. Wyobraźmy
sobie, że każdego dnia rodzilibyśmy się na nowo, musieli na nowo uczyć się tych
samych rzeczy. Koszmar. Głupota. Nie życie, a jakieś szaleństwo.
Ale dlaczego umysł przede wszystkim podsuwa nam złe wspomnienia, te, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć, a ciągle jesteśmy nimi katowani? Co
i dlaczego w ten sposób dręczy? Czemu to służy? Czy może to my sami z jakichś powodów katujemy siebie na okrągło i bez opamiętania, z jakąś perwersyjną wręcz
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przyjemnością? Czy każdy z nas jest masochistą? Ale dlaczego tacy jesteśmy? Dlaczego chcemy sami sobie zadawać cierpienie?
A może to właśnie jest kara za grzech pierworodny?
„Błogosławieni ludzie o krótkiej pamięci: ci bowiem zapominają także o swych
głupstwach1”.
***
SMS od wydawcy. Nic konkretnego. Tylko napomknął o tym, że się szykuje coś
wielkiego. Mam czekać na dalsze wieści. Spotkanie autorskie? Reklama? Nie wiem,
ale lepiej przyspieszę z tą jego powieścią, żeby być gotowym. Posiedzę nad nią do
wieczora. Dobrze, że mam jogurty od pana Mikołaja.
***
Dziwny sen. Byłem jednorożcem z tapiserii. Patrzyłem w lustro, ale widziałem
w nim kolejne lustro odbijające następne.
***
Rano przyszedł Zygmunt. Podrzucił jedzenie od Mamy. Mama chora. Zyg mówi,
że to nic poważnego i za kilka dni Mama mnie odwiedzi. Mam nadzieję, że nie
ściemnia. Zyg pytał, jak mi leci. Powiedziałem zgodnie z prawdą. Minę miał trochę
kwaśną. Chyba uważa, że się obijam z tą powieścią od wydawcy. Może ma rację.
Spytałem go, jak u niego, jak w domu, ale coś mruknął i szybko wyszedł. Powinienem zająć się tą drugą powieścią. Coś się kroi u wydawcy. Może Zygmunt nie
powiedział prawdy, może trzeba będzie pomóc Mamie, jakieś leki kupić. Kasa by
się przydała. Spider King jest ważny, ale jednak to tylko hobby. Może poświęcam
mu za dużo czasu?
***
Napisałem, ile mogłem. Pada. Powinienem pisać dalej. Ale muszę zrobić sobie
chwilę przerwy. Mózg mi się lasuje od tamtego tekstu. Muszę przecież coś wrzucić
na stronkę. Jeden rozdział Spider Kinga nie zaszkodzi.
***
1

Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. Stanisław Wyrzykowski, Warszawa–Kraków 1912,
s. 175.
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1) Kartka z wołaniem o pomoc. Moore’s Avenue 22. Na pocztówce nie ma numeru
mieszkania, nie ma też nazwiska nadawcy. Byłem pod tym adresem. Pewnie wyglądałem jak czubek. Jeśli się uda, to spróbuję pójść tam jutro, w dzień, pogadać
z sąsiadami. Byłem w mieszkaniu. Nadawcą był najpewniej doktor Noel Barton.
Nie żyje.
2) Figurka pająka. Zbyt skomplikowane jak na żart. Muszę pogadać z jakimś
lombardem, może coś wiedzą. Za późno. Ukradziona. Ktoś był w biurze. Ktoś ze
Zgromadzenia Odrodzenia?
3) Trup ze snu i trup w zaułku. Zaczynam zastanawiać się, czy nie lunatykowałem. Musiało mi się to wszystko śnić, a we śnie wziąłem gnata i wyszedłem na
zewnątrz. Pewnie dlatego nie pamiętam drogi z zaułka do domu.
4) Anna. Czy to ona za tym wszystkim stoi? Zachowywała się dziwnie. Mam
wrażenie, że nie mówi mi wszystkiego. Ale z drugiej strony wydawała się szczera.
Była u mnie drugi raz. Powiedziała prawdę. Przeniknęła do sekty, żeby rozwiązać
sprawę śmierci swojej koleżanki. Była tu razem z sekciarzem. Zależało jej na pająku. Nie potrafię jej rozgryźć. Wiem, że mówi prawdę, ale wiem też, że ściemnia.
Nie wiem, czego jest więcej, czy prawdy, czy kłamstwa.
5) Związek pająka i Anny. Anna ma pełno takich figurek. Pająk może być warty
mniej, niż mi się wydaje. Trzeba to ustalić. Patrz: punkt 2. Pająk raczej nie należał
do Anny, lecz do Bartona. Sekcie na nim zależało. Jeśli Anna mówiła prawdę, że
przeniknęła do sekty, to ci na pewno dowiedzieliby się, że ma pająka, i zabraliby
jej go. Mogła oczywiście próbować odwrócić ich uwagę, blefując, że to ja mam pająka. Jeden szkopuł – przez chwilę naprawdę go miałem. Nie podrzuciła mi go, to
bez sensu. Mogła podrzucić tylko wtedy, gdyby nie wiedzieli, gdzie mieszkam. Mogło być tak, że podrzuciła mi go, dowiedzieli się, ona domyśliła się, że oni wiedzą,
i w międzyczasie go ukradła. Ale to niemożliwe, obserwowaliby ją. Jeśli Anna mnie
okłamała, to kto ukradł pająka? Dlaczego Annie tak na nim zależy?
6) Figurkę mógł ukraść morderca Bartona. Kim on jest? Czego chce? Czy zabił
Bartona, bo chciał ukraść mu figurkę? Dowiedział się, że trafiła do mnie, włamał
mi się do biura, a potem wrócił do mieszkania i czekał tam na mnie? Dlaczego chce
mnie zabić? A. Czy pracuje dla sekty? Jeżeli tak, to – jeśli Anna mówiła prawdę –
dlaczego nie wdarł mi się do mieszkania? B. Jeśli nie pracuje dla sekty – kim jest
i czego chce? Czy to on wysłał ten list, żeby zwabić mnie do mieszkania i zamordować? A jeśli tak, to czy przez cały ten czas siedział tam z trupem? Dlaczego zabił
Bartona? I dlaczego chciał mnie zatłuc w mieszkaniu Bartona, a nie przyszedł
tutaj?
7) Moore’s Avenue, rzeczywistość się rozpadła, co to
7) Zgromadzenie Odrodzenia – czym tak naprawdę jest?
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Jack przerwał stukanie dwoma palcami w klawiaturę, by raz jeszcze przeczy
tać pomiętą ulotkę. Zrobił to trzy razy; za czwartym zdał sobie sprawę z tego, że
nie może skoncentrować się na słowach. Oczy strasznie go piekły. Westchnąw
szy ciężko, zmusił mózg do posłuszeństwa i w skupieniu zapoznał się z treścią
broszury.
Potem uśmiechnął się krzywo i zanucił:
– Atom secrets, secret leaflet
Have the boys found the leak yet?2
Zadzwonił telefon. Jack przez moment zmagał się z ekranem, do którego
jeszcze nie zdążył przywyknąć. W słuchawce rozległ się głos młodej kobiety,
jak się okazało kobiety zainteresowanej jego usługami detektywistycznymi.
Powiedział jej to samo, co poprzednim dwóm klientom, którzy także skon
taktowali się z nim tego dnia – że z chęcią pomoże, oczywiście, ale niestety
dopiero za dwa dni, małe kłopoty zdrowotne, osobiste, ale rozwiążą się do
pojutrza, najdalej za trzy dni, numer już sobie zapisuje i oddzwoni. Przepro
sił trzy razy, a kobieta równie uprzejmie odparła, że nie ma problemu, że
rozumie, lecz Jack zdawał sobie sprawę z tego, iż najpewniej właśnie stracił
zlecenie.
– Głupio będzie, jak zdechnę z głodu – mruknął do ścian, wyobrażając sobie
swe martwe ciało, leżące przy pustej lodówce, wyciągające chude palce ku opa
kowaniu po pizzy. Uśmiechnął się krzywo, starając się zdusić dziwną emocję,
mieszaninę rozbawienia i niepokoju, po czym wrócił do komputera.
Kliknięcie myszy otworzyło Yahoo, palce niezręcznie podskakiwały na kla
wiaturze, niczym niezgrabny człowiek wykonujący po raz pierwszy w życiu ja
kiś taniec towarzyski z samym sobą, a na ekranie monitora pojawiła się strona
Zgromadzenia. Bardzo prosta, prawie bez zdjęć, ale za to kolorowa – brązowe
tło, czarnoniebieskie logo, czarne litery, lecz nie każda, bo nagłówki czerwone,
podkreślenia niebieskie, kursywy żółte, a hiperłącza fioletowe. Jack klikał i czy
tał, a oczy coraz bardziej go bolały; co gorsza lektura nie przyniosła zbyt wielu
nowych informacji. Wszystko, co znajdowało się na ulotce, zostało powtórzone
na stronie, tyle tylko, że za pomocą większej liczby słów. Jedyną rewelacją było
imię Andersa – James.
Jack, westchnąwszy, zamknął witrynę i zmaksymalizował plik Notatnika.
8) Według Anny Anders, szef Zgromadzenia, wiedział o śmierci Bartona zanim
jeszcze zostało to podane w mediach. Skąd? Czy Anders kazał go zabić?
Znowu otworzył Yahoo i wpisał ‘James Anders’. Za dużo wyników. Zawę
ził poszukiwania do ‘Anders Zgromadzenie Odrodzenia’, lecz poza linkiem
2

The Clash – The Leader (piosenka pochodzi z płyty Sandinista! z roku 1980, autor utworu: zespół
The Clash).
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prowadzącym do atakującej oczy feerią barw strony denominacji nie znalazł
niczego. Żadnego wywiadu, żadnej wiadomości, żadnego zdjęcia.
– Nie istnieje pan w Internecie, panie Anders? Może w ogóle pan nie istnieje?
– zakpił.
Prawie bezwiednie wpisał ‘Anders zabójca’. Potem zamknął przeglądarkę.
9) Przyjaciółka Anny. Nie żyje. Oficjalnie utonęła. Anna mówi, że zabił ją Anders. Anna kłamie?
Kliknął, Yahoo powróciło na ekran.
‘Zgromadzenie Odrodzenia + kobieta utonęła’
Odszukał artykuł sprzed prawie czterdziestu dni i jeden nieco nowszy. Oba
dość krótkie. Pierwszy wspominał o zaginięciu młodej kobiety, Elisabeth Finch.
Obok standardowej, lakonicznej notki typu „do tej pory się nie znalazła, jeśli
ktoś coś wie, prosimy o kontakt” oraz informacji o miejscu zatrudnienia – była
bibliotekarką – umieszczono zdjęcie. Uśmiechała się z niego atrakcyjna dziew
czyna o długich jasnych włosach opadających dwiema kaskadami na wąskie
ramiona. Jack przyglądał się jej dłuższą chwilę w zamyśleniu, aż wreszcie do
strzegł, że duże zielone oczy były lekko podkrążone, a w uśmiechu czaiła się
kropla smutku, niewidoczna na pierwszy rzut oka, ukryta za białymi zębami
i czerwonymi ustami. Nowszy artykuł okazał się niewiele dłuższy. Donosił, że
na przedmieściu rzeka wyrzuciła na brzeg torebkę i jeden but. W torebce znaj
dowało się prawo jazdy Finch, klucze do mieszkania i samochodu, notatnik,
w którym zapisała tylko sprawy związane ze Zgromadzeniem, takie jak termi
ny kolejnych wpłat składek i spotkań, oraz opróżnioną do połowy buteleczkę
whisky. Finch nie odnaleziono. Gazeta zapowiedziała, że będzie informować
o rozwoju sprawy, ale najwidoczniej jeszcze tego nie zrobiła. Jack natomiast
nie mógł oprzeć się wrażeniu, że choć w tekście napisano o zaginięciu dziew
czyny, sam autor był przekonany, że utonęła – a podkreślenie faktu odkrycia
w torebce butelki po alkoholu miało niejako wskazywać na ewentualną przy
czynę utonięcia.
Baranski wrócił do Notatnika:
9) Przyjaciółka Anny. Elisabeth Finch. Nie żyje. Oficjalnie utonęła. Anna mówi,
że zabił ją Anders. Anna kłamie? Może rzeczywiście wypiła za dużo i wpadła do
wody?
10) Figurkę na pewno ukradł ktoś z sekty!
Jack zapisał plik. Wtedy przypomniał sobie o Bartonie.
Szybkie wyszukiwanie przyniosło tym razem tyle wyników, że detektyw nie
bardzo wiedział, od czego zacząć. Przez moment przeglądał jedynie nagłówki
linków, zastanawiając się, co będzie najistotniejsze dla śledztwa, aż wreszcie go
olśniło. Oczywiście. Pacnąwszy się delikatnie otwartą dłonią w czoło, zawęził
wyniki do zeszłego miesiąca.
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– Czasem się ta technologia przydaje, drogi Jacku.
Otworzył artykuł sprzed trzydziestu dni. Ten był zupełnie inny niż te po
święcone Finch – długi, pełen wypowiedzi różnych ważnych osobistości i cyta
tów, także z tekstów naukowych Bartona. Całość rozpoczynało zdjęcie doktora,
również dokładne przeciwieństwo fotografii Finch – na nim bowiem denat,
ubrany w garnitur, nie uśmiechał się, zrobił poważną minę, lecz w jego spoj
rzeniu tliły się ogniki serdeczności, a kąciki ust lekko unosiły. Miał okrągłą,
sympatyczną twarz, krótkie siwe włosy, a zmarszczki wokół oczu świadczyły
o tym, że lubił się śmiać. To był taki człowiek, który od razu zjednywał sobie
ludzi, bez wysiłku wzbudzał sympatię. Po jednym spojrzeniu na fotografię Jack
poczuł, jakby znali się od lat, jakby byli przyjaciółmi. Przez moment wpatry
wał się w niebieskie tęczówki doktora, a w tyle głowy kiełkowała mu dziwna
pewność, której nie potrafił nazwać ani wyjaśnić. Ujrzał zmasakrowane zwłoki
Bartona, tak różne od tej twarzy, krwawe szczątki pozbawione tej serdeczności
i życzliwości. Jak to możliwe, że to było to samo ciało? Że ta sama ręka prosiła
go o pomoc?
Wreszcie, zażenowany, oderwał wzrok od zdjęcia i przyjrzał się artykułowi.
Tak jak podejrzewał, doktor miał ponad pięćdziesiąt lat, konkretnie – pięć
dziesiąt dwa. Reszta tekstu też potwierdzała to, czego detektyw się domyślił –
Barton był archeologiem i historykiem sztuki. Interesował się głównie sztuką
prekolumbijską. Jack przez moment rozważał zatelefonowanie do jego uniwer
sytetu, lecz uznał, że do niczego by mu się to nie przydało. Wrócił do czytania:
ostatnio doktor dokonał pewnego odkrycia w stanie Waszyngton. Znalazł figur
kę pająka. Baranskiego oblał zimny pot, gdy jeszcze raz spojrzał na zdjęcie i do
piero wtedy dostrzegł znanego mu dobrze stawonoga, stojącego na biurku, przy
prawej ręce doktora. „Jego” pająk, był tego pewien jak niczego innego. Dlaczego
od razu go nie zauważył?
Dalej artykuł uzupełniał, że figurka pochodziła z prywatnej kolekcji człowie
ka ze stanu Waszyngton, który wszedł w posiadanie obiektu dawno temu, kiedy
przepisy nie regulowały jeszcze obrotu dziełami sztuki starożytnej. Doktor nie
chciał zdradzić nazwiska właściciela pająka; nie był też pewien, co w ogóle my
śleć o tym historycznym artefakcie. Napomknął o kilku „nieścisłościach”, „nie
spotykanych elementach”, „nawet można powiedzieć – anomaliach” wymaga
jących dokładniejszego zbadania. Pytania dziennikarza, czy figurka mogła być
nowa, uniknął, zmieniając temat – mianowicie na taki, że „wspomniany wielce
szczodry prywatny kolekcjoner” pozwolił Bartonowi na oględziny dzieła sztuki
pod dwoma warunkami; pierwszy, choć może dla wielu ludzi niezrozumiały, nie
był niczym niezwykłym – chodziło o zachowanie anonimowości. Drugi był już
nietypowy – właściciel prosił, by badaniami zajął się jedynie doktor Barton; nikt
inny nie mógł w nich uczestniczyć, dopóki Barton nie wysnuje choćby wstępnych
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wniosków. Uczony dodał, że dopiero wtedy będzie mógł zdradzić więcej i wtedy
też rozstrzygną się losy pająka.
Baranski, skończywszy czytać, siedział dłuższą chwilę, wgapiając się w ekran,
lecz nie widząc ani liter, ani zdjęcia. Figurka z Waszyngtonu z jakichś powodów
interesowała religijną denominację, a trafiła właśnie do niego. Obracał ustalone
fakty w myślach tak długo, aż monitor komputera zgasł, ale nie potrafił złożyć
ich do kupy.
Westchnąwszy, poruszył myszką, a gdy ekran rozświetlił się, wrócił do Notat
nika, ponownie przejrzał zapiski, ziewnął i przetarł zmęczone oczy. Tak bardzo
chciało mu się spać, tak trudno było się skoncentrować…
Anna! Nagle zobaczył obraz dziewczyny i przyszło mu do głowy, by spraw
dzić jeszcze jedną rzecz:
‘Anna Lebiediew + Zgromadzenie Odrodzenia’
Nic.
Podrapał się po czole, wrócił do Notatnika i już miał zapisać plik, kiedy przy
pomniał sobie słowa Anny: „dałam im klucze”.
Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach, gdy rzucił okiem przez ramię na
drzwi prowadzące do przedpokoju. Zacisnąwszy mocno szczęki, wykasował plik.
***
Sprawdziwszy jeszcze raz adres siedziby Odrodzenia, pomaszerował na przy
stanek autobusowy. Szło mu się ciężko; co prawda kręgosłup już nie protesto
wał, przed wyjściem Jack łyknął środki przeciwbólowe, które kupił po wizycie
na posterunku policji, ale ciało miał jak z drewna, reagujące z opóźnieniem na
polecenia zamglonego brakiem snu umysłu. Czuł się tak, jakby brodził przez
ogromne zaspy śnieżne; śnieg stawiał opór na swój specyficzny sposób, inaczej
niż ziemia, skała, woda, chwytał za nogi, ale pozwalał na powolne, niepewne
ruchy, niespiesznie, acz nieubłaganie wysyłał siły z walczącego z nim człowieka.
Jak bagno.
Wreszcie usiadł na ławce przy przystanku, czekając, aż przyjedzie mający
go zawieźć do siedziby Zgromadzenia autobus. Wyciągnął z kieszeni pocztów
kę, po raz kolejny – sam już nie wiedział, który – przeczytał wiadomość od
Noela Bartona. Coś było w tym piśmie, coś, co przyciągało Baranskiego. Może
atrament jakimś magicznym sposobem uwięził ostatnie wołanie doktora, jego
krzyk?
– Nie mogę pana wskrzesić, panie Barton, ale mogę spróbować pana po
mścić – szepnął. – Wiem, że teraz to panu nie robi wielkiej różnicy, ale chyba
lepsze to niż nic.
„Może, ostatecznie, ma to znaczenie tylko dla żyjących?”, pomyślał.
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A potem pojawiła się inna myśl. Może znikąd, a może z najgłębszych otchłani
podświadomości:
„I tak nie mam nic do stracenia”.
***
Podróż niemal pustym autobusem – towarzyszyli mu tylko dwudziestokilku
letni chudy jak szczapa, wąsaty hipster w berecie i z wielkimi okularami na
nosie oraz młoda dziewczyna w czerwonej sukience – była zwyczajna, lecz
kiedy Jack wytoczył się na przystanek, ujrzał dziurę w niebie.
Z początku myślał, że to słońce, lecz ognista kula wisiała obok. Zresztą
im dłużej przyglądał się temu zjawisku, tym bardziej się dziwił, jak w ogóle
mógł pomylić je ze słońcem. Choć przypominało koło, jego brzegi były po
szarpane, jakby czyjeś niecierpliwe ręce niezdarnie wyrwały je z tkaniny
nieba, odsłaniając przejście do nieznanej rzeczywistości; światło sączące się
przez ten otwór do krainy śmiertelników na pierwszy rzut oka nie różniło
się niczym od światła słonecznego. Jednak po chwili wyraźnie dostrzega
ło się, że jest nieco jaśniejsze, niemal przeźroczyste, a dłuższa obserwacja
ujawniała, iż promienie delikatnie drżą na tle błękitnego nieba, migoczą,
poruszają się, wiją.
Jack usiadł na ławce, kryjąc twarz w dłoniach. To nie były promienie, to
były węże, świetliste węże…
Boże, pająki, węże, sieci, światło…
Spojrzał raz jeszcze. Nic. Niebo było takie jak zawsze.
Zamknąwszy oczy, złapał się za głowę.
To szaleństwo.
Zmęczenie, nic innego. Nie spał całą noc, a tyle się wydarzyło. Nie miał z kim
pogadać. Nic nie trzymało się kupy…
Przypomniał sobie ciało obleczone pajęczyną, rozpadające się drzwi Bartona,
wszystkie te…
– Nic panu nie jest?
Spojrzał w górę. Stał nad nim jakiś człowiek, mężczyzna, ale detektyw nie
mógł dostrzec twarzy, bo przybysz miał za plecami słońce. Był tylko czarną syl
wetką na tle jasnego nieba.
– Nie, trochę gorzej się poczułem… Dzięki – odparł Jack, nieco zażenowany.
– Może wezwać karetkę? Może pójdzie pan do domu? Odprowadzić pana?
– Nie, naprawdę dziękuję. Mam ważną sprawę do załatwienia. – Baran
ski uśmiechnął się lekko, starając się w tym uśmiechu wyrazić równocześnie
wdzięczność za zainteresowanie jego losem i pokazać, że wszystko jest w po
rządku, ale tajemniczy facet nie ustępował:
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– Jasne, tylko wie pan, co może być ważniejsze od zdrowia? Nic. Lepiej niech
pan pójdzie do domu, wygląda pan okropnie.
Jack nie wytrzymał, parsknął śmiechem.
– No, zgadzam się z panem. – Chichocząc, przetarł piekące oczy. W ciemnoś
ci pod powiekami wybuchła feeria barw, tysiące świetlnych punktów, kresek
i kwadratów. – Ale naprawdę dzięki. Muszę to zrobić. Jest już i tak późno, chyba
dochodzi trzecia… nie, czwarta, prawda? A jesienią wcześniej…
Przerwał. Kiedy bowiem otworzył oczy, mężczyzna zniknął.
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