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Czas i pory roku biegną nieubłaganie, wiecznie powtarzający się cykl życia 
naszej planety. Do tej pory mogliśmy już przeżyć pierwszą od dawna śnieżną 
zimę, burze i ulewy oraz letni skwar. Tego ostatniego chyba wszyscy wolelibyśmy 
już nie doświadczać. Nie zmienia to faktu, że motyw pór roku w literaturze jest 
sam w sobie obszerny. Można przyjmować go dosłownie, ale również w postaci 
metafory upływającego czasu lub śmierci i odrodzenia. Pory roku mogą stać 
się również w powieściach granicami poszczególnych części utworu, tak jak 
w „Chłopach”, Stanisława Reymonta, gdzie określały cykl życia społecznego. 
Jednak pole do interpretacji tematu jest bezmierne i myślę, że każdy autor 
dostrzeże na nim coś innego.

W tym numerze wyjątkowo nie znajdziecie wywiadu, jednakże ten brak 
nadrabiamy rozbudowaną publicystyką. Ponownie uświadczycie dwie stałe 
 rubryki z recenzjami: Horyzont Zdarzeń Jakuba Węgrzynowskiego, który jak 
zwykle sięga poza znaną galaktykę fantastyki oraz Lisioł Gościnnie, gdzie jak 
 zwykle zaskoczy Was swoimi fabularyzowanymi recenzjami. Dodatkowo na łamy 
naszego czasopisma powraca Wiktoria Król ze swoim artykułem „Cuchnące 
Lato”. Nawiasem mówiąc na dniach ma wyjść debiutancka książka Wiktorii: 
„Kolor śmierci, odcień grobu, czyli 50 odcieni morderczej zieleni”, czyli książka 
o arszeniku, napisana w bardzo dobrym, popularnonaukowym stylu (wiem, 
bo recenzuję ją właśnie, jak i wszystkie pozostałe zaległości). To nie wszystko, 
przygotowaliśmy dla Was również nową rubrykę z felietonami, czyli Kruczym 
Okiem, gdzie moja skromna osoba postara się wzbudzić Was intelektualnie do 
dyskusji o fantastyce oraz sprawach bieżących fandomu. Na zakończenie zaś 
Michał Tomczyk opowie trochę o pewnym tajemniczym woluminie w: „Michael 
Voynich Manuskript – co wiemy o bezimiennej księdze”.

Uświadczycie również dziewięć wspaniałych opowiadań, w których auto-
rzy starali się przepuścić pory roku przez swój pryzmat wyobraźni.  Jednak 
wyjątkowo w tym numerze pauzujemy z powieściami w odcinkach, ale nie 
 martwcie się, wrócą w następnym numerze.

Autorką kosmicznej ilustracji na okładkę jest Małgorzata „Goria” Lewan-
dowska, niesamowita artystka i przyjaciółka, za co serdecznie jej dziękuję.

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

Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski 
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„Wielki wojownik, ogień i stal” – śpiewał zespół Nocny Kochanek. Ten wyrwany 
z kontekstu, przez autora niniejszej paplaniny, fragment piosenki, odwołuje się 
do znanego archetypu wojownika. Ma być silny, twardy i pełen zapału bojowe-
go. W fantastyce, zwłaszcza polskiej, istnieje również inny archetyp, potrafiący 
podciąć skrzydła nie jednemu autorowi. Wiedźmin, czyli pogromca po tworów, 
wojownik z elitarnego zakonu, krąży wokół dzieł inny autorów i  czyha, 
by zaatakować. A broń jego straszna, bo to nie miecz, ani magia znaków. Orężem 
jego są sami fani fantastyki, wykuci w ogniu „klątwy Sapkowskiego”.

Kruczym  Okiem –  
Klątwa  Sapkowskiego

FELIETON

Katarzyna Serafin
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Kruczym  Okiem –  Klątwa  Sapkowskiego

To, że Andrzej Sapkowski wielkim pisarzem-fantastą był – o przepraszam, 
jest – temu nikt nie zaprzeczy. Jak go szturchnąć kijem, to potrafi odburknąć jesz-
cze coś mądrego. Oczywiście poprawiając swój wieniec laurowy i przewracając 
się na drugi bok. Walkę o nowe, polskie fantasy, która trwała od drugiej 
połowy lat osiemdziesiątych, udało mu się wygrać. Między innymi z Feliksem 
W. Kresem czy Jackiem Piekarą, którzy również szukali dróg i  tworzyli swoje 
światy, dla  rozwoju rodzimej wersji gatunku. Nie zmienia to faktu, że jedni 
również uwalili się na swoje łoża sukcesu, kotłując się i wypluwając raz coś 
wartościowego, a raz wymiociny intelektualne. Drudzy natomiast z pokorą 
przyjmują stan po bitwie.

Ten natomiast nie jest wesoły, ponieważ „klątwa Sapkowskiego”, unosi się 
w powietrzu, wydobywa się niczym dym kadzidła z uszu fanów. Choćby ktoś 
miał predyspozycję do napisania zupełnie nowego obrazu fantasy, rewolucji 
w gatunku, to i tak znajdzie się ktoś, kto powie: „Ale Sapkowski to to nie jest”. 
Żeby chociaż tylko fantasy, cała polska fantastyka jest obecnie porównywa-
na, do kogoś. Klątwa wije się w powietrzu, siwy wąż wychyla się z ust innych 
znanych autorów, również tych nieżyjących, ale również krytyków oraz innych 
czytelników i syczy wściekle: „Ale Grabiński to to nie jest”, „Ale Pilipiuk to to nie 
jest”, „Ale Lem to to nie jest” i inne totonieizmy. 

Młody autor, który chce napisać coś w pewnym schemacie, staje przed 
wyborem: wypiąć pośladki i pozwolić wężowi klątwy wejść głęboko, a dzięki temu 
się nie przejmować, albo podciąć sobie skrzydła, szukając na siłę oryginalności. 
Choroba została zauważona wpierw u Sapkowskiego, stąd  nazwa. Nie wiem 
komu to przypisać, bo pierwszy raz to określenie usłyszałem od Krzysztofa 
Piersy. Jednakże toczy ona organizm czytelniczy od długiego czasu.

Jeśli nie jest to choroba, do cholery, to ja jestem ślepy kruk! Zastanawia mnie 
czasem, czy to element typowy dla polskiej literatury fantastycznej? Ostatnio 
mam wrażenie, że jednak problem sięga dalej. Polska przywara oceniania 
i szukania dziury w całym? Być może. Podam przykład sprzed kilku miesięcy. 
Przeglądając zacny, acz pełen czerwononosych trolli, portal Lubimy Czytać, 
sprawdziłem dwie książki. „Czerwony Lotos”, Arkadego Saulskiego oraz „Polowa-
nie”, Tomasza Kamińskiego. Obie powieści sam recenzowałem. Co łączy te 
tytuły? Ich bohaterowie są wojownikami pochodzącymi z elitarnych bractw, za-
konów – jak zwał tak zwał. Brzmi znajomo? Kojarzy się pewien siwowłosy łowca 
potworów, uganiający się za „dzieckiem przeznaczenia”? No właśnie. Pierwsza 
powieść została w komentarzach okrzyknięta „japońskim wiedźminem”, chociaż 
nawiązań nie ma ani ziarnka ryżu. Widać natomiast, że autor chętnie czerpał 
z popkultury i klasycznych filmów Akiry Kurosawy. Wspomnę tylko, że akurat 
oskarżenia przekroczyły galaktykę literacką i zahaczyły o gry komputerowe.
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Kruczym Okiem – Klątwa Sapkowskiego

U Kamińskiego zaś widać, że stara się bawić tematem łowcy potworów 
na swój sposób, szukając dróg poza utartym szlakiem lub momentami idąc 
wzdłuż niego, ale w pewnym oddaleniu, budując swoje fantastyczne ja. A jak 
szanowni komentujący zareagowali na pomysły autora? Czujecie ten swąd 
kadzidła w głowach? Tak, klątwa zaatakowała!

Ale po co ja się tak denerwuję? Ludzie zawsze porównywali, wszystko 
i wszystkich. Autorzy na całym świecie dokonują tego, z chęci rywalizacji lub 
w imię rozwoju swojego własnego warsztatu. Włosy z głów nie spadają, a łamane 
pióra nie trzeszczą.

Tylko zapach kadzidła i totonieizmu unosi się w powietrzu.
Ale kim jestem, by wam o tym mówić? W końcu nie Sapkowskim.
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Czerwiec. Pachnie kwitnącymi lipami i truskawkami ze śmietaną. Pachnie 
ziemią po deszczu i ozonem po burzy. Świeżo skoszoną trawą i nagrzanym as-
faltem. Śmierdzi niemytymi ciałami w zatłoczonych tramwajach. Chciałabym 
opowiedzieć wam o niezwykłym czerwcu i choć może brzmieć to jak fikcyj-
na opowieść o postapokaliptycznym klimacie, to zdarzyła się ona naprawdę 
163 lata temu.

Londyn, czerwiec 1858. 
W Wandsworth, w południowo-zachodnim Londynie pachnie słodem 

i chmielem, na południowym wschodzie, w Surrey Commercial Docks pachniało 
drewnem, północ sąsiedniego Isle of Dogs – cukrem, a południe – daktyla-
mi i herbatą. Za to na południu w Bermondsey, w okolicy St. Saviour’s Dock 
(zwanego Wonnym Dokiem bądź Ściekową Wenecją) śmierdzi niemiłosiernie 
psimi odchodami i skórą, a ściany magazynów są zielone, oślizgłe, zamoczone 
w błotnistym bagnie. Idźmy dalej. Smithfield Market, sam środek miasta, co tam 
poczujemy? Odchody zwierząt hodowlanych. Dwa razy w tygodniu prowadzono 
tamtędy pięć tysięcy sztuk bydła, trzy tysiące owiec i dwa tysiące świń. Gdzie 
tylko można było je postawić, znajdowały się stajnie, obory, a wokół nich roje 
much. Ale to nie wszystko, zbliż się drogi czytelniku do Tamizy. Stań na moście 
i spójrz w dół.

Dawno, dawno temu, bo w XV wieku, w Tamizie można było złowić  mnóstwo 
ryb. Rzeka była pełna brzan, fląder, płotek, szczupaków, węgorzy, kiełbi, mi-
nogów, jesiotrów, krewetek, a w okresie tarła również łososi. Ostatniego z nich 
złowiono w 1833 roku. Pomimo prób zarybiania węgorzami z Holandii, ryby 
ginęły od razu po wrzuceniu do rzeki. Father Thames1 w XIX wieku nie miał 
prostego życia, ale apogeum smrodu przypadło właśnie na niezwykle ciepłe lato 
1858 roku.

Cuchnące lato
Wiktoria Król

ARTYKUŁ

Postać Father Thames, bóstwa wodnego opiekującego się Tamizą pojawiła się po raz pierwszy 
w poemacie „Windsor forest” Alexandra Pope z 1713 roku.

1
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Wiktoria Król

7 czerwca, kiedy temperatura osiągnęła 24°C w cieniu, Benjamin Disraeli, 
lider Partii Konserwatywnej, napisał krótki list do żony w Buckinghamshire, 
prosząc ją o przesłanie mu „pary butów bo stopy mam wilgotne w tych lakie-
rowanych”. 14 czerwca królowa Wiktoria zanotowała w swoim pamiętniku: 
„Bardzo gorąca noc i intensywnie gorący dzień”. W środę 16 czerwca po wietrze 
osiągnęło temperaturę 35°C w cieniu. Według zapisków królowej Wiktorii 
w nocy pojawiła się burza, która jednak nie obniżyła za bardzo temperatury, 
a powietrze było „jak para w kąpieli”. Tego samego wieczora krytyk czasopisma 
„Theatrical Journal” nie dał rady wysiedzieć na przedstawieniu „Otella” w Soho 
Theatre, gdyż w teatrze było tak gorąco, że uciekł o wpół do dwunastej. 

Najgorętszego dnia, 17 czerwca w „The Times” został opublikowany artykuł:
„Stary Father Thames jest teraz w swojej chwale. To tydzień 

jego ostatecznego triumfu. Słonecznie czy parno, termometr wska-
zuje na 90°2 w cieniu. Wszystko, co podoba się wam w słońcu, 
odpływa i spływa wraz z parą i dymem ponad nimi, przemiesz-
cza się czasem na zachód, czasem na wschód, dziadek angielskich 
strumieni kotłuje się i pławi w swoim błocie. (…) Tylko Londyn 
i żadna inna metropolia może wytworzyć tak brudny i plugawy 
wielki zlew. Najlepszą miarą rzeczy są ich produkty składowe, 
a tu, jedynie dogodnie rozcieńczona, znajduje się największa masa 
produktów, jakie można znaleźć na świecie. Mamy prawo czcić go 
i ozdabiać. Jest jednym ze świętych strumieni. Karmimy go więc 
jego ulubionym pożywieniem, nie tworzymy przyziemnych inno-
wacji w jego korycie, żadnych nadbrzeży, żadnych wałów, czy bocz-
nych tuneli. Więc jak go ozdabiamy? Przerzucając nad nim, nad 
jego samym mułem, a także jego nurtem najwspanialsze mosty 
na świecie, łuk triumfalny Waterloo i świetliste festony Hunger-
ford. Pokrywamy jego brzegi pałacami, wieżami, kościołami, ogro-
dami i najstaranniej wybranymi budynkami metropolii (…). Lecz 
nie bierz tego na wiarę. Pójdź sam, delikatny czytelniku. Przygotuj 
się na obecność Króla Rzek. Upewnij się, że Twój żołądek nie jest 
ani pusty, ani pełny. Być może odpowiednio schłodzony kieliszek 
sherry z wodą Ci nie zaszkodzi.

Wybierz czas, gdy jest odpływ. Stań gdziekolwiek, popatrz 
w dół z mostów, zejdź schodami lub wypraw się rzecznym parow-
cem. Tam w ciągu pół godziny, po 2-3 milach ujrzysz setkę kanałów 
wypluwających zbity brud, setkę kominów wymiotujących dy-
mem i dziwne, nieopisywalne, obrzydliwe wyziewy. Sto szerokich 

32°C2
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Cuchnące lato

akrów nienaturalnego, oślizgłego, chemicznego kompostu, sto 
par kół łopatkowych mieszających muł. Woda, a raczej płyn jest 
czarny jak atrament. Nagie chochliki, skaczące z ciemnych łuków 
lub spadające z barek węglowych, bawią się w błocie i wodzie jak 
potworne potomstwo Nilu3”.

Kolejnego dnia w dzienniku ukazała się odpowiedź od osoby kryjącej się 
pod inicjałami T.S.:

„Sir, większość Londynu podziękuje Panu za ten poranny 
artykuł dotyczący stanu Tamizy i nikt nie będzie bardziej żarliwy 
niż ci, który – jak ja – zmuszeni są przez okoliczności do miesz-
kania na brzegu tego cuchnącego kanału. Jestem jednym z tych 
pechowych prawników, którzy „tulą się do gnijącego brzegu” 
i naprawdę gnije on z wielkim zapałem. Dzisiaj smród w Temple 
budzi ekstremalne mdłości i nudności; owinięci jesteśmy pluga-
wymi miazmatami, które rozprzestrzeniają się po obu stronach tej 
składnicy brudu niemalże trzech milionów istot ludzkich. W dzień 
i w nocy każdy oddech, który bierzemy by utrzymać się przy życiu 
jest naznaczony jego trującymi wydechami.

Jeśli otworzę jakiekolwiek okna, smród wbija się do środka 
i zaciągam się potężnymi haustami trującej substancji. Jeśli je 
zamknę, gorąc jest tak wielki, że niemalże się duszę i tak samo 
truję, choć już nie tak widocznie. Jestem całkiem świadom faktu, 
że zabija się mnie krok po kroku. Wiem, że – pospołu z wieloma 
innymi moimi rodakami – powoli, ale z pewnością ulegam pro-
cesowi, któremu poddali się Villikins i jego Dinah4, kiedy „surowa 
ojczyzna” okazała się nieubłagana. Lecz jednak, w ich przypadku 
to była kwestia wyboru, a w moim jest to kwestia przymusu – a to 
duża różnica.

Fair Rosamond wypiła zawartość zatrutego naczynia, nie dlate-
go, że jakoś szczególnie lubiła wywar, ale dlatego, że pozostawiona 
była w bardzo niezręcznej sytuacji – musząc pośpiesznie wybrać 

Chodzi tu o Sarapisa, Izydę i Ozyrysa. „Studia Biblica Essays in Biblical Archeology and Criticism 
and Kindered Subjects by Members of The University of Oxford”, 1885.

3

„Villikins and his Dinah” to piosenka teatralna, która pojawiła się w Anglii w 1853 roku jako 
burleskowa wersja tradycyjnej ballady „William and Dinah”. Tematem jest opowieść o rozstan-
iu kochanków poprzez ingerencję rodziców. Bohaterowie popełniają samobójstwo i zostają 
pochowani w jednym grobie.

4
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Wiktoria Król

pomiędzy misą a sztyletem5. A w moim przypadku nie widzę 
żadnej konieczności otrucia się, a nawet jeśli bym ją widział, to 
myślę, że mógłbym użyć mniej mdlącej dawki, by dokonać tego 
czynu, niż ta zawarta w wyziewach ze ścieku.

Błagam w związku z tym jak najbardziej z emfazą, by 
protestować przeciw byciu trutym i błagam jeszcze, by tych, 
których jest to sprawa i którym płaci się sowicie, by upewnić się, 
bym nie był truty, zapytać, dlaczego jestem truty.”

19 czerwca w Sądzie Skarbowym w Westminster Hall jeden z prawników 
poprosił sir Fredericka Pollocka, o pozwolenie by „zrezygnować z peruki pod-
czas tej bardzo upalnej pogody”. Pozwolono na to, wymieniano żarty na temat 
pogody w Londynie w porównaniu z gorącymi krajami, w których peruki raczej 
się nie nosiło. 

Mieszkańcy stolicy krytycznie odnosili się do polityków, którzy nie zrobili 
absolutnie nic w tym temacie, a co jeszcze się okaże, dopuścili do takiego stanu 
rzeki. 26 czerwca w „The Times” ukazał się tekst doktora Alfreda Smee’go, który 
uznał, że nadszedł czas, by zwrócić uwagę opinii publicznej „w najbardziej 
dobitny sposób na wielkie niebezpieczeństwo, jakie wisi nad mieszkańcami 
tej metropolii: stan Tamizy”. Jego opis rzeki nie różnił się od poprzednich, 
które pojawiały się w dzienniku od niemal miesiąca: „Rzeka jest prawie tak 
mętna i czarna jak atrament i jest o wiele bardziej odrażająca niż większość 
ścieków, które do niej wpływają, a których materia zwierzęca nie przeszła 
jeszcze odstręczającej fermentacji. Ci, którzy mieszkali w Londynie, obser-
wowali z roku na rok pogorszenie jakości wody, stopniowe zanikanie wyższych 
form życia zwierzęcego z powodu dużej części dodawanych do niej ścieków”. 
 Lekarz ostrzegał przed śmiercionośnym wpływem „odstręczającej fermentacji” 
i straszył widmem cholery. „W przypadku epidemii prawdopodobnie setki 
tysięcy mieszkańców padłyby ofiarami, ponieważ cała rzeka jest zasadniczo 
gorsza niż kanały ściekowe (…) Gnicie może powodować choroby zakaźne, takie 
jak gorączka lub dżuma. Jak wielka byłaby panika, gdyby kilku czołowych ludzi 
z Rządu padło ofiarą!”

Zamiast stworzenia jakiegoś planu oczyszczania miasta wynajęto parowiec, 
aby osobiście sprawdzić prawdziwość stwierdzeń na temat stanu rzeki. 
Nie wiadomo ilu członków komisji zasiadających na statku zwymiotowało.

Brud brudem, smród smrodem, ale 28 czerwca odbyła się koronacja Wiktorii 
na królową. Prześledziłam zapiski jej pamiętników za czerwiec i nie było tam 

 Chodzi o Rosamund Clifford, kochankę króla Henryka II. Ukrywał ją w labiryncie przed swoją 
żoną Eleonorą z Akwitanii, jednak królowa zdołała przejść labirynt i zmusiła Rosamund do 
dokonania wyboru formy śmierci: sztylet lub trucizna. Rosamond wybrała to drugie.

5
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dnia, gdy nie pisała o gorącu, jednak o nieprzyjemnym zapachu wspominała 
bardzo rzadko. Dzień ten opisała tak: „Po południu pojechaliśmy ze wszystki-
mi naszymi gośćmi, dziewczętami itd. do Deptford, gdzie wsiedliśmy na barki 
i przepływaliśmy wzdłuż cudownych „Lewiatana” i „Great Eastern” jeszcze 
w stanie niedokończonym, aczkolwiek zdumiewających. 600 stóp długości, 
83 szerokości i 58 głębokości! Przeszliśmy tylko długość pokładu i weszliśmy do 
jednej z kabin. Wracając, byliśmy na wpół otruci okropnym zapachem Tamizy!”

Srebrna Tamiza w połowie XIX wieku była czarna! Jak do tego doszło?

Londyn 1821 – 1 374 000 mieszkańców 
Londyn 1831 – 1 654 000 mieszkańców
Epidemia cholery 1831/32 – 6536 ofiary

Stan wody w Tamizie pogarszał się wraz ze wzrostem ilości mieszkańców, 
a co za tym idzie, ilości ścieków.Jeszcze na początku XIX wieku do rzeki trafiały 
jedynie wody powierzchniowe (co zapobiegało powodziom) i trochę błota z ulic. 
Z czasem do „rowów”, czyli odpływów kanalizacyjnych, zaczęły trafiać śmieci. 
Pracownicy kanałów często musieli odblokowywać zapchane tunele i znajdo-
wali tam od węgla po potłuczone garnki, szkło i martwe zwierzęta.

Rysunek 1. „Hydry, gorgony, chimery”, czyli woda z Tamizy pod mikroskopem (monster soup, 1828)
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W 1834 roku do Westminster Sewer Commission dotarło pismo  lekarzy,  którzy 
żądali zrobienia czegoś ze szkodliwymi wyziewami z kanałów ściekowych, 
gdyż te szkodzą zdrowiu mieszkańców. Komisja odpowiedziała, że nie da się 
pozamykać kanałów, gdyż mogłoby to doprowadzić do nagromadzenia się gazów. 
Lekarze udali się ze skargą do Parlamentu, co miało poskutkować powołaniem 
specjalnej komisji, która zajęłaby się problemami zdrowia publicznego.

Każdy dom, nieważne czy bogacza, czy robotnika, miał szambo. Zazwy-
czaj był to wielki dół wyłożony cegłami. Czasem znajdowało się bezpośrednio 
pod drewnianym tronem lub było połączone ceglanym kanałem ściekowym. 
Znajdowało się w piwnicy lub na podwórku. Szamba przeważnie miały około 
dwa metry głębokości i około półtora metra szerokości. Często nie używano 
nawet zaprawy murarskiej, więc zawartość sączyła się spomiędzy cegieł 
i wsiąkała w ziemię, co pozwalało zaoszczędzać na opróżnianiu. Jednak nie-
szczelne szamba szybko zamieniały otaczającą ziemię w wilgotne, cuchnące 
bagno. Ile było takich szamb w Londynie? Około 200 tysięcy, a sam zamek Wind-
sor posiadał aż 53 sztuki w piwnicach. Królewskie warunki sanitarne były tak 
złe, że rząd zataił raport inspektora. 

Raz lub dwa razy do roku zatrudniano „nocnych szambiarzy” w celu oczy-
szczania szamba. Zespół ten mógł pracować jedynie pomiędzy północą a piątą 
nad ranem z uwagi na przerażający smród (zawartość szamba nie lądowała 
w beczkowozach, ale na zwykłych wozach bez żadnego zamknięcia). Za każde 
szambo dostawali szylinga, co było lepszą płacą niż wykwalifikowany robotnik 
(on zarabiał trzy szylingi za cały dzień pracy).

Wielu właścicieli domów i budowniczych nielegalnie podłączało domowe 
kanalizacje do publicznych kanałów ściekowych. Tą drogą do Tamizy ściekały 
zmyte przez deszcz z ulic brudy, odchody zwierząt, martwe psy, gnijące resztki 
jedzenia, a jako wisienka na tym torcie z brudu, wszystkiego dopełniały ekskre-
menty z nielegalnie podłączonych mieszkań.

Londyn 1841 – 1 945 000 mieszkańców 
Londyn 1851 – 2 362 000 mieszkańców

Epidemia cholery 1848/49 – 14 137 ofiar

Sprawą kanałów zajął się Edwin Chadwick, który początkowo był odpo-
wiedzialny za zreformowanie Poor Law (praw ubogich) i w lipcu 1842 roku 
opublikował raport o warunkach sanitarnych klasy pracującej oraz wpływie 
jaki miały na ich stan zdrowia (An Enquiry into the Sanitary Condition of the 
Labouring Population of Great Britain), gdzie informował o 200 tysiącach 
szamb. Zacytował raport inżyniera budownictwa o nazwisku Howell, który 
jako geodeta dokonał inspekcji dwóch domów, przeznaczonych do remontu: 
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„Stwierdziłem, że cały obszar piwnic na głębokości trzech stóp6 był pełen eks-

krementów, które przez lata mogły gromadzić się w wyniku przelewania się 
szamba.” Wspomniał również o innym domu: „Po dojściu do przejścia pierwsze-
go domu zastałem podwórko pokryte ekskrementami z powodu przepełnienia 
wychodka. Głębokość wynosiła prawie sześć cali7. Aby umożliwić mieszkańcom 
przejście, ułożono tam cegły”.

„Każdy zapach, jeśli jest intensywny, jest natychmiastową ostrą chorobą; 
Ostatecznie możemy powiedzieć zatem, iż poprzez osłabienie systemu 
i uczynienie go podatnym na działanie innych przyczyn, każdy zapach jest 
chorobą” – powiedział Edwin Chadwick i uznał, że ważniejsze niż oczyszcza-
nie wody pitnej jest usuwanie zapachów. Prostym rozwiązaniem było wprowa-
dzenie toalet i wyczyszczenie ulic i domów. Było to kosztowne, ale miało 
rekompensować opróżnianie szamb i zniszczenia spowodowane starymi i za-
niedbanymi kanałami. Złe warunki mieszkaniowe sprzyjały rozwojowi chorób 
zakaźnych, nie nędza, lecz miazmaty. To wyziewy, które powstały z rozkładu 
substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wilgoci oraz brudu oraz prze-
bywanie w zamkniętych, przepełnionych mieszkaniach były winne epidemii 
cholery w 1838 roku. 

Wypada teraz wspomnieć o tym, kim byli miazmatyści i ich przeciw-
nicy kontagioniści.

W pierwszej połowie XIX wieku istniały dwa nurty myślenia o tym jak 
rozprzestrzeniają się choroby. Miazmatyści uważali, że większość chorób 
wynikało z brudu, w szczególności ze smrodu i miazmy (waporów, wyziewów) 
wytwarzanych przez ekskrementy, gnijące mięso i warzywa. Niehigieniczne 
miejsca powodowały, że niezakaźne choroby stawały się bardzo groźne. Po in-
halacji „czynnika sprawczego” wnikał on do krwiobiegu i zakłócał równowagę 
organizmu, co powodowało gorączkę oraz inne objawy. 

Odmienne zdanie mieli kontagioniści, którzy uważali, że choroba 
rozprzestrzenia się przez bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem lub 
człowieka z ubraniem bądź pościelą. Czasem ciała ofiar cholery wytwarzały 
zakaźnego „wirusa”, który w formie lotnej unosił się do atmosfery i był wdy-
chany przez zdrowych ludzi, ale nikt im nie wierzył.

W 1843 roku powołano komisję do spraw warunków sanitarnych (The Royal 
Commission into the Sanitary Condition of Large Towns and Populous Districts), 
która miała za zadanie badać i dokumentować sanitarne warunki miast Anglii 
i Walii, a także opracować reformy, uwzględniając zalecenia Chadwicka.

91cm6

15cm7
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W 1847 roku lekarz Hector Gavin napisał:
„Czytając raporty komisarzy do spraw Zdrowia Miast, o tym jak 

w przerażająco brudnym stanie znajdują się domy i ulice w biedniej-
szych okolicach, można by pomyśleć, że w mieście, które – jak twi-
erdzi – jest najpotężniejszym centrum cywilizacji, tak powszechne 
obrzydlistwa nie powinny mieć miejsca nawet przez jeden dzień.

Tysiące domów jest bez kanalizacji, a mnóstwo ulic bez kanałów. 
W wielu częściach St. George’s-in-the-East nie ma drenażu, a kuch-
nie, w niektórych miejscach, po ulewnych deszczach, znajdują się 
kilka cali pod wodą. Ta, gdy się cofa8, pozostawia nagromadzenie 
brudu i nieczystości o najgorszym opisie”9.

Aby zredukować poziom miazmatów, wszystkie szamba i wygódki musiały 
przestać istnieć. Każde mieszkanie powinno mieć toaletę i być podłączone do 
dwóch nowych systemów rurociągów. Jednego do dostarczania czystej wody 
w kranie, drugiego do odprowadzania nieczystości i innych odpadów. Chadwick 
wymyślił system, w którym silniki parowe pompowały ścieki do gospodarstw 
rolniczych poza miastem, a rury podziemne rozprowadzały je w celu nawożenia 
upraw. Nadmiar miał kierować się rurami przez złoża filtracyjne do najbliższej 
rzeki, jeziora lub morza. Za ten wynalazek miano płacić poprzez opłatę za wodę 
oraz sprzedając ścieki jako nawóz. Jak łatwo się domyślić, plan nie wypalił, 
a nikt nie kwapił się do wzięcia odpowiedzialności za czystość. 

Dopiero epidemia cholery w 1848 roku spowodowała, że dyskusje na temat 
odpowiedzialności zeszły na dalszy plan.W tym samym roku powołano General 
Board of Health, a przewodniczącym został oczywiście Edwin Chadwick (jedy-
nym członkiem z wykształceniem medycznym był Thomas Southwood Smith).

Dziś wiemy, że cholerę powoduje bakteria, jednak w XIX wieku obwiniano 
o nią oczywiście miazmaty. Jednak ta teoria nie przemawiała do doktora Johna 
Snowa. Był on anestezjologiem i wiedział, że żadne opary nie mogą spowodować 
chorób epidemiologicznych. Skoro w przypadku cholery od razu pojawiały się 
objawy jelitowe, najpierw został zainfekowany układ pokarmowy, co znaczyło, 
że trucizna cholery została połknięta, a nie wdychana z powietrzem. Gdyby tzw. 
„czynnik sprawczy” był wdychany, najpierw zatruwałby krew i powodował 
ogólne symptomy jak dreszcze, bóle głowy czy przyspieszony puls, a dopiero 
w następnej kolejności pojawiałyby się symptomy zlokalizowane w konkretnym 
miejscu. 

Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale Tamiza jest rzeką pływową i cztery razy dziennie 
zmienia kierunek: w czasie przypływu wylewa się, w czasie odpływu cofa się na wschód. Zatem 
zawartość kanałów nie lądowała w morzu jak planowano, ale przelewała się tam i z powrotem. 
Nie brzmi to miło.

8

Unhealthiness of London and the Necessity of Remedial Measures, 18479
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Snow uważał również, że pomysł zakazu używania szamb to potencjalna 
katastrofa z sanitarnego punktu widzenia. Szamba śmierdziały, ale zapobiegały 
przenoszeniu się cholery o ile były opróżniane w bezpieczny sposób. Nato miast 
klozety podłączone do kanalizacji były opróżniane wprost do rzeki, z której 
ludzie czerpali wodę pitną. Reformy sanitarne były konieczne, ale  zrzucanie od-
padów z miasta do tej samej rzeki, która zaopatrywała mieszkańców w wodę 
było głupotą. Niestety żaden z kolegów po fachu nie wierzył doktorowi Sno-
wowi i nawet po słynnej epidemii cholery w Soho we wrześniu 1854, gdzie 
Snow dokładnie wytropił która studnia spowodowała śmierć niemal tysiąca 
mieszkańców kilku ulic, jego teoria rozprzestrzeniania się cholery przez wodę 
nie została zaakceptowana przez lekarzy i rząd.

John Snow doznał udaru 10 czerwca 1858 roku i zmarł sześć dni później, czy 
przyczyniło się do tego najgorętsze lato i Wielki Smród? Jeśli chodzi o cholerę, to 
nawet po jego śmierci wierzono, że powodują ją miazmaty.

Wracając do kanałów, niektóre zostały zbudowane po pierwszej epidemii 
cholery. Metropolitan Sanitary Commision stwierdziła, że są one zaprojekto wane 
źle, a przepływ wody jest niewystarczający by wyczyścić ich zawartość. W rezul-
tacie nie spełniały żadnych celów sanitarnych, ale działały jak rozległe szamba, 
roztaczając zapach gnijącej materii organicznej. Idealny wydawał się program 
Chadwicka. Rząd szybko przyjął ustawy, które zrestrukturyzowały brytyjską 
administrację sanitarną. Ustawa o zdrowiu publicznym zezwalała  miastom 
na podejmowanie środków bez zgody parlamentu i stworzyła Generalną Radę 
Zdrowia. Natomiast Metropolitan Commision of Sewers Act tworzyło jeden or-
gan do zarządzania kanalizacją w Londynie. 

I właśnie ten ostatni projekt zainicjowany przez Chadwicka spowodował 
większe zanieczyszczenie Tamizy oraz Wielki Smród. Wedle komisji we wrześniu 
1848 roku przepłukano 262km najgorszych kanałów ściekowych. Większość 
z nich znajdowała się poniżej poziomu wody w czasie przypływu, ścieki musiały 
być płukane podczas odpływu. Więc pływały przy brzegu i czekały na przypływ. 
Przypominam, iż z Tamizy pobierano również wodę pitną! Spowodowało to, 
że po płukaniu kanalizacji wybuchła epidemia cholery. 

Komisja debatowała nad technicznym aspektem ścieków, a nie zdrowiem 
społeczeństwa. Przez sześć lat dyskusji Metropolitan Sanitary Commision została 
zmieniona na Metropolitan Board of Works. Nowy organ miał upoważnienie 
do usuwania ścieków w Londynie, lecz niekończące się dyskusje i debaty nie 
zmieniały nic w kwestii coraz to brudniejszej Tamizy.

W lipcu 1855 roku na łamach „The Times”10 pojawił się list od Michaela Fara-
daya, który przepłynął parowcem Tamizę 7 czerwca. Był wtedy odpływ, 

9.07.185510
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a „wygląd i zapach wody natychmiast zwróciły moją uwagę. Cała rzeka 
była nieprzezroczystą, bladobrązową cieczą”. Aby sprawdzić jak bardzo woda 
była mętna, podarł kilka białych kartek na kawałki, lekko zwilżył je i wrzucił 
do wody przy każdym pirsie, do którego dotarł statek. „Zanim zatonęły cal 
pod powierzchnią, były nie do dojrzenia, choć słońce świeciło wtedy jasno. 
Gdy kartki tonęły bokiem, dolna część ukrywała się pod wzrokiem, nim gór-
na znalazła się pod wodą (…) W pobliżu mostów zanieczyszczenia skłębiły się 
w parę tak gęstą, że była widoczna na powierzchni, nawet w takiej wodzie”. 
Jeśli chodzi o zapach Tamizy, Faraday porównał go do smrodu podobnego do 
wydzielanego się z ujścia ścieków na ulicach, a „cała rzeka była prawdziwym 
kanałem ściekowym”. Naukowiec uznał, że jego obowiązkiem jest poinformo-
wanie o sytuacji rzeki i zwrócenie uwagi tych, którzy sprawują władzę lub są 
odpowiedzialni za jej kondycję. „Stan, w jakim widziałem Tamizę, może być 
uznany za wyjątkowy, ale powinien on być niemożliwy. Jednak obawiam się, 
że szybko staje się stanem ogólnym. Jeśli zaniedbamy ten temat, nie możemy 
oczekiwać, że zrobimy to bezkarnie. Nie powinniśmy też być zdziwieni, jeśli 
przed upływem wielu lat gorąca pora roku dostarczy nam smutnego dowodu 
szaleństwa naszej nieostrożności”. Faraday miał rację, nie minęły trzy lata i rze-
ka stała się płynącym cuchnącym siarkowodorem11.

Rysunek 2. Grafika z “The Punch”: Faraday daje Father Thames swoją wizytówkę.

W wyniku zniknięcia niemal całego tlenu,w wodzie powstał siarkowodór, a to z kolei spowo-
dowało, że woda zrobiła się czarna od osadów siarczku żelaza. A mieszkańcy nadal pili tą breję!

11
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Na początku 1858 roku wysiłki związane z zaprojektowaniem nowego 
systemu kanalizacyjnego znajdowały się w impasie. Rząd analizował dwie 
propozycje.Pierwsza:(autorstwa inżyniera Josepha Bazalgette z Metropolitan 
Board of Works) kosztowałaby 2,5 miliona funtów, druga: (przygotowana przez 
zewnętrznych inżynierów wynajętych przez rząd) była wyceniona na 5,5 milio-
na funtów. Banki na pewno nie sfinansowałyby żadnej z nich bez gwarancji 
od rządu, a ci takowej dać nie chcieli. Ale nadszedł rok 1858, minęło 10 lat od 
płukania kanalizacji i usunięcia szamb. „The Lancet”12 tak opisał stan Tamizy:

”Skoncentrowane śmieci pochodzące od kilku milionów ludzi 
są codziennie wlewane do Tamizy w bezpośrednim sąsiedztwie 
domów. Na odpady te składają się wszelkiego rodzaju nieczystości, 
w tym stałe i mocz. Wszystko połączone z różnymi szkodliwymi 
substancjami. Te resztki tak złe i odrażające nie są wylewane 
bezpośrednio i od razu do Tamizy, lecz najpierw są odprowadzane 
do kanałów ściekowych, gdzie gromadzą się, gniją i rozkładają. 
A poprzez swój rozkład powodują powstawanie szkodliwych lub 
trujących związków. I to w tym plugawym stanie są przenoszone 
do rzeki, gdzie mieszają się z wodą i ulegają dalszemu zepsuciu. 
W tym roku została ona zanieczyszczona ściekami do tego stopnia, 
iż woda w promieniu wielu mil od Chelsea w jednym kierunku, a do 
Blackwall w drugim, stała się niemal czarna i ma wygląd samych 
ścieków. Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, iż rze-
ka przekształciła się w jeden ogromny, odkryty kanał, cuchnący 
szkod liwymi i morowymi obrzydliwościami.”

Według Chadwicka brud i smród rzeki świadczył o tym, że miazmaty 
przeniosły się właśnie tam z domów. Mieszkańcy jakoś nie wierzyli, że wyziewy 
znad Tamizy były mniej szkodliwe niż te z przydomowych szamb. Nadszedł 
czer wiec, czas Wielkiego Smrodu. 

3 lipca komisja debatująca nad ustawami bankowymi szybko zakończyła 
obrady. Kanclerz Skarbu, Benjamin Disraeli wybiegł z dokumentami w jednej 
ręce i z chusteczką przyłożoną ściśle do nosa w drugiej. Zaraz za nim biegł James 
Graham głośno kaszląc. Widmo choroby stało się realne. 15 lipca przywódca 
rządu, Disraeli oświadczył, iż Tamiza stała się stygijską sadzawką, cuchnącą 
nieopisanymi i niedopuszczalnymi okropnościami. Skoro prawie wszystkie 
żyjące stworzenia rzeczne zniknęły, to co mogło się stać z ludźmi, którzy żyli 
nad jej brzegiem? W mieście zapanował strach przed zarazą. Benjamin  Disraeli 
przedstawiał ustawę, która pozwalałam Metropolitan Board of Works działać 

Analytical Sanitary Commission, Report upon the Present Condition of the Thames, The Lancet 75, 
no. 1819, 1858.
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bez zgody Rządu i zapożyczyć się na 3 miliony funtów, by zbudować nowe kanały 
ściekowe wedle własnego uznania. Ustawa została szybko przyjęta w obydwu 
Izbach Parlamentu i zatwierdzona w ciągu 18 dni.

Nowy system zaprojektował główny inżynier Metropolitan Board of Works, 
Joseph Bazalgette. Prace rozpoczęły się w 1859 roku i trwały dekadę. Z racji 
tego, iż Tamiza była rzeką pływową należało ścieki zrzucać bliżej ujścia rzeki, 
by spływały do morza, a nie kotłowały się w tą i z powrotem w Londynie. Ścieki 
były kierowane do przepompowni, a potem do dwóch miejsc: 14 mil na wschód 
od London Bridge, na północy w Barking Creek oraz na południu w Erith 
Marshes. Joseph Bazalgette zbudował system, który miał obsłużyć 2,5 miliona 
mieszkańców, ale teoretycznie miał poradzić sobie z 4 milionami. Dziś ten sam 
system, nieco rozszerzony, obsługuje ich 8 milionów.

Rysunek 3 Father Thames przedstawia swoje potomstwo: Dyfteryt, Skrofulozę i Cholerę.
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„E.E.” Olgi Tokarczuk, książka wydana nakładem Wydawnictwa Lite rackiego 
to opowieść traktująca o ezoteryce w psychoanalitycznym ujęciu.  Narracja 
powieść składa się z wielu punktów widzenia na pojmowanie świata, 
 ludzkiej duchowości.

Fabuła przedstawia historię seansów spirytystycznych, które zostały 
przeprowadzone w mieszkaniu państwa Eltzner. Wszystko zaczyna się 
od  momentu widzenia Erny, jednej z ich córek. Dziewczynka ujrzała ducha, a jej 
matka pojęła, że niematerialna postać była nieżyjącym krewnym, dokładnie 
dziadkiem młodej bohaterki. Wtem nastąpiło wielkie poruszenie w rodzicielce, 
która niegdyś sama posiadała nadprzyrodzone moce. Zrazu skontaktowała 
się z panem Frommerem, znawcą sztuk tajemnych, dzisiaj rozumianych jako 
ezoteryka. Z rozeznania okultysty wynikło, że Erna ma potencjał, aby być me-
dium, pośrednikiem między światem materialnym a duchowym. W ten sposób 
rozpoczyna się historia seansów spirytystycznych, przy których jest obecny 
lekarz rodzinny pan Löwe. Z racji, że dziewczynka słabuje, potrzeba medyka, 
żeby kontrolować stan zdrowia psychofizycznego młodego medium. Niedługo 
po zawiązaniu pierwszego zespołu biorącego udział w seansach, wyłoni się 
jeszcze jedna ważna postać owej opowieści. To początkujący naukowiec, 
badający procesy neurologiczne, który rozwinie swoje studia w kierunku me-
tod psychoanalitycznych. Nazywa się Artur Schatzman. Tłem wydarzeń jest 
Wrocław z początków wieku dwudziestego.

W tak zaaranżowanej fabule widać wyraźnie jedną rzecz. Wydarzenie 
 seansu spirytystycznego połączyło odmiennych bohaterów, reprezentujących 
w powieści pewne spojrzenia na świat człowieka. Postać Frommera przedstawia 
ezoteryczny punkt widzenia, w którym skupia się cały wątek okultyzmu. Należy 
podkreślić, że ta filozofia alternatywna, wypływająca z seansów, została potra-
ktowana poważnie, w sposób odtwarzający pewne konstrukcje myślowe, które 
Frommer przekazał Ernie jako mentor. Warto poświęcić temu uwagę, ponieważ 
to ciekawy element warsztatowy. Z jednej strony okultyzm stanowi część 

Dojrzewanie w czasach 
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fantastyczną w nastroju grozy, z drugiej zachowuje przedstawienie pozwalające 
na analizę zjawiska. Ponadto trzeba powiedzieć, że ten wątek nie pozostał 
pozbawiony krytyki w samym utworze, dzięki czemu nie jest to jednostronna 
narracja, przypominająca wprowadzenie do sztuk tajemnych. Przeciwwagę 
stanowią postaci doktora oraz studenta. Pierwszy jest przedstawicielem spoj-
rzenia medycznego, także anachronicznego, zważywszy na czas akcji. Drugi 
jest empirystą, który próbuje wprowadzić do badań metodykę irracjonalną, 
przekraczającą porządek rozumowy, związaną z obserwacjami psychoa nalitycz-
nymi.  Skutkiem tych trzech punktów widzenia staje się wielogłosowa narracja, 
czerpiąca z odmiennych perspektyw, co w znaczący sposób poszerza obraz 
zarysowany przez fabułę. Moim zdaniem to godny uwagi środek artystyczny, 
którym cechuje się piśmiennictwo Olgi Tokarczuk. Ten zabieg wnosi do dzieła 
pewną wartość poznawczą – ciekawość. Rzecz polega na zwykłej fascynacji tym, 
co nieznane. Jednak nie jest równoznaczne z odkrywaniem prawdy. Bardziej 
przypomina podglądanie kilku odmiennych prawd, traktujących o tym samym.

Wielogłosowość potęguje wykorzystanie konstrukcji powieści w taki sposób, 
że każdy rozdział został napisany z punktu widzenia konkretnego  bohatera. 
 Autorka żongluje perspektywą, po trochu opowiadając o każdej postaci. 
Myślę, że to sprawia, że utwór jest ciekawszy, ponieważ ciągła zmiana narracji 
wprowa dza fabułę w pewną ruchliwość. Bieg wydarzeń toczy się od osoby do 
osoby, płynie myślami Frommera i wylewa się w umyśle Schatzmana. Może to 
przypominać dysputę intelektualną, ścieranie się dwóch odrębnych stanowisk. 
Oprócz tego dzieło uzupełnia dbałość opisu miejsc, strojów, osobistych historii 
bohaterów. To z kolei odsłania inny walor książki w postaci części historycz-
nych, które do pewnego stopnia stanowią małą wizytówkę dziejów. Zarówno 
treść powieści, jak i tło powstały na bazie humanizmu, ponieważ ich kon-
strukcje czerpią z takich dziedzin nauki jak psychologia, filozofia czy teozofia, 
historia. Nad całością zawieszono, dzisiaj powiedzielibyśmy, czułą narrację, 
wrażliwą na różne prądy, przenikające się w jednym punkcie. To umiejętność 
przyjęcia obcego punktu widzenia, a później oddania go, nadaje dziełu głębię. 
Warto docenić także wspomnianą dbałość o szczegóły, która najprawdopodob-
niej  bierze się z uważnego obserwowania.

„E.E.” jest ciekawym studium przypadku seansu spirytystycznego, lecz 
w nadzwyczajny sposób przedstawia całkowicie naturalny proces dojrze-
wania dziewczynki przeobrażającej się w kobietę. Coś najbardziej oczywistego, 
ustawionego na pierwszym planie wymyka się wzrokowi czytelnika, zaabsorbo-
wanego przez kłótnie dorosłych. Oprócz tego cichym bohaterem okazuje się 
doktor Löwe. Jego otwarta postawa oraz ograniczanie swojego ego wyrastają 
ponad cały obraz, będąc sugestywnym drogowskazem do poruszania się 
po  alternatywnych ścieżkach ezoteryzmu.
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LISIOŁ GOŚCINNIE

Lisioł wybrał się na spacer do świata wykreowanego przez autorkę Agnieszkę 
Mielę w książce „Dzieci Starych Bogów – Śmiech Diabła”. Kerhalora przywitała 
naszego bohatera z otwartymi, kościstymi ramionami, próbując na dzień dobry 
zamienić go w sopel lodu. Drżąc z zimna, Lisioł szedł krok w krok za jednym 
z głównych bohaterów – Bertramem. Ten młody chłopak jest potomkiem po-
tężnego rodu, który wciąga stanowczo za dużo zielonych ziół dla zdrowotności, 
z domieszką nienawiści i kija… w miejscu, gdzie plecy tracą szlachetną nazwę. 
Wysłali łebka z mieczem na poszukiwanie zemsty w środku zimy. Teraz Lisioł 
musi dreptać za skamlącym Bertramem. Jeśli nie jest się miłośnikiem mentalno-
ści dziecka, to ten fragment książki może zirytować. Na szczęście w końcu poja-
wia się Wilga, druga główna postać książki, która wybawia nas z opresji, i dalej 
jest już tylko lepiej – zwłaszcza że wkrótce towarzyszymy bohaterom, kiedy są 
już znacznie starsi.

Starsi w tym przypadku znaczy ciekawsi. Bertram w końcu pokazuje nam 
w pełni swój charakter i trzeba przyznać, że nielichy z niego gagatek. Truskawki, 
alkohol, panienki, w końcu Lisioł może się przy nim rozerwać. Chociaż chłopak 
też umiaru nie zna, więc trzeba być przygotowanym na dużo tuptania, skoro 
konia się na przyjemności zamieniło. Natomiast Wilga to dziewczyna z gatun-
ku „już ja ci pokażę”, która stara się zaimponować ojcu. Nie jest to łatwe zada-
nie, gdy wokół są sami chłopcy, w dodatku mający ten sam cel. Determinacja to 
jednak drugie imię Aine, dlatego Lisioł chętnie patrzy, jak dziewczyna się stara, 
chociaż trzeba przyznać – gdy wybucha gniewem, to niczym wulkan Etna.

Względna sielanka nie trwa długo. Przeznaczenie wkrótce upomina się 
o bohaterów książki, wrzucając ich w wir coraz większych kłopotów i – co 
gorsza – wyborów. Lisioł nie znosi słowa „odpowiedzialność”, dlatego chętnie 
z boku patrzył, jak Bertram i Wilga męczą się z tym problemem. Towarzyszy im 
przy tym grupka drugoplanowych postaci, warto jednak przy tym podkreślić, 
że drogi głównych bohaterów ciągle się schodzą i rozchodzą, przez co Lisioł 
wielokrotnie musiał się rozdwajać. Do tego dochodzi kac, mroczne szepty oraz 
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nieciekawa sytuacja polityczna samej Kerhalory – z czego, zdaniem Lisioła, 
kac stanowi największy problem!

Sporym plusem tej debiutanckiej powieści jest świat, w którym wręcz pul-
sują celtyckie motywy. Szybko można się zorientować, że całość oparta jest na 
walce pomiędzy starymi wierzeniami a monoteizmem, który prezentuje cały 
wachlarz chrześcijańskich cech, czyli prześladowania, egzekucje, przymusowe 
konwersje i nienawiść do innych wyznań płonącą równie jasno, co spalone wio-
ski. Wszystko to zostało podlane fantastycznym sosem stworzonym z elemen-
tów irlandzkich, germańskich i skandynawskich. Jeżeli ktoś zna takie nazwy jak 
Tuatha Dé Danann czy Cúchulainn, to z pewnością poczuje się jak w domu i roz-
pozna znajome motywy. To duży plus.

Trzeba także przyznać, że autorka potrafi oddać przedstawiony świat bardzo 
plastycznie. Wszystko żyje, pulsuje, a nawet gryzie – Lisioł przekonał się o tym 
osobiście *śmiała prezentacja skaleczonego pazurka u prawej łapki*. Książka 
ma spory potencjał, ale… niestety to „ale” trzeba zapamiętać, ponieważ „Dzie-
ci Starych Bogów” można określić jako „książkę ale” – przy każdej pochwale 
znajduje się niewielka gwiazdka, prowadząca do komentarza u dołu strony. 
Dlaczego tak jest?

Otóż, jak Lisioł wspomniał, książka ma spory potencjał. Autorka korzysta 
z szerokiego zasobu słów, ale nie zawsze wykorzystuje je we właściwych miej-
scach. Przede wszystkim dostajemy dłużące się fragmenty, które powodują, że 
akcja drastycznie zwalnia. Bieg w stronę rozpaczliwie krzyczącej kobiety – sy-
tuacja implikująca pośpiech, napięcie oraz emocje – przeciąga się na kilka stron 
i nim dojdzie do wyjaśnienia, Lisioł zaczął już ziewać. Te kilka stron wypełniają 
rozważania oraz retrospektywa ze strony Bertrama – rzeczy na pewno potrzeb-
ne, ale nie w tej chwili. Zwłaszcza że dystans, który bohater miał pokonać, do 
długich nie należał.

Na ten brak dynamiki ma wpływ również sam styl pisania zdań. Te są jed-
nostajne. Prawie cała książka napisana jest zdaniami wielokrotnie złożonymi. 
W efekcie nie oddają one rytmu akcji. Nie przyspieszają, gdy bohaterowie ru-
szają do walki, i nie zwalniają, kiedy nadchodzi moment na poważną rozmo-
wę. Kwiecista narracja nie zawsze jest wadą, ale też nie zawsze jest zaletą, co 
prowadzi do następnego problemu, który może drażnić w zależności od osobis-
tych preferencji odnośnie stylu pisania. Tą kwestią jest festiwal przymiotników. 
Często jest ich za dużo w jednym zdaniu, na przykład pięć. Każdy rzeczownik 
w zdaniu ma swój przymiotnik: *stwierdził rudy Lisioł, prezentując swój długi, 
mieniący się miedzianym kolorem, niezwykle puchaty i lisiołowy ogon*.

Jednak największą wadą książki – zdaniem Lisioła – są przeskoki czasowe. 
Przez pierwszą połowę pojawiają się one dosłownie co rozdział i to w najgor-
szych miejscach. Kiedy już myślimy, że bohaterowie poniosą konsekwencje 
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swoich działań, bum, przeskok czasowy. Czasem o kilka miesięcy, a czasem 
o kilka lat! W efekcie Lisioł czuł się tak, jakby biegał z wywieszonym językiem. 
Ledwo postawił łapę w świecie, a już musiał gnać w przyszłość! Przez ten zabieg 
futrzak nie mógł wczuć się w książkę, gdyż ledwo się zadomowił w treści, a już 
był przerzucany do nowej.

Lisioł rozumie, czemu ten zabieg miał służyć, ale w książce się nie sprawdził – 
przynajmniej nie w takiej ilości. Przeskok czasowy, dzięki któremu Aine i Ber-
tram zamieniają się z dzieci w młodych dorosłych, jest jak najbardziej na miejscu. 
Jednakże czasami otrzymujemy przeskok czasowy w chwili, gdy chcemy się do-
wiedzieć, co wydarzyło się dalej. Taki zabieg zrywa ciągłość akcji, a dodatkowo 
powoduje, że bohaterowie stają się czytelnikowi obcy. Przeskok czasowy w sytu-
acji, gdy bohaterka z trudem ratuje swoje życie w przeklętym lesie, nie przypadł 
Lisiołowi do gustu. Można argumentować, że takie „białe plamy” czytelnik może 
wypełnić z pomocą wyobraźni, ale nie w sytuacji, gdy podczas przeskoku czaso-
wego zachodzą przemiany o kluczowym dla bohaterów znaczeniu.

W wyniku tego skakania naprzód najbardziej oberwało się Bertramowi. Jego 
charakter mocno ucierpiał, gdyż chłopak nie miał miejsca do rozwinięcia swo-
jej dojrzałej osobowości. Właściwie większość czasu w drugiej połowie książki 
jest poświęcona Wildze, której wszędzie jest pełno. Jednocześnie Bertram zosta-
je odstawiony na boczny tor. Spotkanie bohaterów po czterech latach rozłąki 
trwa krócej niż rozważania Bertrama podczas biegu w stronę krzyczącej kobiety. 
Wewnętrzne konflikty bohaterów są ciekawym pomysłem, ale człowiek nie żyje 
tylko tymi wielkimi problemami. Osobowość objawia się również w drobnych 
gestach, gdy nie trzeba ratować głowy przed kolejnym niebezpieczeństwem.

Podsumowując, „Dzieci Starych Bogów – Śmiech Diabła” to debiut. Jak po-
wszechnie wiadomo, nie od razu Rzym zbudowano, toteż sięgając po książkę 
debiutanta, nie wymagamy poziomu zaprawionych w bojach pisarzy. Szuka-
my czegoś świeżego, nowego spojrzenia na temat – choćby i nieoszlifowanego. 
Jednak w tym wypadku czuć ogromny potencjał, który nie został w pełni wy-
korzystany, jakby autorka zatrzymała się w pół kroku. Przeskoki czasowe ulo-
kowane są w niefortunnych miejscach lub wprowadzone w sposób wołający 
o pomstę do truskawkowych bogów. Szkopuł w tym, że im większy potencjał 
oraz nadzieje, tym bardziej takie przeskoki mogą frustrować. Dopiero w drugiej 
połowie książki czas przestaje wierzgać, ale czy na pewno czytelnikowi chce się 
tyle czekać, żeby móc w końcu nacieszyć się prezentowanym światem? Na to 
pytanie można odpowiedzieć tylko samemu.
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O Manuskrypcie Wojnicza od samego początku nie było wiadomo praktycz-
nie nic, choć z biegiem czasu, dzięki nowym technologiom oraz wiedzy, wydaje 
się on odsłaniać przed nami swoją prawdziwą historię, znaczenie i tajemnice. 
Przez lata jednak zaroiło się od teorii oraz niepopartych domysłów, przez które 
z trudem można się przedrzeć do tego, na czym od początku nam zależało – 
do prawdy. Tekst ten jest zbiorem wniosków, jakie udało się wysnuć badaczom 
od czasu odnalezienia księgi, oraz informacji mogących doprowadzić nas do 
 ostatecznego rozwiązania zagadki.

Z samym manuskryptem spotkałem się po raz pierwszy kilka lat temu, 
czytając pewien artykuł o niezwykłych i tajemniczych księgach. Postanowiłem 
zgłębić  temat i obserwować obecne losy księgi w rękach ludzi oraz nowo-
czesnych maszyn. Nie spodziewałem się, że nasze drogi skrzyżują się tak szybko. 

Podczas zeszłorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, 
pośród tłumu ludzi oraz stoisk, natknąłem się na jedno, stosunkowo puste. 
Zawierało raptem kilka szklanych gablot wyłożonych aksamitnym materiałem, 
a w każdej leżały pożółkłe, okazałe księgi. Właścicielem stoiska był mężczyzna 
w średnim wieku, bardzo elegancko ubrany i z wielkim zaangażowaniem 
opowiadający przystającym ludziom o tej rzadkiej kolekcji. Przed nami 
zatrzymało się małżeństwo i,  zaciekawione starymi stronicami, wdało się w dość 
otwartą dyskusję. W pewnym momencie mężczyzna, z dopiętym pod szyję gar-
niturem, starannie naciągnął na dłonie białe rękawiczki i wyjął z jednej z gablot 
Manuskrypt Wojnicza. Delikatnie przewracał każdą ze stron, ukazując kolejne 
działy nieodszyfrowanej księgi. Ostatecznie zapytał państwa, czy byliby zain-
teresowani kupnem, bowiem księga jest na sprzedaż. Oboje spojrzeli to po so-
bie, to po kilkucyfrowej cenie, po czym ukłonili się lekko i odeszli. Mężczyzna, 

Manuskrypt Michała Wojnicza

Michał „Skoliotyk” Tomczyk

ARTYKUŁ

CO WIEMY O BEZIMIENNEJ KSIĘDZE?
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widząc moje zainteresowanie, zagadnął mnie, poprawiając delikatnie białe 
rękawiczki, czy chciałbym bliżej przyjrzeć się eksponatowi. Podziękowałem 
mu i wraz z towarzyszącą mi przyjaciółką odeszliśmy. Ta, wiedząc o moim 
zaciekawieniu tematem, spytała, czemu nie chciałem zobaczyć manuskryptu 
z bliska, na własne oczy.

– To proste – powiedziałem – bo mam go właśnie w plecaku.

* * *

MILCZĄCA KSIĘGA

Manuskrypt Wojnicza nazwany został na cześć jego domniemanego 
odkryw cy – Michała „Wilfryda” Wojnicza, urodzonego 31 października 1865 
roku. Badacz był polskim chemikiem oraz farmaceutą, parał się również 
pracą  anty kwariusza. 

Sam rękopis stanowią pergaminowe strony oprawione w skórę – początkowo 
manuskrypt zawierał ich  272, z czego do dziś przetrwało 240. Luki w numeracji 
świadczą o tym, że niektórych stron brakowało, zanim jeszcze Michał Wojnicz 
wszedł w jego posiadanie. Sama księga zawiera wiele schematów, szkiców oraz 
rycin, jednak jej najważniejszy element stanowi tajemnicze pismo pokrywające 
każdą ze stron. Nie jest ono żadnym z poznanych dotychczas języków. 

Fenomen księgi wynika bezpośrednio z jej wciąż nierozwikłanej 
 tajemnicy – tak autor, jak pismo oraz przeznaczenie rękopisu pozostają 
nieznane do dnia dzisiejszego.

Badany przez wiele lat, zarówno przez indywidualnych badaczy, 
jak i uznanych światowych specjalistów w łamaniu szyfrów i kodów (m.in. 
działających podczas II wojny światowej), wciąż pozostaje enigmą. Nikomu nie 
udało się złamać szyfru i odczytać zawartości manuskryptu.

W latach 2009–2011 badania rękopisu prowadzone metodą datowania 
radiowęglowego na Uniwersytecie Arizony wykazały, że księga powstała między 
rokiem 1404 a 1438. 

Obecnie (od roku 1969) znaleźć ją można w gmachu Biblioteki Rzadkich Ksiąg 
i Rękopisów Uniwersytetu Yale. Na oficjalnej stronie dostępny jest dokładny 
skan manuskryptu, który każdy może bezpłatnie pobrać w formacie PDF. 

PISMO SPOZA ZNANEGO

Choć sam bezpośredni przekaz wraz z treścią nie zostały do dnia dzisiejszego 
poznane, między pożółkłymi stronicami udało się odnaleźć kilka istotnych ele-
mentów, rzucając na nie światło współczesnej nauki. 



26

Manuskrypt Michała Wojnicza

Według przeprowadzonych badań kontury cyfr zapisano gęsim piórem, 
a farba została na nie naniesiona (w sposób dość prymitywny) prawdopodob-
nie w późniejszych latach. Znaleziono również szereg dowodów wskazujących 
na zmianę kolejności stron, jednak dokładne oszacowanie okresu, w jakim tego 
dokonano, stanowi większe wyzwanie.

Autor pisał od lewej do prawej, zachowując w niewielkim stopniu nierówny 
prawy margines. W tekście wyróżnić można akapity, dzielące dłuższe fragmen-
ty, oraz punktory występujące przy lewej stronie. 

Znaczące jest, że w całym manuskrypcie nie ma zaznaczonej wyraźnej inter-
punkcji.

Styl liter, jak i tempo, w jakim je spisano, świadczą o tym, że autor w pełni 
rozumiał, co zapisuje. Ich odmienność i nieznaczne różnice między tymi samy-
mi znakami wskazują, że znaki nie były odmierzane przed ich naniesieniem, 
co również utrudnia odczyt komputerowy. 

W obrębie całego tekstu znaleźć można około 170 glifów oddzielonych 
niewielkimi odstępami (większość znaków naniesiona została przy pomocy 1-2 
krótkich pociągnięć pióra). Dokładna ilość znaków, z których składa się alfabet, 
nie została poznana ze względu na szereg nieznacznych różnic utrudniających 
przypisanie i oddzielenie konkretnych „liter”, jednak możemy przyjąć, że cały 
alfabet zawiera ok. 20-30 znaków. 

Wyjątek stanowi około kilkadziesiąt rzadkich znaków pojawiających się 
w tekście tylko kilka razy.

Szacuje się, że cały manuskrypt zawiera mniej więcej 35 000 „słów” o różnej 
długości. Według badaczy słowa te wydają się być zgodne ze znanymi nam zasa-
dami zarówno fonetycznymi, jak i gramatycznymi (część znaków występuje 
w każdym słowie, a inne nigdy nie występują po sobie nawzajem, z kolei inne 
mogą być podwajane w zapisie).

Według naukowców wykonujących analizę statystyczną w tekście występują 
schematy analogiczne do tych znanych z języków naturalnych, jak częstotliwość 
występowania słów – zgodna z prawem Zipfa. Tak i entropia słowa wydaje się 
być zgodna z tą, jaką znajdziemy w języku angielskim czy łacinie. 

Z racji podziału manuskryptu na sekcje, część słów występuje przykładowo 
jedynie pod konkretnymi schematami czy rycinami, jako forma opisujących 
je etykiet (jak w sekcji zielarskiej, prawdopodobnie są to nazwy przedstawio-
nych roślin).

Język Manuskryptu Wojnicza jest jednak niepodobny do żadnego z języków 
 europejskich – długość słów nie przekracza dziesięciu znaków, słowa jedno 
– i dwuliterowe są bardzo rzadkie, część znaków możemy znaleźć jedynie 
na początku słowa, inne tylko na końcu, a jeszcze inne wyłącznie w jego 
środkowej części. Taki układ może wskazywać na powiązania z alfabetem 
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 semickim,  jednak odrzuca analogię choćby do łaciny (tu jednak wyjątek stanowią 
greckie symbole beta i sigma!).

Niezrozumiałe pozostaje również występowanie identycznych słów po  sobie, 
co w manuskrypcie zdarza się nawet trzy razy z rzędu. Znaczna jest też liczba 
powtarzających się wyrazów różniących się tylko jednym symbolem. 

W sekcji astronomicznej znaleźć można słowa spisane nieco zniekształconymi 
literami łacińskimi, opisujące  nazwy dziesięciu miesięcy – od marca do grud-
nia. Ich pisownia wykazuje podobieństwo do średniowiecznych języków Francji 
oraz Półwyspu Iberyjskiego. Nie wiadomo jednak, czy te fragmenty były częścią 
oryginalnej treści rękopisu czy zostały naniesione w późniejszym okresie.

Prescott Currier, kryptolog Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych,  
który badał manuskrypt w latach siedemdziesiątych, dostrzegł pewne różnice 
w stylu pisma sekcji zielarskiej. Różne style dialektów oraz zasad pisowni uznał 
za dowód, że rękopis jest dziełem więcej niż jednej osoby.

Obecne badania obaliły tę teorię. Grafolog analizujący pismo zidentyfikował 
tylko jeden jego charakter, niemniej po przyjrzeniu się kolejnym sekcjom 
dostrzec można stopniową zmianę stylu i charakteru pisma. Obserwacje 
 Curriera mogą wynikać zatem z faktu, że sekcja zielarska powstawała przez 
dłuższy okres, jednak jest dziełem tylko jednego autora.

ROZDZIAŁY WIEDZY

Księga podzielona została na sześć sekcji, różniących się od siebie stylem 
i treścią, co wskazuje na różne dziedziny wiedzy ukazane w rękopisie. 
Pięć z nich zawiera znaczną ilość ilustracji w formie schematów oraz rycin. 
 Ostatni „rozdział” jest ich pozbawiony, wypełnia go jedynie ciągły tekst.

Sekcja zielarska – jest najdłuższa, liczy około 116 stron. Na każdej znajdują 
się jedna lub dwie ilustracje roślin oraz tekst, prawdopodobnie opisujący 
przedstawione gatunki. Jest to format typowy dla europejskich zielników 
z tamtego okresu. Część rycin wydaje się być większymi i dokładniejszymi ko-
piami szkiców z sekcji farmaceutycznej. Choć określenie dokładnych gatunków 
większości roślin na podstawie ich rycin nie powiodło się, w 1944 roku Hugh 
O`Neill opublikował artykuł, w którym przedstawił identyfikację kilku z nich 
(są to: pokrzywa, podejźrzon księżycowy, słonecznik zwyczajny oraz papry-
ka), jakiej dokonał wraz z zespołem botaników. Wiele ilustracji wydaje się być 
połączeniem elementów (korzeni, liści oraz kwiatów) pochodzących z różnych 
gatunków roślin.

Sekcja astronomiczna – zapełniona jest serią diagramów kołowych 
przedstawiających gwiazdy (w tym Słońce) oraz księżyce. Znaleźć tu można 
również schematy gwiazdozbiorów zodiakalnych (np. Strzelca czy Byka). 
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Na stronach przedstawiono też nagie postacie kobiet, z których każda trzyma 
w ręce coś na kształt unoszącej się ku górze gwiazdy, uwiązanej na łańcuchu 
lub sznurze. Ostatnie strony sekcji, zawierające gwiazdozbiory Wodnika 
i Koziorożca (kalendarzowy styczeń i luty), zaginęły, a gwiazdozbiory Byka oraz 
Barana zostały podzielone na cztery pary diagramów, z czego część znajduje 
się na dodatkowych, rozkładanych kartach. W porównaniu z innymi dziełami 
z tego okresu traktującymi o astronomii różnica polega głównie na braku trady-
cyjnych symboli astrologicznych (oprócz symboli zodiakalnych i diagramu 
ukazującego planety). Z kolei nieregularne kształty z czterema ramionami mogą 
stanowić schemat ukazujący galaktykę, która widoczna jest jedynie za pomocą 
teleskopu(!). Pomniejsze szkice wydają się być prymitywnymi rysunkami 
komórek, co sugeruje, że sam manuskrypt powstał w wieku nowożytnym, a nie 
w średniowieczu.

Sekcja biologiczna – prezentuje się w nieco odmiennej formie. Wypełnia ją 
ciągły tekst oraz schematy ukazujące niewielkie, nagie kobiety (z których część 
posiada na głowach korony) kąpiące się w czymś na kształt małych zbiorników 
wodnych lub pojemników, połączonych siecią rur. Według badaczy układ nie-
których z nich stanowi wizualną analogię do ludzkich organów.

Sekcja kosmologiczna – przedstawia kolejne diagramy kołowe, będące jed-
nak znacznie bardziej niezrozumiałe od tych z sekcji astronomicznej. Jedna 
z kart składa się z aż sześciu stron, które po rozłożeniu ukazują podobne do map 
schematy wraz z diagramami, w których centralne części stanowią „wyspy” 
połączone między sobą zamkami oraz (najprawdopodobniej) ryciną wulkanu.

Sekcja farmaceutyczna – zawiera znaczną ilość opisanych szkiców, 
przedstawiających oddzielne części roślin oraz przedmioty przypominające te 
wykorzystywane w zielarstwie i aptekarstwie (np. słoiki apteczne). Resztę sekcji 
stanowi ciągły tekst.

Sekcja przypisów – składa się z wielu krótkich „zdań” oznaczonych punkto-
rami w kształcie kwiatu lub gwiazdy.

Mimo że bezpośredni przekaz wszystkich sekcji manuskryptu nie jest 
nam znany, można wysnuć teorię, że stanowił on swego rodzaju zapis wiedzy 
na pograniczu zielarstwa, medycyny i alchemii oraz służył jako kodeks apteczny 
dotyczący medycyny średniowiecznej i nowożytnej.

W amerykańskim czasopiśmie „Renesans” została opublikowana teoria H. 
R. Coloma, w której badacz wykazał pewne podobieństwa pomiędzy niektóry-
mi przedmiotami ukazanymi w manuskrypcie, a wczesnymi mikroskopami, 
z którymi powiązany jest Cornelius Drebbel. Autor dostrzegł analogię między 
artystycznym stylem Drebbela, a wspomnianymi rysunkami. Człowiek ten był 
jednym z głównych alchemików Rudolfa II, dlatego  można założyć, że miał on 
pewien wkład w powstanie księgi.
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POCZĄTKI TAJEMNICY

Sam Michał Wojnicz miał nabyć księgę w 1912 roku od zakonu jezuitów  we 
Frascati. 

W historii manuskryptu przewija się wiele nazwisk, miejsc oraz dat, przez co 
odszukanie tej prawdziwej drogi staje się niezwykle trudne.

Pewne jest, że pierwszym w pełni udokumentowanym właścicielem 
rękopisu był Georg Baresch, pomniejszy alchemik mieszkający w Pradze 
na początku XVII wieku. Wydawał się on zaintrygowany tajemniczą księgą, 
czego dowodem jest wysłanie przez niego kopii części manuskryptu, 
z prośbą o rozszyfrowanie, do Athanasiusa Kirchera (jezuity i naukowca, 
który ówcześnie opublikował słownik języka koptyjskiego i rozszyfrował 
 egipskie hieroglify). List ten, z 1639 roku, jest najstarszym źródłem informacji 
o Manuskrypcie  Wojnicza, jakie do tej pory odnaleziono.

Nie ma dowodu potwierdzającego odpowiedź Kirchera, ale wyraził on 
chęć  nabycia księgi. Baresch się jednak na to nie zgodził. Po jego śmierci rękopis 
przekazany został bliskiemu przyjacielowi badacza,  Johannesowi  Marcu sowi 
 Marciemu – rektorowi Uniwersytetu Karola w Pradze, który przesłał księ-
gę Kircherowi jako swemu długoletniemu korespondentowi. List  Marciego, do-
star czo ny wraz z manuskryptem w 1666 roku, wciąż jest załączony do rękopisu.

Dalsze losy Manuskryptu Wojnicza są bardziej zawiłe. Przez ponad 200 lat 
nie została odnotowana ani udokumentowana żadna aktywność związana 
z księgą. 

W kolejnym okresie rękopis przekazywany był z rąk do rąk, unikając kon-
fiskaty wraz z innymi księgami będącymi w posiadaniu Kościoła, m.in. dobyt-
kiem biblioteki Collegio Romano. 

W 1912 roku Michał Wojnicz nabył od jezuitów przeszło 30 manuskryptów, 
wśród których znajdował się ten szczególny, nazwany później jego imieniem.

Po śmierci Wojnicza księga trafiła w ręce wdowy po nim, a następnie do Anne 
Nill, która nie znalazłszy kupca, przekazała księgę w 1969 roku  Uniwersytetowi 
Yale`a, gdzie pozostaje do dziś.

W międzyczasie wokół rękopisu pojawiało się więcej znanych nazwisk, 
 takich jak królowa Elżbieta I, której nadworny matematyk, John Dee, był podej-
rzewany przez Wojnicza o autorstwo tajemniczego manuskryptu. Z kolei to-
warzysz Johna, Edward Kelley, jako samozwańczy alchemik ze skłonnościami 
do „religijnego kuglarstwa” (twierdził, że rozmawia z aniołami, przez które 
jest regularnie zabierany do Nieba w odwiedziny, oraz dzięki mocy tajemnego 
proszku wykopanego z grobu biskupa w Walii potrafi zmieniać miedź w złoto), 
był posądzony o sfabrykowanie manuskryptu w celu wyłudzenia pieniędzy od 
 cesarza, u którego i tak pełnił już funkcję nadwornego alchemika. 
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Dr Leonell C. Strong, jako naukowiec zajmujący się amatorsko kryptografią, 
podczas prób rozszyfrowania Manuskryptu Wojnicza wysnuł wniosek, że sam 
rękopis składał się z „ciekawego podwójnego systemu postępu arytmetycznego 
złożonego alfabetu”. Twierdził, że na podstawie analizy pisma okres powstania 
manuskryptu oszacować można na ok. XVI wiek, a jego domniemanym autorem 
miał być Anthony Ascham, angielski pisarz i astrolog. Nie przedstawiono jednak 
żadnych dowodów wskazujących na źródło, z jakiego Ascham mógł pozyskać 
taką wiedzę.

Dwaj badacze, Gerry Kennedy i Rob Churchill, w swojej książce przed-
stawili pogląd, według którego manuskrypt mógł powstać pod wpływem 
strumienia świadomości i jest przykładem glosolalii czy też channelingu. Obaj 
dostrzegli również podobieństwa pomiędzy schematami zawartymi w rękopisie 
a  ilustracjami stworzonymi przez Hildegardę z Bingen w okresie, kiedy miewała 
znaczne bóle migrenowe. Powodowały one u benedyktynki stany podobne do 
transu, podczas których tworzyła wspomniane glosolalie. Znaczną analogię 
dostrzeżono w występowaniu w obu dziełach tzw. strumienia gwiazd oraz po-
staci wyglądem zbliżonych do nimf z sekcji biologicznej księgi.

Sama Hildegarda była uznawana za wizjonerkę, mistyczkę i uzdrowicielkę, 
która podczas swojej działalności w obrębie reformatorstwa religijnego osiągnęła 
najwyższe możliwe dla kobiety stanowisko w Kościele i uzyskała znacz ne 
wpływy w najważniejszych biskupstwach oraz na dworze papieskim. Wtedy to, 
w wieku 42 lat, ujawniła, że od wczesnego dzieciństwa miewa regularne wizje, 
podczas których komunikuje się z Bogiem. W trakcie jednej z nich usłyszała we-
zwanie nakazujące jej spisywanie swych wizji. Tak powstało pierwsze jej dzieło 
– Scivias (Poznaj ścieżki Pana). Papież Eugeniusz III, po uzyskaniu potwierdze-
nia od wysłanej przez siebie komisji do zbadania autentyczności wizji, nakazał 
Hildegardzie dalsze spisywanie objawień. 

Kobieta zmarła 17 września 1179 roku w klasztorze, a po śmierci uznana 
została przez Kościoły anglikańskie, ewangelickie, starokatolickie i rzymsko-
katolicki za świętą.

SZANSA NA ODPOWIEDZI?

W 2014 roku brytyjski badacz oraz językoznawca Stephen Bax przedstawił 
teorię, według której manuskrypt jest domniemanym zielnikiem lub 
podręcznikiem aptekarskim, spisanym w języku zbliżonym do języków indo-
europejskich, który nie posiadał odpowiednika w formie pisanego alfabetu. 

Autor rękopisu musiał więc stworzyć alfabet na nowo lub posłużyć się 
wymyślonym przez kogoś, lecz zapomnianym. Baxowi udało się rzekomo 
przeanalizować teksty stanowiące etykiety ilustracji roślin (zinterpretował 
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je jako ich nazwy), a następnie odtworzyć część alfabetu na podstawie owych 
słów. Daje to dość dobrą zgodność co do około dziesięciu przedstawionych ga-
tunków roślin.

Kolejne „rozszyfrowanie” udało się Gerardowi Cheshire’owi, związanemu 
z uniwersytetem w Bristolu. Twierdził on, że tajemniczym językiem jest 
protoromański, a w samym tekście zawarto informacje o leczniczych ziołach, 
kąpielach, ludzkim umyśle oraz rodzicielstwie. Według badacza był on wytwo-
rem zakonnic dominikańskich, a jego dalsza część ma być w najbliższym czasie 
ostatecznie przetłumaczona.

Uniwersytet zdystansował się jednak od wywodów badacza, twierdzącego, 
że złamał kod Manuskryptu Wojnicza. Na stan przypadający na marzec 2020 
roku autor tezy opublikował rozszyfrowanie siedmiu ze stu stron (dotyczących 
głównie roślin leczniczych).

Istotnym, a zarazem ciekawym elementem księgi jest jeden z jej ostatnich 
fragmentów, w którym znajduje się pojedynczy, krótki wiersz, znacznie od-
dzielony od pozostałych treści. Może on stanowić klucz do odczytania całości, 
jednak – jak dotąd – ani żaden człowiek, ani nowoczesne komputery nie zdołały 
odszyfrować tajemniczego manuskryptu.

Michał „Skoliotyk” Tomczyk

Piszę prozę od około 5 lat, otrzymałem kilka nagród za miejsca w konkursach (między 
innymi na Chrzanowskich Dniach Fantastyki, za opowiadanie - II miejsce), popełniłem 
 teksty ukazujące się w magazynach: Histeria (opowiadanie) oraz OkoLica Strachu 
( wywiad). Od ponad roku, należę do Sekcji Literackiej Krakowskiej Sieci fantastyki (anali-
za tekstów, dopracowywanie, ogólne szlifowanie “warsztatu” itp.)
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OPOWIADANIE

Skrzypiący pod stopami śnieg oraz ciężki oddech maszerujących ludzi były je-
dynymi słyszalnymi dźwiękami w okolicy. Grupa mężczyzn idących gęsiego za 
przewodnikiem rozglądała się dookoła, jakby w każdej chwili miało spotkać ich 
coś złego. Tymczasem krajobraz wokół, choć srogi i ponury, wydawał się poz-
bawiony jakiegokolwiek życia.

Pastrik, idący tuż za prowadzącym ich żwawym chudzielcem, wolał patrzeć 
w odciśnięte ślady butów, które miał przed sobą. Była to dla niego namiastka 
cywilizacji. Uboga i bardzo krucha namiastka, w końcu tworzone przez nich od-
ciski nie miały długo przetrwać w tej dzikiej krainie.

Splot różnych nieszczęśliwych okoliczności sprawił, że dotarli na wyspę do-
piero u schyłku jesieni i musieli teraz pokonywać łańcuch górski, walcząc z lo-
dowatym wiatrem i zaspami śnieżnymi. Woleliby iść, gdy szlaki są wygodniejsze, 
ale nie mogli czekać na ocieplenie. Właśnie teraz, czyli zimą, mogli wykonywać 
swoje zadanie.

Miejsce ich pracy leżało w granicach Krakruonu, największego łańcucha gór-
skiego poza kontynentem. Ich pracodawca, Falgrinali, wynajął ich do ciężkiego, 
ale opłacalnego zadania, kiedy poprzednia grupa skończyła kilkuletnią służbę 
i wróciła do rodzin z zarobionymi pieniędzmi.

Dotarli do celu dwa dni po zejściu z okrętu na ląd. W małej dolinie, wciśniętej 
między wielkie ośnieżone szczyty, ujrzeli garstkę drewnianych chat, z których 
wydobywały się smużki siwego dymu. Nic wokół nie wskazywało, by mieli przed 
sobą żyłę złota, lecz to właśnie tu, na wyspie leżącej blisko zamrożonego północ-
nego kontynentu mieli zapracować na lepszą przyszłość.

Pastrik wiele sobie obiecywał po pobycie na wyspie. Dorywcze prace w mia-
stach nigdy go nie satysfakcjonowały, a zarobki były zawstydzająco nędzne. 
Przygoda i fortuna skusiły go, podobnie jak czterech innych ludzi.

– Jesteśmy – ogłosił ich szczupły przewodnik o imieniu Runemak i wskazał 
palcem największy budynek. – Tam zamieszkacie. Idźcie coś zjeść i odpocznijcie. 
Zaraz będzie wieczór, a od rana zaczynacie. Czas nagli. Zima jest w rozkwicie.
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Pastrik zmierzył go ponurym wzrokiem, a jego towarzysze zaklęli pod nosa-
mi. Nie spodziewali się komitetu powitalnego, ale oczekiwali chociaż ciepłego 
posiłku. Tymczasem musieli zjeść coś z zapasów targanych we własnych pleca-
kach. Pastrik zauważył jeszcze jedną niewygodę. Z domu przeznaczonego dla 
nich nie wydobywał się dym. Jeżeli chcieli spać w cieple, musieli przed snem 
rozpalić ogień.

– Gdzie jest drewno na opał? – spytał głośno Pastrik, a obłok pary otoczył jego 
twarz.

Runemak zatrzymał się w pół drogi i odwrócił się w jego stronę. Uchylił wy-
soki kołnierz płaszcza, aby pokazać mu wyszczerzone w uśmiechu zęby.

– Jedyne drewno znajdujące się w okolicy to materiał, z którego zbudowano 
domostwa.

– A dym z kominów?
Przewodnik pokazał palcem stos nieforemnej masy przy głazach osłaniają-

cych dolinę od północy.
– Co to jest? – spytał ktoś z grupy nowoprzybyłych.
– Zamarznięte gówna lodowego smoka. To ono służy nam za opał – rzekł roz-

bawiony Runemak, a jego zęby znów błysnęły. – Nie radzę nad nim piec kolacji. 
Dobrze się pali, ale trochę śmierdzi. Jak to gówno!

Po przeniesieniu opału do chaty i rozpaleniu ognia każdy z pięciu męż-
czyzn wziął się za posiłek. Nie było wielu rozmów, za to liczba narzekań i prze-
kleństw równała się chyba ilości płatków śniegu, które zaczęły obficie sypać 
za oknem.

O świcie przyniesiono im garnek zupy. Nie było jej tyle, by nasycić głód grupy 
dorosłych mężczyzn, ale przynajmniej trochę rozgrzali swoje wnętrza. Wszyscy 
skostnieli z zimna przez noc. Gówno smoka więcej smrodu niż ciepła.

Wyszli na zewnątrz i odetchnęli z ulgą. Powietrze było mroźne i czyste. Rune-
mak, który przyniósł im wcześniej zupę, stał teraz pośrodku placu. Towarzyszył 
mu mężczyzna w białym płaszczu obszytym brązowym futrem z niedźwiedzia. 
Miał pomalowane powieki, był więc wyspiarzem, tyle że pochodzącym z cie-
płych wysp na południu.

– Jestem Falgrinali – przedstawił się mężczyzna i rozłożył ramiona, choć 
z pewnością nie po to, by ich wyściskać. – Witajcie na moich ziemiach. Przez 
kilka najbliższych zim będziecie ciężko harować przy lodowych wodospadach, 
zdejmować z nich sople, a potem przywozić tutaj. Wiosną roztopy nas tu uziemią, 
ale latem będziecie zwozić drewno z nizin. Stare zapasy się skończyły, a wiem, 
że obecny opał nie jest godny polecenia.

– To gówno śmierdzi… gównem – palnął jeden z nowych pracowników.
Pastrik parsknął pod nosem. Już podczas rejsu spostrzegł, że poza nim 

i Brirranerem, resztę jego kompanii stanowili najzwyklejsi idioci.
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– Wasz wysiłek i wyrzeczenia przyniosą owoce. Wiem, że nie popracujecie tu 
długo. Będziecie tęsknić za domem i rodziną. Dlatego mamy umowę na trzy lata. 
Obiecuje wam jednak, że po tych kilku zimach będziecie dźwigać na plecach 
wspaniałą przyszłość dla was i waszych dzieci – obiecał Falgrinali. – A zatem, 
nie traćmy więcej czasu. Formalności za nami, teraz pora na pracę. Wasz statek 
się spóźnił i ledwo zdążył przed zamarznięciem morza. Niemal płakałem, gdy 
marnowały się zimne dni, a was jeszcze nie było.

Runemak kazał im iść za sobą. Wzięli z magazynu liny, kilofy, czekany oraz 
buty, a potem podążyli wąskim gardłem między skałami w kierunku potężnej 
góry.

Jakieś pół godziny później, na końcu wąwozu, ujrzeli obiekt, który ich za-
chwycił. Ze skalnej ściany zwisał długi postrzępiony język zamarzniętej wody, 
która skrzyła się w promieniach słońca. lodowy wodospad.

Imponujący widok nie mógł przysłonić świadomości, że piękny cud natury 
będzie zdradzieckim miejscem ich zmagań z potęgą zimy.

– Idziemy – ponaglił Runemak.
Kiedy znaleźli się bliżej, wodospad okazał się o wiele większy, niż wydawało 

się to na pierwszy rzut oka. Teraz bardzo dobrze widzieli poszczególne sople 
przypominające ostrza mieczy bądź kły jakiegoś potwora. Wiele z nich uformo-
wało się w kształty przypominające przyczepionych do wodospadu osób. Lód 
miał barwę błękitu, ale gra światła tworzyła na nim barwne błyski.

Pastrik i pozostali dobrze wiedzieli, co mieli uczynić. Musieli wspiąć się po 
zamarzniętym wodospadzie na wysokość ponad piętnastu metrów i tam zacząć 
rozkuwać lód. Nie mogli robić tego niżej. Woda posiadała odpowiednie właści-
wości jedynie na poziomie jaskiń wydrążonych w skale.

Widzieli je z dołu. Wielkie i ciemne otwory znajdowały się za osłoną z lodo-
watego wodospadu. Wiosną przylatywały do nich lodowe smoki, a następnie 
zapadały w rodzaj letargu, z którego budziły się późną jesienią.

To smocze oddechy uczyniły z wodospadu lodową ścianę nie do roztopie-
nia nawet w ciepłe miesiące. Skrzydlate bestie sprawiły też, że zamarznięta 
woda była najlepszą ochroną przed truciznami. Stanowiła swoisty talizman, 
który po zanurzeniu w napoju lub przytknięciu do potraw pękał, jeżeli tyl-
ko ukryto w nim arszenik lub inną popularną toksynę. Był to wielki wynala-
zek pozwalający wykryć to, czego nie mogli znaleźć nawet doktorzy nauk czy 
znawcy magii.

Lód na południu szybko jednak karlał, aż po najwyżej dwóch latach ulegał 
całkowitemu roztopieniu. Właściciele musieli kupować nowy amulet, a stary 
często wypijali, wprowadzając się w stan odurzenia, w którym czuli się prze-
szczęśliwi, a zarazem łatwo ulegali prośbom innych. Stopiony sopel często słu-
żył możnym przy dworskich zabawach.
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Pastrik gapił się w jaskinie. Teraz panowała zima, więc smoków tu nie było. 
Żerowały daleko stąd, by wrócić wraz ze wzrostem temperatur. Dlatego tylko 
teraz można było rozbijać lód. Nikt nie odważyłby się hałasować pod nosem 
pragnących spokoju bestii.

– Zaczynajcie i bądźcie ostrożni. Jeżeli wszyscy spadniecie, sezon będzie stra-
cony – powiedział oschle Runemak i założył ręce na piersi.

 – Pamiętajcie, by najpierw obwiązać się jednym końcem liny – przypomniał 
Brirraner, który miał doświadczenie w chodzeniu po górach, o czym wspominał 
podczas rejsu. – Gdy wejdziecie do góry, wbijcie kliny i uwiążcie do nich drugie 
końce liny. Jeżeli stracicie równowagę, to nie spadniecie na sam dół. Zawiśniecie 
na linie i najwyżej poobijacie się kilka razy o twardy lód.

Wszyscy założyli buty z kolcami na podeszwach. Jak się okazało, były to 
pazury młodych smoków lodowych. Czekany służące do wspinaczki posiadały 
natomiast pazury dorosłych osobników. Jedne i drugie były białe, ząbkowane 
i niezwykle ostre. Idealnie nadawały się do rozkuwania lodu zamrożonego od-
dechem smoków.

Pierwszy był gotowy Brirraner. Poczekał jednak na pozostałych, aby wszyscy 
równo zaczęli wspinaczkę i żeby mógł im po drodze doradzać. Najbardziej ryzy-
kowne było pierwsze wejście. Nie mieli jeszcze zabezpieczeń. Musieli je dopiero 
wykonać, by służyły im do końca zimy.

Ruszyli wspólnie, jeden w odstępie kilku metrów od drugiego. Miejsca do 
wspinaczki było mnóstwo. Wodospad był szeroki niczym skrzydło zamku. Prze-
mieszczali się techniką zaproponowaną przez Brirranera. Wbijali czekany je-
den nad drugim, a nogi mieli rozstawione szerzej od ramion.

Pastrik usłyszał wrzask i popatrzył w prawo. Ktotolt runął w dół z wysokości 
dziesięciu metrów i spadł na lód pokryty grubą warstwą śniegu.

– Wbijajcie smocze pazury w środek poszczególnych nawisów 
lodowych! – Zagrzmiał donośny głos Brirranera. – Ich dolna część może się roz-
kruszyć, a uderzając za wysoko, możecie trafić na pustą przestrzeń i czekan 
może się ześlizgnąć.

Ciche przekleństwo wymsknęło się z ust Pastrika. Zawsze miał ambicje, by 
być kimś ważnym, a okazywało się, że nawet w tak małej grupie robotników 
znalazł się ktoś, kto szybciej od niego wybił się na lidera.

Ze złością wbił obydwa czekany, a ponieważ czuł się bezpiecznie, pozwolił 
sobie na ryzykowne wejrzenie za siebie.

Runemak pomagał wstać Ktotoltowi. Najwyraźniej śnieg i gruba warstwa 
odzieży uratowały mężczyznę przed poważnym urazem.

Gdy czwórka wspinaczy osiągnęła wymaganą wysokość, zaczęli wbijać w lód 
kliny z pazurów smoka. Trwało to bardzo długo. Monotonna praca niemal całko-
wicie wyczerpała prawe ramię Pastrika, ale kiedy skończył i obwiązał końcówką 
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liny klin, odetchnął z ulgą. Teraz czuł się bezpieczny. Odtąd wejście na górę bę-
dzie łatwiejsze i nikt już nie powinien spaść.

Pastrik postanowił chwilę odpocząć. Odsunął szalik od ust i splunął w dół. Czuł 
chłód bijący od lodu. Przypatrzył mu się i miał wrażenie, że widzi wewnątrz wo-
dospadu jakiś ruch. Obrócił się za siebie i wpatrzył w głąb jaskini. Przez moment 
pomyślał, że wodospad odbija sylwetkę czegoś, co wychodzi z legowiska smoków.

– Jestem głupcem. Tu nikogo nie ma – szepnął do siebie.
Usłyszał stukanie po lewej. Brirraner zaczął rozbijać pierwszy z sopli. Pastrik 

nie zamierzał być gorszy, więc chwycił mocniej swój czekan i wybrawszy jeden 
kawał lodu, zaczął w niego uderzać. Po kilku uderzeniach jego nogi nieomal 
utraciły kontakt z lodem. Wbił ozdobione zębami buty głębiej w błękitną struk-
turę i wrócił do zajęcia.

Przed końcem dnia miał w torbie na plecach tylko jeden sopel, a drugi był 
w połowie rozkucia. Zszedł na dół, co odbyło się znacznie sprawniej dzięki linie, 
a potem oddał sopel nadzorcy.

Runemak cały dzień spędził pod wodospadem, pilnując ich i klnąc na mróz. 
Teraz odebrał od pracowników pięć sopli. Trzech z nich wybiło z lodowej ściany 
po jednym. Jedynie Brirraner zdołał uporać się z dwoma.

– Nawet jak na pierwszy raz dość mizernie wam poszło – ocenił ich nadzorca.
– Gdzie Ktotolt? – spytał Pastrik. Nie obchodziło go to specjalnie, lecz chciał 

w oczach towarzyszy uchodzić za kogoś, kto troszczy się o członków swojej grupy.
– Nie czuł się zbyt dobrze, więc kazałem mu wrócić do chaty. Niech tylko nie 

myśli, że zapomnimy o tym wolnym dniu przy wypłacaniu pieniędzy – powie-
dział ponuro Runemak.

W drodze powrotnej, jakieś trzy metry poniżej drogi, natknęli się na przykry-
ty lekką warstwą śniegu ciemny obiekt. Pastrik i Brirraner zeszli ostrożnie w dół 
i odgarnęli biel. To było ciało Ktotolta.

– Chyba się poślizgnął i spadł – ocenił Runemak. – Życie jest zabawne. Upadek 
z dużej wysokości nie zrobił mu krzywdy, a ten z małej zakończył jego żywot.

– Mogłeś go zaprowadzić – rzucił oskarżycielsko Pastrik.
– A on mógł zwracać większą uwagę na to, gdzie stawia stopy.
Wrócili do chatki, by znowu wdychać smród z gówien i pożywić się kiepskim 

jadłem. O świcie wrócili pod wodospad, uwiązali się do wiszących lin i wspięli 
do góry. Tym razem udało im się zebrać łącznie siedem fragmentów lodu.

Upływały dni, a w ich poczynania wkradła się rutyna. Czasem zamiast Ru-
nemaka towarzyszył im inny nadzorca, potężny i brodaty, ale o równie podłym 
charakterze, co chudzielec.

Drugi śmiertelny wypadek przydarzył się się dwa tygodnie później. Robotnik 
tak nieostrożnie poruszał się po ścianie wodospadu, że zahaczył liną o ostre so-
ple i ta została przerwana. Mężczyzna stracił równowagę i runął w dół.
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Być może niemal stale padający śnieg zamortyzowałby uderzenie, lecz na 
nieszczęście tego dnia mężczyzna zebrał już dwa sople i jeden z nich przebił mu 
plecy przy upadku.

– Jak tak dalej pójdzie, nikt z nas nie doczeka pierwszej wiosny – burknął 
Hlosford wieczorem, gapiąc się w płomienie w kominku.

– Sami decydujemy, czy tak będzie – odezwał się Brirraner, po czym zakasłał 
głośno. – Bądźcie bardziej ostrożni, a nic wam się nie stanie.

Od dwóch dni gnębił go kaszel i ból gardła, choć ze względu na pryczę poło-
żoną najbliżej paleniska nie mógł narzekać na zimno.

Pastrik założył płaszcz i futrzaną czapę, i wyszedł, aby, jak to często tłuma-
czył, nie słuchać ich narzekań. Zawsze wychodził sam. Inni mieli dość zimna.

Odszedł od ich chaty, gdyż dym z komina dawał się mu we znaki, i ruszył 
w ciemność oświetlaną wyłącznie blaskiem świec postawionych za firankami 
domostw.

Przy chacie zajętej przez Falgrinaliego nie czuł smrodu gówna. Od dawna 
podejrzewali, że ich pracodawca pali zwykłym drewnem. Stanął na progu i za-
cisnął pięść tuż przy drzwiach. Miał ochotę zapukał i zażądać wydania dobrego 
opału, lecz wstrzymał rękę. Wątpił, aby coś tym wskórał.

Wrócił do chaty w złym nastroju. Wewnątrz panował smród. Zdjął wierzch-
nie odzienie i położył się spać.

Oby do końca umowy, pomyślał, chcąc poprawić sobie nastrój przed snem.
Cała trójka nabrała wielkiej wprawy w poruszaniu się po wodospadzie. Co jakiś 

czas Pastrik miał wrażenie, że widzi jakiś ruch na powierzchni wodospadu. Gdy 
powiedział o tym towarzyszom, ci przyznali, że również mieli podobne wrażenia.

Zagadnięty Runemak wyjaśnił im, że to złudzenie optyczne wynikające 
z promieni słonecznych padających na lodową taflę. Nie uwierzyli mu. Doszli do 
wniosku, że skoro rozpuszczony lód z tego miejsca powoduje halucynacje i miłe 
doznania, to oni mogli mieć zwidy od ciągłego przebywania przy wodospadzie. 
Mieli jedynie nadzieję, że objawy ustąpią, jak tylko opuszczą wyspę.

– Jeżeli będę miał przewidzenia do końca życia, to tu wrócę i łby im poury-
wam – zagroził Brirraner.

– Jak tu trafisz? – Pastrik temperował jego gniew. – Na morzu kazano nam 
siedzieć w kajucie. Wysp na północy jest zaś sporo.

– Najmę się drugi raz i wtedy ich zajebie!
– Wątpię, by werbowali ludzi w tych samych miejscach.
Temat widziadeł w lodzie zostawili w spokoju, ale i bez tego mieli mnóstwo 

zmartwień. Zaczęli cierpieć na uporczywy kaszel i uznali, że to wina opału. 
Podejrzenia sprawdziły się, gdy postanowili mniej palić, a okrywać się większą 
ilością odzieży i koców. Co prawda dolegliwości nie ustąpiły, lecz przynajmniej 
przestały się pogłębiać.
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Cierpieli też na skutek życia w zimnie. Ich kończyny stały się zesztywniałe, a skó-
ra na twarzy była popękana i zimna niczym wodospad, przy którym pracowali.

Brirraner zaczął knuć teorie spiskowe. Podzielił się nimi z towarzyszami 
nocą, gdy byli sami.

– Mam wrażenie, że kolejną zimą zastąpią nas nowi pracownicy.
– Dlaczego? Dobrze wykonujemy swoje zadania – rzekł zdziwiony Hlosford.
– Ale martwi nie mogą pracować.
– Co chcesz przez to powiedzieć? – spytał zaintrygowany Pastrik.
– Dwóch z nas zginęło. Wiadomo, trudna robota to i wypadki się zdarzają. 

Co jednak, jeśli my dożyjemy do wypłaty za trzy lata?
– Zabiją nas, bo nie chcą nam płacić? – Hlosford wytrzeszczył oczy.
– Może tak być. Jednak głównym motywem jest nasze milczenie. Jeżeli stąd 

odejdziemy i odpłyniemy z wyspy do rodzin, kto zagwarantuje Falgrinaliemu, 
że nie rozpowiemy o lodowym wodospadzie? Na kontynencie nikt nie wie, skąd 
biorą się talizmany. Gdy ludzie będą mieli taką wiedzę, jakiś król czy książę ze-
chcą podbić te ziemie i zagarnąć wszystko dla siebie.

Hlosford zbladł. Uwierzył kumplowi. Pastrik miał wrażenie, że to przesada, 
lecz odtąd nie mógł pozbyć się wrażenia, że śmierć Ktotolta pierwszego dnia 
mogła nie być przypadkiem. Podejrzane było też to, że niedawno zniknął rosły 
nadzorca. Możliwe, że odpłynął z wyspy, by werbować nowych naiwniaków na 
kolejną zimę. Do tego dochodziło trucie smoczym gównem. Być może było to 
umyślnie działanie, a nie brak drewna.

Pastrik i jego kompani postanowili odejść u schyłku zimy, gdy lód nieco puści 
na morzu i będzie można płynąć. Dobrze widzieli, że w lichym porcie stało kilka 
solidnych łodzi. Jedną zamierzali ukraść. Odkładali część jedzenia z posiłków, 
aby mieć na drogę, codziennie też każdy z nich kradł sopel. Zamierzali je sprze-
dać na własną ręka, gdy tylko opuszczą wyspę.

Zima jeszcze trwała, lecz dostrzegali pierwsze oznaki wiosny. Ciepłych mie-
sięcy na wyspie nie było zbyt dużo, dlatego natura bardzo szybko starała się 
wykorzystać dany jej czas.

Mężczyźni musieli być jednak cierpliwi. Lód na morzu z pewnością jeszcze 
nie stopniał. Dbali też o to, by zawsze trzymać się razem i mieć w pogotowiu 
czekany, gdyby Falgrinali i jego ludzie zamierzali ich zaatakować. Nocami zasta-
wiali drzwi szafką i na zmianę pełnili straże.

Tymczasem nikt z miejscowych nie czynił nic złego. Pastrik zaczął podej-
rzewać, że dali się ponieść wyobraźni. Dwie śmiertelne ofiary mogły być tak 
naprawdę przypadkiem. Ostatecznie byli w dzikiej krainie i nie zajmowali się 
pieczeniem chleba.

Jednak ich plany szybko uległy zmianie, kiedy z dnia na dzień zaczęli czuć 
się coraz gorzej. Być może było to efektem strachu o życie oraz świadomości, że 
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harują nadaremnie, ale Pastrik nie mógł zignorować reakcji swojego organizmu. 
Czuł się coraz gorzej. Jego ruchy były powolne oraz ociężałe, do niedawna czer-
wona skóra nabrała błękitnego koloru i często pokrywała się lodowymi kryształ-
kami, które wraz z oddechem wydobywały się na powietrze.

Pozostali nie wyglądali lepiej. Co gorsza, cała trójka stała się zobojętniała. 
Wstawali rano, ledwo tknęli śniadanie i szli od razu pod lodowy wodospad. 
Czuli, jakby ich przyciągał. Wdrapywali się na górę i tam ospałymi ruchami 
dłubali w błękitnej ścianie. Dłuższy pobyt przy wodospadzie nie równał się 
jednak lepszym wynikom. Oderwanie jednego sopla zajmowało im teraz po 
dwa lub trzy dni.

***

Słońce grzało coraz mocniej, a spod śniegu zaczęły wyrastać rośliny. Zielone 
trawy i niebieskie kwiaty skolonizowały jałową do niedawna dolinę, a w powi-
etrzu rozniósł się ptasi śpiew. Wiosna przyszła z szeroko otwartymi ramionami.

Była to dobra pora na ucieczkę, lecz żaden z trzech pracujących przy wodo-
spadzie ludzi nie dał do niej sygnału.

Falgrinali i Runemak usiedli u wejścia do wąwozu i wspólnie patrzyli na 
smoki przylatujące do wodospadu.

Bestie wielkości niedźwiedzia trzymały w pyskach ostatnie z upolowanych 
ofiar. Swoimi pazurami wydrążały w lodzie otwory, a potem kładły w nich część 
zabitych zwierząt. 

Gdy odleciały z pionowej ściany z głośnym wrzaskiem, cała góra zadrżała, 
a z jaskini wysunął się długi ogon i wbił się w sam środek wodospadu. 

Potężna królowa smoków przeniosła za pomocą ogona kilka jaj do wnętrza 
wodospadu. Wkrótce pod wpływem słońca wyklują się z nich młode. Tylko pro-
mienie złotej gwiazdy były zdolne rozbić twarde skorupki, ale stanowiły także 
niebezpieczeństwo dla młodych smoków. Gdy ciepłe pory roku przeminą, mło-
de bestie będą już dostatecznie silne i odporne, by zmierzyć się ze światem ze-
wnętrznym i udać się z członkami kolonii na zimowe łowy. Dlatego po wykluciu 
spędzały całe lato bezpieczne w chłodnej ścianie z lodu, żywiąc się przyniesio-
nymi przez kolonie ofiarami.

Dodatkowym posiłkiem dla nowego pokolenia smoków lodowych miała stać 
się trójka ludzi zamienionych w lód przez oddech smoczej królowej.

Pastrik, Brirraner i Hlosford wypełnili swoją rolę. Udało się im dostarczyć 
blisko dwieście kawałków lodu. Teraz zostaną zjedzeni od wewnątrz, a do zimy 
jedynym śladem po ich obecności na wyspie będą lodowe rzeźby w kształcie ich 
sylwetek. One również zaczną zanikać, gdy pokryje je nowa warstwa lodu lub 
zostaną rozłupani czekanami nowej grupy robotników.
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Falgrinali obserwował zwierzęta od lat i dobrze znał ich zwyczaje. Wiedział, 
że matka smoków nie była groźna. Spała w jaskini przez cały rok i budziła się 
tylko na początku wiosny, by złożyć jaja, zjeść pokarm, przyniesiony przez 
członków kolonii oraz kopulować. Następnie ponownie zasypiała, tym razem 
z resztą stada na okres całej wiosny i lata. Jesienią mniejsze osobniki ponownie 
wylecą z jaskiń, by intensywnie żerować, a matka smoków zniesie jaja i będzie je 
chłodzić swoim oddechem, aby na wiosnę przenieść je do wodospadu.

Cykl ten trwał tu być może od setek albo i tysięcy lat. Przybyli na wyspę lu-
dzie dostosowali się do rytmu wyznaczanego przez obecnych władców północy. 
Kradli cenne surowce z wodospadu tylko zimą i używali do tego robotników 
skazanych z góry na śmierć.

Kiedy jaja i mięso znalazły się w wodospadzie, smoki za pomocą swoich od-
dechów zamroziły otwory i wleciały do jaskiń na długi, zasłużony spoczynek 
u boku swojej królowej.

Falgrinali z szacunkiem skłonił głowę przed wielkim smokiem mieszkającym 
w górze. mężczyzna miał na tej wyspie duże wpływy. Właściwie to był na niej 
najważniejszym człowiekiem. Ta wyspa miała jednak władcę innego gatunku. 
Falgrinali tylko żył w cieniu tronu i korzystał z dobrodziejstw królestwa, tak jak 
sprytni obywatele czynią w każdej jednej krainie na świecie.

Krzysztof Niedzielski

Urodził się w Kościanie, gdzie mieszka do dziś. Nie licząc pisania fantastyki oraz wier-
szy, interesuje się przede wszystkim zoologią i sportem. Jego pasją są zwłaszcza koty – 
jestem szczęśliwym posiadaczem, a właściwie sługą dwóch kocic. Uwielbia też podróże, 
poznawanie zabytków i spacery na łonie natury. Z książek najchętniej sięga po przewod-
niki turystyczne, książki związane z historią i przyrodą, powieści historyczne i fantasy.
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OPOWIADANIE

Nad brzegie-m głębokiego jeziora, nieopodal nieprzebytej puszczy, w czasach 
tak odległych, że nikt już o nich nie pamięta, stała wieś. Wieś tak mała, że jej 
mieszkańcy nie kłopotali się z wymyślaniem dla niej nazwy, między sobą zwąc 
ją „Domem”, a w trakcie rozmów z obcymi „Osadą”.

O zagubionej wśród drzew Osadzie nie pamiętał nawet król, który panował 
nad całą okolicą. Jego głowę zaprzątały wyłącznie sprawy wojny i władzy, pozo-
stawiając samych sobie mieszkających w kniejach poddanych. Także i oni zda-
wali się nie potrzebować królewskiej pieczy. Żyli sobie z dnia na dzień, raz w do-
statku, a raz w biedzie, wszelakie problemy rozwiązując we własnym gronie. 
Jedynie pałacowy skarbnik raz do roku wysyłał do niej poborcę, by ten pobrał od 
mieszkańców należny władcy podatek. Osadnicy płacili, radzi z braku poświę-
canej im uwagi, i tak przez resztę roku nikt się ich losem nie interesował. Żaden 
mieszkaniec Osady nie został nigdy powołany do królewskiego wojska, a sama 
wieś bezpieczna była od trawiących krainę konfliktów, zbyt nieważna, aby ją 
złupić i spalić. Skrytej głęboko w lasach Osady nie imały się nawet choroby i za-
razy, które pustoszyły kraj pogrążony w niekończącej się wojnie.

Większość mieszkańców trudziła się rolnictwem i zbieractwem. Dzielni 
drwale codziennie wydzierali lasom kawałki ziemi. Te, wykarczowane, zmie-
niały się w kolejne pola i uprawy, na których dzięki ciężkiej pracy zaczynały 
się pojawiać bujne plony. Rybacy, śmiejąc się w twarz zamieszkującym jezioro 
utopcom i topielcom, wypływali na głębiny, by napełniać sieci tłustymi rybami, 
krabami i małymi skorupiakami. Zdarzało się, że wodne demony, zazdrośnie 
strzegące skrytych w wodach jeziora skarbów, targały sieci i dziurawiły łodzie, 
jednak te za każdym razem naprawiane były przez cierpliwych mieszkańców. 
Inni zaś zajmowali się myślistwem. Nieprzebyte knieje obfitowały w zwierzynę 
łowną, zapewniając Osadzie mięso i skóry, z których to szyto ubrania lub wypra-
wiano je i sprzedawano.

W Osadzie dwa razy do roku pojawiali się kupcy, którzy na swych wo-
zach przywozili różnorodne towary. Na placu pośrodku wsi rozstawiali swoje 
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stragany, gdzie przez parę dni handlowali z mieszkańcami. Chętnie wymienia-
no skóry na piękne tkaniny. Suszonymi owocami, mięsem i rybami płacono za 
baryłki soli i worki pachnących korzennych przypraw. Sprzedawano drewno 
i zborze, kupowano piwo i młode wino. Handlarze pojawiali się wraz z począt-
kiem jesieni oraz pod koniec wiosny, a ich przybyciu towarzyszył kilkudniowy 
jarmark pełen zabawy i radości. Świętowano długo i chętnie. Był to oczekiwa-
ny przez wszystkich czas spokoju i śmiechu, odpoczynku po wielomiesięcznych 
trudach i znojach. Ze skrzyń wyjmowano najlepsze odświętne odzienie, kolo-
rowymi wstążkami dekorowano chaty i obejścia. Śpiewano i tańczono, weso-
ła muzyka nieprzerwanie wydobywała się z fletów i piszczałek. Organizowa-
no konkursy i zawody; w karczmie szerokim strumieniem lały się miód i piwo. 
Nie zapominano jednak o obowiązkach i gdy tylko kupcy odjeżdżali, mieszkańcy 
powracali do swoich prac, z utęsknieniem wyczekując kolejnego jarmarku.

I tak sobie żyli mieszkańcy Osady w spokoju, nie zaznając zbytniej biedy ni 
przesadnego bogactwa. I żyliby tak pewnie dalej, gdyby nie nadeszły złe czasy.

Były to doprawdy dziwne lata. Nienawistne wichry siały spustoszenie w ca-
łym kraju. Gwałtowne ulewy niszczyły uprawy, których resztki marniały w po-
jawiającym się po nich bezlitosnym słońcu. Spieczona jego promieniami ziemia 
wraz z nadejściem kolejnej nawałnicy zamieniała się w grząskie, jałowe bagno, 
na którym nie rosło nic prócz trujących, kolczastych chwastów. Potężne burze 
rujnowały miasta, pory roku przeplatały się ze sobą i w ciągu jednego dnia na-
stępowały wszystkie po sobie. Wysoko na niebie pojawiła się czerwona kometa, 
ciągnąca za sobą długi płonący ogon i wkrótce zajęła stałe miejsce na firma-
mencie. Astronomowie i astrologowie na wieżach królewskiego zamku łamali 
sobie głowy, próbując wyjaśnić owo zjawisko. Zgadzali się w jednym. Był to zły 
znak, omen klęski. Wraz z nią nadeszła zaraza i rychło zebrała ogromne żni-
wo. Z przestrachem szeptano o grobach, z których na świat wychodzą pogrze-
bane w nich ofiary. Ziemia przesycona śmiercią nie chciała przyjmować w swe 
objęcia kolejnych nieboszczyków i po pustkowiach krążyć zaczynali nieumarli. 
Mówiono o postaci w czerni: wędrowcu z ptasią maską, który w blasku świecą-
cej na niebie komety przechadzał się po spalonych, opustoszałych wsiach.

Bito w świątynne dzwony, odprawiano nabożeństwa i składano ofiary. Złego 
losu nie dało się jednak odmienić. Kraj zaczynał pogrążać się w chaosie.

Tym razem zły los nie ominął Osady.
Wraz z końcem lata potężna burza zniszczyła ostatnie uprawy, które niedłu-

go później przykryła gruba warstwa śniegu. Lód w swych okowach skuł jezioro, 
więżąc łodzie zacumowane w przystani. Zwierzęta uciekły głęboko w bory, by 
w matecznikach przeczekać niespodziewaną zimę. Zaskoczone niedźwiedzie 
w poszukiwaniu pożywienia podchodziły coraz bliżej ludzkich siedzib, niczym 
cienie krążąc pomiędzy drzewami na skraju wsi.
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Mieszkańcy byli jednak spokojni.
Zgromadzono wystarczające zapasy zbóż, by przetrwać niespodziewaną 

zimę. Spiżarnie uginały się pod ciężarem wędzonych mięs, beczki pełne były 
ryb i orzechów. Na strychach i poddaszach chałup suszyły się owoce i grzyby. 
Zwierzęta zamknięte zostały w oborach, których drzwi dokładnie zatrzaśnięto 
w obawie przed krążącymi w pobliżu drapieżnikami. Osadnicy nie uskarżali się 
na swój los, cierpliwie oczekując powrotu do normalności.

Najlepiej przygotowanym mieszkańcem wsi okazał się pewien przezorny 
gospodarz imieniem Bert.

Bert od lat dbał, by w jego spiżarni nigdy nie zabrakło dobrze zakonserwo-
wanej żywności, a stryszek zawsze uginał pod ciężarem beczek z suszonymi 
owocami. Nie był jednak skąpcem, jak można by o nim pomyśleć. Mimo iż życie 
wiódł oszczędne, nigdy niczego mu nie brakowało, nie odmawiał sobie także 
skromnych przyjemności. Stąpał twardo po ziemi. Nie dawał się bez opamięta-
nia porwać jarmarcznemu szaleństwu. U kupców wymieniał niewiele i wyłącz-
nie na to, co niezbędne. Kosztowności nie posiadał żadnych, a złota wyłącznie 
tyle, by wystarczyło na spłatę corocznego podatku. Żył sobie spokojnie, z sąsia-
dami pozostawał w zgodzie, a z obcymi się nie wadził. W Osadzie uważano go za 
człowieka zacnego i roztropnego.

Bert miał żonę i dwójkę dzieci. Mieszkali razem w niewielkiej drewnianej 
chatce na skraju Osady. Siedzieli właśnie przy wspólnej kolacji, kiedy do drzwi 
ich domku ktoś trzykrotnie zastukał. Stuk. Stuk. Stuk. Głośne, natarczywe puka-
nie drewna o drewno przerwało im spożywany w ciszy posiłek. Zdziwiony Bert 
uniósł głowę znad miski.

– Kogóż to po nocy niesie? – zdziwiła się jego żona, z lękiem wyglądając przez 
okienko.

Bert odłożył łyżkę. Podniósł się powoli od stołu i podszedł do drzwi.
– Któż tam i w jakiej sprawie? – zapytał głośno.
Odpowiedziało mu pukanie. Puk. Puk. Puk. W tejże chwili zerwał się gwał-

towny wicher, którego podmuchy przywiały przeciągłe wycie wilków. Kimkol-
wiek był nieznajomy, znajdował się w niebezpieczeństwie. Poczciwy Bert od-
sunął zasuwę i bezzwłocznie rozwarł drzwi. W progu ich domu stał samotny 
wędrowiec.

Był wysoki i wychudzony, a odziany w czarny płaszcz. Twarz skrywał w cie-
niu kaptura. W sękatej dłoni ściskał kostur, za pomocą którego stukał wcześniej 
do drzwi. W cieniu za jego plecami stał dwukołowy wózek, który wędrowiec 
musiał ciągnąć za sobą.

– Kim jesteś, przybyszu? – spytał go gospodarz.
– Wędrowcem – odparł obcy. – Śnieg zastał mnie na szlaku, uciekam przed 

wilkami. Jestem kupcem, który zbłądził w drodze.
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Bert zasmucił się, słysząc takie słowa. Rzekł więc do żony:
– Postaw nowe naczynie i przygotuj strawę, bo gość zawitał dziś do naszego 

domu.
Następnie zwrócił się do wędrowca:
– Bądź więc pozdrowiony, gościu. Wnieś radość w nasze progi.
Obcy oparł swój kostur o ścianę i wszedł do środka, gdzie zrzucił kaptur, 

ukazując domownikom swoją twarz. Spojrzało na nich oblicze brodatego starca, 
zmęczonego podróżą. Przez krótką chwilę wydawało się Bertowi, iż przybysz 
ma założoną na twarz ptasią maskę, jednak gdy przetarł oczy, nic takiego nie 
zobaczył. Starzec stanął w kręgu światła i pozdrowił ich tymi słowami:

– Niech pokój i dobrobyt nigdy was nie opuszczą, albowiem podjęliście w dom 
strudzonego wędrowca.

Formułą starodawnego powitania odpowiedziała mu żona Berta:
– Witaj, wędrowcze, i zasiądź przy naszym stole. Niech nasz ogień ogrzeje 

twe ciało i duszę.
I wszyscy zasiedli na powrót do kolacji. Zgodnie ze zwyczajem nie wypyty-

wano przybysza o podróż, traktując go tak, jakby był jednym z nich. Pozwolono 
najeść mu się do syta i rozgrzać przy piecu. Dopiero wtedy nadeszła pora do 
rozmowy.

– Skąd i dokąd wędrujesz? – rzekł wreszcie Bert, łasy wieści ze świata.
Przybysz odparł mu tajemniczo:
– Przybywam z oddali i zmierzam w nieznane. Handluję szczęściem i pomyśl-

nością. Kupuję, co sprzedają i sprzedaję to, co kupują. Siadam, gdzie wskażą i idę, 
gdzie powiedzą. Jestem zawsze tam, gdzie być powinienem.

– Jakie twe miano?
– Zwą mnie Tellenem.
Zanim z ust Berta padło kolejne pytanie, przy piecu pojawiła się jego żona, 

dźwigając czarki z gorącym naparem. Postępujące za nią krok w krok dzieci 
niosły tace ze słodyczami i miodowymi bułeczkami.

– Częstuj się, wędrowcze – rzekła gospodyni – czym jesteśmy w stanie, tym 
się podzielimy.

Przybysz jej odpowiedział:
– Odpłacę błogosławieństwem.
Bert zdziwił się, słysząc te słowa. Zapytał więc kupca:
– Znasz moc błogosławieństw?
– Znam wiele słów mocy. Jedne plony dają, gdy rzeknę nad ziarnem. Inne 

nieszczęście odpędzą lub zdrowie zapewnią. Choroby odegnają te, które nad 
łóżkiem chorego wypowiem. Inne złodzieja zniechęcą, następne bandytów 
przegnają. Wiele na świecie jest form błogosławieństw. Jakie więc, gospodarzu, 
życzenie do mnie macie?
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Bert zamyślił się nad tym, w jaki sposób dar ten wspaniały najlepiej wyko-
rzystać. Nie chciał obrazić pieśniarza prośbą nieodpowiednią. Poznał bowiem 
tedy, że siedzący przed nim jest pieśniarzem, jednym z mędrców władających 
słowem. Rzekł więc w końcu:

– Życz nam, dobry gościu, spełnienia najskrytszych marzeń.
– Tak też się stanie.
Wędrowiec uniósł sękatą dłoń i nad głową Berta wyśpiewał cichą pieśń, któ-

rej słów tajemnych nikt prócz niego nie rozumiał. Następnie wstał i pobłogosła-
wił każdego z domowników, po czym wrócił na swoje miejsce i opadł zmęczony.

– Czy przynosisz ze sobą jakieś wieści ze świata? – zapytał Bert, gdy starzec 
odpoczął odrobinę.

Na to odrzekł mu Tellen:
– Jeśli o wieści pytasz, to próżne twoje pytanie, gdyż te nie zajmują mej gło-

wy. Znam natomiast różne opowieści. Historie nieprawdopodobne i tajemnicze, 
z miejsc tak odległych, że nawet król wasz o istnieniu takowych nic nie wie. 
Gościłem na dworach i w pałacach, przyjmowano mnie w chałupach i lepian-
kach. Nikomu słowa nie żałowałem, gdy mnie o nie poproszono, a i ucha chętnie 
nadstawiałem. Bo słowo cenne jest tak samo, jak towary na moim wozie. A ja od 
handlu się nie migam.

Bert ucieszył się, słysząc te słowa. Gdy był jeszcze malcem, z utęsknieniem 
czekał na jarmark i bardów, którzy zasiadając w karczmie, raczyli słuchaczy 
opowieściami z odległych krain. Zabrała ich wojna. Od wielu lat żaden z nich 
nie pojawił się wraz z kupcami i wspomnienia o dawnych opowieściach bla-
kły niczym barwiona tkanina pozostawiona na słońcu. Na myśl o opowieściach 
uśmiechnął się szczerze niczym dziecko i poprosił wędrowca:

– Opowiedz nam, proszę, kilka ze swoich historii. Niech zabawią nas i pouczą.
– Wedle życzenia – odrzekł wędrowiec, po czym zaczął snuć opowieść.
A opowiadał długo i pięknie. Wypowiadane przez niego słowa ożywały; bar-

wne obrazy pojawiały się przed oczami wpatrzonych w niego słuchaczy. Mówił 
o dawnych bohaterach, ich przygodach i starciach. O stolicy ich kraju ciągnącej 
się po horyzont, której strzegły białe mury, dzień i noc patrolowane przez uzbro-
jonych strażników. Sławił czyny wielkich wojowników, zapomnianych w mro-
kach dziejów. Opowiadał o odległych miejscach, nieprzebytych kniejach i pu-
stynnych osadach, gdzie ludzie o psich głowach handlowali siarką i kryształem. 
Snuł wiele historii. A Bert chłonął je wszystkie całym sobą.

Opowieści starca słuchał niemal całą noc do godziny wilka. Jego dzieci spały 
na zapiecku, zmęczona żona odeszła do alkowy. Gdy zostali sami, Tellen prze-
rwał i spojrzawszy na Berta, rzekł tymi słowami:

– Niebezpieczna to rzecz słuchać słów starca, bo nie wiadomo, dokąd popro-
wadzą nierozważnego słuchacza. Niedługo przyjdzie mi ruszyć w dalszą drogę.
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Bert ocknął się z zadumy. Wizje, którymi obdarzył go pieśniarz, rozbudziły 
w jego duszy dawno wygasły ogień. Płomień tęsknoty za nieznanym, za przygo-
dą, której nigdy nie dane mu było zaznać. Tęsknota ta tkwiła w nim od zawsze, 
niczym cierń wbity w podeszwę stopy.

– Zostań u nas, miejsca mamy pod dostatkiem – powiedział do gościa. 
Nie chciał się rozstawać ze snutymi przez pieśniarza opowieściami.

Wędrowiec odpowiedział mu na to:
– Szlak mnie wzywa i obowiązek. Zwlekać podróżnik nie może, gdy droga 

przed nim daleka.
Zasmucił się Bert, w słowach starca słysząc przekonanie. Odezwał się do nie-

go Tellen:
– Czy pozwolisz odkupić od siebie część swoich zapasów? Marnym handla-

rzem jest ten, kto o powinności swej zapomina.
Gospodarz sposępniał. Złoto i srebro były mu zbędne. Przyzwyczajony do 

oszczędnego życia, niemal nie potrzebował pieniędzy. W duszy wiedział jednak, 
że jest coś winien wędrowcowi, który uraczył go opowieściami. Odpowiedział 
mu w następujący sposób:

– Zapasy zebrałem duże, część z nich mogę odstąpić bez straty dla siebie i mo-
jej rodziny. Gdy nadejdzie świt, zaniosę do twojego wózka kilka beczek z rybami 
i mięsiwem.

Gość spojrzał na niego nieprzeniknionym wzrokiem, od którego aż przeszył 
dreszcz zimna. Rzekł mu po chwili wędrowiec:

– Dla znającego słowa mocy czyny nie są koniecznością.
Następnie podniósł dłoń, wypowiedział słowo i trzykrotnie pstryknął pal-

cami. Pstryk. Pstryk. Pstryk. W tej samej chwili na podwórzu dało się słyszeć 
dźwięk drewna uderzającego o drewno. Wózek Tellena zaskrzypiał pod cięża-
rem beczek, mocą tajemnego słowa przeniesionych wprost ze spiżarni Berta. 
Pieśniarz wypowiedział drugie słowo i trzykrotnie stuknął w podłogę. Stuk. Stuk. 
Stuk. Brzdęknął metal i na stole pojawiła się sakiewka.

Zdumiony gospodarz podniósł nieduży woreczek i zajrzał do środka. W jego 
wnętrzu leżały trzy duże srebrne monety. Następnie pobiegł wprost do spiżarni. 
Z jego zapasów zniknęły wyłącznie trzy beczki mięsa i ryb, warte w sumie mniej 
niż połowę tego, co zapłacił mu Tellen.

Było to bogactwo, którego nigdy nie spodziewał się posiąść. Za pieniądze, 
które właśnie otrzymał, mógł spłacić cały przyszłoroczny podatek i jeszcze dwa 
kolejne. Zamyślił się chwilę nad swoim szczęściem. W jego duszy prędko zakieł-
kowało nieznane mu dotąd uczucie. Gdyby posiadał jeszcze trzy takie monety, 
mógłby rozbudować gospodarstwo, dokupić zwierzęta i zabezpieczyć się w ten 
sposób na przyszłość. Pogratulował sobie w duchu swojej przezorności i zwrócił 
się do wędrowca, który przyglądał mu się uważnie:
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– O, zacny Tellenie! Czy nie zechciałbyś kupić ode mnie jeszcze trzech beczek 
wiktuałów? Spichlerz mój pełny, strych ugina się od zapasów. Pieniądze pomogą 
rozbudować mi moje gospodarstwo i zapewnić rodzinie dostatek.

Wędrowiec powoli skinął głową.
– Jak rzekłem uprzednio: kupię każdy towar, który sprzedawca zechce mi 

sprzedać. Marny inaczej byłby ze mnie kupiec.
Podobnie jak wcześniej uniósł dłoń i pstryknął trzykrotnie. Pstryk. Pstryk. 

Pstryk. Na strychu zaszurały przesuwane beczki, zajęczał uginający się pod cię-
żarem wózek. Następnie wędrowiec schylił się i trzykrotnie zapukał w podłogę. 
Puk. Puk. Puk. Także i tym razem na stole pojawił się skórzany woreczek za-
wierający trzy ciężkie srebrne monety. Pognał zatem Bert na strych i przetarł 
oczy ze zdumienia. Po beczkach wypełnionych suszonymi owocami i orzechami 
pozostały jedynie trzy odciśnięte w kurzu ślady.

Zamyślił się ponownie. Teraz posiadał sześć srebrnych monet. Bogactwo, któ-
rym nikt w całej osadzie nie mógł się poszczycić. Wystarczające, by przez trzy 
długie lata nie płacić podatku i rozbudować gospodarstwo. Niemal nie odczuł 
straty tych zapasów, ciągle posiadał ich na tyle, by wyżywić rodzinę. Zastanowił 
się, co by było, gdyby posiadał jeszcze trzy kolejne monety. Mógłby kupić żonie 
cudowny podarek. Sznur pereł ozdobiłby jej szyję, pierścień pojawił na dłoni. 
Dzieci otrzymałyby nowe zabawki i wygodne buty. Nie musieliby martwić się 
o godny przyodziewek i nigdy już nie nosić zgrzebnych, niewygodnych ubrań.

Zszedł po drabinie i stanął ponownie przed wędrowcem, do którego odezwał 
się tymi słowami:

– Mądry i wspaniałomyślny Tellenie! Twa hojność zaprawdę godna jest bar-
dziej króla niźli skromnego gospodarza, którym to przed tobą stoję. Zapytam 
jednak, czy zechciałbyś odkupić ode mnie następne trzy beczki wiktuałów? Nie 
posiadam niczego innego, co mógłbym ci zaoferować, a twoje srebro zapewni 
mej rodzinie dostatek.

Starzec spojrzał na niego podobnie jak poprzednim razem. W końcu rzekł 
powoli:

– Jak mówiłem wcześniej i na samym początku: odkupię każdy towar, który 
z własnej woli sprzedawca zechce mi sprzedać. Inaczej nie mógłbym nazywać 
się kupcem.

Uniósł swą dłoń i powtórzył znany gospodarzowi gest. Pstryk. Pstryk. Pstryk. 
Za ścianą zahurgotało przesuwane drewno, po chwili jęknął ponownie stojący 
w obejściu wózek. Tellen nachylił się i wyciągnął rękę nad deskami podłogi. Puk. 
Puk. Puk. W tej samej chwili zabrzęczał metal i na blacie tuż obok dwóch po-
przednich sakiewek pojawiła się trzecia, taka sama.

Pobiegł więc gospodarz ponownie i prędko zajrzał do jej środka. Także i tu-
taj spoczywały trzy srebrne krążki, lśniące w świetle świecy. Następnie pognał 
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do stodoły, na stryszku której składował skrzynie z pszenicą. Trzy z nich znik-
nęły, pozostawiając po sobie wyłącznie jasny ślad w wytartym drewnie. Gospo-
darz pospiesznie przeliczył pozostałe. Było ich mało, jednak wystarczająco, by 
zasiać dwa poletka, a gdyby na mąkę przemielili pół korca mniej niż zwykle, to 
wystarczyłoby i na trzecie. Uśmiechnął się więc do siebie, widząc, że na niczym 
nie stracił, a wyłącznie zyskał. Prędko jednak zapragnął posiąść kolejne trzy 
monety. Gdyby miał ich więcej, nie musiałby się martwić o przyszłość swoich 
dzieci. Córce zapewniłby godne wiano i dobrze wydał za mąż. Syn natomiast 
dzięki swojej doli mógłby rozbudować pozostawione mu po śmierci rodziców 
gospodarstwo.

Pobiegł więc Bert prosto do siedzącego przy piecu starca i zwrócił się do nie-
go w taki, a nie inny sposób:

– Mój drogi przyjacielu Tellenie! Zechciej odkupić ode mnie jeszcze trochę 
zapasów, a ja zapewnię w ten sposób godną przyszłość swym dzieciom.

Kupiec odpowiedział mu na to:
– Wiesz, jaką odpowiedź ode mnie uzyskasz. Skoro taka jest twoja wola, to 

nie mnie sądzić i oceniać.
Wzniósł dłoń i ponownie rozległ się znajomy dźwięk. Pstryk. Pstryk. Pstryk. 

Po nim od razu nastąpił drugi. Puk. Puk. Puk. Zaszurało, zahurgotało i skrzyp-
nęło drewno. Na stole leżała kolejna sakiewka. Tym razem nie ruszył się nawet 
z miejsca. Zastanawiał się już, na co wydałby kolejne srebrne monety. Zadbał już 
o żonę i przyszłość swoich dzieci, zadbał o ich wspólny los. Nadeszła pora, by po-
myślał o sobie. Nigdy nie posiadał niczego cennego, jednak nie to najbardziej go 
pociągało. Zapragnął udać się w podróż, na własne oczy zobaczyć świat, które-
go namiastkę otrzymał za sprawą wysłuchanych opowieści. Jego ciekawość nie 
została zaspokojona, płonął w nim płomień przygody. Zwrócił więc swe oblicze 
w stronę Tellena:

– Wędrowcze! Nigdy nie prosiłem o nic dla siebie, pamiętając zawsze o ro-
dzinie. Widzę, że zapewniłem im już dostatek. Chciałbym zająć się teraz sobą. 
Odkup ode mnie zapasy, a za zarobione srebro udam się w podróż, by samemu 
przekonać się o wielkości świata.

Odparł mu na to pieśniarz:
– Jeśli takie jest twoje życzenie, to ja je spełnię.
Pstryknął, stuknął i na stole pojawił się nowy woreczek. Spiżarnia Berta 

natomiast zwolniona została z kolejnych przechowywanych w niej wiktuałów. 
Gospodarz nie zwracał już na to uwagi, pochłonięty marzeniami. W jego oczach 
płonęła gorączka, usta wykrzywiał chytry uśmieszek. Wiedział już, na co wydać 
kolejne pieniądze. Odezwał się więc w te słowy:

– Kupcze! Pozwól, że wyzwolę cię od kolejnej porcji srebra. Wiem bowiem, 
na co mógłbym je przeznaczyć. Chcę wyruszyć w podróż, a nie mam konia 
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ni porządnego płaszcza. Buty moje liche, a sakwy stare. Nająłbym także pomoc-
nika, by raźniej upływał mi czas wędrówki.

Tellen westchnął cicho, podniósł jednak rękę i ponowił magiczne gesty. Na-
tychmiast pojawiło się srebro, na które Bert spojrzał chciwym okiem. Następnie 
począł nerwowo krążyć po izbie, myśląc o cudach i skarbach, jakie zdobyć może 
dzięki bogactwu. Była jednak jedna rzecz, do której nagłym pożądaniem zapa-
łało złaknione przygód serce. Stanął więc przed gościem i wypowiedział swe 
żądanie:

– Słuchaj mnie, starcze. Dokonajmy jeszcze jednej wymiany. Będę potrzebo-
wał twego srebra, by sprawić sobie porządną broń i pancerz. Dzięki nim doko-
nam wielkich rzeczy, a bardowie sławić mnie zaczną jako bohatera. Zawiozę 
swe imię w najdalsze krańce świata, mnogie ludy drżeć będą na jego dźwięk. 
Ugną się przede mną kolana możnych. Król, którego poddanym dotąd byłem, bił 
będzie przede mną pokłony. Zróbmy to, a ostatecznie przypieczętuję swój los. 
Tako rzekłem, jakem Bert, którego zwać będą Niezwyciężonym.

Tym razem Tellen nie uniósł ręki. Zamiast tego podniósł się ze swojego miej-
sca i ruszył w stronę wyjścia. Zawrzało gniewem serce gospodarza, który zapytał 
w ślad za nim:

– Jakże to, dokąd zmierzasz? Czyżbyś zapomniał o swoich słowach? Czy sła-
wa pieśniarza cię zaślepiła, a zwykły gospodarz okpił cię na srebro?

Wędrowiec zatrzymał się z ręką na zasuwie, którą delikatnie odsunął. 
Następnie ujął w rękę swój kostur i zastukał jego końcem w próg. Stuk. Stuk. Stuk.

– Przebudź się, gospodarzu – odrzekł Tellen cicho, znikając za drzwiami. – 
Słów swoich nigdy nie zapominam. Jestem kupcem, który handluje z każdym, 
kto tego zapragnie. Jednak nawet najhojniejszy z nas nie zapłaci temu, kto nie 
posiada niczego.

Gospodarz zamrugał i ze zdziwieniem spojrzał na stół, na którym leżały wo-
reczki pełne srebra. Przeraził się. Pobiegł w te pędy do spiżarni, która była cał-
kiem pusta; na kołkach nie wisiała ani jedna, najmarniejsza chociaż kiełbasa, 
po beczkach ostał się jedynie odciśnięty ślad. Ruszył więc po drabinie na stry-
szek, wypominając sobie swoją głupotę. Stryszek był jednak równie pusty jak 
spiżarnia. Na podłodze poniewierało się kilka rozgniecionych orzechów, w kącie 
leżała zapomniana suszona śliwa. Igły strachu przeszyły ciało gospodarza, któ-
ry złorzecząc na szarlatana, pognał do stodoły. Także i tam spotkał go zawód. 
Po skrzyniach pełnych pszenicy pozostało wyłącznie wspomnienie oraz kilka 
ziaren wciśniętych między deski.

Rozpacz wypełniła serce Berta, który zapłakał nad własną głupotą. Teraz do-
piero dostrzegł, dokąd doprowadziła go chciwość. Był bogaty, jednak nie miał co 
jeść. Jego dzieci i żona nie napełnią brzuchów błyszczącymi monetami. Chciał 
dogonić Tellena, przeprosić i błagać, aby odsprzedał mu część swoich towarów, 
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jednak gdy wybiegł na podwórze, po gościu nie było ani śladu. Zniknął wędro-
wiec oraz jego wóz, zostawiając po sobie jedynie odciśnięty w śniegu dołek. 
Powrócił Bert do izby i zaczął płakać. Siedział tak do samego rana. Jednak gdy 
niebo za oknem zaczynało już jaśnieć, opamiętał się i począł myśleć, jak z owego 
nieszczęścia wybrnąć.

W końcu przypomniał sobie o swoich sąsiadach i uśmiech rozjaśnił jego 
twarz. Zabrał zaraz część srebra ze stołu i wyszedł z chatki, by rozmówić się 
z przyjaciółmi. Jestem w końcu lubiany, a ludzie mnie szanują, myślał sobie, po-
brzękując sakiewką. Z pewnością odsprzedadzą mi część swoich zapasów, gdy 
powiem o nieszczęściu, jakie mnie spotkało. Wkrótce wszyscy razem pośmiejemy 
się z mojej głupoty, ale przynajmniej rodzina moja nie umrze z głodu.

Myśli takie towarzyszyły mu, gdy szedł do sąsiada. Stanął przed jego drzwia-
mi i zapukał, a gdy ten pojawił się w progu, wyjawił mu całą sprawę, z którą 
przybywa. Spotkał go jednak zawód. Także i sąsiada odwiedził wczoraj kupiec, 
który odkupił od niego część zapasów.

– Przykro mi, Bercie – rzekł sąsiad ze współczuciem na widok rozczarowania 
malującego mu się na twarzy – jednak nie mogę ci pomóc. Pozostało mi wyłącz-
nie tyle zapasów, by samemu przetrwać zimę. Bądź zdrów.

Udał się zatem do kolejnego sąsiada.
– Przykro mi, nie – usłyszał, gdy opowiedział mu o swoim nieszczęściu 

– odwiedził mnie wczoraj kupiec, któremu sprzedałem więcej, niż mogłem. 
Sam zmuszony będę zacisnąć pasa i jakoś przetrwać do następnych zbiorów. 
Nie mogę niczym cię poratować, bo i mnie rychło by zabrakło. Bądź zdrów.

Lęk ścisnął serce gospodarzowi. Prędko jednak pobiegł do kolejnego 
z przyjaciół. A później do następnego i następnego, aż w końcu obszedł wieś 
calutką. Nikt nie mógł mu pomóc, gdyż każdego z nich w nocy odwiedził ów 
tajemniczy kupiec. Jedni sprzedali mu więcej, inni mniej, każdy jednak wy-
łącznie tyle, by samemu przetrwać w spokoju niespodziewaną zimę. Wresz-
cie zatrzymał się Bert na opustoszałym rynku i zapłakał ponownie. Nie wie-
dział, skąd dla swej rodziny zdobyć pożywienie. Do czasu, aż zima w okowach 
skuwała drogi, próżno było wypatrywać kupców zmierzających na jarmark. 
Śmierć głodowa zastanie nas z kieszeniami pełnymi srebra, myślał, ze łzami 
przelewając swoją rozpacz.

Gdy zabrakło mu także łez, podniósł głowę i oczom jego ukazał się wózek 
kupca. Był pusty, a obok niego, oparty o drzewo, stał kostur. Na koźle staran-
nie zwinięty leżał płaszcz podróżny i ptasia maska. Wiedział już Bert, co musi 
zrobić.

Ubrał płaszcz, a w ręku zważył kostur. Skrył oblicze za ptasią maską i zarzucił 
kaptur, który skrył przed spojrzeniami jego pełną rozpaczy twarz. Ruszył przed 
siebie, przedzierając się przez zalegające na drodze zaspy, a wózek magicznym 
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sposobem potoczył się w ślad za nim. Pozostała mu wędrówka, tułaczka, o której 
zawsze skrycie marzył. Nie martwił się o rodzinę, gdyż wiedział, że poczciwi 
ludzie zaopiekują się nimi pod jego nieobecność. Jego wzywał szlak i droga roz-
pościerała się przed nim daleka do miejsc tak odległych, że nie dosięgnie go tam 
nawet postępujący za nim krok w krok niczym cień – wstyd.

Konrad Zielonka
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stwa, najbardziej lubi współczesną fantastykę polską. Jego ulubionym cyklem jest Pan Lo-
dowego Ogrodu. Debiutował w „Nowej Fantastyce” opowiadaniem „Operacja Reinigung”.
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Jak okiem sięgnąć okolica składała się z wody i skał, nad którymi nie tyle wiało, 
co pizgało złem. Agion po raz kolejny zganił się w myślach, że lekkomyślność 
popchnęła go w drogę bez sprawdzenia, kiedy zaczyna się przypływ.

Ocean Lustrzany – jedno z najdzikszych miejsc Wieloświata, dostępne tylko 
dwa razy do roku przez krótki czas. Nawet wtedy wszyscy przybywali tu latem, 
kiedy burze były rzadkie, a lustrzane źdźbła w pełni dojrzałe. Tutejsza trawa to 
główny towar eksportowy wyspiarzy, a mieniące się wszystkimi kolorami łąki 
podobno zapierały dech w piersi.

Agion wierzył kupcom na słowo, ale jego intrygowało coś innego. Każdy 
głupi mógł się pochwalić opowieściami o tęczowych łąkach, tylko nieliczni mieli 
okazję zwiedzać tajemniczy świat, zwany Oceanem Lustrzanym, poza sezonem. 
Ani się obejrzał, a swędzące stopy zaprowadziły go na Plac Bram i później nad 
Ocean Lustrzany. Ciekawość to podobno pierwszy stopień do piekła. W tym wy-
padku piekło było mokre, zimne i bulgotało złowieszczo.

Zaklął szpetnie i pożałował, bo zimny wiatr wepchnął mu słowa z powrotem 
w gardło. Otulił się mocniej płaszczem, wcisnął kapelusz na uszy i przebiegł 
roziskrzonym wzrokiem po horyzoncie. Nawet teraz, szarpany lodowatymi 
podmuchami, nie potrafił przestać zachwycać się surowym pięknem, które 
go otaczało. Woda była zielonkawa pod ołowianym niebem, skały pyszniły się 
czernią i złotem, a pojedyncze srebrne pasma traw kołysały się miękko pod do-
tykiem wiatru. Idealne miejsce dla maga pogody.

Przynajmniej wreszcie coś się działo. Fakt, milej siedzieć w cieple niż na tym 
wygwizdowie, ale wszystko było lepsze od nudy. A przypływ kiedyś się skończy 
i Agion jako jeden z nielicznych pozna burzowe oblicze największej wyspy, 
Marai. Uśmiechnął się z zadowoleniem. Użył resztek magii na odnowienie 
zaklęć ogrzewających i usiadł.

Ostatnia kropla
Joanna Pastuszka-Roczek

OPOWIADANIE
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W momencie, w którym jego tyłek zaprotestował na ostrych krawędziach 
skał, poczuł przepływ mocy jak uderzenie w daleki dzwon, który miło 
zawibrował mu w kościach. Na próbę wstawał i siadał jeszcze parę razy, 
ale efekt się nie powtórzył.

– Nie siedź na skałach, bo całe ciepło z ciebie wyciągną.
Agion odwrócił się gwałtownie. Głos był kobiecy, lekko znudzony i dobiegał 

ze środka kipieli. Szybkie spojrzenie pozwoliło magowi dostrzec głowę i białawe 
ramiona unoszące się pośród fal. Zielone włosy morskiej panny wiły się w wodzie 
niczym wodorosty.

– Dziękuję za radę, szlachetna pani! – Skłonił się i szarmancko zerwał 
z głowy kapelusz. Pożałował tego serdecznie, gdy zimno uderzyło go 
lodowatą maczugą. – Zapewniam… że… zamarznięcie nie leży w moich 
 zamiarach… – mruczał, próbując wcisnąć kapelusz z powrotem na uszy.

Panna przyglądała mu się z wyraźną niechęcią.
– To jak, idziesz ze mną? – zapytała w końcu.
– Z chęcią, miła pani, jednak nie potrafię tak zwinnie przemieszczać się 

w morzu jak ty. Jeśli nie znasz sposobu, bym mógł oddychać pod wodą, z nieutu-
lonym1 żalem jestem zmuszony zrezygnować z twojego towarzystwa.

Morska panna prychnęła oburzona i przyjęła nieco wrogą postawę. 
Najwyraźniej sposób mówienia Agiona nie przypadł jej do gustu.

– Słuchaj, nie mam czasu na przekomarzanie się, załatwmy to szybko i pro-
fesjonalnie, a potem każde z nas odejdzie w swoją stronę. Ściągaj gacie.

– Och, potrafię być wielce profesjonalny, nawet z gaciami wokół kostek, 
jeśli wiem, czego się ode mnie wymaga. Nie ukrywam też, że wolałbym jednak 
być profesjonalny z gaciami na tyłku, bo jest zimno, łaskawa pani.

Syrena ponownie prychnęła, tym razem głośniej. Przewróciła oczami, ale nie 
odpłynęła. Zastanawiała się nad czymś, taksując go spojrzeniem.

– Zaraz, ty naprawdę nie masz pojęcia, po co się przychodzi na Skałę 
Małżonków? – zapytała ze zmarszczonym czołem.

Agion gorączkowo pokręcił głową.
 – Po co w takim razie płynęłam tu na złamanie karku?! Na zgniłe małże, 

przez ciebie straciłam całe popołudnie! – warknęła, tracąc resztki cierpliwości. 
Zabrała się do odpłynięcia.

– Zaczekaj! – zawołał mag, który na próżno próbował przypomnieć sobie 
tutejsze zwyczaje, by uniknąć kolejnej kulturowej katastrofy.

Na szczęście morska panna spojrzała w jego stronę, więc Agion ze 
 wszystkich sił postarał się wyglądać jak biedny, zmoknięty koteczek.

nieutulonym – niedającym się pocieszyć1
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– Zgubiłem się… Ratunku? – zajęczał i niezgrabnie potuptał w miejscu. 
Poza bezradnego, uroczego idioty działała w każdym świecie, gdzie są smutne 
kotki i wrażliwe kobiety. Udało się i tym razem.

– No dobra, na wyspiarza nie wyglądasz, a turyści przychodzą latem, faktycz-
nie musisz być bardzo nie stąd – mruknęła dziewczyna pojednawczo. – Właź do 
wody, zaprowadzę cię na Marai. No, chodź.

Raz magowi śmierć, pomyślał Agion i zrobił krok w kierunku dziewczyny. 
Woda rozstępowała się przed nim, odkrywając mokrą skałę. Z każdym  kro kiem 
wznosiła się wyżej i wyżej, aż wreszcie zamknęła się nad nim całkowicie. 
Mag zapomniał o zimnie i niebezpieczeństwie, bo właśnie miał na wyciągnię-
cie ręki całkiem potężne zaklęcie, tętniące od soczystej magii. Wystarczy 
wyciągnąć dłoń i skubnąć trochę…

– Nie dotykaj, matole, bo się zapadnie i utoniesz. – Morska panna zgrabnie 
płynęła tuż koło niego. Kiedy mówiła, małe bańki powietrza formowały się 
wokół jej ust i wybrzmiewały, kiedy wylatywały ze ściany wody.

Obserwował swoją wybawicielkę przez zieloną taflę i próbował dostrzec, 
czy ma ogon czy też parę zgrabnych nóżek. Równocześnie ukradkiem badał 
strukturę zaklęcia. Było zbyt dziwne i obce, żeby dało się je zrozumieć pod czas 
marszu po śliskim dnie. Starając się zbadać jego naturę, Agion zapomniał patrzeć 
pod nogi i kilka razy zarył kolanami o piasek. Syrenka prychała ze zniecierpli-
wieniem, a utworzone przez nią wodne ściany drżały niepokojąco.

***

Wędrowali już dobrą godzinę, gdy z toni wynurzyła się porośnięta glona-
mi  drabina. Agion spojrzał pytająco w kierunku dziewczyny, która gestem 
potwierdziła, że ma iść w górę. Ujął oślizgłe szczeble, zerknął przez ramię, 
żeby podziękować, ale jego towarzyszka już się oddalała bez pożegnania. 
Co więcej, struktura zaklęcia zaczęła zanikać, więc chcąc nie chcąc przyspieszył 
 tempo wspinaczki.

Wdrapał się na pomost. Po dziewczynie i zaklęciu nie było śladu, za to wrócił 
lodowaty wiatr. Porzucił myśl o podziwianiu okolicy i potruchtał w stronę 
zabudowań. Wietrzysko podwoiło siły, by wyrwać z niego duszę.

Z ulgą dopadł drzwi gospody i wtoczył się do środka. Spodziewał się pustek, 
jak to poza sezonem, jednak karczma pękała w szwach, wypełniona gwarem 
i oszałamiającym zapachem jedzenia.

Goście na jego widok ucichli i zaczęli się na niego gapić. Agion westchnął 
i uśmiechnął się niepewnie. Jego brzuch zaburczał głośno, co wyraźnie rozła-
dowało atmosferę. Podszedł do kontuaru i wychylił się w stronę kuchni.

– Hej, ho, jest tam kto? Znużony wędrowiec o nocleg pyta! – zagadnął.
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Tubylcy, czyli postawne chłopy i baby o ogorzałej skórze i urodzie 
przypominającej foki, powoli wracali do swoich spraw. Podniósł się lekki gwar.

Z kuchni nikt nie wychodził, a mag coraz wyraźniej czuł wbite w niego 
 spojrzenia tych nielicznych osób, które uznały, że przybysz jest jednak ciekawszy 
niż zawartość kufla. Był także boleśnie świadomy rosnącej wokół niego kałuży.

– Te, turysta! To już poza sezonem, a dupcyć syrenki przychodzi? Nie wstyd 
wam? – rzucił ktoś podniesionym głosem.

Agion przewrócił oczami. Bez patrzenia przeczuwał, że mówiący jest szcze-
niakiem u progu dorosłości, z ledwo wysypanym wąsem i odstającymi uszami, 
teraz pewnie czerwonymi od alkoholu.

– Zapewniam, że nikogo dupcyć tu nie przyszedłem – odpowiedział, 
nie odwracając się. Chwilę później usłyszał rumor przewracanego krzesła 
i  kroki, w końcu poczuł parę silnych łap na ramionach.

– Ty z syrenek tu nie żartuj, turysta, dobra? Dzwon był, słyszelim, dupa 
mokra, to żeś dupcył!

Młodzian szarpnął magiem, odwrócił go i chuchnął przetrawionym 
 alkoholem prosto pod kapelusz. Nagle zaciśnięte na Agionowym płaszczu łapska 
puściły, jakby oparzone, a sam awanturnik cofnął się ze dwa kroki dalej.

– Ty! Tyyy! – Wymierzył palec w maga, który postanowił wykorzystać szansę 
i czmychnął za kontuar. – Serronita!

Agion nie potrafił się zdecydować, czy to dobrze czy źle być magiem  Serrony 
w tych stronach, więc taktownie milczał i obserwował. Ludzie wstali z miejsc, 
żeby lepiej mu się przypatrzeć, ale nie wyciągali masowo wideł i pochodni, 
więc może…

– Czyś ty oszaloł, Krill? Serronita? Tutaj? – Z kuchni niczym galeon wysunęła 
się kobieta i stanęła między magiem a młodzieńcem. – Nie każdy z maziajami 
na mordzie to mag, zapomnij, co ci babka w kołysce bajdurzyła. Idź, naciesz 
się piwem i znajomkami, zanim nas burze w domach nie pozamykają. No już. 
Szkoda wieczoru na turystę.

– Ale Tildo, bo on… – zaczął młodzian.
Kobieta potrząsnęła lekko mokrą szmatą i zniknął jak śnieg w ukropie. 

Dla pewności potoczyła jeszcze wzrokiem po sali i zwróciła się do Agiona, 
ruszając w stronę kuchni.

– Chodź, wędrowcze. Osuszysz się przy piecu. Przepraszam za Krilla,  wszyscy 
jesteśmy podminowani przed sezonem burz.

– Ależ nie ma za co przepraszać. – Mag z przyjemnością pozbył się mokrego 
płaszcza, odłożył kapelusz na przypiecek i wystawił tyłek do ciepła. – Nie jestem 
bez winy… – urwał.

Tilda ze skupieniem przyglądała się jego twarzy, teraz doskonale widocznej.
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– Cholera, tyś chyba faktycznie jest Serronita. Nie żebym kiedykolwiek 
jakiegoś widziała, ale w księdze wyspy podobne mazaje były.

– A to… źle, jakbym był? – Agion przywołał najszczerszy ze swoich uśmiechów.
Westchnęła i usiadła na zydelku koło pieca. Zanim udzieliła odpowiedzi, 

nabiła fajkę. Mag rozluźnił się – w gestach wielkiej kobiety nie było zdener-
wowa nia, a ona sama wydawała się nastawiona przynajmniej neutralnie.

– Powiedzmy, że poważnie traktujemy tu pogodę i nie potrzeba nam osoby, 
która w niej grzebie. Jeden raz wystarczył.

– No bez przesady, co może nabroić jeden mały mag? – zapytał niewinnie, 
jakby sam swego czasu nie zalał kotliny deszczówką tylko dlatego, że mu się nie 
chciało do niej schodzić.

– Mag? Jaki mag? Nam nasrała sama Serrona. – Tilda dołożyła spokojnie 
do pieca aromatycznego drewna i paru ziół. Zaciągnęła się fajką i wypuściła 
dym nosem, uważnie przyglądając się Agionowi, który zbladł i zacisnął 
pięści. – To przez nią mamy te burze.

– Z tego, co wiem, burze to zjawisko całkiem naturalne i zdarza się dość 
często… – zaczął Agion, ale karczmarka przerwała mu machnięciem ręki.

– Wszystkie burze na Oceanie Lustrzanym są magiczne. Każda jedna.
– Niemożliwe! Nikt nie ma takiej mocy, żeby ciągle sterować nur-

tem magii w ten sposób! Tak duże zaklęcie ma masę efektów ubocz-
nych, które  trzeba kontrować magią, to jest cholernie skomplikowane 
i po paru  dniach mózg maga byłby mokrą, cuchnącą bagnem papką! Nikt nie 
jest tak potężny.

– O, ależ jest ktoś taki. Na przykład chorobliwie zazdrosna bogini pogody.
– Łżesz! – ryknął Agion i przypadł do Tildy, zaciskając dłonie 

na jej przed ramionach. Palce z trudem wbijały się w grubą, ciemną, 
sprężystą skórę. –  Serrona… nie jest… Nie potrafiłaby. Ona nie karze, tylko 
 naucza.  Zawsze stoi za tym jakaś kretyńska, pozbawiona emocji,  upierdliwa 
jak  wrzód na dupie logika, zawsze. Możesz powiedzieć, że jest zimną, 
wyrachowaną suką, że ma żwir zamiast serca, ale nigdy, przenigdy nie mów, 
że jest mściwa – Zgrzytnął zębami i zbliżył twarz do karczmarki.

Ta spokojnie dmuchnęła dymem prosto w wypełnione wściekłością 
oczy  Agiona.

– Jak pozmywasz gary, to ci opowiem. I nocleg dorzucę w gratisie, o ile rano 
ogarniesz jajecznicę – powiedziała niewzruszona jego wybuchem.

Mag na sztywnych nogach podszedł do zmywaka. Nadal był wściekły, 
ale złość powoli ustępowała ciekawości. Zanurzył dłonie w mydlinach 
i przykazał sobie, że będzie grzecznie słuchał i nie oceniał.

– Pucu-pucu, myju-myju, ogarnę jajecznicę. Opowiadaj.
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Tilda pyknęła z fajeczki i zaczęła opowieść. Jej głos zmienił się, wpadł w tę 
charakterystyczną dla wszystkich gawędziarzy melodię, od której robiło się 
 dobrze i sennie.

– Dawnymi czasami Ocean Lustrzany zamieszkiwali jeno Syreni, władcy 
oceanów, istoty o zimnych dłoniach i sercach. Dawno zapomnieli swoich bogów, 
pogrzebali ich w ciemnościach na dnie wód, gdzie ci dokonali swego żywota. 
Jednakże jednego dnia niebiosa się otworzyły i przybyli ludzie. Najpierw bada-
cze z mądrymi księgami, później osadnicy z ich obcym drewnem i zwierzętami, 
Wbili kilofy i rozdarli ziemię Marai, przez co skierowały się na nich gniewne 
oczy Syrenów. Lądowi i morscy od razu zapałali do siebie nienawiścią, a skały 
i woda często barwiły się od przelanej krwi.

Zrobiła przerwę dla nabrania oddechu, a Agion przewrócił oczami. Liczył 
na coś bardziej oryginalnego niż zwykłą historyjkę o zwaśnionych rodach. 
Słyszał tę opowieść setki razy, z małymi wariacjami. Ani chybi zaraz pojawi się 
łzawy wątek zakazanej miło…

– I wtedy właśnie Terion, ludzki mężczyzna, pokochał powabną Malię 
z syreniego rodu… – kontynuowała Tilda.

Agion parsknął. Starał się zamaskować to pluskiem wody, ale gospody-
ni usłyszała.

Westchnęła.
– Ech, zapomniałam, żeś mag a nie turysta, próbowałam ci zasunąć głodne 

kawałki2 o tragicznej miłości, która sprowadziła bogów na ziemię i tak dalej. 
Większość ciekawskich, która się tu pęta, pewnie by to łyknęła jak syrena rybę, 
ale nie serrończyk.

– Możesz się łaskawie odpogodzić od mojego serronizmu?
– No dobra, to z innej strony – podjęła opowieść, tym razem normalnym 

głosem. – To, co wiedzą ludzie na temat początku burz, przekazywane jest od 
tak dawna, że ciężko rozpoznać, co jest prawdą, a co gadką stworzoną na potrze-
by turystów. Początki osadnictwa nie były sielankowe, a kiedy ścierają się dwie 
tak różne kultury, konflikty są nieuniknione. Ludzie naruszali tereny łowieckie 
syren, syreny psuły sieci… Wiesz, normalna śpiewka. Pewnie polała się krew, 
ktoś komuś dał w mordę. Ale generalnie ocean jest dużo większy niż te parę 
 skrawków lądu zdatnych do zamieszkania, więc po prostu się dogadali.

– Co z Serroną?
– Aleś ty niecierpliwy… Już mówię, już. Oba ludy powoli zaczęły się dogadywać 

i pewnie zaczęły się tworzyć mieszane związki ludzko–syrenie. Wszystko 
grało, dopóki nie przybyła Serrona. Zakochała się w chłopaku, a ten odrzucił 
jej awanse, bo kochał się w syrenie. Bogini naszła ich podczas figli, wkurzyła 

zasunąć głodne kawałki – opowiadać bzdury, głupstwa2
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się i wywołała wieczne burze, a przy okazji zrobiła tak, że skoro syrenki takie 
 chutliwe, to za karę mogą mieć dzieci tylko z ludźmi.

– A ludziom co zrobiła? – zapytał Agion, wbrew sobie zaciekawiony.
– Ludziom… Cóż, naszym kobitom… no. Niby to samo, że też z syrena-

mi – przyznała niechętnie. – Ale z naszymi chłopami czasem się da, choć trud-
niej. I z turystami, to już częściej, ale co drugi to ladaco3. Mówiąc wprost, mamy 
tu zwyczaj, że jak się chce pobaraszkować, to się idzie na Skałę Małżonków i ma-
gia już jakoś sama działa tak, że przypływa, kto akurat jest chętny – prychnęła 
ze złością. – No to teraz już wiesz, czemu nie lubimy tu serronitów. Przez tę 
waszą boginię mamy burze i kłopoty z rodzeniem dzieci. Nie wiem, po co żeś tu 
przylazł, ale lepiej będzie, jak szybko wrócisz tam, skąd przyszedłeś.

Agion zacisnął palce na jutowej myjce. Zapadło milczenie wypełnione od-
głosem drapania sznura o metal patelni. Nagle odwrócił się do karczmarki.

– Jestem pewien, że ta historia to stek bzdur. Serrona nigdy by czegoś takiego 
nie uczyniła – wycedził z niezachwianą pewnością.

Tilda poruszyła się niespokojnie pod wpływem jasnozielonych oczu.
– Poproszę o pokój i zostawienie mnie samego. Wybacz, ale nie będę ci już 

pomagał przy zmywaniu. Za posiłek i pobyt zapłacę dziś wieczorem.
Mierzyli się przez chwilę wzrokiem, bez wrogości. Tilda obserwowała fiole-

towe linie tatuażu na brązowej skórze, zmarszczki wokół oczu, jasne, srebrzyste 
kosmyki włosów ocieniające twarz. Wytrzymała spojrzenie Agiona, wreszcie 
przymknęła powieki i skinęła pojednawczo.

– Zaraz przy wejściu są schody. Idź do trzeciego pokoju, klucz jest w zamku. 
Ktoś przyniesie ci strawę. Ponawiam jednak prośbę, abyś opuścił naszą wyspę.

– Dziękuję za gościnę – odpowiedział, zbierając swoje ubranie. – Zrobię, 
jak sobie życzysz, Tildo. Odejdę jutro z samego rana – obiecał i pośpiesznie 
wyszedł z kuchni.

Szedł przez salę z dumnie podniesioną głową. Wszyscy mieli okazję dobrze 
przyjrzeć się jego skórze. Po chwili po sali poniósł się pomruk niezadowolenia, 
wyraźnie jednak podszyty strachem. U podnóża schodów odwrócił się do zgro-
madzonych i wykonał lekki ukłon, po czym udał się do pokoju.

Cholerni kupcy, którzy handlowali trawami lustrzanymi! Nagadali mu o  lustrze 
oceanu i falujących trawach, narobili smaka smęceniem, jak żałują, że nie oglądali 
Marai podczas sezonu burz. I nikt, do ciężkiej, zgniłej i śmierdzącej kapusty, nie 
pisnął nawet o tych całych igraszkach z syrenami! To powinna być pierwsza 
 informacja, jakiej się udziela kolegom, prawda?

Zamknął za sobą drzwi, rzucił torbę w kąt i padł w ubraniu na łóżko. Sprawa 
z Serroną nie dawała mu spokoju, a magiczny głód tylko wzmagał rozdrażnienie, 

 ladaco – człowiek nieodpowiedzialny i lekkomyślny3
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więc rzucał się i wiercił ze zniecierpliwieniem na miękkim materacu. Musiał 
 sobie to wszystko poukładać.

Jego bogini preferowała proste rozwiązania. Bądźmy szczerzy, nie grzeszyła 
subtelnością. Uznał, że to całkiem do niej podobne, mogła wyciąć mieszkańcom 
taki numer, jak z tymi dziećmi na krzyż. Ale zazdrość? Wykluczone. Chociaż 
i tak bardziej prawdopodobne niż to, że Serrona zakochała się w człowieku… ba, 
w kimkolwiek. Gardziła wszelką namiętnością, bo po prostu jej nie rozumiała. 
Obce jej były emocje. Zawsze, odkąd pamiętał, traktowała je jako nieznośne 
przeszkody na drodze do zaprowadzenia porządku. Magię traktowała jako zło 
konieczne i dawała jej tylko tyle, żeby wypełnić kontrakt, ani kawałka więcej. 
Nie mógł uwierzyć, żeby zadziałała nie dość, że pochopnie, to jeszcze używając 
magii w tak… hojny sposób.

Z drugiej strony, jeśli wszystkie burze są tu magiczne, coś musiało się zdarzyć.
Agion zamknął oczy i spróbował delikatnie wysondować, jakiego rodzaju 

magia rządzi tym światem. Zazwyczaj starał się tego unikać, właśnie ze względu 
na szacunek dla boskiego gospodarza danego miejsca. Na szczęście wystarczy 
być ostrożnym i nie wchodzić za głęboko w magiczny nurt tej konkretnej odnogi 
Rzeki, żeby mniej więcej rozpoznać rządzące nią prawidła.

Delikatnie uchylił wrota swojej magicznej jaźni, miał jednak wrażenie, 
że trafił stopą w rzadkie błoto. Zdarzało się to w starych światach. Może trzeba 
się skoncentrować nieco bardziej…

Rozległo się ciche pukanie. Agion prychnął, zdekoncentrowany i zły. Odebrał 
od kelnerki miskę gulaszu i kufel piwa. Nie zdążył podziękować, tak szybko się 
zmyła. Westchnął z rezygnacją, usiadł przy oknie i zaczął pałaszować potrawę, 
rozmyślając ponuro o przyszłości. Z wrogim nastawieniem tubylców do Serro-
nitów nie uda mu się ani załapać na magiczny kontrakt, ani wyjaśnić, o co  chodzi 
z Serroną i tym miejscem. Chyba że… posłucha, co ma do powiedzenia druga 
strona konfliktu.

Poczuł przyjemny dreszczyk emocji. Tak, to mogło się udać! Trzeba dorwać 
jakąś syrenę i porządnie ją wypytać. Do tego będzie potrzebował magii. Znalazł 
torbę i wydobył z niej włosie jednorożca. Owinął je sobie wokół palców 
i otworzył się na przepływ mocy. Miłe ciepło rozlało się po jego ciele, od opusz-
ków palców do łokcia i wyżej. Powinien przestać, ale kusiło go, by zaciągnąć 
jeszcze odrobinkę. Tyle, żeby mieć małą nadwyżkę na wszelki wypadek. Jeszcze 
kawałeczek. Naprawdę tyci-tyci…

Przerwał, kiedy włosie rozpadło się w pył, ale był zbyt pełen magii, żeby 
się przejmować, że właśnie roztrwonił roczny zarobek. Magia buzowała 
w mięśniach i kościach, uderzała do głowy i wprowadzała w ten błogi stan jak 
po pierwszym pucharze wina.
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Podszedł znów do okna, zataczając się tylko odrobinę. Chwilę siłował 
się z zamknięciem, a kiedy uchylił okiennice, uderzenie wiatru prawie go 
odepchnęło. Niezrażony zaczął się gramolić przez parapet. Okno było  szerokie, 
jego tyłek zaś wąski, więc przelazł bez trudu. Skoczył, walcząc z wiatrem, 
a właściwie zleciał. Na szczęście miękkie trawy Marai złagodziły upadek.

Agion wstał, owinął się płaszczem, wzmocnił się prostym zaklęciem ochron-
nym i ruszył przed siebie. Gdzie iść, żeby spotkać syrenę? Wiadomo, że na brzeg, 
ale raczej z dala od ludzi. Warto byłoby się rozejrzeć. Pobliskie wzgórza, okalające 
zatokę niczym poszarpane brzegi filiżanki, tak samo gładkie i strome, wydawały 
się dobrym punktem obserwacyjnym, dlatego ruszył w ich stronę.

Chwilę kluczył między zabudowaniami gospodarczymi, wreszcie odnalazł 
ścieżkę pod górę. Czym prędzej wyszedł poza osiedle i zaklął, uderzony pod-
muchem. Tu, na otwartej przestrzeni, wiatr rozpędzał się bez przeszkód 
i bezlitośnie kąsał go zimnem, szarpał i próbował zerwać kapelusz. Agion toczył 
się przez krajobraz niczym mała, pijana kulka.

Ścieżka pięła się pod górę dość łagodnie, na szczyt grani dotarł praktycznie 
bez zadyszki. Wystawił głowę ponad linię skał i prawie ją stracił w porywie 
wiatru. Tam to dopiero wiało!, pomyślał. Rzucił zaklęcie ogrzewające, dołożył 
małe ujarzmianie wiatru. Przez moment kusiło go, by złapać podmuchy i dać 
się ponieść gdziekolwiek, dalej, wyżej… Nie. Przyszedł tu szukać odpowiedzi, 
 latanie poczeka.

Otoczony bańką już przyjaznego powiewu przekroczył grań. Tu ścieżka 
leciała w dół na zbity pysk, lawirując jak szalona między skałami. Agion 
zatrzymał się i powiódł wzrokiem po okolicy, z przyjemnością kontemplując 
kontrast między wnętrzem i zewnętrzem „filiżanki”. Ktokolwiek zbudował ten 
świat był mistrzem surowego piękna.

Ruszył w dół, między skały. Nie wybierał kierunku, po prostu poddał się 
drodze, od czasu do czasu unikając smagnięć długimi pasmami traw. Nie zawsze 
się to udawało, więc Agiona piekło ucho i policzek. Trawy Marai były naprawdę 
wysokie, sprężyste i silne. Jednak nawet mimo bólu żałował, że nie ma ich więcej 
w okolicy.

Rozważania przerwał mu dźwięk wybijający się ponad wszechobecny 
szum fal i wycie wiatru. Całkiem niedaleko ktoś śpiewał, a głos dobiegał 
wyraźnie od strony morza. Rzucił się w tamtą stronę. Niestety droga urywała 
się nagle na brzegu skały. Agion zerknął w dół i dostrzegł usypisko, w które się 
zamieniła, zaj mując spory kawałek plaży, wąski języczek złoto-czarnego piasku, 
wściekle atakowanego przez fale. Nie wahał się ani chwili, pomagając sobie 
magią, zeskoczył ze skarpy ze wzrokiem utkwionym w postać, którą dostrzegł 
wśród fal.

– Heeej, ty taaam! – zawołał radośnie.
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Syrena przerwała pieśń i odwróciła się gwałtownie. Na ślicznej twarzyczce 
pojawił się grymas.

– Znowu ty?
– Znowu ja! – ucieszył się Agion. Dobrze jest zobaczyć znajomą twarz, nawet 

wypełnioną złością.
– Pieprzony turysta – warknęła.
– No nie, pieprzenia nie było, o ile pamiętam – odpyskował odruchowo. – Proszę 

mi wybaczyć, łaskawa pani, jeśli uraziłem, ale twój śpiew był zbyt piękny, żeby 
nie zboczyć z trasy. Proszę, nie przerywaj. Nie będę przeszkadzał – powiedział, 
używając swojego najmilszego tonu.

Patrzyła na niego podejrzliwie, zaciskając wargi w wąską linię. Agion usiadł 
na mokrym piasku, całym sobą sygnalizując, że nie zamierza się nigdzie ruszyć. 
Dziewczyna zerknęła na niego, za jego plecy i fuknęła:

– Niech ci będzie. Ale nie wtrącaj się!
– Nie mam najmniejszego zamiaru – skłamał. Dokładnie taki miał zamiar, 

jeśli tylko stanie się coś interesującego.
Odwróciła się plecami do brzegu i podjęła pieśń. Obserwował ją przez 

chwilę, urzeczony kontrastem między szalejącą naturą a kruchością dziewczyny. 
Śpiewała, a on rozpoznawał pradawne słowa formujące się powoli w zaklęcie. 
Jak ono się napełniało? Musiał koniecznie sprawdzić, co było źródłem tutej-
szej mocy.

Odważył się otworzyć szerzej świadomość, zanurzył ręce w piasku, powoli 
pozwalając własnej magii splątać się z tą, która powinna niespiesznie sączyć 
się dookoła.

Poczuł szarpnięcie, jakby włożył ręce do szalonego  strumienia. Pieśń gwał-
townie zasysała moc z całej okolicy. Cofnął się odruchowo, próbując wydostać 
się z nurtu na jakieś spokojniejsze wody, utrzymać świadomość na powierz-
chni oceanu magii. Zamiast tego znalazł niewielką wysepkę otoczoną silnymi 
zaklęciami ochronnymi. Idealne miejsce, żeby ukryć coś naprawdę intere-
sującego. Oczywiście wzbudziło to jego ciekawość, nie byłby sobą, gdyby nie 
poszedł tego sprawdzić.

Agion ocknął się z półtransu, otrzepał z piasku dłonie i płaszcz. Odwrócił się 
i dostrzegł szczelinę w skale, teraz prawie zasypaną przez osuwisko. Zerknął 
na syrenę. Nadal śpiewała, mocno skoncentrowana na swoim zajęciu. Paroma 
skokami znalazł się przy wejściu i wślizgnął się do środka, gdzie znalazł skalną 
nieckę wypełnioną srebrzystymi kulami wielkości pięści. Nie było ich dużo, 
może sześć, siedem. Sięgnął w ich stronę i poczuł przyjemne mrowienie czarów 
ochronnych na skórze. Dotknął kuli i syknął z bólu. Nie cofnął jednak palców, 
rozkoszując się ostrym, palącym ogniem czystej esencji magicznej. Jedna taka 
kula… Wystarczy jedna! Pół roku zapasu, jak nie więcej.
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– Biedne, zagubione maleństwa… Wujek Agion z chęcią się wami 
 zajmie – zamruczał z czułością i pożądaniem.

– Ej, ty! Zostaw moją magię, przybłędo! – Ostry głos przedarł się przez upojne 
wizje życia bez konieczności zawierania kontraktów.

Agion otrzeźwiał. Cofnął rękę, powoli, z niechęcią. Odchrząknął i powolutku 
odwrócił się do syreny, podnosząc puste dłonie.

– Ponownie przepraszam! Ładne było i świeciło, taka niewinna ciekawość, 
nie miałem złych zamiarów!

– Wyłaź, natychmiast, ty… – rzuciła słowem w nieznanym języku.
Obelgi wszędzie brzmią podobnie, dlatego nie miał problemu ze 

 zrozumieniem. Ostrożnie skierował się do wyjścia. Syrena przepuściła go, 
po czym niezgrabnie pokuśtykała w stronę niecki. Stanęła między nim a  kulami. 
Agion zatrzymał się, bezczelnie gapiąc się na jej nogi, w ułamku sekundy 
bardziej zaciekawiony anatomią niż przejęty jej złością.

Nogi dziewczyny, choć trochę krzywe, przypominały ludzkie, ale każda miała 
z boku coś w rodzaju giętkiej płetwy, od biodra aż po kostkę. Cienka błona 
zawijała się lekko i wyglądało na to, że podczas pływania szczelnie otula dolne 
kończyny, tworząc złudzenie ogona. Czyli jednak nóżki!

Sapnął z zadowoleniem, bo rozwiązał poranną zagadkę. Tym samym zwrócił 
na siebie jej uwagę. Syknęła, odganiając go gestami, więc opuścił jaskinię.

Stanął na tyle daleko od wejścia, na ile pozwoliła ograniczona przestrzeń 
plaży. Syrena wyszła chwilę później. Agion otworzył usta, by wypowiedzieć kolej-
ne przeprosiny, ale przez okolicę przetoczył się potężny grom. Syrenka spojrzała 
w górę i zaklęła głośno. W pośpiechu udała się w stronę wody, niezgrabnie 
kołysząc się i tracąc równowagę. Dopiero wśród fal odzyskała pewność ruchów. 
Zaczęła głośno śpiewać i gestykulować, żeby uspokoić morze.

Niebo pociemniało jeszcze bardziej, a chmury przybrały ponury, groźny 
wygląd. Obserwował kształtujące się zjawisko. Wzbudziło w nim tak wielki 
zachwyt, że wymknęło mu się westchnienie. Zaklęcia burzowe dopiero się 
formowały, ale rozpoznawał je tak, jak się poznaje charakter pisma ukochanej 
osoby. Ta magia miała w sobie rękę Serrony, była tak cudownie praktyczna 
i wydajna, tak odmienna od jego zaklęć. Jego zawsze ponosiła fantazja i chęć 
sprawdzenia, co się stanie, jeśli trochę zmieni zaklęcie.

Usadowił się wygodnie na piasku. Upajał wzrok wirami pełnymi mocy, które 
pchały chmury, ściskały parę wodną, kotłowały się niczym wściekłe zwierzęta. 
To było stare, bardzo stare zaklęcie. Składało się z formuł, które nawet on zdążył 
zapomnieć. Zaśmiał się cichutko sam do siebie na wspomnienie  dziwacznego 
języka, którym były zapisane. Pokraczny, szorstki, ale jakże pełen dwuznaczności, 
niuansów. Idealny do pisania poezji i tworzenia czarów.
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Myśl o poezji kazała mu uważniej spojrzeć na dziewczynę i wsłuchać się 
w to, co śpiewała. Teraz, kiedy wiedział, czego szuka, dawno zapomniane 
słowa wypłynęły z mroków niepamięci, wygrzebując bolesne wspomnienia. 
Rozpoznał, co recytuje dziewczyna i zrobiło mu się trochę niedobrze. Nikt nie 
powinien wypowiadać tych wersów na głos.

Ciało syreny zaczęło jarzyć się delikatnym blaskiem, identycznym jak to, 
które wcześniej widział w kulach w jaskini. Wyglądało na to, że próbowała zebrać 
moc zdolną przeciwstawić się burzy… Nie! Zdolną przechwycić część magii 
szalejącej na nieboskłonie. Zerknął w górę, by zobaczyć, jak wygląda  ma giczna 
odpowiedź na recytację.

Jego ciało samo wyrywało się ku spienionym falom. Dziewczyna zagarniała 
magię z otoczenia, ale to, co wisiało powyżej, było kilkanaście razy potężniejsze. 
Jeśli spadnie, zabije ją na miejscu. Agion w biegu splatał zaklęcia ochronne, 
czując w kościach, że nie zdąży, że to wszystko na nic i tylko marnuje swoją magię.

Runął do wody. Słone fale zalewały mu twarz, kiedy nieporadnie podążał 
w stronę syreny. Nie zwracała na niego uwagi, pochłonięta przez dziwną pieśń. 

Matheo JBT – unsplash.com
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Agion czuł, że zaraz przestanie sięgać stopami dna, ale na szczęście miał syrenę 
na wyciągnięcie ręki. Złapał ją za ramię. Parzyła. Szarpnął, poddała się jak szma-
ciana lalka. Jej usta poruszały się nieustannie, wypowiadając słowa w starym, 
przeklętym języku, którego wolałby nie pamiętać.

Agion zaklął i ponownie szarpnął dziewczynę, holował ją do brzegu. 
Czuł, że burzowe zaklęcie jest na skraju załamania. Błysnęło, piorun uderzył tuż 
obok. Zaklęcia ochronne Agiona rozpadły się w mgnieniu oka, ale na razie byli 
bezpieczni. Drugiego uderzenia nie wytrzymają.

Jedyne, co pozostało, to pomóc jej dokończyć ten dziwny rytuał. Gdyby nie 
przeszkadzał, być może zdążyłaby poskładać coś, co zatrzymałoby burzę, zanim 
ta by ją zabiła… Był jej coś winien. Z głęboką, wręcz fizyczną niechęcią, zaczął 
oddawać swoją magię, szepcząc razem z nią kolejne zwrotki wiersza.

Wyładowanie, jakie chwilę potem runęło im na głowy, powinno zabić, 
z jakiegoś jednak powodu tylko się prześlizgnęło przez ich ciała i umysły. 
 Agion zrozumiał, że są bezpieczni i w ułamku sekundy otworzył się na burzową 
magię, bezczelnie kradnąc moc przeznaczoną dla syreny. Jednak nawet on 
nie potrafił wciągnąć całości. Opity magią wyciągnął przytomniejącą powoli 
dziewczynę na brzeg i padł na piasek obok, szczęśliwy jak prosię w deszczu.

Burza zagrzmiała jeszcze parę razy, ale wyraźnie straciła na impecie. Chmury 
powoli odpłynęły w dal, nie racząc ich nawet skąpym deszczem.

Syrena podźwignęła się na rękach i zaczęła kaszleć, wypluwając wodę. 
Klepnął ją w plecy, a ta tym razem wyrzuciła z siebie świetlistą kulkę, która 
zaczęła intensywnie zasysać moc z okolicy, w tym z Agiona.

– Ej! – prychnął i odsunął się, przyciskając ręce do piersi w obronnym 
geście. – Moje!

Zaśmiała się nieco chrapliwie.
– Na kamienie też krzyczysz?
– Tylko na takie, które kradną magię. Weź to ode mnie!
– Och, jeśli ktoś jest złodziejem, to raczej ty, turysto – rzuciła, ale nie za-

brzmiało to wrogo. – Ładnie to tak podczepiać się pod rytuał?
Syrena chwyciła kulkę oburącz i zaniosła do jaskini. Po dłuższej chwili 

wróciła i usiadła koło Agiona, który z zadowoleniem stwierdził, że pod skórą 
 buzuje w nim cudowna nadwyżka mocy. Mag zerknął na nią z psotnym błyskiem 
w oku.

– Oj tam, zaraz „podczepiać się”. Ten rytuał to zdecydowanie lepsza forma 
rozrywki, niż uprawianie miłości na twardej skale.

– Mówisz tak tylko dlatego, że nie spróbowałeś obu – zachichotała. – Choć my 
wolimy to robić w wodzie albo na plaży. Nie mówiąc o tym, że pogoda zazwyczaj 
bywa lepsza.
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Przyjrzał się jej uważniej. Miała zaczerwienione policzki i rozbawione 
 spojrzenie. Widocznie magia miała na nią podobny wpływ, co na Agiona.

– No właśnie, jak to jest z tym całym seksem? – zapytał, wykorzystując dobry 
humor dziewczyny. – Kompletnie nie rozumiem tego zwyczaju.

– Nie rozumiesz, o co chodzi z seksem? To taka przyjemna czynność, 
ludzie pocierają swoje genitalia… o tak. Albo tak. – Machała rękami, obrazując 
 poszczególne czynności. – Koniecznie musisz spróbować, no rewelacja, 
mówię ci – dodała przekornie.

Agion przewrócił oczami.
– Dziewczyno, litości. O sens całego tego rytuału mi chodzi. Magiczny  dzwon 

wzywa cię do kupy kamieni, gdzie stoi jakiś wyszczerzony debil i tak o, po  prostu, 
hyc i do dzieła?

– Pff – prychnęła. – Nie z każdym się idzie, musi się przynajmniej na pierwszy 
rzut oka spodobać. Dzwon to zaproszenie, a nie przymus. A ja akurat lubię 
poznawać nowych ludzi. – Uśmiechnęła się z zadowoleniem. – Poza tym jestem 
naprawdę dobra w zbieraniu magii. Bo wiesz, niedługo Malia się obudzi, trza jej 
kulek narobić. Jesteś pewien, że nie masz ochoty spróbować? – Oblizała wargi 
z apetytem, lustrując ciało Agiona.

Mag z rosnącą przyjemnością przyglądał się syreniej twarzy, szczerej 
i pewnej swojej racji, z małym noskiem i nieco zbyt ostrymi ząbkami ukrytymi 
za zielonkawymi ustami. Nie potrafił jednak odpuścić, musiał dopytać o Serronę.

– Słyszałem, że te burze to zemsta ludzkiej bogini, która nakryła ukochanego 
z syrenką. Zamordowała ich oboje, a światu zesłała burze.

– Taaak? – zdziwiła się dziewczyna. – Bez sensu, przecież to od niej mamy 
umiejętność zbierania mocy. I żeby o chłopa się kłócić? Ludzie dziwne są. 
Bez urazy.

– Bez urazy – powtórzył, nie wnikając, czy głupotą jest kłócić się w ogóle, 
czy konkretnie o chłopa. – To jak było?

– A bo ja wiem. – Wzruszyła ramionami. – Ja wiem tylko, że w tym roku 
to moja kolej na rytuał. Zbieram magię i robię z niej kulki, recytując zaklęcia, 
a w pewnym momencie Malia do mnie przybędzie i wyrównamy morze, ziemię 
i powietrze. – Pokręciła głową. – Ale że takie głupoty wygadujecie, że zemsta 
za kochanka? Głupiutcy jesteście. Ale i tak was, ludzi, lubię, wiesz? – powiedziała 
ze śmiechem, zgrabnie przysunęła się do maga i pocałowała go w policzek. –  Takie 
rybki-pocieszki z was.

Agion drgnął, ale nie dlatego, że usta panny były zaskakująco ciepłe, a ona 
sama przyjemnie pachniała morską bryzą. Owszem, niespodziewana bliskość 
miała nieśmiałe fizyczne konsekwencje, ale tym razem zareagowały jego 
magicz ne zmysły. Wokół pięknej nieznajomej formował się czar, na razie lekko 
zary sowany, jednak przy odpowiednim napełnieniu mocą…
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Wyciągnął dłoń i nie tak całkiem niewinnie pogłaskał syrenę po policzku. 
Zżerała go ciekawość, pragnienie poznania czaru było zdecydowanie większe, 
niż niechęć do rozstawania się z magią. Dziewczyna zamruczała z zadowole-
niem i wdzięcznie nadstawiła się do dalszych pieszczot. Pocałował ją, koncen-
trując się na wysyłaniu mocy ku zaklęciu.

Magia grawitowała ku węzłowi wokół jej serca. Agion położył dłoń na małej, 
jędrnej piersi i, bezczelnie udając pieszczotę, skierował moc wprost w zaklęcie, 
które go zaciekawiło. Było zachwycające, solidne jak kamienne mosty, oszczędne 
w środkach, doskonale zrównoważone, a równocześnie wielopiętrowe 
i  skomplikowane jak koronka Arylli.

Wypełnił konstrukcję, prawie bez żalu pozbawiając się mocy. Zalśniło 
pod skórą syreny, która odsunęła się z cichym westchnieniem. Agion nie potrafił 
się powstrzymać. Wyciągnął dłoń i z czułością wodził po zaklęciu wzro-
kiem oraz palcami, kreśląc na jej twarzy linie. Zamrugała.

– Terion? – zapytała nieśmiało.
Nie do końca przytomny próbował skoncentrować się na dziewczynie.
– Hm? Nie, Agion. – Momentalnie się zreflektował. – Przepraszam, nawet nie 

znam twojego imienia.
– Malia – przedstawiła się i wysunęła z objęć maga.
Poszło jej to dość łatwo, bo Agion tkwił w lekkim osłupieniu, zachwycony 

działaniem czaru. Przywołał właśnie pradawną istotę, która na pewno zna 
odpowiedzi na większość nurtujących go kwestii. Nie ma wspanialszej nagrody 
niż zaspokojenie ciekawości.

– Wybacz, pani, nie zauważyłem twojego przybycia. – Uchylił szar-
mancko  kapelusz.

Malia przekrzywiła głowę jak ciekawski ptaszek.
– Wyglądasz trochę jak Terion. On też miał takie piękne wzory na twarzy. 

Ach, to pewnie dlatego się obudziłam. – Przeciągnęła się.
Agion przyglądał się jej, promieniejąc szczęściem. Żywy czar! Syrena 

wyglądała ciągle tak samo, ale obudzona w niej zaklęciem Malia była zupełnie 
inna. Widać to było w każdym wykonywanym przez nią geście.

– Obudziłeś mnie za wcześnie. Jeszcze nie ma wszystkich magicznych kul. 
Wróć, jak będzie ich wystarczająco.

– Zaczekaj! – zawołał i chwycił ją za ręce, gotów siłą zatrzymać odpływ mocy 
z czaru. – Opowiedz mi o Serronie. Proszę. Opowiedz mi, jak to naprawdę było.

– Kiedy ja powinnam poczekać, aż będzie wystarczająco dużo dzieci magii…
– Dam ci magię – zadeklarował z mocą. – Tylko mi o niej opowiedz. O  Serronie.
Zwróciła jasne, niewinne spojrzenie na jego twarz.
– Mówisz o magicznym kontrakcie? Takim… Magia za opowieść?
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Agion zagryzł wargi. Podła część jego natury znowu doszła do głosu. Mógłby 
oddać całą magię ot tak, ale jeśli zawarliby kontrakt…

– Tak. Magiczny kontrakt. Równowartość magii, którą mam w sobie, za twoją 
opowieść. – Odsunął się, by stworzyć wrażenie, że mu nie zależy, choć wszystko 
w nim krzyczało z pożądania mocy.

– Dobrze – zgodziła się ufnie Malia. – Jak to się robi?
– Zacznij od „Agionie, magu Serrony” i potem wypowiedz życzenie: „daj mi 

równowartość twojej magii, jaką masz w sobie” – poinstruował ją dokładnie. 
Czuł się podle, bo nie powinien nawet sugerować treści życzenia… ale okazja 
była zbyt kusząca. – Ja wtedy podam cenę, a ty możesz się zgodzić albo i nie.

– Dobrze. Agionie, magu Serrony, daj mi równowartość twojej magii, jaką 
masz w sobie – wyrecytowała.

– Zlecenie kontraktu przyjęte. Cel: przekazanie Malii równowartości 
potencjału magicznego Agiona, maga Serrony. Cena…

Jego oczy pociemniały, kiedy poczuł, że otwiera się dla niego brama mocy, 
a wraz z nią powinna nadejść propozycja ceny. Tym razem nie nadeszła 
i zrozumiał naturę całej tej sytuacji. Zadrżał.

Malia już raz zawarła kontrakt z boginią, a wieczne odradzanie się było ceną, 
jaką wciąż za to płaci. Mógł więc sam wybrać, czego chce w zamian. Westchnął 
i dokończył zdanie:

– Opowieść. O burzach, Terionie, magicznym kontrakcie i o Serronie. 
Tak długo, aż nie będę mieć więcej pytań.

Skinęła głową, godząc się na kontrakt. Agion poczuł, jak magia na niego 
 napie ra i próbuje się prześlizgnąć, ale powstrzymał ją całą siłą woli – po pierwsze, 
jeśli przekaże ją Malii, to syrenka zajmie się produkowaniem kulek. A po drugie, 
on sam po takim przepływie nie będzie się do niczego sensownego nadawać. 
Ciekawość znów zwyciężyła, na szczęście.

– Najpierw opowieść – zażądał. – Jak to było z tymi burzami, pamiętasz?
– Oczywiście. Zaczęły się, kiedy ludzie przeszli przez bramę. Nasi bogowie już 

dawno posnęli, zapomnieli o nas, nie miał się kto gniewać na obcych. W dodatku 
tamci byli bardzo przyjaźni, tak mi babka mówiła. Obie rasy szybko się dogadały, 
żadnych problemów nie było, no, może parę, jak to wśród żywych bywa. Za mo-
jej mamy to się pierwsze dziwne burze zaczęły, a jak ja się urodziłam, to były 
naprawdę groźne. Na lądzie wiatr i pioruny, a na wodzie takie przerażające fale, 
ludzie zaczęli umierać, bo nie mieli się gdzie schować. I głodni coraz bardziej 
byli, bo ani po ryby wypłynąć, ani zasiać niczego się nie dało. Mogli wrócić do 
swojej krainy, ale przez te burze brama, którą wcześniej bez problemu otwierali, 
nie działała jak trzeba i często zostawała zamknięta.

Wierciła się na piasku, co rusz zerkając na Agiona, na jego płaszcz i dłonie. 
Wyraźnie ciągnęło ją do magii. Mag uznał, że może troszeczkę odstąpić. Położył 
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się i rozwarł zachęcająco ramiona, co skwapliwie wykorzystała, wtulając się 
w niego wygodnie. Tętniące w niej zaklęcie liznęło mocy i uspokoiło się, a sama 
Malia się odprężyła. Była ciepła i nieziemsko gładka.

– Któregoś dnia przez bramę przeszedł mag, kapłan Serrony, do którego 
doszły słuchy o kłopotach na Oceanie Lustrzanym. Mówił, że go te burze intrygują 
i na pewno coś na nie zaradzi. Tyle, że nic mu się nie udawało – zachichotała. – Łaził 
po plaży i gadał z wszystkimi, piasek mu właził wszędzie, strasznie pocieszny 
był. Nawet ja wiedziałam, że mag z niego taki jak ze ślimaka szczupak. Był jed-
nak miły, coś tam o czarach wiedział, miał magiczną księgę… To znaczy, on 
twierdził, że to magiczna księga, dla mnie to brzmiało jak mówione pieśni.

– Wiersze – poprawił ją odruchowo.
Malia wzruszyła ramionami.
– Terion twierdził, że one przyzywają boginię, która przyjdzie i wszystko 

naprawi. Śmiesznie się te zaklęcia nazywały: „Wpadnij tu ponownie”.
– „Odwiedź mnie raz jeszcze” – znowu ją poprawił i zorientował się, 

że celowo przekręciła tytuł. Wbrew sobie zaśmiał się, bo żart, choć  prosty, 
miał w sobie jakąś psotną nutkę. – Ale nie rozmawiamy o książce, tylko 
o  burzach – upomniał syrenę.

Pokazała mu koniuszek języka, westchnęła i wróciła do opowieści.
– Widzisz, pech chciał, że podczas jednej burzy utonął chłopak, który zakochał 

się w syrenie, a ta kretynka z rozpaczy rzuciła się na skały. A kiedy umarła, 
to burza nagle ustała. Terion próbował tłumaczyć, że to zbieg okoliczności, 
że pogoda w końcu by się uspokoiła, ale ludzie wiedzieli swoje. Potem w cza-
sie kolej nej burzy zdarzył się wypadek i jeszcze raz ustała po śmierci syrena. 
Znałam go, wiesz? Strasznie zarozumiały. Pewnie się założył, że zdąży wrócić 
w głębiny, zanim trafi go piorun. No i nie zdążył.

Malia uniosła rękę i z roztargnieniem zaczęła wodzić palcami po twarzy 
 Agiona, śledząc linie jego tatuaży. Robiła to delikatnie, jednak trochę go łaskotała. 
Była w tym geście jakaś wielka czułość, od której ściskało się serce. Co zrobiłeś, 
głupi Terionie, że ta słodka dziewczyna utkwiła w środku kontraktu?, zastanawiał 
się mag, gładząc plecy syreny.

– To przesądziło sprawę. Przyszła następna burza, ludzie wybrali się na plażę, 
ale Terion ostrzegł nas krzykiem. Trochę go potarmosili, ale wrócili do domu. 
A Terion obiecał mi, że dowie się, czemu powstają burze i co trzeba zrobić, 
żeby je uspokoić bez robienia komukolwiek krzywdy. Zmienił się, zmizerniał. 
Czytał zaklęcia, wymachiwał rękami, tropił łowców syren, a wieczorami siedział 
w jaskini, tej za nami. I ciągle czytał i czytał te zaklęcia, na głos, do znudzenia. 
Nie rozumiałam ich, ale kiedy on je wypowiadał, to były najpiękniejsze słowa 
na świecie. – Westchnęła ze smutkiem.

Agion pocałował czubek jej głowy, a ona wtuliła się w niego mocniej.
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– I któregoś dnia znaleźli go i pobili, tak po prostu. Zostawili go, a on nie miał 
siły wydostać się przed przypływem.

Jej głos stał się cichy i smutny. Objął ją mocno. Pomyślał, że jednak zażądał 
zbyt wysokiej ceny za tę nędzną garstkę magii.

– Znalazłam go, wiesz? Jakby był zdrowy i silny, to by wytrzymał, bo woda 
nigdy nie dociera do samego sklepienia jaskini, ale on prawie nic nie jadł i był 
poraniony, więc potrzebował pomocy. Próbowałam go utrzymać, ale był taki 
strasznie ciężki… Naprawdę się starałam!

Agion poczuł ciepłą wilgoć na swojej szyi.
– Wierzę, dziewczyno, wierzę. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś, a nawet 

więcej – szeptał.
– A on… A on… zamiast się pożegnać… – chlipała. – Wciąż tylko recytował 

te głupie zaklęcia, jedno za drugim, w kółko i w kółko, aż się nauczyłam ich 
na pamięć. Patrzył na mnie i gadał, a ja mu mówiłam, żeby oszczędzał powi-
etrze. Nie słuchał i w końcu musiałam go puścić, bo był taki ciężki… Tak strasznie 
ciężki… Krzyczałam pod wodą, przeklinałam jego, ludzi, boginię, burze… 
Wszystkich. On niczemu nie zawinił. On tylko chciał pomóc. To nie powinno się 
było stać! – krzyknęła i uderzyła piąstką w pierś Agiona.

– Oczywiście, że nie powinno – zgodził się.
Świat byłby o tyle piękniejszy, gdyby złe rzeczy przydarzały się tylko złym 

ludziom, pomyślał.
– I wiesz co? I jak Terion umarł… To ona przyszła. Ta bogini. Zaczęła do 

niego mówić pod wodą, jakby trochę zła, ale potem przestała, zdziwiona. 
A ja miałam ochotę rozszarpać ją gołymi rękami. Przeorać tę jej głupią, tępą 
twarz za to, że przyszła za późno, a on tak chciał ją zobaczyć. Nakrzyczałam 
na nią, a ona spokojnie spytała, czy chcę ocalić wszystkich, jak on sobie tego 
życzył. I że to ja muszę zapłacić cenę, za niego. Nazwała to kontraktem. I ja so-
bie pomyślałam… że gdybym umarła, to może woda by się uspokoiła i on by 
przeżył… – Potrząsnęła głową.

– I co się stało dalej? – zapytał Agion, delikatnie popychając dziewczynę 
w kie runku końca historii. Czuł coraz większy ciężar na sercu.

– Ona coś mówiła, że ten świat nie ma przepływu, że jedyne, co może zrobić, 
to nauczyć mnie wyrównywania magii, że ludzie muszą stać się częścią cyklu. 
Nic nie zrozumiałam. Ale nie musiałam, chciałam tylko, żeby wszyscy byli 
bezpieczni, bo to było życzenie Teriona. Był naiwny, głupkowaty i potykał się 
o własne nogi, ale był mój, rozumiesz? Mój. Nie mogłam pozwolić, żeby tak 
umarł na marne, zapomniany w jakiejś jaskini. Zgodziłam się na wszystko, 
co zaproponowała bogini. I oto jestem. – Uśmiechnęła się smutno.

– I oto jesteś – potwierdził.
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Milczał przez chwilę, głaszcząc z roztargnieniem ramię dziewczyny. Targały 
nim różne uczucia, kiedy układał sobie w całość wszystkie informacje, jednak 
te ufne, smutne oczy były w tej chwili najważniejsze. To przecież nie jej wina, 
że Serrona znowu pomyliła seks z miłością.

– Wiesz co, syreno? Ja myślę, że on to mówił do ciebie. Te wiersze. Ty byłaś 
jego boginią i dlatego w końcu zadziałały tak, jak powinny.

Jasnozielone oczy wypełniły się łzami.
– Mówisz? Że to do mnie było?
– Absolutnie jestem o tym przekonany. Te zaklęcia działają tylko wtedy, kiedy 

się je mówi osobie, którą się kocha – skłamał. Ale czy na pewno? Wiersze były… 
Powiedzmy, że wyznaniem miłości. Choć bardziej przeprosinami, przynajmniej 
tak zawsze o nich myślał. Jeśli Terion wiedział, czym są, mógł je wyrecytować 
z prawdziwym uczuciem.

Malia zaczęła płakać, bezgłośnie, strumienie łez spływały jej po policzkach.
– Tak strasznie za nim tęsknię! Tak bardzo, bardzo, że aż strach! Głupie 

burze, głupia magia! Gdyby nie ona, bylibyśmy razem, on jednak mnie kochał, 
kochał! – wybuchnęła.

Agion gładził jej wstrząsane dreszczami plecy, szeptał uspokajające słowa, 
wyświechtane banały.

– To nie twoja wina. To nie ty go pobiłaś, nie ty kazałaś mu siedzieć godzina-
mi w jaskini. Tylko dzięki tobie burze nie niszczą Oceanu Lustrzanego – mruczał 
w czubek jej głowy i tym razem był całkowicie szczery.

Uniosła twarz, mokrą i spuchniętą.
– Muszę powstrzymać burze – rzuciła z nieobecnym wzrokiem.
Zrozumiał, że opowieść dobiegła końca.
– Oczywiście.
– Oddaj mi swoją magię – zażądała.
– Jak…?
Chciał dopytać o szczegóły, ale urwał, gdy syrena wślizgnęła się na niego.
– Tradycyjnie, po syreniemu – odpowiedziała.
– Wiesz, mogę ci po prostu tę magię dać… – zaczął, z rozbawieniem 

i rezygnacją obserwując, jak syrenka rozpina jego płaszcz i koszulę.
– Kiedy ja mam ochotę ją sobie wziąć – mruknęła, uwalniając go z kolejnych 

części garderoby. – Chyba że masz coś przeciwko? – zapytała filuternie, zerkając 
na coraz wyraźniej głosujące na „tak” krocze maga.

– Niech będzie tradycyjnie – powiedział Agion i pozbył się spodni.
– Masz takie same tatuaże jak on, wiesz? Strasznie za nim tęsknię. – Uśmiechnęła 

się smutno.
– Wiem – odpowiedział cicho. Wplątał palce w zielone kaskady otaczające 

ich szczelną kurtyną, pogładził syrenę po głowie i westchnął.
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Serronici to dranie, pomyślał z goryczą. Ale Terion to dodatkowo kretyn do 
kwadratu. Taką dziewczynę zostawić… Ech.

Malia źle zinterpretowała jego wahanie, na jej twarzy pojawiła się miesza-
nina smutku i wstydu. Cofnęła się nieznacznie.

– Przepraszam, nie chciałam… psuć nastroju. Nie powinnam była cię o to 
prosić, wiesz? Tak wykorzystywać, żeby poprawić sobie humor. Po prostu oddaj 
mi magię, dobrze? – poprosiła cichutko.

Spojrzał w wypełnione łzami oczy i zaklął szpetnie w myślach. Mógłby się 
teraz odsunąć, poczekać, aż opadnie napięcie, zebrać gacie i iść w cholerę, z dala 
od tego popieprzonego świata, od zaklęcia jego bogini, która nigdy do końca nie 
zrozumiała, o co chodzi w tej całej miłości.

Mógłby. Ale Terion był idiotą, a Agion za bardzo od niego nie odstawał.
– Czekaj. – Zatrzymał ją gestem, objął i delikatnie obrócił tak, by ułożyć ją 

na piasku. Ostrożnie, żeby nie zahaczyć o zielonkawe włosy rozrzucone wokół 
nich jak koc z wodorostów, nachylił się nad nią. – Po prostu cieszmy się tą chwilą, 
dobrze? Jestem tu, cały dla ciebie. Cokolwiek zdecydujesz, tak zrobimy.

Nie odpowiedziała, zarzuciła mu ręce na szyję i objęła nogami, spragniona 
czułej bliskości. Przytulił ją mocno, zdjęty nagłym wzruszeniem. Była taka samot-
na i bezbronna… Czy kiedykolwiek ktoś podziękował jej za pomoc z burzami? 
Powinna być czczona jako lokalna bogini, tymczasem ludzie wolą grzać dupy 
w zajeździe u Tildy, a syrenki nawet nie rozumieją, czemu zbierają tęczowe, 
magiczne kule. Cóż, jedyne, co mógł zrobić, to obdarzyć ją miłością ciała i zrobić 
to porządnie.

Mruczała i jęczała pod wpływem pieszczot, a Agion czuł się coraz bardziej 
nie na miejscu. To nie on powinien tu być. Malia zasługiwała na więcej.

Po raz kolejny zaklął w myślach i sięgnął do zaklęcia. Połączył się z pamięcią 
dziewczyny i wydobył twarz – okrągłą, piegowatą, z odstającymi uszami… 
i  krzywo nakreślonymi tatuażami.

Zużył troszkę magii, żeby przesunąć nieznacznie linie zaklęcia, które 
przyzywało osobowość dziewczyny.

– Hej, Malia – spróbował.
Otwarła oczy i jej twarz rozświetliła się radością.
– Terion! – krzyknęła, po czym ujęła jego twarz w dłonie. – Wróciłeś!
– Oczywiście, moja bogini – szepnął i oddał jej magię. Tradycyjnie, 

po  syreniemu.
– Kocham cię – wyznała, kiedy skończyli. Wodziła palcem po jego twarzy, 

licząc piegi na Terionowym nosie.
– Też cię kocham – odpowiedział Agion, z całych sił starając nie czuć się źle 

sam ze sobą.
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Ostatnia kropla

Rozmawiali jeszcze przez chwilę, ot, zwykłe pogaduszki kochanków. 
Ona śmiała się z jego nosa, on żartował z jej włosów… Z każdą minutą po-
wieki Malii stawały się coraz cięższe, a między słowami pojawiały się subtelne 
ziewnięcia. Wysupłał się z jej objęć, wbił w ubranie, wzmocnił zaklęcia  ochronne.

Żałował, że nie wypytał jej bardziej o wiersze, ale z drugiej strony coraz 
bardziej podejrzewał, że Serrona nie przyszła dla Teriona, tylko odpowiedziała 
na wezwanie Malii. W chłopaku nie było krzty magicznej mocy, za to syrena… 
Miała w sobie surową moc młodej bogini i oddała ją całą w imię miłości.

Ruszył pod górę, z każdym krokiem czując się coraz cięższy.

***

Zmierzchało, kiedy przekroczył próg gospody. Była pusta. Zadziwiające. 
Wydawałoby się, że to właśnie wieczory wypełniały tego typu przybytki 
po  brzegi. Już stał na schodach, kiedy z kuchni wyłoniła się Tilda.

– Hej, Serronito. Pozwól no na chwilę.
– Witam ponownie, madame. Czy to konieczne? Miałem dość intensywny 

dzień – rzucił cierpko.
Tilda pyknęła z fajeczki.
– Wiem.
– Co wiesz?
– Że było intensywnie. Tak bardzo, że burze zapomniały przyjść. Chcesz mi 

o tym opowiedzieć?
– Nie sądzę, żeby to było konieczne.
Zatrzymał się i spojrzał uważniej na gospodynię. Przez chwilę mierzył 

ją  wzrokiem. Solidna, mocna sylwetka, spracowane dłonie przybrudzone 
popiołem. Oczy nawykłe do wpatrywania się w płomienie. Zrozumiał, z kim 
ma do czynienia. Obecność karczmarki w tym miejscu nie była przypadkowa. 
Strażniczki Światów zawsze mieszkały tam, gdzie były potrzebne. Mógł z nią 
zagrać w otwarte karty.

– Nieszczęście już jest, Tildo – powiedział poważnym, rzeczowym 
tonem. – Przyszło razem z ludźmi. Ten świat umiera, karczmarko – wypowiedział 
te słowo z szacunkiem.

Tilda skinęła głową.
– Wiem, magu. Ale nie umrze za mojego życia ani za życia moich dzieci. 

Któregoś dnia ludzie odkryją, że ten świat nigdy nie powinien stać się częścią 
Wielo świata. Co rozerwane nie powinno być łączone. Odkryją, że to tam 
 wycieka magia… Zrozumieją to i może wtedy powrócą na to wasze Targowisko, 
zostawiając ten świat w spokoju. Może nawet zburzą bramę. – Pyknęła z fajeczki 
i dodała gorzko: – Żadne z nas jednak tego nie doczeka.
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– A gdybyś ty miała wybrać?
– Rozwaliłabym to cholerstwo w drobny mak i wzięła porządnego syreniego 

kochanka o szerokich ramionach, któremu rodziłabym śliczne, zielonowłose 
dzieci – powiedziała i zaśmiała się donośnie.

Agion poczuł, że kąciki ust same wędrują mu do góry.
– Co cię powstrzymuje? – zapytał ciepło.
– Obowiązki, magu. Obowiązki. Ktoś musi tu ludzi pilnować, żeby syrenki 

szanowali, na zwyczaje nie psioczyli… żeby się zżyli z krainą. A kto się do tego 
lepiej nada od karczmarki? – rzuciła, potwierdzając jego przypuszczenia.

Uchylił z szacunkiem kapelusz.
– Święte słowa. Zatem dobranoc, Tildo… Kapłanko Wiecznego Ognia, 

Rozświetlająca Mroki.
Zacisnęła wargi, kiedy odkrył jej sekret, ale milczała.
– Niech jasność zachowa twoje węgle – dodał na pożegnanie.
Czuł jej wzrok na plecach aż do momentu, kiedy zamknął za sobą drzwi, choć 

pewnie tylko mu się wydawało.

***

Odetchnął, zrzucił buty i wyciągnął się na łóżku. Kiedy nie musiał się pilnować, 
pozwolił, by magia wypełniła całe ciało, przyjemnie wibrując pod skórą, upajając 
i zachwycając. Smakował uczucie siły i władzy nad żywiołami, bawił się myślą 
o zaklęciach, które rzuci, kiedy już się wyrwie z tego przeklętego świata. Coś 
wspaniałego, wystarczy na miesiąc bez zleceń.

Nie żałował, że tu przybył. Jutro z samego rana wróci na Targowisko i po-
rządnie się zabawi. I kto wie, może za jakiś czas wróci nad Ocean Lustrzany 
odwiedzić piękne syrenki. Tylko latem, kiedy nie ma burz.

Joanna Pastuszka-Roczek

Od dekady współprowadzę bloga kulturalnego Kawa z Cynamonem, a mój autorski 
cykl, Szajs Tygodnia, jest wspominany w opracowaniach naukowych (jako satyryczne 
omówienie krytyczne literatury i nie tylko). Jestem literacką debiutantką, choć moje 
 teksty publicystyczne ukazywały się w wielu miejscach w internecie – głównie na porta-
lach  recenzenckich. Moje opowiadanie, „Biała Brama”, ukaże się niebawem w antologii 
Fantazmatów, „Jeszcze raz w wyłom”.

Na co dzień jestem rysowniczką i rękodzielniczką – produkuję autorskie mydełka 
z obrazkiem.
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OPOWIADANIE

Wzrok rozbawiony, uśmiechnięta twarz,
masz tyle dla mnie, co dla innych masz.
mijasz mnie, nie patrząc, a to źle,
raz się obejrzyj zobacz mnie.

Rozmarzył się, zapominając o drodze. Pędził blisko sto kilometrów na godzinę 
leśnym korytarzem, wyodrębniając przed sobą tylko biel i zieleń. Tylko tyle 
zostało mu przed oczami. Jedynie drzewa i bezchmurny nieboskłon. „Zwolnij”. 
Niby posłuchał, ale odpowiednio wyprofilowany zakręt właściwie sam zaprosił 
kierownicę beżowej skody do współpracy. On zaś był ponad to. „Czuję coś, 
zwolnij, słyszysz?!” Biel i zieleń. I ta wyraźna granica między kolorami. Jakie 
to proste. Nieprzekraczalne. Nie powinno się przekraczać nieprzekraczalnego. 
„Po prostu jedź do przodu. Nie zatrzymuj się”. Nie można nawet o tym marzyć. 
Można popatrzeć. Przypomnij sobie moje słowa, synu. To grzech ciężki, pamiętasz? 
Mamo, to wszystko przez ten szum w mojej głowie, tylko ty mogłaś go…

„Hamuj, stary chuju!”
– Co?
Odpowiedź nadeszła w sposób niewerbalny. Stary Bydlak doskoczył do kie-

rowcy jednym zwinnym susem z sąsiedniego fotela i zatopił kły w krwionośnym 
okablowaniu jego prawej dłoni. Mężczyźnie wypadł z ust papieros, który popa-
rzył go w nadgarstek. Stękając i przeklinając swojego towarzysza, pomyślał, że 
kompan mógł go ugryźć jeszcze mocniej, więc może chodziło mu tylko o zwróce-
nie jego uwagi na drogę. Tak też było. Jeszcze sekunda zwłoki i ciało naprawdę 
pojawiłoby się na drodze, pośrodku wielkiego lasu. Dziewczynka idąca poboczem 
zdążyła tylko wyciągnąć z ust lizaka, odwracając przy tym głowę w stronę pędzą-
cego pojazdu. Resztę musiał załatwić oprzytomniały w ostatniej chwili kierowca. 
Obskurne koło kierownicy nie stawiało oporu i pokonało trzy czwarte pełnego ob-
rotu w ułamek sekundy. Dopiero wtedy kierowca walczący o życie pieszej, zdołał 
strząchnąć Bydlaka ze swojej ręki i odzyskał panowanie nad pojazdem szalejącym 
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pośrodku drogi. Mechaniczny balet zakończył się trzaskiem szyby od strony pasa-
żera, rozbitej przy gwałtownym wtaczaniu się pojazdu na pobocze. Minęło kilka 
chwil, zanim mężczyzna z trudem naprężył mięśnie brzucha i wrócił górną poło-
wą ciała przed kokpit wysłużonej, ale i wytrzymałej favoritki.

„No” – zaczął towarzysz. „Piękny finisz. Ja powinienem prowadzić, skurwysynu”.
Kierujący musiał zebrać siły i ocenić stan swojego zdrowia, aż w końcu od-

ważył się odpowiedzieć:
– Nie obrażaj jej! Wszystko, tylko nie to! Ile razy cię prosiłem. Powinieneś 

wypaść przez okno i skończyć jako ozdoba tego konaru.
„Wiem, na pewno bardzo chciałbyś tego, ale chyba się trochę zapomniałeś. 

Zresztą, spier-papier, chamie. I morda. Idzie tu”.
Obydwu najbardziej zdziwiło, że dziewczynka, która pojawiła się na drodze, 

znowu łakomie cieszyła się smakiem swojego lizaka, jakby nic wielkiego przed 
chwilą się nie wydarzyło. Najwyraźniej wysoki poziom adrenaliny po szaleń-
czym wyczynie sprawił, że automobilista nie ukrył zdziwienia jej postawą, zaś 
młoda niewiasta szybko poprawiła swoje zachowanie.

– Nic się panu nie stało? Wyglądało to bardzo poważnie. Zresztą, prawie zo-
stałabym sprasowana, a nie jest to przyjemne uczucie. Oj, na pewno nie! 

„Albo wyleciałabyś na siedem metrów wzwyż”. Kierowca usłyszawszy to 
w prawej części swojej głowy, spojrzał na swojego kompana.

– A jemu nic nie jest? – dopytała zaciekawiona, przerzucając swoje spojrzenie 
na drugą stronę samochodu.

– Jemu? Nie. Nic. One zawsze spadają…
– …na cztery łapy! – wrzasnęła, aż kierowca zacisnął skronie. – Jak się zwie?
Mężczyzna spojrzał jeszcze raz na czarnego kota przypominającego minia-

turowego sfinksa, siedzącego na kanapie przyozdobionej kawałkami rozbitego 
szkła. Potrzebował dłuższej chwili do namysłu.

– Ja jestem Darek… a to jest Lujek – wykrztusił w końcu. – Jest już stary, więc 
zwykle nazywam go Starym Lujkiem.

– Śmiesznie, ale ja nazwałabym go inaczej. Normalnie.
Mężczyzna nie zaprotestował, a zamiast tego zaczął przepraszać dziewczyn-

kę za szaleńczy manewr wokół niej.
– Jedziemy… jadę w pewnej ważnej sprawie… Zresztą już nie pamiętam… 

Zamyśliłem się.
– Do Adamowa?
– Tak.
– Chyba kilka dni temu jechał pan tędy o podobnej porze. Wydawało mi się, 

że widziałam taki sam samochód, jak wracałam ze szkoły. Jest pan z milicji?
– Nie, ale też służę ludziom. I jadę tędy pierwszy raz, więc widziałaś kogoś in-

nego – zaprzeczył kategorycznie, poprawiając przekrzywione lusterko wsteczne.
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– Aha, a ja właśnie mieszkam w Adamowie… To jeszcze kilka długich kilo-
metrów – przeciągnęła wypowiedź dziewczynka, przełykając między zdaniami 
niewątpliwie słodką ślinę.

Mężczyzna domyślił się, o co jej chodzi, ale najpierw poprosił ją, aby odsu-
nęła się od samochodu. Silnik zapuścił bez problemu, co niezmiernie ucieszyło 
wszystkich uczestników zdarzenia.

– Wygląda na to, że szyby są najpoważniejszą stratą – stwierdził pocieszony.
– Faktycznie – przyznała, oglądając pojazd niczym doświadczony mechanik. – 

Koła całe, flaków brak – podsumowała ze szczerym uśmiechem, którym jeszcze 
bardziej zyskała w jego oczach.

– Podwieziemy cię. Towarzystwo nie najgorsze, choć pierwsze wrażenie 
mogło być inne.

– No nie wiem. Mama mówiła, że musimy uważać i nie możemy się wdawać 
w rozmowy z obcymi.

– My? – dopytał mężczyzna, podczas gdy jego kot leniwie przeciągnął ogonem 
po swoim grzbiecie, co zwróciło uwagę obojga.

– No… my. To znaczy ja i mama.
– Aha. No niewątpliwie twoja mama… – urwał zdanie z powodu kota zdoby-

wającego szczyt jego pleców – …ma rację. No patrz, co za sierściuch jeden!
– Ale zabawny! No dobrze, może przy mnie się uspokoi. Mam nadzieję, że 

tylko pana lubi w taki wyjątkowy sposób.
– Tego możesz być pewna – obiecał, gdy z tyłu auta trzasnęły drzwi. – Jesteśmy 

jak zrośnięci bracia.
Samochód z trudem pokonał ostatnie chaszcze, a wróciwszy na asfalt, zaczął 

przyśpieszać.
– A ja mam siostrę. To znaczy miałam – wnet się poprawiła. – Teraz mam ją 

w sercu. I kocham ją nad życie. Wszystko poświęciłabym dla niej tak jak i ona 
dla mnie. Gdyby nadal żyła – oznajmiła, głaszcząc błogo przeciągającego się na 
jej nogach kota.

Dariusz zerknął w lusterko. Spotkał tam niespokojny i niepewny wzrok 
dziewczyny, ale nie natrafił na spojrzenie swojego kociego kompana, którego 
szukał. Ten jednak na dobre wpadł w objęcia Morfeusza na odsłoniętych i opa-
lonych udach swojej nowej towarzyszki.

Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że
Będziesz mój, mój i tak się stanie, chcesz czy nie, chcesz czy nie,
Będziesz mój, mój jeszcze możesz dziś przejść obok, dalej pójść,
Już nie będziesz dla nikogo, będziesz mój.
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Do pieca właśnie dołożono węgla. Zrobiła to gospodyni, kobieta w ocenie goś-
cia jeszcze młoda, choć jej jazgotliwy głos, toporne ruchy, przetłuszczone włosy 
i zaniedbane ciało skutecznie to maskowały. Dariusz, wchodząc do kuchni, która 
była zarówno pokojem gościnnym, jak i sypialnią, zwrócił uwagę na bulgocącą 
w garnku zupę, która dobrze już zgęstniała. Zapach wydzielany przez potrawę, 
w połączeniu z lekką stęchlizną wiejskiej, skromnej izdebki, był słodki i domo-
wy, a jednak dla niego mdlący i odpychający. Stał się też niezbitym dowodem 
potwierdzającym wrażenie mężczyzny, że był już kiedyś w takiej kuchni i czuł 
dokładnie taki sam nieznośny aromat. Od kiedy usłyszał od kogoś, że pewnie 
ma częste déjà vu, wiele sytuacji tłumaczył sobie tym zjawiskiem, ale tak nama-
calnego uczucia jak teraz, nie czuł jeszcze nigdy. Zmieszał się dodatkowo, gdy 
dostrzegł, że ma lekko zakrwawione ręce.

– Niech się pan niczym nie przejmuje. Można obmyć ręce w tej misce. Proszę, 
czysta woda, właśnie przyniosłam – podsumowała, gdy niewzruszona wysłu-
chała krótkiej historii spotkania jej córki z dorosłym. – Helenka jest zakochana 
w kotach. Dla mnie mogą być, ale bez przesady. Tyle tego tu lata, że trudno się 
cieszyć. Człowiek tylko zdenerwowany węszy nosem, gdzie znowu naszczały.

– Mamo…
– No już dobrze. Gdzie cię pan dorwał? Wiesz, że nie powinnaś… – urwała, po 

czym zwróciła się do mężczyzny, dalej krzątając się wzdłuż białych regałów przy 
oknie. – Wie pan, teraz mówią, że w miastach dzieci znikają, że gwałty i mor-
derstwa. Że ludzie wariata dostają przez powietrze z Czarnobyla. Tylko że u nas 
wszyscy łapią okazję, jak samochód jedzie. O! – Kobieta wskazała na czerwienie-
jącą wodę w emaliowej balii w białym kolorze. – We krwi to mamy, a świadomość 
z krwi się kształtuje, tak bym powiedziała. Mocno się pan skaleczył?

– Nie, to drobnostka. Kot się zdenerwował, podgryzł mnie z nerwów i tak ja-
koś niefortunnie… Nic takiego. Już się przyzwyczaiłem do jego ząbków. A córka 
mówiła tak samo jak pani teraz. Żeby obcym nie ufać i w rozmowy się nie wda-
wać! – zakończył żwawo, jakby parodiował wydawanie wojskowej komendy.

– No czasem córa się mnie słucha. Czasem… – powtórzyła, rzucając córce wy-
mowne spojrzenie.

– Zresztą – kontynuował Darek – w ogóle jest bardzo rezolutna i dobrze wy-
chowana. I piękna – dodał niespodziewanie na koniec.

Kobieta przetarła kilka razy wilgotną ścierką po ceracie tuż pod nosem Dar-
ka, po czym rozłożyła na stole trzy głębokie talerze i łyżki do zupy, spoglądając 
coraz bardziej podejrzliwie na niespodziewanego gościa.

– Miły pan jest. Ale i tak karę dostanie. Jeszcze młoda i głupiutka. Byle kot i ro-
zum traci. A ja tylko ją mam. Mąż nas zostawił, a drugą, starszą córkę straciłam, 
czego nigdy nie pojmę i z czym się nigdy nie pogodzę. Mogłyśmy być szczęśliwe, 
we trójkę. Dziewczyny mogłyby się bawić i śmiać. Rozmawiałyby ze sobą.
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– Bardzo mi przykro – odpowiedział Darek. – Słyszałem, że…
– Pod pociągiem skończyła. W gazecie nawet o sobie czytałam, szkoda 

tylko, że z takiego powodu. O, tam, za lasem niedaleko. Pół roku jeszcze nie 
minęło. Kiedyś tamtędy chadzałyśmy skrótem do wsi, ale po tej tragedii ani 
razu już tam nie byłam. Ludzie gadali, że bidulki nie mogli całej wysprzątać 
i gdzieniegdzie jeszcze coś widywali w trawie czy między szynami. Ciśnie mi 
się tam gdzieś głęboko, że wie pan, niemądra i w ogóle, ale na głos nigdy tego 
nie powtarzam. A zresztą, teraz już jest… jakoś. Jakoś sobie z Helenką radzimy, 
prawda Helciu?

Ostatnia potomkini rodu przestała głaskać czarnego sierściucha i delikat-
nie odłożyła go na wersalkę. Wstała i żwawo podeszła do okna, po czym sku-
piła wzrok na podupadającej stodole, po drugiej stronie podwórza. Wreszcie 
przemówiła:

– To są te twoje zasady? – zapytała zdenerwowana podniesionym głosem. – 
Zakazujesz mi do obcych słowem się odezwać, a sama zaraz pokażesz, co do nas 
w liście napisała. Natka wariatka, co wchodzi i wychodzi!

– Zamknij się! – ryknęła niespodziewanie jej matka, cała poczerwieniała ze 
wstydu i złości.

Jej nagły wrzask spowodował, że kot się zjeżył tak, jakby jego wyciągnięty 
grzbiet miał za chwilę strzelić jak zapałka. Darek mimowolnie złapał się za pul-
sujące czoło.

– No co? Chcesz się wygadać czy nie?! No zdecyduj się, bo ja już tego nie rozu-
miem. Może ja głupia i młoda, ale to ty…

Helenka zamilkła dopiero, gdy przed jej oczami pojawiła się kuchenna szma-
ta zwisająca z zaciśniętej ręki jej matki.

– Jak możesz… – warknęła do córki przez zaciśnięte zęby.
– Przepraszam! – wtrącił Darek pośpiesznie, ujawniając jednocześnie powód 

jego nieprzypadkowego przybycia. – Proszę, spokojnie. Pani mnie dokładnie po-
słucha. Jestem byłym duchownym. Kościół mnie odrzucił, gdy okazało się, że 
jestem medium. Przybyłem w ostatnim momencie.

– Medium?
– Tak. Rozmawiam z duchami, widzę ich świat i im pomagam. Dlatego wiem, 

co się stało i jaka tragedia was dotknęła. Siła wyższa, zła i nieczysta musiała 
tu zadziałać. Córka ma rację. Źle pani robi. Grzechem to trudno zwać, ale jest 
to złe. I dla Helenki, i dla pani. I dla Natalii, jeżeli tak się nazywała. Przyjecha-
łem pomóc. Pozwolę pani porozmawiać ze zmarłą córką ostatni raz. Potem ją 
pożegnamy i pozwolimy Helence żyć w swoim ciele, żeby nie musiała dzielić 
się nim z siostrą. Natalia musi wreszcie trafić do nieba, zamiast błąkać się po 
tamtych torach.

Zapadła cisza, zaś gospodyni osunęła się na taboret stojący przy kuchni.
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– O czym pan mówi? Niech pan lepiej już sobie idzie! – wyrzuciła z siebie 
w końcu kobieta, próbując nadać swojemu pytaniu barwę rezolutności i zdzi-
wienia, choć z każdym słowem była coraz bliższa łez.

– Dzisiaj tam pójdziemy – oznajmił, nie bacząc na jej zdezorientowanie i nie-
pewny opór. – Pójdziemy na miejsce jej tragicznej śmierci. Pani mnie zaprowa-
dzi. Odprawimy dziady i wszystko zostanie zakończone. Nalegam!

– Co pan opowiada?! To znaczy, że co… Chce pan powiedzieć, że mogłabym 
z nią porozmawiać? – rozpoczęła z trudem, starając się mówić pomimo zaciś-
niętego gardła. – Boże. Tak bardzo o tym marzę. Prosiłam Helenkę, żeby czasem 
jej ustąpiła, żeby zrobiła czasem dla niej miejsce. Tłumaczyłam jej, że na pewno 
ona jest między nami, tylko musi się mieć gdzie… ulokować. Ale Helenka za-
wsze tylko w awanturę, że ją to już męczy i że jej nie kocham. Kocham, kocham, 
ale chciałam jeszcze z moją Natką ukochaną choć chwilę… Zresztą, zaraz po jej 
śmierci, to Helenka sama rozpaczała, że mogłaby oddać swoje ciało siostrzyczce, 
żeby ta do nas wróciła. Chociaż na chwilę. 

– Proszę spojrzeć w jego oczy! – rozkazał rozochocony mężczyzna z ręką skie-
rowaną w stronę oczu Starego Bydlaka. – Po części się to pani udało. Ale i zapro-
siła pani tym samym Złego, który w drugiej córce zaczyna się rozpychać. Proszę 
zobaczyć, jak ciągnie ją do kota. Już nie wiadomo, kto siedzi w pani córce, a zaraz 
będą potrzebne egzorcyzmy watykańskie i doraźna interwencja nie wystarczy!

– Watykańskie?
– Tak. I będzie afera na cały kraj. 
– Boże mój. 
– Wiem, z kim jechałem w samochodzie – kontynuował rozgorączkowany 

– a kto stoi teraz przy oknie! W jej oczach widziałem zupełnie inną dziewczy-
nę, drugą córkę, a raczej jej wspomnienie, które swoją goryczą ożywiła pani do 
takiego nadprzyrodzonego stanu. Spotykałem już takie przypadki. Pogrążona 
w cierpieniu zwróciła się pani do Złego po pomoc, przez co krzywda spotyka 
teraz obie dziewczyny.

Oniemiała Helena w końcu się przemogła:
– Mamo, ale nie słuchaj! Przecież skąd…!
– Cii, córciu… już dobrze. Ja… nie chciałam. Przepraszam Boga, ale musiałam 

ją mieć jeszcze przez chwilę dla siebie.
– Spokojnie. Już spokojnie. Dziś pani rodzina dozna ukojenia i zazna spokoju. 

Ruszymy zaraz po zmroku.

***

I czekali. Wyjadając przy tym zupę w ciszy uwydatniającej mieszaninę pod-
niecenia, ekscytacji, obawy, strachu i fantasmagorii upchanej w niedużym, 
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dusznym pomieszczeniu. Troszeczkę alkoholu na tę specjalną okazję też się 
znalazło. Na nic się zdały łkania i ciche podszepty Helenki, która prosiła matkę, 
by oprzytomniała. By czym prędzej wyrzuciła gościa z domu, wobec którego 
nabrała wielkich podejrzeń.

Nawet kiedy po raz kolejny obiecała jej, że będzie jeszcze częściej zapraszała 
do swojego ciała siostrę, w czego sens i powodzenie nawet przez chwilę sama 
nie wierzyła. Bardzo za nią tęskniła, ale pogodziła się z wyborem siostry. Uważa-
ła jej czyn za głupią, samolubną ucieczkę od niemądrej i niewykształconej matki, 
zostawionej przez upijającego się ojca. Miała jednak szkołę, w której mogła za-
pomnieć o swojej wymagającej ogromnego poświęcenia i trudu roli. Roli, którą 
sama na początku w trwodze i cierpieniu zaproponowała. Pomiędzy rówieśni-
kami mogła, choć przez chwilę, czuć się jak normalna dziewczynka. Teraz mimo 
młodego wieku czuła, że nawet ta jakże krucha podstawa jej przyszłości, jest 
zagrożona. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo żałowała swojego dzisiejszego 
zachowania. Po co wsiadła do samochodu i po co tak bardzo się dziś wzburzyła? 
Czy bez tego skończyłoby się to inaczej? Tego nie dowie się już nikt.

Co do dziwnego duetu mężczyzny i kota, przybyłego do pojedynczego domu 
pod lasem, na skraju Abramów – reszta dialogu pomiędzy nimi odegrała się 
w ich głowach, bez słów i znaków. Ryzykiem, a może nawet wartką głupotą moż-
na by też nazwać dalsze zagłębianie się w umysł głównego bohatera tej przypo-
wieści. Niech pewne rzeczy na tym świecie zostaną tam, gdzie być powinny i siłą 
woli nikt ich stamtąd uparcie nie wyciąga. In perpetuum.

Oczy zapłoną jak płomyki świec,
Wszystko porzucisz, żeby do mnie biec,
Serce zacznie bić na samą myśl,
Mógłbyś domyśleć się już dziś.

Kobieta mówiła prawdę. Dystans między gospodarstwem a miejscem śmierci 
jej córki pokonywało się w kilka minut. W gęstym lesie było tak ciemno, że Dar-
kowi kilka razy się wydawało, że idzie sam przez las, a jego towarzyszki gdzieś 
mu poznikały. Wtedy też dostrzegł, jak pomiędzy ledwo widocznymi konturami 
poszczególnych drzew pojawiały się spojrzenia, które po chwili znikały. Święcą-
ce na biało oczy pozbawione źrenic należały według niego do demonów obser-
wujących jego czyny i pilnujących, by nie zwątpił w swoje dzieło. Odwracał się 
też co kilkanaście metrów w kierunku domostwa, w którym zostawili rozpalone 
światło. Obejrzał się tak z sześć razy, mimo mroku światło nadal się iskrzyło 
między drzewami. Dopiero ledwo zauważalny spadek zbocza, bezpośrednio po-
przedzający mała łączkę i linię torów kolejowych, spowodował, że owa iskierka 
zniknęła.
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– Nie! Nie mogę. Nie chcę! – wybuchła matka, do tej pory spokojna, wręcz 
zahipnotyzowana, gdy tylko dostrzegła tory pobłyskujące w księżycowym świat-
le. Wydawało się, że w tym miejscu rozpoczynał się prosty odcinek kolejowego 
traktu po zakręcie, którego początek zanikał w ciemności po ich prawej stronie.

Darek nie reagował na protesty kobiety. Jego ignorancja była spowodowana 
głębokim zamyśleniem. Z pewnością pociąg w tym miejscu ponownie przyśpieszał. 
Zakręt dawał maszyniście jeszcze mniej czasu na reakcję. Wybrała idealne miej-
sce. To nieprawda. Nie rób im krzywdy. Kolejne myśli atakowały jego zmącony 
umysł. „A może sam dałbyś nura, skurwysynu?” Mężczyzna spojrzał na swojego 
kota. Choć z każdym krokiem Helenki jego tułów rytmicznie opadał i się wznosił, 
ustabilizowana głowa pozostawała cały czas na tej samej wysokości. Zaczarowa-
ny widokiem niesionego zwierzęcia, na swój sposób znowu oprzytomniał.

– Musimy. Musimy uleczyć tę sytuację, a to jest jedyne rozwiązanie.
– Ale ja nie wiem! Nie wiem, czy chcę! Boże, jestem tu pierwszy raz. Chyba 

nie wytrzymam.
– Proszę nie używać Jego imienia! – mężczyzna z łatwością łamał opór kobie-

ty. – Tym, którzy utracili w niego wiarę, nie wolno! Nic to nie da, a tylko zawez-
wie Złego.

– Mamusiu! Proszę, wracajmy do domu. – Helenka przyciągnęła do siebie 
matkę i nie wypuszczając kota, czego kategorycznie zakazał jej Dariusz, objęła 
ją wolną ręką.

Darek w tym czasie wspiął się po wale usypanym pod tory. Noc była rozjaś-
niona. Księżyc okazał się sojusznikiem jego sprawy – kilka metrów dalej w kie-
runku diabelnego zakrętu z łatwością odnalazł wzrokiem resztki poniszczonych 
zniczy. Wydało się mu, że tory syknęły jak węże, które nie życzą sobie, by po 
nich chodzić. Na wysokości porozbijanych plastikowych szkiełek zszedł z torów. 
Mężczyzna, który w najśmielszych marzeniach nie wyobrażał sobie, że wszyst-
ko pójdzie tak gładko, upewnił się w swoich czynach. Wtedy też ponownie zwró-
cił się w myślach do Istoty skrytej w jego kocie. Demoniczny sufler odpowiedział 
mu niemalże natychmiast.

– Zbliżcie się! – krzyknął do swoich towarzyszek.
Gdy matka Heleny zrobiła krok do przodu, jej córka złapała ją tym razem 

bardziej stanowczo i kobiety zaczęły się ze sobą szarpać. Kłótnię zatrzymały 
zsuwające się z wału kolejowego kamienie. Rozpędzony, ostry tłuczeń uderzał 
i ranił je w nogi. Obie były bardzo zdenerwowane, wystraszone i rozkojarzone.

– Musimy się pośpieszyć! – ponaglił rozgorączkowany Dariusz.
W lesie, od strony z której przyszli, coś zaszeleściło. Zanim matka z córką 

zdążyły się odwrócić, po torach znowu przeciągnął się szelest o wysokiej czę-
stotliwości. Tym razem z pewnością usłyszały to również i one. Wszyscy poczuli 
drżenie ziemi.
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– Uwaga! – krzyknął Darek, gdy z ciemności zakrętu wyłoniło się żelazne 
monstrum z wielkim czołem, barierkami wokół pokładu i ledwo dostrzegalną 
kabiną maszynisty skrytą za ogromnym cielskiem maszyny. Wydawało się, że 
potwór ten ciągnie nieskończoną liczbę brunatnych wagonów towarowych. Trio 
świateł czołowych na nosie maszyny jedynie ledwo się tliło. W tym momencie 
wszystko znacznie przyśpieszyło, jakby siła pędzącego pociągu wywarła fizycz-
ny wpływ na czas. Wiatr się wzmógł, tak że nawet króciutki włos Bydlaka od-
chylił się na drugą stronę. Zdezorientowaną matkę coś zahaczyło nagle o nogę. 
Jęknęła, lecz nie z bólu, tylko przerażona tym, co zobaczyła.

A raczej kogo.
– Jezu! To Natka! To ty, kochana! Nie! Stój!
Wyrywając się z uścisku osłabionej Helenki i nie myśląc ani sekundy, wy-

strzeliła w kierunku torów.
– Mamo! – krzyknęła tylko jej córka, po czym ruszyła za nią. Wyrzucała już 

nawet kota z rąk, ale ten przystąpił do ataku. Wdrapał się po jej piersi, rozdzie-
rając w tym miejscu cienki sweter dziewczynki, i wbił pazury w jej skórę aż do 
krwi. Następnie ugryzł ją z całej siły w szyję niczym wampir. Struga krwi obficie 
pociekła po napiętym obojczyku. Helenka zwolniła, poświęcając siły na walkę 
z bestią. Zaprzepaściło to jedyną szansę na uratowanie matki. Kątem oka do-
strzegła tylko, jak chwilę przed pędzącym pociągiem przebiegł, a wręcz przesko-
czył wielki, lecz niezwykle szybki dzik, który zniknął po chwili w ciemności po 
drugiej stronie wału. Widziała też, jak jej ukochana matka znika, tracąc kształt 
pod setką kół żelaznego monstrum. Krótki, przerażający wrzask kobiety został 
zagłuszony przez głośny, obezwładniający stukot żelaznego zawieszenia kolej-
nych wagonów. Gwałtowne i głuche szatkowanie jej ciała sprawiło, że Helenka 
z całych sił zacisnęła oczy. Upadła i podparła się rękoma o ziemię, nie bacząc na 
krew broczącą z szyi. Poprosiła wszelkie siły, nie wymieniając ich z nazwy i po-
chodzenia, o jak najszybsze zakończenie również i jej żywota. Błagała o to przez 
całą wieczność, nie chcąc już ani razu spojrzeć na świat, który otulił ją obecnym 
bólem i cierpieniem. Nie miała też już siły na stawianie oporu wobec szarpania, 
jakiemu została właśnie poddana.

– Już dobrze. Mama jest z siostrą – zapewnił dyszącym głosem Dariusz, który, 
nie wiadomo kiedy, znalazł się za jej plecami. – Odtąd będą wypoczywać i cie-
szyć się wzajemnymi uczuciami, a ty będziesz miała święty spokój.

Helenka nie otwierała oczu, aż w końcu poczuła falę nieznośnego ciepła. Po-
tem przyszła cisza, ustał wiatr i przestała czuć cokolwiek, wyrzekając się swoje-
go ciała na zawsze.

– Już dobrze, już jest po. Robiłaś dla niej wszystko, co mogłaś. Ale już jest 
po wszystkim. Spójrz na mnie i na lepszy świat, który cię czeka. Wspaniale, 
prawda?
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W końcu ciężkie męskie sapanie ustało, jakby sam mężczyzna rozproszył 
się w wietrze hulającym po ścianach jej wewnętrznego piekła. Dziewczynka 
podniosła powieki, ale obecności jej oprawcy faktycznie nie zauważyła. W ogó-
le nic nie widziała oprócz pary diabelnych oczu. Naprzeciw niej stał Bydlak, 
a swoim kocim spojrzeniem ostatni raz upewniał ją, że jest już po wszystkim. 
Dziewczyna poczuła jego moc i zechciała z niej skorzystać. Ich skrzyżowane 
spojrzenia były ze sobą związane. W ostatnim momencie świadomości dziew-
czyna przypomniała sobie swoją ulubioną nauczycielkę przyrody, tłumaczą-
cą znaczenie pojęcia fuzji. W końcu Helenka zwymiotowała, upadła i straciła 
przytomność, zaś w jej klatce piersiowej kołatało wyczerpane serce, zbliżając 
się do wewnętrznej implozji.

Zanim zatrzymał się ostatni z trzydziestu wagonów wypełnionych śląskim 
węglem, na miejscu nikogo już nie było. Kilkadziesiąt metrów dalej Dariusz 
z trudem przeciskał się przez mroczny gąszcz lasu z wiotkim ciałem zmaltreto-
wanej Helenki na rękach. Światło domowej latarni było coraz bardziej dostrze-
galne. Nie oglądał się za siebie. Po prostu szedł, dopowiadając sobie w między-
czasie całą resztę.

Dopiero gdy wszedł do kuchni i zobaczył garnek z resztką zupy, zastygłej na 
zżółkłą masę, pewna przytomność wróciła. Ułożył dziewczynę na łóżku i po-
zwolił sobie na obfity płacz, chowając głowę w śmierdzących, klejących się od 
potu, krwi i brudu rękach. Przysnął na siedząco. Diabeł nie pozwalał mu spać od 
czasu, kiedy zwrócił się po jego duszę, ale teraz wynagrodził go szczodrze.

***

Nagle w jego ręce uderzyła zgnieciona kulka z twardego papieru. Gdy się 
przebudził i otworzył oczy, ujrzał pogniecione zdjęcie szczęśliwej matki 
obejmującej swoje uśmiechnięte córki. Coś sobie przypomniał, ale nie miało to 
dla niego teraz większego znaczenia. Bardzo się bał spojrzeć na milczącą postać 
skuloną w kącie łóżka, ale wiedział, że to nieuniknione. Gdzieś tam na horyzon-
cie, za linią najdalszych drzew, mogło już świtać.

– Co zrobiłeś z moją mamą? – zabrzmiał drżący głos. – Czy ona… naprawdę 
nie żyje? Mnie też zabijesz?

– Jak… – wyksztusił Darek, patrząc na obserwującą go zza zasłoniętej rękami 
twarzy Helenę. – Jak możesz tak mówić? Przecież to nie ja. Pomieszało ci się. 
Słuchaj! Uwolniłem was. To, co ci zrobiłem… Przecież to było konieczne! Tak 
mówił… On. Uwolniłem cię od twej siostry i od wszystkiego, co kazała ci robić 
matka. Nie musisz się już uczyć, odrabiać prac domowych. I udawać, że jesteś 
Natalią! Przecież… musiałem to dla ciebie zrobić. Musiałaś poczuć, że to twoje, 
i tylko twoje, ciało.
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Zamknął oczy i zacisnął pięści, wgniatając je sobie równocześnie w nieustan-
nie pulsujące skronie.

„Nie miej wątpliwości. Jestem diabłem, wolno mi wszystko” – usłyszany głos 
z każdym słowem ewoluował do cięższego i bardziej zdecydowanego, co w grun-
cie rzeczy uspokajało Darka. Miał jednak problem ze zlokalizowaniem źródła 
tych słów. Wydawało mu się, że dobiegają wprost z ust dziewczyny. W końcu po 
Starym Bydlaku nie było już śladu. „Tak jak ludziom i mi dał wolną wolę” – usły-
szał w dopowiedzeniu.

– Zrobiłem wszystko, co kazałeś! – wykrzyczał. – Znalazłem dla ciebie młodą 
duszę i oddałem ci jej ciało. Proszę, odejdź wreszcie!

„Rzeczywiście, gładko poszło. Mama dałaby ci pochwałę, ale ona poszła do 
nieba za wieczne niańczenie chorego synka, a ciebie nigdy tam się nie doczeka-
ją, więc wygląda na to, że jeszcze się spotkamy. Ale nie byłbym sobą, gdym nie 
wymyślił czegoś jeszcze”.

– Co? Nie… proszę. Nie wiem, co jest prawdą. Chyba mam na sumieniu życie…
– Spokojnie – uciął ciężki głos dziewczyny, niepasujący do jej wątłej postury. 

– Tym razem nic wielkiego. Fajki. Kilka lat nie paliłem. No co się tak gapisz? Wi-
działeś kiedyś kota ze szlugiem w kocim ryju? Dobra. Dawaj i wypierdalaj. Już! 
Bo cię złapią i powieszą! A współpracę uważam za udaną i korzystną dla obu 
stron. Do zobaczenia za pół roku, Dario. 

Darek natychmiast wygrzebał drżącymi rękoma z górnej kieszeni kurtki sfa-
tygowaną paczkę papierosów i położył na stole tak, by miała je na wyciągnięcie 
ręki. Upewniwszy się też, że ma klucze do skody, doskoczył do wyjścia z kuchni. 
Przekraczając próg, usłyszał szlochanie skrzywdzonej dziewczynki.

– Jak mogłeś nam to zrobić? Kim jesteś?
Wydawało mu się, że Helenka ponownie jest sobą, co sprawiło, że nie był już 

w stanie nic do siebie dopasować i stracił przekonanie o czymkolwiek. Jednak 
ani myślał obejrzeć się za siebie. Naciskając klamkę, poczuł rześkie powietrze, 
które wpadło do przedsionka. Nawet w myślach nie potrafił odpowiedzieć sobie 
na jej pytania. Po raz pierwszy od bardzo dawna nikt nic mu nie podpowiedział 
i był zdany tylko na siebie.

– Jestem wszelkim złem. Przepraszam.
Trzeszczący szum w jego głowie ustał.

***

Dariusz S. został ujęty na początku 1987 roku przez powołaną w tym celu specjalną 
grupę operacyjną Milicji Obywatelskiej o kryptonimie „Zemsta”. W procesie o za-
bójstwo w zamiarze bezpośrednim kobiety, którą wepchnął pod nadjeżdżający 
pociąg, oraz o gwałt na jej córce nie uwzględniono zgłaszanych przez biegłych 
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psychiatrów schizofrenii paranoidalnej i osobowości wielorakiej sądzonego. Ska-
zanego na karę śmierci powieszono sześć miesięcy po dokonaniu zbrodni.

Dariusz S. był wielokrotnie widywany w pobliżu szkoły, do której uczęszczała 
Helena A., lecz nikt nie zgłosił tego na milicję. Ustalono też, że w młodości Dariusz 
S. był ministrantem, a następnie dostał się do seminarium. Został jednak usunię-
ty ze zgromadzenia, gdy zaczął przejawiać skłonności pedofilskie, po czym sku-
tecznie zamknięto przed nim drogę duszpasterską. Do samego końca utrzymywał, 
że z uwagi na utratę wiary po śmierci matki i społeczne odrzucenie, przyplątał 
się do niego szatan uwięziony w ciele kota. Ten odbierał mu świadomość czasu 
i przestrzeni, a także kazał dokonać ciągu powyższych czynów. Własnej wersji 
wydarzeń nie wyrzekł się do ostatnich dni życia, nie przyznając się do zabójstwa 
kobiety, twierdząc, że co najwyżej nie przeszkodził jej w popełnieniu samobójstwa. 
Helena A. zeznała, że widziała jak Dariusz S. szarpie jej matkę, a następnie wrzuca 
ją pod pociąg. Próbowała uciekać, ale została złapana i wykorzystana seksualnie 
w lesie, nieopodal domu. Ustalono, że źródłem informacji Dariusza S. o tragedii, 
która dotknęła zaatakowane ofiary, był lokalny dziennik.

Helena A. zginęła tragicznie w wieku 30 lat. Została potrącona przez pijanego 
kierowcę w dniu 2 kwietnia 2005 roku. Brat skazanego, który do końca procesu 
przekonywał, że Dariusz S. naprawdę padł ofiarą sił nadprzyrodzonych, stwierdził 
po latach, że data ta nie mogła być przypadkowa.

Artur Pomierny

W oczekiwaniu na debiut swojej książki [EGOEXI – Wydawnictwo Oficynka] zaczął 
pisać opowiadania.

W opowiadaniu użyto fragmentów tekstu do utworu „Mój, tylko mój”.
Wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe.
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OPOWIADANIE

Sansi miał ciemne oczy. Kiedy spadł pierwszy od wielu miesięcy deszcz, dziadek 
poderżnął mu gardło, twierdząc, że pies jest tłusty i będzie idealną pożywką na 
trudne czasy. Zwierzę było zbyt słabe, by walczyć, a ja nie mogłam go uratować. 
Stałam tam i patrzyłam, jak wzrok mojego jedynego przyjaciela staje się spojrze-
niem trupa. Nadeszły długie, chmurne tygodnie, gdy bezsilne słońce krwawiło 
za horyzontem. Wszystko zrobiło się ciemne i jednolite.

***

W naszej wsi jest mnóstwo ziemi. Czasami, w deszczową pogodę, błoto robi się 
tak rozległe, że trudno dotrzeć gdziekolwiek. Wtedy mężczyźni i starsi chłopcy 
idą z łopatami i rozrzucają je tak, by móc przejść choćby do źródła. Blask sło-
neczny nie potrafi wydobyć żadnych barw – niebo, domy, ściana lasu na końcu 
drogi różnią się jedynie odcieniami czerni. Monochromatyczny nokturn przej-
mujący chłodem.

Nie zmieniają się także ludzie. Odkąd pamiętam, wszyscy sąsiedzi wyglądają 
podobnie. Noszą stare, leszczynowe ubrania i ciemne kalosze chroniące przed 
mokrą ziemią. Kiedy idą drogą, wyglądają jak skradające się zwierzęta, które 
z daleka wyczuwają zastawione sidła. Stąpają lekko, mistycznie, często pochyla-
jąc głowy. Większość to starcy. Wiecznie zgarbieni, o szarych, gęstych brwiach 
i wyblakłych tęczówkach. Kobiet jest niewiele. Tata, kiedy jeszcze żył, mówił, że 
od zawsze były słabe, a wyniszczająca praca sprawiła, że sporo z nich pomarło, 
zanim doczekało potomstwa. Ich ciała, a właściwie już szkielety, można zoba-
czyć na błotnistych łąkach. Te, które umrą, nie doczekawszy starości, nie mogą 
być pogrzebane w ziemi. Leżą więc jak lalki, zdane na łaskę pogody, osłonię-
te jedynie szarym, jak większość naszych dni, kamieniem. Mężczyźni zaś, bez 
względu na wiek, chowani są tak jak należy.

Byłam tam tylko raz, kiedy umarła Nazaret, moja jedyna siostra. Pamiętam, 
że strasznie płakałam uczepiona spódnicy babci. Dziadek też płakał. Trzymali się 
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za ręce, a staruszka choć garbata i pomarszczona, głaskała mnie po głowie 
i uspokajała, ilekroć tylko robiłam krok, żeby dotknąć zimnej twarzy. Potem 
większość ludzi odeszła, a babcia rzuciła krótkie:

– No, dziecko, dość tego płaczu. Trzeba zrobić kolację. – Machała przy tym 
drewnianą laską i gdyby nie trafiła nią w moje nogi, najpewniej dalej stałabym 
po kostki w błocie. – Czas nas goni, czas! – ponaglała, podczas gdy ja wpatrywa-
łam się w chmarę ptaków, która krążyła w górze.

Zdążyłam tylko odpowiedzieć:
– Ale tak nie można! Nie można!
Pokręciła tylko głową i raz jeszcze uderzyła mnie kijem.
To szybkie, bezemocjonalne przejście od śmierci do jedzenia wydawało się 

wtedy zatrważające. Jeszcze gorsze było zostawienie małej Nazaret i powrót do 
domu. Zastanawiałam się, czy ciężki kamień będzie w stanie ochronić ją przed 
ptactwem. Ta myśl nie dawała mi spokoju, ale od tamtego koszmarnego dnia 
nikt nie chciał rozmawiać ze mną o tym, co zaszło. Nigdy też nie dowiedzia-
łam się, dlaczego umarła – ani ona, ani mama. Wierzyłam więc, że co jakiś czas 
wioskę nawiedza dziwna choroba, która powoduje, że ludzie słabną, a ich ciała 
wiotczeją. Bałam się, że któregoś dnia też tam trafię. Prosiłam więc bóstwo, by 
nie pozwoliło, żeby moja skóra zrobiła się blada jak pergamin.

Zostawiliśmy podpłomyki obok niewielkiej skały i odeszliśmy. Choć wspo-
mnienie Nazaret żyje w pamięci do tej pory, nadal nie odważyłam się pójść 
w tamto miejsce. Jednak zawsze kiedy pieczemy z babcią serowe placki, cho-
wam jednego w szafce na wypadek, gdybym miała zmienić zdanie. Zazwyczaj 
znajduje je dziadek i donośnym, co dziwne przy takim wieku, głosem mówi:

– Marnujesz jedzenie, dziewucho!
Wtedy ja spuszczam wzrok i przepraszam. On z kolei podchodzi bliżej i szep-

cze, że kiedyś na pewno pójdziemy we trójkę. Uśmiecham się, gdy tak obiecuje, 
choć wiem, że to kłamstwo. Nigdy nie odwiedził przecież mamy.

***

Od śmierci Nazaret zrobiło się bardzo cicho. Wieś, choć początkowo maleńka, 
nagle zaczęła nabierać rozmiarów. Większość domów wyglądała podobnie, ale 
kiedy pierwsi mężczyźni wyjechali do pracy na Wschód i dorobili się pieniędzy, 
zaczęli stawiać ogrodzenia z metalowych słupków i drucianych siatek. Nie tak 
jak u nas – ze zbutwiałych desek. Nadal nosili leszczynowe stroje, ale coraz częś-
ciej sięgali też po marynarki i długie, kolorowe koszule. Lubiłam siadać na dro-
dze i przyglądać się, jak złote cekiny błyszczą w niemrawym słońcu. Wtedy do-
tarło do mnie, że jesteśmy biedni, a gdzieś tam jest świat, w którym istnieje coś 
więcej niż błoto i wszechobecna monotonia. Może nie umiera się też tak szybko, 
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niezwyczajnie. Może nikt nie rozkłada trupów na polach, nie przejmując się ich 
losem, tak jakby nigdy nie istnieli. Jakby ludzka historia nigdy się nie wydarzyła.

Deszcz nie ustawał. Nie było ani światła, ani barw. Choć codziennie wycho-
dzono z łopatami, to już nazajutrz robiło się grząsko i mokro. Do źródła mie-
liśmy blisko, ale ciężkie dzbany w połączeniu z zimnymi kroplami sprawiały, 
że przechodził mnie niepokojący dreszcz. Mijałam starsze, pokurczone kobiety, 
które tak jak ja wybrały się w drogę. Ich skronie poprzetykane były paskami 
siwizny, a szyję zdobiły bliźniacze rany. Wszystkie co rusz zastygały w pozach 
świadczących, że ich dusze nasiąknęły deszczem.

Trudno było mi zrozumieć, dlaczego nie możemy pić wody z nieba. Dziadek 
powtarzał, że kiedy nadchodzą ciemne dni, krople spadające z chmur są prze-
klęte. Chodziłam więc nadal, przynosząc pełne dzbany bezbarwnej cieczy.

Tego dnia zapomniałam chusty, więc ciężkie naczynie wwiercało się w czu-
bek głowy tak mocno, że buty wpadały głęboko w ziemię i ledwie utrzymywa-
łam równowagę. Tęskniłam za Sansi, z którego babcia przyrządzała szaszłyki, 
tęskniłam za Nazaret i wreszcie za ciepłymi tygodniami bez gniewnych obłoków. 
Często przychodziły mi na myśl smutne oczy zwierzęcia. Obiecałam kochać go 
nawet po śmierci, a pieczonego mięsa nigdy nie tknęłam.

Wiatr przybierał na sile, a ubranie było coraz bardziej mokre. W oddali zama-
jaczyło kilka podobnych do siebie kształtów. Czułam, że jest mi ciężko. Od myśli 
i od naczynia. Zaczęłam płakać. Łzy mieszały się ze strugami deszczu tak, że 
prawie nie było widać między nimi różnicy. Kiedy dotarłam do domu, jakiś męż-
czyzna wynosił nasze dywany. Przed drzwiami stało też kilka mniejszych mebli. 
Babcia coś krzyczała i mocno wymachiwała rękami, a gdy tylko nasze oczy się 
spotkały, jęk przeszedł w niezrozumiały bełkot.

– Kto to? – zapytałam.
– Człowiek z miasta.
W istocie, wyglądał zupełnie inaczej niż my. Błyszcząca marynarka i popie-

late, luźne spodnie stanowiły jedyny kolorowy punkt na mapie naszej szarości. 
Uśmiechał się tak, jakby odkrył coś niezwykłego. Jego dusza nie przemokła od 
deszczu. Była sucha. Pochodził zza horyzontu, gdzie nie znano ciemnych dni.

– Dlaczego wynosicie to wszystko? Jest mokro – stwierdziłam.
– Sprzedaliśmy – zaczął dziadek, który nagle wyjrzał zza ściany. Stare, wyblakłe 

tęczówki świeciły od łez. – Dostaliśmy dużo mięsa – rzekł i rozpłakał się tak, jakby 
skrywał w sobie coś bardzo złego. Później podał mi małe zawiniątko i pierwszy 
raz, odkąd pamiętam, przytulił. Pachniał machorkowymi papierosami i wiatrem. 
Babcia nadal gestykulowała, a jej skóra zaczynała nabierać różowego odcienia.

– Trzeba było zrobić tak jak z Nazaret. Trzeba było! Mięso kiedyś się skoń-
czy, a ja jestem już za słaba, żeby chodzić po wodę. Ktoś musi zająć się tkaniem. 
Źle zrobiliśmy, źle. Oj, nie ma odwrotu. – Kiwała się jak w dziwnym trasie.
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Człowiek z miasta zapakował rzeczy, a następnie wyciągnął w moją stronę 
bladą rękę. W tym samym momencie drzwi do domu zamknęły się. Słychać było 
tylko nerwowe stukanie lasek w podłogę. Chwilę później zapłakane twarze sta-
ruszków dotykały brudnego okna. Ich powłóczyste palce kreśliły w powietrzu 
jakieś kształty. Patrzyli niemo, wyczekując czegoś, czego ja nie byłam świadoma. 
Czasem otwierali usta, jakby trzymali na uwięzi nigdy niewypowiedziane słowa.

Nim zdążyłam zapukać do drzwi, przybysz uniósł mnie do góry i szepnął coś, 
co na zawsze pozostawiło ślad w mojej pamięci.

– Nazaret mogła żyć.
Zrozumiałam wtedy, że wszyscy leszczynowi ludzie skazani są na jedno. Nikt 

nie ominie błotnistych łąk. Spojrzałam na szybę, na nich i ogarnęło mnie obrzy-
dzenie. Potem wszystko zrobiło się ciemne i jednolite.

Jolanta Żuber

Absolwentka dziennikarstwa. Miłośniczka dobrych kryminałów i czarno-białej foto-
grafii. Pisanie traktuje jako niekończącą się przyjemność z przenoszenia idei na papier. 
Uwielbia wzbudzać emocje.
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OPOWIADANIE

Rzeki nie piją własnej wody.
Drzewa nie jedzą własnych owoców.

Chmury nie połykają własnego deszczu.
Wszystko, co się ma, ma się dla dobra innych.

Stara, pahariphulamska maksyma

Mendhak – szósty tydzień monsunu

Wrzało.
Górujące nad Pahariphulam słońce, znajdujące się obecnie w zenicie, lizało 

promieniami wysmukłe wieże, wpełzało pomiędzy zaniedbane, kamienne bu-
dynki, osadzało się na zakurzonych ścianach drewnianych kramów.

Z góry widać było wszystko. Ledwie dotykając strun sitara, Czadarama Świę-
te Ostrze obserwował zza półprzymkniętych powiek, jak ludzie poruszali się 
ociężale, stłoczeni na targu podczas pierwszego dnia handlu, zgromadzeni gę-
sto, niczym w pszczelim roju. Przełożył zdrętwiałą nogę przez krawędź okapu 
i pomachał kilkukrotnie stopą, żeby zlikwidować uczucie napięcia. Już od godzi-
ny siedział na świątynnym dachu, brzdąkając na ukochanym instrumencie, nie 
miał bowiem tego dnia zbyt wiele do roboty. Biorąc pod uwagę, że zdążył już 
się napracować w swoim młodym życiu, bardzo doceniał momenty, w których 
mógł sobie po prostu posiedzieć, nie spiesząc się nigdzie, choć daleki był też od 
umiłowania lenistwa. Susza nie sprzyjała zresztą atmosferze pracowitości – ale 
akurat stan kapłański odczuwał jej uciążliwość w najmniejszym stopniu, skry-
ty za chłodnymi, marmurowymi murami świątyni. I sam Czadarama nie miał 
problemu ze skwarem. Tak długo pełnił rolę niewolnika, że przyzwyczaił się 
już do uczucia piekącego żaru słońca na zielonkawej skórze. Martwił się jednak 
czym innym. Przeniósł swój czujny wzrok w stronę bramy i zauważył grupę 
wieśniaków, wyciągających rękę w stronę dwóch rytwidzi rozdających wodę – 
nawet z tej odległości widział, że część z nich przypomina już wysuszone na 
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wiór śliwki. Wiedział, że racje wkrótce się skończą. Wtedy nie obroni ich nawet 
sam Sinthinia.

Skończył uspokajającą melodię. Wstał szybkim ruchem, znudzony obser-
wowaniem wschodniej części miasta i przerzucił mokry od potu warkocz na 
drugie ramię. Przeszedł powolnym krokiem na drugi koniec dachu, pozwalając 
całemu sobie odczuć, jak gorące podłoże pali go nieprzyjemnie w bose stopy. 
Wewnętrzny dziedziniec wyglądał o tej porze spokojnie: kilka Świętych Ostrzy 
rozmawiało ze sobą, podgryzając opieszale oblaną miodem baklawę ofiarną, 
dar wdzięczności ludu okolicznej wioski. Siedzieli na wielkim posągu ich uko-
chanego bóstwa, opierając się o niego plecami lub zwisając mu z nóg, jak krnąb-
rne potomstwo lgnące do ukochanej matki. Młody kapłan nie mógł przestać się 
uśmiechać – przez chwilę wyobrażał sobie, jak smagana boskim wiatrem figura 
ożywa i zaczyna łaskotać pod pachami swoich wiernych wyznawców albo robi 
coś równie absurdalnego, na przykład czochra ich po długich, niesfornych czu-
prynach.

– Powiesz mi, co właściwie kombinujesz? – Jak zwykle nie usłyszał jej, gdy 
nadchodziła; kroki miała miękkie jak kot. Odwrócił się i skłonił przed nią po-
kornie głowę. Kobieta patrzyła na niego wyczekująco, z rękami założonymi na 
piersiach, wysoka i smukła jak drzewo bananowca.

– Sądzę, że Nadee bardzo by się zezłościł, gdyby coś przez zupełny przypadek 
zdmuchnęło go z wygodnego ramienia naszego Pana w Pani.

– Myślę, że jest w takim nastroju, że nie masz ochoty sprawdzać. – Gulaba 
potrząsnęła swoim długim, grubym warkoczem i usiadła obok podopiecznego, 
podając mu bukłak wypełniony zimną, miętową herbatą. Elf pił jak zawsze łap-
czywie, jakby się bał, że nie starczy dla niego; stara przypadłość niewolnika.

– Coś się stało, że wszyscy schodzą się do świątyni?
– Nic wielkiego. Ot, wszystkim doskwiera skwar i nikomu nie chce się praco-

wać. – Czadarama przytaknął. Funkcja Świętego Ostrza mogła, choć nie musiała, 
zwalniać z zawodowej kariery, niektórzy z nich posiadali więc swoje interesy 
niezwiązane zupełnie z boskimi planami; w Paharamie jednakże istniała niepi-
sana zasada dotycząca pracy podczas upału: jeśli nie chciało się czegoś robić, to 
się tego nie robiło.

Przez chwilę i oni oddawali się więc błogiemu lenistwu w pełnym słońcu, wy-
ciągając w jego stronę szyje i sinozielone twarze, typowe dla nefrytowego ludu, 
na wschodzie zwanego mrocznymi elfami. Gulaba w pewnym momencie odchy-
liła się całym ciałem do tyłu i położyła na plecach, nogami zwisając z krawędzi 
świątynnego dachu. Jej towarzysz spojrzał na nią badawczo – szybko zauważył, 
że coś jest nie tak. Wychowywał się w końcu pod czujnym okiem Gulaby, a jej 
ciężka ręka oraz wrażliwe, mądre serce uczyniły z niego tego, kim był teraz; 
jeśli Sinthinia dał mu imię, to ona zdecydowanie dała mu słowa, które nadały 
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wszystkiemu właściwą treść.
– Siostro w wierze… – podjął nieśmiało, z głową wciąż opuszczoną jak gotowy 

do bury szczeniak. Kobieta otworzyła jedno oko; uchodziła za jedną z najwięk-
szych piękności w Paharamie, z długimi rzęsami i wysokimi kośćmi policzkowy-
mi, nosiła swą pociągłą twarz wysoko, niczym boski dar.

– Miałam sen – powiedziała wreszcie pozornie spokojnym głosem, nie pod-
nosząc się. 

Zbliżył się do niej nieśmiało.
– Rozmawiałaś już o tym z kimś?
– Najpierw chciałam z tobą.
Przygryzł wargę z powątpiewaniem; to było do niej niepodobne. Suche, 

upalne powietrze przecięła salwa śmiechu dochodząca z dołu – nie wyglądało 
na to, aby którekolwiek ze Świętych Ostrzy było w jakikolwiek sposób zanie-
pokojone.

– O czym śniłaś?
Teraz otworzyła i drugie oko – zawsze czuł się zawstydzony jej przenikliwym, 

hardym wzrokiem.
– O suszy. – Nie mogła powiedzieć nic więcej, na wypadek gdyby i jemu tra-

fił się sen. Nie powinna w żaden sposób poruszyć jego myśli, żeby nie zakłócić 
ewentualnej wizji; a jednak zrozumiał w lot, o co chodziło.

– Myślisz, że to nie jest naturalne? – Od razu pożałował swojego naiwnego 
pytania, widząc jej kpiące spojrzenie.

– Dziecko, powiedz szczerze, myślisz, że suchy mendhak jest naturalny? 
Oczywiście, że tak myślę, jak połowa Paharamu. Nie w tym rzecz. Właściwe py-
tanie, które powinieneś zadać brzmi: myślisz, że możemy zrobić coś, żeby to 
zatrzymać? Wtedy odpowiedziałabym: tak, bracie. Dokładnie tak myślę.

Zachciało mu się śmiać. Jego mentorka była często podejrzliwa ponad wszel-
ki rozsądek i wydawało się, że i teraz martwiła się niepotrzebnie. Anomalie po-
godowe zdarzały się w otoczonym górami Pahariphulam dość często, na doda-
tek pora deszczowa miała trwać jeszcze trochę czasu; a jednak, jak zwykle, kiedy 
Gulabę zaczynał niepokoić jakiś temat, to i Czadarama momentalnie stawał się 
podenerwowany.

– Więc… Nie wiesz, czy ktokolwiek inny jeszcze śnił?
– A czy nie powiedziałam ci już tego? – Wyprostowała się sprawnym ruchem, 

wciąż łypiąc na niego prześmiewczo. – Widzę, że i tobie upał odebrał bystrość 
umysłu, znowu przypominasz mętne jezioro.

– Kto przyszedł z naszych? Widzę Nadee, Jyoti, Vaayu i Ratnę.
– Jest na pewno jeszcze Svarnadha, minęłam się z jej ojcem przy krużgan-

kach. Poza tym Halaka i Samudari, ale niech cię ręka Sinthini broni, żeby znowu 
się za nim włóczyć cały dzień, jeszcze wam nie wybaczyłam tej ostatniej pija-
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ckiej eskapady. Mówię poważnie – dodała, zauważając, że kąciki ust chłopaka 
podnoszą się nieznacznie do góry. – Nie po to zmarnowałam prawie dziesięć lat 
na twoje nauki czytania i pisania, żebyś się z tym moczymordą szwendał teraz 
po jakichś zakazanych burdelach.

– Siostra dzisiaj nie w nastroju, czyżby za mało listów od adoratorów do-
stała? – Miał nadzieję, że chociaż trochę ją to rozbawi, ale się pomylił, wciąż 
wyglądała na mocno zdenerwowaną.

– Akurat tobie nic do tego. Właściwie, nie za dobrze ci na tym daszku, na 
którym bumelujesz od samego rana? Ziemniaki trzeba obrać, podłogi mamy do 
zamiatania. Poobijasz się wieczorem, teraz marsz do pracy. – Robiła wszystko, 
żeby nie zauważył jej poruszenia, było już jednak za późno. Znał ją przecież. 
Lepiej, niż sama chciałaby przyznać.

– Nie martw się. – Wyciągnął rękę przed siebie, tak jakby chciał położyć ją na 
jej ramieniu. – To tylko zwykła susza. Dzień albo dwa i wszystko wróci do normy.

Gulaba nie odpowiedziała, wzruszyła tylko ramionami obojętnie. Stali tak 
jeszcze chwilę w milczeniu, wpatrzeni gdzieś dalej, ponad horyzont, zupełnie 
różni, a jednak podobni do siebie, jak dzieci tej samej matki. Mieli już kierować 
się w stronę schodów, kiedy kątem oka zobaczyli w dole Bainganee, wbiega-
jącą z impetem na dziedziniec, chaotycznym wzrokiem omiatającą wszystkich 
swoich towarzyszy. Przytrzymała się jednej z kolumn, aby nie upaść – włosy 
i ubranie miała w zupełnym nieładzie, co było zupełnie do niej niepodobne, kohl 
wokół oczu był rozmazany po całej twarzy od łez i potu. Czerwona henna z jej 
stóp zostawiła na białym marmurze czerwone ślady. Wszyscy zwrócili ku niej 
spragnione informacji spojrzenia, czekając w napięciu na jakikolwiek gest, nie-
zdolni do wyduszenia z siebie ani słowa.

– Miałam sen – powiedziała w końcu – Chodzi o suszę.

***

Pamiętał, że wrzało, kiedy opuszczał ciało.
Szedł teraz po rozgrzanej, spękanej ziemi, spierzchniętej jak usta stęsknio-

nej kochanki. Maszerował spokojnie, wyprostowany, razem z wiatrem, sypią-
cym mu w oczy pustynny piasek. Przed nim kroczył Pan w Pani. Pani w Panu, 
naga, z krągłymi biodrami i szerokimi ramionami, o bystrym, czerwonym 
spojrzeniu migdałowych oczu, w diademie złożonym z płomieni i gwiazd, szła 
przed nim, prowadząc go jedną ręką, a pozostałymi czternastoma dłońmi ści-
skając dłoń każdego Świętego Ostrza. Szli tak razem przez miasto, które umie-
rało, a budynki obracały się w pył pod ciężarem ich spojrzeń. Pamiętał wcześ-
niejsze myśli, słowa, które z niewiadomych przyczyn nie potrafiły już ułożyć 
się w żadne zdanie.
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Przekleństwo poety – zapomnieć swój najbardziej udany wiersz. 
Dookoła nich tymczasem gęstniał kocioł; na popiół kruszyły się mięśnie i kości, 

widział, jak roztrzaskują się czaszki mieszkańców Pahariphulam, a czerwona 
krew spływająca po stopach zostawia na białym marmurze czerwone ślady 
(widział to już wcześniej?). Tymczasem, przenieśli się już na pustynię, w któ-
rą przemieniło się miasto, wcześniej aż wibrujące od lejącego się z bordowego 
nieba żaru. Nie pozostała ani jedna wieża, ani jedna winnica, ani jeden kram. 
Ani jeden żyjący. Szli tak wspólnie, coraz bardziej pogrążając się w sypkich, cie-
płych piaskach; niektórzy z nich, chociażby Gulaba, już się odłączyli, znali ten 
sen, nie musieli go śnić po raz kolejny. W końcu został tylko on i jego przyja-
ciel Samudari, uparcie ciągnięci coraz głębiej, w głąb ciepłej ziemi, pozwalając 
sypkiemu piachowi wdzierać im się do nozdrzy i ust. Sinthinia był nieugięty. 
Droga do prawdy prowadzi zawsze przez mękę, mówi, ciągnąc ich głębiej, aż 
ich całych połyka pustkowie. A potem sen ciągnie się dalej, towarzyszy im prze-
dziwne uczucie spadania. Lądują na zimnej podłodze pałacu, początkowo ilość 
zieleni jest tak porażająca, że aż razi obolałe oczy. Słychać krople deszczu, ude-
rzające o dachówki i liście roślin, w powietrzu czuć zapach owocujących krze-
wów. Krużganki wydają się wręcz uginać pod naporem roślinności dookoła nich. 
Sinthinia prowadzi ich uparcie dalej, mijają kolejne korytarze.

Mężczyzna siedzi w paradnym salonie z otwartym dachem, z ciekawością 
przygląda się wpadającej do środka wodzie, kapiącej na niewielki talerzyk. 
Siedzi spokojnie, wyprostowany, modli się albo medytuje. Jest krępy, szeroki 
w ramionach, wygląda, jakby złożono go ze zbyt dużej ilości elementów. Ma na 
sobie zielone (fioletowe?) dhoti, do tego koszulę w podobnym kolorze. Naszyjnik 
na piersiach. Bliznę pod prawym okiem w kształcie półksiężyca. Kolczyk w no-
sie, wąsy, oczy podkreślone kholem.

Ukradł deszcz, mówi Sinthinia.
Nazywa się Keeda, mówi.
Nazywa się Futtu Keeda.

***

Wydawało się, jakby powietrze wrzało.
Atmosfera na wewnętrznym dziedzińcu stawała się coraz bardziej napięta, 

w miarę, jak kolejne Święte Ostrza dołączały do rytualnego kręgu – piętnaścioro 
nefrytowych elfów różnego stanu i pochodzenia, siedem kobiet, siedmiu męż-
czyzn i jedna hidźra. Część z nich poważna, niecierpliwie czekająca na rozwój 
dalszych wydarzeń, część pozornie zrelaksowana, przechwalająca się wynika-
mi sprzedaży swoich interesów czy grająca między sobą w kości. I Czadarama 
był już na miejscu, częściowo dlatego, że mieszkając na stałe w świątyni, wystar-
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czyło przebiec kilka korytarzy i było się już na miejscu, częściowo zaś dlatego, 
że przynajmniej od dwóch dni nie mógł zasnąć z ekscytacji. Pierwszy raz, odkąd 
został Świętym Ostrzem, sprawa była aż tak poważna. Wszystko wskazywało 
bowiem na to, że Sinthinia pragnął śmierci zuchwałego maga, który postanowił 
ukraść porę deszczową, co oznacza, że zwycięzca dzisiejszego pojedynku miał 
przynieść do świątyni nie tylko równowagę w przyrodzie, ale i głowę tego, który 
ją naruszył. Ofiara miała zostać złożona. Młodzieniec nigdy wcześniej nie dostą-
pił zaszczytu tak poważnej misji.

Dźwięk trąb przeciął pozór nieformalnej atmosfery spotkania niczym roz-
bite szkło. Wszyscy skłonili się nisko w wyrazie szacunku dla nadchodzącego 
Oświeconego. Czadarama kątem oka zauważył, że Gulaba, przecież także stale 
przebywająca w domu świątynnym, jak zwykle zasiadła na swoich wielobar-
wnych poduszkach jako ostatnia.

Teraz zabrzmiały i potężne dzwony. Służki i diakoni szybkim krokiem wkro-
czyli dumnie na dziedziniec, wysoko trzymając przed sobą wyciągnięte ramio-
na z pochodniami i proporcami. Wkroczył też i trzydziesty drugi guru Pavitara, 
długowłosy, chudy niczym szkielet obciągnięty skórą i górujący nad wszystkimi 
wzrostem, odziany od stóp do głów w swój zwyczajowy pomarańcz, przynależ-
ny do jego stanu. Opadł ciężko na ostatnie, szesnaste miejsce, po czym powiódł 
wzrokiem po wszystkich zgromadzonych. Mimo że minęło już tak wiele lat, od-
kąd go odnaleziono, Czadarama wciąż nie był w stanie patrzeć na niego inaczej, 
niż z pełnym bojaźni szacunkiem, graniczącym z uwielbieniem.

– Dobrze, dzieci, jesteście wszyscy, błogosławię imię Sinthini – powiedział 
śpiewnie nauczyciel, a sam jego głos wzbudził w chłopaku poczucie ogromnego 
spokoju. – Będziemy zaczynać. Nadee, proszę, poprowadź modlitwę wstępną.

Nadee, łagodny mężczyzna o usposobieniu przypominającym ospałego hi-
popotama, dźwignął się niemrawo z miejsca, po czym zaintonował pierwszą 
pieśń, zapraszającą Pana w Pani do wspólnego kręgu jego wiernych wyznaw-
ców. Marmurowe mury zadrżały od ilości mocy, jaką niosły poszczególne słowa – 
magia Sinthini, niebiańskiego poety, leżała bowiem właśnie w wierszach, skom-
plikowanych hymnach, wijących się jasnymi promieniami dookoła ust i uszu 
śpiewających, niczym misterne ornamenty. Następnie wykonano jeszcze dwie 
antyfony, opowiadające o wesołych przygodach bóstwa sztuki i mordu – jedną 
na temat igraszek z dwoma kochankami, należącymi do zwaśnionych królestw, 
kolejną o wyzwoleniu wsi spod panowania króla tygrysów. Podekscytowany 
chłopak z trudnością rozpoznawał poszczególne wersety – był już skupiony tyl-
ko i wyłącznie na nadchodzącym pojedynku.

Rozpoczął także Nadee, kiepskim, ociężałym wierszem, któremu brakowa-
ło polotu. Kolejna była młoda Svarnadha, przyprowadzana do świątyni przez 
zmartwionych jej kapłańskim stanem rodziców, o równie koślawych wersach. 
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Wstawali jeden po drugim, recytując kolejne strofy, podpowiadane im przez 
samego stwórcę, tak aby móc ustalić jednego zwycięzcę – tego, który będzie go-
dzien sprawienia ofiary.

Żadne jednak nie było konkurencją dla Czadaramy – tak mu się wydawało, 
kiedy słuchał ich słów, wszystkich przedziwnie nieudolnych, jakby przytłumio-
nych. Nawet niezrównana w sztuce poezji Gulaba tego dnia brzmiała fałszywie 
i nadęcie – zauważył to także i sam guru, ostentacyjnie przewracając oczami 
podczas jej recytacji.

Minuty mijały ślamazarnie, jak to bywa podczas dłużącego się obrzędu, ale 
w końcu zostali tylko we dwoje – on i Bainganee. Hidźra, dziś pięknie wystro-
jona w burgundowy salwar kamiz, z przerzuconą przez ramię duppatą, wstała 
godnie, po czym powlokła mętnym wzrokiem po wszystkich zgromadzonych na 
dziedzińcu. Na końcu spojrzała na Czadaramę, który natychmiast spuścił głowę 
pod naporem jej spojrzenia. A więc tyle z jego natchnienia. Wszystko uleciało, 
zjedzone do cna przez stres. Bainganee podniosła przekrwione, natchnione oczy 
ku niebu i zakołysała zupełnie płaską klatką piersiową – nawet w krużgankach 
dało się słyszeć dźwięk jej licznych bransolet, uderzających o siebie nawzajem.

– Nie zaznam szczęścia z kochankiem. Ani kropla nie spadnie na moje suknie. 
Deszcz nie rozmaże kohlu pod oczami, a wilgoć nie obnaży pełnych piersi skry-
wanych pod choli. Bezbożnik nie wpuści mnie w swe progi.

Rozległy się pojedyncze oklaski, jednak wkrótce wszyscy zamilkli, w napięciu 
oczekując na jego odpowiedź. Powoli ruszył się z miejsca, zawstydzony jak ucz-
niak – nie było szans stawać w szranki z tak dobrymi wersami, wiedział to. Czuł 
jednak, że Sinthinia byłby zawiedziony, gdyby oddał pojedynek walkowerem.

– Brzemienne byłoby niebo ołowianymi chmurami, poczętymi po nocy mi-
łości z czarnym morzem, które tęskni za pocałunkami żyznej gleby. W miłosny 
trójkąt wkradła się kukułka, chowając pod skrzydłami wilgoć nasienia. – Wy-
dawało mu się, że słowa wylatują z jego ust naturalną koleją rzeczy, tak jakby 
spragniona światła słonecznego roślina wypuszczała z jego ciała kolejne pędy. 
I rzeczywiście, kiedy skończył mówić, nawet guru wyglądał na poruszone-
go jego strofą. Podniósł nieznacznie rękę, nakazując chłopakowi pozostanie 
w miejscu – ten stanął jak wryty, obdarzając przywódcę pokornym, rozmiło-
wanym spojrzeniem.

– Czadaramo i Bainganee – powiedział nauczyciel, wciąż z uniesioną wysoko 
dłonią. – Jeszcze po wersie.

Hidźra skłoniła lekko głowę dworskim gestem, przyznając mu pierwszeń-
stwo. Zawahał się.

To było aż nierealne, być tak blisko wygranej, w tak istotnych zawodach. Czy 
to znaczy, że zbliża się do bóstwa, do tej pory traktującego go dość chłodno, jak 
mu się wydawało, z rezerwą? Czy to znaczy, że zaczyna być prawdziwym Świę-
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tym Ostrzem, które jest godne wysyłania na prawdziwe misje, a nie tylko nau-
czania w okolicznych wioskach, czy stawianie przyświątynnych ołtarzyków lub 
niewielkich chramów? Przecież to nie były jego słowa: natchnienie pochodziło 
z zaświatów. Tak musiało być. Jeśli jest mu przeznaczone zwycięstwo, to zwycię-
ży, na chwałę Pani w Panu.

– Rozpłatam spęczniałe obłoki nożem, sunąc przez błękitne powłoki. Rozoram 
dżdżyste łożysko złocistą szablą słońca, wysoki krzyk przerażonego dziecka spa-
dającego z nieba na ziemię rozbrzmi, gdy krople ucałują spierzchnięte wargi liści.

Bainganee milczała przez chwilę, najwyraźniej rozważając swój kolejny 
ruch. Strofa była wspaniała, ale wprawna poetka mogła ją jeszcze przebić. Na-
tchnienie wydawało się jednak ją opuścić – osunęła się nieznacznie w stronę 
swojego siedziska, zarzucając poddańczym gestem ręce na piersi.

– Wielu z was pytało, gdzie jest deszcz, ale go nie ma, bo ktoś go zabrał, a bóg 
moich pieśni chce go pozbawić życia. Więc śpiewam na jego chwałę, niech bę-
dzie pozdrowiony – powiedziała wreszcie z martwym wyrazem twarzy.

Wyrok był jednoznaczny.
– Czadarama! – zakrzyknął guru niemalże natychmiast, powodując u mło-

dzieńca fioletowy rumieniec oraz szklące się w kącikach oczu łzy. – Czadarama 
Święte Ostrze!

Zakręciło mu się w głowie – jak przez mgłę widział innych kapłanów, pada-
jących przed nim na twarz, widział Gulabę, podającą mu wielką, złotą szablę, 
z miną, której nie potrafił do końca odczytać; widział też guru, pierwszy raz 
spoglądającego z nadzieją w jego stronę, a także, gdzieś ponad tym wszystkim, 
wargi Sinthini rozciągnięte w szerokim uśmiechu.

Wiedział to. Uznali go. Wreszcie był w domu.

Batakh – ósmy tydzień monsunu

Czuł chłód.
Kojący, przyjemny chłód letniego deszczu, oplatającego spękaną ziemię paję-

czyną wilgoci lizał go rozkosznie po ramionach, kiedy tak siedział w kucki przy 
stole Jaanavara Keedy i czekał spokojnie, aż jego piękna żona, Raseela, poda im 
wieczorny posiłek. Titalee, ich kilkuletnia córka, spała już o tej porze na swoim 
posłaniu w rajskim, pałacowym ogrodzie – spędził z nimi ledwie tydzień, ale już 
udało mu się zrozumieć i zaakceptować rutynę ich codziennych dni. Nie miał 
z tym zresztą problemu – szybko uczył się takich rzeczy, a w świątyni każda 
doba była w dużej mierze bardzo podobna do tej poprzedniej. I tu poranki roz-
poczynały się modlitwą – Raseela była już dawno obudzona, kiedy wstawał, co 
zdarzało się bardzo rzadko w relacji pani-sługa, ale nie robiła z tego tytułu żad-
nych problemów; wręcz przeciwnie, na samym początku ich znajomości wy-
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jaśniła mu, że z natury jest samotniczką i poranki lubi mieć tylko dla siebie. 
Sama zapalała świece w całym pałacu, sama gotowała i sprzątała – jedyną rze-
czą, z którą sobie nie radziła, był ogród, ale na tym Czadarama znał się świetnie, 
pomoc więc przychodziła mu niemalże naturalnie. Właściwie czuł się u nich jak 
na wakacjach, których nigdy nie miał, najpierw żyjąc życiem niewolnika, potem 
kapłana – z każdym dniem starał się oddalać myśl o swojej świętej misji, której 
celem miał być brat pana domu, szalony mag z wieży po drugiej stronie ostatnie-
go, zielonego miasta. Ten, który ukradł deszcz.

Kobieta postawiła przed nim półmisek z ryżem, obficie polanym sosem z wa-
rzywami, drugą miseczkę z daalem oraz kilka papadamów – łapczywie zabrał 
się do jedzenia. Świetnie gotowała. Nie było to co prawda nic wymyślnego. Jako 
Święte Ostrze miał okazję spróbować wielu wykwintnych przysmaków, znoszo-
nych do świątyni przez wiernych w ramach ofiary, ale proste, ciepłe potrawy 
były w rzeczywistości tym, co najbardziej sobie upodobał – a kuchnia w pałacu 
Keedów smakowała jak dom. Zaskakiwało go, z jak niewielu elementów może 
składać się dom, ten pisany wielkimi literami, ten, który ma się w środku, a nie 
złożony z cegieł czy gliny – chłopak momentami czuł się wręcz niezręcznie, 
bacznie obserwując swoich gospodarzy; oboje wciąż młodzi, ale już w pełni doj-
rzali, z kompletnie różnymi charakterami, choć dzielący pewne cechy wspólne. 
Podczas pierwszej kolacji długo opowiadali mu o tym, jak się poznali – Jaanavar 
pierwszy raz zobaczył Raseelę przy stoisku z naszyjnikami ślubnymi, kiedy wy-
bierała jeden dla swojej najlepszej przyjaciółki. Już wtedy postanowił, że zosta-
nie jego żoną, ale odrzucała go przez pięć lat. Pięć długich lat wypełnionych 
staraniami, noszeniem ciężkich toreb, składaniem ofiar w matczynej świątyni, 
pojedynków z ewentualnymi rywalami. Byłam podła, śmiała się wdzięcznie, 
opierając o plecy męża. „Ale chciałam wiedzieć, czy naprawdę mnie kocha”.

Uśmiechnął się na tamto wspomnienie, widząc, jak włodarz zajmuje przy 
nim miejsce i również odbiera miseczki z rąk zabieganej żony.

– Wszystko w porządku, synu? – zapytał Czadaramę, zanurzając papadam 
w parującej jeszcze zupie. Święte Ostrze niemalże jęknął. Syn, słowo, które do 
dziś potrafiło przeciąć jego duszę na pół.

– W porządku, zamyśliłem się trochę. Pani Raseelo, idzie pani?
– Już, już, już idę do was! – zawołała. Wszędzie jej było pełno, zawsze robiła 

kilka rzeczy jednocześnie, nie to, co jej stateczny, spokojny małżonek. I teraz 
podobnie – jedną ręką nakładała sobie jedzenie, drugą zaś poprawiała wielkie, 
kolorowe naręcze kwiatów zanurzone w przepięknej wazie, którą również po-
stawiła na stole. Lubiła żywe rośliny. Im więcej, tym lepiej. Czasem śmiała się, że 
to jedyny plus z posiadania w rodzinie szalonego maga, który postanowił ogra-
bić z deszczu cały kraj.

Nienawidzili go. Nienawidzili go równie mocno, co Sinthinia i równie moc-
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no pragnęli jego śmierci. Byli dla niego bramą do wykonania misji, świętą 
przepustką w jego progi – za to był im dozgonnie wdzięczny. Nie mógł jednak 
powiedzieć prawdy. Jeszcze nie nadszedł czas. Kiedy nadejdzie, będzie wiedział. 
Wszyscy będą wiedzieli.

Raseela usiadła przy nich, bosa, ciemnowłosa, z czołem zroszonym potem. 
Jeśli pamiętał cokolwiek na temat swojej matki, musiała mieć bardzo podobne 
dłonie.

– No już, tak mnie wołaliście, a teraz milczycie? Proszę mnie zabawiać jakąś 
inteligentną rozmową – obwieściła radośnie, buńczucznym gestem opierając na 
stole łokcie.

– Rama zamyślił się mocno nad twoim curry, kochanie.
– Nad moim curry? A co w nim takiego strasznego?
Czadarama uśmiechnął się z zakłopotaniem.
– Jest bardzo pyszne, pani Raseelo, jak zawsze. Po prostu… Zbliża się dzień 

wykonania misji. I jakoś… Źle się z tym wszystkim poczułem.
Popatrzyła na niego z dziwną tkliwością tymi swoimi czarnymi, mądrymi 

oczami, które przypominały mu ciepłe spojrzenie Gulaby.
– Wiesz… – zaczęła łagodnie, wzorem męża zanurzając papadam w gęstym 

daalu. – Znamy się krótko, synu. I nie powiem, aby ta sytuacja była dla nas 
wszystkich komfortowa. Wiemy już, co zrobił Futtu. To jest ogromna zbrodnia, 
za którą musi odpowiedzieć, i skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie życzę 
mu najgorszego… Ale rozumiem i twoje rozterki. Mimo wszystko, nie potrafiła-
bym mu wbić noża w pierś, nawet za to, co zrobił Titalee. Ty… Nie jesteś mor-
dercą. – Wydawało mu się, że jej uważny wzrok przeszywa mu duszę na wylot, 
bolało go to. Nie tak, to wszystko nie tak, takie słowa nie powinny były padać 
z ust niemalże obcej kobiety. – Ale będziesz musiał się nim stać. I to okropne, 
całkowicie okropne. Ale to przeżyjesz. Często musimy mierzyć się z rzeczami, 
które są trudne, bolesne, paskudne, po prostu złe. Czasem dlatego, że źle wybie-
ramy. Czasem dlatego, że wybierają za nas. Niektórych ludzi takie doświadcze-
nia obracają w popiół. Niektórzy potrafią z tego popiołu wyciągnąć żar ptaka.

Teraz to Jaanavar uśmiechnął się do niego, kładąc mu dłoń na ramieniu.
– Wiesz, skąd pochodzę? – zapytał, a kiedy chłopak zaprzeczył kiwnięciem 

głowy, kontynuował. – Z Szaharkechadianu. I mamy tam takie powiedzenie. Cza-
sem zły wóz może dowieźć cię na dobrego miasta.

– Mój mąż ma rację – wtrąciła się Raseela, odsuwając od siebie niemalże peł-
ne miseczki. Czadarama zdążył już zauważyć, że kiedy była nerwowa, nie dopi-
sywał jej apetyt. – Tak, jak już powiedziałam. Futtu zasługuje na śmierć, ale ty 
nie zasługujesz na to, żeby być mordercą. Z drugiej strony jednak: kim jesteśmy, 
żeby się kłócić z boskim planem?

– Nikim – przyznał ponuro Czadarama, przyglądając się swoim, już pustym, 
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talerzom. – Jesteśmy nikim.
Poczuł to w momencie, w którym otwierała usta, poczuł chłód osiadający mu 

na skórze, przenikający ciało aż do kości, chłód, którego nie był w stanie roz-
grzać żaden znany nośnik ciepła – bóstwo przemówiło. Teraz był czas wyzna-
czony na działanie. Czas na dotknięcie pierwszej kostki domina. Kolejne kroki, 
prowadzące do zwycięstwa miały być prostsze, ale za jaką cenę?

Wstał, nie mógł dłużej siedzieć z nimi przy stole. Podszedł do szerokie-
go, sklepionego półkoliście okna, zaczerpnął powietrza, jak zwykle łapczy-
wie, jak zwykle spragniony i nienasycony wszystkiego. Również podniosła 
się z miejsca, jednocześnie wskazując swojemu mężowi, aby się nie ruszał – 
najwyraźniej uznała, że to robota dla kobiety, matki, być przy nim w takim 
momencie.

– Wezwał cię?
Kiwnął głową w odpowiedzi. Jakby nagle zabrakło mu słów. Znów wszyst-

kich zapomniał, jak podczas snu, który śnił każdej nocy od tego upalnego dnia, 
kiedy siedział z Gulabą na świątynnym dachu. Mary, która nie da mu odpocząć, 
dopóki nie wypełni się wola Sinthinii. Taki był jego los. Czadarama Świętego 
Ostrza. Czadarama-niewolnika.

– Po prostu… Nie wiedziałem, że to takie trudne. Zabijałem już wcześniej 
zwierzęta i Vamanów, ale to nie to samo.

– Chciałbyś się przytulić, mały? – Powiedziała to tak naturalnie, swobodnie, 
jakby nie zdawała sobie sprawy ze znaczenia tego zdania.

Objął ją za ramiona. Wyższy od niej o dwie głowy, chudy szczeniak znikąd, 
najwyższy stanem kapłan, namiestnik boskiej władzy trzymał się jej tuniki jak 
przestraszone dziecko, szepcząc przy tym słowa przebłagalnej modlitwy, powta-
rzając co jakiś czas jedno słowo.

„Proszę”.
Sinthinia był jednak zawsze sprawiedliwy. A jego sprawiedliwości dorów-

nywała tylko mądrość. Czadarama znał święte teksty. Wiedział, że rezygnując 
z misji, wkroczy na ścieżkę chaosu, z której nie uwolni go nawet śmierć na tym 
świecie – bóg w swej potędze ścigałby go przez wszystkie inne rzeczywistości, 
a tego nie chciał. Chciał zasłużyć na dane sobie imię.

– Przepraszam – wybełkotał w końcu, pociągając żałośnie nosem, wciąż jedną 
ręką ściskając mocno materiał jej ubrania.

– No już, spokojnie, nie masz za co przepraszać, ja… – nie dokończyła. 
Nie widział jej oczu, ale mógł sobie tylko wyobrazić, jak otwierają się szeroko, 
zdziwione nagłym bólem, kiedy ostrze ukrytego w jego rękawie noża wbiło się 
prosto pod jej żebra.

Nie wydała już z siebie żadnego dźwięku. Dla pewności przekręcił rękojeść.
Z Jaanavarem, zawsze spokojnym, przyszło łatwiej. Ruszył na niego z miej-
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sca, również otępiały z zaskoczenia i przerażenia, ale Czadarama Święte Ostrze 
był szybszy. Zza pasa wyciągnął szablę, tę szablę, którą pozwolili mu zawsze 
nosić ze sobą, a potem rozciął swojego gospodarza wpół.

Tak po prostu. Mord to mord.
Pociemniało mu w oczach. Myślał, że będą krzyczeć.
To był jedyny warunek Futtu, nie chciał słyszeć o niczym innym. Zabić brata 

i bratową. Przynieść mu dziecko. Dziecko jest chore, potrzebuje deszczu. Pro-
ponował inne warunki. Prosił Sinthinię, żeby znaleźć jakiś sposób. Ale inne 
rozwiązanie nie istniało. Więc to zrobił. Zabił ludzi, którzy wpuścili go z szablą 
do domu. Zabił Raseelę, która przynosiła na stół żywe kwiaty i Jaanvara, który 
mówił do niego „synu”.

Nie wiedział, jak się rozpłakać. Czy powinien. Co powiedzieć małej, kiedy się 
obudzi. Zabrać ją teraz? Potem?

Gulaba wiedziałaby, co robić. Każde Święte Ostrze wiedziałoby.
Jestem słaby, pomyślał, siadając w kucki przy leżącym ciele kobiety i niezro-

zumiałym sobie gestem chwytając ją za rąbek tuniki.
Jestem taki słaby.

Samandar – dziesiąty tydzień monsunu

Wreszcie było w porządku.
Pora deszczowa wróciła do Paharamu tak szybko, jak tylko głowa Futtu zosta-

ła oddzielona od ciała przez Czadaramę Święte Ostrze. Nie chciał nikomu o tym 
opowiadać, nawet Gulabie. Wrócił po prostu następnego dnia, niosąc na rekach 
ciemnowłosą dziewczynkę o pustym wzroku, niezdolną do wydania z siebie ja-
kiegokolwiek dźwięku. Gloria chwały wydawała się nie robić na nim żadnego 
wrażenia – wsadził dziecko w inne ramiona, jakby było po prostu zbędnym ba-
lastem, a potem udał się do świątyni, gdzie poprosił guru o błogosławieństwo. Po 
dopełnieniu wszystkich obowiązków kapłańskich poprosił o chwilę samotności 
z Sinthinią.

Gulaba znalazła go po kilku godzinach, jak leżał pod stopami jego posągu, 
pijany w sztok, trzymając w dłoniach niewielką piersiówkę z sammą – płakał 
jak dziecko i błagał ją, żeby nie zostawiała go samego. Pozwoliła mu tej nocy 
spać w swoich prywatnych komnatach – dziarsko wlekła go na plecach przez 
długie korytarze, a kiedy już ułożyła go na wygodnym posłaniu, sama udała się 
na dach, gdzie spędziła noc, wpatrzona hipnotycznie w rosnący, jaśniejący na tle 
ciemnego nieba księżyc.

Nie zadała mu żadnego pytania. Częściowo dlatego, że rozumiała. Częściowo 
dlatego, że nie chciała poznać odpowiedzi.

Poranek obudził go przede wszystkim bólem głowy. Przez chwilę musiał się 
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porządnie zastanowić, gdzie się właściwie znajduje.
Przed wejściem zapukała. Miała za sobą naczynie, które podała mu bez słowa.
Wypił.
Woda z miętą, cytryną i proszkiem z papryki.
– No już, bez przesady. – Trzasnęła go z całej siły w plecy, kiedy zaczął się 

krztusić. – Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, słucham. Jeśli nie chcesz mówić, nie 
musisz.

– Nie wiem.
– Czego nie wiesz?
– Nic już nie wiem, Gulabo.
Spojrzała na niego swoim zwyczajowym, hardym wzrokiem.
– Powiem ci tylko, że stwardniałeś. Na kość. Ale nie wiem, czy to dobrze.
Łzy poleciały z jego oczu same, nie musiał ich wstrzymywać. Nie przytuli-

ła go aż do momentu, kiedy nie zaczął wyć – w miarę, jak krzyczał, wydawało 
mu się, że emocje ulatują z niego kompletnie, jakby wszystko, co przez ostat-
nie dni trzymał głęboko przy sobie mógł wyrzucić razem z tym przeraźliwym 
wrzaskiem, po chwili dźwięczącemu w uszach nawet jemu. Ryczał coraz słabiej 
i słabiej, aż w końcu wyciszył się całkowicie, nagle trzeźwo myślący i spokojny. 
Kobieta pogłaskała go dziwnie czułym gestem po włosach.

– No już, dzieciaku. To się zdarza. Czasem każdemu z nas musi się ulać.
– Ten mag… Jego brat, bratowa, to dziecko… Już sam nie wiem, kto miał ra-

cję, a kto nie. Dziecko było śmiertelnie chore jako niemowlę. Medycy odratowali 
je, ale ten Futtu, ten mag… Miał na jego punkcie jakąś dziwną obsesję. Podob-
no wcieliła się w niego dusza ich matki, która umarła kilka godzin przed naro-
dzinami tej małej. Popadał w coraz większe szaleństwo, więc uciekli od niego. 
Raseela i Jaanvaar, tak się nazywali. Ale ten człowiek im nie odpuścił. Oni wszy-
scy pochodzili z Szaharkechadianu.

– Pustynna zaraza?
– Nie wiem, co im pomieszało w głowie. Wszystkim. Nie potrafiłem tego 

wszystkiego zrozumieć. Futtu nie chciał mnie do siebie dopuścić. Musiałem 
mu przysiąc, że zabiję jego rodzinę i przyniosę mu dziecko. Chciał je leczyć… 
Zabiłem go, Gulabo. Zabiłem jego, Raseelę i Jaanvaara. Rozumiesz? Oni byli 
w porządku. Wpuścili mnie do domu. Mimo tego, że być może byli szaleni. 
Byli… mili. Jedli ze mną. Pozwolili mi spać przy sobie. Nie rozumiem, dlaczego 
tak się stało.

Wzruszyła obojętnie ramionami.
– Jeśli to był jedyny sposób, żeby złożyć ofiarę, której wymagał Sinthinia, nie 

rozumiem, skąd u ciebie taka reakcja.
– Oni… Oni przypominali mi rodziców.
– Czadaramo Święte Ostrze, przepraszam, że to powiem, ale nigdy nie pozna-
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łeś swoich rodziców. Wiem, bo mi o tym mówiłeś – dopowiedziała, zanim zdą-
żył nawet otworzyć usta. – Nie możesz ich pamiętać. To, co mówię, jest okrutne, 
zdaję sobie z tego sprawę, ale… pomyśl tylko. Gdybyś tego nie zrobił, mogłyby 
się stać rzeczy straszliwe.

– Na przykład?
– Na przykład susza wykończyłaby Pahariphulam. I stolicę. Inne miasta też. 

Umarłby cały Paharam. Dla kaprysu jakiegoś szaleńca, owładniętego najpraw-
dopodobniej pustynną gorączką.

Uparcie milczał. Nie mógł sobie przypomnieć momentu, w którym pozbawił 
Futtu Keddę życia, mimo że usilnie próbował – pamiętał jedynie luźne przebły-
ski pewnych sytuacji z pałacu Raseeli (bo to był jej pałac, miejsce napędzane 
tylko jej energią), siebie przycinającego krzewy, pijącego sammę z Jaanvaarem, 
ukradkiem, tak żeby nikt nie widział. Smak potraw, zapach kwiatów. Twarz 
maga potrafił przywołać tylko ze snu. Już nawet nie pamiętał, jak wyglądała 
naprawdę.

– Czy to wszystko było warte cierpienia tej dziewczynki? – Titalee miała prob-
lemy z jedzeniem, budziły ją koszmary. Przestała mówić.

Gulaba nie odwracała od niego wzroku.
– Czyż nie byłeś w podobnym stanie, kiedy cię znaleźliśmy? Poradziliśmy 

sobie. I z nią sobie poradzimy.
– A co, jeśli Sinthinia kiedyś każe mi zabić kogoś jeszcze bliższego?
– Poproś go, żeby tego nie robił.
– Tak po prostu?
– Tak po prostu.
Widziała, że wciąż nie rozumiał; pozwoliła sobie ująć jego dłonie w swoje.
– Posłuchaj mnie uważnie. Wszystko, co się ma, ma się dla dobra innych. To 

jest prawda stara jak świat. Sinthinia nie popełnia błędów. Ale ma mądre i czułe 
serce. Potrzebowałeś się sprawdzić. Wiemy przecież, jak bardzo zależało ci na 
misji. Dlatego, wyrazem boskiej woli, postanowiliśmy ci tę ofiarę podarować. Te-
raz już wiem dlaczego.

– Podarować? – zdziwił się takim doborem słów. Gulaba kpiąco uniosła brew.
– Nie myślisz chyba, że strofa Bainganee była tak fatalna przez przypadek, 

prawda? Ale to nie jest teraz ważne, dzieciaku. Ważne jest to, że to wszystko 
okazało się wypełnieniem woli Pana w Pani. Zrozum. Napotkałeś na swojej dro-
dze coś, co teoretycznie było większe od ciebie. Coś, co musiałeś pokonać, żeby 
naprawdę móc nazywać się Świętym Ostrzem. Uwierz mi, zabijanie potworów 
to nie to samo, co zabijanie ludzi.

– Chyba wolę potwory – mruknął ponuro nefrytowy elf, czując jednak, że cię-
żar w jego sercu minimalnie zelżał. Kapłanka złapała się energicznie pod boki.

– Ja też. Ale nie zawsze możemy zajmować się tym, czym chcemy. Jednak to 
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nie jest najważniejsze. Najważniejsze, to wiedzieć, dlaczego się tym zajmujemy.
– Dlaczego? – zapytał po prostu, być może naiwnie, ale chciał to usłyszeć od 

niej. Ku jego zdziwieniu, uśmiechnęła się.
– Bo jesteśmy boskim ostrzem. Jesteśmy jak wiatr, który zsyła tam, gdzie sam 

nie może postawić stopy.
Zrozumiał.
– Jesteśmy złym wozem, który wiezie do dobrego miasta.
I stali tak jeszcze chwilę w milczeniu, wpatrzeni gdzieś dalej, za okno, ponad 

horyzont, wsłuchując się w uderzające o parapet krople deszczu, zupełnie różni, 
a jednak podobni do siebie, jak dzieci tej samej matki.

Katarzyna Podstawek

Urodzona 25 kwietnia 1991 roku. Pandemia sprawiła, że zaczęła pisać fantasy o elfach.
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Rytmiczne stukanie o szybę obudziło go, jeszcze zanim zadzwonił budzik. 
Michał zmarszczył czoło, a potem powoli i ostrożnie uchylił powieki. 

Zasłonięte rolety przepuszczały niewiele światła, więc sypialnia tonęła 
w miękkim, beżowym półmroku. Ledwo świadomy, wciąż na granicy snu, 
spróbował odgadnąć godzinę. Mogło być jeszcze przed świtem, ale każda kolej-
na kropla uderzająca w okno pozbawiała Michała złudzeń. W dni takie jak 
ten, słońce nigdy nie wychodziło zza chmur. On również pozostałby w ciepłym 
łóżku, gdyby tylko mógł. Przymknął oczy i wsłuchał się w kojącą ciszę, którą 
zakłócało jedynie pieszczotliwe stukanie deszczu i oddech śpiącej obok kobiety. 

Donośny, świdrujący dzwonek komórki przeciął powietrze, na dobre 
rozwiewając senne opary. Radosna melodyjka brzmiała w zacisznej sypialni jak 
intruz. Michał nie zamierzał jej tolerować. Szybkim ruchem ręki wyłączył tele-
fon. Niepewnie zerknął na drugą stronę łóżka i z ulgą spostrzegł, że hałas nie 
obudził Beaty. Uśmiechnął się mimowolnie. O tym, że pod misternie zawiniętą 
kołdrą ktoś spał, świadczyły jedynie ciche posapywania. Michał przez kilka 
sekund obserwował szczelny kokon, a potem zerknął na zegarek i westchnął. 
Powinien już wstać. Ciężkie krople zastukały w szybę, zgłaszając zdecydowany 
protest. 

Nie ma nic gorszego, niż wstawanie rano. Chyba że wstawanie rano, by iść 
do pracy, pomyślał, przechodząc do kuchni. A najgorsze ze wszystkiego jest 
wstawanie rano do pracy, gdy pada deszcz. Zaparzył cienką kawę, a potem 
wypił ją kilkoma łykami, obserwując strugi wody cieknące z burego nieba. 

Marzec
Monika Sochaj

OPOWIADANIE
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Wiszący za kuchenną szybą termometr wskazywał tylko kilka stopni powyżej 
zera. Zdecydowanie za mało, by myśleć o słowie, które coraz nachalniej 
wyskakiwało z reklamowych spotów. 

Wiosna. Michał odstawił kubek i skrzywił się czując w ustach kwaśny po-
smak. Profilaktycznie łyknął tabletkę na zgagę i po raz ostatni spojrzał przez 
okno. Nagie gałęzie kołysały się smętnie, zbyt niemrawo, by przebić szarą ścianę 
deszczu. 

Wiosna, pomyślał mężczyzna, wkładając buty, a następnie kurtkę. Wiosna, 
zielona i radosna. 

***

Tabletka zadziałała. 
Albo dzisiejszy dzień, pomimo niezbyt zachęcającego początku, nie miał być 

do końca taki zły. Gdy Michał wyjeżdżał z szpitala, słońce świeciło na błękitnym, 
bezchmurnym niebie. Złoty blask zalewał całe miasto, a poranny deszcz pozostał 
jedynie wspomnieniem zatartym i niewyraźnym jak sen. Upojeni obietnicą 
ciepła ludzie wylegli na ulice, by już po paru chwilach rozcierać kostniejące 
z zimna dłonie. Szybko pojmowali, że nie każde dane słowo zostaje spełnione. 

Wiosna, pomyślał Michał, wchodząc do mieszkania. Ułuda i kuglarstwo. 
Już od progu uderzył go intensywny aromat kawy. Nie tego cienkuszu, który pił 
rano, tylko prawdziwej parzonej w kawiarce. Z głębi mieszkania dobiegało ciche 
stukanie w klawiaturę. 

– Wróciłeś? – zawołała Beata. 
– Nie – odpowiedział i uśmiechnął się szeroko, chociaż jeszcze nie mogła go 

zobaczyć. – Robiłaś kawę? 
W kuchni pachniało jeszcze mocniej niż w przedpokoju. Na stole, przykrytym 

kraciastym obrusem stały dwa kubki z napojem, który parował zachęcająco. 
– Nie – rzuciła kobieta, nie odrywając wzroku od ekranu laptopa. 
Michał głośno się roześmiał i usiadł naprzeciwko niej. Wziął do ręki jeden 

z kubków. Z rozmarzeniem upił pierwszy łyk kawowego arcydzieła. 
– Co robisz? – zapytał, chociaż tak naprawdę znał odpowiedź. Beata wyglądała 

na całkowicie pochłoniętą. 
– Próbuję pisać – odpowiedziała i westchnęła ciężko. Oparła się na krześle, 

aż skrzypnęło przeciągle. Zmarszczyła brwi, widocznie niezadowolona, a jej 
jasne zaciśnięte wargi utworzyły idealną kreskę. – Nie idzie mi najlepiej. 

– Widzę. Napij się kawy, może cię zainspiruje. 
– Na pewno. – Beata zaśmiała się, ale posłuchała jego rady. Zaraz potem 

zamknęła laptop i spojrzała przez okno. W jasnym świetle pogodnego dnia jej 
skóra wydawała się jeszcze bledsza niż zwykle. – Jak w pracy? 
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– Normalnie. – Michał wzruszył ramionami i oparł brodę na dłoni. 
On również zerknął przez szybę, próbując odnaleźć poranne miękkie szarości. 
Obraz za szybą wyglądał zupełnie inaczej. Wypłowiałe od ostrego światła kolory 
raziły w oczy. – Marność nad marnościami, wszystko marność. 

Kobieta roześmiała się głośno i energicznie pokręciła głową, wprawiając 
w ruch czarne kosmyki, niedbale związane na czubku głowy. 

– Tryskasz optymizmem, kochanie. 
Michał przymrużył powieki i odwrócił wzrok od okna. Potarł wierzchem 

dłoni załzawione oczy. Wiosenne słońce świeciło zbyt nisko, by ogrzać, ale 
wystarczająco wysoko, by oślepić. 

– Jeżeli kawa ci nie pomoże, to mam dla ciebie świetną historię. Wdepnąłem 
w psie gówno. 

Beata parsknęła śmiechem, rozbryzgując na stół drobne kropelki kawy. 
Przez dłuższy czas nie mogła się uspokoić. Michał czekał cierpliwie. 

– Ze mnie najbardziej lubisz się nabijać. 
– Oczywiście, że tak. – Kobieta podniosła się i wytarła pochlapany kawą 

stół. Rozciągnięty, wełniany sweter zsunął się jej z ramion. – Teraz oczekuję 
na corocz ny wykład o psich gównach. 

– O nie – zaprzeczył Michał. – Nic już dzisiaj nie powiem. 
Beata posłała mu uśmiech pełen powątpiewania. Nie wierzyła mu, zresztą 

miała ku temu solidne powody. Jednak Michał postanowił dotrzymać słowa. 
W końcu wiosna to czas nowości, czas zmian. Dlaczego i on nie miałby odmienić 
czegoś w swoim życiu i w końcu przestać narzekać? Zdeterminowany ponow-
nie wyjrzał na zewnątrz. Widoczny z okna parking tonął jeszcze w słonecznym 
blasku, ale niebo na horyzoncie zakryły bure chmury. 

***

– Czy to jest naprawdę takie trudne? Posprzątać po swoim psie? 
Sypialnię wypełniało kojące, szare światło. W powietrzu unosił się duszny 

i słodki zapach miłości. Powoli dochodziło południe, ale dzisiaj nie musieli się 
spieszyć. Beata przekręciła się na plecy i przeciągnęła. Rozgrzane prześcieradło 
przyjemnie musnęło nagą skórę. 

– Długo wytrzymałeś bez poruszania tego tematu – mruknęła. Odgarnęła 
ze spoconej szyi czarne kosmyki. – Uwielbiam twoje poczucie romantyzmu. 

Michał odchylił głowę i spojrzał za okno. Gruba warstwa chmur szczel-
nie przykrywała niebo niczym ciężki, wełniany koc. Pozbawione liści gałęzie 
miękko się uginały. 

– Nie mam racji? 
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Pytanie zawisło w ciepłym, wypełnionym wspólnymi oddechami, wnętrzu 
sypialni. Beata westchnęła cicho i przekręciła się na bok. Długie włosy rozsypały 
się po jej plecach. 

– Masz – wymamrotała, wciskając twarz w ramię Michała. Jedną ręką 
odnalazła jego dłoń, drugą delikatnie głaskała go po udzie. Po jej bladych ustach 
błąkał się uśmiech. 

– Ludzie są tacy dziwni. Co roku to samo, jakby dostali małpiego ro-
zumu – ciągnął Michał. Błądził wzrokiem po tonącym w półmroku 
 suficie. – Jak w  marcu zaświeci słońce, to nagle, magicznym sposobem 
odzyskują wszystkie witalne siły, które z jakiegoś powodu utracili na czas zimy. 
Bo  rozumiesz, zima jest zła i niedobra i można leżeć, żreć tłuste rzeczy i płakać. 
Ale wiosna, wiosna to co innego! Od razu chce się żyć, wszystko jest takie piękne 
i wspaniałe. Kurwa mać, jak wdeptują w te gówna leżące na chodniku, to też im 
się chce żyć? Czy może raczej zaklinają rzeczywistość i udają, że ich nie widzą? 

– Ty też go chyba nie widziałeś, skoro w nie wdepnąłeś. 
– Tego jednego! – Michał skrzywił się z niezadowoleniem. – Tego jednego 

akurat nie zauważyłem. 
Beata zachichotała i odturlała się w bok. Potrzebowała ochłonąć, a ramię 

mężczyzny było zbyt ciepłe, by jej to umożliwić. Przekręciła się na brzuch, 
oparła brodę na rękach ugiętych w łokciach i odetchnęła głęboko. 

– Nie śmiej się – mruknął Michał. Przeczesał palcami zmierzwione 
włosy. – To poważne pytanie. 

– Wiem. – Beata zmrużyła oczy i uśmiechnęła się nieco szerzej. – Takie 
zadajesz w poradni swoim pacjentom? 

– Moi pacjenci mają trudniejsze problemy niż psie gówna – odpowiedział, 
na moment poważniejąc. Przed oczami przemknęły mu wszystkie umęczone 
twarze, które widział w tym tygodniu. Odwrócił głowę i spojrzał na Beatę. 
Czarne włosy niczym fala spływały na jej ramiona i plecy, kończąc się dopie-
ro w okolicy krągłych pośladków. Michał przez kilka sekund obserwował ich 
idealną krzywiznę, próbując sobie przypomnieć, dlaczego psychiatra nigdy nie 
powinien zabierać pracy do domu. 

– Zatem powinieneś się cieszyć, że stać cię na luksus takich jałowych 
rozważań. 

Michał przekręcił się na bok. Wyciągnął dłoń i pogłaskał Beatę po bladym 
policzku. W szarej, pochmurnej aurze wypełniającej sypialnię jej błękitne oczy 
były jedynym wyrazistym akcentem. 

– Cieszę się. – Mężczyzna uśmiechnął się błogo. Przygnębiające wspomnie-
nia z pracy wyparowały. Pozostała jedynie zaciszna sypialnia, rozgrzane, zmięte 
prześcieradło i Beata. Piękna i cudowna. – Cieszę się – powtórzył. – Jestem 
najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. 
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***

Pociemniałe deski pomostu skrzypnęły przeciągle, wydając złowieszczy, 
 ostrzegawczy dźwięk. Niektóre uginały się pod ciężarem jego kroków i z cichym 
mlaśnięciem dotykały powierzchni wody. Za każdym razem drobne  zmarszczki 
rozbiegały się po zastałej, pozornie nieruchomej tafli. Michał nie zwracał 
na nie uwagi, nie rozglądał się na boki. Biegł tak szybko, jak tylko pozwalała mu 
na to wąska kładka. Ignorował niepokojące skrzypienie i lęk, który ogarniał go 
za każdym razem, gdy pomost uginał się bardziej, niż powinien, a z ciemnych 
szczelin pomiędzy deskami wypływała jeszcze ciemniejsza woda. Nie bał się, 
że utonie. Otaczające go moczary nie były głębokie, a w wielu miejscach ponad 
zastygłą powierzchnię wody wystawały suche, bure kępy. Racjonalnie patrząc, 
nie mogło go spotkać nic złego, najwyżej zamoczenie nóg. Lęk nie pochodził jed-
nak z racjonalnych przemyśleń. Był o wiele bardziej pierwotny. 

Złowrogi. 
Michał zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać. Przez pierwsze kilkanaście sekund 

słyszał jedynie swój przyspieszony oddech i bicie serca. Niskie i głębokie, jakby 
dochodzące spod wody. Gdy się wreszcie uspokoił, otoczyła go cisza zakłócana 
jedynie przez szum wiatru. Spojrzał do góry. Nagie gałęzie miotane silnymi pod-
muchami sprawiały wrażenie, jakby chciały go zatrzymać. Zawróć, zdawały się 
szeptać. Zawróć. 

– Chuj wam w dupę – wysapał Michał. Część umysłu próbowała mu 
uświadomić, że odpowiada drzewom. Zignorował ją. Rozejrzał się niecierpliwie, 
próbując dostrzec jakikolwiek ślad. Bure pnie olch i białe, wysokie brzozy zlewały 
się w jednolitą, siwą ścianę. Skłębione, szare chmury nie przepuszczały słońca 
i cały las wyglądał, jakby utracił wszelkie kolory. Jedynie woda, rozlewająca się 
pomiędzy kępami wypłowiałej turzycy, była niepokojąco ciemna. Prawie czarna. 

Michał spojrzał w nieruchomą taflę, próbując wypatrzeć ukryte w mroku 
dno. W górze zabrzmiał pisk jakiegoś ptaka. Pomiędzy łopatkami mężczyzny 
przebiegł zimny dreszcz. Uniósł głowę i spojrzał przed siebie. Wąska kładka 
kluczyła między drzewami, wiodła dalej w głąb bagien. Biegł nią już dosyć długo. 
Być może powinien był zboczyć z trasy. Być może… Niepewnie zerknął w ciemną 
wodę. Małe bąbelki oderwały się od mulistego dna. Michał przełknął ślinę.

Rumor podrywających się do lotu ptaków wyrwał go z rozmyślań. Odwrócił się 
w tamtą stronę. Przymrużył oczy i nasłuchiwał. Na sekundę znów zapadła cisza.

A potem rozdarł ją donośny krzyk. Kobiecy.
Nie do końca ludzki. 
Michał nie myślał dłużej. Odbił się od spróchniałych desek i skoczył pomiędzy 

drzewa. Ciemna tafla pękła pod jego stopami, grząska ziemia cmoknęła ohydnie, 
obłapiając łydki. Zacisnął szczęki i szarpnął nogami. Nie zamierzał się poddać. 
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Nie teraz. Puszczaj, pomyślał. Puszczaj, kurwo. Woda zabulgotała złowrogo, 
gałęzie drzew zawirowały w szaleńczym tańcu. 

– Beata! – wrzasnął Michał. – Beata! 
Z impetem wyrwał nogę. Potem drugą. Parł do przodu. Lodowata woda 

co rusz próbowała złapać go w swoje śmiertelne objęcia. Ignorował ją. Parł do 
przodu. Momentami zapadał się po kolana w rozmiękłej, śmierdzącej mułem 
ziemi, ale to również nie miało znaczenia. Parł cały czas do przodu. 

Nagle ich dostrzegł. 
Grupę szarych ludzi, w szarych kurtkach i szarych spodniach. 
– Utop ją, utop Śmiercichę! – ochrypły głos poniósł się pomiędzy drzewami. 
Michał sapnął, a zaraz potem zacisnął szczęki. W ustach poczuł smak krwi. 
– Beata! – ryknął. Z całych sił wyrwał przed siebie. Woda zachlupotała, 

mlasnęła szkaradnie, próbując go powstrzymać. Na próżno. Biegł coraz szyb-
ciej. – Zostawcie ją, wy skurwysyny! Zostawcie ją!

Jeden z szarych ludzi odwrócił się. Na wykrzywionej w gniewnym gryma-
sie twarzy pojawiło się zdumienie, jakby dopiero usłyszał nadciągającego 
Michała. Pozostali nadal pochylali się nad leżącą w wodzie kobietą, teraz już 
wyraźnie widoczną.

– Zostawcie ją! 
Michał dobiegł do gromady. Złapał pierwszego z brzegu, tego zdziwione-

go, i odepchnął go w bok. Mężczyzna nie stawiał oporu. Wpadł w zmąconą 
wodę, a jego twarz nadal wyrażała zdziwienie. Pozostali nie zareagowali. 
 Zbity tłum, wciąż pochylał się nad kobietą. Dwóch mężczyzn przytrzymywało 
ją z całych sił, przyciskając jej twarz do mulistego dna. Pozostali w osłupieniu 
 podziwiali  wido wisko. Michał nie mógł dostrzec ukrytej pod powierzchnią 
twarzy, ale wiedział, że to Beata. Długie czarne włosy falowały w trzęsawisku 
razem z butwiejącymi wodorostami. Blade nogi desperacko młóciły wodę, 
a wyciągnięte do góry ręce starały się trafić w napastników. Ruchy słabły z każdą 
chwilą. 

– Dranie! Puszczajcie ją!
Michał roztrącił zaaferowany tłum i rzucił się wprost na mężczyzn, którzy 

topili Beatę. Ktoś krzyknął, ktoś inny wpadł do wody z głośnym chlupotem. 
 Napastnicy podnieśli głowy, a w ich oczach błysnęło zdziwienie. I strach. Jeszcze 
zanim Michał ich dosięgnął, zdążyli puścić szamoczącą się kobietę i odskoczyć 
do tyłu. 

– Beata! – Michał złapał ją za ramiona i podciągnął do góry. Błękitne oczy 
 kobiety przygasły, jakby przesłonięte mleczną szybą. Wypełniał je strach. 
Otworzyła szeroko usta i zaczerpnęła powietrza. Szybko i niespokojnie. 

– Już dobrze. Jestem tutaj. – Odgarnął z jej twarzy mokre włosy. Na  skro niach 
miała założony wianek z suchej turzycy i trzcin, a na szyi długi sznur 
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 czerwonych korali, na którego końcu dyndał stary, zaśniedziały klucz. – Zabie-
ram cię do domu. 

Michał uniósł głowę i spojrzał na stojący nad nimi tłum. Teraz spostrzegł, 
że wśród zgromadzonych są także kobiety. Niektórzy patrzyli zaskoczeni, inni 
sprawiali wrażenie pogrążonych w marazmie, jakby było im wszystko jedno. 
W oczach każdego czaił się lęk.

– Panie, co pan przeszkadzasz – przemówił wreszcie jeden z mężczyzn. – Nam 
mus to zrobić. 

– Właśnie! – poparła go jakaś kobieta. Nerwowe łypanie oczami upodabnia-
ło ją do przerażonego zwierzęcia. – Mus Moranę utopić. Bo inaczej, to wiosna 
 nigdy nie przyjdzie! 

Wysoko w górze zapiszczał ptak. Gałęzie drzew zaszumiały złowrogo, 
a ciemne chmury napierały jeszcze bardziej niż wcześniej. Michał zadygotał. 
Zacisnął szczęki. 

– W dupie mam waszą wiosnę! – ryknął. Niektórzy z gapiów cofnęli się kilka 
kroków. – Sram na nią! 

Nagle poczuł na ręce delikatny uścisk. Spojrzał na Beatę. Jej blade, zaciśnięte 
wargi dygotały, a przerażone oczy wbijały się w niego, poszukując ratunku. 

– Do domu – wyszeptała słabym głosem. – Do domu. 
Michał wziął ją na ręce i wstał. Długa, biała suknia, w którą była ubra-

na, ociekała brunatnymi strugami wody i mułu. Zgromadzeni ludzie 
sapnęli z przestrachem. Jedna z kobiet zasłoniła usta, ktoś odwrócił głowę. 
 Gapie rozstąpili się, widocznie nie zamierzając mu przeszkadzać. Michał 
zacisnął zęby i ruszył przez grząskie bagno. Musiał dojść do pomostu. A potem 
do domu. 

Do domu. 
– Mora, Mora… – szeptali za jego plecami. 
Mora, mlaskała ciemna woda. Mora, powtarzały targane wiatrem trzciny. 

***

Poderwał się do góry i krzyknął. 
Przez niezasłonięte okna do sypialni wpadało bure światło poranka. 

Było ciepło, lekko duszno. Cicho i spokojnie. Michał spojrzał w bok. Beata 
obejmowała kołdrę i patrzyła na niego pytającym wzrokiem. 

– Co się stało? – wymamrotała sennie. 
Michał odetchnął głęboko. Jeszcze raz rozejrzał się po sypialni. 
– Śniło mi się… – zaczął niepewnie. Przełknął ślinę. – Miałem straszny sen. 
Beata przymknęła oczy i przekręciła się na plecy. Przeciągnęła się 

zamaszyście, mrucząc i wyginając plecy w łuk. 
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– Śniło ci się, że wdepnąłeś w psie gówno? – zaśmiała się cicho. 
– To akurat nie był sen – mruknął Michał. Uśmiechnął się. Przytulna atmo-

sfera sypialni szybko uspokajała, a senne mary wypełnione wilgotnym lękiem, 
pozostały jedynie niewyraźnym wspomnieniem. 

Beata sięgnęła po telefon i sprawdziła godzinę. 
– Jest dopiero siódma – powiedziała, przekręcając się na bok. – Możemy 

jeszcze pospać. 
Przymknęła oczy. Michał uśmiechną się nieco szerzej. Przez kilka chwil 

podziwiał jej blade, delikatne ramiona, smukłą szyję i łagodną twarz okoloną 
czarnymi włosami. Nagle zmarszczył brwi. 

– Dlaczego masz mokre włosy? 
Beata rozchyliła powieki. Przez kilka sekund patrzyła na niego bez słowa. 
– Bo je myłam przed spaniem. Widocznie nie wyschły. A co? 
– Nic – odpowiedział Michał. Kobieta ponownie zamknęła oczy, ale on nie 

mógł oderwać wzroku od mokrych kosmyków. Widoczne pomiędzy nimi kro-
pelki były dziwnie ciemne. Przez moment zdawało mu się, że czuje zapach 
torfo wiska. Odetchnął głęboko i zacisnął dłonie na kołdrze. Wrażenie minęło 
tak szybko, jak się pojawiło. Uniósł głowę i spojrzał za okno. 

Z burego nieba sypał śnieg. 

Monika Sochaj

Za dwa tygodnie skończę ćwierćwiecze, za miesiąc odbiorę dyplom i oficjalnie zostanę 
lekarzem. To chyba idealny moment, by wreszcie zacząć dzielić się z innymi historiami, 
które snułam w swojej głowie przez całe życie. By w końcu móc powiedzieć, że jestem tym, 
kim zawsze chciałam zostać - pisarzem.
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Tafla wody zamknęła się nade mną. Opadałem, coraz niżej i niżej, prosto 
w ciemność. Odchyliłem głowę, oczami łowiąc ostatnie słabe promyki słońca 
prześwitujące przez lód. Moje stopy i dłonie mełły wodę, bezskutecznie szukając 
oparcia. Płuca bolały od wstrzymywanego oddechu, a serce gorączkowo waliło 
w piersi. W końcu musiałem się poddać. Otworzyłem usta i rzeka wpłynęła mi 
do gardła. Zachłysnąłem się nią. Mama będzie strasznie płakać, pomyślałem 
z poczuciem winy. A potem wszystko okryła czerń.

Obudziłem się, kaszląc i krztusząc się, z gęsią skórką na ramionach i karku, 
w mokrej od potu koszuli. Długą chwilę zajęło mi uświadomienie sobie, 
że to, co wciągam do płuc konwulsyjnymi ruchami klatki piersiowej to chłodne, 
orzeźwiające powietrze, a nie lodowata woda. Ten sen wydawał się taki realny. 
Jak za każdym razem.

Dłonie drżały mi jeszcze, gdy obmywałem twarz w misce i zaczesywałem 
włosy do tyłu. Wtarłem w gładko ogolone policzki wodę kolońską, którą 
dostałem na imieniny od Helenki, i popatrzyłem w wiszące na ścianie lustro. 
Blada, szczupła twarz z ciemnymi, podkrążonymi oczami odwzajemniła mi się 
zdegustowanym spojrzeniem. Wyglądałem jak trup. Te koszmary senne nie 
wpływały dobrze ani na mój wygląd, ani na samopoczucie.

Dopiero zapach jajecznicy na boczku poprawił mi humor. Zatrzymałem 
się przed wejściem do kuchni, aby wygładzić kołnierzyk munduru. Ojciec nie 
tolerował niechlujstwa. A przynajmniej nie u innych.

– Dzień dobry. – Pchnąłem drzwi i przez moment zastanowiłem się, czy nie 
zasalutować. Ojciec jednak nie był chyba w odpowiednim nastroju do żartów. 
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Nawet nie zwrócił na mnie uwagi, tak samo jak na stygnące na talerzu smażone 
jajka i serdelki. Siedział przy stole sztywno wyprostowany, wpatrując się 
ze zmarszczonymi brwiami w pokryty białym puchem krajobraz za oknem. 
Mięsień na jego policzku drgał spazmatycznie.

– Dzień dobry, synku. – Matka odwróciła się od kaflowego pieca i rzuciła mi 
wymuszony uśmiech. – Kawy?

– Tak, poproszę. – Zawahałem się przez chwilę, a potem zdecydowanym 
krokiem przeszedłem przez kuchnię i zająłem miejsce na krześle naprzeciwko 
ojca. Dopiero wtedy odwrócił głowę od szyby. Białka oczu miał przekrwione, 
twarz podpuchniętą. Chyba też nie spał najlepiej tej nocy.

– Tak już dłużej być nie może! – powiedział z wyraźną pretensją. Podniósł 
widelec i wbił go w kiełbasę na talerzu.

Przytaknąłem. Mój ojciec, Stanisław Woźniak, komendant posterunku 
policji w stopniu starszego przodownika, znany w całej okolicy ze spokojnego 
i życzliwego charakteru, gwałtownymi ruchami zaczął kroić jedzenie, jakby 
chciał wyładować na nim całą trawiącą go wściekłość. Rzadko kiedy widywałem 
go w takim stanie.

– Co ta cholerna wiedźma sobie myśli! – Włożył do ust kęs jedzenia 
i przeżuwał energicznie. Kawałek jajka zsunął mu się po brodzie i spadł na gra-
natowy materiał ciasno opinający brzuch.

– Uspokój się, Stasiu, jeszcze apopleksji dostaniesz… – Matka pochyliła się 
nad nim z troską. – Ziółek ci może zrobię?

Zbył ją niecierpliwym machnięciem ręki.
– Jakie tam ziółka, co mi to pomoże!? – Przymknął na chwilę oczy. Kiedy je 

otworzył, wydawał się spokojniejszy. Jego twarz przybrała zrezygnowany 
 wyraz. – Trudno, nie ma rady. Musimy pojechać z nią porozmawiać.

Zgodziłem się ostrożnie. Szczerze mówiąc, to nie rozumiałem zupełnie, cze-
mu mój ojciec podjął tę decyzję dopiero teraz. Jeszcze do niedawna pozostawał 
z naszą wioskową wiedzącą w na tyle dobrych stosunkach, że razem rozwiązywali 
wszelkie tego typu problemy. Byli odpowiedzialni za porządek w podległym im 
okręgu. A jeśli dana sprawa przekraczała ich kompetencje i możliwości, mieli 
obowiązek raportować je wyżej. Któreś z nich powinno zgłosić anomalię co naj-
mniej miesiąc temu.

– Zbieraj się, posterunkowy, miejmy to wreszcie za sobą! – Ojciec szybko 
zakończył posiłek i odsunął od siebie talerz. Nie było sensu protestować, choć 
nie zdążyłem spróbować choćby kęsa. Wypiłem więc tylko kilka łyków moc-
nej, parującej kawy z kubka, który podsunęła mi w drzwiach moja mama, 
cmoknąłem rodzicielkę w policzek i przyszykowałem się do wyjścia.

Gdy tylko przekroczyłem próg, podmuch zimnego wiatru cisnął mi śniegiem 
w oczy. Skuliłem się i mocniej naciągnąłem na głowę czapkę z długim, okutym 
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daszkiem. Blade światło zimowego słońca z trudem przeciskało się między 
ciężkimi, ołowianymi chmurami. Przez moment poczułem się dziwnie lekki 
i kruchy, jakbym unosił się w gęstym powietrzu niczym w ogromnym akwarium 
przykrytym pokrywą ciemnoszarego nieba.

– Idziesz, Henryku? – Ojciec już wsiadał do samochodu. Był z niego taki dumny. 
Niewielu funkcjonariuszy w okolicy mogło pochwalić się autem. I to w  dodatku 
sprawnym. Inna sprawa, że nie wszędzie dało się nim dojechać. Do domu Józefy 
prowadziła jednak całkiem znośna droga, w sporej części nawet wybrukowana.

Drewniany budynek, przed którym się zatrzymaliśmy, nie przypominał 
piernikowej chatki czarownicy z bajek. Dach wyglądał, jakby zapadał się 
pod grubą warstwą śniegu. Zielone okiennice zatrzaśnięte były na głucho. 
Stojąca na podwórzu sławojka chyliła ku ziemi krzywe ściany.

Przełknąłem ślinę. Z komina nie unosiła się najmniejsza strużka dymu. 
Śnieg między progiem domu a ustępem wydawał się nietknięty ludzką stopą.

– Może ona nie żyje? – zapytałem niepewnie. – Ma już swoje lata. I po tym, 
co się zdarzyło, nie wróciła do pełni sił.

Ojciec wyłączył silnik. Westchnął przeciągle.
– Uwierz mi, synu, usłyszelibyśmy o jej śmierci. Szeptuchy nie odchodzą 

po cichu. Rada z pewnością przysłałaby kogoś na jej miejsce.
Zerknąłem raz jeszcze na puste podwórze. Sprawiające wrażenie opuszczo-

nego i zaniedbanego przyprawiało mnie o dreszcze. I to nie tylko dlatego, że było 
tu tak cholernie zimno.

Ojciec miał rację. Józefa otworzyła drzwi, zanim zdążyliśmy przedrzeć się 
przez hałdy śniegu piętrzące się na ścieżce. Chyba już od dawna nikt nie szukał 
u niej pomocy. Przez chwilę zastanowiłem się, czy mieszkańcom pobliskich 
wiosek przestały dokuczać kołtuny, łupież i zawody miłosne, czy zwyczajnie 
odstraszyły ich pogłoski o postępującym szaleństwie czarownicy.

Teraz jednak, kiedy czekała na nas na progu swego domostwa, nie sprawiała 
wrażenia wariatki. Z suchej jak stary pergamin twarzy spoglądały na nas 
trzeźwo i stanowczo szare, poważne oczy. Usta miała zaciśnięte w wąską kreskę. 
Nie byliśmy tu mile widziani.

– I po co tu przyjechałeś? – zwróciła się do mojego ojca, zupełnie mnie 
ignorując. – Oboje zdajemy sobie sprawę, jak skończy się ta rozmowa. I że jest 
zupełnie niepotrzebna.

– Józefo… – Ojciec przestąpił z nogi na nogę. – Wiesz dobrze, że tak dłużej nie 
może być. Wpuść nas chociaż do środka.

– Nie ma sensu. Nic wam nie pomogę – odpowiedziała chłodno i niechętnie, 
ale odsunęła się na bok, robiąc nam przejście. Przekroczyłem wysoki próg 
i zagłębiłem się w ciemność wąskiego korytarza. Zaledwie kilka kroków 
prowadziło do izby gościnnej, a jednak czułem, jakbym zagubił się po drodze. 
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Kiedy wszedłem do dość przestrzennego, lecz ponurego i pogrążonego w mroku 
pokoju, trwała już ożywiona rozmowa.

– Józefo, zlituj się! – Mój ojciec kurczowo zaciskał dłonie i pochylał 
się w stronę gospodyni tak, że mosiężne guziki o mało co nie odskoczyły 
z opiętej na  szerokiej klatce piersiowej i brzuchu koszuli. Twarz miał prawie 
purpurową. – Zima na początku maja?

– Zdarzały się takie rzeczy. – Szeptucha założyła ręce na piersiach. Jej blada 
twarz jaśniała w mroku pokoju.

– Nie aż tak! Nie było nawet śladu przedwiośnia, roztopów, nic! Ile to jeszcze 
ma trwać? Przecież ktoś się w końcu zainteresuje!

– Kto? – Czarownica odwróciła głowę w stronę zamkniętych okiennic. Smu-
ga światła przedostająca się przez szparę rzucała ostry blask na połowę jej 
 twarzy, drugą ukrywając w głębokim cieniu. Stałem nieruchomo. Nie miałem 
nic do powiedzenia.

Ojciec wciągnął ze świstem powietrze do płuc.
– Zrozum – powiedział łagodnym tonem. – Muszę napisać raport. A jeśli 

nawet ja tego nie zrobię, to ktoś to w końcu zgłosi. I wiesz, co wtedy będzie.
–Wiem. Bardzo dobrze zdaję sobie sprawę ze wszelkich możliwych 

następstw. – Głos szeptuchy był słodki niczym melasa i odrobinę drżący. – A ty?
Mój ojciec milczał przez chwilę. Żyłka pulsowała na jego skroni.
– Przyślą kogoś, by zrobił porządek. Sprawdził wszelkie niepra-

widłowości – powiedział ochryple.
Józefa wolno skinęła głową.
– Wszystkie. Co do jednej. A wysłannicy Rady nie są miłymi ludźmi. Nie taki-

mi życzliwymi jak ja. Nie da się z nimi negocjować. Nie da się niczego wybłagać.
Zapadło milczenie.
– Bardzo często – dodała czarownica cicho – to nie są nawet ludzie.
I tym zdaniem zakończyła temat zgłaszania władzom wyjątkowo długiej 

i mroźnej tegorocznej zimy. Zimy, która swoim obszarem objęła zaled-
wie  kilka wiosek i jeden las – ten, na którego skraju mieściło się gospo-
darstwo  szeptuchy.

Kiedy jechaliśmy na posterunek, ręce mojego ojca trzęsły się tak 
mocno, że  ledwie utrzymywał kierownicę. Bałem się, że wpadniemy 
w poślizg i  rozbijemy się na najbliższym drzewie. Przymknąłem oczy. 
Nie chciałem umierać. Nie  teraz, gdy miałem w głowie tyle planów. 
W czerwcu czekał mnie ślub z Helenką. Wiedziałem, że szyje sobie elegancką 
sukienkę, którą miała włożyć jedynie tego dnia. Opowiadała mi o niej tak 
dużo – o różyczkach, które wyszywała na rąbku,  koronkach przy dekolcie, 
odsłoniętych  ramionach – że potrafiłem sobie wyobrazić niemal każdy detal. 
Przelotnie zastanowiłem się, czy w prze wiewnej kreacji nie będzie jej za  zimno. 
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Jeśli nic się nie zmieni, moja  narzeczona będzie musiała wystąpić w bara-
nim kożuchu.

– Myślisz, że to Józefa jest odpowiedzialna za tę pogodę? – zapytałem ojca. 
Wzruszył ramionami.

– Nie wiem. Bardzo możliwe.
– Można by pomyśleć, że zima nie będzie jej ulubioną porą roku. Nie po tym, 

co spotkało jej córkę – ciągnąłem dalej. Niepotrzebnie, sądząc po spojrzeniu, 
jakim obrzucił mnie ojciec. Otworzył usta, chcąc najwidoczniej udzielić mi 
reprymendy. I wrzasnął z przerażenia.

Spośród ośnieżonych choinek ciągnących się po obu stronach drogi wypadła 
tuż przed nasze auto zgarbiona, odziana w łachmany postać. Ojciec z całych sił 
nacisnął na hamulec, poleciałem do przodu, wyciągniętą w ostatniej chwili ręką 
opierając się o deskę rozdzielczą. Przed oczami mignęły mi splątane, posiwiałe 
włosy, długa, szpakowata broda i pomarszczona twarz wykrzywiona w obłędnie 
radosnym uśmiechu. Szaleniec najwyraźniej zupełnie nie przejął się tym, 
że był o włos od zostania pierwszą ofiarą wypadku samochodowego w rejonie. 
Poklepał maskę auta tak, jakby uspokajał narowistego konia, a potem zniknął 
wśród zarośli po drugiej stronie drogi, pozostawiając na śniegu ślady bosych 
stóp. Stary Zygmunt. Mąż Józefy.

Patrzyłem za nim szeroko otwartymi oczami.
– Co do kurwy… – zacząłem cicho, w szoku kompletnie zapominając o tym, 

jak bardzo mój ojciec nie znosił, gdy przeklinałem.
– Zamilcz – przerwał mi zdławionym głosem – i ani słowa nikomu!
Zawsze byłem posłusznym synem. Zgodnie z tak zdecydowanie wyrażoną 

prośbą nikomu nie szepnąłem nawet słówka ani o dziwnej rozmowie z szeptuchą, 
ani o spotkaniu jej szalonego męża w lesie. Nikomu, poza Helenką. Mężczyzna 
nie powinien mieć sekretów przed swoją przyszłą żoną.

Nigdy się już zapewne nie dowiem, czy to ona przekazała wieści dalej, 
czy ktoś z centrali naszego regionu wyjął wreszcie głowę z tyłka i w końcu 
się zorientował, że zawieje śnieżne i siarczysty mróz w maju są pewnym 
odstępstwem od normy. A w Radzie bardzo nie lubili wszelkich odstępstw, 
na które nie udzielili wcześniej sowicie opłaconego przez petentów pozwolenia. 
To była tylko kwestia czasu, kiedy ktoś zapuka do naszych drzwi z pytaniem, 
o co do cholery chodzi.

I tak pewnego teoretycznie wiosennego wieczoru, kiedy otulony aż po uszy 
kocem, przeliczałem w myślach, czy uda nam się z Helenką zaoszczędzić 
z mojej policyjnej pensji na wynajęcie jakiegoś pokoju w miasteczku, rozległo 
się  pukanie.

A właściwie bębnienie. Ktoś dobijał się do drzwi tak zdecydowanie, 
że trzeszczały w zawiasach.
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– Idę, idę – wymamrotałem i, odwijając się po drodze z koca, poszedłem 
do sieni.

– Synku, nie otwieraj! – Usłyszałem za sobą wysoki, cienki głos matki, ale już 
odryglowałem zasuwy. Drzwi odskoczyły, uderzone czyjąś pięścią i otwarły się 
na całą szerokość.

Zmarszczyłem brwi. Po czynionym przez nieproszonego gościa hałasie 
spodziewałem się trolla lub przynajmniej olbrzyma. Tymczasem na progu, 
szarpany podmuchami lodowatego wiatru, kulił się niewysoki, szczupły 
mężczyzna. Na mój widok zamachał legitymacją wyciągniętą z kieszeni burego 
płaszcza i posłał mi szeroki, nieco drapieżny uśmiech.

– Ksawery Jakubowski. Podkomisarz z Wydziału Szóstego. Mogę wejść, 
chłopcze?

Gapiłem się na niego oszołomiony.
– Tak, oczywiście. – Odsunąłem się na bok, wpuszczając go do domu. 

Prośbom wysłanników z niesławnego Wydziału do Spraw Zastosowania Magii 
nie warto było odmawiać. Większość z nich i tak umiała urokiem zmusić ludzi 
do  wszystkiego, na co nie chcieli się zgodzić z własnej woli.

Może zatem tylko mi się zdawało, że zobaczyłem cień ulgi na twarzy 
mężczyzny, kiedy przekraczał próg.

– Henryku, idź do swojego pokoju! Natychmiast! – W głosie mojego ojca 
wyraźnie brzmiała nuta desperacji.

– A dlaczego? – Podkomisarz Jakubowski ściągnął przemoczony płaszcz 
i zarzucił go niedbale na wieszak. Wciąż się uśmiechał, prezentując komplet 
dużych, zażółconych zębów, które zdawały się wypełniać całą jego paszczę. 
To znaczy usta. – Niech chłopak posłucha. Może dowie się czegoś ciekawego 
o prawdziwej policyjnej robocie.

Zobaczyłem za plecami ojca wylęknioną, jakby postarzałą o dziesięć lat 
w ciągu kilku minut, twarz matki. Spojrzała na mnie oczami pełnymi łez, 
a potem wycofała się do kuchni, cicho zamykając za sobą drzwi.

Ojciec nie poprosił naszego gościa, aby usiadł, nie zaoferował mu też nawet 
szklanki gorącej herbaty. Nie zdążyłem wyrazić swojego zdziwienia tym 
niezwykłym u niego brakiem gościnności, gdy wyrzucił z siebie ze złością:

– I po co pan nam głowę zawracasz? Ja się do czarów nie mie-
szam. Waszą wiedźmę powinniście przepytać. Adres podać? Nie macie go w ak-
tach?

– Wszystko w swoim czasie. – Szeroki uśmiech nie schodził z twarzy pod-
komisarza. Błysk światła lampy odbił się od jego łysej, gładkiej jak wypolero-
wana kość czaszki. – Z panią Józefą też sobie pogawędzę. Byłem tylko ciekawy, 
skąd taka opieszałość w raportach do centrali. Myślę tak sobie, że może ja 
się na klimacie nie znam, może wy tu na wsi z większą cierpliwością czeka-
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cie nadejścia wiosny. Ale potem myślę sobie jednak, że waszym obowiązkiem, 
jako dowodzącego posterunkiem, jest zawiadamiać o wszelkich nietypowych 
magicz nych zdarzeniach…

Urwał na chwilę, nie spuszczając wzroku z twarzy mojego ojca, który 
na przemian bladł i czerwieniał pod jego spojrzeniem.

– A ta wasza zima cuchnie magią na kilometr. Nie zastanowiło was, starszy 
przodowniku Woźniak, że coś tu chyba się nie klei? Żadna myśl o tym, że warto 
by zawiadomić Radę, nie zaświtała w waszej głowie?

Mój ojciec milczał. Ja też.
– No i tak się głowiłem czemu – ciągnął pogodnie przybysz. – Spać po nocach 

nie mogłem, a się zastanawiałem. I teraz już wiem. – Spojrzał na mnie przelotnie 
i parsknął nieprzyjemnym śmiechem, który, nie wiadomo czemu, przypomniał 
mi grzechotanie kamyków na wieku trumny.

– No to sobie myślę, że pojedziemy teraz razem z panią Józefą 
porozmawiać – dokończył wreszcie. – Takie ładne auto macie, starszy przo-
downiku Woźniak, takie nowe. Aż miło się będzie przejechać.

Mój ojciec zamrugał. Z zażenowaniem dostrzegłem, że w oczach ma łzy, 
które zaczynają spływać po zaczerwienionych policzkach.

– Zawiozę pana, dokąd pan zechce, ale błagam, niech pan zostawi mojego 
syna w spokoju – powiedział dziwnym tonem, jakby się dusił od powstrzymy-
wanego szlochu. Nic nie rozumiałem. Odkąd spojrzałem w czarne, pozbawione 
tęczówek oczy podkomisarza, nie czułem strachu. Właściwie nie czułem 
nic. Było mi dobrze i błogo. Mogłem jechać, dokądkolwiek sobie ten dziwny 
mężczyzna zażyczy.

Podkomisarz Jakubowski pokręcił głową.
– Dobrze wiecie, że tak się nie da. Nie utrudniajcie sprawy, Woźniak. 

 Macie jeszcze żonę i zamężną córkę. To zbyt dużo do stracenia. – Nie byłem 
pewny, czy w jego głosie słyszałem nutę litości czy kpiny. W każdym razie 
mój ojciec wyprostował się i nie patrząc na mnie, narzucił na siebie płaszcz. 
Oddychał szybko jak w gorączce.

– Też się ubieraj, chłopcze. Nie chcemy przecież, żebyś zmarzł 
po drodze. – Czarne, palące spojrzenie ponagliło mnie do działania i nie 
pozostało mi nic innego, jak posłuchać.

Droga do domu Józefy minęła szybko i w milczeniu. Żadne światło nie 
przeświecało przez okiennice, kiedy parkowaliśmy na podwórzu. Budynek stał 
cichy i ciemny wśród otaczającej go nocy, jakby od dawna nie zamieszkiwało go 
nic żywego.

A jednak drzwi uchyliły się, kiedy tylko wysiedliśmy z samochodu. Józefa 
stała w sieni ze świeczką w lewej ręce. W prawej trzymała coś, co do złudzenia 
przypominało miecz.
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– Nie wpuszczę cię do środka, parszywy sługusie Rady! – syknęła. – Nie zmu-
sisz mnie, abym wypowiedziała słowa zaproszenia!

Podkomisarz zatrzymał się w miejscu. Zakołysał się na piętach. Podmuch 
zimnego wiatru zerwał mu z głowy melonik, ale złapał go błyskawicznym 
ruchem, zanim zdążył odlecieć.

– Zachowuj się racjonalnie, czarownico – powiedział z tym swoim szerokim 
uśmiechem, który zdążyłem już znielubić. W świetle świecy jego zęby wydały 
mi się dłuższe i ostrzejsze niż przedtem. – Co ci da opór? Wiesz dobrze, że to nie 
ma sensu.

Kobieta zacisnęła usta. W szarej sukience z koronkowym kołnierzykiem 
i w gładko zaczesanym koku wyglądałaby jak przemiła, trochę bezradna starsza 
pani, gdyby nie grymas determinacji na jej twarzy. I solidny, naostrzony kawałek 
żelaza w dłoni. Dzierżyła go tak, jakby dobrze wiedziała, którym końcem i w jaką 
część ciała najlepiej dźgać.

– Nie poddam się tak łatwo, Ksawery – powiedziała z prawie niedosłyszalnym 
drżeniem w głosie. – Znam takich jak ty. I znam ciebie. Wiem, jakie są twoje 
słabości. Odejdź. Nie wpuszczę cię do mojego domu.

Podkomisarz zaśmiał się. Niski chichot przypominał warczenie.
– Faktycznie znasz mnie, Józefo – przyznał spokojnie. – Spotkaliśmy się już 

kilka razy. Powinnaś zatem pamiętać, że nigdy nie pracuję sam.
Szeptucha drgnęła. Jej oczy rozszerzyły się w wyrazie przestrachu.
– A on nie potrzebuje zaproszenia. – Wysłannik Rady przechylił głowę w bok, 

obserwując kobietę z miną kota, któremu udało się zagnać do kąta wyjątkowo 
tłustą mysz. – I wiesz co? Jest już w środku. Chyba nawet w tym samym pokoju, 
co twój mąż. Więc ja tak myślę: jeśli nie zaprosisz mnie do domu, to wsiądę 
zaraz do samochodu tego miłego policjanta i po prostu sobie odjedziemy. A wy tu 
 zostaniecie. Z nim. Co ty na to?

Józefa zamrugała. Szybko, raz po raz. Opuściła miecz.
– Słodziutka, podejmij szybko decyzję. Zaczyna mi być zimno.
– Wejdźcie. Proszę. – Głos kobiety był pozbawiony życia i nadziei.
Płomień świecy zamigotał i zgasł. Wysoki cień przesunął się w sieni 

za  plecami starej kobiety, a wszystkie lęki, jakie podkomisarzowi udało się we 
mnie stłumić, wybuchły nagle w moim umyśle. W tym domu było coś nieludz-
kiego, ohydnego – coś, od czego powinienem trzymać się z daleka. Czułem to 
każdą cząstką swojego ciała. Szarpnąłem się do tyłu, poślizgnąłem na mokrym, 
śliskim śniegu i odpełzłem. Uciekać, uciekać jak najdalej. Wszystko jedno gdzie.

Czyjaś ręka mocno złapała mnie za ramię i postawiła na nogi.
– Chodź, chłopcze. – Podkomisarz Jakubowski całkiem delikatnie otrzepał 

mój płaszcz ze śniegu. – Zakończmy to wreszcie.
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Wepchnął mnie do ciemnego korytarza i do znanej mi izby. Ktoś zapalił 
przed chwilą lampę naftową i jej chwiejne światło rozjaśniało mrok, przydając 
pozorów życia pełzającym po ścianach cieniom.

Na drewnianych krzesłach, za przykrytym białym obrusem stołem siedzie-
li Józefa i jej mąż Zygmunt. Dłonie mieli ułożone płasko w taki sposób, jakby 
były przyszpilone do blatu. Nie widziałem, aby szeptuchę krępowały jakieś 
więzy, lecz mimo rozpaczliwych starań nie była w stanie podnieść się z miejsca. 
 Zygmunt siedział nieruchomo, z opuszczoną głową, zrezygnowany i niezain-
teresowany otaczającym go światem.

Rozejrzałem się po pokoju. Poza parą siedzącą za stołem nie dostrzegłem 
 nikogo. A jednak nagle nabrałem całkowitej pewności, że coś potworne-
go kryje się wśród cieni, niedostrzegalne ludzkim okiem. Coś gorszego niż 
Iskry –  ostatecz nie oni, nawet z ich niekiedy potężnymi i trudnymi do opanowa-
nia mocami oraz talentami magicznymi, nadal należeli do gatunku ludzkiego.

– No dobrze. – Jakubowski pchnął mnie na fotel stojący w rogu. Zatoczyłem 
się i usiadłem ciężko. Mój ojciec stanął w drzwiach pokoju. Ze zgarbionymi ra-
mionami i grymasem przerażenia zastygłym na twarzy wyglądał na kogoś, kto 
zupełnie stracił wolę walki. Podkomisarz krótkim ruchem głowy wskazał mu 
krzesło, a sam przysiadł na stole. Zabębnił palcami po blacie. – Wyjaśnijmy so-
bie kilka rzeczy, bo zupełnie was, ludzi, nie rozumiem. Józefo, jak to się u diabła 
stało, że twoja córka umarła?

Kobieta milczała, wbijając wzrok w swoje dłonie. Przejechałem językiem 
po spierzchniętych wargach.

– Poszła do lasu w zeszłą zimę, pewnie po opał – odpowiedziałem 
za nią. – Musiała zgubić drogę. Zamarzła. Jej ciało znaleziono… ja znalazłem… 
dopiero na wiosnę.

Podkomisarz zbył mnie lekceważącym ruchem dłoni.
– Tyle to i ja wiem. Wyczytałem z raportu. Ale mnie interesuje co innego: 

jakim cudem silna Iskra, wykształcona w kierunkach magicznych i zatrudniona 
na etacie czarownicy, mogła tego nie przewidzieć? Nie zapobiec? Ba, mało tego, 
nawet przez dwa miesiące nie znaleźć ciała własnego dziecka w lesie? Co, do 
cholery, się zadziało? Szklana kula ci się zbiła, Józefo?

Szeptucha popatrzyła na niego z nienawiścią.
– Wiesz, że to zakazane – szepnęła. – Wykorzystywanie mocy do 

celów  prywatnych…
– Jasne! – Jakubowski klasnął w dłonie. Jego wyszczerzona w szerokim 

uśmiechu twarz coraz bardziej przypominała czaszkę. – Jak miło spotkać 
wreszcie wioskową wiedźmę, która charakteryzuje się taką praworządnością 
i lojalnością w stosunku do Rady! Brawo! Zasady Kodeksu przedłożyć nad 
życie własnej  córki! Cóż za piękna postawa! Jak jej tam było na imię…  Wanda? 
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Była w wieku tego tu chłopaczka, prawda? – Powiódł po nas czarnymi, 
śmiejącymi się ironicznie oczami. – Dobrze mówię?

Tym razem nawet ja nie odważyłem się odpowiedzieć.
– Wandzia… – powtórzył łysy mężczyzna z namysłem. – Miła dziewczyna 

z niej była. Całe życie miała przed sobą. A ty pozwoliłaś jej umrzeć. Kochałaś 
w ogóle to swoje dziecko?

– Jak śmiesz! – Józefa poderwała do góry głowę. Jej oczy pałały dziką 
wściekłością. – Ty skurwysynie! Nie masz pojęcia o ludzkich uczuciach.

Jakubowski ponownie zastukał kłykciami w stół.
– Pewnie nie mam – przyznał z tym samym szerokim uśmiechem. – Ale tak 

sobie myślę… Może to nie do końca był twój wybór, że nie uratowałaś własnej 
córki? Może już przedtem wyczerpałaś swoje siły? Wskrzeszanie wyma-
ga sporej ilości energii. Jest niebezpieczne nawet dla potężniejszych magów 
niż ty.

Wskrzeszanie? Potrząsnąłem z niedowierzaniem głową. To było zakazane. 
Zarówno przez Radę Iskier, jak i przez władze cywilne naszego kraju. Groziły 
za to surowe kary. A Rada nie bawiła się w długie procesy.

– Co takiego zaoferowaliście wiedźmie, starszy przodowniku Woźniak, 
w  zamian za życie waszego syna? – Podkomisarz już się nie uśmiechał.

Nie mogłem oddychać. Znów poczułem, jak lodowata, brudna woda zalewa 
mi usta i gardło, wpływa do płuc. Zgiąłem się w pół, kaszląc i krztusząc.

– Wystarczy! – Jakubowski pstryknął palcami. Złapałem oddech. – Zatem? 
Czekam na odpowiedź. I kończy mi się cierpliwość.

– Nic – odpowiedziała głucho szeptucha. – Nic. Ja… znam jego matkę od 
dziecka. Nie mogłam patrzeć na jej rozpacz.

– I ta litość kosztowała cię życie własnej córki. – Jakubowski pokiwał głową 
na pół kpiąco, na pół współczująco. – Przykre.

– Zaraz – wtrąciłem się. Mój głos brzmiał tak słabo, bezbarwnie. Jakby był 
pozbawiony emocji i życia. – O czym wy mówicie? Że ja…

– Jesteś chodzącym trupem. Przykro mi, chłopcze.
– Nie! – krzyknąłem. Próbowałem wstać, ale czułem się jak sparaliżowany. 

Nie mogłem się poruszyć. – To nieprawda – zaprzeczyłem, choć zrozumienie 
ogarniało mnie lodowatą falą.

– Pamiętasz wyprawę na łyżwy? W grudniu dwa lata temu? 
A rodzice  ostrzegali, że lód na rzece bywa zdradliwy… – Mężczyzna pokręcił 
głową. – Trzeba się było ich słuchać. No, cóż… – Przeniósł swoją uwagę z po-
wrotem na Józefę. –  Pozostaje zatem tylko pytanie, po co wam ta zima. I kto ją 
wyczarował, skoro ty jesteś już tylko pustą wydmuszką pozbawioną mocy.

Płomień lampy zamigotał. Cienie wydłużyły się i zogromniały. Przymknąłem 
oczy. Kiedy je otworzyłem, na środku pokoju stał wysoki mężczyzna o długich, 
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czarnych włosach. Jego twarz była piękna; zbyt piękna i zbyt blada jak 
na człowieczą. Oczy przesłaniały dziwne, czarne, przylegające ściśle do 
skóry okulary.

Wiedziałem, czym jest ta istota. Choć już od dawna tylko z rzadka pojawiały 
się w naszym świecie, nadal straszono nimi niegrzeczne dzieci. Opowiadane 
przy ciszonym głosem historie o ich zbrodniach i okrucieństwie krążyły z ust 
do ust. Ale tylko w świetle dnia. Po zmroku nikt nie ważył się nawet wspominać 
o ich istnieniu. Tak na wszelki wypadek, aby nie przywołać złego.

– Demon. Boże, miej nas w swojej opiece! Wysypcie krąg z soli! 
 Szybko! – Mój ojciec szarpał się konwulsyjnie na swoim krześle. Oczy miał 
wybałuszone i błyszczące od dzikiego przerażenia.

– Staśku, uspokój się. – Szeptucha pochyliła głowę z rezygnacją. – Po pierwsze, 
on jest kontrolowany przez Radę. Po drugie, to mieszaniec. Sól czy inne 
 standardowe metody nie wyrządzą mu krzywdy. A przynajmniej nie takiej, 
by go powstrzymać.

– Mieszaniec? Ale… O mój Boże. To obrzydliwe. Czy to nie zakazane?
– Jest. Od kilku wieków nie tworzy się nowych. Ale Rada nie widzi proble-

mu, by nadal wysługiwać się pozostałymi z dawnych czasów egzemplarzami. 
Tak samo, jak nie wahają się korzystać z usług innych wyklętych stworów, które 
zazwyczaj ścigają i unicestwiają. Ich poczucie moralności bywa uzależnione od 
możliwych do osiągnięcia korzyści. Zgodzisz się ze mną, Ksawery?

Jakubowski wzruszył ramionami.
– Dyskusje o zasadach moralnych Rady nie leżą w zakresie moich 

obowiązków. Wszyscy robimy, co możemy, by przetrwać. I tyle.
Demon ziewnął, ukazując aż po dziąsła długie, ostre kły. Rozważania 

na  temat etyki zawodowej najwyraźniej nudziły go śmiertelnie.
– Czy to może mówić? W ludzkim języku?– Mój ojciec wpatrywał się w stojącą 

na środku pokoju postać z mieszaniną fascynacji i grozy.
– Jeśli ma coś do powiedzenia. – Podkomisarz uśmiechnął się zimno. –  Dobrze, 

skoro już zaspokoiliście swoją ciekawość co do mojego współpracownika, 
 odpowiedzcie na moje pytanie. Po co, do cholery, zmroziliście na amen 
waszą gminę?

Ciemnowłosy zasyczał. Uniósł dłoń o długich, białych palcach i wyrysował 
skomplikowany znak w powietrzu. Coś zaiskrzyło, zalśniło, jakby znikąd 
posypały się okruchy lodu. I nagle na drewnianej podłodze siedziała dziew-
czyna. Dziewczyna, którą znałem całe swoje życie, niemal od urodzenia. 
Nasze matki się przyjaźniły, a my urodziliśmy się w odstępie zaledwie kilku 
miesięcy. Wanda. To ją znalazłem w lesie zeszłego roku –na wiosnę, kiedy tylko 
stopniały lody. Leżała na brzegu rzeki, z nogą zgiętą pod nienaturalnym kątem, 
z głową w czerwonej czapce odrzuconą do tyłu, z niebieskimi, pustymi oczami 
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wpatrzonymi w niebo. Poza tym była cała biała, prawie lśniąca, i skostniała od 
mrozu. Może to szczęście, że jej ciało nie zaczęło jeszcze odmarzać. Było ciężkie 
i sztywne, jasne włosy łamały się pod moimi palcami, kiedy owijałem ją w koce 
i układałem na saniach. Wyglądała jak zaklęta księżniczka pogrążona we śnie. 
Jakby wystarczył pocałunek, aby przywrócić ją do życia.

Nie miałem takich mocy. Byłem tylko człowiekiem, nie Iskrą.
Do tej pory pamiętam wrzask Józefy, kiedy przywiozłem jej córkę do domu. 

Wibrował mi w uszach, pełen bólu i grozy. Jeszcze gorsze było milczenie 
 Zygmunta. Nie powiedział ani słowa przez cały czas, kiedy odwijał ciało Wandy 
i pomarszczonymi, wykrzywionymi od reumatyzmu dłońmi gładził ją po  twarzy. 
Nie mogłem tego wytrzymać. Odwróciłem się i uciekłem od całego tego cierpie-
nia i rozpaczy. Od poczucia winy, którego przyczyn wtedy nie umiałem pojąć 
ani zrozumieć.

Teraz już tak.
– Życie za życie. Magia nie znosi próżni – szepnęła moja matka, zanim ojciec 

uciszył ją syknięciem. Potem już nigdy o tym nie rozmawialiśmy.
A teraz siedziała przede mną, wyglądając prawie tak jak wtedy, gdy topniejący 

śnieg odsłonił jej ciało. Miała na sobie kożuszek, rękawiczki i zimowe buty, długie 
włosy wysuwały się spod czapki. Znów oddychała i mrugała długimi rzęsami, 
wodząc po nas zdziwionym spojrzeniem przezroczystych, lodowych oczu.

Cała była wyrzeźbiona z lodu.
– No proszę! – Podkomisarz wstał i pochylił się do przodu. – Co za wspaniała 

kopia! Wygląda jak żywa! Niesamowity talent. I nie twój, Józefo. Nigdy nie 
miałaś w sobie aż tyle mocy, aby być w stanie ożywić bryłę zamrożonej wody.

Istota poruszyła się. Prześlizgnęła się po podłodze i gwałtownym, 
przerażonym gestem przytuliła do kolan Zygmunta. Mężczyzna sapnął. Podniósł 
jasne, jakby lśniące wewnętrznym światłem oczy.

– Błagam, nie krzywdźcie jej – powiedział ochrypłym głosem. – Proszę, 
nie każcie jej znowu umierać.

– Zygmunt, do cholery – chlipnęła szeptucha. Wielkie jak groch łzy spływały 
po jej twarzy i kapały na stół. – Rozmawialiśmy o tym tyle razy. To nie nasza 
 córka. To tylko twoje wspomnienie o niej. Proszę… – Spojrzała zaczerwienio-
nymi oczami prosto w czarne źrenice Jakubowskiego. – Zabierzcie ją, jeśli mu-
sicie, ale nie karzcie go za to. To nie jego wina, że nikt nie odkrył wcześniej 
jego potencjału.

– Józefo, Józefo… – Podkomisarz pokręcił głową z rozczarowaniem, jak 
mądry, dobrotliwy profesor ubolewający nad brakiem wiedzy u swoich stu-
dentów w trakcie egzaminu. – Kto jak kto, ale ty powinnaś wiedzieć, że to 
niemożliwe. Nie wolno nam pozwalać, aby tak silne, niepoddane w młodości 
treningowi Iskry chodziły między ludźmi bez kontroli. To zbyt niebezpieczne.
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– Mój mąż nikogo nie skrzywdził! – krzyknęła. – Co wam szkodzi, że…
– …że cała okolica jest pokryta lodem? Że wskrzeszasz umarłych? – wszedł 

jej w słowo Jakubowski. Uśmiech zniknął już na dobre z jego twarzy. – Czy to 
sprawiedliwe? Każdy by tak chciał. A wiesz dobrze, do czego to może doprowadzić. 
Do chaosu. I zagłady wszystkiego, na czym opiera się nasz świat.

Demon zniknął. Pojawił się tuż za plecami Zygmunta, błyskawicznym ruchem 
uniósł dłoń, teraz zakończoną zakrzywionymi pazurami. Jasnoczerwona krew 
trysnęła łukiem na biel obrusu, głowa mężczyzny opadła do tyłu, szeroka rana 
na szyi wyglądała jak krwawy uśmiech. Zygmunt nie zdążył nawet krzyknąć, 
łypnął tylko białkami wywróconych oczu.

Istota stworzona z lodu zerwała się na równe nogi, zawirowała jak płatek 
śniegu. Z dzikim, zupełnie nieludzkim piskiem rzuciła się na demona, sięgając 
ku jego twarzy ostrymi jak sople paznokciami. Złapał ją za ramiona i przycisnął 
do ściany z taką łatwością, jakby przyszpilał do kartki motyla. Myślałem, że roze-
drze ją na strzępy, ale tylko powoli, delikatnie przeciągnął palcem po jej policz-
ku. Wielkie łzy pojawiły się w jej przezroczystych oczach. Coraz więcej kropel 
spływało po twarzy do złudzenia przypominającej oblicze mojej przyjaciółki. 
Woda kapała z koniuszków jej włosów i dłoni. Dziewczyna stała nierucho-
mo, drżącymi ustami usiłując złapać powietrze do chwili, aż jej dłonie, włosy 
i rozszerzone przerażeniem oczy przestały istnieć. Pozostała tylko kałuża wody 
na podłodze i bezkształtne, szybko topniejące bryły lodu.

Szeptucha westchnęła. Kiwała się w przód i w tył targana paroksyzmami 
bólu. Podkomisarz przyjrzał się jej uważnie – bez sympatii, ale i bez złości.

– I po co ci to było, Józefo? – zapytał niemal życzliwie. – Powinnaś zdawać 
sobie sprawę, że z łamania zasad nigdy nie wychodzi nic dobrego. Z Radą 
nie wygrasz.

Nie zwróciła uwagi na jego słowa.Spojrzenie załzawionych, ciemnych od 
rozpaczy oczu wbijała w stojącego nieruchomo demona.

– Obyś kiedyś zobaczył, jak ktoś, kogo kochasz, umiera w kałuży krwi. Życzę 
ci tego z całego serca. Całą swoją resztką mocy – powiedziała zduszonym głosem.

Usta ciemnowłosego mężczyzny wygięły się w krzywym, nieładnym uśmiechu.
– Jesteś wyjątkowo głupia, nawet jak na wioskową wiedźmę – odezwał się 

po raz pierwszy tego wieczoru. Jego głos był dźwięczny, melodyjny, nie do 
odróżnienia od ludzkiego. W jakiś sposób sprawiało to, że przerażał mnie jesz-
cze bardziej. – Powszechnie wiadomo, że demony nie mają uczuć.

Zaśmiała się, szlochając równocześnie. Skuliłem się w swoim fotelu.
– Nie jesteś tylko demonem. Oby do ludzkiej cząstki twojej duszy kiedyś 

dotarło całe zło, które uczyniłeś. Obyś zdążył tego pożałować. I obyś zobaczył, 
jak wszystkie twoje marzenia roztapiają się jak lód w promieniach wiosenne-
go słońca.
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– Marzeń również nie posiadam. Ani duszy. – Demon pstryknął palcami, ko-
bieta zakrztusiła się i zamilkła. Z kącika jej ust pociekła cienka strużka krwi.– 
Wystarczy. Jeszcze się nagadasz. Poprosimy cię za chwilę o wykaz wszystkich 
nielicencjonowanych i niezaakceptowanych przez Radę magicznych działań, 
jakich się podjęłaś.

– Nie cierpię, kiedy przed śmiercią stają się tacy melodramatyczni. 
Skąd w wioskowej babie takie zamiłowanie do poetyckich klątw? – powiedział 
z lekką zadumą podkomisarz Jakubowski. Siedział na stole i machał nogami 
w powietrzu. Z dłoni umaczanej w ranie Zygmunta zlizywał krople krwi.

– Wolisz zapewne, jak próbują nas przekupić? – Demon zwrócił obojętną, 
znudzoną twarz w moją stronę. – A ty? Masz nam coś do powiedzenia?

– Proszę – odezwał się zamiast mnie ojciec. – Możecie wziąć wszystko, 
co mam. Błagam… Zrobię wszystko. Tylko nie róbcie mu krzywdy.

– Wyjdź stąd. Jedź do domu. – Ciemnowłosy wzruszył ramionami. – Nie mu-
sisz na to patrzeć.

Byłem pewien, że mój ojciec będzie o mnie walczył. Że nie odpuści tak łatwo. 
Wstał jednak, jakby jakaś siła poderwała go do góry i sztywnym, prawie defilado-
wym krokiem wyszedł z izby. Nie obejrzał się nawet za siebie.

– Tato! Tatusiu!– miałem ochotę zawołać, ale nie potrafiłem wydobyć z siebie 
głosu. Ani się poruszyć.

Ostatnim widokiem, jaki ujrzałem w swoim życiu po życiu, była moja wykrzy-
wiona strachem twarz, odbijająca się w czarnych okularach demona.

Nawet nie bolało tak strasznie.
No, przynajmniej niezbyt długo.

***

Niebo nad horyzontem wyraźnie pojaśniało, kiedy od strony domu dało się słyszeć 
stukot gwałtownie otwieranej okiennicy. Wysoki mężczyzna w  ciemnych oku-
larach stanął przy oknie, wycierając niedbale dłonie w biały ręcznik. Materiał 
na całej długości pokryty był rdzawoczerwonymi smugami.

– Już świta – zawołał przez ramię i ziewnął szeroko. – Zabiłbym za filiżankę 
dobrej, mocnej kawy.

Wampir, podczas wyjazdów służbowych przedstawiający się zwykle 
jako Ksawery Jakubowski, podrapał się po brodzie. On również wyglądał 
na zmęczonego. To była długa noc. Poranki nigdy nie były jego ulubioną 
porą dnia.

– Obawiam się, szefie, że czarownica trzymała w kuchni jedynie zioła. Mięta, 
melisa… Nawet herbaty nie znalazłem.
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– Co za dziura – stwierdził z niesmakiem ciemnowłosy, opierając się 
o drewnianą framugę. Rękawy koszuli miał podwinięte do łokci. Mimo to przy 
mankietach widniały małe, czerwone plamki.– Załatwmy sprawy do końca 
i wracajmy do Warszawy.

– Trochę będzie roboty. Miała, skubana, gest. Pomogła bez wiedzy Rady 
 chyba wszystkim mieszkańcom okolicy. – Na płaszczu podkomisarza nie dało 
się zauważyć najmniejszego śladu krwi. Nie tolerował marnowania jedzenia.

Śnieg za oknem spadł z dachu z cichym pluśnięciem. Robiło się coraz  cieplej. 
Po pokoju zaczęła krążyć ospała mucha. Z zimowego letargu pomogła jej się 
obudzić wzrastająca gwałtownie temperatura oraz wypełniająca całą izbę 
słodko mdląca woń krwi. I innych płynów organicznych.

– Czy pozbywamy się ciał, czy zostawiamy je tutaj? – Podkomisarz śledził 
 wzrokiem lecącego ociężale owada. Oblizał suche usta długim, wąskim językiem.

– Zostawmy. Niech ich znajdą. Może następna szeptucha zastanowi się dwa 
razy, zanim podejmie działania wbrew decyzjom Rady.

Mucha z bzyczeniem wylądowała na twarzy Józefy, w wypełnionym krwią 
i galaretowatą mazią zagłębieniu, w którym kiedyś, w sumie jeszcze niedawno, 
znajdowało się oko. Potarła nóżkę o nóżkę i zabrała się do uczty.

– Szefie? Tak sobie myślę…
– O co chodzi? – Stwór, który przy odrobinie iluzji mógł uchodzić za zwy-

czajnego, może jedynie wyjątkowo przystojnego mężczyznę, nie odwrócił nawet 
głowy w kierunku podwładnego.

– Czy jest trochę prawdy w tych plotkach? W tym, co się ostatnio mówi 
o Radzie?

– Nie mam pojęcia, Ksawery, kto i co ostatnio mówi o Radzie. Ani co mówio-
no wcześniej.

– No… – Wampir przestąpił z nogi na nogę. – Że chcą się wycofać z poli-
tyki. Znów zamącić ludziom w głowach. Ukryć naszą obecność. I wymazać ze 
społecznej świadomości istnienie magii.

– A cholera ich wie. – Demon wzruszył ramionami. – Biorąc pod uwagę, jak 
idiotyczne do tej pory miewali pomysły, wszystko jest możliwe.

Mucha rozłożyła skrzydła i leniwie zerwała się do lotu. Rozległo się klaśnięcie. 
Ciemnowłosy odwrócił się od okna szybko jak atakująca żmija.

– Przepraszam, szefie. – Podkomisarz otrzepał ręce, zrzucając truchełko 
nieszczęsnego owada na podłogę. – Nie cierpię much.

Demon westchnął.
– Wracając do twojego pytania, wszystko jedno, co Rada ma w planach. 

Nas i tak zawczasu nikt o tym nie poinformuje. Zresztą cokolwiek postanowią, 
będziemy mieć wystarczająco dużo roboty ze sprzątaniem po nich 
bałaganu. – Odwrócił znowu twarz w kierunku otwartych okiennic, za którymi 
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całkiem wysoko na  niebie świeciło już wiosenne, bladożółte słońce. – I dlatego 
zbierajmy się wreszcie. Już jasno. Znajdź sobie wśród szmat czarownicy jakiś 
płaszcz z kapturem.

Chwilę później zniknęli. Pozostawili po sobie tylko plamy krwi 
pokrywające całą izbę, szybko wysychającą kałużę wody pod ścianą i trzy 
 zmasakrowane trupy.

Właściwie cztery, jeśli liczyć także muchę.

Katarzyna Wierzbicka

Z wykształcenia bibliotekarka, była księgarka, a obecnie nauczycielka w przedszko-
lu. W wolnych chwilach prowadzę blog Madka roku i piszę książki. Fantastykę kocham 
jako czytelniczka od zawsze, ale próbuję swoich sił w tym gatunku dopiero od niedaw-
na. W 2019 r. wygrałam konkurs Piórko na tekst dla dzieci i zadebiutowałam baśnią 
“O królewiczu, który się odważył!”. W 2020 r. ukazała się świąteczna książka “Elf do 
zadań  specjalnych”, wydana przez wydawnictwo Zielona Sowa, a także dwie bajki w ap-
likacjach internetowych. Opowiadanie “Pudel i zaskroniec” napisałam w ramach akcji 
charytatywnej na rzecz organizacji pomagających zwierzętom, natomiast “Olbrzym” jest 
udostępniany we współpracy ze Stowarzyszeniem “Mudita” realizującym projekt “Spa dla 
mam. Wspieramy mamy”.
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Jadąc konno stępem, Virgen słyszał pod hełmem swój oddech. Głęboki, rytmicz-
ny, pełen spokoju, którego nie czuł od dawna. Wiosna, lato, jesień, zima, każda 
pora roku coś oznaczała, przynosiła wspomnienia razem z pogodą. Samotność, 
rozczarowanie, stratę. Skazy spisane w duszy.

Dziś wszystkie odeszły, a każda pora roku będzie wyglądać tak samo.

***

Virgen nie patrzył się na dziewczynę, która leżała na zmiętolonej kołdrze 
wielkiego łoża. Spoglądał przez okno na nocne niebo. Zawsze gdy splatali swe 
ciała w miłosny tańcu, ta po chwili najwyższego uniesienia, zakończonego 
 krzykiem, długo zdawała się zadumana i nieobecna. Jakby przez zwierciadło 
oczu przelatywały obrazy, na jedna chwilę opuszczała swe ciało. Nogi chłopaka 
wślizgnęły się w spodnie, powoli zakładał buty. Wciąż zdawało mu się, że  czuje 
na sobie jej zapach, wilgoć ciała zdawała się pajęczyną pokrytą rosą, która 
oplatała jego ciało. Zapiął koszulę, wpuściwszy ją w spodnie, był gotów, by wyjść 
ze swej samotni i udać się w objęcia zimy.

Nie chciał tam iść, znów to oglądać.
Był tutaj, w „Zakazanej Dolinie”, tylko ze względu na nią. Przez chwilę 

przyglądał się jej pięknej twarzy, pomalowanej brązową opalenizną, która uro-
czo kontrastowała z włosami o kolorze promieni słońca. Jej twarz nie była ide-
alna, nos zdawał się za duży, usta wąskie, ale mimo to właśnie ta twarz stała się 
dla niego najpiękniejsza na świecie. Imię ‘Naulit’ znaczyło dla niego tysiąc słów.

Dolina pełna ryb
Tomasz Kamiński

OPOWIADANIE
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Mimo wszystkich obietnic i uczuć jakie zrodziły się między nimi, żałował 
że musi ją okłamywać. Jego dłoń powoli powędrowała w bok łóżka, dotknęła 
zimnej, twardej powierzchni. Puklerz, który dzierżył, ujął w obie dłonie. Mętnym 
spojrzeniem przyjrzał się na wygrawerowanym na nim symbolu.

Wstęga utkana z samego ognia tańczyła wokół miecza. Pietyzm z jakim 
wykonywali te znaki na topornych pancerzach, nawet teraz, robił wrażenie. 
Mimo, że znaczył już dla niego co innego.

Veltriuum – Pan Świętego Ognia, ten który dawał i zabierał cierpienia. Uczył 
jak uczynić z niego coś więcej, ofiarować je w imię czegoś, by stać się lepszym. 
Bóg, który swym ogniem nie tylko niszczył wszystko co złe, heretyckie i nie-
godne, ale przede wszystkim blaskiem płomienia oświetlał drogę przez mrok. 
Ten bóg, mimo że milczał, nadal był w jego sercu. Choć sam opuścił szeregi za-
konu dawno temu.

Poczuł jak jego usta lekko wykrzywiają się, gdy ciepła myśl pojawiła się w jego 
głowie. Udało mu się to, czego nigdy nie osiągnąłby w zakonie. Coś, co  zakon 
zdawał się zabierać podczas procesu przekuwania człowieka w strażnika wiary. 
Szkolenie, którego Virgen nigdy nie zakończył. 

Był szczęśliwy.
Dzięki miejscu, w którym się znalazł, a także zaufanej osobie. Łóżko cicho 

stęknęło, gdy dziewczyna lekko się uniosła. Jej wzrok powędrował w stronę okna.
– Zaczęło się – oświadczyła.
Niedoszły Wstęga wiedział, co teraz się stanie. Było złe, lekkomyślnie, pełne 

fałszywych nadziei, ale mimo to nie zamierzał jej tego odbierać. Szanował 
tęsknotę za siostrą, ofiarę artefaktu z Wojny Złamanych Różdżek.

Założyli na siebie grube futra. Gdy wyszli przed drewniany domek, chmury 
powoli sunęły po nocnym niebie, nieliczne gwiazdy nie dawały wiele blasku. 
Zakazana dolina, na którą mieli widok ze wzniesienia, jarzyła się bladym blas-
kiem. Oboje obserwowali ten spektakl wiele razy. Tańczące ryby, w mnogości 
rozmiarów i kształtów. Poruszały się całymi ławicami,  Pływały w powietrzu, 
przemykając między drzewami. Wszystkie utkane z bladego światła nie 
pochodzącego z tego świata. Dolina pokryta białym puchem, jak co każdej 
 zimowej nocy, należała do nich, jakby stawała się fragmentem morza.

Wyglądały pięknie, niemal magicznie, stając się spektaklem świateł. Zdawały 
się pochodzić z innego czasu, niepodobne do ryb jakie znał. Virgen nie wiedział 
czemu tu przybyły, jaka moc pozwalała im się przedostać.  Miejscowi opowia-
dali o tym, że utkane ze światła stworzenia nawiedzały to miejsce od czasu 
Kataklizmu, kiedy na koniec Wielkiej Wojny świat zatrząsł się w posadach, 
a nieskrępowana magia przetoczyła się po cały kontynencie. Virgen zawsze 
pojmował niebezpieczeństwo jakie sprowadziła zakazana magia. Jeśli cokolwiek 
żywego udało się do doliny podczas „przypływu” – odchodziło wraz z morzem.
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***

Dziewczyna całą uwagę kierowała na dolinę, jej spojrzenie nie wyrażało stra-
chu czy niesforności, jakie drzemały w jego oczach. Szczególnie spoglądała 
w  konkretne miejsce. Wielki biały głaz, ogromny niczym dom, o podłużnym 
kształcie. Formą i kształtem przypominał obelisk. Każdemu kto patrzył na niego 
zdawał się szeptać, że nie mógł powstać z woli matki natury. Młodzieniec znał 
jego historię, był jej częścią. 

Smutek i troska nie znikały z twarzy jego ukochanej:
 – Myślisz, że ona wie o nich? Jakaś część jej duszy pływa z nimi? Słyszy ich 

szepty? – Uniosła głowę, by ich spojrzenia spotkały się.
 – Oby nie – rzekł zdawkowo.
Dziewczyna wtuliła się w jego ramię..
 – Gdy nastanie lato… Spróbujemy raz jeszcze? – spytała szeptem. – Moje tka-

nie czarów i twoja moc pieczęci…
Związek czarodziejki, tej która włada magią nienależną człowiekowi, 

ze Wstęgą, który przysięgał zwalczać takich jak ona, nie miał prawa istnieć. 
To o czym mówiła dziewczyna, połączenie dwóch różnych źródeł magii, 
nie zdarzyło się od czasów Wielkiej Zdrady. 

Nie odpowiedział, jedynie pokiwał lekko głowę.
Prawda o tym co tu naprawdę się zdarzyło pozostała jego sekretem. Za nic, 

nie chciał jej stracić.

***

Stali pośrodku zamarzniętej doliny, przed głazem. Z bliska zdawał się jesz-
cze większy. Odbite w nim dłonie, a także twarze, były dokładnie widoczne. 
Za każdym razem gdy to widział, miał wrażenie, że zarys dłoni, a także twarzy 
jest w innym miejscu. Jakby uwięziona w nim osoba poruszała się, walcząc cały 
czas przez te wszystkie lata, by wydostać się ze swego więzienia.

Czarodziejka długo tkała swe czary, magiczne symbole jaśniały 
na  powierzchni głazu, eteryczne smugi, przypominające wstążki tańczące 
na wietrze, wychodziły z jej dłoni, by oplatać skałę. Virgen w milczeniu 
obserwował ją, wiedział to już wiele razy. Mieszanka zmęczenia i desperacji 
malowała się na jej twarzy, gdy starała się wszelkim sposobami zrozumieć 
strukturę czaru. Wierząc, że będzie w stanie go przełamać. Zadanie jakie sobie 
obrała zdawało się nie wykonalne. Magia pieczęci, czary jakie tkali magowie, 
przyzwania z domeny druidów – wszystkie te rodzaje magii miała swe źródło 
w innych miejscach. 
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Odprawił ją w końcu, uznając że czas opuścić dolinę. Obiecując przy okazji, 
że spróbują latem, a magia w tym miejscu zacznie działać inaczej. Ukochana 
zawsze wtedy robiła ponurą minę, a potem odchodziła, gdy jego wzrok stawał 
się zimny, surowy, tak samo smutny jak jej – jakby chciał zostać sam przed 
grobowcem kogoś, kto nie może powrócić do tego świata. 

Potrzebował zostać sam, by porozmawiać z tą, która była uwięziona w środku.
Wojownik zawsze wierzył, że jest tu obecna. Widzi, czuje, słyszy, 

jej świadomość zawieszoną w czasie. Metalowa rękawica na jego dłoni zsunęła 
się powoli, palcami dotknął chropowatości kamienia. 

– Chcę abyś wiedziała, że jest mi z nią dobrze. –  Uśmiechnął się sam do siebie 
słysząc własne słowa. – Ona jest ze mną szczęśliwa, dam jej dobre życie. I zawsze 
będę się troszczył o nią.

Palce ześlizgnęły się powoli.
– Nigdy się nie dowie dlaczego nie możesz powrócić.
Słowa wybrzmiały niczym echo, odbijając się w pustce jaką czuł w środku. 

Powietrze wydobywające się z jego usta na zimnym powietrzu zmieniło się 
w szare, falujące obłoki. Stał na zimnie, nie wiedział sam jak długo, czas wokół 
niego zgęstniał biegnąc inaczej. Myśli i wspomnienia przelatywały przez jego 
głowę. 

Dopiął futro, chuchnął w zmarzniętą dłoń, aby nieco ją rozgrzać. Nie lubił 
tego miejsca, cieszył się, że do lata nie będzie musiał tu wracać. Śnieg  stopnieje 
i zieleń powróci do doliny. Wtedy będzie się zastanawiał, co powiedzieć 
czarodziejce, by nie dopuścić do rytuału.

Raptem zatrzymał się. Zamrugał zaskoczony, jakby chcąc się upewnić, że to 
co widzi to nie sen. Na tle błękitnego nieba unosiły się kłęby czarnych obłoków. 
Nie miał wątpliwości, dobywały się miejsca gdzie była osada.

***

Chatka na zboczu, ich mała samotnia. Miejsce gdzie nie musieli niczego udawać, 
była coraz bliżej. Pędził co sił w nogach, krzyczał, nawołując jej imię tam chciał 
ją odnaleźć, wiedzieć że jest bezpieczna.

Wtedy ujrzał go po raz pierwszy. Odziany w czarny, płytowy pancerz stał 
na drodze, z mieczem przewieszonym niedbale przez ramię. Wyczekiwał go.

Hełm zakrywający jego twarz był podłużny, nieforemny,  przypominał swym 
kształtem kowadło. Zbroja  nie skrywała prawdy o nim. Pancerna rękawica 
na prawej dłoni, którą zdobiły dwa kolce, była nienaturalnie wielka. Jakby skry-
ta w niej dłoń miała rozmiary szynki. Wojownik zaciskał palce na rękojeści 
oręża, który nie pochodził z tego świata. Wykute z szarej stali, prostokątne  ostrze 
wyglądał niczym ogromny rzeźnicki tasak. Broń przecinał  pośrodku  czerwony 
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pas czerwieni. Jakby  w czasie tworzenia broni, wkuto w nią fragment ciała 
pozbawionego skóry. Stał przez nim ‘Łupieżca’, wojownik naznaczony przez 
Otchłań, dzierżący oręż noszący w sobie fragment demona. 

Virgen poczuł jak zwalnia. Zatrzymał się  parę kroków przed czarnym 
 rycerzem. Miejsce na oczy w hełmie nieznajomego wypełniała ciemność.

Mimo to niedoszły Wstęga czuł, że przeciwnik patrzy się na niego, jak 
 wzrok przybysza przenikał kości, duszę, wszystkie obawy i lęki. Wielki strach 
wzbierał w nim, niczym wzburzone morze, gdy przypomniał sobie decyzje ze 
swej przeszłości.

– Dlaczego?! – Jego głos zdradzał gniew – Dlaczego powróciłeś?!
– Zima się kończy.
Głos brzmiał, jakby dobywał się z dna grobowca.
Proste słowa oznaczały koniec świata Virgena, a sam zwiastun stał przed 

nim. 
Miecz młodzieńca wysunął się z pochwy, popędził na przeciwnika. Wszystko 

by powstrzymać nieszczęścia jakie Łupieżca zwiastował. Ocalić czarodziejkę, 
uratować mieszkańców miasta, ocalić siebie. Szlachetne zamiary zostały jed-
nak  zatrzymane. Mroczny przybysz wykonał zamaszyste, szerokie ciecie znad 
głowy. Virgen zasłonił się. Oręż zawiódł,  pękając niczym suchy patyk. Cios jed-
nak mknął dalej. Uderzył w pancerz Virgena, sprowadzając go na ziemię.

Niedoszły Wstęga leżał na plecach. Ból rozlewał się po ciele. Uniósł ciężko 
głowę, symbol zakonu  przepołowiło na pół. Cieknąca krew zalewała Wstęgę.

Przeciwnik stał tam gdzie wcześniej, krew na jego mieczu znikała. Jakby oręż 
sycił się jej smakiem. Virgen podniósł się powoli, ciało buntowało się.

Wyciągnął przed siebie dłoń, ciepło rozlało się po jego wnętrzu. Święte pło-
mie nie zesłane przez Veltriuuma, które niszczyły wszystko co złe i  niegodziwe. 
Widział oczyma swej wyobraźni jak ciasne całuny złotego ognia otaczają Łupieżcę

Nie potrafił oderwać wzroku od przeklętego ostrza. Miał nadzieję, że nigdy 
go już nie zobaczy.

***

Znów tam był. 
Żółte i czerwone liście opadały z  drzew, by utkać dywan, który przyozdabiał 

runo boru, po którym kroczył. W swoich koszmarach odwiedzał to miejsce wiele 
razy. Tamta jesień nie była tworem woli natury. Kraina umierała, gdy sama 
śmierć wkroczyła do niej.

Ziemia czerwieniła się od wsiąkniętej posoki, miejscami wypalona, dookoła 
leżały trupy. Niektóre z nich nosił pancerze z symbolami jego zakonu. Ludzie, 
których mógł w przyszłości nazywać braćmi i siostrami. Powłócząc ciężko 
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nogami, szeptał po nosem. Powtarzał sobie, że to znak. Nie tylko on stracił część 
swej wiary.

Nie powinien tu być, nikt z nich nie powinie, byli zaledwie adeptami. 
 Dopiero co odebrał szkolenie, nie otworzył w pełni swej pieczęci. Nikt nie 
przygotował ich na to, co miało nadejść.

***

Doszedł do jaskini, pochodnie płonęły, rozpraszając ciemność. Czarna sylwetka 
spoczywała przy metalowym zikkuracie. Jądro zła, które rozlało się na okolicę, 
powołując do służby umarłych. 

Awatar zapomnianego odszedł. Koszmar się skończył. 
Virgen nie był sam tamtej nocy, obok prawicy jak zawsze stał Daimien. 

Patrząc mu w oczy przeklinał zakon, swego boga, a także samego przyjaciela, 
za to, że nie opuścili szeregów zakonników jak planowali. Młody rekrut nie 
wiedział, że wtedy widzi druha po raz ostatni.

Powiedział mu o swoim planie, tym co zamierza uczynić.
Virgen widział je tylko raz. Szare ostrze emanowało złowrogą aurą, 

zwłaszcza opaska tkanki, która zdawała się być żywym sarkofagiem, w którym 
spoczywało to co miało zostać  zapomniane. Glify ochronne nałożone na broń 
błyszczały ostrzegawczo. Jego towarzysz powtarzał, że jest wolny od spacze-
nia, otworzy swą pieczęć, a z pomocą broni zgładzi tego, który rozkazywał 
umar łym.  Dobrze wiedział, że żadne z tych słów nie było prawdą.  Jednak nie 
powstrzymywał go, gdy ten opuścił palisadę, by ruszyć w jesienny las 
na  spotkanie śmierci.

Tego wieczora pochód umarłych nie przybył. 
Kilka osób z miejskiej milicji zapuściło się do lasu. Mówili o tym, że trupy 

leżały na ziemi, mroczna magia, która podtrzymywała ich w stanie nieżycia 
odeszła. Nie mówili nic o dzielności Daimiena, wiedzieli jak wielu z zakonu 
poległo w tej walce, a także jakie ostrze dzierżył, idąc na spotkanie śmierci.

Stojąc w jaskini, miejscu pojedynku sługi Mrocznych Aniołów i Zapomnia-
nych, zyskał pewność. Przetrwał, ocalił swe życie, nie będzie musiał sprawdzać, 
co stanie się z ludzka duszą, gdy uda się do pustej krainy.

Ceną za to była dusza kogoś, kogo mógł nazywać przyjacielem.
Przeklęte ostrze zostało złamane w walce, a wraz z nim człowiek, który 

sięgnął po nie. Niebawem przybędzie reszta z zakonu, zaczną się pytania 
i przesłuchania.

Nie mógł tam zostać. Nie po tym, co ujrzał i doświadczył. 
Towarzysz opowiedział mu o dolinie nawiedzanej przez ryby. Daleko stąd, 

o osadzie w jakiej spędził długi czas, a także dziewczynie, którą kochał. Zamierzał 
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się tam udać, zbiec z zakonu, by skryty przed całym światem nauczać drogi 
świętego ognia, zgodnie z własnym przekonaniem. O ogniu, nie tym o którym 
nauczała świątynia, ale tym, jaki czuł w sercu, który ogrzewał zimne dłonie, 
rozświetlał mrok, a nie jedynie niszczył.

Virgen wiedział, że to życie będzie należeć do niego.

***

Święty ogień nie nadszedł. 
Czarny wojownik wydał z siebie pobłażliwe prychniecie. Doskoczył do 

niedoszłego Wstęgi. Masywna dłoń uderzyła z siłą tarana. Młodzieniec ponow-
nie upadł, koniec przeklętego ostrza znalazł się przy jego gardle.

– To życie, jakie skradłeś – rzekł ponuro. – Zabiorę ci je, nauczę mieszkańców 
nowej wiary. Wiary, którą poznałem na swej ścieżce

Czarny hełm lekko się uniósł, by spojrzeć na krajobraz doliny.
– Na koniec. Uwolnię ją z więzienia.
– Nie – rzekł rozpaczliwie Virgen. – Nie masz pojęcia, do czego ona jest 

 zdolna! Dokończy swój czar, gdy zostanie uwolniona. Ci druidzi są szaleni!
Żelazna maska pozostała obojętna.
– Nie obchodzi mnie to.
Virgen podparł się rękami, jego wargi lekko drżały.
– Wiem, jaki czar został rzucony, jak przełamać zaklęcie – Splunął na ziemię 

krwią. – Cokolwiek zrobisz, nigdy Ci tego nie powiem.
Wojownik wydał z siebie przeciągły pomruk.
– Czyli jest sposób, by wróciła? – zapytał cicho.
– Ona nie może wrócić – rzekł na tyle stanowczo, na ile mógł. – Ona będzie 

chciała przebudzić strażników, by zacząć wszystko od nowa
Czarny wojownik zabrał miecz sprzed gardła Virgena.
– Mówiłem ci – rzekł rycerz do kogoś innego. – Od początku cię okłamywał. 
  Dopiero teraz Virgen pojął, czemu go oszczędził. 
Dziewczyna stała parę kroków od niego, jej spojrzenie pełne nienawiści 

 jasno zdradzało, że słyszała każde słowo. 
Teraz możemy udać się do miasteczka – W głosie mrocznego słyszał 

ponurą satysfakcje.

***

Nie miał pojęcia, co się dzieje, prowadzili go związanego, z workiem 
na głowie. Dookoła rozlegały się krzyki, nawoływania, a także ryki – nie wątpił, 
że te  ostanie dobywały się gardeł chimerytów. Dźwięki malowały ponury 
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obraz  osady, której przysięgał bronić. W zamian za to pozwoli mu wierzyć 
w kłamstwo,że jest prawdziwym członkiem zakonu.

Prowadzili go po jakichś schodach. Gdy pokonał wszystkie stopnie, na chwilę 
zapanowała absolutna cisza, niczym po uderzeniu pioruna.

Słyszał ciężkie kroki, gdziekolwiek go zawlekli, czarny rycerz był tutaj. 
Dłoń chwyciła za worek, by odsłonić przed nim świat. Związany i pokonany 
stał na podwyższeniu, z którego miał widok na całą osadę. Kilka budynków 
dopalało się, resztki wyłamanych drzwi walały się dookoła. Wielkie zagrody, 
ustawione z pali złączonych łańcuchami, stanowiły więzienia dla miejsco-
wych. Przed piedestałem ułożono stos z czaszek. Ustawionych w geometrycznej 
 figurze. Ziemia wokół czerniła się. Najgorszy dla Virgena był widok twarzy ludzi 
na placu. Strach, niedowierzanie, desperacja – wszystkie oblicza zdawały się  
wpatrzone w zniszczony symbol Płonącej Wstęgi na jego torsie. 

Czarny rycerz stał na tym samym podwyższeniu parę kroków od niego.
– Ponowię moje pytanie – powiedział, unosząc swój miecz. – Czy ktoś z Was 

ma ochotę skorzystać z szansy i przyłączyć się do Nas? Wyrzec się martwe-
go boga?

Niedoszły wstęga widział, jak ludzie zerkają po sobie. Niepewność malująca 
się na ich twarzach, potworności jakich byli świadkami, wiara w nich stawała 
się krucha. 

Nie mógł się na to zgodzić.
– Nie słuchajcie go! – zakrzyczał na całe gardło. – On zaprowadzi was 

drogą do zguby, do zatracania! Niech święty ogień nigdy w was nie zgaśnie! 
Przybędzie odsiecz!

Powiedział to wszystko, mając nadzieję, że same słowa pomogą przetrwać 
mroczny czas, gdy cień sięgał po ich serca i dusze.

– Rozkujcie go – rzekł tubalnie wojownik
Na podest wkroczyły pośpiesznie cztery postacie, uzbrojone w toporne 

 glewie. Nosili luźne szaty w kolorze pustynnego piasku. Zakrywały całe ciało, 
poza wąskich fragmentem twarzy wokół oczu. Ich zimne spojrzenia w kolorze 
pereł, zdawały się wyprane z emocji.

Jeden z nich rozciął jego więzy, a pozostali skierowali ostrza glewii w jego 
stronę tak by nie umknął. Wtem Czarny rycerz zaczął przemawiać.

– Leczyłeś ich, pomagałeś, walczyłeś z potworami – patrzył podczas 
przemowy na  ostrze, dzierżąc je w obu dłoniach – Ale czy choć raz udało Ci się 
wezwać święty ogień?

W powietrzu zawisła groźba. Na trzonku plugawego ostrza  zatańczyły 
czarne, eteryczne smugi.

– Potrafisz udowodnić, że Veltriuum naprawdę Ci sprzyja?
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Czerń na końcu ostrza uformowała się w wir. Chaos zrodzony w mroku 
spowił się złowrogą, zieloną poświatą. Virgen zrobił krok w tył. Nie miał jak 
uciec, ludzie z glewiami odgradzali mu drogę. Łupieżca skierował szpic ostrza 
w jego stronę, wstęga utkana z ciemności pomknęła ku niemu.

***

– Twój ogień oświetli mi drogę. Odgoni ciemność. – Słowa modlitwy 
wypowiedział tylko w myślach, z jego gardła mógł dobyć się jedynie donośny 
 krzyk bólu.  Spojrzał się raz jeszcze na prawą dłoń, czarna energia, która spowiła 
ją, tańczyła wokół niej. Nie dostrzegł na niej metalu, skóry, czy mięśni. Czarny 
ogień palił jego ciało i  wędrował ku wyżej, wzdłuż ramienia.

Czarny rycerz stał nad nim, czuł jego ciężki wzrok na sobie.
Virgen nie chciał na niego patrzeć, pokazywać mu swej rozpaczy, tego 

że przegrał.
Zagryzł wargę tak mocno, aż poczuł miedziany smak krwi na języku.
Wtedy wydał z siebie kolejny krzyk. Ostrze miecza uderzyło, tuż nad łokciem. 

Trawiona z wolna  kończyna upadła, ucięta niczym chora gałąź drzewa. 
Dwójka wojowników odciągnęła go, mimo iż Virgen szamotał się i krzyczał. 
Hełm rycerza skierował się w  stronę mieszkańców osady, którzy obserwo-

wali ponury spektakl. 
Masywna dłoń uniosła się. Wskazała jedną osobę z tłumu. 
Stało się to błyskawicznie, przyboczni pomknęli w tłum, by pochwycić wska-

zanego. Reszta zebranych odsunęła się od nieszczęśnika. Odpychali go, kopali, 
by zabra

 tego, który miał zostać stracony. Najeźdźcy zawlekli nieszczęśnika na  podest, 
za nic mając jego krzyki i błagania.

Na scenie obok przywódcy pojawiła się nowa postać. Odziana w niebies-
ki płaszcz, który zakrywał całe ciało. Biała maska nieśmiało wystająca spod 
 kaptura, zasłaniała twarz. 

Postać wystawiła dłonie przed siebie, zielona poświata objęła 
nieszczęśnika, który błagał bez przerwy o litość. Nawet wtedy, gdy 
jego ciało usychało, zamieniając się w proch. Młodzieniec widząc to 
przeklinał  czarodzieja, a także czarnego rycerza, nie przestając ściskać 
swój  kikut.

Dłoń czarodzieja skierowała się w jego stronę. 
Serce Virgena ścisnęła groza. Nie chciał tego, nie w taki sposób, 

nie na  oczach wszystkich!
Zielona smuga uleciała z dłoni czarodzieja. Virgen zakrzyczał żałośnie. 

 Jednak zagłada nie nastąpiła. Zielona poświata wniknęła w jego ciało. Sprawiła, 
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że poczuł się lepiej, jakby odzyskał część sił. Kikut przestał krwawić, zasklepił 
się. Na jego końcu pojawiła się mała wręcz dziecięca dłoń.

Gdy spektakl dobiegł końca, rycerz rzekł ponownie:
– Jeszcze raz – zagrzmiał ponownie – nim zagnamy was do zagród i zacznie-

my odprawiać rytuały. Czy ktoś z Was zastanowił się nad swoim losem?
Kilka postaci wystąpiło do przodu.
Dało się czuć w powietrzu wiosnę. Śnieg, wiara i przyzwoitość topniały 

w  oczach. 

***

W miejscu, gdzie go trzymali, znajdowała się kiedyś świątynia. Teraz przestała 
być domem Veltriuuma, zbrukano ją – zamieszkali w nim nowi bogowie. 
Ławy zostały zniszczone, święte symbole rozbite, na ścianach wymalo wano 
ponure obrazy z wizerunkiem oka. Tam gdzie stał ołtarz, teraz ustawio-
no konstrukcję z patyków i kości przedstawiającą skrzydlatą sylwetkę. 
Samo patrzenie  na obraz figury sprawiało, że przechodziły go dreszcze. Była to 
prowizoryczna rzeźba, ale za każdym razem miał wrażenie, że Otchłaniec 
 jakiego przedstawia patrzy się prosto na niego.

Zagląda w duszę, widzi jak podlega rozkładowi, pożerana przez wątpliwości.
Virgen był nagi i brudny. Łańcuch z jednej strony trzymał jego obrożę, 

z drugiej wbito go w ścianę. Żelazne ogniwa odmierzono tak, by mógł się 
przechadzać po bocznej nawie, która stała się kojcem. Widział wielka salę. 
Nie był tu sam. Sprowadzili cztery postacie, znał ich twarze, historię, nadzieje, 
jakie w nich pokładał.

Sprowadzili ich tu celowo, trzymali w zamknięciu, ale nie uczynili 
 niewolnikami. 

Nawoływał ich, prosił o pomoc, błagał, by odrzucili mrok. Dwóch z nich 
podeszło do niego tylko raz, by zobaczyć go w tym kojcu. Nagiego, brudnego, 
pokonanego, otoczonego przez kości i odchody. Wszystkie święta słowa, jakie 
mówił,  zdawały się nie trafiać do  serc. W ich spojrzeniach coś się zmieniło. 

Modlił się za ich duszę. Słysząc jak jedli posiłki złożone na ołtarzu. 
Nocą wznosili śpiewy, które miały w sobie złowieszcze słowa. 

Przestał ich nawoływać, po tym, gdy wojownicy przybyli po nich. Wręczyli 
każdemu miecz i wyprowadzili ze świątyni. Gdy powrócili, byli umazani krwią, 
a także brakowało jednego z nich. Dla Virgena nie miało znaczenia, czy  walczyli 
między sobą jak gladiatorzy, czy brali udział w jakimś podłym rytuale. 
Oni  przekroczyli granicę, nie usłuchają go już, wkroczyli do zbrukanej świątyni, 
by oddać się ciemności. 



141

Tomasz Kamiński

Virgen siedział skulony nocą w swym kojcu, zatykał uszy, by nie słyszeć 
 nieludzkich odgłosów, ucztowania, a także walki. Nie był w stanie ich ocalić. 
Coraz bardziej wątpił, że jest w stanie ocalić siebie.

***

Nie spał, jakby coś przeczuwał. Leżał zwinięty niczym robak, gdy usłyszał 
 dudnienie kroków. Zbliżało się. 

– Oświeć moją drogą swym ogniem… Zabierz moje cierpienie, przekuj…
– Jego tu nie ma… – rzekł tubalny głos Łupieżcy.
Zamilkł, zacisnął mocniej powieki.
– Chce zobaczyć twoje spojrzenie – rzekł Wojownik tonem 

nieznoszącym sprzeciwu.
Virgen powoli usiadł, w takiej pozycji, by ukryć  dłoń potraktowaną 

złowrogim czarem. Uniósł głowę, by znów ujrzeć ciemność w wizjerach rycerza.
– Przepraszam cię, Daimien – powiedział cicho.  – Pozwoliłem ci się tym stać.
– Jego już nie ma – Rycerz prychnął. 
– Nie dam ci zabrać mojej duszy, oddałem ją Veltriuumowi.
Śmiech mrocznego wojownika rozległ się po sali, głośny niczym lawina. 
– Masz pewną słabość, rycerzu.
Virgen zacisnął mocniej dłonie w pięści , zmusił się, by patrzeć prosto 

na  niego.
– Nie jesteś gotów umrzeć za ideały. Poświęcisz wszystko, aby prze-

żyć – rzekł dosadnie.
Kawał surowego mięsa tuż obok niego wyglądał jak kawał żeber z obszarpa-

nym mięsem. Patrząc się na nie, nie miał pewności, czy kiedyś było częścią 
świni, krowy lub innego zwierzęcia. 

– Na twoim miejscu nie zastanawiałbym się – rzekł z kpiną 
w głosie. –  Zostajemy w osadzie do lata, tylko to będziesz jadł.

***

Nie wiedział, ile dni już tu jest, bo każdy zdawał się taki sam. Jedynie przez 
brudne okna przebijało się więcej światła. Nie wiedział, co stało się z osadą ani 
z jej mieszkańcami. Z tych, którzy zostali z nim w świątyni, zostało tylko trzech. 
Jednak nie mógł już nazywać ich ludźmi. 

Tej nocy trwał na granicy półsnu, czuwał. Gdy zamykał oczy, widział  obrazy, 
których nie chciał widzieć, słyszał powarkiwanie tych, którzy zamieszkali 
w świątyni.
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Odgłos kroków, którego nie dało się pomylić z żadnym innym, rozpoznał 
od razu.

Rycerz tonął w ciemności komnaty, jakby był jej częścią. Parę kroków przed 
nim stała postać. Mimo mroku mógł dostrzec przepastny kaptur i wystającą 
spod niego białą maskę, którą doskonale pamiętał.

Klęknął, tak by ukryć dłoń, na której odprawiono plugawe czary. 
Oczy rozszerzyły się, gdy postać płynnym ruchem zdjęła maskę. Naulit. Piękna 
jak zawsze, jej uroda tak bardzo nie pasowała do szaty. jaką teraz nosiła. Patrzyła 
na niego z odrazą.

– Przepraszam – załkał cicho Virgen – że cię okłamywałem, ale twoja 
siostra – zagryzł wargi. Walczył chwilę, by nie wypuścić słów, które cisnęły 
mu się na usta. – Była tak samo paskudną istotą, jak ci, co przybyli do  osady. 
Nie masz pojęcia, co chciała uczynić. Te ryby, pęknięta granica między 
powłokami światów, to jej wina.

Czuł jak z jego oczu ciekną łzy, zdradził sekret, który przysięgał zachować 
do grobu. Tylko po to, aby spojrzenie dziewczyny zmieniło się, by przestała go 
nienawidzić, by zboczyła z mrocznej ścieżki. 

Czarodziejka kucnęła, by spojrzeć mu w oczy. Następnie  rzekła cicho:
– Zawsze wiedziałam.
Chłopak poczuł, jakby w jego serce wbito sztylet z lodu i brutalnie 

przekręcono. Gdy słowa wybrzmiały, coś w jego spojrzeniu zmieniło się, Ona zaś 
mówiła dalej:

– Nigdy nic do ciebie nie czułam – Ton jej głosu brzmiał prawdziwie. – Zależało 
mi tylko na tym, aby złączyć naszą magię, zniszczyć czar.

Wyprostowała się. On został na czworakach, tam, gdzie były jego nadzieja 
i wyobrażenie o świecie.

– Teraz już nie będzie mi to potrzebne, przyjmę mroczne znamię. Jednakże 
obiecali mi jedną rzecz, przeżyjesz do końca, aby zobaczyć jej powrót, by ona 
sama mogła…

Słowa ugrzęzły jej w gardle, wydała z siebie cienkie westchniecie. Jej wzrok 
powędrował w dół, Czubek przeklętego miecza wyszedł z jej brzucha. 

Mina wyrażała zaskoczenie, niedowierzanie, jakby budziła się 
ze snu. Upadła na ziemię, gdy wojownik szybkim ruchem wyszarpał broń 
z jej ciała.

 Leżała przed nim, w kałuży krwi, która poszerzała się coraz bardziej. 
Próbowała coś mówić, różowe bąbelki z krwi i śliny zbierały się w kącikach jej 
ust. Oczy nadal były piękne, mimo że pokrywała je szara mgła.

Mroczny rycerz rzekł:
– Możesz spróbować ją ocalić.
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Virgen przestał chować dłoń, posiadała pięć palców, odrosła całkowicie. 
Mógł spróbować przyłożyć dłonie, otworzyć pieczęć, wykrzesać boską iskrę. 
Błagać Veltriuuma by ofiarował mu choć odrobinę magii, by ją uratować. 

Nachylił się do niej, w zwierciadle oczu dostrzegł swe odbicie. Usta powoli 
poruszyły się:

– Nie chcę.

***

Pędził przed siebie, mając nadzieję, że nogi go nie zawiodą. Czuł się osłabiony 
przez niewolę.

Ściągali go od chwili, gdy  opuścił osadę, cała sfora. Ich zwierzęce ryki 
i nawoływania roznosiły się  w ciemnościach. Widział czarne kształt mknące 
w nocy. Wielkie nieproporcjonalnie długie łapy sięgały do ziemi, biegali jak 
małpoludy. Chimeryci węszyli niczym psy myśliwskie. Byli szybsi od człowieka, 
Dopadnięcie go zdawało się kwestią czasu. Popędził w jedyne miejsce, do  którego 
jak miał nadzieję, prześladowcy nie udadzą się.

Opadł na kolana. Słyszał porykiwania, zwierzęce komunikaty. Byli blisko. 
Nie podchodzili.
Blade światło padło na jego twarz, uniósł wzrok. Zakazana Dolina jarzyła się 

tysiącem świateł, gdy widmowe ryby objęły to miejsce we władanie. Uśmiechnął 
się sam do siebie, nie oglądał tego spektaklu od dawna. Był efektem złych mocy. 

Ławica jasnych plamek krążyła przy nim. Jakby naprawdę był na dnie morza, 
a stworzenia żywe i ciekawskie, chcące się przekonać, kim jest nowy przybysz 
w ich domu. Umknęły spłoszone, przed nim pojawiła się ogromna ryba. Wielka 
niczym wóz, pokryta cała zbroją z kostnych płyt. Masywna szczęka z zrośniętych 
zębisk poruszała się powoli. Rybie oczy wpatrywały się w jego własne.

Czy to stworzenie, należące do innego miejsca i czasu, być może pamiętające 
czas ‘Wielkiego Morza’ wiedziało, że przyszedł tu, by umrzeć?

***

Potężny rumak o czarnej jak smoła sierści zaniósł rycerza przed wejście do 
doliny. Wojownik nie patrzył się na lśniące ławice, tylko na samotną postać 
stojącą u podnóża.

– Zmarnowałeś taką szansę – zagrzmiał spod hełmu. – Wracamy.
Nagi człowiek, kiedyś święty wojownik, nie odrywał wzroku od tańczących 

w powietrzu ryb. Raptem rzekł:
– Powiem ci to… – Jego głos był zimny, oschły.
Niekształtny hełm lekko się uniósł, zdradzając zainteresowanie.
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– Gdy nadejdzie lato – dłonie Virgena uformowały się w pięści  – powiem ci, 
jak złamać czar. Wyrwiesz szaloną druidkę z jej więzienia.

Czarny rycerz wydał z siebie przeciągły pomruk zadowolenia. 

***

Nie opierał się, gdy mroczny podszedł do niego, ponownie zakładając obrożę 
na jego szyję. Rycerz dał mu koc, okrywając ciało. Pierwszy raz obchodziło go, 
czy nie będzie mu zimno. Jeździec jechał na koniu powoli, nie galopował, tak by 
jeniec mógł nadążyć.

Zatrzymał wierzchowca, gdy w pewnym momencie chłopak przestać iść. 
Nieforemny hełm powoli odwrócił się w jego stronę.

– Chcę to wiedzieć – rzekł pół-szeptem Virgen. – Chce zobaczyć twoją twarz, 
wiedzieć że to naprawdę jesteś ty, Daimien.

Dłoń odziana w zbrojną rękawice uniosła się, by palcem wskazać na hełm.
Teraz to jest moja twarz.

***

W splugawionej świątyni został tylko jeden z tych, którzy tu przybyli  tamtego dnia.
Nie przypominał człowieka, krew chimeryków i plugawe rytuały 

przekształciły go. Wykręcone w stawach nogi wznosiły się na kopytach, dłonie 
stały się wielkie i zakończone szponami. Ciało zyskało muskulaturę, porosło 
 fu trem, z czoła wyrastały zakrzywione rogi. Tylko jego twarz pozostawała  ludzka.

Wprowadził trzy postacie skute łańcuchami. Kobiety krzyczały, płakały, 
miały spojrzenia świń wprowadzanych do ubojni.

Virgen nadal był nagi, pokonany, z obrożą na szyi. Zasiadał na wielkim czar-
nym tronie zbitym z czarnego drewna, resztek mebli i kości.

Wypaczona istota bijąc i kopiąc niewiasty, zmusiła je, aby klęknęły.
– Jedna na ofiarę dla Anioła Otchłani – Głos dobywający się z jego gardła 

był gardłowy, skrzekliwy, nie przypominał już w niczym ludzkiego. – Reszta 
do  zagrody.

Siedząc na podwyższeniu i patrząc na ich twarze, zdawało mu się, że zna 
każdą z nich. Każda miała powód, by przeżyć.

Uniósł palec prawej dłoni, wskazał. Dokonał wyboru.
Wybranka krzyczała, szarpała się, płakała i przeklinała go. Reszta kobiet 

szła w milczeniu niczym konwój żałobny. Wrota zamknęły się, rozsiadł się wy-
godniej na swym siedzisku. Wszystkie okropności do jakich został zmuszony, 
wszystko co uczynił w tym miejscu zapomnianym przez bogów, nie miało zna-
czenia. Liczyło się tylko to, że na samym końcu dokona zemsty na Mrocznym.
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Spojrzał w okno, słońce było wysoko zawieszone na niebie. Uśmiechnął się, 
nadeszło lato.

***

– Czy to jedyny sposób? – spytał gniewnie rycerz.
– Jedyny. Dlatego miesiliśmy czekać do lata, magia w dolinie działa 

 inaczej – Jego głowa przychyliła się na bok. – Czarodziejka ci o tym 
nie powiedziała?

Rycerz nie odpowiedział ani słowem, cały czas patrzył się na dolinę. Ta od 
czasu zimy zmieniła się. Nie pokrywał jej już śnieg – stopniał i niecka wypełniła 
się wodą, zmieniając całą okolicę w płytkie jezioro. Woda jarzyła się jasną 
poświatą. Jak każdego lata widmowe ryby pływały w niej przez cały czas.

Czarna postać wkroczyła do bajora trzymając miecz, parł przed siebie bez 
strachu w stronę głazu. Młodzieniec obserwował jak  hełm zanurzył się w wodzie.

***

Brnął przed wodę, przeklętym mieczem odganiając stworzenia utkane z blade-
go światła. Ujął mocniej swój oręż, gdy głaz przybliżał się z każdym  krokiem. 
Zdawało się, że mroczna moc, zamknięta w nim, wzywa go.

Morderca… Zdrajca… 
W jego głowie pojawił się dźwięk. Spojrzał się w bok, jedna z ryb wielka 

 niczym dłoń zatrzymała się. Wpatrywała się w niego. Dźwięki znów rozbrzmiały 
mu w  głowie. Jej oczy uciekły w głąb czaszki, pokazując bielmo. Pysk otworzył 
się nienaturalnie szeroko, z odmętów paszczy wyłoniła się twarz kobiety. 
Należała do jego mistrzyni, poruszała ustami, patrząc się na niego gniewnie.

Do jej oskarżycielskiego głosu dołączyły inne. Przeklinały go, nazywały 
mordercą, oskarżały o zdradę. Wykrzykiwały, jak wiele im odebrał. Ich głosy 
były chaosem, jaki wlał się do jego głowy, głośnym niczym uderzenia pioruna. 
Wszystkie ryby otworzyły swe usta, ukazując twarze tych, których zniszczył 
na swej drodze ku potępieniu.

Ławica ruszyła na niego. 

***

Po raz pierwszy od zimy na twarzy Virgena pojawił się uśmiech. To widok zielo-
nego światła jarzącego się pod taflą jeziora tak go radował. Dokonał swej zemsty, 
w najbardziej okrutny sposób.

Zastanawiał się, czy rycerz naprawdę był Daimienem.
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W jego głowie znów malowały się kolory jesieni. Czuł wolno zamykający się 
wokół niego uścisk śmierci.

Płakał, nie wierzył w Veltriuuma, był skończony. 
Widział powstałe trupy, które miały twarze jego towarzyszy. Święty ogień, 

a także pieczęcie nie ochroniły ich przed czarnym światłem. Jego też nic nie 
ochroni. Nawiedzały go koszmary, sny z których nie potrafił się obudzić. Widział 
i słyszał postacie, których nie było. 

Wiedział co to znaczy, odłamek Zapomnianego wyrwał się z Pustej Krainy, 
kroczył po świecie. Mroczny byt, patron śmierci wybrał go. Zabierze jego duszę, 
a ciało powoła do swej nieumarłej armii.

Pamiętał ten wielki strach, rozpacz, koniec nadziei.
Daimien po prostu podszedł do niego, chwycił za głowę, wolny od wątpliwości 

i strachu, swym czołem dotknął go. Wyszeptał:
– Nigdy nie pozwolę, by cię zabrali. Pomogłeś mi tu przetrwać, wytrwać 

na szkoleniu, odnaleźć cel. Rozpalić w sobie ogień. 
Virgen zamrugał zaskoczony, z jego oczu nadal ciekły łzy.
– Obiecuję że cokolwiek się stanie, odnajdę cię.
Z krain wspomnień wyrwała go zielona łuna, tafla wody zaświeciła 

 szafirowym blaskiem. 

***

 Virgen klęczał na ziemi. Chaos myśli przelatywał przez jego głowę. Wszystko 
czego się dopuścił, wszystko co uczynił, wlało się w niego niczym fala wzburzo-
nego oceanu. Poświęcił wszystko dla tej jednej chwili. Zemsty, której tak pragnął.

Wszystko odeszło wraz z krzykiem druidki.
Nie taką ją zapamiętał, już nie wyglądała złowrogo, gdy miała zmiażdżone 

dłonie. Jej spojrzenie było wolne od szaleństwa, krzyczała przerażona, gdy  banda 
chimerytów zawlokła ją w kierunku osady, by zgodnie z przykazem  rycerza 
złożyć ją w ofierze.

Daimien ocalił go wtedy, gdy jeszcze miał twarz, po to by dziś zabrać 
mu życie jakie wybrał. Wszystko to zdawało się teraz tak odległe, nieistotne, 

jakby należało  człowieka, którego kiedyś znał.
Słowa ciężko wychodziły mu z  gardła. Uniósł głowę, by spojrzeć na hełm, 

który zdawał się kryć zdeformowaną głowę.
 – Od samego początku… – Głos drżał mu niczym szarpana stru-

na. – Nie chodziło o nią.
Nie potrzebował odpowiedzi, pojmował ją, gdy spoglądał w ciemność skrytą 

w hełmie rycerza.
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– To co ci obiecałem – jego głos miał w sobie nienaturalny spokój. – Odnalazłem 
ciebie, a teraz, gdy już nic ci nie zostało, nauczę mojej drogi – Nachylił się 
 lekko. – Staniesz się naprawdę wolny, gdy pojmiesz, że ten świat nie należy już 
do nas. Zaprzeczamy temu, czym mamy się stać, odwlekamy w swej głupocie to, 
co nieuniknione.

Jeden z jego przybocznych odzianych w przepastne szaty podszedł, trzymając 
metalową skrzynię, Powoli ją otworzył i postawił przed nim niemal uroczyście. 
Miecz, który  spoczywał w środku, był wykonany z pietyzmem. Czubek ostrza 
pochodził z innej broni, kawałka oręża, który widział tamtej nienaturalnej 
 jesienni w jaskini. Czerwona tkanka obrastała miecz niczym nowotwór.

***

Virgen cały czas czuł żar i mrowienie w dłoni, która dzierżyła rękojeść przeklętej 
broni. Miecz zdawał się nic nie ważyć, posłuszny jego woli, mający moc, która 
zdawała się zdolna zmiażdżyć każdy opór.

Na głowie Virgena spoczął hełm w kształcie piramidy, który zdawał się 
odganiać od niego wszystkie niepotrzebne wspomnienia. 

O nieudolnym, pełnym wątpliwości członku zakonu. O strażniku osady, który 
nie był w stanie ocalić nikogo, gdy nadeszła godzina próby. Kochanku, który rzekł 
prosto w oczy umierającej kobiecie, że nie chce jej ocalić, gdy poznał jej sekret. 
Człowieku, który nie miał odwagi skończyć z sobą, wiedząc że świetliste ryby 
wyrwą z niego wszystkie koszmary i sekrety. Miast tego rozmyślał o zemście, 
malował w swej głowie obraz, który miał przysłaniać wszystko, by tylko przed 
samym sobą ukryć to, czym naprawdę się stawał.

Wszystko to były opowieści z dawnego życia. Nie będą już tułać się 
po jego głowie.

Ponury hełm sugerujący deformacje stał się jego nową twarzą. Dla nie-
go, dla wrogów, a także wszystkich, których nawróci, by kroczyli wraz z nim 
i  Daimienem drogą oświecenia.

Tomasz Kamiński

Rocznik 1985. Urodzony w Warszawie, aktualnie zamieszkały w Ząbkach. Odebrał 
wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska, a także logistyki. W pisarstwie edukował 
się sam. Kilka lat temu, pod wpływem kilku zdarzeń, wymyślił sobie, że zostanie pisarzem 
i udało mu się. Publikował w „Białym Kruku” oraz wydał w 2020 roku książkę „Polow-
anie”.



148

Dolina pełna ryb

http://www.magazynhisteria.pl
http://www.creatiofantastica.com
http://silmaris.pl
http://www.creatiofantastica.com



