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Rozpoczynając przygodę z „Białym Krukiem” cztery lata temu, myślałem, 
że nasze czasopismo będzie jedynie  kwartalnikiem – cztery numery na rok. 
Przyznaję, że miałem pewne obawy… W chwili gdy zawieszony został jeden 
z wiodących prym czasopism w polskim fandomie – „Smokopolitan”. Po 4 latach 
wytężonej pracy wydajemy dodatkowy numer specjalny! Pomysłodawczynią 
tego numeru jest nasza dawna redakcyjna koleżanka Ania Baj. 

Tytuł pierwszego numeru specjalnego „Fantastyczne zwierzaki i gdzie je 
znaleźć”, został wytypowany Waszymi głosami, czyli czytelników, w ankiecie 
na naszym profilu facebookowym. Walka trwała do samego końca. Niewielką 
różnicą głosów pokonał „Erotykę w Fantastyce”. 

Zwierzęta towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, początkowo te dzikie, 
w późniejszych czasach oswojone. Wiele z nich pojawiało się w mitologii jak 
Pegaz, Gryf czy Feniks… Posiadały nadnaturalne zdolności i pełnię świadomości, 
stając się opiekunami albo zmorą ludzi. Współczesna literatura, a zwłaszcza 
fantastyka przywraca do życia te mityczne istoty. Pragnę tu przywołać jednego 
z powszechnie znanych i lubianych autorów fantastyki - Terrego Pratchetta, 
który opisuje  gigantycznego żółwia z czterema słoniami na swojej skorupie, 
podtrzymującymi Dysk. Płynącego przez bezmiar kosmosu. Bibliotekarza 
z Niewidocznego Uniwersytetu. Maga, który w wyniku niefortunnego splotu 
zdarzeń zamieniony został w Orangutana!

W tym numerze odnajdziecie dwanaście niesamowitych opowiadań, 
w których autorzy przedstawili fantastyczne zwierzęta i inne niezwykłe istoty. 
A także wskazówki jak i gdzie je odnaleźć.

Dodatkowo na łamach numeru specjalnego publikujemy dwa 
artykuły. Postać centaura w literaturze młodzieżowej autorstwa Aleksan-
dry Biesek oraz Z fantastyką wśród zwierząt Iwony Matacz. Znajdziecie 
również NOWOŚĆ!   Fragment komiksu Alieneczka autorstwa  Małgorzaty 
i  Magdaleny  Lewadowskich.

Wielkie podziękowania za trud i pracę dla autorki okładki numeru specjal-
nego Agnieszki „Wiedźmy” Matyśniak.

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

Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski 
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Od wielu lat fantastyka młodzieżowa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
czytelników. Po sukcesie Harry’ego Pottera serie skierowane do młodych osób, 
opowiadające o zmaganiach ich rówieśników z systemem, niebezpieczeństwem 
czy ogólnie życiem, zaczęły pojawiać się z niesłychaną częstotliwością. Na brak 
popularności nie mogą narzekać zwłaszcza cykle spod znaku young adult – wy-
starczy tu wymienić chociażby takie tytuły jak Niezgodna, Igrzyska śmierci czy 
Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Powstały również wydawnictwa skupione 
wyłącznie na publikowaniu tego typu literatury (w Polsce na przykład YA! 
czy We need YA). Wspomniane wcześniej serie łączą przede wszystkim post-
aci odgrywające główne role – są to osoby młode, które w pewnym momen-
cie  swojego życia odkrywają, że mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu 
otaczającej je rzeczywistości; dzieli chociażby obecność fantastycznych osob-
ników. W Igrzyskach… czy Niezgodnej nie występują żadne magiczne stworze-
nia, natomiast w Percym Jacksonie… i Harrym Potterze pojawia się znana z mi-
tologii istota, której w tym tekście chciałabym przyjrzeć się bliżej.

Centaur – stwór sięgający początkami mitologii greckiej – nie należy do  grona 
najpopularniejszych fantastycznych osobników, takich jak elfy, krasnoludy czy 
smoki. Jeśli już autor umieszcza go w swoim dziele, to zazwyczaj na dalszym 
planie, aby wzbogacić faunę świata przedstawionego. Z drugiej strony – mimo 
swojej poboczności – trudno nazwać centaura postacią epizodyczną; a przynaj-
mniej nie jest taką w cyklach, które zostaną zanalizowane w tym artykule. 
Zarówno w Harrym Potterze, Percym Jacksonie…, jak i Opowieściach z Narni 

Postać centaura w literaturze 
młodzieżowej

Aleksandra Biesek

ARTYKUŁ
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Postać centaura w literaturze młodzieżowej

 centaury odgrywają znaczącą rolę w jakimś momencie fabuły. Jaka jest to rola? 
Jak prezentuje się wizerunek centaura w literaturze młodzieżowej? Czy zmienił 
się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, które dzielą Opowieści z Narni oraz 
Percy’ego Jacksona…? I wreszcie – na jakich płaszczyznach (i czy w ogóle) jest to 
wizerunek spójny z tym przedstawionym w mitologii?

Aby rzetelnie podejść do opisu oraz interpretacji postaci centaura we 
współczesnej literaturze młodzieżowej, trzeba cofnąć się do źródeł – do mito logii 
greckiej, w której pół człowiek, pół koń pojawił się po raz pierwszy.  Centaury 
są w niej ukazane jako grupa gwałtownych, dzikich i niepanujących nad sobą, 
zdegradowanych prawie do roli zwierząt istot. Podczas wesela  Pejritoosa 
i Hipodamii zaproszeni z uprzejmości centaurowie „zaczęli wyprawiać bre-
werie i porywać kobiety”1. Życie upływało im na łowach i rozbojach, żywili się 
surowym mięsem, a także łatwo oraz często się upijali. Swoim zachowaniem 
doprowadzili do wojny, przez co wygnano ich z kraju. Po tym wydarzeniu 
część centaurów dołączyła do Dionizosa, który stworzył z nich coś na kształt 
oddziału kawalerii, a reszta rozproszyła się po lasach i wiodła życie koczow-
nicze. Na tym tle wyraźnie wyróżnia się Chejron, nieśmiertelny król centaurów, 
stanowiący na wielu płaszczyznach ich zupełne przeciwieństwo. Był nauczy-
cielem oraz wychowawcą rzeszy greckich herosów, takich jak Jazon, Herakles, 
Achilles czy Eneasz. Na uczty do jego groty przychodzili bogowie, a bohaterowie 
powierzali mu dzieci pod opiekę. W młodości zdarzało mu się towarzyszyć Arte-
midzie podczas polowań, dzięki czemu stał się doskonałym myśliwym. Znał się 
na wróżbiarstwie, gimnastyce, a nawet medycynie – za pomocą kilku dźwięków 
potrafił uzdrawiać chorych.

Jako najrozsądniejszy z centaurów i wychowawca półbogów Chejron 
 pojawia się w serii Percy Jackson… Pełni tam rolę bardzo podobną do tej znanej 
z mitologii – jest głównym opiekunem letniego obozu dla herosów, gdzie  trafia 
tytułowy bohater. Jego rozsądek, rozwaga i mądrość czynią z niego kogoś 
na kształt mentora dla obecnych tam dzieci. Mimo że nominalnie dyrektorem 
obozu jest Dionizos, to do Chejrona wszyscy zgłaszają się ze swoimi problemami 
czy troskami.

Dopiero w drugiej części serii poznajemy inne centaury. Podobnie jak 
miało to miejsce w mitologii, Chejron wyraźnie odstaje od pobratymców. 
Centaury zostały przedstawione jako chaotyczna, kolorowa masa; różnią się 
umasz czeniem („Jedni o ciałach czarnych ogierów arabskich, inni o złotej 
maści  izabelowatej, a także nakrapiani”), ubiorem („Niektórzy mieli na ludz-
kich  torsach kolorowe koszulki z odblaskowymi napisami WYPOŻYCZALNIA 
KUCYKÓW NA PRZYJĘCIA – ODDZIAŁ FLORYDA”) czy rekwizytami:

 J. Parandowski, Mitologia, Londyn 1992, s. 191.1
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Niektórzy byli uzbrojeni w łuki, inni w kije bejsbolowe, jeszcze inni w karabi-
ny do paintballa. Któryś miał twarz wymalowaną niczym wojownik Komanczów 
i wymachiwał wielką dłonią z pomarańczowego styropianu z uniesionym w górę 
palcem wskazującym. Inny miał gołą klatę i był cały pomalowany na zielono. Kolejny 
nosił komiczne okulary z gałkami ocznymi tańczącymi na sprężynkach, przyozdobi-

one dodatkowo bejsbolówkami i parasolkami koktajlowymi2.

W przeciwieństwie do Chejrona jego pobratymcy nie grzeszą inteligencją. 
Ich życie opiera się na rozrywce oraz bijatykach – nie są tak groźni jak w  mitologii, 
ponieważ brak im okrucieństwa i kierują się przede wszystkim chęcią dobrej 
zabawy. Dzięki niezwykłej szybkości w mgnieniu oka mogą pokonać wielokilo-
metrowe dystanse, a odległości nie są dla nich tym samym, czym są dla ludzi. 
Żyją w grupie, w obozie centaurów, w którym każdy ma własną przyczepę.

Centaury w Percym Jacksonie… potrafią ukrywać swoją postać. Początkowo 
poznajemy Chejrona jako pana Brunnera, nauczyciela historii w Yancy Aca-
demy, gdzie trafia główny bohater. Pan Brunner to mężczyzna w średnim 
wieku, z rzadką brodą i przerzedzonymi włosami, w marynarce wiecznie 
pachnącej kawą. Porusza się na elektrycznym wózku – w ten sposób skrywa swój 
prawdziwy wygląd. Jest niezwykle cierpliwy, inteligentny oraz wyrozumiały, 
jednocześnie będąc stanowczym i wymagającym mentorem.

W drugiej części, Morzu potworów, Chejrona wydalono z obozu przez ciążące 
na nim podejrzenia: ponieważ jest synem Kronosa, oskarżono go o pomaganie 
tytanowi w próbie zniszczenia bariery chroniącej obozowisko przed potworami. 
Było to dla niego szczególnie niebezpieczne z tego względu, że został obdarzony 
nieśmiertelnością tylko na czas szkolenia młodych herosów. Pozbawienie go 
funkcji opiekuna mogło przyczynić się do odebrania mu daru wiecznego życia. 
Dzięki pomocy Percy’ego Chejrona oczyszczono z zarzutów i umożliwiono po-
wrót do pracy.

W centaurach opisanych przez Ricka Riordana łatwo dostrzec liczne 
podobieństwa do tych mitologicznych – najliczniejsze w porównaniu do  istot 
z pozostałych omawianych cykli. Pojawia się postać Chejrona, spełniająca 
tożsamą funkcję do pierwotnie mu przeznaczonej; pozostałe centaury bardzo 
się od niego różnią, jednak nie są okrutne, lecz jedynie niemądre oraz skore do 
ciągłej zabawy.

Przytoczone fragmenty za: R. Riordan, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Morze potworów, 
Kraków 2009.

2
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W cyklu o Harrym Potterze centaury nie mogą zmieniać postaci, ale i nie 
czują takiej potrzeby. To istoty niezwykle dumne, pewne siebie. Gdy jeden 
z nich, Firenzo, przewozi Harry’ego na grzbiecie, zostaje przez pobratymców 
oskarżony o służenie ludziom i bycie „zwykłym mułem”. Uważają się za bardziej 
inteligentnych od śmiertelników, zauważają bowiem rzeczy, o których ci nie 
mają pojęcia. Odczytują przyszłość z gwiazd, wierzą, że zapisane są w nich losy 
wszechświata. Jak mówi o nich Hagrid:

Nigdy nie liczcie na prostą odpowiedź od centaura. (…) Tylko się gapią w gwiazdy. 

Nie obchodzi ich nic, co jest bliżej niż księżyc. (…) Niedobrze mi się robi, jak muszę ich 

o coś zapytać. Okropnie skryte stworzenia… Wiedzą o wielu sprawach, ale  bar dzo 

trudno coś z nich wydusić3.

Centaury żyją w zgodzie z naturą, a ich domem jest Zakazany Las, który 
uważają za swoją własność. Nazywają siebie starożytną rasą, nieznoszącą inge-
rencji czarodziejów w ich rzeczywistość. Żyją w stadach liczących od dziesięciu 
do pięćdziesięciu osobników. Potrafią przewidzieć przyszłe wydarzenia, paląc 
pewne zioła i liście, a następnie obserwując dym i płomienie. Są również 
biegłe w łucznictwie, astronomii oraz leczeniu magicznym4. Wygląd centaurów 
w cyklu jest dość zróżnicowany, chociaż nie odbiega od typowych wyobrażeń 
tych stworzeń. Mają wielobarwne umaszczenie – od rudobrodego Ronana 
z kasztanowym ciałem konia i czerwonym ogonem do czarnowłosego i czarno-
skórego Zakały. Nie przepadają za ludźmi (zarówno czarodziejami, jak i mugola-
mi), a jedną z niewielu osób, które akceptują, jest Hagrid. Można podejrzewać, 
że tolerują również Albusa Dumbledore’a, jako że przeżył on samotną wyprawę 
do Zakazanego Lasu bez najmniejszego nawet zadrapania. Centaury pojawiają 
się także podczas jego pogrzebu, z szacunkiem oddając salwę ku jego czci.

Ich niechęć do ludzi wzrasta po zdradzie Firenza, który zgodził się pracować 
w Hogwarcie jako nauczyciel wróżbiarstwa. Został przez to wygnany ze stada. 
Podobnie jak Chejron, Firenzo jest postacią wyróżniającą się na tle pozostałych 
osobników, jednak nie w taki sam sposób; w Harrym Potterze wszystkie cen-
taury są stworzeniami inteligentnymi, obdarzonymi pradawną wiedzą. Różni 
ich jedynie podejście do relacji z ludźmi – to, czego pozostałe centaury (z Zakałą, 
najdzikszym i jednocześnie rządzącym stadem centaurem na czele) nie potrafią 
zaakceptować, dla Firenza jest czymś normalnym.

 J. K. Rowling, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Poznań 2000, s. 263.3

Hasło: Centaur [w:] J. K. Rowling, Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Poznań 2017, s. 50.4
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Wizerunek centaura w Harrym Potterze rozmija się z tym przedstawionym 
w mitologii. Zgadzają się wygląd oraz życie w harmonii z naturą; centaury są 
również w jakimś stopniu okrutne oraz dzikie, chociaż te cechy zostały zdecy-
dowanie wygładzone. Brakuje wśród nich figury mędrca, ponieważ  wszystkie 
są inteligentne i posiadają wiedzę niedostępną dla ludzi. Pojawia się za to 
 jednostka będąca przeciwieństwem ogółu – w tym przypadku o odmienności 
decydują relacja z ludźmi oraz łagodność nieobecna u reszty osobników.

Kolejnym dziełem, w którym występują centaury, jest cykl Opowieści z Narni 
C. S. Lewisa. W kwestii wyglądu tutaj również nie pojawiają się prawie żadne 
różnice –  są to pół konie, pół ludzie o długich, falowanych włosach. Zazwy-
czaj pokazują się bez żadnej odzieży, jedynie podczas bitwy z Białą Czarownicą 
w książce Lew, czarownica i stara szafa noszą zbroje. Ich bronią najczęściej 
jest miecz. Są silne i zaprawione w walce, co czyni ich nieocenionymi wo-
jownikami. Podobnie jak w cyklu o Harrym Potterze, centaury przedstawione 
w Opowieściach… cechuje niezwykła mądrość, dzięki czemu uważa się ich 
za dobrych doradców.

Tu pojawia się pierwsza – bardzo ważna – różnica: centaury w Narni 
żyją z ludźmi w zgodzie, co więcej, są niezwykle wierne swojemu władcy. 
Nie zdradzają armii, nie rezygnują z bitwy i walczą do końca, nawet gdy  sytuacja 
wygląda na beznadziejną. W Księciu Kaspianie to centaury zdecydowały się 
zaufać Kaspianowi, gdy zadął w magiczny róg, i ruszyły za nim uwolnić Narnię 
spod panowania Telmarów5.

Podstawową różnicą między obrazem mitologicznym a tym przedstawio-
nym w Opowieściach… jest charakter centaurów. Nie są to już złośliwe, 
gwałtowne stwory wykorzystujące swoją siłę i zdolności, by wszczynać bójki. 
Wręcz przeciw nie – umiejętności bojowe służą im do walki w imię dobra, a także 
obrony swojego króla. Nie wykazują skłonności do obżarstwa czy pijaństwa. 
Są postaciami, którymi rządzi ich ludzka część, nie zwierzęca.

Jak widać na przedstawionych przykładach, fantastyka młodzieżowa nie 
jest jednomyślna w tworzeniu postaci centaura. W każdym z omawianych 
cykli te stworzenia mają trochę inne cechy – co ciekawe, w najpóźniej wyda-
nym  pojawia się obraz najbliższy mitologicznemu, z kolei w najwcześniejszym 
są one przeciwieństwem pierwowzoru. Autor Opowieści z Narni uczynił 
z centaurów postaci dobre, szlachetne, wierne ludziom i waleczne, nieskore do 
bezsensownej bójki – w ten sposób jedyne, co zostało z mitologicznej wersji, to 
wygląd. Jednocześnie na przestrzeni tego cyklu odgrywają one mniejszą rolę niż 

 W cyklu centaury pojawiają się przede wszystkim jako zbiorowość – żadna z postaci nie zostaje 
bliżej przedstawiona. Zmieniono to w ekranizacji Lwa, czarownicy i starej szafy; w filmie 
ważnym bohaterem stał się centaur Oreius, przywódca wojsk oraz najbliższy doradca Piotra.

5
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Postać centaura w literaturze młodzieżowej

w pozostałych przytoczonych w tym artykule seriach. Z kolei wykreowane przez 
J. K. Rowling centaury były dzikimi stworami, zdolnymi do gwałtownych i nie-
przewidzianych czynów. W Harrym Potterze zgodny z oryginałem staje się więc 
element dzikości oraz niesubordynacji; centaury są stworzeniami autonomicz-
nymi, nieuznającymi władzy ludzi. Same stanowią o swoim losie, a wierność 
człowiekowi postrzegają jako zdradę. W Percym Jacksonie nawiązania do mito-
logii są bardzo czytelne na przykład w kreacji postaci Chejrona;  spełnia on takie 
same funkcje jak we wierzeniach Greków i wyraźnie wyróżnia się na tle swoich 
pobratymców. Ten cykl jako jedyny stworzył centaury pozbawione  inteligencji, 
skupione wyłącznie na walce i dobrej zabawie. 

Ciekawą kwestią jest również brak centaurzyc: w żadnej omawianej serii nie 
zostaje wspomniana ani jedna kobieta-centaur. Można uznać to za nawiązanie 
do mitologii, w której żeńska odmiana tychże postaci także się nie pojawia. 
Warto zauważyć, że zazwyczaj kobiecego odpowiednika pozbawione są istoty 
kojarzone ze złem, takie jak trolle czy orki. Czy na tej podstawie można uznać 
centaury za złe? Chociaż symbolizują okrucieństwo, barbarzyństwo, przemoc 
czy sprzeczność duszy ludzkiej6, stwierdzenie, że stoją po stronie zła, byłoby chy-
ba zbyt daleko idącym wnioskiem, jeśli wziąć pod uwagę analizowane powyżej 
przypadki. Jest to jednak temat, nad którym z pewnością warto się zastanowić 
przy kolejnej lekturze, w której te zazwyczaj pomijane stworzenia się pojawią.

Bibliografia
Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
Lewis C. S., Opowieści z Narni: Książę Kaspian, Warszawa 1985.
Lewis C. S., Opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa, Warszawa 1985.
Parandowski J., Mitologia, Londyn 1992.
Riordan R., Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Morze potworów, Kraków 2009.
Riordan R., Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Kraków 2009.
Rowling J. K., Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Poznań 2017.
Rowling J. K., Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Poznań 2000.
Rowling J. K., Harry Potter i Zakon Feniksa, Poznań 2004.

Aleksandra Biesek

Komparatystka z wykształcenia i zamiłowania. Wystarczy pokazać jej dwa teksty 
 literackie, a znajdzie sposób, by je ze sobą porównać. W wolnym czasie czyta, fotografuje 
i jeździ na rowerze (zdarza się, że jednocześnie).
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Kłąb schwytanego węża w wiszarze/ Niechaj się w kotła gotuje parze,/ Włos nie
toperza, włosy jaszczurek,/ Język brytana, żaby pazurek,/ Żądło padalca i żmii 
widła;/ A teraz sowy dorzućmy skrzydła,/ Niech jak piekielny rosół szumują,/ 
Na czar się ǳielny wydestylują1.

Tak gotowały najpopularniejsze wiedźmy w literaturze – czarownice 
z Makbeta. Wszyscy skupiają się na wypowiadanych przez nie przepowied-
niach, na ich intencjach, ale czy ktoś pomyślał o tym, co one właściwie gotują? 
 Dla czego wiedźmy do kotła wrzucają właśnie te stworzenia? Dlaczego taką 
karierę w literaturze zrobiły psy i koty? A w mitologii – różnego rodzaju kopytne? 
 Czemu  konkretne zwierzęta pojawiają się najczęściej w określonych  kontekstach?

Oczywiście składniki wywaru czarownic zależą od tłumaczenia, jednak obra-
camy się w kręgu płazów, gadów i zwierząt kojarzących się raczej negatywnie. 
W kotle szanującej się wiedźmy nie może zabraknąć kawałka traszki, żaby, węża, 
nietoperza czy sowy. Te pierwsze zazwyczaj wzbudzają w ludziach obrzydzenie 
przez swoją ślisko-lepką skórę albo strach powodowany możliwością zatrucia. 
Przecież czarownice są złe, więc składniki ich eliksirów również muszą takie 
być. Wywary nabierają mocy od tajemnych ingrediencji i mogą spełniać niecne 
zamiary swoich twórczyń. O ile pełzająco-skaczące stworzenia wydają się dość 
oczywiste, o tyle skąd w kotle biorą się ssaki i ptaki?

Większość z tych zwierząt przywodzi na myśl brud (szczury, świnie) albo 
inne negatywne cechy przypisane danemu gatunkowi. Świnie pojawiają się 
w literaturze już od czasów starożytnych – czarownica Kirke zamienia w nie 
towarzyszy Odyseusza, którzy próbowali ją okraść i zgwałcić. Według Biblii2 
świnie są zwierzętami nieczystymi, ponieważ mają rozdwojone kopyta, a nie 
przeżuwają. 

Z fantastyką wśród zwierząt
Iwona Matacz

OPOWIADANIE

William Szekspir, Makbet, tłum. Leon Ulrich1

Biblia Tysiąclecia, Kpł 11,7; Pwt 14,82
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Z fantastyką wśród zwierząt

Szekspir wspomina też o innych zwierzętach, dodanych do „rosołu”. Brytan, 
czyli po prostu pies, a raczej jego język lądujący w czarodziejskim garze ma 
świadczyć o nielojalności, fałszu tego wywaru. Wiemy, że pies dziś jest wiązany 
przez ludzi z wiernością, ale z drugiej strony – kto nie słyszał określenia „łże  
jak pies”? Mimo przyjacielskiej relacji z tym czworonogiem mamy też powie-
dzenie „traktować kogoś jak psa”, co wcale nie oznacza dobrego traktowania. 
To właśnie takie zdradzieckie, źle traktowane psy lądują w kociołku, żeby nadać 
jego wnętrzu złej mocy.

Dorzućmy do tego jeszcze sowę. Sowa w połączeniu z czarownicami jest 
dość ciekawym zwierzęciem. Po pierwsze jest to nocny ptak, drapieżnik, więc 
już dzięki temu doskonale nadaje się na mroczny atrybut sił zła. Dodatkowo 
umiejętność obrócenia głowy o prawie 300 stopni jest mocno niepokojąca. 
 Istnieje jednak pewien szczególny gatunek sów wiązany z ciemnymi mocami. 
Mam na myśli puszczyki. Są to najczęściej spotykane sowy w Europie, a mimo 
to właśnie ich głos kojarzony jest ze strasznym słowiańskim demonem – strzygą. 

Dominik Van Opdenbosch – unsplash.com
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Puszczyk towarzyszy strzydze i zwiastuje jej nadejście, ale może też być jej 
inną postacią. Nic dziwnego, że czarownice wrzucają fragmenty tego ptaka 
do kotła – nawet one wolą nie ryzykować. Wśród naszych rodzimych autorów 
puszczykiem zainteresowali się Stefan Darda i Katarzyna Berenika Miszczuk, 
umieszczając te miłe ptaki w swoich dziełach. Chociaż w ich dziełach miłe 
nie były.

Innym ptakiem znanym z literatury i zwiastującym nieprzyjemne wydarze-
nia jest lelek. Śpiew lelka zwiastuje śmierć, o czym pisał H.P. Lovecraft. Również 
Andrzej Sapkowski wykorzystał motyw tego ptaka.

Jednak najlepiej znanym zwierzęciem z sagi o Wiedźminie jest Płotka. 
Można by o niej powiedzieć, że jest tak jakby podwójnym zwierzęciem – gatunek 
niewielkiej rybki stał się na zawsze imieniem wiedźmińskiego konia. Każdy 
kolejny koń bohatera nosił to samo imię, a dzięki grze zwierzę to stało się 
doskonałym memem.

Płotka nie jest jedynym kopytnym bohaterem w literaturze. Ich początków 
możemy szukać w mitologii greckiej. Zeus często przybierał postać białego 
byka lub pięknego ogiera. Kilkoro innych bogów i bohaterów miało swoje sta-
da bydła, których zazdrośnie strzegli, a napotkanie takiego stada zwiastowało 
kłopoty dla herosów lub ich towarzyszy. W mitologii bardzo rzadko pojawiają 
się bliższe nam dziś zwierzęta, ale rekompensuje to ich największy przedsta-
wiciel –  Cerber. Poza nim trudno jest odnaleźć psy albo koty towarzyszące mityc-
znym bohaterom. Wiąże się to prawdopodobnie z praktycznością starożytnych 
Greków, którzy pisali o bliskich sobie zwierzętach stanowiących o ich majątku. 
Co by to był za bóg, którego nie stać na stado dorodnych byków? Może jeszcze 
miałby hodować nietoperze?

Obecność latających myszy w literaturze wydaje się podobnie łatwa 
do wyjaśnienia, co sowy. Nietoperze często pojawiają się w towarzystwie 
 czarownic, mając ukazać ich mroczną naturę i złe zamiary. W końcu to 
wyjątkowo osobliwe stworzenia – niby-ssaki, niby-myszy, ale mają skrzydła, 
latają, wplątują się we włosy i… Właściwie nie szkodzą tak bardzo, a wręcz są 
pożyteczne. Początkowo jednak nikt nie interesował się użytecznością nieto-
perzy, skupiając się na ich ptako-ssaczej naturze. No właśnie, ssaczej. Bo przecież 
poza kociołkiem czarownicy nietoperze możemy znaleźć przede wszystkim 
w okolicy  wampirów. Latające myszy stały się wampirycznymi towarzyszami. 
To na ich wzór wampirzy  lordowie i damy mają wystające ostre kły, prowadzą 
nocny tryb życia i potrafią zwisać głowami w dół z sufitu. Najwyraźniej czasami 
trumna jest zbędna. W niektórych przekazach wampiry mają nawet skrzydła 
podobne do nietoperzych. Oczywiście często potrafią też przybierać postać tych 
małych ssaków. W końcu małemu gackowi łatwiej jest się dostać do sypialni 
w celu  wyssania pożywienia.
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Z fantastyką wśród zwierząt

Terry Pratchett, Czarodzicielstwo, Terry Pratchett, tłum. Piotr. W. Cholewa3

Iwona Matacz

Z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego i na co dzień pracuję w jed-
nej z warszawskich szkół średnich. Lubię swoją pracę i chyba najbardziej cenię w niej 
to, że mogę dzielić się z uczniami swoją pasją. Praca z młodzieżą pozwala mi zachować 
świeży umysł i entuzjastycznie dzielić się wiedzą, cały czas ją poszerzając i odkrywając 
na nowo świat. Poza pracą zajmuję się czytaniem, uzupełnianiem biblioteczki, pisaniem 
i jeszcze trochę czytaniem. Uwielbiam fantastykę, ponieważ pozwala patrzeć na świat 
w sposób ciekawy i niekonwencjonalny. Pisanie w tym szeroko pojętym gatunku daje mi 
wyjątkową radość.

Pozostając przy zdobywaniu pokarmu, przejdźmy do obecnie najpopular-
niejszego mrocznego stworzenia literatury. I wiecznie głodnego. Kota. Koty 
towarzyszą wampirom, czarownicom, egipskim kapłanom albo wałęsają 
się samopas. Od pewnego momentu w historii naprawdę trudno jest znaleźć 
czarownicę, która nie miałaby jakiegoś związku z kotem. Ci nocni łowcy od 
wieków niezwykle fascynują autorów swoją indywidualistyczną, niekiedy 
egoistyczną naturą. Oraz swoją niesłychaną gracją i urokiem. Koty same w  sobie 
potrafią czarować i nie potrzebują do tego ksiąg z zaklęciami – ich dwoista na-
tura jednocześnie zachwyca i wzbudza lęk. 

Całkiem zwyczajne zwierzęta, obecne w naszym codziennym życiu, dzięki 
swojej naturze okazują się niezwykłe i inspirują wielu dawnych i współczesnych 
autorów, dodając ich dziełom uroku i magii. Bez tych cudownych stworzeń świat 
byłby przerażająco nudny i trudno byłoby znaleźć w nim sens. Na szczęście nie 
tylko my, zwykli ludzie, doceniamy nasze fantastyczne zwierzęta. – Chciałem 
powiedzieć (...), że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.

Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE3.
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O śmierci starego Józefa mówiono przyciszonym głosem jeszcze wiele miesięcy 
po pogrzebie. Sąsiedzi byli zgodni co do tego, że sam sobie zawinił. Popełnił 
błąd, idąc do drewutni w południe, gdy powietrze drżało od skwaru, a słońce 
zdzierało z trawy resztki koloru. Chyba diabeł go podkusił, żeby rąbać drewno 
w taki upał. Niepotrzebnie pił, zanim wziął do ręki siekierę.

Idąc, strzepywał popiół z papierosa, choć w okolicznych lasach regularnie 
szalały pożary i wystarczyła jedna iskra, aby spłonęło wszystko, co odziedziczył 
po ojcu. Kury umykały mu spod nóg, a przypięty do budy pies wbijał smętne 
spojrzenie w jego oddalającą się postać. Gdy wilczur próbował zanurzyć nos 
w misce z wodą, trzeszczał za ciężki łańcuch. Zwierzę przeczekiwało upały, 
ograniczając ruch do niezbędnego minimum.

Józef stanął tyłem do ciemnej ściany lasu i uniósł siekierę. Nie zauważył, 
że pieniek jest niestabilny. Ostrze omsknęło się na stopę, przecięło but, rozorało 
nogę do mięsa. Zaklął. Spróbował stanąć prosto, ale tylko upadł na trawę. Z oczu 
pociekły mu łzy, a podłużna rana wezbrała krwią. W powietrzu rozszedł się 
słodkawy zapach posoki, którą zmęczona upałem ziemia wchłonęła jak wodę.

Woń wyczuły ślepe stworzenia ryjące głęboko pod ziemią. Dotarła do 
ptaków, krążących po czystym jak samogon niebie. Rozdrażniła drapieżniki 
odpoczywające przed nocnymi łowami, zaniepokoiła gryzonie, którym nawet 
we śnie wydawało się, że biegną. Wdarła się w sześcienne myśli ważek, 
przenicowała malutkie mózgi ropuch. Przebudziła prastare stworzenie 
wylegujące się w mętnej zupie leśnego jeziora.

Faun prychnął, otworzył ślepia. Tego przedpołudnia szprycował się słodkawą 
wonią białych grzybieni, ale ten zapach spodobał mu się bardziej, bo przywodził 
na myśl dobrze doprawione grzane wino. Powstał z ziemi, wygładził futro, 
wyplątał z poroża zabłąkany grążel. Ugiął kolana jak wielki pasikonik i kilkoma 
susami przeciął drogę, która dzieliła go od zabudowań.

Kiedy Faun dotarł na miejsce, Józef całą swoją energię wkładał w utrzyma-
nie pozycji wyprostowanej. Chwiał się i klął, co w jego przypadku było stanem 

Moja pani, Erigone
Marta Konieczny

OPOWIADANIE
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naturalnym. Nie od razu zobaczył wysoką postać, która wyłoniła się spomiędzy 
drzew, przekraczając omszały murek. Stwór szedł pod światło, więc Józef ujrzał 
jedynie zamazaną sylwetkę. Niemal się ucieszył, sądząc, że to któryś z sąsiadów 
usłyszał jego wycie. A potem wzrok mu się wyostrzył.

Nawet nie wrzasnął. Po prostu się przeżegnał.
– Dobry Boże – jęknął. – Koniec mój, skoro diabeł przyszedł.
Rogaty stwór zignorował tę obelgę. Nie raz wyzywano go od diabłów, więc do 

tego przywykł, choć to porównanie wydawało mu się wysoce niesprawiedliwe. 
Diabły miały w twarzach coś ordynarnie koziego, a on był przystojny, nawet jeśli 
w ostatnich latach nieco się zapuścił.

Słodkawo-korzenna woń uderzała mu do głowy. Wyczuwał ją w trawie tuż 
przy kopytach. Opadł na cztery nogi, by wgryźć się w suche źdźbła. Gdy smak 
wina zmieszanego z krwią wybuchł mu na języku, źrenice Fauna rozszerzyły 
się, pochłaniając tęczówkę. Przeżuwał zupełnie jak koza, ale otarł usta bardzo 
ludzkim gestem.

Józef czołgał się w stronę zabudowań, bezskutecznie próbując wstać. Słodki 
zapach oddalał się wraz z nim.

– Całkiem smaczne – rzekł uprzejmie Faun. – Ma pan tego więcej?

***

Cykl dobiegał końca. Niebawem pojawi się na niebie o świcie i przemieni bez-
litosne światło Psiej Gwiazdy w łagodne ciepło lata. Kiedyś czczono ją za to, 
że przemierza przestworza, zbierając zabójczy skwar w swoją szorstką sierść. 
Bez matki gwiazdozbioru Ziemia zmieniłaby się w pustynię czaszek i kości, 
spalony ugór pozbawiony życia. Jej powrót oznaczał nową porę roku, początek 
wielkiego święta winorośli. Ludzie już nie świętują, ale Majrze wcale na tym nie 
zależy. To nie jest transakcja wiązana. Ratowałaby ich nawet tak po prostu, nie 
mając ku temu żadnych powodów.

Wypuszczają ją w lipcu, ale już wczesną wiosną waruje pod drzwiami 
 Olimpu. Skrobie pazurami w marmurowe posadzki, szczeka na przechodzących 
bogów, powarkuje, gdy Zeus grozi jej kagańcem. Wszyscy wiedzą, że to tylko 
czcze gadanie, bo Ojciec Bogów ma słabość do swojego ulubionego psa. Gdyby 
któreś z jego dzieci podniosło na Majrę rękę, skończyłoby w najciemniejszej 
otchłani Tartaru. Nie krzywdzą jej, po prostu ignorują. Bogowie, którzy trwonią 
nieskończoność w podniebnym pałacu, znacznie lepiej dogadują się z kotami. 
Majra ma tylko jednego opiekuna, ale za to najpotężniejszego.

Gdy schodzi na Ziemię, Zeus wstrzymuje burze z piorunami, wiedząc, że jego 
pies nie znosi hałasu. Czeka na nią w cieniu arkad sali wejściowej, sam nalewa 
jej wodę i nakłada najdelikatniejsze mięso. Po posiłku pozwala Majrze złożyć 
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łeb na swoich kolanach. Gładząc ją po karku, wypytuje o to, co widziała.  Jednak 
kiedy ona wspomina swoje poszukiwania, przerywa ciąg jej rozedrganych, 
ciepło-szarych myśli.

– Musisz przestać, Majro – mówi surowo. – Na Ziemi ich nie znajdziesz. 
Oni odeszli, przeminęli. Pomarli.

Wystawiając ozór, Majra spogląda na Ojca Bogów okrągłymi ślepiami 
burszty nowego koloru. Dobrze radzi sobie z greką, ale fraza „nie znajdziesz” jest 
zbyt abstrakcyjna, aby mogła ją zrozumieć. Czy chodzi o jakąś niezwykle długą 
zabawę? Tak długą, że można się przy niej bardzo zmęczyć? Ślina spływa jej 
z pyska, mocząc skraj wielobarwnego chitonu, ale Zeus nie zwraca na to uwagi. 
W otchłani Tartaru skończyłby ten z bogów, który przypomniałby mu, że wcale 
nie chciał psa.

Powrót mógłby być zabawą, okazją, aby poczuć pod łapami miękką ziemię 
i zachłysnąć się ziemskim powietrzem, przede wszystkim jest jednak czasem po-
szukiwania. Majra nadstawia uszy, nasłuchując szmeru lub szelestu, który przy-
wiedzie ją do celu. Najszybciej rozpoznałaby ich po głosach, ale najwyraźniej do 
reguł skomplikowanej gry w nie-znajdziesz należy zachowywanie całkowitego 
milczenia. Zapachu nie da się tak łatwo zamaskować, więc wierzy, że wyłowi go 
spośród setek woni, które uderzają w jej nozdrza. Mój pan Icarios, dyszy Majra, 
zbiegając z nieboskłonu na czterech łapach. Moja pani, Erigone.

***

Dobrnął do zarośniętego jeziorka, wpełzł w wodę i ostatkiem sił zasłonił czoło 
liśćmi nenufarów. Omszałe poroże Fauna wystawało nad powierzchnię, ale nawet 
z bliska wyglądało jak powykręcany korzeń albo wbity w dno patyk. Gnilny za-
pach roślin wodnych nie mógł zamaskować jego woni, ale liczył na inteligencję 
psów tropiących. Jeśli miały choć trochę rozumu, powinny trzymać się od niego 
z daleka. Gdyby śledczy podeszli zbyt blisko, zagrałby im na okarynie jedną ze 
swoich smętnych melodii, które usypiały szybciej niż sok z maku. Ukrywanie się 
przed ludźmi było dziecinnie proste. Faun wiedział, że może leżeć w ciepłym 
bajorku, wystawiając poroże na działanie słońca, i spokojnie trzeźwieć.

Wiotkie gałęzie wierzby łaskotały go po twarzy. Mrużąc ślepia pod słońce, 
z zadowoleniem przypominał sobie dziewczęta i chłopców, którzy pewnie już 
dawno pomarli. Czasem próbowali nawzajem swojej krwi, ale poprzestawali 
na symbolicznych ilościach. Smakowała jak rdza, zupełnie inaczej niż trunek, 
którym dziś się odurzył.

Uśmiechał się błogo, prawie nie czując własnego ciężaru. Tak minęło kilka 
upojnych godzin, podczas których wyobrażał sobie, że odpoczywa po nocnej po-
goni, bo świat znowu jest młody, a on odmłodniał wraz z nim.
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Rzeczywistość dopadła Fauna dopiero późnym popołudniem, gdy resztki 
alko holu wyparowały z jego ciała. Usłyszał trzask przesuszonej ściółki, ujadanie 
psów policyjnych i odległe echo rozmów. Niechciane dźwięki wprawiły go 
w irytację. Nagle poczuł, że przesuszony język przykleił mu się do podniebienia, 
wargi spierzchły, a cierpki osad zalega na zębach. Zaczął łapczywie chłeptać 
wodę, ale pomogła jedynie na chwilę. Była ciepła i pozbawiona smaku.

Pragnął uleczyć się tym samym napojem, którym się struł. Problem polegał 
na tym, że źródło wyschło na dobre.

Przyszedł mu do głowy pewien pomysł, ale w pierwszej chwili go odrzucił. 
Nie był przecież jakimś podrzędnym wampirem. Zawsze trzymał się z daleka 
od powszechnie pogardzanych krwiopijców. To, co stało się w południe, było 
wyjątkiem, wypadkiem przy pracy i nigdy nie powinno się powtórzyć. Zabija-
nie należało do harpii lub erynii, do pragnących krwi piekielników. Bożek wina 
i zabaw nie zajmował się takimi sprawami. Miał sprzyjać ludziom, odnosić się 
do nich z sympatią, realizować te fantazje, o których bali się nawet pomyśleć.

Faun wyciągnął łapy, wzburzył wodę. Kręgi rozeszły się po tafli, a kilka 
żab wbiło w niego bezrozumne spojrzenia paciorkowatych ślepi. Zastanowił 
się, co właściwie wiedział o starym Józku. Postąpił nierozsądnie, ale czy 
naprawdę powinien to sobie wyrzucać? Może niepotrzebnie ubolewał nad tym, 
że zakończył ludzkie życie. Patrzył, jak odbicie księżyca drży na zmarszczo-
nej tafli, i przypominał sobie te nieliczne momenty, kiedy się widywali. Gospo-
darstwo Józefa graniczyło z lasem, więc staruszek pędził czasem kozy nad 
sadzawkę, żeby wyżerały inną trawę niż jego własna. Faun odnosił się z dys-
tansem do mniejszych przeżuwaczy, bo miały niewiele rozumu i paskudne nawy-
ki żywieniowe, ale tym konkretnym osobnikom współczuł. Nie raz zauważał, 
że trafiły na wyjątkowo ordynarnego, nierozgarniętego pasterza. Takie rzeczy 
rozpoznawało się po głosie.

Sam cierpiał z powodu tego sąsiedztwa. Od późnej jesieni do wczesnej wios-
ny nad zabudowaniami unosiły się kłęby smolistego dymu. Smród palonych 
śmieci wywoływał u niego migreny i nie pozwalał się porządnie wyspać. O śnie 
nawet nie chciał rozmyślać, bo ten aspekt wiejskiego życia wprawiał go w szcze-
gólnie podły nastrój. W gospodarstwie pod lasem trwały wieczne bachanalia, 
urządzane bez jakiegokolwiek kalendarzowego uzasadnienia. Za ich sprawą 
Faun odkrył, że najbardziej irytującym dźwiękiem na świecie jest echo biesiady, 
na którą nie dostało się zaproszenia. Podejrzewał, że ich uczestnicy niebawem 
spotkają się przy kieliszku, żeby uczcić pamięć tragicznie zmarłego sąsiada. 
W pewien sposób im się przysłużył. Mieli jeszcze jedną okazję, żeby zrobić to, 
co lubili najbardziej.

Wbrew obiegowym opiniom Faun cenił sobie podejście stoickie, choć 
nigdy nie wyszedł poza teorię. Pijaństwo i brak umiaru mierziły go jedynie 
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u śmiertelników. Ich życie było tak śmiesznie krótkie, więc powinni nieustannie 
ścigać się z czasem. Stary Józek nigdy się nie ścigał, nie ścigali się również jego 
sąsiedzi, którym do szczęścia wystarczała butelka wódki i partyjka kart.

Faun westchnął, płosząc ważki ze swojego poroża. Nie ośmieliłby się 
ucztować na kimś wartościowym, ale okoliczni pijaczkowie byli w jego  oczach 
zbędnym, pozbawionym znaczenia elementem, który burzył powszechny 
ład. Uregulowanie ich liczebności mogło wręcz wspomóc tych, którzy chcieli 
 uczciwie pracować. W gruncie rzeczy nie planował niczego złego. Podejrzewał, 
że każdy porządny wampir zgodziłby się z taką argumentacją.

Odczekał do następnego przedpołudnia. O tej porze ruch zupełnie zamierał, 
a na szosie topniał podziurawiony asfalt. Faun pomyślał, że będzie zabawnie, 
jeśli zostawi kilka odcisków kopyt. Niech myślą, że to diabeł szedł przez wieś. 
Niech się lękają.

Zastał ich pod sklepem, czym poczuł się urażony w imieniu denata. Policja 
zatrzymała ciało Józefa, chcąc ustalić, dlaczego nie ma w nim ani kropli krwi, 
więc nawet nie ogłoszono jeszcze daty pogrzebu. Jakaś część świadomości Fauna 
przebywała przy ofierze. Wyczuwał, że ciało znajduje się w miejscu chłodnym 
i sterylnym, a dusza błąka się po zamglonym nabrzeżu Styksu. Sąsiedzi mogliby 
jej pomóc, odprawiając choćby najprostszą ceremonię. Wystarczyłaby od-
robina popiołu do posypania głowy i symboliczne rozdarcie tych paskud-
nych bezrękawników.

Zakradając się za sklep, zauważył, że podkoszulki są całe, a czoła towarzyszy 
Józefa znaczy jedynie pot. Przystanęli w cieniu sześciennej budki i odstawili 
butelki na parapet zamurowanego okienka. Byli znacznie grubsi niż starzec, 
którego dzień wcześniej pozbawił życia, o dwie dekady młodsi, bliźniaczo do sie-
bie podobni, opaleni na czerwono, gąbczaści. Fauna nużyło patrzenie na kogoś 
tak pospolitego, zauważył jednak, że żyły pulsują im na skroniach i posłyszał, 
jak coś przelewa się w opitych brzuchach. Budzili w nim litość i co gorsza – prag-
nienie.

– Mówię ci, że to ta puma, która co roku ucieka – wyjaśniał jeden z nich. 
 Zamaszystym gestem wskazał wierzchołki drzew. – O, tam siedzi. Wcześniej 
brała się za zwierzęta, ale chyba jej mało. Teraz będzie polować na ludzi.

– Chupacabra jakaś – odparł drugi bez przekonania.
Faun uśmiechnął się pobłażliwie, odsłaniając spiczaste zęby trzonowe. Nie-

którzy brali go za diabła, ale jak dotąd nikomu nie skojarzył się z pumą.
Sąsiedzi Józka mogli go uznać nawet za syrenę. Wiedział, że niebawem 

zelżeje skwar i wydłużą się cienie, a oni zobojętnieją na wszystko. Nie będzie 
miało dla nich żadnego znaczenia, czyje kły poczują na spoconych karkach.
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***

Oto nadszedł dzień otwarcia bramy, czas, gdy schodziła na ziemię szla kiem 
płonących gwiazd, aby uspokoić swe przybrane dzieci i w pełnym biegu 
przemierzyć Ziemię. Niespokojnie przebierała łapami, warując w sali wejściowej 
od wczesnego popołudnia. Już prawie czuła błotnistą woń ścieżek, na których 
unosi się słodkawy zapach ludzi i psów. Ojciec bogów obiecał jej przelotne 
deszcze. Majra miała sprawić, że nie wyparują zbyt szybko.

Zeus położył dłoń na ryglu. Patrzył na nią przez chwilę, skubiąc brodę 
i wyraźnie się wahając.

– Muszę cię o coś prosić, Majro – rzekł. – To niełatwe zadanie, ale wiem, że so-
bie poradzisz.

Wystawiła ozór, patrząc na niego z entuzjazmem. Była dobrym psem. 
Potrafiła wytropić zająca, wytarzać się w liściach, przynieść patyk. To jasne, 
że sobie poradzi.

– Jeden z naszych oszalał. Zaczął atakować ludzi.
Majra postawiła uszy. Przez chwilę nie mogła zrozumieć, ale gdy do niej 

dotarło, aż przysiadła, prostując przednie łapy. Atakować ludzi? Przyprowadzę 
go, przyrzekła. Zawlokę tu za nogę. Zaciągnę przed sąd.

Wydawało jej się, że myśli jasno, ale Ojciec Bogów pokręcił głową i oparł 
czoło o marmurową kolumnę. Zmęczenie pogłębiało bruzdy na jego twarzy.

– To nie takie proste, Majro – mruknął. – Chodzi o Fauna. Nie możesz 
przyprowadzić go na Olimp, bo kiedy tylko postawi tu kopyto, natychmiast 
 stanie się bogiem. Mógłbym potem strącić go w otchłań, ale mierzi mnie myśl, 
że ten paskudny cap choć przez chwilę byłby nam równy. Trzeba zająć się nim 
tam, gdzie jest. Na Ziemi.

Zrobię to, obiecała. Pogonię. Pogryzę łydki. Przestraszę.
– To za mało. On się bardzo rozzuchwalił. Zabił już trzy osoby. Niebawem 

ktoś go odkryje, a ten dziad wie za dużo. Wszystko im powie. Nawet nie będą 
musieli mu grozić, bo zdekonspiruje nas za butelkę miodu.

Entuzjazm jej przeszedł. Spuściła łeb, zaskomlała. Skoro Ojciec Bogów chciał 
wysłać posłów, powinien wskazać kogoś mądrzejszego od niej. Majra lubiła 
mówić o rzeczach prostych, takich, które miały mocny zapach albo wydawały 
piszczące dźwięki. Wątpiła jednak, że da radę przekonać Fauna, aby wrócił do 
swego bajorka i nigdy więcej nie podnosił kopyta na ludzi.

– Gdyby chodziło o rozmowę, sam bym do niego poszedł – westchnął 
Zeus. – Za późno, wyśmiałby mnie tylko. Zresztą, ja już nie mam siły na takie 
podróże. Tam zostało bardzo mało wiary w cokolwiek, więc byłbym słabszy od 
bezradnego starca. W psy jeszcze wierzą, dlatego wiem, że sobie poradzisz.
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Pogłaskał ją po grzbiecie. Majra zapiszczała, domagając się jaśniejsze-
go  przekazu.

– Jesteś tu samotna – rzekł Zeus. – Nie mam dla ciebie tyle czasu, ile potrze-
bujesz. Reszta cię ignoruje, ale to nic. Wcale nie chcę cię obarczać tak bezrozum-
nym towarzystwem. Przydałby ci się ktoś, o kogo możesz się troszczyć. Mała, 
ciepła, kwiląca kulka sierści. Szczenię, Majro. Przecież pamiętasz, jak to jest, 
kiedy ma się młode.

Nadstawiła uszu. Szczenię? Wiedziała, czym jest szczenię. Jest kulką, która 
trzeba tulić i ogrzewać, utrzymywać przy życiu. Taką, która pewnego dnia 
po prostu znika, zabrana przez ludzi, ale wcześniej należy tylko do niej. Służy 
do tego, aby pilnować jej dzień i noc, karmić, ochraniać, strzec.

Zeus stanął w otwartych drzwiach. Wiatr mierzwił jego siwe włosy, plątał 
poły płaszcza, na którym poruszały się wszystkie znane i nieznane konstelacje.

– Gdy już przemienisz bezlitosne światło Psiej Gwiazdy w łagodne 
ciepło lata, znajdź Fauna, który pachnie jak ludzka krew i przetrawione 
wino – przykazał. – Będzie ociężały, bo w ostatnich dniach stracił umiar we 
wszystkim. Zabaw się z nim w więcej-się-już-nie-ruszaj, jakby był uciekającym 
zającem. Użyj łap i kłów. Wyrzekł się nas, więc teraz jest królikiem, kaczką, 
zranioną sarną. Zasługuje na tyle samo litości, co one.

– Widzę, że łeb ci opadł, Majro – kontynuował. – Posmutniałaś. To jasne, że nie 
chcesz się z nim bawić. Musisz wiedzieć, że on poluje na pijaków, bo ich krew 
bardzo mu zasmakowała. W pewnym sensie pozbywa się ze świata tych, którzy 
tak bardzo cię skrzywdzili. Wiem, to nie ma dla ciebie znaczenia, bo przecież ty 
nie wierzysz w zemstę. – Nie powinienem cię prosić, żebyś grała w nim z szarp-
do-mięsa-przegryź-na-wylot – przyznał Zeus. – To wbrew twojej naturze. Kiedy 
wrócisz, wszystko ci wynagrodzę. Przyprowadzę najpiękniejsze charty, a ty 
wybierzesz, którego zechcesz. Jeśli nie pragniesz młodych, proś o coś innego. 
Na jedno słowo przyoblekę cię w ludzkie ciało albo oddam władzę nad całym 
Olimpem. To nie żart, Majro, moje dzieci i tak nikogo nie słuchają, więc mógłby 
nimi rządzić nawet pies.

Majra niewiele z tego rozumiała. Niejasne przekonanie formowało się 
pod jej podłużną czaszką. Faun-jest-zającem. Wszyscy-w-niebezpieczeństwie. 
Zabawa-po-której-się-nie-wstaje. O życzeniu nawet nie pomyślała, wiedząc, 
że Ojciec Bogów nie może pomóc w jej poszukiwaniach. Pragnęła tylko ich 
szczęśliwego zakończenia.

Złote wrota rozwarły się przy dźwiękach werbli. Przed Majrą migotała 
 upstrzona gwiazdami ścieżka, a gdzieś w oddali majaczył cień Ziemi. Narosła 
w niej ekscytacja. Merdając ogonem, wystawiła pysk na pierwszy podmuch 
lodowatego wiatru. Noce na Olimpie były chłodne bez względu na porę roku. 
 Majra nie miała jednak pojęcia, że gdyby nie ona, po kilku latach stałyby 
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się bardzo gorące, a potem zadusiły nawet tych bogów, którzy wyglądali 
na nieśmiertelnych.

***

Za drugim razem postąpił rozważniej. Przygotował zawczasu dwa baniaki 
na wino, kranik i rurkę. Taki sprzęt zalegał w niemal każdej okolicznej piwnicy, 
więc z szabrownictwem uporał się szybko. Wracając, minął gabinet wetery-
narza, o tej porze dnia zamknięty na cztery spusty. Pod wpływem nagłego 
przebłysku geniuszu świsnął kilka narzędzi chirurgicznych, którymi pootwierał 
źródła napitku. Niestety, uczynił to niezbyt sprawnie, marnując sporo trunku. 
Przelewanie zabierało czas, ale Faun postanowił być cierpliwy.

Pijaczkowie siedzieli nieruchomo, stykając się plecami. Ich twarze były 
bielsze od wapna. Jednemu łzawiły oczy, a drugi popadał w odrętwienie, pod-
czas gdy życie ulatywało z nich do wielkich szklanych butli. Jeszcze kilka  godzin 
wcześniej próbowali uciekać, ale za każdym razem Faun przykładał do ust 
okarynę i nad szuwarami niosła się smętna melodia. Słysząc ją, owady zamierały 
w bezruchu, a ptaki przysiadały na gałęziach.

Nawet gdyby więźniowie jakimś cudem się uwolnili, nigdy nie wyszliby 
z jego kryjówki. Tylko Faun znał tę część lasu. Drzewa były tu wyższe, ścieżki 
plątały się w gęstwinie, a pośród paproci przemykały stworzenia, których 
ludzkie oczy nie widziały od setek lat. Dom Fauna nie miał stałego  miejsca. 
Przesuwał się to tu, to tam, ale zawsze pozostawał w pobliżu wsi. Dobrze 
było mieć na oku sąsiadów, wiedzieć, czego się boją i jakie marzenia kotłują 
się w ich podświadomości. Zazwyczaj były to proste strachy ludzi żyjących 
za parę  groszy dziennie, wyświechtane traumy przenoszone przez pokole-
nia, pragnienie lżejszego życia. Nic ekscytującego, ale nad tym pracował. No-
cami Faun zakradał się pod domostwa, by przesyłać sny o płonących ogniach 
i  ekstatycz nych tańcach. Bywały inspirujące. Niektórzy sąsiedzi znikali po nich 
bez śladu, inni roztrzaskiwali komuś na twarzy butelkę albo unosili pięść, 
gdy nikt w domu się tego nie spodziewał. Po wizycie Fauna budzili się, drżąc 
z gorąca, i czasem  znajdowali w obejściu martwą kurę. Dzięki takim nocom 
wioskę oplatała  kleista sieć marzeń i koszmarów, arteria stale zasilana przez 
jego bijące serce.

Jeden z pijaczków zacharczał, więc Faun delikatnie uniósł palcem jego 
powiekę. Oko, niebieskie i mętne, wciąż reagowało na światło. Zaczął od 
najłatwiejszych celów, bo o tych braci nikt się szybko nie upomni – ich ojciec 
odszedł, matka nie żyła, żon nie mieli. W wiosce mieszkały jednak inne źródła 
trunku, które lubiły wpuścić sobie w żyły trochę wina – najczęściej w  domach, 
dyskretniej, przy okazji lub bez szczególnego powodu. Faun zatarł ręce, 
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podskoczył. Potrafił usypiać psy, a drewno, nawet przemienione w drzwi, 
słuchało jego rozkazów. Mógł wejść wszędzie, mógł spróbować wszystkiego.

Nadchodził wieczór, czas, gdy skwar zamieniał się w złoto. Faun zaklaskał, 
bo szczęście oszałamiało go jak zaprawiony piołunem miód. Tańcząc wokół pola-
ny, postanowił, że w najbliższą niedzielę zaczai się pod kościołem, by wysłuchać 
kazania. Proboszczowi zdarzało się sugerować, kto we wsi grzeszy pijaństwem. 
Piekłem straszył niezbyt obrazowo, ale to się niebawem poprawi. Już on wleje 
mu do głowy wizje, po których farosz odmaluje przed parafianami najczarniej-
sze głębie Tartaru.

Podczas mszy Faun będzie czaił się na zewnątrz, za witrażem, jak rogaty cień 
na tle kolorowego szkła. Stanie pomiędzy dwiema łagodnymi świętymi, które 
dzierżyły w dłoniach róże i lilie. Zostanie suflerem. Gdy proboszcz o czymś za-
pomni – podszepnie, jeśli się zawaha – podsunie właściwą myśl. Po tych zaś, 
co grzeszyć nie przestaną, sam przyjdzie jako diabeł. Nie będzie jednak żadnym 
diabłem, ale dobrym opiekunem tej wioski. Pomoże walczyć z pijaństwem, 
umocni ducha, odnowi religijność. Faun wierzył w obrzędy i rytuały. Uważał, 
że są ważne, bo spajają społeczność, regulują kalendarz, a przy niektórych 
można się trochę rozerwać.

Przedśmiertny skurcz ściął twarz młodszego z braci. Faun nawet nie spojrzał 
w tamtą stronę, uśmiechnięty do swoich myśli. Zaczął dla zabawy, to prawda, 
jednak nawet nie przypuszczał, że tak bardzo się wszystkim przysłuży.

***

Bieg przez Drogę Mleczną przypominał lot. Choć ekscytujący, nie był tym, do 
czego ją stworzono. Pędząc przez wszechświat jak kometa, czuła, że na jej sierści 
osiada bezlitosne światło Psiej Gwiazdy. Jako matka konstelacji miała prawo 
strącić ją w otchłań, ale uznała to za zbyt drastyczne rozwiązanie. Niech po-
zostanie na miejscu i świeci tak, jak zawsze, czyli najjaśniej. Tylko tej jednej 
nocy, kiedy jej blask za bardzo przybiera na sile, ktoś musi złapać ją za kark. 
Przytrzymać. Potrząsnąć. Pokazać, że reguły lśnij-mocno-aby-wskazywać-drogę 
są inne. Gdy o świcie wzejdzie na wschodnim niebie, będzie już grzeczna. 
Ułożona. Jak dobry pies.

Pędziła do niej, czując na pysku coraz cieplejszy wiatr. Dyszała ciężko, choć 
w porównaniu do wiekowych bogów Olimpu była młoda, więc krótki bieg nie 
powinien jej zmęczyć. Z daleka Psia Gwiazda wyglądała jak mrugający punkt, 
ale gdy odległość się zmniejszała, kształt tracił na regularności. Stawał się 
rozmazaną plamą światła, w której coś się kotłowało.

Majra podbiegła bliżej i dostrzegła szczenięta. Jedno miało ciemną sierść, 
a drugie jasną. Jak co roku skoczyły na siebie dla zabawy, która szybko stała się 
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pojedynkiem. Przestały miarkować ugryzienia, starły się w walce o dominację, 
a kiedy ujadały, blask Psiej Gwiazdy nabierał niszczącej mocy. Gdyby Majra 
pozwoliła im się tarzać, mogłaby jej nabierać w nieskończoność. Przez jakiś czas 
piękna pogoda cieszyłaby tych, którzy wraz z porannym wschodem Syriusza 
ogłaszali wielkie winobranie albo początek letnich świąt, ale wkrótce nawet 
oni poczuliby niszczące działanie skwaru. Ostatecznie Psia Gwiazda spaliłaby 
Ziemię jak promień słońca przepuszczony przez szkło. Zniszczyłaby wszelkie 
życie poza dwoma szczeniętami ujadającymi w przestworzach.

Majra jak zawsze przybyła na czas.
Wpadła między walczące psy, odtrącając łapą szczeniaka o białej sierści. 

Złapała za kark czarnego, mocno nim potrząsnęła i odrzuciła, ignorując skowyt 
bólu. Białe szczenię ujadało jak zwycięzca, więc uciszyła je jednym kłapnięciem 

Denis Degioanni – unsplash.com
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zębów. Wzięła psy pod łapy, przycisnęła do serca gwiazdy. Zawarczała. 
Wyjaśniła. Upewniła się, że rozumieją.

Nie była łagodną matką. Tak naprawdę wcale nie była matką. Odwiedzała 
szczenięta tylko podczas jednej nocy w roku, by nauczyć je, że niektóre zabawy 
kończą się źle. Za jej sprawą światło Psiej Gwiazdy łagodniało, przeradzając 
się w łagodny blask. Szczenięta skomlały żałośnie, przyduszone przez Majrę. 
Walczyły o każdy oddech, przerażone, że ten będzie ostatnim, że już ich nie puści.

Puściła jednak. Odskoczyła w upstrzoną gwiazdami ciemność, wiedząc, 
że na końcu drogi znajduje się Ziemia.

Uderzyła w wodę jak meteoryt. Morze zmywało ją od łba po ogon, 
gdy próbowała dobrnąć do brzegu. Wiedziała, że nic się nie stanie, lecz wzbierała 
w niej panika. Fale rozbijające się o klify przypominały jej jakiś z dawna stłumiony 
strach, przerażające wydarzenie, które zepchnęła w głąb podświadomości. 
Gdy jej łapy w końcu zaryły o dno, Majra rozszczekała się ze szczęścia. Parsknęła, 
otrzepała grzbiet, zamerdała ogonem. Intuicja podpowiadała jej, że te poszuki-
wania zaowocują i znowu zobaczy tych, których pogubiła. Wypełniały ją tylko 
oczekiwanie i niczym niezmącona radość.

***

Szukała pana Icariosa i pani Erigone. Kochała oboje, ale ją odrobinę mocniej. 
Musiała postawić kogoś na szczycie hierarchii, lecz uczyniła to z trudem. Pan 
Icarios karmił ją spod stołu i zabierał na długie spacery po winnicy, ale to pani 
Erigone przyniosła Majrę do domu. Musimy ją zatrzymać, tato – obwieściła. 
Przez pierwsze dwa dni Icarios się dąsał. Potem protestował, gdy ktoś próbował 
mu przypomnieć, że wcale nie chciał psa. Nigdy nie pożałował, że pozwolił 
jej zostać.

Był to czas, gdy bogowie krążyli po Ziemi, szukając sobie kobiet. Piękne 
dziewczęta kryły się przed nimi w domach swych ojców, a gdy musiały wyjść, 
ukrywały włosy pod chustami i spuszczały oczy. Chowały się przed nimi za ko-
tarami, wieszały na szyjach amulety, odprawiały czary na rozdrożach, prosząc 
Hekate, aby przykryła je swoim płaszczem. Nie istniała jednak siła zdolna 
oddzielić bożka od tej, którą sobie upatrzył. Pani Erigone wyrastała na piękną 
kobietę o bladej cerze i oczach czarnych jak węgiel. Majra oczekiwała dnia, 
kiedy jakiś bożek przekroczy próg ich domostwa, mając nadzieję, że pan  pozwoli 
przegryźć mu łydki.

Bożek w końcu nadszedł. Lecz ku przerażeniu Majry, Icarios bardzo 
go polubił.

Był młody i niewinny jak chłopiec, ale w jego oczach czaiła się jakaś nie-
ogarniona pustka, labirynt pozbawionych światła korytarzy. Miał  szerokie 
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dłonie harfiarza, na które pani Erigone zerkała stanowczo zbyt często. 
Znał się na muzyce, potrafił opowiadać historie i mógłby wygrać zapasy 
z najcięższym niedźwiedziem.

Zwali go Dionizosem. Podobał się wielu kobietom, a pani Erigone nie była 
wyjątkiem. Gdy jednak zaoferował jej słodkie winogrona, odwróciła od niego 
twarz. Miłość między ludźmi i bogami nigdy nie kończy się dobrze, powiedziała. 
Odejdź, Dionizosie, bo na wszystkich ściągniesz zgubę.

Nie nagabywał jej i po prostu odszedł bez słowa. Tego wieczoru bardzo 
płakała, więc Majra skuliła się u jej nóg, cichym skamleniem potwierdzając, 
że decyzja była słuszna. Ojciec Erigone mógł być przychylny bożkowi, ale ona 
od początku mu nie ufała. Warczała, gdy szedł przez obejście, nie pozwalała się 
głaskać. Unosił się wokół niego jakiś przegniły zapach, który przywodził na myśl 
zepsute jadło albo kiełkującą chorobę. Gdyby tak cuchnęło jej własne szczenię, 
zagryzłaby je bez wahania.

Icarios czynił córce wyrzuty, ale na tym poprzestał. Dionizos odwiedzał ich 
nadal, lecz stał się obojętny i nawet nie patrzył w stronę Erigone. Dziewczynę 
to drażniło, jakby nagle zaczęła żałować, że się nie zgodziła. Dionizos znacznie 
więcej uwagi poświęcał teraz jej ojcu. Zaczął uczyć Icariosa, jak uwarzyć z wino-
gron słodki napój, którego nikt na Ziemi jeszcze nie próbował. Tego roku baniaki 
stały w piwnicy znacznie dłużej niż zazwyczaj, a kiedy wreszcie rozlano trunek, 
po całym domostwie rozszedł się przegniły zapach choroby. Majra zastrzygła 
czujnie uszami, z trudem powstrzymując się od przewrócenia beczki. Icarios 
podniósł do ust napełniony kyliks. Przy pierwszym łyku tylko się skrzywił, 
ale po drugim spojrzał na Dionizosa z niedowierzaniem. Bożek uśmiechał 
się zachęcająco.

– Mówiłem, jest mocne – rzekł. – Na górze wszyscy je pijemy. Przyjacielu, to 
pierwszy z moich darów. Jeśli twoja córka będzie im przychylna, przekażę ci 
następne sekrety.

Gdy minęła najcieplejsza pora dnia i Dionizos odszedł do swoich spraw, 
pan Icarios zaczął czynić córce wyrzuty. Klął, rozlewając sok do bukłaków, 
które chciał zanieść okolicznym pasterzom. Dzięki temu chłopcu bylibyśmy 
bogaci, powiedział. A Erigone pochylała się nad beczką, nabierała w nozdrza 
zakwaszone powietrze i przekonywała, że bożek z nich zadrwił. Kiedy Icarios 
opuszczał dom, aby jak najszybciej podzielić się trunkiem z sąsiadami, obie 
miały złe przeczucia.

Długo nie wracał, więc wyruszyły na poszukiwania jeszcze tego samego 
wieczora. Majra prowadziła, tropiąc z nosem przy ziemi, a Erigone podążała 
dwa kroki za nią, drżąc pod szkarłatną chustą i ślizgając się na stromym zboczu.

Znalazły go niedaleko, na pastwisku. Spał w niskim kopcu świeżo usypanej 
ziemi. Pasterze nie znali ani smaku, ani działania trunku. Musieli uznać, że to zła 
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zabawa w dam-ci-jedzenie-po-którym-boli. Chwycili za kije, żeby zagrać z panem 
Icariosem w więcej-się-nie-ruszaj. Majra obwąchała kopczyk i rozkopała go 
na wysokości dłoni. Zlizała krew ze stygnącego ciała, zła, że pan tak długo nie 
wstaje. A Erigone przysiadła na kamieniu, złożyła głowę w dłoniach i próbowała 
zawyć, ale gardło miała ściśnięte. Trwała tak przez kilka godzin, przeklinając 
chwilę, w której spoczęły na niej oczy boga.

Z nieruchomej piersi pana Icariosa wystrzelił cienki, zielony pęd. Przebił 
warstwę ziemi, rozczepił się na mniejsze, wypuścił pierwsze liście. Niebawem 
przeobraził się w owocujący krzew. Gdy zielone kuleczki stały się ciężkie 
i ciemne, nozdrza Majry rozdrażnił słodki zapach winogron. Erigone patrzyła 
na hojność Dionizosa, który nawet po śmierci ojca nie przestawał się o nią starać, 
i twarz jej tężała, jakby smutek zamieniał ją w kamień. Zdjęła z ramion chustę 
i przerzuciła przez najszerszą gałąź. Aby ukarać boga, zabawiła się w obwiąż-
sznur-wokół-szyi-i-podskocz. Majra nie lubiła tej zabawy, więc wyła, prosząc, 
aby szybko przestała. A potem jej pani znieruchomiała, a Majra poczuła, że chce 
tylko biec, stracić z oczu ludzi i ich skomplikowane gry o niejasnych regułach. 
Pomknęła na klify i nie przystanęła nawet wtedy, gdy po jej łapami skończyło 
się podłoże.

Ojciec Bogów odnalazł ją na brzegu Styksu, gdzie krążyła wraz z duszami 
psów, które opuściły Ziemię z powodu ludzkiej głupoty lub boskiej zawiści. 
Zabrał ją na górę, nakarmił i wyczyścił. W kuluarach szeptano, że zaszywszy 
się w podziemnym Labiryncie, Dionizos wziął za żonę kreteńską księżniczkę, 
która potrafiła tkać kobierce z księżycowego światła. Przez długi czas Zeus 
zabraniał o nim wspominać. Odebrał bożkowi wina zaszczyty, władzę, a nawet 
jedyne zajęcie, które przysparzało mu prawdziwej chwały. Dotąd to Dionizos co 
roku odwiedzał Psią Gwiazdę, stawał między dwoma walczącymi szczeniętami 
i zaprowadzał pokój. Czczono go, bo sprawiał, że bezlitosne światło najjaśniejszej 
konstelacji zmieniało się w łagodny blask lata. Była to zaszczytna funkcja, 
na którą dłużej nie zasługiwał.

Gdy Majra poczuła się lepiej, Zeus powiedział, że ma dla niej pracę. A ona 
ucieszyła się, że jak wróci, znajdzie tych, których pogubiła. Musiało minąć dość 
czasu, aby zrozumieli, że te zabawy są głupie i wreszcie dali sobie z nimi spokój.

Biegnąc, łapała w nozdrza ziemskie zapachy deszczu i potu, feromonów 
i zgnilizny, tłustego jedzenia i toksycznych chemikaliów, ale nic nie pachniało 
jak pan Icarios i jak jej pani, Erigone. Gdy nadszedł wieczór, uznała swoją 
porażkę. Za dobrze grali w nie-znajdziesz, a ona musiała się jeszcze wiele 
nauczyć. Poświęciła sporo czasu na wycie, skomlenie, wbijanie pazurów w glebę. 
Potem przypomniała sobie, że ma do zrobienia coś jeszcze. Bycie dobrym psem 
polegało na tym, że zadania wypełnia się do końca. Majra wciągnęła w nozdrza 
nocne powietrze, szukając w nim zapachu ludzkiej krwi i przetrawionego wina.
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***

Tego wieczoru Faun czaił się za żywopłotem. Cykały świerszcze, gdzieś w  oddali 
trzeszczał silnik kosiarki, a z otwartego okna dobiegały stłumione odgłosy 
meczu. Drobna dziewczyna w białej sukience kołysała się na nienaoliwionej 
huśtawce. Odpychała ziemię trochę zbyt gwałtownie, jakby była czymś zdener-
wowana.

Jej rodzice zostawili otwarty barek, więc spróbowała trunku, który 
miał zachęcający, bursztynowy kolor. Wiedziała, że nieprędko to zauważą, 
bo w schowku stało wiele butelek. Jeśli jednak poznają po jej zachowaniu, 
że wypiła, może się pożegnać z wychodzeniem gdziekolwiek. Przez resztę 
wakacji będzie się nudzić w ogrodzie.

Gdy Faun łowił te niespokojne myśli, ogarniało go współczucie. Postanowił, 
że pomoże i wyjął zza pazuchy okarynę. Zagrał. Dźwięki makowej piosenki 
rozeszły się w nagrzanym powietrzu. Dziewczyna zaszurała nogami o podłoże. 
Huśtawka zaskrzypiała po raz ostatni, stanęła.

Grał dziewczynie do snu, coraz bardziej zadowolony z efektu, który 
uzyskiwał. Nie uważał się za artystę, ale musiał uczciwie przyznać, że co 
nieco potrafi. Gdyby nie był bożkiem, pewnie zająłby się muzyką. Jego ofiara 
zachrapała, złożywszy głowę na oparciu huśtawki. Faun improwizował dalej, 
upajając się brzmieniem własnej melodii. Nawet nie zauważył, że z ciemności 
obserwują go płonące furią ślepia.

***

Wszelkie wątpliwości minęły, gdy ujrzała Fauna.
Czaił się za ogrodzeniem i wyglądał jak stary, wyliniały cap. Przyglądał się 

dziewczynie tak łakomie, jakby już przeliczał ją na butelki. Jeszcze chwila, 
a przeskoczyłby żywopłot, zawinął ją w koc i zaniósł do swojej kryjówki, z której 
już nigdy nie odnalazłaby drogi powrotnej.

Faun zagroził człowiekowi. Stał się dla niej kaczką, zającem, zranioną sarną. 
Należało zagrać z nim w już-się-więcej-nie-ruszaj, bez żadnych skrupułów 
położyć go na ziemi. Gdy jednak skakała mu do gardła, poczuła furię, która 
zaskoczyła ją samą.

Gdyby przymrużyła ślepia i zatraciła powonienie, mogłaby udawać, że śpiąca 
na huśtawce dziewczyna to jej pani. Majra była zbyt dobrą tropicielką, aby w to 
uwierzyć, ale myśl wystarczyła, by oszaleć na chwilę. Dzięki niej zebrała w pysku 
warknięcie, którym sygnalizowała początek walki, naprężyła łapy i oderwała 
je od podłoża. Pomogła jej rozewrzeć szczęki, rozedrzeć mięso, wyszarpywać 
kości. Nadała smaku żylastemu mięsu Fauna, jego ciemnemu jak zakrzepła 
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krew sercu. A gdy próbował się bronić, Majra skierowała w jego stronę resztki 
niszczącego światła Psiej Gwiazdy. Uderzyła. Przez chwilę Faun czuł w sobie całe 
ciepło, jakie gromadziło się na Ziemi podczas lata. Potem nie czuł już niczego.

Dziewczyna wciąż drzemała, nie mając pojęcia o śmiertelnej walce, 
która rozegrała się tuż za płotem. Melodia Fauna wypuściła ją z sideł dopie-
ro po kilku godzinach. Śniąc o dwóch szczeniakach, białym i czarnym, nie 
usłyszała  niczego.

Majra wbiła ślepia w leżącą na trawniku kupkę popiołu. Wiatr rozsypywał to, 
co pozostało z Fauna, ale na resztkach jego twarzy zachował się zarys kpiącego 
uśmiechu. Był to uśmiech, z którego bardzo wiele wyczytała. Faun szeptał 
do niej zza Styksu, że jest taki moment zabawy w już-się-więcej-nie-ruszaj, 
po którym nie ma żadnego powrotu. Pasterze zagrali tak z jej panem Icariosem, 
a pani  Erigone zagrała sama ze sobą. Choćby w nieskończoność biegła przez 
ziemskie drogi, nigdy nie znajdzie ich zapachu. To, czym niegdyś byli, rozwiało 
się jak smętne pozostałości bożka wina, jak spopielony uśmiech Fauna. Właśnie 
tym, zrozumiała Majra – choć może wiedziała o tym już dawno – jest gra w nie-
znajdziesz.

Dwa gwiezdne szczeniaki, czarny i biały, obserwowały powrót matki gwiaz-
dozbioru, liżąc rany, które im zadała. Majra szła na Olimp z podkulonym ogo nem. 
Po raz pierwszy od tysiącleci nie chciała powiedzieć Ojcu Bogów, co widziała 
na Ziemi. Leżała na marmurowej posadzce, pozwalając gładzić się po uszach, 
i zobojętniała na wszystko.

***

Kilka miesięcy później podniebny pałac zamienił się w schronisko.
Zeus dotrzymał słowa. Co więcej, zmusił do współpracy swoje krnąbrne 

dzieci. Mogły buntować się w duchu, przewracać oczami albo głośno narzekać, 
lecz robiły, co kazał. Bogowie i boginie od rana do nocy prezentowali Majrze psy 
najróżniejszych ras, umaszczenia i temperamentu. Przyglądała im się obojętnie 
ze swojego legowiska, prawie nie podnosząc łba. W każdym znajdowała coś, co 
ją mierziło. Ostatecznie odrzuciła wszystkie.

Zeus przemawiał do niej szorstko lub łagodnie, cicho albo podnosząc głos. 
Ignorowała go za każdym razem. Nie miała takiej intencji, ale po prostu czuła, 
że opadła z sił. Widząc, że duch Majry zaczyna patrzeć w stronę Styksu, Ojciec 
Bogów zdecydował się na ostatecznie rozwiązanie. Przyprowadził jedynego psa, 
którego jeszcze nie oglądała.

Powszechnie uchodził za paskudnego, nieproporcjonalnego dziwoląga. Kto 
by pomyślał, że mógłby spodobać się matce najjaśniejszego z gwiazdozbiorów.
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Mam 25 lat, z pierwszego wykształcenia jestem slawistką. Aktualnie studiuję 
polonistykę (żeby nadrobić stracony czas, na trzech latach równocześnie). Zdarzyło mi się 
pracować w korporacji, ale tak mnie to zmęczyło, że uciekłam aż do Sarajewa.  Aktualnie 
mieszkam w Katowicach z dwoma kotami i narzeczonym, który jest ich matką. Zain-
teresowania standardowe - literatura, planszówki, gramatyka porównawcza języków 
słowiańskich, historia i kultura Bałkanów, mitologie z najróżniejszych stron świata. 
W tym miesiącu po raz pierwszy wysłałam gdzieś swoje teksty, ale jak dotąd niczego nie 
opublikowałam.

A jednak się spodobał. Miał mocne łapy, silne szczęki i widać było, że jest 
dobrym psem.

Cała napuchła, a potem wszystko zaczęło boleć.
Gdy na świecie pojawiła się łysa kulka o sklejonych powiekach, Majra poczuła 

silne uderzenie przywiązania i strachu. Oddawała swój brzuch, wylizywała 
ślepia, nie pozwalała nikomu zbliżać się do legowiska. Jej jedynym pragnieniem 
była opieka nad kulką, karmienie, ogrzewanie, utrzymywanie przy życiu.

Szczenię rosło, a Majra dochodziła do siebie. Powoli zaczynała zapominać, 
jak brzmiały głosy tych, których niegdyś szukała. Pan Icarios był tylko cieniem 
gdzieś na skraju jej świadomości. Wraz z myślą o pani Erigone przychodziła 
do niej jedynie furia. Potem przestała ich wspominać. Liczyło się tylko to, czy 
młode ma ciepło, czy zjadło, czy utrzymuje się na łapach. Gdzieś tam był świat, 
w którym wzbierał coraz większy upał, ale Majra już nie poświęcała mu uwagi.

Może za rok powróci, bo znajdzie kogoś, komu może powierzyć szczenię, albo 
pozostanie w pałacu, aby obserwować, jak jej syn uczy się biegać po ukwieco-
nych polach Elizjum. Po niej odziedziczył determinację, a po swym ojcu – silne 
łapy. Utrzymywanie równowagi wciąż przychodziło mu z trudem, ale była to 
 tylko kwestia ćwiczeń. Majra wierzyła, że z trzema głowami da się biegać równie 
szybko jak z jedną, i pewnego dnia jej dziecko stanie się dobrym łowcą.
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Źdźbła pachnącej mieszaniną słodyczy i zbutwienia sianokiszonki z wolna 
ulatywały z odwróconego do góry podeszwą gumofilca, po czym opadały 
powoli na ciągnący się przez środek obory ganek. Osiadły miękko na po-
sadzce pokrytej niezliczonymi warstwami zaschniętego łajna. Na suficie, gdzie 
odpryski odchodów nieco mniej skutecznie zakrywały dawną biel wapna, 
zbierały się dorodne krople cieczy, która jeszcze przed kilkoma chwilami była 
ludzkim lub zwierzęcym oddechem. Od strony pól wiatr przyniósł nie tylko 
kolejne roje śnieżnych płatków, ale też żałosne wycie któregoś z wiejskich, 
łańcuchowych nieszczęśników.

– Nie dmie się – burknął pod wąsem stary Matczak, po czym wytrząsnął 
z roboczego buta resztę kiszonki i wsunął go ponownie na obciągniętą dziurawą 
skarpetą stopę. – Pęcherz poszedł, ale nie dmie się.

Dłoń, która przed chwilą trzymała odwróconego gumofilca i trzęsła nim ener-
gicznie, wyglądała, jakby ktoś wyrył w niej dziesiątki mikroskopijnych rowków 
i pęknięć, napchał w nie niemożliwego wręcz do zmycia brudu, a po wszyst-
kim tak zaimpregnował skórę, by wyglądała na co najmniej stuletnią. Dłonią tą 
mężczyzna pogładził stojącą przy nim krowę. Miała lekko zadarty do góry ogon, 
którym co jakiś czas chłostała się na lewo i prawo po swoich udach. Nie było już 
na nich praktycznie widać sierści, gdyż całe pokryte były zaschniętym gnojem, 
przypominającym siatkę gęsto rozmieszczonych strupów, brunatnych puzzli.

– Na moje oko wszystko dobrze jest – odparł młodszy Matczak.  Wszyscy 
 zawsze mówili, że jest bardziej podobny do matki, ale od jakichś dwóch lat, 
kiedy to zaczęła w luźnych rękawach swetrów ukrywać kikut lewej ręki, 
część tego podobieństwa uleciała. On i ojciec mieli przynajmniej tyle samo 
kończyn. – Łepek jest, girki są. Dobrze powinno pójść, ale jak chcesz, to dzwoń 
po weteryniarza.

Gnojowisko
Arkadiusz Wszędybył

OPOWIADANIE
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– Dzwoniłem, ale gdzie w taki śnieg przyjedzie, po nocy… Tu i teraz pomoc-
nika szukać nam trzeba. Sami nie wycielim, ryzyko za duże – odparł starszy 
z mężczyzn, dorzucając świeżej słomy w kanał gnojowego rynsztoku. – Leć no 
synek, ino prędko!

Młody rolnik spojrzał w brudne okienko. W szybie ujrzał tylko swoje 
niewyraźne odbicie. Gdzieś tam, w przestrzeni nocy, psie wycie momentalnie 
zmieniło się w krótki, urwany nagle skowyt. Chłopak przypominał sobie filmik, 
który widział na YouTube – wilki ściągnęły żywcem z łańcucha psa, który stał się 
dla nich o wiele łatwiejszym celem niż sarna. Chłopak wzdrygnął się na samą 
myśl tej kanibalistycznej wręcz wizji konsumpcji.

– Słyszysz?! Leć, dali no! – huknął ojciec, po czym ciężko przysiadł 
na kolebiącym się, oborowym stołku.

Chłopak odsunął wewnętrzny skobel, pchnął drzwi i poczuł, jak uderzył 
w niego podmuch wiatru, a siarczysty mróz natychmiast zaczął ścinać nawet 
wnętrze zakatarzonego nosa. Przydrożna lampa, stojąca przy gminnej drodze 
nieopodal bramy wjazdowej do gospodarstwa, zamrugała żałośnie, by po chwili 
zgasnąć całkowicie.

***

Waldemar nerwowo przeszukiwał prawą dłonią schowek, nie odrywając wzro-
ku od jezdni i ciągnących się wzdłuż niej dwóch szpalerów uschniętych drzew. 
Starał się być skupiony, gdyż nocna jazda w tumanach śniegu nie należała do 
najbezpieczniejszych. Z drugiej strony kto wie, jakie dziury mogły skrywać 
się pod ubitą, białą warstwą w prowincjonalnych asfaltach? Może tylko ubity 
śnieg ratował go przed wypadnięciem plomb z zębów? Zamieszał jeszcze raz 
energicznie w znajdujących się w schowku papierach, ale nie natrafił dłonią 
na paczkę papierosów.

– O żesz kur… – warknął sam do siebie i złapał obiema dłońmi kierownicę 
służbowego kombiaka.

Nienawidził tego pojazdu. Nie mógł pojąć, jakim trzeba było być bezmóz-
giem, by uznać, że na służbowych autach firmy, w której pracował, prezentować 
się będą pięknie i kusząco naklejone fotografie podejrzanie różowych kiełbas, 
a przede wszystkim czarnych kaszanek. Odnosił wrażenie, że na sam widok tych 
tłustych pęt robi mu się niedobrze. Od początku kojarzyły mu się nie z czymś, 
co nadaje się do jedzenia, ale z czymś, co zostało już wydalone.

Może całe to negatywne nastawienie wiązało się z tym, że szczerze 
nienawidził swojej pracy, szefa imbecyla i jeżdżenia po wiochach, gdzie poziom 
życia był tak niski, że mógłby stać się tematem jakiegoś programu podróżniczego. 
Prowadzący, zamiast szwendania się boso po amazońskiej dżungli, odwiedzałby 
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któryś ze zdewastowanych przystanków autobusowych, by usiąść tam na ławce 
obok tubylca śpiącego z pustą bluetką w ręce i okazałą plamą na spodniach 
w okolicach krocza.

Po chwili na twarzy Waldemara pojawił się jednak uśmiech. Zaczął myśleć 
o tym, że wkrótce jego relacje w firmie zaczną się układać dużo lepiej. Nie będzie 
już musiał oglądać tej fałszywej mordy Stefana – wielkiego pupila szefa, wybit-
nego absolwenta wyższego kursu gotowania na gazie i technikum dworcowego, 
eksperta wazeliniarstwa, biurowego szpicla. Nie będzie musiał już oglądać jego 
łysego łba z hodowanymi na skroniach nie wiadomo po co żałosnymi  resztkami 
owłosienia. Waldemar znał gwiazdy pokazów online z wykorzystaniem 
kamerek, które mogły pochwalić się fryzurami intymnymi bardziej bujnymi od 
tego, co Stefan próbował zaczesywać na swojej łepetynie.

Włączone radio zaczęło emitować po raz milion pięćsetny tę samą reklamę 
marketu ze sprzętem RTV. Waldemar próbował zmienić stację, ale radio zaczęło 
szwankować. Choć korzystał jak zawsze z przycisków umiejscowionych na kie-
rownicy, sprzęt żył własnym życiem, przeskakując między częstotliwościami 
w zupełnie nieskoordynowany sposób.

– Co za szmelc!
Gdy kierujący podniósł wzrok z wyświetlacza, ujrzał w świetle reflektorów 

kłębowisko śnieżnych drobinek pikujących w stronę szyby auta, a wśród nich 
zamajaczyła ludzka sylwetka.

Waldemar w ostatniej chwili wykonał ruch kierownicą, a potem był już tylko 
huk giętej blachy.

Dźwięk ten skutecznie wyciszył głuche uderzenie ciała o metal i plastik, 
dobiegające z tyłu pojazdu. Ciała, które pod wpływem wpadnięcia w poślizg 
i gwałtownej utraty prędkości, obiło się o wszystkie płaszczyzny bagażnika.

***

– Panie, jak żeś pan chciał robić eksperymenty lotnicze, to Wylatowo jest pięć 
kilometrów dalej, no i to bardziej latem trzeba i innym sprzętem, a nie zimą 
po rowach – zażartował młody rolnik, patrząc na klęczącego przy rozbitym 
 aucie mężczyznę.

– Tylko żadnej Policji… – wystękał Waldemar, macając się pod kurtką 
po żebrach.

– Co? Dziabnięty? O tej porze nie dziwota.
Mężczyzna nie odpowiedział. Pomimo panującego mrozu oblewał się potem. 

Tymczasem chłopak zaczął obchodzić auto.
– Ja zaraz odjeżdżam! – potłuczony zerwał się na równe nogi, jakby chciał 

pokazać, że naprawdę nic wielkiego się nie stało.
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– Panie, coś pan. Faktycznie, szkoda całkowita z tego to nie będzie, ale reflek-
tor zbity, macha pogięta. Gdzie pan tak po nocy będziesz jeździł? Śmierci szukać?

Waldemar chciał dalej oponować, ale krzepki wieśniak, roztaczający wokół 
siebie okrutnie intensywny zapach, nie wyglądał na takiego, którego łatwo da 
się przekonać. Prędzej na takiego, co da w ryj za dwa zniszczone przęsła płotu. 
Albo jednak zadzwoni po mundurowych. Ewentualnie da w ryj nawet przy 
policjantach, gdyż – jak uważał Waldemar – w takich pipidówach spod znaku 
chowu wsobnego każdy jest w jakiejś linii czyimś kuzynem, więc nikt nie będzie 
się patyczkował z gościem z drugiego końca Polski.

Czas na rozmyślanie upływał nieubłaganie, jako że rolnik otworzył już 
wiodącą na podwórze bramę i w ciemności kierował się ku szaremu klockowi 
z pustaka, pełniącemu najwyraźniej w połowie rolę stodoły, a w połowie obory.

– Chodź pan, chodź. Na klepisko pan wjedziesz, ino trza tu trochę odśnieżyć, 
bo wrotów odemknąć nie idzie!

Waldemar dokonał szybkiego bilansu zysków i strat. Kucnął jeszcze raz 
przy aucie, udając, że w świetle latarki smartfona pobieżnie ocenia po raz wtóry 
zniszczenia. Tymczasem drugą ręką namacał w śniegu spory kamień.  Powoli, 
chowając ciężki przedmiot za plecami, ruszył w kierunku rolnika. Ten, nieco 
pochylony, rozgarniał usypaną pod wrotami stodoły przez wiatr zaspę, 
mamrocząc przy tym pod nosem, głównie z użyciem słów rozpoczynających się 
na „k”, „ch” i „p”.

Waldemar nie wiedział, czy w tej chwili więcej hałasu wydają skurcze 
dudniącego serca, czy może stawiane na śniegu kroki. Zaciśnięta na schowa-
nym za plecami kamieniu dłoń byłaby zapewne cała mokra od potu, gdyby nie 
to, że była skąpana w śnieżno-błotnej, marznącej już brei.

To był ten moment. Waldemar wykonał minimalny ruch ramieniem, gdy nagle 
otaczająca go ciemność rozpierzchła się, a w zamian spłynął na niego pas światła, 
który wydostał się z właśnie otwartych drzwi obory wraz z bydlęcym rykiem.

– Streszczajta się, bo cielić trzeba! Wprowadźta samochód i ruszajta się! 
Panie ładny, pomożesz pan, jakżeś już nam płot przemeblował! – ryknął 
stojący w  drzwiach starszy rolnik, skąpany w kłębach wypadającej na zimne 
 powietrze pary.

***

– Coś pan taki blady? – zarechotał Matczak senior. – Nie było tak dramatycznie. 
Kręciła się, kręciła, ale jak już się położyła, to przecież prawie sama wypchnęła.

Waldemar, łapiąc hausty powietrza, omiótł mimowolnie kolejny raz 
 wzro kiem wnętrze obórki. Znajdowało się w niej kilka krów, z czego większość 
niewzru szona przeżuwała jakąś śmierdzącą paszę. Tylko jedna leżała 
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na wyścielonym słomą stanowisku, a tam, gdzie kończyło się pokaźne, łaciate 
cielsko, rozpościerała się niewielka kałuża krwistego śluzu, ściekającego z wolna 
do rynsztoku. Boki zwierzęcia opadały i podnosiły się przy pełnych wysiłku od-
dechach, a wielkie błękitne cielęce oko śledziło trzech mężczyzn. Nawet krowa 
musiała zauważyć, że dwóch z nich zachowuje się dość spokojnie, natomiast 
trzeci jest na pograniczu omdlenia tudzież oddania treści żołądkowej prosto 
na ganek.

– No dalej – rolnik klepnął w ramię mężczyznę, którego markowa kurtecz-
ka i garniturowa koszula pasowały do wnętrza obory jak banderola akcyzowa 
do tego, co gospodarz trzymał pod tapczanem. – Weź się pan tera na coś przy-
daj. Masz tu, o, trochę słomy, no i natrzyj cielaka, żeby tego śluzu się pozbyć, 
bo chłodnawo jednak jest. I sprawdź pan, czy nie ma za dużo tych glutów 
w paszczy, w nosie.

– Żartuje pan?
– A wyglądam na kabareciarza? Dali panie, trochę cielaka przetrzyj, będziesz 

miał co kolegom opowiadać. Taki survival wiejski, jak to mówią – dodał rolnik, 
szczerząc niekompletny garnitur zębów.

Wzrok Waldemara spoczął na niedogolonej twarzy ordynusa, by po chwili 
ześlizgnąć się na trzymane przez niego widły. Chcąc nie chcąc, z garścią słomy, 
zbliżył się do skąpanego w płynach ustrojowych cielaka.

Zwierzę odwróciło łepek w jego kierunku, z wolna rozchyliło mokry pysz-
czek i spojrzało na mężczyznę niebieskimi oczami.

Waldemar poczuł, jakby tłamszący go stres na chwilę odpłynął. Uśmiechnął 
się półgębkiem, odruchowo. Chwilę później całe jego ciało przeszył ogłuszający 
ból rozdzieranej skóry obu policzków i wybijanych zębów, które wpadły do 
zmasakrowanej jamy ustnej.

Oblepione słomą i pokryte śluzem cielę dalej patrzyło Waldemarowi prosto 
w oczy, a z nosa mężczyzny obficie wypływała krew, która oblewała różowawą, 
pokrytą przyssawkami mackę o grubości dziecięcego przedramienia, która 
wydobywała się z cielęcej gardzieli.

Waldemar mrugnął załzawionymi oczami. Macka właśnie szarpała wnętrze 
jego przełyku, by móc brnąć dalej, kruszyć kości i przebijać się jak taran przez 
kolejne tkanki miękkie.

***

Dwaj rolnicy ładowali właśnie rozpruty ludzki korpus na taczkę, gdy drzwi 
 obory uchyliły się, a ze szpary wychynęła głowa mężczyzny.

– No to tera przyjechołeś? Tera już załatwione, sami poradzilim! – powiedział 
starszy z gospodarzy, dorzucając na taczkę trochę rzadkiego łajna, które wpadło 
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idealnie w wydrążoną jamę ciała Waldemara, pomiędzy sterczące kikuty 
połamanych żeber.

– Co wam poradzę? Śniegu podsypało, słabo się jedzie.
Weterynarz wszedł na ganek. Poklepał po zadzie stojącą do niego tyłem 

krowę, po czym bez śladu obrzydzenia przyjrzał się leżącym na taczce ludzkim 
szczątkom, na których wylądowało trochę ugnojonej słomy.

Stary Matczak chwycił za taczkę i wyjechał z ganku drugim, tylnym wyjściem 
z obory, a jego syn poszedł zajrzeć do stodoły.

– Nie chapnęło was? – dociekał weterynarz, gdy senior już wrócił.
– My do cielenia zawsze końską maścią natarci, nigdy nie chapią 

 wtedy. Elegancko poszło. Ten jak do obory wlazł, to mało cielak z krowy nie 
wyskoczył – wyjaśnił zadowolony posiadacz krasuli.

– Ojciec! Ojciec! – Krótką wymianę zdań przerwał krzyk młodszego z gospo-
darzy.

Zaniepokojony rodzic szybko odstawił widły i ruszył ku drzwiom, które 
wiodły z oborowej części budynku do stodoły.

***

– Zobacz ojciec. Drugi jest!
Matczak junior stał przy zaparkowanym na klepisku aucie. Na brzegu 

 otwartego bagażnika kombiaka siedział zauważalnie zdezorientowany jego-
mość. W świetle latarki widać było wyraźnie, że częściowo owinięty jest czymś 
w  rodzaju folii stretch, a na głowie ma, oprócz resztek rzadkich włosów, 
 solidne rozcięcie.

Odnaleziony i uwolniony z przestrzeni bagażnika na przemian rozmasowywał 
lewy łokieć i macał się po łysawej czaszce. Na jego twarzy odmalowała się ulga.

– Co tam chłopy za larum u was? – zagadnął weterynarz, który tym razem 
zajrzał do stodoły.

– Myślelim, że jednego gościa mielim, a tu drugi. Z bagażnika, cholera go wie. 
Cyrk jakiś – odparł wąsacz.

– W oborze też zaraz drugi będzie. Już nóżki widać. Co wy chłopy, tyle lat 
w rolnictwie i nie widzicie, że brzuch jeszcze za duży był? Ciąża mnoga, musi 
jeszcze jeden wyleźć – obwieścił weterynarz.

Młodszy gospodarz objął zdezorientowanego mężczyznę z rozbitą głową 
swym ramieniem. Uśmiechnął się do przypadkiem uratowanego łysola życzliwie.

– Słyszałeś pan? Zbieramy się, bo jeszcze jeden idzie.
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***

Śledzony przez kilkadziesiąt par wielkich czarnych oczu Samuel przechadzał się 
w promieniach lipcowego słońca po pastwisku, stawiając kroki na tyle ostrożnie, 
by jego buty, przewyższające ceną średnią krajową, nadawały się jeszcze kiedyś 
do założenia. Nie tak wyobrażał sobie ten poranek.

– Najwyższa klasa mleczności stada, rekordowe wyniki, wysoki poziom 
tłuszczu i białka, najwyższa klasa, średnia na poziomie… Cholerny sezon 
ogórkowy. Jak nie kręgi w zbożu, to inne pierdoły – mamrotał pod nosem, 
na przemian poprawiając węzeł krawata i oganiając się od muszek.

– O somatyce nie zapomnij! – rzucił stojący nieopodal Andriy, rozstawiając 
kamerę z logo znanej stacji. – I uważaj, żeby ci nóżka nie poleciała na minie, 
bo ci tego nawet tatuś Filipa nie dopierze.

Samuel, nie zaprzestając powtarzania wyuczonej już kwestii, pokazał ope-
ratorowi środkowy palec. Docinki współpracownika tylko potęgowały jego 
stres. Zdecydowanie wolał już rozmowy o niczym z celebrytkami, mylnie 
przypisującymi sobie miano uznanych aktorek i piosenkarek. Stresowała go 
też obecność potężnych, kilkusetkilogramowych zwierząt. Bywał co sobotę 
w szkółce jeździeckiej, ale koń nie ma rogów.

– Tak ogólnie to wiesz, że te krowy tutaj, to nie są te krowy? – zapytał Andriy, 
przecierając szmatką obiektyw.

– Co znaczy „nie te”? Jakie „nie te”?
– To nie są krowy tego rolnika. Rozmawiałem z nim przed kwadransem. Te są 

pożyczone od sąsiada. – Andriy poczuł na sobie pytający wzrok Samuela. – Ten 
Matczak stwierdził, że po pierwsze nie chce mu się swoich szorować na te parę 
minut, a po drugie powiedział, że w Mercedesie, czy w innym BMW, byle komu 
prototypu auta nie pokazują na lewo i prawo, jak na spowiedzi szczegółów 
nie zdradzają, to i on nie będzie czempionów na pastwisko wyciągał, skoro 
oglądające nasz program nygusy psa nie odróżniają od futrzanej czapki.

– Chcesz mi powiedzieć, że telepiemy się do tej dziury, a to nawet nie są te 
krowy?! – Twarz Samuela wpadła w buraczkową tonację kolorystyczną. – Po kie-
go grzyba godził się na ten wywiad?

– Mówi, że mleczarnia go cisnęła.
– To stary, głupi chu… – słowa prezentera rozpłynęły się w kakofonii kro-

wiego ryku.
– Sam, na spokojnie – Operator starał się przyjąć dobrotliwy ton, jedno-

cześnie upewniając się, że kadr będzie dobry. – Krowa jest krowa. Sztuka 
jest sztuka. Nic i tak na szybko nie zmienisz. Facet już idzie, mamy wejście 
za pięć minut.



36

Gnojowisko

Przedstawiciel warszawskiej śmietanki towarzyskiej przetrawił najnow-
sze informacje. Wziął kilka oddechów. Umiał radzić sobie z emocjami. Bywał 
przecież na filmowych premierach, na których czuł się, jakby ktoś siłą za włosy 
przyciągnął jego głowę do sedesu w publicznym szalecie, kazał przez blisko 
dwie godziny przetrzymać wdzierające się do oczu odpryski moczu, a przy tym 
wmawiał mu, że to morska bryza. Nawet wtedy Samuel potrafił zachować przez 
kamerą dobrą minę, okraszoną firmowym uśmiechem, podrasowanym w jednej 
z nieracjonalnie drogich klinik dentystycznych.

– Jest jak jest. Tylko żeby było, wiesz, jak w reklamie czekolady. Żadnych 
rozlatujących się płotów i zardzewiałych klamotów. Nikt nie chce oglądać 
kotka z zaropiałym oczkiem, bo przecież zaraz po nas wchodzą ze smażeniem 
naleśników – poprosił Samuel.

Wąsaty Matczak faktycznie zmierzał już w kierunku pastwiska, w – co nieco 
zaskoczyło Samuela – garniturze, który musiał kosztować o wiele więcej niż 
czte rysta złotych.

– Wierzby są, krówki są, alpejskiej wioski i tak z tego nie zrobimy. Idę się 
jeszcze odlać i lecimy – zakomenderował Andriy.

Po paru minutach wszyscy zainteresowani stali rozlokowani na tle soczystej 
zieleni, zwarci i gotowi, by wypaść jak najlepiej podczas wejścia live.

– Jak to się stało, że właśnie tutaj, nie w którejś z wielkich farm bydła, udało 
się osiągnąć mleczny rekord, zarówno jakościowy, jak i ilościowy w przeliczeniu 
na krowę, o którym usłyszy cała Polska? Jak pan to robi? – dociekał prezenter.

– Wiesz pan, to tak jak ze wszystkim, jak z dziećmi. Od małego trzeba 
zapewnić najlepsze witaminy, mikroelementy i co tam jeszcze potrzebne do roz-
woju. Jak młode, musi się wyszumieć, wyrosnąć. Wszystko trzeba wychować, 
zdobyć zaufanie.

– To duży wysiłek.
– O tak – przytaknął stary Matczak. – Trza w to wkładać całe serce.

Arkadiusz Wszędybył

Lat 35, mieszkaniec wschodniej Wielkopolski (gmina Malanów). Kiedyś redak-
tor lokalnego portalu, obecnie nauczyciel w jednej ze szkół podstawowych. Ponadto 
samorządowiec, sołtys sołectwa Bibianna. Posiadacz kilkudziesięciu zbędnych kilogra-
mów, kilkunastu sztuk bydła, kilku hektarów, siedmiu kotów i jednego psa. Przede wszyst-
kim ojciec 2,5-letniej Igi.
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Piękno ruin Tik-Taalik boleśnie wdzierało się w duszę Shari. Jasny kamień 
dachów mienił się złotem w ciepłym świetle późnego popołudnia, a pokryte grubą 
warstwą czerwonego pyłu ulice tworzyły krwawe rzeki. Pośrodku wznosiła się 
niemal nietknięta żywiołem świątynia bogini, z kolumnami i wysokim sklepie-
niem, delikatna i potężna zarazem. Wokół martwego miasta życie zdawało się 
eksplodować rozkwitłą zielenią i głosami tysięcy ptaków. Bogini Taalik ukochała 
niegdyś tę żyzną dolinę u podnóża wulkanu i tu pozwoliła żyć swym dzieciom. 
Na radość im i na zgubę, pomyślała Shari, kładąc rękę na brzuchu w obron-
nym geście.

Nie powinna tu przychodzić, nie w odmiennym stanie. Tik-Taalik przyciągało 
ją jednak mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie martwym pięknem, nie pustką 
zniszczonych domów (mówiono zresztą, że wciąż leżą w nich zastygłe w pyle 
ciała pierwszych dzieci bogini). Nie śmierć przyzywała tu Shari, lecz to dziwne 
życie… Dostrzegła wreszcie ruch między kolumnami świątyni.  Najpierw jeden 
błysk czerwieni, potem kolejne, aż rozświergotana wstęga wzbiła się w niebo 

Ptaki ognistych skrzydeł
Agnieszka Gniewek

OPOWIADANIE

Paul Szewczyk  – unsplash.com
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i jęła zataczać kręgi nad miastem. Niektóre ptaki przelatywały tak blisko, że  Shari 
widziała ich złociste główki, długie fioletowo-różowe ogony i skrzydła, których 
czerwone, pomarańczowe i żółte pióra migotały niczym płomienie. Żyjące tylko 
w Tik-Taalik ogniste ptaki Kafti, ucieleśniony ból bogini.

Nie, nie śmierć przyzywała Shari, nie śmierć.
A… jeśli?

***

Wracając do wioski głaskała ledwie zaokrąglony brzuch, jakby chciała ukoić 
maleństwo w swym łonie. Zdało jej się, że poruszyło się niespokojnie, gdy 
jeden z ptaków prawie musnął ją skrzydłem, choć nie mogła przecież nic 
takiego poczuć. Zbliżała się dopiero trzecia pełnia, odkąd nie przyszło jej 
miesięczne  krwa wienie. Serce Shari napełniło się wtedy radością, ale i dziwnym 
lękiem, a ruiny, które fascynowały ją, odkąd jako mała dziewczynka przyszła 
tu po raz pierwszy z babcią Neną, wyśpiewywały w nim nieustanny zew. 
W słodko-gorzkim zachwycie podzieliła się nowiną jedynie z mężem. Anahit, 
najukochańsza przyjaciółka, została wydana za mężczyznę z odległej wioski, 
babcia zaś zmarła zeszłego lata i Shari brakowało jej boleśnie. Matki prawie 
nie pamiętała. Nie było więc nikogo, komu chciałaby powiedzieć o rosnącym 
w niej maleńkim życiu, dopóki brzuch nie stanie się widoczny. Ukryć ciążę 
było tym łatwiej, że czuła się dobrze. Zdarzało się co prawda, że ogarniała ją 
nagła senność lub lekkie mdłości, ale wystarczało, że Hayk brał na siebie cięższe 
prace, z pozostałymi radziła sobie jak zwykle. Nocami jednak, wtulona weń 
i wsłuchana w miarowy oddech, myślała o babci, o jej domu, w którego wszyst-
kich gładkich, błyszczących powierzchniach – od wypolerowanego lustra, przez 
glazurowane kafle pieca, po wodę stojącą w misce – łowiła kątem oka odbi-
cia migoczącej czerwieni, pomarańczu, różu i fioletu. Jako mała dziewczynka 
mówiła o nich „śliczne kolorki” i cieszyła się nimi jak najpiękniejszą zabawką. 
Ilekroć jednak pytała, dlaczego zawsze uciekają, nim zdąży się im przyjrzeć, 
babcia Nena smutniała.

– Oj, dziecko, dziecko, lepiej, żebyś ich nigdy nie widziała… – mówiła. – Miej 
ją w opiece, dobra matko Taalik – dodawała ciszej, spoglądając na wiszący 
na ścianie haftowany obraz bogini z ptakiem Kafti na ramieniu. Gładząc 
wnuczkę po głowie, ukradkiem kreśliła na jej czole znak Kafti-Taalik, w kształcie 
ptaka o uniesionych skrzydłach i spływającym w dół ogonie.

Shari przejmował wtedy ten sam dziwny lęk, jaki towarzyszył jej, odkąd 
upewniła się o swej brzemienności. I choć w dzieciństwie trwał ledwie chwilę, 
przestała pytać babcię o „śliczne kolorki”. Szybko też zorientowała się, że nie 
widzi ich żadna z koleżanek, nawet Anahit. Gdy nadeszła jej pierwsza miesięczna 
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krew i poznała prawdziwą opowieść o Lik-Taalik, zrozumiała smutek babci 
Neny. Przynajmniej tak wówczas sądziła. W te noce u boku Hayka coraz częściej 
nachodziła ją myśl, że kryło się za nim coś więcej.

Droga z Tik-Taalik wiodła przez radosny, tętniący życiem las i Shari zwykle 
lubiła tędy chodzić. Dziś jednak jakiś cień kładł się na jej sercu i nie rozpraszał 
go ani świergot ptaków, ani ciepły, żywiczny zapach drzew, który wdychała 
zachłannie. Szła wolno, jakby dźwigając niewidzialny ciężar. Zmęczenie 
ciążowe, pomyślała, i ta huśtawka nastrojów, o której zawsze opowiadają kobie
ty. To  tylko to. Za omszałym głazem ścieżka skręcała w stronę wioski i Shari 
wreszcie poczuła się raźniej. Hayk wrócił już może z pola i czeka na nią. Przytuli 
się do niego, nie uśpionego, lecz czułego i żartującego za dnia. Zgłodniał, trzeba 
mu będzie szybko odgrzać dhal na kolację. Przyspieszyła kroku.

W miejscu, gdzie odgłosy lasu mieszały się już z piskami rozbrykanych dzie-
ciaków, ścieżkę zagradzał przewrócony wiekowy, próchniejący dąb. Mężczyźni 
nie zdążyli go jeszcze usunąć i choć drzewa rosły tu rzadziej, gęste, kłujące zarośla 
uniemożliwiały ominięcie przeszkody. W najwęższym miejscu pień sięgał Shari 
prawie do bioder. Usiadła, zbierając spódnicę sari, i ostrożnie przerzuciła nogi 
na drugą stronę. Gdy jej stopy dotknęły ziemi, spod pnia smyrgnęła ciemna 
błyskawica. Dziewczyna odskoczyła odruchowo, równie spłoszona jak wąż. 
Nie zdołała zachować równowagi, gdy kikut drobnej gałązki przytrzymał jej 
sari. Upadła, obijając sobie boleśnie prawe biodro. Serce kołatało jej w piersi. 
Nie znosiła węży i… O, bogini, a jeśli coś stało się dziecku? Podniosła się z trudem, 
przeszła na próbę kilka kroków. Boli, ale nie jest źle, oceniła. Przycisnęła rękę do 
brzucha, uspokajając oddech. Otrzepała ubranie, obejrzała. Tkanina była lekko 
przetarta od szorstkiej kory, a gałąź zostawiła niewielkie rozdarcie. Nic, czego 
nie dałoby się zgrabnie załatać i zamaskować. Żeby tylko… Błagam, bogini!…

Wystarczyło zwolnić kroku, gdy zbliżyła się do pierwszych chat, i lekkie 
kuśtykanie stało się niezauważalne. Trudniej przyszło jej oderwać dłoń od 
brzucha, na którym kompulsywnie kreśliła znak Kafti-Taalik. Nie chciała jed-
nak, by ktoś nabrał podejrzeń co do jej stanu. Uśmiechnęła się z wysiłkiem do 
pracującej w ogrodzie sąsiadki. Na szczęście po drodze nikt jej nie zagadywał. 
Jak się spodziewała, Hayk czekał już w domu. Spojrzał na nią badawczo.

– Coś się stało? – Podszedł i ujął jej twarz w wielkie, spalone słońcem dłonie.
– Nie wiem… – wyszeptała, unikając jego wzroku. – To znaczy, przewróciłam 

się w lesie, boli mnie biodro, ale nie wiem… – Nie dokończyła, bojąc się mocy 
wypowiedzianych słów. Wtuliła się w jego szeroką pierś, poczuła znajomy, bez-
pieczny zapach męskiego potu i otaczające ją silne ramiona. Wszystko musi być 
dobrze, musi być dobrze… Dłoń Hayka zsunęła się w dół jej pleców.

– Moje biedactwo… Tu boli? Czy tu? – powiedział figlarnym głosem, gładząc 
najpierw jedno biodro, potem drugie.
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Delikatna, zwykła pieszczota sprawiła, że Shari zaczęła się nieco rozluźniać. 
Gdy jednak Hayk czułym gestem pogłaskał jej brzuch, tama puściła i dziewczyna 
rozszlochała się, kurczowo wczepiając się w męża.

– Już dobrze, maleńka, już dobrze. Ach, te ciążowe humorki! Aram mnie 
ostrzegał. No, pokaż te łezki. – Głos Hayka wciąż był pogodny, a uśmiech nie 
schodził mu z twarzy, gdy całował jej mokre policzki. Nie rozumie, zdała sobie 
sprawę Shari, on nie rozumie. To… To lepiej, nie ma potrzeby go martwić. Przecież 
na razie nic się nie dzieje. Na razie… Przeszył ją dreszcz i znów całym ciałem 
przylgnęła do swojego mężczyzny, chłonąc jego ciepło, siłę i spokój.

– Odgrzeję ci dhal. – Wysunęła się wreszcie z jego objęć. – Aż tak nie 
boli – dodała z nieco wymuszonym uśmiechem, gdy zrobił gest, jakby chciał 
ją zatrzymać.

Po kolacji położyła się jednak, wsłuchując się w swoje ciało. Czy  brzuch 
rzeczywiście jest lekko spięty, czy tylko się jej wydaje? Hayk krzątał się 
po obejściu, oporządzał zwierzęta. Przez przymknięte okiennice wpadało fio-
letowe światło zmierzchu, rechot żab napływał z oddali. Najlepiej będzie już 
pójść spać, nie rozmyślać. Podniosła się z posłania, zapaliła lampkę oliwną. 
Wyszła na podwórko. Letni wieczór pachniał dymem z palenisk, trawą i oborni-
kiem. Bezpieczna codzienność. Skierowała się do niewielkiej łaźni za domem. 
Po kilku krokach poczuła, że pobolewanie w brzuchu przestało być złudzeniem. 
Nasiliło się, gdy usiadła na wypolerowanej desce i mocz spłynął strumieniem. 
Obmywając się, spostrzegła smugę krwi. Zrobiło się jej słabo, a świat zawirował 
przed oczami. Wstała, przytrzymując się ściany. Na miękkich nogach wracała 
przez podwórze.

Płomień lampki migotał, gdy Shari drżącą dłonią stawiała ją obok lustra. 
Oparła się o szafkę i patrzyła w swoje odbicie. Skóra barwy ciemnego miodu 
nawet w ciepłym świetle zdawała się poszarzała, rozszerzone lękiem piwne oczy 
stały się ciemne jak noc. Czarne włosy spływały wzburzonymi falami aż do łona, 
w którym jej maleństwo być może walczyło teraz o życie. Czerwona wstęga sari 
przecinała na ukos żółte choli z krótkim rękawkiem, zupełnie jak pokryte krwa-
wym pyłem ulice przecinały ruiny złotego miasta bogini. Shari wsłuchiwała 
się w swój drżący, miarowy oddech, patrząc w oczy małej dziewczynki, która 
dawno temu widziała błyski ognistych ptaków Kafti. W zwierciadle babci, nigdy 
w swoim.

Powoli wyplątała się z długiego pasa materiału, przebrała w koszulę nocną 
i trzęsącymi się rękami założyła miesięczne szmatki. Skuliła się na łóżku, 
odwrócona do ściany, na której wisiał haftowany obraz bogini. Gdy Hayk wrócił, 
udawała, że śpi. Leżała jednak bezsennie, szepcząc modlitwy, jeszcze długo 
po tym, jak po cichu wsunął się pod koc i przytulił do jej pleców.
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***

– Shari, dobrze się czujesz? – Głos Hayka wyrwał ją ze snu. Ciepła dłoń 
przesuwała się po włosach i policzku. – Już późno.

Podniosła się na łokciu i rozejrzała nierozumiejącym wzrokiem, aż jej spoj-
rzenie padło na lustro. Przypomniała sobie. Powinna wstać, przyszykować 
śniadanie… Bała się poruszyć.

– Tak… To znaczy… Chyba jestem osłabiona… – wyszeptała.
– Ech, synu, już zamęczasz mamusię? – Hayk pokręcił głową z niby to surową 

miną, a potem pogłaskał jej brzuch. Spięła się mimowolnie. – Poleż sobie, już 
jadłem. – Pocałował ją i wyszedł.

Shari otuliła się kocem, chowając się jak w kokonie, i tak trwała przez dłuższy 
czas, bojąc się wstać. W końcu usiadła ostrożnie, uniosła koszulę i zajrzała. Szmat-
ki były czyste. Odetchnęła głęboko i wreszcie odważyła się stanąć. Powoli poszła 
do łaźni. Już w połowie drogi poczuła lekki ból w podbrzuszu, a rozbierając się 
od razu zauważyła czerwone ślady. Nim skończyła poranną toaletę, ból stał się 
wyraźniejszy, a krwi pojawiło się więcej. Znów zrobiło się jej słabo.

– MaaTaalik, iritan Taalik, harrani dewi san, harrani fidi san, gori kan Lik
Taalik, gori kan KaftiTaalik – szeptała starożytną modlitwę brzemiennych, 
 jakiej nauczyła ją babcia Nena, razem z opowieścią o Lik-Taalik, losie bogini. 
Tą prawdziwą opowieścią, skrywaną przed mężczyznami, którym obce było ko-
biece brzemię, a którzy chcieli mieć nad nim władzę. – MaaTaalik, iritan Taa-
lik…

Z policzkami mokrymi od łez, na nogach, które ledwie ją niosły, dotarła do 
domu. Wolno, jakby jej ciało oblepiała gęsta maź, udrapowała sari najprościej, 
jak się dało, i wyszła z nadzieją, że zastanie Mali. Dobrze, że nie ma Hayka. Bogi-
ni, co ja mu powiem?… Ukradkiem otarła twarz, pochyliła głowę. Żeby tylko nikt 
się nie zorientował…

– MaaTaalik, iritan Taalik…
Dom akuszerki był blisko, ale nawet ten krótki spacer okazał się sporym 

wysiłkiem. Mali uśmiechnęła się, otworzywszy drzwi, zaraz jednak spoważniała 
na widok zbolałej miny Shari. Bez słowa odsunęła się, wpuszczając ją do środka. 
Wśród zapachu suszonych pod powałą ziół, w ciepłym blasku paleniska i przy 
tej drobnej, ale emanującej siłą, bezpieczeństwem i mądrością kobiecie, dziew-
czyna poczuła, jak cały jej lęk i ból rozpływają się i wylewają strumieniem łez, 
których nie musi już hamować. Mali objęła ją i przez chwilę kołysała w ramio-
nach.

– Co się stało? – zapytała w końcu, odsuwając się nieco.
– Jestem w ciąży – zaczęła Shari, ale dalsze słowa nie chciały przejść przez 

ściśnięte gardło.
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– No, to chyba nie jest powód do płaczu – Mali uśmiechnęła się leciutko. – Hayk 
na pewno bardzo się ucieszy. – Ujęła podbródek dziewczyny. – Popatrz na mnie 
i powiedz, co się dzieje.

Shari przełknęła ślinę, wzięła głęboki oddech.
– Wczoraj upadłam i… i… krwawię…
Mali spoważniała.
– Połóż się, obejrzę. – Wskazała leżankę z podpórkami na nogi. – Od 

kiedy wiesz?
– Niedługo będzie trzecia pełnia.
Akuszerka uniosła brwi.
– I nie przyszłaś wcześniej? Hayk wie?
– Tylko o ciąży.
Mali odsłoniła brzuch dziewczyny i delikatnie go uciskała.
– Macica ładnie powiększona. Zobaczymy szyjkę. Połóż tu nogi, o tak, 

i podciągnij spódnicę. Umyję tylko ręce.
Shari zaczęła się trząść, gdy akuszerka odchyliła zabrudzone szmatki, 

a potem palcami rozchyliła płatki jej joni, której dotąd dotykał tylko Hayk.
– Wiem, że to nieprzyjemne, skarbie, ale muszę wiedzieć, co się tam 

 dzieje. – Mali badała ją przez chwilę. – Krew jest jasna, to niedobrze, ale może to 
tylko malutka ranka w środku. Szyjka na razie trzyma. Będziesz musiała leżeć, 
żeby się wszystko zagoiło. Dam ci zioła. Właściwie od razu zaparzę ci porcję. 
Poleż sobie, a ja przygotuję.

Głos Mali był pewny, kojący, ale dziewczyna nie mogła się uspokoić, drżenie 
całego ciała wciąż nie ustępowało. Nie odzywała się, wsłuchana w krzątaninę 
przy palenisku. Mali mówiła trochę do siebie, a trochę po to, by zająć nieco myśli 
wystraszonej pacjentki.

– Rumianek, przeciwskurczowy. O, trochę do kubka, trochę do woreczka. 
Robię ci od razu mieszankę, będziesz piła trzy razy dziennie. Najlepiej, żeby 
Hayk robił ci te herbatki, przynajmniej przez kilka dni, a ty wstawaj  tylko 
za potrzebą. Liście malin, na wzmocnienie macicy. Pokrzywa i przywrotnik 
przyhamują krwa wienie. O, i melisa, żebyś się uspokoiła. Łatwiej ci będzie 
zasnąć, a to teraz najlepsze, co możesz zrobić. Zajrzę do ciebie po południu. Wró-
cisz teraz do domu, a ja powiem Haykowi. – Zerknęła na dziewczynę. – Nie rób 
takiej przestraszonej miny, kochanie, musi wiedzieć, jak ci pomóc – powiedziała 
miękko. – To dobry chłopak, zajmie się tobą. Dobrze, że wie już o ciąży. Jest 
w polu?

Shari skinęła głową. W myślach wciąż rozbrzmiewało jej: „to niedobrze”, 
„malutka ranka”… Reszta docierała do niej jak przez mgłę, ale słowa: „po wiem 
Haykowi” wyrwały ją z odrętwienia. Przecież Hayk… On się tak zmartwi… Tak 
bardzo się ucieszył, że wreszcie będą mieli dziecko, czeka na syna… A jeśli 



43

Agnieszka Gniewek

będzie zły, że nie uważała? Nigdy się na nią nie złościł, ale… Wiedziała przecież, 
że nie powinna chodzić do Tik-Taalik.

– Pij powoli. – Mali przysiadła na leżance, podając jej gorący napój. – Jak to 
się stało, że upadłaś? Mocno się uderzyłaś? – zapytała, jakby odgadła jej myśli.

– Przechodziłam przez to zwalone drzewo, wąż mnie spłoszył. Stłukłam 
 biodro – wyszeptała dziewczyna.

Twarz akuszerki spochmurniała.
– Shari, czy chodziłaś do ruin? – Nie doczekała się odpowiedzi. Pacjentka ty-

lko spuściła wzrok. – Oj, Shari, Shari… – Pogładziła ją po ramieniu. – No nic, trze-
ba mieć nadzieję. Musisz leżeć, to bardzo ważne. I żadnych ciepłych okładów 
na  brzuch, nawet gdyby bolało. Pij napary. I jedz, musisz mieć siłę. Powiem 
Haykowi, żeby poprosił siostrę o pomoc. Nie wymiotujesz? Chwała bogini, nie 
osłabniesz mi, i zawsze to mniej wstawania. – Uśmiechnęła się krzepiąco. – Jesz-
cze wszystko może być dobrze.

Mali długo odprowadzała Shari wzrokiem. Jeszcze mogło być dobrze, to 
prawda, więc nie chciała odbierać jej nadziei. Ale nie chciała też dawać fałszywej. 
Miała złe przeczucia. Mocne uderzenie w biodro mogło poważnie naruszyć 
łożysko, a na to żadne zioła i leżenie nie poradzą. Poza tym… Pamiętała, jak stara 
Nena martwiła się o wnuczkę. Ta urocza, ale nieco dziwna i zamknięta w sobie 
dziewczynka sprawiała wrażenie, jakby widziała i czuła więcej, niż inne dzieci. 
Nenie wyrwało się kiedyś, że mała chyba dostrzega odbicia jej ptaków w lustrze. 
I ganiała często do ruin. Jeśli teraz znowu ciągnęło ją do Tik-Taalik… Może tylko 
szukała bliższego kontaktu z boginią, ale może i ona podskórnie czuła to, czego 
obawiała się jej babka… Mali westchnęła ciężko. Musi porozmawiać z Haykiem, 
przygotować go.

***

Shari szła odrętwiała, nie potrafiła nawet wyszeptać modlitwy do bogini. Mali 
nie zapewniła jej, że będzie dobrze, powiedziała tylko, że może być  dobrze. 
A Shari nie umknęło przecież, że twarz Mali spochmurniała, gdy usłyszała, 
gdzie i jak doszło do upadku. Akuszerka wiedziała, że jest źle. Ona sama też to 
czuła. Całe ciało zdawało się krzyczeć alarmem, choć brzuch nie bolał jeszcze 
zbyt mocno. Gdy wróciła, dom wydał się jej bardziej pusty, niż zwykle, jak gdy-
by zniknęło z niego życie, które przecież jeszcze nawet do niego nie zawitało. 
Położyła się i pełna obaw czekała na powrót Hayka. Co powie? Zapatrzyła się 
w wiszący nad łóżkiem obraz. Ten sam, na który z niepokojem zerkała babcia 
Nena, pytana o „śliczne kolorki”, a który później podarowała Shari w prezencie 
ślubnym. Misternie wyhaftowana ręką babci postać Taalik z ptakiem mieniła się 
intensywnymi barwami. Nici nieznacznie tylko zblakły, mimo upływu wielu lat. 
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Kafti zdawał się zrywać do lotu, by uciec, odlecieć, nie opuszczał jednak nigdy 
bogini. Został na zawsze.

Shari przypomniała sobie tę noc, gdy po raz pierwszy usłyszała opowieść 
o Lik-Taalik. Noc pierwszej pełni po jej pierwszej miesięcznej krwi, gdy 
przechodziła dziewczęcy rytuał włączenia we wspólnotę kobiet i poznała 
wszystkie prawdziwe opowieści o bogini. Teraz niemal widziała babcię siedzącą 
wśród kolorowych poduszek, rozrzuconych na miękkich skórach zaścielających 
podłogę Czerwonego Namiotu. Ciemność rozjaśniało ledwie tlące się ognisko 
obłożone kamieniami, pachniało kadzidłem z drzewa sandałowego. W każdą 
pełnię spotykały się tam wszystkie kobiety z wioski, by snuć opowieści o Taalik, 
o jej doświadczeniach bliskich ich sercom. Same, z dala od mężczyzn, których 
życie było tak inne, mimo że współdzieliły je z nimi na dobre i na złe, i których 
bóg, choć go czciły, był dla nich zbyt obcy. Shari po raz pierwszy mogła dołączyć 
do kręgu, a ponieważ jej matka zmarła kilka lat wcześniej, to babcia przyjęła 
rolę przewodniczki. Przekazała dziewczynce podstawową wiedzę, jaka miała 
być jej potrzebna w drodze do dojrzałości. Starsze kobiety kolejno opowiadały 
o różnych epizodach z życia bogini. Najważniejsza ze wszystkich opowieść, 
o Lik-Taalik, przypadła babci. Shari zamknęła oczy i wsłuchała się w kochany 
głos, który sięgał do niej teraz przez czas i śmierć.

„Gdy bogini Taalik, co znaczy Ta, Która Daje Życie, ujrzała żyzną dolinę 
u podnóża wulkanu Hik-Hari, ukochała ją, jako sobie podobną. Zapragnęła 
napełnić ją życiem bogatszym i bliższym jej samej, niż tylko mnogość roślin, 
zwierząt i ptaków, jaką wydała dotąd dolina. I tak pojawił się lud Hik-Harini, 
pierwsze boskie dzieci, stworzone, a nie zrodzone, a bogini umiłowała je, one 
zaś umiłowały ją. I zbudowały piękne, złote Tik-Taalik, Miasto Bogini. Żyły 
w nim szczęśliwie, radując swą panią i matkę.

Aż stało się tak, że w trzewiach ziemi zbudziło się Przedwieczne Zło 
i czeluści potężnego wulkanu Hik-Hari zawrzały, wstrząsając całą krainą  Taalik 
i osnuwając ją dymem. Bogini zaś, brzemienna za sprawą małżonka swego, 
boga Indy, przybyła, by ocalić swój lud. Stanęła nad krawędzią krateru i mocą 
swą próbowała zatrzymać Przedwieczne Zło. Ono jednak walczyło wściekle, 
wznosząc coraz to większe słupy ognia, chcąc zagarnąć dla siebie nie tylko całą 
dolinę, ale i niebo nad nią. Boska moc przepływała przez ciało Taalik, czerpiąc 
ze źródła swego w jej życiodajnych lędźwiach. I kiedy życie zmagało się ze 
śmiercią, moc jęła się wyczerpywać, aż brakło jej dla maleńkiej istoty poczętej 
z miłości boga Indy. Bogini jednak nie potrafiła przestać walczyć o to, co tak 
ukochała, nie odstąpiła swych pierwszych dzieci, stworzonych, a nie zrodzo-
nych, by ratować to, które rozwijało się w jej łonie. I tak dokonał się Hadż-Taalik, 
Wybór Bogini, krwawy wybór matki. I gdy reszta mocy wyrwała się z niej z ko-
rzeniami, ognisty ból przeszył jej ciało, rozrywał jej łono, krzyk zaś wznosił 
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się wyżej, niż płomienie wulkanu. Wody porodowe spływały po udach wraz 
z krwią, która syczała, skapując na rozpaloną ziemię. Gdy zaś dziecię wysunęło 
się z niej, mieściło się w dłoni. Bogini spojrzała na nie przez łzy i rzuciła je 
w czeluść wulkanu, by spłonęło i odrodziło się w płomieniach. I tak ulatująca 
z dziecięcia iskra życia wzbiła się w niebo, odradzając się z ognia i krwi jako 
ptak o ognistych skrzydłach, boski Kafti. I wzniósł się nowo narodzony ptak 
wyżej, niż cała wściekłość Przedwiecznego Zła, i zdusił je i zgładził, aż ucichło 
i zaszyło się głęboko, płomienie zaś obróciły się w pył.

I tak dokonał się Lik-Taalik, Los Bogini, która straciła owoc łona swego. 
Oddała życie, którego pragnęła najmocniej, za życie, które ukochała pierwszą 
miłością. Nie wszystkie jednak dzieci ocaliła, część jeno uszła przed gorącym, 
krwawym pyłem, jaki pokrył na wieki złote Tik-Taalik. I tak trwają ruiny, w nich 
zaś, miast pierwotnego ludu, żyją ptaki stworzone na podobieństwo pierwszego 
Kafti, i nie ma ich nigdzie więcej na świecie, bo do życia potrzebują krwa wych 
popiołów pokonanego Przedwiecznego Zła. I podobnie lud Hik-Harini, nie mogąc 
żyć w swym mieście, nie umie jednak żyć z dala od niego, trwa więc w cieniu 
uśpionego, lecz potężnego Hik-Hari. Prawdziwy zaś Kafti-Taalik nie odstępuje 
swej matki i niesie ona ze sobą wszędzie i na zawsze swój ucieleśniony ból, 
 swoje dziecię pierwsze i ukochane.

I dała dobra bogini tę opowieść kobietom, by je pocieszyć w ich lik-Taalik 
i w ich hadż-Taalik. W mądrości swojej zachowała ją jednak przed mężczyznami, 
nie ich to bowiem jest brzemię i nie zrozumieją go oni, niektórzy zaś pragnęliby 
zawłaszczyć je dla swojej władzy nad kobietami. I tak stało się, że dla mężczyzn 
boski Kafti jest symbolem zwycięstwa, dla kobiet zaś symbolem ceny, jaką 
za zwycięstwo trzeba zapłacić.

I dała bogini kobietom rytuał fidi-Kafti, by oddawały swe utracone dzieci 
płomieniom. Dzieci zaś odrodzą się jako bezcielesne Kafti-Taalik i będą przy 
 swych matkach, dopóki te nie będą gotowe pozwolić im odejść. A i wtedy cienie 
ich zostaną, choć niewidzialne, bowiem dziecko zawsze zostawia w matce swą 
cząstkę, tak żywe, jak i martwe.”

***

Skurcz w podbrzuszu wybudził Shari ze snu, w którym bogini o twarzy młodej 
babci Neny stała na brzegu krateru, przed nią zaś wznosił się słup ognia. Jęknęła 
mimowolnie, a Hayk przypadł do niej.

– Zbudziłaś się, maleńka. Jak się czujesz? – Ścisnął jej rękę i przytulił do swo-
jego policzka.

– Jeszcze nie wiem. – Skrzywiła wargi, próbując się uśmiechnąć.
– Zaparzę ci zioła, dobrze?
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Shari skinęła głową, choć właściwie nie chciała, by od niej odchodził. 
Widziała jednak, że bardzo potrzebował coś zrobić, by pomóc. Jak długo spała? 
Jak długo czuwał przy niej, przejęty i bezradny? Cieszyła się, że Mali powiedziała 
mu o wszystkim, że sama nie musi nic mówić. Już rozumiał, bał się razem z nią 
o ich maleństwo. To kobiece brzemię, ale przecież dziecko jest ich wspólne, a on 
jest po prostu dobry, taki dobry, i jest przy niej… Oczy jej się zaszkliły. Następny 
skurcz przeszył ciało. Hayk o coś pytał, ale nie słyszała wyraźnie. Odetchnęła, 
gdy napięcie puściło. Ronię, pomyślała. Bogini, nie…! MaaTaalik, iritan  Taalik, 
harrani dewi san, harrani fidi san, gori kan LikTaalik, gori kan KaftiTaalik. 
 Matko Taalik, brzemienna Taalik, chroń moje łono, chroń moje dziecię, oszczędź 
mi swego losu, oszczędź mi swoich ptaków. MaaTaalik… Kolejny skurcz. 
Ściągnięta lękiem twarz Hayka tuż nad nią. Wspomnienie barwnych cieni w lus-
trach i w tafli wody. Czy dlatego je widziała? Już dawno zrozumiała, że to Kafti-
Taalik babci Neny, było ich chyba kilka. Powinna jednak widzieć je tylko matka 
i tylko na początku. Nie ona, nie ona… Czy to dlatego, że ona też?…

– Sprowadź Mali – wyszeptała, gdy ból ustał. Hayk wypadł z domu, nie 
zamykając drzwi.

Czuła silne parcie na pęcherz. No, tak, wypiła przecież spory kubek ziół 
na pusty żołądek. Odczekała, aż następny skurcz pozwoli jej wstać, wyciągnęła 
spod łóżka zostawiony tam na wszelki wypadek nocnik. Zdąży, nim przyjdzie 
Mali, zaraz położy się z powrotem. Czuła, że szmatki przesiąkły, gdy tylko się 
podniosła. Do naczynia spłynął czerwony rzadki płyn. Wody!, dotarło do Sha-
ri, i w chwilę później wysunęło się z niej coś miękkiego. Zgubiłam je, bogini, 
zgubiłam moje dziecko!

***

Mali zastała ją skuloną na podłodze, z mokrym zawiniątkiem ze szmatek 
w dłoniach i z pustymi oczami. Przyklękła, otoczyła ją ramionami i kołysała, 
jak kołysała wcześniej tyle innych kobiet. Hayk zapewne odchodził od zmysłów, 
ale musiał poczekać. Teraz ważna była tylko Shari – mała, nieco dziwna dziew-
czynka, która przeczuła swoje lik-Taalik. Może stara Nena miała rację z tymi 
cieniami, które widywała jej wnuczka? Mali nigdy nie słyszała, by jakakolwiek 
kobieta zobaczyła Kafti-Taalik innego niż własny, ale… W tej dziewczynie było 
coś, co kazało jej uwierzyć. Nie tylko w opowieści Neny, ale i swoje przeczu-
cia, że to wcale nie koniec. Och, bogini, ale ciężaru to ty jej nie ujęłaś, oj, nie, 
pomyślała. Mam nadzieję, że masz w tym jakiś zamysł. Ty, która zawsze niesiesz 
pocieszenie, nigdy nie oceniasz żadnego hadżTaalik, która wszystko rozumiesz. 
Dlaczego nałożyłaś na to dziecko takie brzemię?

– Ono jest takie piękne, Mali… – usłyszała.
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– Wiem, skarbie.
– Ma już rączki i nóżki, tylko takie maleńkie… Ale ja je zgubiłam, Mali, 

zgubiłam… Chciałam się tylko załatwić, ale je zgubiłam… – Głos Shari był nie-
naturalnie spokojny, zamyślony.

– Wiem, kochanie, to zawsze tak jest. Gdybyś nie wstała, po prostu bolałoby 
dłużej, nic więcej. Nie mogłyśmy już mu pomóc.

– Dlaczego, Mali, dlaczego?
Na to pytanie Mali nigdy nie miała odpowiedzi.

***

Shari nie wiedziała, jak przeżyła poprzedni dzień i całą noc. Pamięć spowijała 
mgła, przez którą przebijał się tylko ból i obraz maleńkiego człowieczka w jej 
dłoni. Jak Hayk to przyjął? Pamiętała jego ramiona tulące ją w nocy, ale pamiętała 
też pustkę, gdy zostawała sama. Może ból wyganiał go z domu. Jego ból? Jej ból? 
Może uciekał pod gwiazdy, które pozwalają odetchnąć pełną piersią, nie duszą 
i nie przygniatają.

Jej gwiazdy nie ujęły ciężaru, za to słońce rozpuściło mgłę i Shari zobaczyła, 
że świat nadal istnieje, a ona, ku swemu ogromnemu zdumieniu, jest w stanie 
się w nim poruszać. Z samego rana wygoniła Hayka w pole. Nie mogli tak tkwić 
w milczeniu, przytuleni, bojąc się na siebie spojrzeć. Odetchnęła z ulgą, gdy 
wyszedł i mogła zająć się prostymi, domowymi pracami. On zapewne czuł się 
podobnie, zbierając znajome narzędzia, z którymi wiedział, co zrobić.

W południe zajrzała Mali. Zaproponowała, że pójdzie z nią do lasu, ale Shari 
wolała odprawić rytuał sama. Ani przez moment nie miała wątpliwości co do 
wyboru miejsca. Poczekała na ciepłe światło popołudnia i skierowała się ku Tik-
Taalik. Drzewa pachniały tak samo, gałązki z takim samym chrzęstem pękały 
pod jej stopami. Nawet ptaki nie brzmiały inaczej. A jednak wszystko było już 
inne. Wspięła się na powalony dąb, uważając, by sari nie zahaczyło o korę. 
Tu, bliżej podstawy, nie było już zdradliwych kikutów. Nie było też czego się 
przytrzymać. Ciało miała jeszcze osłabione, niepewnie stawiała kroki na pniu. 
Wreszcie zsunęła się, przedarła między obnażonymi korzeniami, aż dotarła do 
ziejącej w ziemi głębokiej rany. Tu umarło to, co przyniosło śmierć jej dziecku.

Niebezpiecznie było rozpalać ogień w tym miejscu, ale drewno było wciąż 
wilgotne, nie zajmie się łatwo. Shari wykopała niewielkie zagłębienie, obłożyła 
kamieniami. W środek wsypała trochę drobnych, suchych gałązek i liści, 
wsunęła skrzyneczkę z plecionki. Skrzesała ogień.

– MaaTaalik, hok Taalik, veseni fidi san, jorpeni Katfi san, narmeni dewi san. 
Matko Taalik, bolesna Taalik, przyjmij dziecię moje, przyślij Kafti mego, spraw, 
niech ukoi się łono moje. MaaTaalik, hok Taalik…
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Płomienie powoli tańczyły wokół brzegów trumienki, zajmując wreszcie 
i ją samą.

– Mirkani Ashay, fidi san, tanni AshayKafti san. Żegnaj Ashay, dziecię moje, 
witaj Ashay-Kafti mój.

Ogień wypełnił już całą przestrzeń między kamieniami, iskry wzbijały się 
coraz wyżej. Shari czuła na skórze gorące powietrze, nie odsuwała się  jednak. 
To było jej dziecko, jej maleństwo, a ona chłonęła je w siebie z powrotem. 
Płomienie buchnęły wreszcie ostatnim zrywem, obróciły się w pył i opadły. 
Nad wygasłym ogniskiem unosił się zaś ptak o złocistej główce, skrzydłach 
mieniących się czerwienią, pomarańczem i żółcią, i fioletowo-różowym ogonie, 
spływającym kaskadą delikatnych piór. Shari wyciągnęła rękę, lecz nie wyczuła 
nic, najmniejszej choćby zmiany w fakturze powietrza. Nie zauważyła łez, które 
toczyły się po jej policzkach. Tak bardzo chciała przytulić tę iskrę życia swego 
dziecka… Tej łaski jednak mądra bogini nie dawała.

Nowo narodzony Ashay-Kafti przysiadł na jej ramieniu, gdy po długim czasie 
podniosła się z klęczek. Z jeszcze większym niż przedtem trudem przedzierała 
się przez korzenie, wspinała na pień. Szła ścieżką ostrożnie, jakby niosła naj-
kruchszy skarb. Gdy zbliżyła się do zabudowań, ptak wzleciał między korony 
drzew, a Shari ze zdumieniem ujrzała, że dołączają do niego kolejne i kolejne. 
Płynęły nieprzerwaną wstęgą, wylatując z okien niemal wszystkich domów 
i nadciągając od strony cmentarza. Ciche, bezcielesne. Nieprzeliczone mrowie 
straconych szczęść i nieszczęść. Shari kręciło się w głowie. Tak wiele, tak wiele…! 
Bogini, tak wiele!

Agnieszka Gniewek

Rocznik ‘83. Z wykształcenia psycholog i logopeda, obecnie na etacie matczynym. 
Pisała jako nastolatka, potem pogrzebała to „głupie marzenie”, ale ono uparcie nie chciało 
umrzeć, aż zmartwychwstało i próbuje sobie znaleźć miejsce między myciem naczyń 
a wiecznym „Mamo, chodź zobacz!”
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Odetchnął głęboko, chłonąc specyficzny, ciepły aromat, nadal tak upragnio-
ny, choć dobrze znany. Była tu, obok. Jest dobrze na Ziemi.

Dawniej budził go zapach tytoniu z popalanej przez dziadka fajki. 
Potem –  zapach kawy, popijanej chybcikiem przez mamę. Na studiach poran-
ki pachniały spoconymi ciałami trzech współlokatorów, czasem przypadkowo 
poznaną dziewczyną, która chciała się przekonać, jak to jest, przespać się z „kimś 
takim”. Choć może nie? Może nie kłamały, mówiąc, jak bardzo im się podoba?

Ten zapach został z nim na dłużej, gdy szukając dorywczej pracy po socjologii, 
przypadkiem znalazł zajęcie na lata. Przez impresariat jednej z telewizji trafił 
do znanego talk show, w którym opowiadał o tym, jak się żyje niewidomemu. 
Zapłacili, podziękowali. Tydzień później zadzwonił telefon. Z początku chciał 
rzucić słuchawką, jednak rozmówca był szybszy – rzucił kwotą. Taką, że już 
po kilku dniach nagrywali pierwsze sceny. I choć wtedy nikt jeszcze o tym nie 
wiedział, właśnie narodziła się jedna z większych gwiazd porno swoich czasów.

Do niczego nie zmuszał ani siebie, ani innych. Czy zmuszały go przybywające 
na koncie zera? Być może. Tak czy inaczej, układ był zdrowy i tak fair, jak tylko 
się dało w tej branży. Na tyle, że gdy po dwudziestu latach oszałamiającej karie-
ry stwierdził, że wystarczy, na pożegnanie urządzono mu wystawny bankiet 
i wręczono solidną odprawę. Miał za co żyć. Mógł nawet zatrudnić skromną 
służbę w przystosowanym do jego potrzeb domu nad wybrzeżem.

Ponownie wciągnął w nozdrza tę ulubioną mieszankę ciepła. Kto by 
pomyślał? Kto by się spodziewał, że przyjdą jeszcze i takie poranki?

Przed nimi przyszły inne. Pamiętał ten sprzed miesiąca – pachniał niepo-
kojem, poruszał ledwo wyczuwalnym drżeniem głosu służącej. Z dobiegającej 
z kuchni transmisji radiowej, przerywanej szumiącymi zakłóceniami, słyszał 
strzępki słów spikera. „Stan klęski”. „Zakaz”. „Wojsko”. „Zagrożenie”.

Kolejny poranek uderzył najpierw gęstą, ciężką ciszą, potem krzykami, 
strzałami i zapachem dymu. Krwią, w którą wdepnął, gdy trzymając się 
ściany, ostrożnie szedł korytarzem. Jeszcze ciepławą, lepką mazią,  podobno 

Poranny
Paweł Dybała

OPOWIADANIE
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czerwoną – cokolwiek to miało znaczyć. Poranek zapachniał również 
przerażonym, tytoniowym szeptem lokaja.

– Niech pan się schowa. Idą po nas.
I morzem. Pachniał też morzem. Nie słoną bryzą, nie piaskiem. Mułem. 

I śmiercią.
Ten zapach czuć było nawet spod łóżka.
Następnego ranka dom wypełniała woń lęku przed opuszczeniem niewiel-

kiego pomieszczenia pozbawionego okien, dla innych stanowiącego zapewne 
namiastkę jego świata. Kolejny rozpoczął się głodem, skrzypnięciem drzwi 
i znów: zapachem ciszy. Tym razem niczym nieprzerwanej.

Myślał, że tak zostanie już do końca. Że niosący pustkę słony szum będzie go 
budzić do końca jego dni. I że te są policzone. Dosłownie. Wiedział, ile zostało 
mu jedzenia.

O poranku, który wszystko zmienił, obudziło go poczucie czyjejś obecności. 
Zdziwił własny brak strachu. Obojętność. Może nawet radość, że wreszcie 
wszystko się skończy.

Wtedy wszystko się zaczęło.
Leniwie wyłaniając się z odmętów wspomnień, przysunął się do tej, którą 

poczuł tamtego dnia, i zanurzył dłoń w jej włosach. Zamruczała cicho. Naj-
pierw krótko, a potem bardziej przeciągle, gdy niespiesznie powiódł palcami 
ku miejscu westchnień, które czasem stawało się miejscem krzyków. Na dłuższą 
chwilę zabłądziły tam, gdzie zwykle – i jak zwykle z pomocą przyszedł im język. 

nine koepfer - unsplash.com
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Miejsce westchnień było jedno, ale droga, która do niego prowadziła, również 
nosiła to miano. Przez lata kariery nie przypuszczał, że popadnie w taką tanią 
poetyckość. Po wycofaniu się z biznesu nie wierzył, że spotka kogoś, z kim każdy 
kolejny raz będzie jak pierwszy.

Z każdym krokiem zbliżającym go do celu do jej jedynego na świecie aroma-
tu dołączały nuty podniecenia. Niekiedy ledwo muskał jej ciało, by za moment 
mocniej zaznaczyć swoje ślady na trakcie. A gdy dotarł tam, dokąd zmierzał, 
westchnienia przechodzące w jęk oznajmiły, że był to dopiero początek drogi.

W chwilach takich jak ta granice między jego zmysłami zupełnie się zacierały. 
Słyszał fale gorąca, czuł krzyki, dotykał aromatu gwałtownych uczuć – a  wszystkie 
te impulsy i tak spajały się w jedno wielkie kłębowisko doznań. Nie tylko jego.

Przyspieszyli. Razem. A potem opadli w ciszę i wtulili się w nią jak 
w  siebie nawzajem.

Wiedział, że wkrótce wstanie i wyjdzie, ale wróci – mokra, pachnąca 
złowionymi rybami, falą, solą i uśmiechem. Mułem. I życiem.

Musnął palcami łuski na jej udach i wciągnął w nozdrza szczęście.

Paweł Dybała

Ur. w 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Z wykształcenia filolog-japonista 
i językoznawca-informatyk. Ponad sześć lat spędził w japońskim Sapporo, ucząc sztuczną 
inteligencję trudnej sztuki opowiadania sucharów. Obecnie wykładowca w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad piętnastu lat 
tłumaczy mangi dla wydawnictwa J.P.F.

Współautor ponad stu publikacji naukowych w językach polskim, angielskim 
i japońskim. Pisaniem „rozrywkowym” zajmuje się od czasów liceum, jednak dopiero 
od niedawna podchodzi do niego nieco poważniej. Jego opowiadanie „Dzień człowieka” 
w 2018 roku wygrało konkurs „Pióro Metatrona”, w tym samym roku tekst pt. „Zdraj-
ca” zdobył drugą nagrodę w konkursie „Nadszaniec fantastyki”. W kolejnej edycji tego 
konkursu zwyciężyło opowiadanie pt. „Grant”. Opowiadania „Gwiazdka” oraz „Słonko” 
zostały w 2020 roku opublikowane w portalu kwartalnika „Przekrój”, natomiast tekst 
„Letzte Weihnacht” można przeczytać w antologii opowiadań świątecznych, wydanych 
w grudniu 2020 przez Wydawnictwo IX.

Od września 2019 r. aktywnie działa w prowadzonej przez Pawła Majkę Sekcji liter-
ackiej Krakowskiej Sieci Fantastyki. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Autor 
wielu prelekcji konwentowych, poświęconych tłumaczeniu oraz popkulturze Japonii.

W pisarstwie wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe – bohaterami jego  tekstów 
są takie postaci jak naukowcy i tłumacze, zaś znajomość rozlicznych języków i kultur przy-
daje się podczas tworzenia nowych ras i światów.
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Opowieść Żmija 
O tym, jak spotkał Erila, czyli początek
Jestem człekogadem, choć wolę, by wołano mnie Żmij.
 Lat dobrych kilka, jeśli nie kilkadziesiąt, męczyłem się na ziemskim  padole. 

Zdarzało mi się zmieniać skórę nie raz, choć zawsze wracałem do tej, a nie 
 innej postaci. Ludzkie ciało i gadzia dusza może i nie miały ze sobą po drodze, 
ale – pan każe, sługa musi. Stworzono mnie przecież jako strażnika porządku 
w zaświatach, a tego bez pilnowania śmiertelnych próżno wymagać. Ostatnio 
zaś ten, kto wiadomości miał jak najbardziej z pierwszej ręki, narzekał, że nie 
zgadza mu się stan martwego inwentarza. Ruszyłem więc z uporem godnym 
lepszej sprawy, by rzecz wyjaśnić.

I tak oto zbłądziłem do karczmy w miasteczku Trikban, znanym z tego, 
że w pobliżu był święty gaj i parę nienajgorszych winnic. Rad głównie z tego 
drugiego, usiadłem na stołku przy ławie, przyglądając się mniej i bardziej 
nikczemnym typkom. Oczy o skośnych źrenicach nierzadko mnie zawodziły, 
rozszerzałem więc nozdrza, by wyczuć smród tchórzem podszytych. 
Że też ten, którego szukałem, chował się w cieniu świętego dębu… Westchnąłem, 
zanurzyw szy rozdwojony język w cienkuszu. I zrzedła mi mina, bo co rusz 
krztusiłem się, a szlachetny trunek spływał po policzkach i brodzie. „Toż ci 
los” – chlipnąłem  cicho.

– Też ci uszy zwiędły?– zagadnął pochylony nad skrawkiem papieru 
chłopak. Wyglądał znajomo, ale nie wiedziałem, gdzie mogłem go wcześniej 
spotkać. – Żeby tak chociaż w pół tonu trafił, rzępoła skończony!

Słuch zgodnie z gadzią naturą był u mnie najsłabszym ze zmysłów, więc 
nie kwapiłem się oceniać zawodzącego szarpidruta. Gadatliwy znawca był 
za to odpowiedzią na moją bolączkę. Raz, że nosił mundur straży świątynnej 
z lilią na ramieniu, a to w bożym przybytku krył się przede mną gagatek. 
Dwa, że chłopak, sądząc po niewolniczych tatuażach, życzenia mógł mieć sto-
sowne do stanu. A tak na dokładkę sam to na siebie ściągnął, bo ładnie tak ob-
cych zaczepiać?

Zasada czarnego piątku
Aleksandra Bednarska

OPOWIADANIE



53

Aleksandra Bednarska

– Muzyka to nie moja rzecz – nachyliłem się i zajrzałem mu przez ramię, 
lustrując pisaninę – ale ty rymy klecisz całkiem zgrabnie, nie chciałbyś się z tam-
tym zamienić?

– Ta, może w innym powiecie – prychnął, opróżniwszy czarkę. – Zachciało 
mi się służby lepszej niż na pokojach, to mam, czego chciałem. Ale coś za coś, 
bo ślubnej samym śpiewem nie dogodzisz, a mojej zwłaszcza.

Bez słowa dolałem chłopakowi wina i stuknąłem się z nim czarką. Już miałem 
kusić go bogactwem niezmierzonym, lecz nim otworzyłem usta, podeszła do 
nas rudowłosa niewiasta. Pierś jak u gołębicy, oczko przymilnie kocie, a skóra 
mlecznobiała oblana zdrowym rumieńcem. Oj, gryzłbym ją, gryzłbym jak 
soczystą kość, i to mimo zimnokrwistych żył. Ale zaraz – dość tego! Stłumiłem 
zbyt daleko idące konsekwencje ludzkiej postaci, nim sprowadziły mnie 
na manowce.

Niewiasta położyła chłopakowi dłoń na ramieniu, mierząc mnie bacz-
nym wzrokiem.

– Eril, kochany, nie nudzisz się, co? – zaszczebiotała. – Widzę, że znalazłeś 
kompana, czy może skądś się już znacie?

– Z życia, pani, z życia. – Skinąłem z szacunkiem głową, kątem oka 
przyuważywszy uniesione brwi chłopaka. – Takie tam dzieje stare jak świat.

– No, widzisz – zwróciła się do Erila, czule gładząc jego dłoń – i bez koleżków 
jakoś ci zleciało. Jak chcesz, to siedź jeszcze, niczym się nie martw. Ja pojadę 
razem z resztą na ucztę do Jaruna, inaczej w końcu nie wypada. Nie gniewasz 
się, prawda?

– Na ciebie? Skądże – Eril skłamał nieudolnie. Żonie to nie przeszkadzało.
Ucałowawszy go w policzek, cudna sikoreczka oddaliła się wraz ze świtą 

dam w świątynnych płaszczach. Musiała być kimś dużo ważniejszym od męża. 
W duchu dziękowałem jej za wspomnienie imienia tego, któremu miałem dać 
nauczkę. Otwarła mi tym na oścież uchylone po kilku głębszych drzwi.

– Wybacz, że się wtrącę, ale swoje wiem i na złe ci nie chcę… – Zacząłem 
 ojcowski wywód. – Z tego, co słyszałem ten Jarun jak nic zrobi ci koło pióra. 

Chłopak, już wcześniej niewesoły, ściął mnie gniewnie zmrużonym okiem, 
odstawił czarkę i wstał. Choć wzrostem byliśmy sobie równi, skuliłem się mimo-
wolnie, syknąwszy, prawie jakby nadepnął na ogon, którego nie miałem. Eril już 
sięgał mi do gardła, ale poprzestał na pogrożeniu pięścią. Nie miał chęci by robić 
wokół siebie szum.

– Kłamiesz jak z nut i śmierdzisz gadem – cedził przez zęby – Jarun to parszy-
wy dziadyga, a ręce do mojej ślubnej kleją mu się od dawna, a ona… Zresztą, co 
ty mógłbyś na to poradzić?

– Coś mógłbym. Wiedz, że wielu na ziemi, a niektórzy i pod nią, marzą, by 
utrzeć mu nosa.
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– Nosa, dobre sobie, znam mocniejsze argumenty.
– Widzę. – Ucieszyłem się, widząc podatny na moją gadkę grunt. – A co 

na to żona?
– Niech cię diabli, gadzie. – Trzasnął otwartą dłonią w blat, aż zadzwoniły 

kufle i czarki. – Co będę z tego miał?
– Jedno życzenie, namyśl się więc dobrze. A tak w ogóle, to jestem Żmij.
Szelmowski uśmiech wykrzywił Erilowi usta, lecz zamiast potrząsnąć 

moją rękę, odgarnął włosy z czoła. Do samiutkiego końca nie chciał się poddać 
żmijowym czarom. Ale i od nich nie uciekał.

– To słucham. – Skinął na mnie brodą, dolewając wina. – Czym ci dokuczył 
ten wyliniały piernik?

– Opowiem wszystko, tylko obiecaj, że przekażesz Jarunowi tych parę 
słów. – Nachyliłem się Erilowi do ucha. Wysłuchał z uwagą, na koniec kiwnął 
głową. – Zanim przejdę do rzeczy, podzielę się czymś z tobą jak to z kolegą po piórze. 
Popiszesz się przed ślubną, no chyba że wolisz występy gościnne… – urwałem, 
gdy zmroził mnie wzrokiem. – No, to na początek zapytam czy masz coś przeciw 
szczurom? 

Nim zdążył odpowiedzieć, siedzący mi w kieszeni gryzoń wy-
ściubił  ciekawski nos, pisnął i bez zastanowienia wskoczył chłopakowi 
za kołnierz. 

– Mądrze. – Eril nie brzydził się gryzonia. – Grunt to się ubezpieczyć.

Opowieść Erila
O tym, jak poszedł wysłuchać wersji Jaruna

Z cytryny będzie krem,
A każda łódź ma ster. 
Ty wiesz, kto moim mistrzem,
Kiedyś dorwę cię1.

Podśpiewywałem pod nosem piosenkę zasłyszaną w karczmie. Melodia 
brzęczała mi w głowie od paru dni. Żmij miał rację, trudno ją było wyrzucić 
z pamięci. Nucenie to działało mojej ślubnej na nerwy i to tak bardzo, że wolałem 
nie pytać o powód. Widocznie był jakiś i to niebłahy.

Zamiast roztrząsać dalej, pociągnąłem za łańcuch. Znarowiony byk 
przeczuwał już swój los. Prowadziłem go pod stary dąb, gdzie gromadka 
 nowicjuszy wsłuchiwała się nabożnie w słowa mistrza. Marmurowy stół ofiar-
ny nagrzany porannym słońcem mienił się różowawo. A tam, no cóż, wreszcie 
ktoś inny niż ja sam miał odegrać rolę ofiary. Od dawna nie bawiłem się 
w latanie na posługi, ale dałem słowo, choć o godności czy honorze nie było 
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mowy. I wolałem się z niego wywiązać, jak mi świadkiem szczur wiercący się 
za kołnierzem. 

Jarun był jedną z najmądrzejszych i zarazem najbardziej działających mi 
na nerwy osób w świętym gaju. Z jednej strony przyjemnie słuchało się jego 
wywodów, bo miał nie tylko gadane, ale i znacznie więcej niż naparstek mądrości, 
którą chętnie obdzielał nawet i postronnych słuchaczy. Szkoda, że w misji krze-
wienia wiedzy często (a tak po prawdzie to zawsze) jeździł po wszystkich jak 
po łysej kobyle.

– Powiedzcie, mili chłopcy i dziewczęta, jaka jest zasada czarnego 
piątku? – Zatrzymał się na nie dłużej niż pół wdechu. – Nikt? Nic? Rąk nie widzę. 
No, a taka, że można go przewidzieć. A z czym to się je, zapytacie? Nie, nie 
 chodzi o prowiant. Sprawa wywraca wręcz żołądek. Ale większość z was sama 
tu przyszła, a tym, których rodzice wypchnęli, współczuć nie zamierzam. Bycie 
sługą bożym to nie fanaberie! Przypomnę, że i lata klepania mądrości na blachę 
na nic się zdadzą bez mocnych nerwów i pewnej ręki. To kto na ochotnika?

„Oj, gąsko” – uśmiechnąłem się ukradkiem na myśl o poświęceniu Sziry. 
Reszta strachliwego stadka zebranego pod rozłożystą koroną dębu pojęła, że nie 
warto igrać z ogniem. Nieustraszona prymuska przepchnęła się przez tłumek 
wypłoszów. Oj, nie wiedziała, co to znaczy igrać z tym wyliniałym kocurem.

– Pokaż ręce, dziecino! – zarządził władczo Jarun, szarpnąwszy jej rękę. – Oj, 
poparzysz jeszcze paluszki świętym ogniem, taka cena zaprawienia w boju. 
O czym my to, dzieci…? A tak, o tym, że wszystko co złe i dobre zapisane jest 
w gwiazdach. Ale kto z was dałby radę odmówić sobie nocnych swawoli, 
by śledzić Wielką Barkę i Drzemiącego Lisa? No, czyli nikt. Powiem wam zatem, 
jak to ugryźć, cielątka.

Skinął na mnie ręką jak na psa, którym byłem w jego oczach przez te 
przeklęte tatuaże. Chociaż w grę mogły też wchodzić pewne bardziej osobiste 
względy, bo kto go tam wie. „Słowo to jednak słowo” – pomyślałem, mocując 
się z bykiem. Zwierz szarpał się. Ledwie, bo ledwie, ale zaciągnąłem nieboraka 
na miejsce kaźni.

– Poczekajcie, dziatki! – Jarun nakreślił w powietrzu niepełny łuk, przyciągając 
wzrok słuchaczy. Mojego nie przyciągnął, bo zasapany przeklinałem obmierzłą 
mi retorykę. – Opowiem wam historię z młodości, tak ku przestrodze. Żebyście 
nie powtarzali tych samych błędów, bo zasad trzeba się trzymać. Koniec i krop-
ka. Słyszeliście o wielkiej zarazie? Trzasnęła nasz piękny kraj od morza do 
gór, wzdłuż rzek i w poprzek lasów. Zdychali możni i żebracy, a w skuteczność 
modłów czy lekarstw próżno było ufać. I pomyśleć, że gdybym słuchał uchem, 
a nie brzuchem, oszczędziłbym światu nieszczęścia. Ech, błędy młodości!

Palce drętwiały mi pod zimnym pętem łańcucha. Byk nie rozumiał ora-
cyjnych sztuczek Jaruna. Jak to przerażone bydlę, zarył kopytami w ziemię 
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i ryczał, zagłuszając początek wywodu. Za nic nie potrafiłem go uspokoić. 
 Perspektywa krwawej ofiary nie pomagała sprawie, bo nikt żywy nie cieszy się 
na myśl o nożu na gardle. Strach udzielił się też szczurowi, który piszczał mi do 
ucha, boleśnie drapiąc po karku.

Jarun ciągnął opowieść mimo ryku bydlęcia. Z dobrze poinformowanego 
źródła wiedziałem, co z lekka ubarwia, a co mocno przeinacza. I gdyby nie dana 
Żmijowi obietnica, wszedłbym mu parę razy w słowo. A tak podzielę się tym co 
wiem, tylko z zaufanymi słuchaczami.

Historia ta, cokolwiek by się Jarunowi nie ubzdurało, zaczęła się przecież 
w zaświatach.

Opowieść Żmija
O tym, jak dostał nóg
(tak zgodnie z prawdą, nie z tym, co bajdurzył Jarun)
Na zielonych łąkach Nawii czas płynął powoli. Tam też niezbornym kro-

kiem przechadzały się owieczki Rogatego Pana – cielesne duszyczki, które to 
ze śmiertelnika zachowują jedynie zewnętrzną powłokę. Wszak wszystko 
to, co za życia miały w głowie, ogrom mądrości i wspomnień, ulatuje wysoko 
aż po samo Słońce. Owieczki nie mają zatem pod sklepieniem czaszki nic ponad 
podgniły, jak i reszta ciała, móżdżek.

Lubiłem się przyglądać ich pustym oczom i okazyjnym, acz dość wido-
wiskowym popasom.

Gdy nowa duszyczka przepływała Morze Zapomnienia, wciąż rozpamiętywała 
swoje ostatnie chwile. Oj, więdły uszy od daremnych żali, szczęściem szybko 
kładziono im kres. Owieczki, wiedzione zapachem świeżo utraconego tchnie-
nia, rozrywały nieszczęśnika na kawałki. Niedługo potem z rozwleczonych 
po łące ochłapów, podnosiło się kolejne jagnię, ślamazarne jak i cała reszta. I co 
się dziwić jego niezgrabnym ruchom? Zrastało się przecież z połamanych kości 
i ogryzionego mięsa.

Piękne to były czasy. Piękne i nieskomplikowane jak mój łuskowaty ogon 
i gadzi pysk, które przyszło mi stracić dla dobra sprawy większej niż ja sam.

Wtedy żyłem jeszcze w błogiej nieświadomości. Nie rozumiałem, po co 
ludziom tyle wypustek i kończyn. Mnie niepotrzebne były nogi i ręce, ani też 
odstające od pyska uszy czy nos. Od zarania dziejów oplatałem swoim ciałem 
tron usadowiony w korzeniach przedwiecznego dębu. Na nim zaś siedział sobie 
i myślał, a czasem po prostu siedział, sam Rogaty Pan – Welesz. Poza owieczkami 
byłem mu jedynym, a co za tym idzie – ulubionym towarzyszem.

Miało się to jednak nieodwracalnie zmienić i dziś do końca nie wiem, czy aby 
na lepsze.
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– Nie wij się tak, żmijku mój srebrzysty – zawołał Welesz. – Musimy pomówić.
Znęcony smakołykiem z wypatroszonej myszki, raz-dwa wynurzyłem się 

z labiryntu korzeni.
– Wieje nudą aż strach – ciągnął mój pan. – Nowych owieczek mi mało.
Zasyczałem w odpowiedzi, bo czego oczekiwać po żmiju, choćby i ten 

pomieszkiwał w zaświatach? Gardło miałem w końcu gadzie, nie człekowate, 
a język długi i rozdwojony na końcach.

– Olśniło mnie! Jak grom z nieba… Albo i nie! Jak maczuga, co zależnie od 
zamachu albo w głowie poukłada, albo ją w drobny mak rozwali. Wiesz, do cze-
go zmierzam?

Szczerze mówiąc, brak kolejnej myszki i przydługawa gadka nużyły powo-
lutku. Już miałem dać nura w czeluści kryjówki, kiedy pan Welesz chwycił mnie 
za łeb. Palce drugiej dłoni zanurzył sobie głęboko w ustach, z nich zaś wyciągnął 
piszczącego żałośnie szczura. Nie po to wcale by rzucić mi go na pożarcie.

– Zrobimy zarazę – mówił natchniony, głaszcząc wyrywającego mu się gryzo-
nia. – Krótką, a treściwą. Co trzeci śmiertelnik zejdzie, co drugiemu się zachoru-
je. I wiesz co, żmijku, moja tęczowa łuseczko? Dam ci nogi i ręce, i ludzką postać, 
wszystko czego trzeba, żebyś to plugastwo rozniósł. Pomoże ci sprytny szczur, 
co go żadna franca tknąć nie śmie, nawet i ta, co świat na łopatki położy. A teraz 
posłuchaj: znajdziesz jednego takiego, przydybiesz i zmusisz, żeby oddał duszę. 
Czemu akurat jego? Tak mi się uwidziało spojrzeć w niebo i czynić ojcowską 
wolę! Ale po swojemu. Cena nie gra roli. Zaświecisz blaszką dukata czy inną 
drobnostką i jakoś pójdzie.

Nim syknąłem na zgodę, moim łuskowatym ciałem wstrząsnął spazm. 
Nie dajcie sobie wmówić, że zmiennokształtność, nawet wspomagana boskim 
zaklęciem, jest bezbolesna.

„Gwiazd trzeba słuchać, choćby i pod ziemią” – pocieszałem się, cierpiąc ka-
tusze przemiany.

Opowieść Jaruna
O tym, jak prawie wypełnił wolę nieba
Z wyrocznią nie ma żartów, moi mili, zwłaszcza w przypadku nowicjuszy. 

Czekałem więc, aż mądrzejsi ode mnie potwierdzą to, co zapisane w gwiazdach, 
bardziej przyziemną wróżbą.

– Hryś Flisak! Jak nic on! No, przypatrz się, chłopcze! Widać to zagięcie jelit 
względem wątroby. Ktoś inny powiedziałby, że krwotok, ja mówię, że znak.

Mistrz Rojd nie cackał się ze mną, dziatki. Wypatrzywszy we 
wnętrznościach kury potwierdzenie proroctwa, zamachał mi zakrwawiony-
mi flakami pod nosem. Treść żołądka podeszła do gardła, aż poczułem w us-
tach gorzkawy posmak. Splunąłem tak, żeby mistrz nie widział, wstyd byłoby 
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inaczej. Nie dość, że za młodu byłem jąkałą, to co rusz wychodziła ze mnie 
słabość charakteru.

– A co ty nadworny pisarczyk, że tak sobie skrobiesz?! – Rojd nadal grzebał 
w kurzym brzuchu. – Jak się wrogowie połapią, to wszystko o kant dupy potłuc, 
chłopcze! Co tak siedzisz i kwitniesz? Leć do wybrańca i przekonuj go do tego, 
co słuszne!

– A-a-ale tak s-s-sam? – zafrasowałem się.
– A co, za rączkę cię potrzymać, Jarunku? I żadnej straży, bo to sekretna  misja! 

No, już! – Rojd machnął utytłaną we flakach dłonią, a ja poleciałem przed siebie 
pomny, że raz czy drugi ukarał moją opieszałość tym, co nawinęło się pod rękę.

Do domu wybrańca gwiazd był dobry kawałek drogi, goniłem więc jak sza-
lony. Inaczej, zgodnie z ułożeniem planet i konstelacji, mogły mnie ubiec siły zła.

Stary Hryś Flisak na starość zdziczał i znielubił śmiertelnie każdego poza 
sobą samym. Małą fortunę zbitą na handlu zbożem, schował tak dobrze, że jego 
potomstwo za żadne skarby nie mogło położyć na niej łapy. Takiego skąpca 
przekląć to mało, moje dziatki. Powykręcany reumatyzmem Hryś żył samotnie 
w skleconej z drewna i słomy chatce. I tam też miałem nadzieję go znaleźć, gdy 
zdyszany i mokry od potu pukałem do jej drzwi.

– Czego tam?
– N-n-niebo w-w-w-as w-y-ybrało… – wyjąkałem z przejęciem, ledwie stojąc 

na trzęsących się z wysiłku nogach. – P-p-przypadnie w-w-wam z-a-a-szczyt…
– W dupie mam zaszczyty! – Stary Hryś nie przyjął dobrze nowiny. – Nie 

dam złamanego grosza na te wasze bałwany! Banda zdzierców-darmozjadów, 
psiamać!

– K-k-kiedy b-o-o-go-wie ż-żądają…
– Żądać sobie mogą, ale nie mojego złota! Własnym gnojkom skąpię, 

to myślisz, że Wielkiej Macierzy dam? A takiego!
– N-n-nie o z-z-złocie m-o-owa…
– Daruj, pędraczku. – Starzec skorygował aspołeczną postawę. – Wlazł i  drzwi 

za sobą zamknął!
Przestąpiwszy próg chaty Hrysia, poczułem odór, który od razu zagrał 

na nosie wydelikaconemu żołądkowi. Smród potu niezmywanego miesiącami, 
jeśli nie latami, pomieszany z wiszącym w powietrzu kurzem dusił, aż znów 
poczułem mdłości.

Izba, o dziwo, wyglądała biedniej i puściej niż to, do czego byłem przyzwy-
czajony. A trzeba wam wiedzieć, że w tamtych czasach, podobnie jak i wy dzieci, 
miałem tylko kawałek podłogi i przykrótką derkę, nic ponadto. U Starego Hrysia 
był za to koślawy zydelek i woniejący podobnie do reszty izby barłóg.

– To gadaj, do czego mnie tam wybrali? – Zarośnięty jak pustelnik Hryś 
podał mi rękę, którą uścisnąłem z niemałym obrzydzeniem.
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– D-do n-najwyższego p-poświęcenia.
– A po ludzku tak?
Odetchnąłem głęboko, co zemściło się smrodem wiercącym w nosie. 

Ale nie było rady, tylko tak mogłem choć na chwilę pozbyć się nieszczęsnego 
poplątania języka.

– Jako najbardziej zasłużonego członka wspólnoty – mówiłem głosem 
chwilowo pozbawionym wstydliwej przypadłości – bogowie wybrali was 
na ofiarę całopalną, która to zapobiegnie wojnie lub zarazie. Co do tego, co 
nas może spotkać, rada musi się jeszcze porozumieć. Pewne jest jedynie, 
że będzie  krwawo.

– Że co? Mam się dać spalić jak truchło i to w kwiecie wieku? Na łeb żeście pou-
padali!

– T-tak p-po p-prawdzie t-to n-najpierw o-ofiarę s-się p-patroszy…
– Aż mi szkoda, że cię za próg wpuściłem, zboczeńcu! Kto przy zdrowych 

zmysłach zgodziłby się na tak plugawy los?
– W-wasze p-poświęcenie u-uchroni n-nas od m-moru i p-pożogi – wyjąkałem, 

tracąc wiarę w misję. – K-kroniki i l-lud n-nie z-zapomną!
– Smolę ich wszystkich! Widzisz te ręce? Nimi się wszystkiego dorobiłem i ani 

ich, ani reszty ciała nie oddam na spalenie! I co, że żyję skromnie? Nie  znaczy, 
że mi się na tamten świat spieszy!

Zrezygnowany skuliłem głowę w ramionach. Gotów byłem pokłonić się 
gospodarzowi pachnącemu gorzej niż zaśmierdziałe onuce i wrócić do mistrza 
 Rojda. Za spalenie pierwszej poważnej misji jak nic trzepnąłby mnie laską jeśli 
nie truchłem wróżebnego ptaka.

I pewnie wyszłoby to na dobre i waszemu mistrzowi i reszcie świata. 
Ale za młodu pycha podpowiada różne rozwiązania, ot taka już kolej rzeczy. 
Nie gardźcie więc lekcjami pokory.

– No, nie bocz się, robaczku. Pewnie tylko latasz na posługi jakiegoś 
szurniętego wróżbity. Dam ci innego Hrysia Flisaka. O ile mnie pamięć nie myli, 
w tych waszych przepowiedniach jest tylko imię wybrańca?

Z nadzieją w oczach pokiwałem głową. Oddaliła się sroga wizja laski mistrza 
Rojda smagającej mnie wzdłuż przedziałka.

– Wiedziałem, że się dogadamy. Widzisz, pędraczku, dorobiłem się w życiu 
trzech sensowych synów i jednego bękarta. Ktoś tak nieudany nie może być mój, 
nawet jeśli mylili nas od tyłu, nim posiwiałem. Weź sobie tego durnia. Nikomu 
go nie szkoda, a mnie już najmniej. Jedyny pożytek z tego wypierdka to chyba to 
nieszczęsne imię. I pomyśleć, że po dziś dzień złościłem się za nie na jego matkę.

– C-co d-do p-profesji…?
– Żarty sobie strugasz? Każdy z moich synów to flisak, jak i mój ojciec i dziad. 

Co my państwo na włościach, żeby się rozdrabniać na sto fachów? No, śmigaj do 
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doków w Tornie. Znajdziesz tego pętaka tam, gdzie sprzedają najtańsze piwo, 
mętne i w kolorze szczyn.

Westchnąłem nad tym uśmiechem losu, bo wyprawa do miasta powiatowego 
zobowiązywała. Ech, gdybym wybrał pośpiech zamiast odświętnego płaszcza, 
nasz świat wyglądałby inaczej.

Opowieść Żmija
O tym, jak wodził Hrysiów na pokuszenie
(bujdy Jaruna niech wam oczu nie mydlą)
Wrzucony od razu na głęboką wodę przystąpiłem do dzieła.
Kuszenie śmiertelnych to nie igraszka, jak to sobie ubzdurał mój pan. 

Próbowałem od świtu do południa, aż zmęczył mnie próżny trud. Śmierdzący 
dziadyga nie dał się skusić niczym, co, wedle pobieżnych studiów rodzaju ludz-
kiego, miałoby go poruszyć.

Gdy zapukałem do jego drzwi jako egzotyczna piękność, kazał mi wracać, 
skąd przyszedłem. I na odchodne dorzucił, że na tak drogą dziwkę grosza nie 
wyda. Wciąż uczyłem się języka śmiertelników, więc zrozumiałem jedynie, 
że muszę wymyślić coś znacznie lepszego.

Za drugim razem, już w męskim ciele, przytaszczyłem na próg Hrysiowe-
go siedliska gar złota bez dna. Starzec rzucił okiem na podarek i roześmiał 
się w głos. Odrzekł, że ma ze dwadzieścia takich tam, gdzie nikomu z jego 
 dzieci –  darmozjadów nie zachce się szukać.

Biegałem tak, znosząc dary nad darami, roztaczając wizje najpiękniejsze 
z pięknych. Staruch zaś niewzruszony prychał i obracał się na pięcie w progu. 
Wreszcie zrozpaczony, upadłem przed nim na kolana i wybuchnąłem płaczem, 
bo to, że się zlituje, było moją ostatnią nadzieją. Brawurowo udawane cierpienie 
Hryś skwitował kiwnięciem głową.

– Był tu twój koleżka. Nie wiem, co za wyścigi urządzacie za nasz ciężko zaro-
biony pieniądz, ale… – Staruch machnął ręką. – Niech stracę! Leć do miasta, do 
doków nad rzekę i znajdź mojego syna Hrysia. Już prawie południe, więc będzie 
na tyle zalany, że dwa razy nie pomyśli, zanim ci odpowie.

– A ma ten syn jakieś ulubione miejsce? – zapytałem, pociągając nosem.
– No, tam, gdzie można jak najtaniej zachlać mordę. A teraz leć już, 

bo wyrobiłem miesięczną normę rozmów z przybłędami.
Nie miałem pojęcia, co to znaczy „zachlać” ani „morda”, lecz co sił w nogach 

popędziłem do miasta. Przemieniony w psa przemknąłem przez bramę, 
a tuż za mną szczur. Popiskując co rusz, zwołał kompanię pomieszkujących 
w zakamarkach miasta gryzoni, a te od razu wskazały nam doki.

Z tego, co wyobrażałem sobie na postawie rycin i obrazów, spodziewałem 
się zobaczyć miejsce spotkań kultur, zachłysnąć aromatami z czterech stron 
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świata. Rzeczywistość, no cóż, okazała się znacznie mniej kolorowa, nie licząc 
tatuaży na przedramionach flisaków. Zapach zaś wywracał bebechy egzotyczną 
mieszanką smrodów.

Znaleźliśmy wreszcie miejsce, sądząc po grupie zgromadzonych przed 
nim wilków morskich, zgodne z upodobaniami Hrysiowego syna. Wśród 
 pijac kich krzyków i kuksańców, skryłem się w kącie i zmieniłem w rębajłę. 
Mus to mus, trzeba było się wtopić w otoczenie, a mój kompan wcale nie ułatwiał. 
Nawet w przybytku spod ciemnej gwiazdy (lub – jak kto woli – spelunie), goście 
przychodzący z gryzoniem na ramieniu nie mieli poważania. Ech, gdyby tak 
 szczurek był papugą lub psem chociażby… Ale nie był i trudno.

Uciekłem stamtąd, zaczepiany przez typków brudnych i pyskatych jak stary 
Hryś, i zasępiony usiadłem w alejce. Tam chociaż mój towarzysz mógł wywąchać 
i pogryźć, co mu się żywnie podobało. Bez marudzenia, że choroby roznosi 
i trzeba mu miotłą po głowie natłuc.

– Sszzczurku – wysyczałem z trudno ginącego przyzwyczajenia – powiedz 
naszemu panu, że nic z tego. Nie jestem godzien niczego ponad pełzanie pod jego 
przedwiecznym tronem.

Szczur zamrugał oczami bardziej rozumnymi niż moje własne i podbiegł do 
kratki kanalizacyjnej. Piszczał i świszczał przez parę dobrych chwil, aż spuchły 
mi te odstające uszy. Gdy wrócił, nie musiał nawet parsknąć, bym wiedział, 
że nie ma pozwolenia na odwrót. Cóż, służba nie drużba.

– Ej, szczawik, dobrze w głowie masz? – Myszowaty wyrzutek, 
bo komu  innemu chciałoby się kwitnąć w alejce śmierdzącej gorzej 
od  wychodka, zamachał mi dłonią przed oczami. – Obudź się no! Spiłeś się 
czy jak?

– Smutno mi. – Spuściłem smętnie głowę.
– I mnie smutno, bracie – rozkleił się. – W kieszeni pusto, żona z domu 

wyrzuciła, a i w spelunie na kreskę dać nie chcą. Oj, ciężki los Hrysia.
Smutek przeszedł jak ręką odjął, bo oto znalazłem nieszczęśnika. Wybrańca 

znaczy się. Tak swoją drogą, podobieństwo między ojcem a synem było 
rzeczywiście uderzające. Mlasnąłem z ukontentowaniem. Zasługę mimo wszyst-
ko postanowiłem przypisać samemu sobie. Niechże Rogaty Pan wie, że szczur 
bywa pomocny, ale bez gadziego fartu niewiele by zdziałał.

– Jesteś flisakiem?– zagadnąłem.
– Ja ci tu serce na dłoni, ech…! A co, na kupca bławatnego wyglądam?
– Raczej nie. Czy mimo to chciałbyś dobić targu?
– A kielicha postawisz?
– Lepiej! Dam ci garnek złota i magicznego szczura, który zawsze przyniesie 

ci szczęście.
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– Dorzuciłbyś garść gwoździ i młotek? Łajba sama się nie załata, a wiesz po ile 
one chodzą? – Młody Hryś targował, ile mógł. A jako że wciąż chodziło o marne 
blaszki, kiwnąłem głową na zgodę. – A co w zamian? Oby nie jakieś świństwo.

– Dusza to raczej nie świństwo. – Zamyśliłem się nad ewentualną 
dwuznacznością słów. – Pohulasz przez dwa księżyce, a potem razem zejdziemy 
na wieczne pastwiska.

Młody Hryś uporu nie odziedziczył po ojcu. Nim wypowiedziałem ostatnie 
słowo, splunął na trzęsącą się dłoń, by przyklepać ofertę. Widać niesłowność 
uchodziła w jego kręgach za niepisany zwyczaj.

Z bólem serca pożegnałem szczura, który rozpiszczał się płaczliwie. 
 Rozstanie z towarzyszem przygód na ziemskim padole popsuło mi mo-
ment  triumfu. Wtem gryzoń ucichł, przywołany do porządku Hrysio-
wym kopnia kiem. Biedaczek! Łypnąłem karcąco na złoczyńcę, zwęziwszy 
źrenice. Słowo się  jednak rzekło. Szczur miał swoją misję zwiększyć pogłowie 
w zaświatach.

Nim oddaliłem się na tyle, by nie słyszeć ani głupawego chichotu Hrysia, ani 
szczura, przyuważyłem rudego oszołoma biegnącego w ich stronę. Krzyczał coś 
o wybrańcu, ofierze i innych takich, aż w końcu przestał. Raniące uszy jąkanie 
przeszło w przeciągły jęk, bo zgodnie z życzeniem Welesza, szczur użarł go 
w łydkę. Genialne w swej prostocie – flisak rozniesie zarazę po porcie, a wraz 
z tym drugim poleci ona hen daleko w świat.

„Zaczęło się” – pomyślałem, uśmiechając się półgębkiem. „I szybko 
nie skończy.”

Trochę z radości, że sprostałem zadaniu, a trochę z chęci zagłuszenia jęków 
w oddali, zanuciłem pod nosem:

Z cytryny będzie krem,
A każda łódź ma ster.
Rogaty moim mistrzem,
Kiedyś dorwę cię.

Skąd przyplątała się ta prostacka melodia, nie wiem po dziś dzień, lecz przez 
dłuższy czas brzęczała mi w głowie niczym utrapiona mucha. Wkrótce wszędzie, 
gdzie zabłądziłem podczas lat tułaczki, przekręcano jej słowa.

Opowieść Jaruna
O tym, jak przyniósł taką sobie nowinę
Chwiejąc się na nogach, wróciłem przed oblicze mistrza Rojda. Gorączka 

wysysała resztki sił nadwyrężonych próżną bieganiną. Bowiem przybyłem 
za późno, młody Hryś półgłówek sprzedał duszę siłom zła. I jeszcze ten brudny 
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szczur, którym poszczuł mnie jak piekielnym ogarem… W paru słowach – ani 
jednej dobrej wieści.

– Żółtodziobie zafajdany! – Mistrz załamał ręce. – Pal licho ofiarę Hrysia! 
Czyżbyś na domiar złego przywlókł nam zarazę?!

W odpowiedzi zgiąłem się wpół i zacząłem wymiotować. Posadzkę pod sto-
pami zalała mieszanka treści żołądka z rozwodnioną krwią. Zabolało. A potem 
zakręciło mi się w głowie. Co działo się przez następne dni, pamiętam przez mgłę, 
bo leżałem bez ducha, majacząc i wypluwając trzewia. Podobnie zresztą każdy 
w świętym gaju, kto zbliżył się do mnie na odległość mniejszą niż dwa łokcie.

Minęło tak dobre półtorej księżyca.
Hrysiowej rodziny zaraza też nie oszczędziła. Bawiące się ze szczurzys-

kiem dzieci wkrótce wypluwały krwawe flaki, aż przeszło i na matkę. Od niej 
zaraził się i piekarz, i rzeźnik, i kilku kompanów Hrysia przygruchanych dzięki 
darom żmija. Dalej poszło już szybko. Feralny gryzoń pożarł się z grupką 
 szczurów buszujących w dokach, a te kąsały zapamiętale miejscowych i przy-
jezdnych. Kilku wąsatych złoczyńców odkryło zaś w sobie chęć podróży. 
W workach  ziarna wypełniających flisackie łodzie pojechali więc do sąsiednich 
królestw. 

Powoli zaczynałem siadać na posłaniu, gdy doszły mnie plotki, że Hryś 
szuka ucieczki przed czyhającym ponoć na jego duszę żmijem. I nadarzyła 
się ku temu okazja. Natchniony przemyśleniami o kruchości żywota książę 
 Bogdal, postanowił ku chwale przodków podbić ziemie Waregów. Przyklasnęli 
mu ubożejący możnowładcy i niedobitki najemnych wojowników. Hryś, jako 
że poza przebrzydłym szczurem nie miał wiele do stracenia, zaokrętował się 
na pierwszy lepszy statek. Nie muszę wam mówić, że wyprawa skończyła się 
klęską. Obie armie przetrzebiła krwawa gorączka.

Plaga szła wraz z pobratymcami szczura coraz to dalej i dalej w świat.
Co z waszym niemądrym mistrzem? – zapytacie. Cóż, minęły dwa księżyce, 

w ciągu których, stanąłem na nogi, przyuczyłem się w sztuce lekarskiej 
i pochowałem mistrza Rojda. Po jego naukach, które okupiłem niechęcią 
do patroszenia zwierząt, pozostała mi jednak nadzieja. Mianowicie że to, 
co zapisane w gwiazdach przy odrobinie dobrej woli da się jakoś odwrócić. Albo 
załagodzić przynajmniej.

Gwiazdy te przecież już raz mnie ostrzegły, czułem więc, że warto im zaufać. 
Co do Hrysia, chciwy wybraniec niebios miał niebawem wrócić na ojczyzny 
łono. I to ja chciałem być tym, który powita go na brzegu.
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Opowieść Żmija
O tym, jak dobił kolejnego targu
(zachciało ci się dziadu, pleść farmazony, a młodzież tylko słucha)
Statek z niedobitkami wyprawy płynął spokojnie w dół rzeki.  Wymiociny 

wsiąkały w pokład, a uszy drażniło zawodzenie ptactwa. Niczego niepo-
dejrzewający Hryś pucował pokład, gdy nagle pojawił się przed nim nie kto 
inny, jak ja sam w moim śmiertelnym ciele.

– To co, miły Hrysiu? Komu w drogę…
– Nigdzie nie idę! – postawił się. 
Uważnie rozejrzałem się po łajbie pełnej dogorywających żeglarzy. Szczura 

ani śladu. Pod skórą czułem, że nie spotkało go nic dobrego.
– A gryzoń gdzie?
– Daj spokój z tą bestią! Piszczał i świszczał i każdego wokół nic tylko chciał 

użreć. Próbowałem skurczybyka zatłuc, nie dało rady. Porąbany siekierą też 
na drugi dzień wracał. Dość miałem pisku dzwoniącego w uszach, zawinąłem 
więc dobytek w chustę i zaciągnąłem się na statek. Nawet tu mnie znalazł. Ręki 
sobie uciąć nie dam, choć swoje wiem, mości księcia wyprawę też zrujnował 
tą żarłoczną mordą! Ale poszedłem w końcu po rozum do głowy, bo co ma 
wisieć – nie utonie, a co na dno pójdzie… Zamknąłem go w skrzyni pełnej 
kamieni i rzuciłem w wodę. Plusnęła jak marzenie. I póki co nie wrócił paskud-
nik jeden.

Mój wąsaty przyjaciel! Poczułem się jak wtedy, gdy owieczki Welesza 
przydeptywały mi ogon. Przepełniony wściekłością i gotów dusić i kąsać na oślep. 
Z braku jadowitych kłów, tupnąłem, sycząc, a Hryś aż podskoczył na widok roz-
dwojonego języka.

– Miałeś się nim opiekować, okrutniku! Nie wstyd ci?! Ten gryzoń uchronił 
cię przed zarazą!

– Też mi wielkie szczęście!– rzucił Hryś, nieświadom gniewu, który na sie-
bie ściągnął.

Łajba zatrzęsła się, deski pokładu zadudniły, a zza moich pleców wybiegła 
gromada krwiożerczych gryzoni. Weleszowym owieczkom i w szczurzej postaci 
trudno pohamować apetyt. Hryś w lot zrozumiał ich zamiar. Już–już wyskoczyć 
miał za burtę, ale zewsząd prychały na niego nienawistnie szczury. Nie bały się 
ani wrzasków, ani kija, którym je rozganiał i w mgnieniu oka obgryzły mu kości 
do czysta. Resztę niedobitków wraz z nieszczęsną łajbą wessał zaś wir wodny. 
Sczeźli w żarłocznej głębi. I wcale nie rzecznej, a tej kończącej się bezdennym 
lejem w zaświatach.

Gadzim zwyczajem wypełzłem na brzeg, plując szlamem, w którym 
zanurzyłem gębę. Skrzynię ze szczurem wygrzebałem przecież z pełnego 
mułu dna. Wtedy go zobaczyłem. W przybrzeżnych zaroślach czaił się rudy 
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oszołom z doków. Jak nic wysłali go tu jacyś niedzielni wróżbici, chętni igrać 
z wolą nieba i podziemi. Odgarnąłem przyklejone do twarzy włosy, błysnąłem 
zębami w uśmiechu. Skoro to od tego tu pomyleńca mój kum rozpoczął dzieło, 
czemu by tak ku pamięci nie kupić i jego duszyczki? Ot, tak symbolicznie przed 
końcem misji.

– A ty tu czego? – Podskoczywszy, stuknąłem chłopaka mokrą dłonią w ramię. 
Zaskoczony, rozdziawił gębę. – Wyglądasz na takiego, co ma problem się wygadać 
i to nie z braku mądrości pod kopułką. Niech zgadnę, czyżby połamanie języka? 
Sprawię, byś miał gadane jak pierwszej wody mistrz ceremonii. Pytanie, czy od-
dasz duszę? I czy masz coś przeciwko szczurzym ogonom?

Nim otworzył usta, by wypluć strzęp słowa, znałem jedyną możliwą odpowiedź. 
Skoro poprzedni śmiertelnik tak źle potraktował szczura, postanowiłem dać 
kolejnemu godną nauczkę. Jeden czy drugi, kto by tam rozróżniał?

– Pamiętaj – pogroziłem palcem – dwadzieścia lat i ani dnia dłużej. Inaczej 
wyrośnie ci ogon, a potem pojawi się reszta szczurzej aparycji. Niewielka to 
cena tę skromną przysługę.

Reszty mówić nie muszę, bo życie Jaruna odkąd zyskał dar wymowy płynęło 
mlekiem i miodem. I gdyby nie ta niechęć do spłaty długu, nie miałbym się do 
czego przyczepić.

Opowieść Erila
O tym, jak powiedział Jarunowi do słuchu
– … i tak to, dzieci, wasz stary mistrz oparł się żmijowi. Pamiętajcie, że mimo 

ograniczeń materiału, do wszystkiego można dojść uporem i ciężką pracą. A co 
tam, oszczędźmy dziś to biedne bydlę! Pamiętajcie o zasadach, bo grunt to nie 
tylko je mieć, ale i się ich trzymać.

„No niechby to szlag” – przekląłem, powstrzymując szarpiącego się byka 
i znacznie gorsze bluźnierstwa cisnące się na usta. Kokoszący się na karku szc-
zur o mało co nie wypadł mi zza kołnierza.

Koniec nauk. Zbiegowisko adeptów rozpierzchło się jak pozbawione pasterza 
stado. Jarun zaś niespiesznie krzątał się wokół kamiennego stołu, zawijając noże 
w aksamit. Wtedy spod jego płaszcza mignął cień, którego nigdy wcześniej nie 
udało mi się dostrzec. „Czyli jednak nie dałem słowa na darmo”– pomyślałem, 
zdusiwszy wybuch śmiechu.

– Co się szczerzysz, durniu? Do stania na warcie też się nie nadajesz? 
Czy może żonce znów zachciało się, żebyś zmienił powołanie?

– Miałem ci przekazać pozdrowienia od znajomego – uciąłem, opanowawszy 
nieco byka. Jarun wyraźnie się zdziwił. – Wpadłby chętnie pogadać o starych 
czasach, kto wie może i czasach zarazy, ale bram świątynnych nie przekroczy.
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 A te herezje to skąd? – obruszył się Jarun, sądząc po grymasie tknięty prze-
czuciem, że za dużo wiem. – Z tych szynków, gdzie zabawisz się w natchnio-
nego wieszcza?

– Mniejsza o to. – Spojrzałem na ruchliwy cień ogona i podrapałem się 
po karku. Wąsy szczura łaskotały, a zwierzak niecierpliwie przebierał łapkami, 
chętny prychnąć Jarunowi w twarz. – Popraw płaszczyk, bo a nuż ktoś inny prze-
kona się o twoim szczurzym sekrecie. Pamiętaj, że spryt sprytem, ale obiecano 
mi, że jako gryzoń będziesz tańczył, jak ci zagram. I nie bój się, klatka z lego-
wiskiem też się dla ciebie znajdzie.

Tu szczur znużony siedzeniem w ukryciu wygramolił mi się na ramię, a Jarun 
zbladł. 

– Precz stąd! – Zmieszany obciągnął płaszcz.– Bierz to bydle i wynocha!
Parsknąłem bezgłośnie, ciągnąc za sobą byka, który odzyskawszy wiarę 

w los, przestał się wreszcie opierać. Podreptałem w stronę stajni. A żeby droga 
się nie dłużyła, zanuciłem to, co wcześniej:

Z cytryny będzie krem,
A każda łódź ma ster.
Rogaty moim mistrzem,
Kiedyś dorwę cię.

– Poczekaj! – krzyknął za mną Jarun. – Skąd znasz…? Powiedział ci, do kiedy 
mam czas na spłatę?

– Myślę, że do przedwczoraj, więc ruchy! – Zdusiłem śmiech. – Brama, gdybyś 
zapomniał, jest tuż za obserwatorium.

Zakasawszy szatę i płaszcz po kolana, Jarun rzucił świątynne utensylia 
i popędził jakby go sam czort gonił. Ogonem zaprzątał sobie głowę mniej niż 
przymusem wyrównania rachunków.

Byłem zadowolony jak rzadko. Może nie wynagrodziło mi to wszystkiego, co 
miałem Jarunowi za złe, ale od czegoś trzeba zacząć. Choćby od upomnienia się 
o żmijową zapłatę.

Opowieść Żmija
O tym, jak tłum martwych owieczek dogonił pasterza, czyli koniec 
(uderz w stół, a zaświaty upomną się o swoje)
Co tam mówisz, szczurku? Że czas wracać na wieczne pastwiska? Cierpliwości, 

obskoczymy jeszcze paru nieszczęśników, a potem hajda do zaświatów. Chodź 
już, chodź, moje śliczności! Na bagnach Nawii nie będziesz musiał się babrać 
w sprawkach śmiertelników. Żadnej z tych brudnych kreatur już cię nie oddam, 
mój futrzasty!
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– Do siebie gadasz czy do szczura, Żmiju?– Eril zmarszczył brwi i wyciągnął 
rękę do gryzonia turlającego się wśród dzbanów i czarek. Szczur porwał 
kawałek skórki chleba, którym go poczęstowano, i schował się przebiegłemu 
śmiertelnikowi w rękaw. A to niewdzięcznik!

– No, ładna robota! – Klasnąłem w dłonie zirytowany z lekka. – Wyobraź 
 sobie, że twój były, pożal się Rogatemu Panu, mistrz jęczał i jęczał, gdy dobijałem 
z nim kolejnego targu. Szczegółów nie zdradzę, ale jestem kontent. I to bardzo. 
Pozostając w temacie, wiesz czego ty pragniesz w zamian?

Eril uśmiech miał raczej złowróżbny. „Oby tylko nie zechciał odebrać mi 
szczurka” – pomyślałem, mrużąc wściekle oczy. Gryzoń tymczasem wychylił 
pysz czek z rękawa, przysłuchując się bacznie czemuś bardziej zajmującemu 
niż moje wyczekujące milczenie. Jego akurat zmysły rzadko zawodziły, nawet 
na ziemskim padole.  

– Tak się składa, że jest coś, czego mi brak… – zaczął Eril. Wywód zagłuszyło 
trzaśnięcie drzwi tak silne, że aż cała buda zadrżała w posadach. Podobnie do 
reszty gawiedzi, odwróciłem się, by zganić wzrokiem sprawcę zamieszania. 
Owinięty peleryną podbitą niedźwiedzim futrem przybysz, dysząc, zdarł kap-
tur. Z czoła wyrastały mu dwa wykręcone w tył rogi.

– O panie, nie zapomniałeś o mnie! – Rozpoznawszy Welesza, rzuciłem się 
mu na powitanie. – Znalazłem gagatka i rozprawiłem się z nim, jak kazałeś. 
Daj mi tylko skończyć i z tym łachudrą…

Rogaty Pan, z trudem łapiąc oddech, uciszył mnie gestem. Posłusznie 
przygryzłem język. Tymczasem podkute buty mojego mistrza stukały 
w skrzypiącą podłogę. Chcąc uniknąć rozgłosu z racji niecodziennego wyglądu, 
pan Welesz wyszeptał zaklęcie i pstryknął palcami. Bawiący się w karczmie 
śmiertelni w okamgnieniu znieruchomieli, przypominali kamienne rzeźby, 
w których lubowali się możni.

– Cisza i spokój, jak miło! – Rogaty Pan wyrwał jednemu z biesiadników róg 
pełen miodu i pociągnął łyk. – Nikt się nie gryzie, nie chodzi w kółko jak naj-
durniejsze z cieląt.

– Chyba powinieneś tu zajrzeć w dożynki – wtrącił Eril, którego dziwnym 
trafem nie imały się czary. Syknąłem przeciągle, słusznie uczulony na takie 
przy padki. Obym nie trafił na wilka w owczej skórze…

– Żmijku, mój srebrzysty, tęczowa łuseczko! – Welesz pacnąwszy się dłonią 
w czoło. – Że też z tym tutaj zachciało ci się zadać. A tylu zwykłych, szarych dur-
ni się wokół pałęta! Nie pamiętasz go? Przecież to ten co ze sto razy już umierał 
i umrzeć nie może. No, ale może nie ma tego złego, bo i okoliczności rządzą się 
swoimi prawami. Przyda mi się i taki, co go nic nie ruszy. Po troszku jestem 
w kłopocie, Żmijku… Najpierw zaraza, potem wojny i rokosze, nim się obejrzałem 
zrobił się z tego owczy spęd. Zdeptały zieloną trawkę,  bezkopytne tumany! 
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I ani siedzieć, ani myśleć na przedwiecznym tronie. Bez mówcy  takiego jak 
Jarun nie zaprowadzę w tym chlewie porządku. Uch, tyle zmartwień, że  miodu 
na osłodę nie starczy. – Potrząsnął pustym już rogiem. – Owieczki, psiamać! 
Krok w krok za mną łażą, nawet tu przylazły. 

Świadom bałaganu, który z tego wyniknie zakasałem rękawy nie do końca 
pewien, jak walczy się w ludzkiej postaci. Do tej pory szczęśliwie dobijałem tar-
gu zanim w ruch szły argumenty toporniejsze od słów. Szczur równie poruszo-
ny, wskoczył mi na ramię i zapiszczał gotów gryźć pozbawione rozumu hordy 
umarłych. I tylko Eril spokojnie dopijał wino.

– Pomogę, ale za zmianę życzenia – odparł, postukawszy palcami w blat.
– Ech, gdyby nie to, że śmierć cię nie tknie… – Welesz z bólem serca skinął 

głową. – Czego ci trzeba?
– Ot, żeby ludzie nie mogli mnie rozpoznać, kiedy będę śpiewał. Inaczej nici 

z awansu w straży, a żonie bez tego nie dogodzisz.
– Wiesz, że mógłbym ci ten awans załatwić? Ale słowo się rzekło, jak 

skończymy, zaśpiewasz o tym już całkiem bezkarnie. – Rogaty Pan wzruszył ra-
mionami.

– Wolę to niż zbytek łaski. Inaczej, kto wie, czy nie skończę jak Jarun.
– Jak tam już chcesz. A teraz wstawaj, szykuje się jatka.
Naraz zza drzwi dało się słyszeć nieartykułowany ryk i uderzenia chętnych 

na popas rąk. Nie było czasu na strzępienie języka, bo martwy inwentarz 
wygramolił się z podziemi i krwawym korowodem brnął przez zaułki podgro-
dzia. Gotów odgryzać krnąbrnym owieczkom łby, ruszyłem tuż za Weleszem przy 
wtórze pisków szczurka. Eril został w tyle, by ściągnąć paradną kurtkę. Co jak 
co, ale z krwi na mankietach i nie tylko, dopiero musiałby się tłumaczyć ślubnej. 

– Znasz zasadę czarnego piątku, Żmijku? – Mój pan powoli nacisnął 
klamkę. – Wszystko da się przewidzieć poza własnym pechem. Ten szturcha 
zawsze tam, gdzie zaboli najbardziej. I boskość, wystaw sobie, wcale przed tym 
nie chroni.

Tak oto we trzech, choć z niemałą pomocą walecznego szczurka, zapędziliśmy 
weleszową owczarnię z powrotem na bagna Nawii. Pech z kolei gnębił każdego 
nas nadal, czasem mniej niż bardziej, bo żaden nie był na tyle cierpliwy, by 
śledzić kapryśne gwiazdy.

Aleksandra Bednarska

Z wykształcenia sinolog i antropolog, z potrzeby zarobku czepliwy kontroler, czasem 
mediator kulturowy w sporach między kolegami z pracy. Mówi w wielu dziwnych 
językach, tylko po polsku ma do powiedzenia na tyle, żeby o tym pisać.
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Zachodni wicher nawiewał tumany śniegu wprost na nasze głowy. Staliśmy 
pogrążeni w cieniu największej góry naszego świata z zadaniem, którego nie 
dokonał dotąd nikt inny, a na które z tak wielką naiwnością rzuciliśmy się my.

Rozejrzałem się wokół, obserwując moich towarzyszy. Albo raczej wrogów? 
Wtedy się nad tym nie zastanawiałem. Czując, że śmierć niedługo się o mnie 
upomni, takie błahostki jak odpowiedni dobór słów, schodziły na bardzo dale-
ki plan. Wszyscy mieliśmy ten sam cel. Tylko jedno z nas mogło go osiągnąć 
lub – co bardziej prawdopodobne – wszyscy mieliśmy zginąć.

Stałem na skraju naszego pięcioosobowego półokręgu, rozstawiono nas 
w odległości kilku metrów od siebie. Za plecami mieliśmy władców naszych 
 krajów. Stali tam dumni, z wypiętą piersią, jak bogowie podczas sądu 
pośmiertnego. Aż się chciało rzygać.

Po mojej lewej stronie stała kobieta. Ciemnoskóra, białe, długie włosy 
związane w gruby warkocz. Piękne rysy twarzy. Ciasno przylegający, skórzany 
kombinezon. Oczywiście, nigdy dotąd jej nie spotkałem, podobnie jak żadnego 
z pozostałych, ale wiedziałem, że pochodzi z kraju Kaskariot. Kraju, którego 
niemal całą powierzchnię pokrywały lasy. Kraju ludzi mądrych i znakomi-
tych myśliwych.

Za nią stał największy człowiek, jakiego widziałem w życiu. Największy, naj-
szerszy, z najbardziej zakazaną mordą, z największym bicepsem, o najbardziej 
szalonym spojrzeniu i mógłbym tak wymieniać bez końca. Przedstawiciel  Uskabi, 
kraju górników i kowali, gdzie siła była wyznacznikiem pozycji społecznej. Za to 
rozumnych? Ze świecą szukać.

Próba Hase
Marcin Nadratowski

OPOWIADANIE
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Co innego stojący parę metrów dalej przedstawiciel Haramas, kraju techno-
logicznie rozwiniętego zdecydowanie lepiej od wszystkich pozostałych razem 
wziętych. Mężczyzna – szczupły, z inteligentną twarzą, skaczący spojrzeniem 
po pozostałych. Szukał słabych punktów, bystre spojrzenie świdrowało każdego 
przeciwnika po kolei, gdy na mnie spojrzał, przeszedł mnie zimny dreszcz, ale 
nie odwróciłem wzroku.

Ostatni był przedstawiciel Arbi. Niepozorny, podstarzały, bardzo niski  facet 
z wystającym brzuchem i w podartych łachmanach. Nie pasował do reszty, 
zupełnie jakby trafił tu przez przypadek, błądząc w drodze z jednej karczmy 
do drugiej. Ale ja wiedziałem, że Arbi to handlowcy, a handlowiec – jak wiado-
mo – z tego żyje, że jest mały, niepozorny, a jak trzeba, to tak cię wydupczy, 
że nie wiesz, gdzie przód, a gdzie tył. Tego tutaj też nie można było lekceważyć. 
Nie wiedziałem, jakie ma asy w rękawie, ale wiedziałem, że jakieś ma.

Nie znałem ich imion, dlatego pozwól, że w trakcie mojej opowieści, będę 
posługiwał się nazwami państw.

Ach, no tak, byłem jeszcze ja, od tego powinienem zacząć. Ja nazywam się 
Jan i pochodzę z Polias, kraju słynącego z wysoko rozwiniętego rolnictwa i naj-
lepszych szermierzy. A spośród tych szermierzy, najlepszy jestem ja, co nie raz 
udowadniałem w turniejach rycerskich, po popijawach, a i czasami zdarzało 
mi się udowadniać sobie samemu w lustrze. Mam prawie trzydzieści lat, 
umięśnioną sylwetkę, jasne włosy i tyle w zasadzie powinno wystarczyć.

Zastanawiacie się pewnie, co my tam wszyscy robiliśmy? Stojąc pod tą górą, 
marznąc i czekając na niemal pewną śmierć? No więc tak:

Od kiedy zaczęto spisywać historię naszego świata, zawsze pięć 
 krajów – których dumnych obywateli przed chwilą przedstawiłem – toczyło 
między sobą wojny. Wojny bardziej lub mniej intensywne, pochłaniające więcej 
lub mniej ofiar. Niemniej, trwające cały czas.

Problem w tym, że żadne państwo, nie było w stanie żadnej z tych wojen 
wygrać. Przez setki, tysiące lat trwały walki, tyle krwawe, co bezsensowne. 
Front przesuwał się o kilkaset metrów na korzyść jednego kraju, żeby powrócić 
do poprzedniego stanu rzeczy po kilku zaledwie dniach.

Możni i rządzący mają jednak to do siebie, że walczyć muszą. To znaczy, nie 
osobiście. Oni walki zaczynają i kończą, zgarniają laury i tantiemy, ale na polach 
bitwy się nie pojawiają. Tam wysyłają prostych ludzi, na prostą śmierć. Władca 
musi jednak wzbudzać respekt, musi być o nim głośno. Każdy z nich marzył 
o tym, że jako pierwszy podbije inny kraj i na zawsze zapisze się na  kartach 
historii. Tak więc wojny trwały, królowie się zmieniali, byli mądrzy i głupi, 
sprytni i niedojdy, łaskawi i zwyrodnialcy. Nie miało to jednak żadnego wpływu 
na przebieg walk, które wciąż stały w miejscu.
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Kaskariot, wybitni myśliwi, są nie do zdobycia. Znakomicie wyszkoleni 
do walki na własnym terenie, wojownicy i wojowniczki niepostrzeżenie 
przemykają po lasach, które jak już wcześniej wspominałem, zajmują niemal 
całą powierzchnię ich kraju. Mają głowy na karku, ale brak im surowców, żeby 
się rozwijać. Budynki drewniane, ubiór ze skór zwierząt, które upolują. Brakuje 
kamienia i metalu, żeby oprócz niezawodnej obrony własnych terenów, móc 
zdobywać inne kraje. Największy problem – surowce.

Surowców, aż w nadmiarze mają w Uskabi. Silni, niestrudzeni mieszkańcy 
pracują po kilkanaście godzin dziennie nad wydobyciem węgla i kamienia, oraz 
odlewaniem broni. Nie brakuje im rąk do pracy, za to brakuje rozumu, żeby 
ze zdobytymi dobrami zrobić cokolwiek pożytecznego. Ich najlepszą taktyką 
obronną jest usypywanie coraz większej sterty kamieni na granicach, dzięki 
czemu rzeczywiście są trudno dostępni. Gdyby jednak ktoś ich umiejętnie 
poprowadził, to lekką ręką mogliby zdobyć każdy z pozostałych krajów.  Niestety, 
Uskabi to głównie konserwatyści, którzy nie dopuszczą do władzy nikogo uro-
dzonego poza swoimi granicami. W ten sposób od lat głupiec rządzi innymi 
głupcami, a często na tronie siada najgłupszy, za to najsilniejszy kandydat.

Głową potrafią za to ruszyć w Haramas, którego granice wypełnione 
są pułapkami, wystarczy jeden zły krok, żeby zostać przeszytym ostrzem 
wynurzającym się nagle z ziemi, albo wpaść do dołu wypełnionego wrzącą 
smołą. Jeden, sprytny człowiek miałby problem, żeby dostać się na ich teren, 
co dopiero cała armia? Kolejny solidnie zabezpieczony kraj. Są rozwinięci, 
są inteligentni, co ich powstrzymuje przed podbojami? Liczebność. Jest ich tak 
niewielu, że nawet gdyby którymś ze swoich wymyślnych urządzeń roztrzaskali 
mury okalające terytorium wroga, to nie mieliby kim przeprowadzić szturmu.

Liczebność jest za to mocną stroną Arbi. Jako handlowcy pośredniczą 
w  transakcjach pomiędzy innymi nacjami, przewożą towar, targują się, robią 
wszystko, żeby zyskać jak najwięcej, a wieczorami demolują ulice, zachlewają 
się do nieprzytomności i śpią po śmietnikach. Wszystko to oczywiście na  terenie 
innych krajów, bo własnych granic nie mają. I wydaje się, że wcale im to 
nie przeszkadza.

Za to Polias ma dłuższą granicę od wszystkich pozostałych państw łącznie. 
Pola pokrywają niemal cały kraj, który żyje właśnie z rolnictwa, ale i może 
się poszczycić najsilniejszą i najliczniejszą armią. Tylko co z tego, jeżeli samo 
 obstawienie granic pochłania niemal połowę wojaków?

W tym tkwił, tkwi i tkwić będzie problem. Bo kto tu kogo ma zdobyć? Każdy 
obroni się na swoim terenie, ale nikt nie jest w stanie skutecznie zaatakować 
pozostałych ludów. A przecież walka trwać musi.

Tak więc, o mądrzy władcy naszych państw, postanowili zrobić 
naradę.  Zebrali się na neutralnym terenie w – specjalnie na tę okazję 
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 zbudowanym – pałacu i debatowali. Straty w ludziach doskwierały wszystkim, 
walki stawały się coraz bardziej zażarte, a niestety pokój, jak już wcześniej 
ustaliliśmy, nie wchodził w grę.

Dwóch królów i trzy królowe, wszyscy tak samo pyszni, tak samo obwiesze-
ni biżuterią wartą więcej od kilkuletnich zarobków kilkunastu poddanych, tak 
samo obrzydliwi, tak samo krótkowzroczni i tak samo odpychający, wymyślili 
rozwiązanie. Nie przyszło im to łatwo, radzili niemal tydzień, a każde wysnute 
przez któregokolwiek z nich rozwiązanie zostawało ucięte przez veto któregoś 
z pozostałych. Wreszcie jednak wszyscy zgodzili się na propozycję królowej 
Kaskariot: próba Hase.

Żeby wyjaśnić, na czym polega próba Hase, muszę pokrótce przybliżyć, 
jak wygląda nasz świat.

Niemal idealnie kwadratowy kontynent otacza bezmiar wieczne 
 wzburzonych wód. Na północnym zachodzie znajduje się równina  Kaskariot, 
na południowym zachodzie, leży Uskabi, północny wschód to Haramas, zaś 
południowy zachód to moja ojczyzna, Polias. A w samym centrum konty-
nentu pasmo wysokich, śmiertelnie niebezpiecznych gór, z największym 
szczytem naszego świata – górą Kalirap. A jaskinie góry Kalirap zamieszkuje 
niedźwiedź Hase.

Śmiałkowie ze wszystkich krajów, najznamienitsi myśliwi, żołnierze, 
myśliciele – wielu próbowało zmierzyć się z niedźwiedziem, ale nikt nie 
zwyciężył, a większość nie przeżyła tego spotkania. Hase stojąc na dwóch mon-
strualnych łapach – wedle wszelkich relacji ludzi, którzy mieli nieprzyjemność 
go spotkać – mierzył więcej niż dwaj, stojący jeden na drugim, wysocy mężczyźni. 
Miał brudnoszare futro, tak gęste, że niemal niemożliwe wydawało się przebicie 
go jakąkolwiek bronią.

I właśnie na tym polegało nasze zadanie. Urżnięcie łba temu mistyczne-
mu, niepokonanemu zwierzęciu i rzucenie go do stóp swojego króla. Król 
zwycięskiego państwa oficjalnie przejmował władzę w pozostałych krajach, 
kończąc raz na zawsze trwającą od tysiącleci wojnę.

Nie wiem, jak wyglądała selekcja uczestników tego zadania w innych 
krajach, u nas król wysłał po prostu parobka do mojego domu. Przyniósł on 
opieczętowaną królewską pieczęcią wiadomość, że zostałem wybrany. Nikt nie 
pytał mnie o zdanie Musiałem zostawić swoją żonę, kochaną Marię, cudowną, 
trzyletnią córeczkę Elise, i wyruszyć w drogę, by spełnić wolę oderwanego 
od rzeczywistości władcy. W innym wypadku – wyrok śmierci na mnie, moją 
rodzinę i pewnie, siłą rozpędu, na kilku sąsiadów. Bo czemu nie? Ludzkie życie 
nigdy nie przedstawiało żadnej wartości, zwłaszcza dla królów.

Tak czy inaczej, stałem u stóp góry, niepewny czy jeszcze kiedykolwiek 
ujrzę moją rodzinę. A raczej prawie pewny, że jej nie ujrzę. Dokładałem  jednak 
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 wszelkich starań, żeby przeciwnicy nie dostrzegli strachu na mojej twarzy. 
Wszyscy wyglądaliśmy na zdeterminowanych, ba, byliśmy zdeterminowani, 
żeby zwyciężyć. Szansa jedna na milion, ale z pewnością żaden ze zgroma-
dzonych nie miał ochoty bez walki odejść z tego świata. Samo zadanie łączyło 
się oczywiście z wyeliminowaniem, czyli zabiciem, przedstawicieli pozostałych 
państw. Zwycięzca mógł być tylko jeden. Zmuszeni do morderczej walki, do 
rywalizacji dla uciechy oddalonych – jak zawsze – na bezpieczną odległość 
władców, nie mieliśmy żadnego wyboru. Musieliśmy grać w ich grę.

– Gotowi? – rzuciła od niechcenia królowa Kaskariot, która jako 
pomysłodawczyni rozpoczynała te śmiechu warte igrzyska. – Na dźwięk gongu.

Po raz ostatni spojrzałem, na pozostałych uczestników tej farsy. Widziałem 
zdecydowanie na ich twarzach, zacięcie, pełne skupienie. Jeden po drugim, 
poki wali nerwowo głowami. Ja jako ostatni.

Gdy tylko usłyszałem gong, ruszyłem sprintem do wcześniej upatrzonej 
półki skalnej, znajdującej się na wysokości kilku metrów, poza zasięgiem tych, 
którzy zostaną u podnóża. Jestem szybki i sprawny, ale na bogów, nie mogłem 
się równać z Kaskariot.

Dziewczyna zostawiła mnie za plecami na dystansie kilku metrów. Nie zdą-
żyłem nawet znaleźć pierwszego podparcia dla dłoni i stóp, kiedy ona stanęła 
na półce znajdującej się dobre pięć metrów nad tą, którą wybrałem, jako swój 
pierwszy przystanek.

Zanim udało mi się wspiąć tam, gdzie planowałem, kątem oka dostrzegłem 
Arbi, który zabawnie drobiąc kroczki, pędził do najbliższej względem jego po-
zycji startowej groty. Niezatrzymywany wszedł do pieczary. Nie dostrzegłem 
nigdzie Uskabi i Haramas. Dopiero gdy, nieco niezdarnie, wgramoliłem się 
na kawał płaskiej skały, zrozumiałem dlaczego.

Uskabi, zamiast wspinaczki na górę, po wybrzmieniu gongu rzucił się 
na  Haramas, uznając go najwyraźniej za najgroźniejszego przeciwnika. 
Obaj mężczyźni okrążali się, w postawie bojowej. Wyglądało to groteskowo. 
Jeden wielki jak – zachowując proporcje – Kalirap; drugi szczupły, smukły, 
skupiony, ale karykaturalnie niepozorny w porównaniu ze swoim ogrom-
nym  przeciwnikiem.

Haramas wysunął z rękawa coś na kształt rozsuwanej pałki. Rzucił się 
na giganta, ale tamten, mimo swoich rozmiarów, był nad wyraz sprawny. 
Usunął się z drogi niebezpiecznej broni, która ze świstem przecięła powietrze. 
Uskabi od razu przeszedł do kontrataku. Z gracją okręcił się w stronę przeciw-
nika, wyprowadzając morderczy – wydawało się – cios, ale Haramas w ostat-
niej chwili przyklęknął, unikając tym samym wielkiej jak bochen chleba pięści, 
która smyrgnęła go tylko po czubku głowy. Od razu wyciągnął z buta krótki 
nożyk, którym starał się przeciąć więzadła w stopie Uskabi, ale nie przewidział, 
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że przedstawiciel kowali, będzie miał buty wzmocnione metalowymi blaszkami. 
Ostrze ze zgrzytem zsunęło się z obuwia, ku zaskoczeniu myśliciela.

Olbrzym nie potrzebował niczego więcej. Splatając palce obu dłoni, jak 
do modlitwy, wyprowadził błyskawiczny cios, z góry na dół, zupełnie jakby 
odrąbywał niewidzialnym kilofem kawał skały, co pewnie robił przez całe 
życie. Czaszka Haramas pękła z trzaskiem po uderzeniu o kamieniste podłoże. 
Widziałem kawałki mózgu, wypływające z dziury w czaszce, niczym obleśne, 
pełzające robale.

Uskabi, po zabiciu przeciwnika skierował wzrok w moim kierunku. Jego 
paskudną twarz zdobiły kropelki krwi. Uśmiechnął się do mnie z żądzą mordu 
w oczach i wskazał palcem.

„Ty będziesz następny” – tylko tak dało się zinterpretować jego gest. 
Następnie, niespiesznym krokiem, ruszył wzdłuż góry, nie wspinając się jednak, 
prawdopodobnie w poszukiwaniu łatwiejszego podejścia. Zniknął poza moim 
polem widzenia.

Obserwacja walki Uskabi z Haramas prawie kosztowała mnie życie. Patrząc 
na potyczkę rozgrywaną na dole, sam otrzymałem nagły cios z góry.

Kaskariot, siedząca na występie skalnym kilka metrów nade mną, próbowała 
zastrzelić mnie z łuku. Przeżyłem tylko dzięki temu, że miałem na sobie kolczugę 
wykonaną specjalnie na potrzeby tego zadania. Stop metali trwałych, ale lek-
kich, żeby nie przeszkadzały we wspinaczce, uratował mi życie. Kolczudze dale-
ko było do tej, jaką miał na sobie Uskabi, wywodzący się z kraju specjalistów 
w tej materii, ale spełniła swoje zadanie.

Gdy tylko strzała odbiła się od zbroi, przysunąłem się do powierzchni góry 
i podkurczyłem nogi, żeby jak najbardziej utrudnić zadanie Kaskariot.

Nie strzeliła po raz kolejny. Najwyraźniej uznała, że nie ma na tyle czystej 
pozycji, żeby ryzykować utratą kolejnej ze strzał, których nie mogła mieć 
przecież przy sobie zbyt wielu. Nim zorientowałem się, że jestem bezpieczny, 
musiała znajdować się już kilkanaście metrów wyżej.

Rozejrzałem się wokół. W zasięgu wzroku nie odnalazłem żadnego 
z żyjących przeciwników. Kaskariot – wysoko nade mną, Arbi – Bóg wie gdzie, 
Uskabi – wspinający się gdzieś od innej strony góry, Haramas – z roztrzaskanym 
łbem, leżący kilka metrów pode mną.

Przynajmniej nie zdechłem pierwszy, pomyślałem i z ciężkim westchnieniem 
zacząłem się wspinać.
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***

Wspinaczka szła mi ciężko. Całe życie pracowałem w polu albo machałem mie-
czem, tak to już u nas było. Nawet najlepsi szermierze, po oficjalnych balach, 
na których paradowali w wykwintnych zbrojach, wśród westchnięć przedsta-
wicielek płci przeciwnej, następnego dnia wracali do pracy w polu.  Terenów 
rolnych było po prostu zbyt dużo, a nie mogliśmy pozwolić sobie – jako 
kraj – na utratę plonów. Miało to swoje dobre i złe strony. Złe to na pewno w chuj 
pracy, dobre to tężyzna fizyczna, z której zawsze byłem dumny.

Ale tutaj, w objęciach tego gigantycznego szczytu, dumnie górującego nad 
całym naszym światem, gdzie z każdym kolejnym krokiem oddychało się coraz 
ciężej, wiało coraz mocniej i było coraz zimniej, zrozumiałem, jak kruche jest 
zdrowie, siła, nastrój. Kalirap z każdą minutą wysysał ze mnie moc. Czułem 
się, jakby trawiła mnie gorączka, oddychałem płytko jak ciężko chory starzec. 
Najgorsze było jednak to, że nawet nie widziałem kryjącego się w kłębowisku 
chmur szczytu, nie napotkałem ani jednego wejścia do jaskini, które musiały się 
znajdować wyżej, a miałem coraz mniej sił.

Jak, na wszystkich istniejących i nieistniejących bogów, miałem pokonać 
tego ogromnego zwierza, który przecież żył we wnętrzu góry od setek lat? 
Jak  którekolwiek z nas miało to zrobić?

Odpowiedź nasuwała się sama. Nie planowano zwycięstwa żadnego z nas. 
My mieliśmy dostarczyć rozrywki władcom, wprowadzić odrobinę ekscytacji 
w to nudne – z ich bezdusznej perspektywy – życie. Zginiemy jedno po drugim, 
a oni wrócą do swoich olbrzymich komnat, aby po kilku dniach zapomnieć 
o kimś takim jak Jan z Polias. Nic się nie zmieni. Będzie tylko pięć kolejnych 
bezsensownych trupów. Mimo to szedłem dalej. Dla rodziny, która być może 
przetrwa, jeśli będę grzeczny.

Z podłego nastroju, wyrwał mnie odgłos przebijający się przez nieustanne 
łopotanie wiatru. Coś jak ryk, chociaż we wietrznej kakofonii, nie dało się tego 
jednoznacznie stwierdzić. Zdziwiony spojrzałem w górę.

Wejście do jaskini. Dość małej, na pewno nie zmieściłoby się tam bydle po-
kroju Hase, ale ze środka wyraźnie dobiegały zwierzęce odgłosy.

Wspinałem się od dłuższego czasu. Wziąłem ze sobą wodę, ale zapasów jedze-
nia nie dałbym rady targać. Kilka korzonków, suszona wieprzowina, wszystko to 
zjadłem na początku drogi. Przydałoby się zapolować, choć nie do końca miałem 
plan, jak podczas wspinaczki można oporządzić mięso. Miałem jakieś krzesiwo, 
więc iskrę bym wzniecił, ale tym mięsa nie upiekę, a zbocze góry nie należało 
do idealnych miejsc na szukanie opału. Tak czy inaczej, omamiła mnie perspek-
tywa świeżego posiłku i z nowymi siłami, wspiąłem się do groty. Znów dając 
się zaskoczyć...



76

Próba Hase

Gdy tylko pojawiłem się w jaskini, Kaskariot rzuciła się do ataku. Niemal 
zepchnęła mnie w przepaść, sam nie wiem, jak zdołałem się przed tym uchronić. 
Zadziałać musiał instynkt, który w ostatniej chwili, kazał mi wyciągnąć z poch-
wy nóż i wbić go w ścianę groty. Na szczęście trafiłem pomiędzy dwa głazy, 
dzięki czemu ostrze ugrzęzło głęboko. Dziewczyna, licząc, że załatwi sprawę 
prostym, bezpiecznym pchnięciem, odbiła się ode mnie, była wszak sporo 
lżejsza. Zareagowała natychmiast, odskakując w tył. Przybrała postawę bojową 
i, trzymając w ręku pałasz, nachyliła się lekko, co prawdopodobnie robiła nie 
raz, walcząc z licznymi groźnymi drapieżnikami zamieszkującymi lasy jej ro-
dzimego kraju.

Wyciągnąłem nóż, nie bez trudu, i schowałem go do pochwy. Drugą ręką 
sięgnąłem po długi miecz, który miałem schowany za plecami. Przeszkadzał we 
wspinaczce, ale nie mogłem wybrać się na tę misję bez swojego najskuteczniej-
szego oręża.

Przez dłuższą chwilę staliśmy naprzeciwko siebie, taksując się wzrokiem. 
Widziałem w jej oczach nienawiść, determinację, ale również smutek. Pewnie 
trafiła tu w ten sam sposób co ja, powodowana tymi samymi motywacjami. Nikt 
z nas nie chciał zabijać, no może poza Uskabi. Ale dużo bardziej nikt nie chciał 
ginąć ani narażać swoich rodzin na gniew rządzących. A sytuacja właśnie tak 
wyglądała. Albo zabijesz, albo zginiesz.

Niechętnie przyjąłem postawę bojową z mieczem trzymanym nad głową, 
równolegle do podłoża. Czułem spokój. Jeżeli mogłem być czegoś pewien, to 
właśnie swoich umiejętności walki bezpośredniej.

Mimo to prawie dałem się zaskoczyć. Kaskariot ruszyła nagle, markując ude-
rzenie z prawej strony, odbiła się od ściany wąskiej groty i płynnie przeszła do 
cięcia z lewej. W ostatniej chwili zablokowałem uderzenie i wykorzystując jej 
ofensywne nastawienie, odskoczyłem w głąb groty. Teraz ona stała plecami do 
przepaści, a ja miałem za plecami, na pewno nieprzyjemne w razie upadku, ale 
nie gwarantujące pewnej śmierci, skalne podłoże. Nie tracąc czasu, ruszyłem do 
przodu. Proste pchnięcie z dziecinną łatwością zostało odbite przez dziewczynę. 
Odpowiedziała kopnięciem w klatkę piersiową, które cofnęło mnie parę 
kroków, ale nie wyrządziło większych szkód. Rzuciła się do frontalnego ataku. 
Cięła z każdej, możliwej płaszczyzny. Przykucnięcie, atak na nogi. Wyskok, atak 
na głowę. Wypad w jedną stronę, w drugą. Pchnięcie z dołu, pchnięcie frontalne, 
cięcie po skosie. Prowokacja udana...

Odbijałem każde uderzenie. Szermierki uczył mnie mój, nieżyjący już, ojciec. 
Ileż to razy robił ze mnie głupka, udowadniając, że wygrywa się obroną. Jako 
buzujący emocjami chłopak, podczas treningów rzucałem się na niego, młócąc 
wściekle mieczem, pewien, że każdy kolejny cios zbliża mnie do pokonania 
ojca. W końcu nie był pierwszej młodości, od dawna nie brał udziału w czyn-
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nych walkach, skupiając się na uprawie pola pszenicy. Minęło sporo lat, zanim 
zrozumiałem, że w ten sposób nie pokonam go, nawet kiedy będzie miał sto lat.

Pierwszy raz zwyciężyłem parę dni po dwudziestych urodzinach. Ojciec 
kazał mi zaatakować, ale ja stanąłem tylko w bezruchu. Mierzyliśmy się wzro-
kiem kilka ładnych godzin. W końcu tata z pięknym uśmiechem, który tak rzad-
ko gościł na jego ustach, zadał cios.

Rozbroiłem go w kilka sekund. To był nasz ostatni trening.
Stojąc naprzeciw Kaskariot, kiedy nie udało jej się mnie zabić sprytem, nie 

miałem żadnych wątpliwości co do ostatecznego rozstrzygnięcia. Nie przegram 
tej walki. Dziewczyna była naprawdę silna, do tego szybka i w pełni zdetermi-
nowana. Ale każde kolejne pchnięcie, każdy kolejny ruch potwierdzał, że opada 
z sił. A mnie szkolił największy rycerz naszego świata. Każdy kraj miał swojego 
bohatera, w Polias był nim mój ojciec.

Gdy uznałem, że jest już wystarczająco zmęczona, zaatakowałem. Odbiła 
kilka pierwszych uderzeń, ale bez większych problemów zepchnąłem ją 
na krawędź jaskini.

– Przepraszam – szepnąłem i zadałem ostateczny cios, który przeważył jej 
środek ciężkości.

Była skazana na porażkę, ale mimo to próbowała utrzymać równowagę. 
Zamyśliłem się nad tym, jak bezsensowna jest jej śmierć. Myślałem też o tym, 
jak udanie imitowała zwierzęce dźwięki, żeby sprowadzić mnie do jaskini. 
Myślałem o tym, jak wszyscy, całą piątką, jesteśmy pionkami w grze naszych 
królów i królowych. Tak się zamyśliłem, że nie zauważyłem jak Kaskariot, 
tracąc już kontakt stóp z podłożem, lecąc w dół, ciska swoim pałaszem w moim 
kierunku, a ten znajduje prześwit w mojej kolczudze.

– Och... – rzuciłem zaskoczony bólem, krwią, nieoczekiwanym zwrotem akcji.
Upadłem.

***

Nie mam pojęcia, jak długo byłem nieprzytomny. Musiało upłynąć sporo czasu, 
bo słońce przybliżyło się do horyzontu. Rana przestała krwawić i prawie nie 
bolała. Po oględzinach stwierdziłem, że w gruncie rzeczy uraz nie był groźny. 
Przytomność straciłem bardziej przez niedobór tlenu, którego po wymagającej 
walce z Kaskariot potrzebowałem więcej, niż płuca były w stanie dostarczyć.

Mimo to, ze strzępów ubrań wykonałem prowizoryczny opatrunek i ruszyłem 
w górę.

A więc została nas trójka. Przynajmniej z tego co wiedziałem. Haramas 
zginął, zanim tak naprawdę podjął walkę, Kaskariot po upadku w przepaść nie 
miała najmniejszych szans przeżycia.
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Arbi, Uskabi, ja.
Nie mogłem mieć pewności, że tamci dwaj wciąż żyją. Musiałem jednak 

założyć, że owszem, choćby po to, by nie dać się zaskoczyć tak, jak zaskoczyła 
mnie sprytna, dzielna dziewczyna z kraju myśliwych.

Ściana góry z każdym krokiem stawała się coraz bardziej stroma. Mimo 
że moja rana nie była głęboka, to skutecznie spowalniała tempo wspinacz-
ki. Poranione dłonie chwytały coraz słabiej, kolana boleśnie obcierały się 
o skalne występy.

Do przodu pchały mnie tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wiadomo, zejścia 
z trudnych szczytów są dużo trudniejsze od wejść, dlatego mimo że wspinało 
mi się ciężko, to schodzenie urastało do rangi niemożliwości, a stanie w miejscu 
byłoby zwyczajnie głupie i nieefektywne.

Po drugie, nie mogłem stanąć przed królem z niczym. Nawet jeśli prze-
gram tę rywalizację, ktoś inny utnie łeb Hase, to jeżeli dowiodę – przynosząc 
chociażby uciętą łapę bestii – że chciałem wypełnić misję, ale ktoś inny po prostu 
mnie ubiegł, mogłem naiwnie liczyć na litość. Nie dla siebie, nie bądźmy aż tak 
naiwni, ale moja żona i córka mogły zostać oszczędzone. Za to wracając z pusty-
mi rękoma, skazałbym na ścięcie zarówno siebie, jak i moją rodzinę. Niewyklu-
czone, że nawet gdybym jakimś cudem zabił dwóch pozostałych rywali, potem 
uciął łeb gigantycznego niedźwiedzia i z tym łbem zszedł po kurewsko stromej 
górze, po czym z zachowaniem wszelkich dworskich manier, prawideł i innych 
takich, złożył ofiarę przed królem, to i tak zostanę ścięty, razem z rodziną, znajo-
mymi i chłopakami z pracy. Ale zawsze starałem się optymistycznie patrzeć 
na świat.

Zapełniałem sobie głowę takimi rozmyślaniami, żeby odepchnąć od siebie 
podstawowy problem, z którym powinienem się zmierzyć.

Byłem wyczerpany. Mięśnie odmawiały współpracy, skaleczenia dłoni 
i nóg – do niedawna ledwie uciążliwe – teraz uniemożliwiały normalne funkcjo-
nowanie.

Z trudem wspiąłem się na kolejny występ skalny. Dużo węższy niż ten, 
z którego oglądałem zmagania Uskabi z Haramas.

Położyłem się na plecach, lewa ręką zwisała za krawędź, wyciągnięta 
w kierunku bezdennej pustki, w której miałem za chwilę zginąć. Nie miałem sił 
na wspinaczkę, nie miałem sił na zejście, mogłem tylko czekać na śmierć, która 
w ten czy inny sposób, miała mnie niebawem odwiedzić. Zamknąłem oczy.

Tkwiąc w półśnie, ujrzałem Marię i Elise.
Maria to najpiękniejsza i najmądrzejsza kobieta, jaką kiedykolwiek 

spotkałem. Z jej kruczoczarnymi włosami, piwnymi oczami i uśmiechem 
błąkającym się po pełnych ustach, kruszyła najbardziej zatwardziałe serca.
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Elise, wiecznie wesoła Elise, wypełniająca nasze serca dumą córeczka. 
Zawsze skora do pomocy, kiedy wracałem do domu po ciężkiej pracy w polu, 
przynosiła mi wodę w dzbanku, siadała na kolanach i siedziała tak, dopóki nie 
usnęła. Nie oczekiwała rozmów ani niczego poza bliskością, którą starałem się 
jej okazywać najlepiej, jak potrafiłem.

Naprawdę już nigdy więcej ich nie zobaczę?
Ocknąłem się. Po części dzięki mojej rodzinie, bo świadomość, że już  nigdy 

nie pocałuję Marii i nie usłyszę śmiechu Elise, wydobyła ze mnie głęboko 
schowa ne zapasy energii.

Po części jednak przez to, że usłyszałem ponad sobą odgłosy walki.
Z trudem przekręciłem się tak, żeby widzieć, co się dzieje nade mną.
Arbi i Uskabi. Walczący na szerokim występie skalnym.
Tuż ponad nimi, wejście do jednej z jaskiń Hase.

***

Pojedynek ogromnego górnika z brzuchatym niskim kupcem w niczym nie 
przypominał pełnego gracji starcia, jakie stoczyłem z Kaskariot. W zasadzie 
ciężko było ich walkę nazwać pojedynkiem.

Półka skalna, na której walczyli, była wybrzuszona pośrodku, a zwężała się 
na obu krańcach.

Arbi, unikając walki uskakiwał przed ciosami Uskabi z zaskakującą 
zręcznością. Uskabi, człowiek gigant, ze wszystkich sił próbował dorwać 
 handlarza, ale większość jego uderzeń przecinała powietrze.

Arbi w sobie tylko znany, niezdarny sposób unikał razów, które serwował mu 
olbrzym. Przebiegł na jeden skraj występu. Uskabi, podniecony walką pobiegł 
za nim. W ostatniej chwili handlarz, schował się we wnęce pomiędzy dwoma 
głazami, znajdując oparcie na wystającym o kilkanaście centymetrów kamieniu 
ledwo tkwiącym w ścianie.

Uskabi, biegnąc na skraj zwężającej się półki, zapomniał o bezpieczeństwie. 
Gdy zrobił ostatni krok w stronę Arbi, podłoże się skruszyło, a olbrzym, tylko 
cudem, dzięki swojej sprawności, zdołał uniknąć upadku w przepaść.

Arbi widząc, co się dzieje, wyskoczył z wnęki i przebiegł przez półkę skalną 
koło oszołomionego lekko giganta. Tuż za jej granicą znalazł nieoczywiste schro-
nienie w innej wnęce, tak samo, jak zrobił to na przeciwnym krańcu.

Uskabi ruszył za nim, najwyraźniej nie ucząc się na błędach. Tym razem nie 
miał tyle szczęścia.

Wbiegając na skraj półki, skruszył swoim ciężarem podłoże. Nie miał szans. 
Runął w dół i ze wściekłym rykiem, cichnącym z każdą sekundą, zwalił się 
w nicość.
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Zostało nas dwóch.
Ja i Arbi.
Chwilę wcześniej wycieńczenie zabierało mi motywację.
Teraz? Powoli, nieśmiało spływała na mnie świadomość, że na placu boju 

pozostałem ja i człowiek, którego w każdej chwili jestem w stanie pokonać 
na każdym polu. Z drugiej strony, to samo myślał olbrzymi górnik, a przegrał. 
Musiałem mieć się na baczności.

Kaskariot, Haramas, Uskabi – wszyscy martwi, tylko dlatego, że byli lepsi niż 
inni w swoich państwach.

Arbi kilkanaście metrów nade mną.
Elise, Maria... Moje życie.
Ruszyłem w górę.

***

Momentami traciłem przytomność, niemal automatycznie i po omacku 
wspinając się na zdradziecką ścianę. Nie wiem, ile czasu upłynęło, zanim 
stanąłem na  skraju wejścia do ogromnej jaskini.

Stałem na wprost groty, próbując zebrać w sobie dość sił, aby wykonać kolej-
ny krok do przodu.

Nie wiedziałem nawet, czy w środku odnajdę Hase. Koniec końców góra 
 Kalirap pełna była tajemniczych jaskiń, grot i pieczar. Nie miałem jednak 
żadnych szans na przedostanie się wyżej. Jedyne na co mogłem liczyć, to 
fura szczęścia i odnalezienie jednego z najgroźniejszych znanych ludzkości 
drapieżników. Oczywiście rozszarpie mnie, gdy tylko zdecyduje się zwrócić 
na mnie uwagę. Jednak w sytuacji, w której się znalazłem, było to największe 
zwycięstwo, na jakie mogłem liczyć.

Włócząc noga za nogą, zrobiłem pierwszy krok w stronę wnętrza góry. 
Spodziewałem się, że po chwili spowiją mnie ciemności, ale nic takiego nie miało 
miejsca. Ogromną przestrzeń wypełniała siatka nieregularnych stalaktytów, 
stalagmitów, stalagnatów. Nacieki mieniły się jasnozieloną barwą, rzucając 
poświatę umożliwiającą bezpieczną podróż. Gdybym miał więcej sił, gdybym 
nie szedł po pewną śmierć czy to z łap Hase, czy to z wyczerpania w  przypadku 
zgubienia się w licznych korytarzach Kalirapu, na pewno doceniłbym to 
zjawisko. Zielonkawe światło mrugało lekko, sprawiając wrażenie, jakby jas-
kinia była jednym, spójnym, żywym organizmem, oddychającym, poruszającym 
się w swoim łatwym, ślamazarnym, ale nieustannym tempie. A może wcale nie 
było tak cudownie? Może mój żegnający się ze światem mózg podkolorował ws-
pomnienia, żeby nacieszyć zmysły ostatnim pięknym widokiem?
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Nie ma to większego znaczenia. Fosforyzujące wnętrze góry już na zawsze 
miało zapisać się w mojej pamięci jako jedno z najcudowniejszych wspomnień. 
Do czasu, aż natknąłem się na Arbi...

Jego ciało, nabite na ostry stalagmit, jego twarz, rozorana niemal na pół, nie 
pozostawiały wątpliwości.

Trafiłem do dobrej jaskini. Jakby na potwierdzenia moich słów, z głębi 
góry dobiegł mnie potężny ryk, od którego wszystkie włoski na moim ciele 
stanęły dęba.

Zostałem sam. Ja i Hase. Było w tym coś poetyckiego, człowiek kontra 
 bestia, najlepszy szermierz kontra najgroźniejszy zwierz. Gdybym tylko nie był 
tak zmęczony...

***

Szedłem na słuch. Niedźwiedź porykiwał od czasu do czasu i choć wydawało mi 
się, że jestem coraz bliżej, to miałem również wrażenie, że zwierzę brzmi coraz 
słabiej. Trochę bez sensu, bo niby dlaczego ten ogromny, dziki potwór, miałby 
opadać z sił? Mimo to nie miałem wątpliwości.

Kiedy Hase się nie odzywał, poruszałem się intuicyjnie. Kilka razy wcho-
dziłem do ślepych korytarzy, cofałem się i wybierałem kolejne przejścia. 
Igły  nacieków, które początkowo robiły na mnie tak ogromne wrażenie, 
z każdym  kolejnym nieprawidłowym skrętem irytowały coraz bardziej. 
 Silna wola pchała mnie do przodu, ale po dłuższym milczeniu niedźwiedzia 
i  kolejnym złym skręcie, opadłem z rezygnacją na kolana. Nie miałem 
siły wstać, nie miałem siły iść, nie miałem nawet siły się położyć.

I wtedy go usłyszałem. Niski pomruk, dochodzący z bardzo bliska, zza 
najbliższego zakrętu.

Pchnęła mnie chyba tylko ciekawość. Hase, tuż obok mnie. Jeśli mam zginąć, 
to muszę go chociaż zobaczyć.

Nadludzkim wysiłkiem wstałem z kolan.
Gdy minąłem zakręt, moim oczom ukazała się największa pieczara, jaką 

kiedykolwiek widziałem. Co prawda przez wzgląd na pochodzenie nie miałem 
zbyt wielu okazji do podróży po górach, ale nie zmniejszyło to jednak ani na jotę 
wrażenia, które zrobiła na mnie ta ogromna pustka pośrodku góry. A w samym 
jej centrum leżał on, Hase.

Ogromne cielsko o szarawym futrze unosiło się w rytm płytkiego 
 oddechu. Zwierz leżał zwinięty w kłębek, a i tak był wyższy ode mnie. 
Gdy usłyszał ruch, z trudem podniósł łeb i zamglonym wzrokiem zmierzył 
mnie od stóp do głów.  Krwistoczerwone oczy szybko nabrały ostrości. Noz-
drza poruszały się w rytm oddechu, który przyspieszył na mój widok. Hase 
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wyszczerzył ogromne, żółte kły, z których każdy byłby w stanie przeszyć moje 
udo na wylot.

Próbował rzucić się w moim kierunku, ale kiedy się podniósł, przednie łapy 
odmówiły mu posłuszeństwa i runął z hukiem przed siebie, przy okazji zrywając 
kilka stalaktytów.

Hase był ranny. Najwyraźniej Arbi miał całkiem porządnego asa 
w rękawie. Mimo to niedźwiedź nie poddawał się. Stanął na tylne nogi 
i ledwo podpierając się przednimi, ruszył w moją stronę z każdym krokiem 
nabierając rozpędu.

Wyciągnąłem z pochwy miecz, tuż przed tym, jak niedźwiedź do mnie dotarł. 
Cudem sparowałem cios, który zerwałby mi głowę. Impet uderzenia odrzucił 
mnie jednak na ścianę, a Hase, który przed chwilą miał problem z utrzymaniem 
się na łapach, niesiony żądzą krwi nie dał mi ani chwili wytchnienia.

Skoczył z monstrualną, rozwartą paszczą, chcąc wgryźć się w moją szyję. 
Usunąłem się z linii ciosu, zadając szybkie pchnięcie od dołu. Trafiłem.

Ostrze wbiło się w podbródek zwierzęcia, ale mimo że pchnąłem naprawdę 
mocno, nie utkwiło zbyt głęboko. Rozwścieczony Hase, złapał za ostrze i odrzucił 
je w głąb jaskini. Przetoczyłem się na bok, wyciągając krótki sztylet.

Niedźwiedź odwrócił się w moim kierunku i długim skokiem zniwelował 
dzielącą nas odległość. Ciął prawą łapą, na wysokości mojego brzucha, 
ale zdołałem uniknąć uderzenia. Nie zdążyłem nawet poprawić pozycji, 
gdy dołożył lewą. Ten cios, z pełnym impetem przyjąłem na ramię.

Odrzuciło mnie kilka metrów w bok. Eksplozja bólu promieniująca z pogru-
chotanych kości prawie pozbawiła mnie przytomności. Zrozumiałem, że to ko-
niec. Żegnaj Mario, żegnaj Elise. W pełni sił, ze zdrowymi kończynami miałbym 
kilka procent szans na zwycięstwo w tej walce. Ze zmiażdżoną ręką, na skra-
ju wyczerpania, z licznymi zadrapaniami, z których leniwie sączyła się krew, 
pozbyłem się wszelkiej nadziei.

Hase stanął na tylnych łapach. Dopiero wtedy mogłem mu się lepiej przyjrzeć.
Stojąc miał ponad cztery metry wysokości. Patrzył w moje oczy z nienawiścią, 

z rany, którą mu zadałem, kapały duże krople czerwonej posoki. To było jednak 
nic, w porównaniu do ogromnej dziury w brzuchu, z której wylewały się flaki, 
a jucha wypływała niczym rzeka z wodospadu.

Jak on może jeszcze żyć? I co ten Arbi mu zrobił? Wyglądało to tak, jakby 
niedźwiedź pożarł środki wybuchowe i może rzeczywiście tak było. Może han-
dlarz wrzucił mu coś do pyska i liczył, że zdoła umknąć na czas. Umknąć nie 
zdołał, ale Hase bardzo poważnie oberwał.

Gdy zastanawiałem się, jak Arbi oszukał bestię, próbując tym odciągnąć 
myśli od nadchodzącej śmierci, niespodziewanie oczy niedźwiedzia zaczęły 
przygasać. Klęknął na tylnych łapach, a następnie runął na pysk, zupełnie jak 
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za pierwszym razem, kiedy próbował rzucić się do ataku. Z tym że teraz nie 
oddychał, nie wydawał z siebie żadnego dźwięku...

Hase umarł, odraczając tym samym wydany na mnie wyrok śmierci.
Niespiesznym krokiem ruszyłem w jego kierunku. Wiedziałem, że zabił 

 handlarza, wiedziałem, że zabił tysiące ludzi, ale mimo to czułem żal.
Kalirap był jego domem, a ludzie, niczym najeźdźcy panoszyli się po jego 

 jaskiniach, tylko po to, żeby zmierzyć się z legendarnym Hase. Nic dziwnego, 
że się bronił. Nic dziwnego, że mordował. Czyż każdy z nas nie zrobiłby tego 
samego z włamywaczem nachodzącym nasz dom?

Stanąłem nad ogromnym truchłem. Niedźwiedź, choć poraniony, był piękny. 
Istny cud natury, zbezczeszczony przez największego jej wroga – człowieka.

Z bólem serca odszukałem odrzucone wcześniej przez Hase ostrze 
i zagłębiłem je w szyi niedźwiedzia. Piłowałem, piłowałem, piłowałem, ledwo 
rejestrując łzy płynące mi po policzkach.

***

Tak naprawdę do dzisiaj nie wiem, jakim cudem udało mi się zejść ze szczytu, 
z jedną ręką nienaturalnie powykręcaną, a w drugiej targając olbrzymi łeb Hase.

Co chwila zjeżdżałem po stromej ścianie, upadałem na występach skalnych, 
unikając jednak spadku w przepaść. Z perspektywy czasu, jestem pewien, że bo-
gowie maczali w tym palce – koniec końców zmieniłem cały świat, na lepsze czy 
gorsze, czas pokaże. Oczywiście tamtego dnia nie miałem pojęcia, że pisany jest 
mi taki los. Schodząc, czy też miejscami zjeżdżając ze ściany, było mi wszystko 
jedno – nie zaprzątałem sobie głowy tym, czy przeżyję.

Przeżyłem.
Stanąłem przed obliczem króla Lasko, władcy Polias, a od tego dnia również 

reszty świata. Spojrzałem w jego malutkie, wiecznie załzawione i przekrwione 
od nadmiaru wina oczy. Jego różową, okrągłą twarz pokrywał kilkudniowy za-
rost. Uśmiechnął się, przywodząc na myśl obleśną żabę.

Rzuciłem łeb Hase do jego stóp. Niedbałym ruchem ręki odprawił 
mnie, nie przydzielając mi nawet medyka, którego – bogowie mi 
świadkiem – potrzebowałem.

Ukłoniłem się dwornie i próbując ukryć obrzydzenie, odwróciłem się 
na pięcie i ruszyłem w kierunku najbliższej wioski zamieszkanej przez małe 
górskie plemię.

– To się nie godzi, na pewno oszukiwał!
– Nigdy w życiu nie uznam twoich rządów, wiejski pijaku!
– Jutro wzmocnię siły na froncie, zepchniemy was na te wasze zasrane pola!
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Nazywam się Marcin, rocznikowy trzydziestolatek, zarobiony ojciec dwójki małych 
dzieci, siłą rzeczy na pisanie brakuje czasu, ale od czasu do czasu uda mi się coś tam sklecić 
:) Czytelniczo lubię horrory, fantastykę, porządne thrillery. W książkach cenię sobie prosty 
język, z zachowaniem minimum językowej przyzwoitości, ale również używanie mowy 
potocznej. Czasami mniej znaczy więcej, przynajmniej tak widzę niektóre przekoloryzow-
ane książki.

Głosy cichły z każdym moim krokiem, potwierdzając to, co podejrzewałem 
od początku. Wszystko na nic. Śmierć wspaniałej łowczyni, myśliciela 
z  Haramas, bandyty z Uskabi, tego śmiesznego facecika z Arbi, który zabił Hase, 
wreszcie śmierć wspaniałego niedźwiedzia, którego jedyną winą było to, że miał 
nieszczęście żyć na tym samym świecie co my, głupi ludzie. Od jutra walki ruszą 
na nowo, będą ginąć kolejni niewinni mężczyźni i kobiety i tak już na zawsze.

Nie. Nie mogłem się na to zgodzić. Wtedy, z roztrzaskaną ręką, na skraju 
załamania zarówno fizycznego, jak i psychicznego, postanowiłem coś z tym 
zrobić. Gdy tylko wrócę do domu, zapewnię w jakiś sposób bezpieczeństwo 
Marii i Elise, zbiorę najlepszych ludzi, jeśli będzie trzeba, zdobędziemy zamek 
Lasko, uwolnimy nasz kraj. Potem ruszymy na inne kraje, wprowadzimy rządy 
ludzi, rządy, które nie będą nikogo dyskryminować, które zakończą wreszcie 
wieczną wojnę.

Marzyłem tak, zmierzając kroczek za kroczkiem w stronę wioski, tylko 
po to, żeby mieć jakąś motywację, nie wierząc nawet, że kiedykolwiek uda mi 
się zrealizować cokolwiek z moich planów. Czas pokazał, że rzeczywiście nie 
wszystko poszło tak, jak chciałem.

Jednak świat zmieniłem.
Ale to już inna historia.
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Przydrożne wierzby, złote pola, dachy starych, nieumiejętnie, za to uparcie 
i wielokrotnie odnawianych domostw – wszystko przypominało mu, że teraz musi 
nauczyć się pić. Podlaska wieś zdawała się nie zauważać upływu dziesięcioleci. 
Wprawdzie dachów nie pokrywała już strzecha, a zwierząt w obejściu prawie 
nie było (widać, słychać ani tym bardziej czuć), jednak na przychaciu tak jak 
dawniej kwitły łąkowe zioła, a słońce świeciło leniwie.

Indiana nie był jednak taki beztroski, na jakiego powinien wyglądać. Zostało 
mu ostatnie stworzenie do złapania. Oczywiście nie dosłownie rozumianego 
porwania, lecz złapania obiektywem ulepszonego aparatu. Przerabiał go przez 
kilka lat, dopasowywał przesłony, filtry, tak by móc uchwycić wszystkie  zmory, 
przebywające jeszcze na tym świecie. Specjalizował się na swoim własnym 
podwórku – tworzył bestiariusz słowiański (czyli Słowiariusz). Każda strona 
zawierała opis i zdjęcie demona, często z jego charakterystycznymi atrybutami, 
oznaczonymi strzałkami. Praca w fazie pisania stanowiła zupełną tajemnicę, 
zresztą kto by uwierzył w ich istnienie? Wielu współczesnych wyśmiewało 
wierzenia swych przodków, tłumacząc wszystko rozumem. Nikt już nie szukał 
Nimfy, gdy ktoś zginął w rzece, ani Leszego w lesie. W dzisiejszych czasach, gdy 
ktoś zapił i jego plony zniszczył grad, sam ponosił za to odpowiedzialność, za-
miast upierać się, że to Płanetnik zesłał złą pogodę.

À propos zapił. Indiana w swoim trzydziestopięcioletnim życiu rzadko tykał 
alkohol. Po pierwsze lubił być sobą, nie widział zatem potrzeby, by pić coś, 
co spowoduje, że będzie zachowywał się inaczej. Po drugie bał się drania i mu 
nie ufał. Kiedyś poznał, czym grozi jego krótkie, lecz intensywne towarzystwo. 
Uznał picie za ostateczność. Najpierw spróbuje inaczej.

Złapanie Gnieciucha może nie być takie proste. Obdarty, brzuchaty koleś 
w czerwonej czapeczce nie wydaje się trudnym przeciwnikiem, ale jeśli doda 
się do tego jego mordercze zapędy duszenia poprzez siadanie całym swoim 
grubym ciałkiem na klatce piersiowej ofiary, robi się groźnie. Szczególnie że, 
jak przystało na tchórza, wybiera sobie osoby łatwe i niepotrafiące się bronić. 

Słowiariusz
Ewa Chomutowska

OPOWIADANIE
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Na wsi najczęściej są to alkoholicy na kacu, próbujący przeżyć noc po spędzeniu 
całego wieczoru w spelunie przy kuflach ze złocistym napojem.

Indiana rozejrzał się wokół. Nie lubił wsi. Zdecydowanie preferował pola, 
rozdroża i mniej uczęszczane ścieżki leśne. Cóż, taka praca. To już ostat-
nia brakująca postać. Potem wyda księgę, zarobi miliony, kupi loft na dwu-
dziestym piętrze drapacza chmur w centrum Warszawy i zapomni o wszystkim. 
Sam wiedział jednak, że to nieprawda. Kochał włóczenie się po nieznanych, 
 za kurzonych duktach. Odkrywanie nowego. Wymyśli kolejny projekt i kolejny. 
Nie będzie ciepłego kominka, kapci ani fotela na biegunach.

– Co my tu mamy? – przyzwyczajony do samotności mówił do siebie.
Domy niby nowe, ale na podwórzach nadal studnie głębinowe, stodoły po-

przerabiane na garaże. Niektóre miejsca zatęchłe, jakby żywcem wyjęte sprzed 
wieków. Tylko wiedźmy, kotła i czarnego kota brakowało. Chociaż koty zaraz 
pewnie się znajdą.

Poszedł prosto do najbogatszego obejścia i poprosił o nocleg.
– Panie! A po kiego pan tu przyjechał? Z policji może pan jest? Czy jaki dzien-

nikarz? Nie lubimy tu takich… Wieś nasza spokojna…
– Wie pan, skarbów szukam, podobno tu po lasach niemieccy bogacze całe 

skrzynie pozakopywali.
– Hahaha! Dobre sobie. Myślisz pan, że tu dziki by nie zryli wszystkiego? 

Łojtam… A wejdź pan, mogę panu wynająć pokój, na górze taki. A i do knajpy 
naszej, małej, wioskowej, też na wieczór zaprowadzić mogę.

– Dziękuję.

***

Rozgościł się. Do wieczora cała wieś wiedziała już, że szuka skarbów, co ponie-
którzy już nawet łopaty powyciągali, no bo że skarbów nie ma, to wszyscy 
wiedzą, ale że jakiś obcy je znajdzie… To przecież nie może być!

Przeszedł do planu A. Zamówił sok jabłkowy w kuflu, rozmawiał, słuchał, 
a kątem oka szukał największego pijaczyny. Gdy ten, dość późno, wytoczył się 
na zewnątrz, poszedł za nim. Ustawił swoją pozycję na skraju światła latar-
ni, wzdychając, jak to kiedyś łatwiej było się wtopić w tło, bez elektryczności 
wszędzie. Czekał. I… jest! Gnieciuch pojawił się po prawie trzydziestu minu-
tach od zaśnięcia modela numer jeden. Co zdziwiło Indianę? Wyobrażeniem 
zupełnie nie pasował do wierzeń Słowian. Fakt, mały, krępy chłopaczek, ale za-
dbany, z teczką w ręku, ubrany w dziwny biały, elegancki garnitur. Bez czerwo-
nej czapeczki, chyba nie pasowała mu do stylu. Najpierw dyskretnie zbadał 
teren, po czym wdrapał się na łóżko. Przy braku reakcji, wszedł na nogi i po-
woli posuwał się w stronę szyi. Usiadłszy na klatce piersiowej, patrzył. Minęła 
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 godzina i bez żadnej przyczyny zniknął. Nie tego Indiana się spodziewał. Miało 
być duszenie, walka o życie, a tu nic. Zaintrygowało go to. Ofiara Gnieciucha 
była przecież bezbronna. A może wytrzeźwiała za szybko?

***

Dokonał kilkunastu podobnych spostrzeżeń. Podczas ostatniej obserwacji myślał, 
że się uda, już, już Gnieciuch zaczynał uderzać dłońmi w klatkę piersiową, już 
prawie po niej skakał i… Znowu zniknął. Indiana wiedział, że musi wziąć sprawy 
w swoje ręce.

Czas na plan B. Poszedł do baru i po raz pierwszy od lat naprawdę się upił. 
Zapobiegawczo zdalnie nastawił nagrywanie nad łóżkiem. Zatoczył się do domu, 
położył, świat zawirował, niewiele widział. Czuł straszny ucisk na  mostku, ale 
nic więcej. Rano zobaczył plamę wymiocin na pościeli. Obrzygał Gnieciucha? 
A co, jeśli się obrazi i nie wróci? Na nagraniu okazało się jednak, że stwór 
uniknął tej przykrej konfrontacji. Tak jak ostatnio: popatrzył, posiedział i ulotnił 
się przed wylatującym pawiem.

– O ty łachudro niemyta! Już ja cię przechytrzę. Będziesz śmiał się nad losem 
zwykłych ludzi? Myślisz, że nikt cię nie widzi, że wszyscy w trzy pupcie schlani? 
Ja ci pokażę!

***

Trochę ćwiczył, obserwował, wreszcie udało mu się do perfekcji nauczyć udawać 
pijanego – plan C. Wziął ze sobą koleżkę, który wciąż wynajmował mu pokój 
(to miało być zadanie na jeden nocleg!), wódkę w małpce i ruszyli do oberży. 
Sam pił mało, piwo pół na pół z sokiem jabłkowym, a tamtemu po kryjomu 
dolewał zawartość buteleczki. Po takiej zaprawie nieświadomemu podstępu 
obdarowanemu trudno było utrzymać się na własnych nogach i tym bardziej 
kontynuować imprezowanie. Razem, wesoło podśpiewując, udali się do domu. 

– Heniu! Ale jak ty się żonie pokażesz w takim stanie?
– Błebłebłe. – Wielkie oczy wyraziły przerażenie.
– Może ty u mnie byś pospał? Ja na fotelu obok się skulę, a ty wytrzeźwiejesz 

w godzinkę i wrócisz na dół.
– Błebłak – zgodził się ochoczo Henio, swojej żony bowiem bał się jak nikogo 

innego na świecie.
Jak ustalili, tak zrobili. Indiana nastawił sprzęt, skulił się pod kocem i starał 

nie zasnąć. Wreszcie pojawił się on – Gnieciuch we własnej osobie. Elegancki, 
w jak zawsze wyprasowanym garniturze, wypastowanych butach. Tradycyjnie 
usiadł w nogach, następnie zajął brzuch i klatkę piersiową. Aż tu nagle! Łup! Łup! 
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Łup! Zaczął uderzać dłońmi o mostek, uciskać go, prawie skakać po nim, kładł 
się, przykładał ucho… Zdjęcia wyszły piękne. Zadanie wykonane. Coś  jednak 
było nie tak. Henio nie dusił się, nie mamrotał, on… Przestał oddychać! Indiana 
wyskoczył do przodu. Gnieciuch popatrzył na niego przerażony i chyba chciał 
zniknąć, ale instynkt wziął górę. Z wielką szybkością sięgnął do swojej walizki, 
wyciągnął z niej stetoskop i strzykawkę z napisem „Adrenalina” i zagłębił ją 
w sercu Henia.

– Stóóóóój!
Niewzruszona wrzaskiem bestia znowu gniotła. Ale zaraz… To niemożliwe! 

On przecież wykonywał resuscytację. To nie skoki, nie duszenie. Gnieciuch cały 
czas czuwał nad tymi biednymi pijaczkami, a gdy któryś przesadził, ratował mu 
życie! Ta dobra istota przedstawiana była w słowiańskich mitach jako złośliwy 
gruby jegomość, dla zabawy wywołujący duszności u skacowanych ludzi. 
 Tymczasem Gnieciuch…

Tymczasem Gnieciuch, najbardziej niedoceniony słowiański demon, wyko-
nawszy swoje zadanie (Henio bowiem wziął głęboki wdech), rozpłynął się 
w powietrzu.

***

Indiana nigdy nie opublikował Słowiariusza. Byłby niekompletny bez Gnieciu-
cha, a przecież nie mógł go w nim umieścić. Nie chciał skłamać co do jego za-
miarów, ale prawdy też nie chciał powiedzieć. Co by ludzie zrobili, wiedząc, 
że mogą się upijać codziennie do nieprzytomności, bo zawsze jakiś miły Gnie-
ciuch ich uratuje? A jak kiedyś nie wystarczy Gnieciuchów? A jak się zdenerwują 
na naszą rasę i nas powybijają? Co by było, gdyby to Gnieciuchy zaczęły się 
upijać? Lepiej niechaj ludzie nadal się ich boją.

Ewa Chomutowska

Lekarz weterynarii kochająca żółwie i chomiki. Amatorsko zajmuje się tańcami 
 swingowymi, ćwiczy balet, akrobatykę sportową, żegluje, nurkuje. Jeszcze przed debiutem 
pisarskim.
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– Paniczu Eugene!
Chłopiec ocknął się, słysząc swoje imię, i odruchowo osłonił głowę rękoma. 

Spojrzał na nauczyciela, który tym razem powstrzymał się od ukarania go 
za nieuwagę. Jednak podręcznik do języka francuskiego taktycznie trzymał 
w dłoni. Widocznie usłyszał jego wezwanie za pierwszym razem, a nie – jak 
przeważnie – za dziesiątym.

– Ile razy mam jeszcze panicza upominać? – Mężczyzna się skrzywił. – Jest 
panicz nieokrzesany i buja w obłokach! Tak nie wypada młodym gentlemanom!

Młody gentelman przewrócił oczami, ale nie wyraził buntu. Pokiwał 
ponuro głową, wymamrotał niemrawe „przepraszam” i spuścił wzrok na kart-
ki podręcznika.

Nauczyciela zdecydowanie nie usatysfakcjonowała taka reakcja, lecz nie 
upominał dalej młodego mężczyzny.

Po karku Eugene’a przeszły nieprzyjemne ciarki. Chłopak poczuł na  sobie 
wzrok starszego brata. Zerknął na niego kątem oka. Christian posyłał mu 
mrożące spojrzenie.

Nie obędzie się bez kazania, pomyślał rozżalony. Że też oni nie potrafią 
zrozumieć, że w mojej głowie jest miejsce na ciekawsze rzeczy niż jakieś tam 
głupie słówka. Do czego przyda mi się słowo „kaczka” po francusku?! A jak jest 
kaczka po francusku…?

– Canard! – wykrzyknął, gdy usłyszał dźwięk uderzającego o blat podręcznika. 
Dopiero wtedy spojrzał w rozgniewane oczy nauczyciela i zaśmiał się nerwowo.

Odpowiedzialność
Julia Krzyśków

OPOWIADANIE
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– To tyle na dziś – powiedział chłodno mężczyzna. – Obawiam się, że będę 
musiał porozmawiać z waszym ojcem.

– To zrozumiałe – odparł Christian, wstając. Na jego czole pojawiła się 
charakterystyczna bruzda. – Ja sam porozmawiam za chwilę z moim bratem. 
Dziękuję panu za lekcję.

Bracia pożegnali się z nauczycielem i wyszli z salonu. Christian milczał. 
Szedł wyprostowany z dumnie uniesioną głową i rękoma splecionymi za ple-
cami. Usilnie próbował naśladować ojca. Był spadkobiercą rodu i robił wszystko, 
aby godnie się prezentować, mimo iż skończył zaledwie dziewiętnaście lat.

Młodszy natomiast został ochrzczony imieniem „Eugene” po ojcu i uważał, 
że jest to wystarczające podobieństwo. Nie lubił surowego trybu życia, jaki 
prowadziła jego rodzina. Od dziecka faszerowano braci wszelkiego rodzaju nau-
kowym bełkotem – jak określał to Eugene. Nienawidził tego. Tak jak nienawidził 
ponurej ciszy, która nastawała za każdym razem przed tego typu rozmową 
z Christianem.

Wyszli na ganek pałacyku i podeszli do balustrady. Roztaczał się stamtąd 
widok na dziedziniec. Pośrodku znajdowała się fontanna, wokół której rosły 
kwiaty. Siedziała w niej samotna kaczka, czyszcząc pióra. Żywopłot rósł wzdłuż 
drogi okrążającej centrum, która następnie biegła w dwie strony – do stajni i do 
bramy. Murek, oddzielający teren pałacyku od świata, był całkowicie pokry-
ty bluszczem.

Romantyczny widok, musiał przyznać Eugene. Jednak wolałby, aby w wodzie 
fontanny siedziała piękna nimfa, między krzewami bawiły się driady, a w stajni 
nie czekały zwykłe konie a jednorożce i pegazy. Natomiast na niebie chciałby 
obserwować lecącego smoka.

Westchnął na myśl o tych groźnych, acz majestatycznych skrzydla-
tych  gadach.

– Sprawiasz ojcu zawód – odezwał się w końcu Christian.
Eugene wywrócił oczami. No i się zaczyna.
– Nawet nie wiesz, ile musi płacić, aby nauczyciele przyjeżdżali aż tutaj.
– Jest lato! – wykrzyknął. – Po to przecież wyjechaliśmy, żeby odpocząć! 

A ojciec i tak każe nam powtarzać głupie akcenty, ortografię czy rachunki.
– Gdybyśmy nie powtarzali, zapomniałbyś wszystkiego.
– I może tak byłoby lepiej…
– Eugene – wycedził przez zęby. – Wiesz, że to dla naszego dobra. 

Dla naszej przyszłości.
– TWOJEJ przyszłości. – Zirytowany odsunął się kilka kroków. – Mnie to nie 

interesuje. I tak ty masz przejąć spółkę. Mnie ojcowski plan i testament w ogóle 
nie obejmuje.



91

Julia Krzyśków

– Gdybyś się porządnie uczył, to objąłby. A tak jesteś dla ojca tylko zawodem!
Eugene zamilkł, patrząc bratu w oczy. Zabolało.
– Skoro jestem dla tej rodziny tylko zawodem…
– Tego nie powiedziałem.
– …to po co w ogóle pokładać we mnie jakiekolwiek nadzieje?
– Eugene, nie o to…
– Skoro to ty jesteś ten wybitny i inteligentny pierworodny to po co marnować 

na mnie pieniądze?! Wywalcie mnie za drzwi! Będę żył z wilkami w lesie! I tak 
wolę takie życie niż to w tej pseudokochającej rodzinie!

– Eugene!
– Daj mi spokój!
Nie dając bratu czasu na reakcję, wbiegł do środka.
Christian patrzył za nim, kręcąc głową. Eugene był od niego młodszy o zale-

dwie dwa lata, mimo to potrzebował dużo więcej wyrozumiałości. Starał się 
przekonać go do ojcowskich racji, ale nie potrafił.

Nie powinienem tak do niego mówić, pomyślał gorzko. Niech ochłonie, później 
pójdę go przeprosić.

***

Eugene zamknął się w swoim pokoju. Zdenerwowany chodził z kąta w kąt. 
Po chwili wyjął spod łóżka swoją specjalną walizkę wypełnioną po brzegi 
książkami o najróżniejszym stopniu zużycia i wielkości. Niektóre były zadbane 
oraz pięknie oprawione w skórę, z wygrawerowanymi tytułami i nazwiskami 
autorów. Inne z kolei częściowo lub całkowicie potraciły okładki, wypadały im 
strony, a litery blakły. Wielka kolekcja Eugene’a.

Ojciec nie miał nic przeciwko książkom. Wręcz przeciwnie, cieszył się 
niezmier nie, gdy jego synowie zagłębiali się we wszelkiego rodzaju lekturach, 
gazetach czy pismach. Nie lubił natomiast, kiedy – tak jak Eugene – przekładali 
książkową fascynację nad naukę lub – znów jak Eugene – skupiali się jedynie 
na fantastyce.

„Pewnego dnia odbiorę ci je wszystkie”, groził niejednokrotnie ojciec. 
Jednakże na groźbach poprzestawał.

Chłopak wyjął z walizki większość książek, aby dokopać się do swojej naj-
cenniejszej zdobyczy – dziennika napisanego w obcym dla niego języku, 
który przypominał łacinę. Znalazł go na jednej ze swoich ekspedycji. Czasem 
wyciągał Christiana na małe zwiedzanie. Ojciec pozwalał chłopcom na wyciec-
zki za Londyn, pod warunkiem, że Eugene poprawi się w nauce – co mu się 
udawało i trwało nawet do miesiąca. Dawał im pieniądze na wynajem pokoju 
w jakimś cywilizowanym miejscu i na porządne posiłki. Bracia woleli jednak 
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spać na dziko. Kupowali wtedy skromne zapasy i zwiedzali ruiny, z których nie-
raz wynosili różne pamiątki.

W resztkach po jakimś pałacu, który tak naprawdę był kawałkiem ściany 
i pozostałością po wieży, Eugene odnalazł wejście do piwnicy. Jak wiadomo, 
w piwnicach można znaleźć najciekawsze rzeczy. Tam zdobył swoje ulubio-
ne znalezisko.

Zabrał się za analizowanie go już w drodze do domu. Gdy zauważył 
powiązanie owego tajemniczego języka z łaciną, zaczął tłumaczyć zawartość 
dziennika. Z tego powodu łacina stała się jedynym przedmiotem, do którego 
się przykładał. Do tej pory udało mu się rozszyfrować niemal połowę treści. 
Napawało go to dumą.

W dzienniku kobieta opisywała swoją podróż z Państwa Kruka do Splotu 
Nieba. Tak przetłumaczył to Eugene. Ze wszystkich opisów wywnioskował, 
iż owe miejsce znajdowało się właśnie gdzieś na Wyspach Brytyjskich.

Najbardziej zafascynowały chłopaka opisy podróży, a nie samego jej celu. 
Autorka opowiadała o swym wierzchowcu, którego zwała zmorą. „Wiem, 
iż to szatańskie zwierzęta, jednak są bardziej wytrzymałe niż zwykłe konie, 
a z pewnością bardziej posłuszne niż jednorogi” – tak pisała. Niejednokrotnie 
wspominała również o tym, iż obawia się, jakie stworzenia będą na nią czekały 
przy Splocie. Podobno takie miejsca często są strzeżone przez smoki.

Smoki!, myślał za każdym razem uradowany. Jeśli takie miejsce naprawdę 
istniało, miałby szansę zobaczyć te niezwykłe istoty.

To właśnie była najbardziej irytująca cecha u syna według hrabiego 
Eugene’a. Junior nie tylko miał nadzieję, że te fantastyczne stworzenia istnieją. 
On w to wierzył. Całym sercem i całym umysłem. I przysiągł, że pewnego dnia 
to udowodni.

Chłopak schował wszystkie książki, zostawiając jedynie dziennik oraz 
podręczniki do łaciny. Rozłożył wszystko na biurku i wyciągnął plik kartek 
wypełnionych przetłumaczonym tekstem.

Całkowicie zatracił się w tej niesamowitej historii. Wielokrotnie powracał do 
poprzednich zapisków i zaczytywał się w nich. Nie zauważył, kiedy za oknem 
zaczęło się ściemniać. Dopiero gdy się zorientował, że musi mrużyć oczy, aby 
odczytać słowa, ocknął się ze swojego transu. Zapalił lampkę oliwną, od początku 
lata wiernie stojącą na stole, i zasłonił okno.

Chwilę po powrocie do tłumaczenia, usłyszał pukanie do drzwi.
– Proszę – rzucił od niechcenia, spodziewając się służby.
– Eugene.
O nie, zesztywniał, rozpoznając głos ojca. Wstał pośpiesznie, niemalże 

rozlewając atrament z kałamarzu na swoją pracę.
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Hrabia Eugene był wysokim mężczyzną, szerokim w ramionach i dumnie 
wyprostowanym. Miał przyczesane, szpakowate włosy, elegancko przystrzyżoną 
brodę oraz chłodne, piwne oczy. Wszedł do pokoju, nie spuszczając wzroku 
z syna.

Czyli nauczyciel już zdążył z nim porozmawiać, pomyślał przerażony 
 Eugene junior. Cholera, zawsze wiedziałem, że ten od francuskiego jest naj
bardziej  cze pialski!

– Słucham, ojcze – wymamrotał czując lodowaty ścisk w gardle.
– Pan Morrel powiedział mi, że ponownie nie uważałeś na jego 

 lekcjach – powiedział głosem donośnym, surowym i znudzonym jednocześnie. 
Taki ton nie wróżył niczego dobrego.

– Zamyśliłem się – odparł Eugene. Spuścił wzrok ku ziemi. Tylko pokora 
mogła go uratować.

– Gdyby to było pierwszy raz, pan Morrel nie doniósłby mi o tym.
Eugene nie odpowiedział.
– Widzę, że nasze rozmowy nie przynoszą żadnego skutku – kontynuował 

hrabia, zmierzając do biurka. – W takim wypadku będę musiał wprowadzić 
środki, których wprowadzać nie chciałem. – Mówiąc to, sięgnął po ukochany 
dziennik syna.

Chłopak rzucił się po swoją pracę, jednak było za późno. Ojciec zabrał wszyst-
ko, nie zwracając uwagi na mokry atrament, i ruszył do wyjścia.

– Ale ojcze… – jęknął żałośnie syn.
– Jeśli twoja nauka się poprawi, odzyskasz to w Londynie. Dobranoc. – Zamknął 

za sobą drzwi.
Został w pokoju sam. Czuł się, jakby wyrwano mu serce. Wpatrywał się 

w  drzwi pustym wzrokiem. Pobyt ojca w pokoju był tak krótki, że chłopakowi 
zdawało się, jakby go w nim nigdy nie było. Jednak puste biurko stanowiło 
dostateczny dowód na omylność tego wrażenia.

Opadł na łóżko i przeniósł beznamiętne spojrzenie na podłogę. W ciągu kilku 
minut stracił pracę swego krótkiego życia i punkt stanowiący główną część jego 
duszy, podporę wiary oraz nadziei.

Poczuł dojmujący chłód w piersi, jego ciało przeszły dreszcze. Nieświadomie 
zacisnął pięści, a następnie, już całkiem świadomie, uderzył nimi w ścianę. 
Huk rozniósł się po pokoju, być może dotarł nawet do sąsiednich pomieszczeń. 
Eugene’a to nie interesowało. Był wściekły. Potrzebował się wyżyć.

Poczuł pieczenie łez pod powiekami. Zaczerwienił się zarówno z gniewu, jak 
i wstydu, że nie potrafił powstrzymać strużek, które spływały mu po policzkach. 
Skulił się na łóżku, chowając głowę w ramionach, dusił łkanie. Jednocześnie 
przeklinał ojca pod nosem. Furia i żal wypełniały go, dominując na zmianę 
w jego umyśle.
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Minęło trochę czasu, zanim zdołał się uspokoić. Nie był pewien, ile dokładnie. 
Zbytnio skupił się na rozpaczaniu.

Poczuł ogarniający go wstyd z powodu tak niemęskiego zachowania. Położył 
się na plecach i wziął kilka głębokich wdechów. Zaczęła boleć go głowa. Ziry-
towany tym faktem podszedł do okna i otworzył je. Uderzył go orzeźwiający 
powiew letniego wiatru.

Mam się lepiej uczyć, myślał gniewnie. Ale on doskonale wie, że to nie ma dla 
mnie znaczenia. Christian sam mi powiedział, że jestem dla tej rodziny tylko zawo-
dem, więc czego oni ode mnie chcą? Dlaczego jeszcze mnie nie wyrzucili?

Bezczelna myśl przemknęła mu przez umysł. Jej irracjonalność zaskoczyła 
nawet samego Eugene’a, który otworzył szerzej oczy i odsunął się od okna.

Czemu sam nie ucieknę?
Pomysł niby oczywisty, ale co miałby zrobić sam ze sobą w wielkim świecie?
Odwrócił się i przesunął wzrokiem po pokoju. W tej rzeczywistości też 

nie wiedział, co ma robić. Jego młody umysł był podzielony przez poczucie 
odpowiedzialności i wybujałe marzenia. Rozerwany między własnymi prag-
nieniami a pragnieniami rodziny. Tam, w wielkim świecie, nikt nie naciskałby 
na niego. Nie nakierowywałby na niechciane ścieżki. Porzuciłby szlacheckie 
 nazwisko, pozbywając się związanych z nim powinności, i żyłby tylko sam 
dla siebie.

Melancholijny uśmiech pojawił się mu na twarz. Piękna perspektywa.
Tylko najpierw musi odzyskać dziennik i tłumaczenie.
Poczuł, jak jego serce wypełnia determinacja. Z nowym zastrzykiem  energii 

zaczął planować swoją podróż, jednocześnie pakując niezbędne rzeczy do  torby. 
Po zdobyciu dziennika będzie musiał jak najszybciej opuścić pałacyk, zanim 
ojciec się zorientuje.

Nagle usłyszał szurnięcie drzwi o podłogę i odgłos kroków przy wejściu. 
Zamarł w bezruchu. Nie musiał się odwracać, aby wiedzieć, kto raczył go 
odwiedzić. Tak bezceremonialnie i bez pytania mogła wejść tu tylko jedna osoba.

Wyprostowany odwrócił się. Spojrzał prosto w ciemnozielone oczy  Christia na.
Odsunął się od brata, chowając torbę za plecami. Patrzył na intruza spode łba.
Christian ewidentnie szykował się już do snu. Owinięty był szlafrokiem, 

a długie, ciemne włosy miał zaplecione w warkoczyk. Jak zwykle, aby nie 
plątały się podczas spania. Eugene wyjątkowo nie miał ochoty na nabijanie się 
z tego zwyczaju.

Starszy brat skrzyżował ramiona na piersi i posłał mu spojrzenie pełne 
dezaprobaty. Następnie pokręcił znużony głową i usiadł na łóżku. Skinął 
w stronę skrywanej torby.

– Uciekasz?
Chłopak speszył się, przycisnął torbę do siebie. Nic nie odpowiedział.
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– Ostatnio wpadłeś na ten pomysł, jak miałeś jakieś trzynaście 
lat – westchnął. – Muszę ci przyznać, że dzisiaj zachowujesz się nad wyraz nie-
dojrzale. Nawet jak na ciebie.

– Tym razem naprawdę uciekam! – zadeklarował, stając pewnie.
Christian podniósł wzrok, przyglądał mu się przez chwilę, po czym 

się zaśmiał.
– Jasne. Krzycz tak dalej, to może ojciec zleci przygotować ci konia! 

Ale pamiętaj, że będzie chciał, żebyś wrócił przed rankiem.
Widząc, że Eugene zaczyna się denerwować, postanowił przestać go dręczyć. 

Jego ton złagodniał.
– Co ty chcesz niby ze sobą zrobić? Eugene. Jesteś niesamodzielny. Nie  umiesz 

niczego, co mogłoby ci pomóc przetrwać samemu. I nie denerwuj się już, 
mówię to dla twojego dobra. Życie bez tego domu, bez szlacheckiego nazwiska 
i pieniędzy… Życie bez nas… Beze mnie. To nie dla ciebie. Przynajmniej jesz-
cze nie. – Wstał, aby zrównać się z bratem. – Musisz dorosnąć i zrozumieć, jak 
działa życie.

– A ty niby wiesz? – burknął, ciągle gotów do słownej walki.
– Na pewno lepiej niż ty. Daj spokój z tym nonsensem. – Wyciągnął dłoń 

w stronę głowy brata, aby pogładzić go po włosach, ale tamten cofnął się 
gwałtownie. Westchnął i sięgnął po coś pod szlafrok. – Może to cię udobrucha.

Lisa Lyne Blevins - unsplash.com
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Eugene uważnie obserwował jego ruchy i z trudem powstrzymał się od ra-
dosnego okrzyku, gdy brat wyciągnął dziennik. Od razu odłożył torbę i rzucił się 
mu na szyję.

– Już, cicho. Bo faktycznie ojciec się zorientuje. – Christian odsunął brata 
i schował dziennik za plecami. – Dam ci go pod jednym warunkiem.

Młodszy brat wydał z siebie ciche, zrezygnowane jęknięcie.
– Jakim?
– Zaczniesz się lepiej uczyć.
Eugene spojrzał w stronę otwartego okna. Przez jego twarz przemknął 

chytry uśmiech.
– Dobrze, będę się lepiej uczyć. Ale pod jednym warunkiem.
Zdezorientowany Christian zmarszczył brwi.
– Chwila, to raczej ja tu…
– Pojedziemy teraz do lasu!
– Jest już późno.
– No i?
– Jesteś niemożliwy. – Przewrócił oczami i podał mu dziennik. – Ale nie po-

wiem, że nie spodziewałem się tej propozycji. – Zrzucił szlafrok, pod którym 
miał na sobie marynarkę jeździecką oraz bryczesy. Za pas wetknął szpicrutę, 
a także rękawiczki, które teraz założył.

Eugene wydał z siebie niemy okrzyk szczęścia. Że też wcześniej nie zwrócił 
uwagi na to, że Christian miał włożone sztyblety.

Nie kwestionując takiej okazji, wyciągnął z szafy własny strój, przebrał się 
pośpiesznie i rzucił do okna. Zanim zdążył do niego dotrzeć, Christian złapał 
go za ramię,  odwrócił w swoją stronę. Spojrzał na niego surowo i pogroził 
mu  palcem.

– O północy mamy być w domu.
Młodszy brat posłał mu sarkastyczny uśmiech, po czym wyskoczył przez okno.

***

Po cichu wyprowadzili konie ze stajni i wyszli przez bramę. Tam dosiedli wierz-
chowców i ruszyli w stronę lasu, najpierw żywym stępem, a następnie spokoj-
nym kłusem.

Eugene łykał ostatki łez. Mimo iż ciągle czuł ogromną złość na ojca, to wier-
ność brata przywróciła mu chęć do życia oraz wiarę w tę rodzinę. Nie myślał już 
o swoim niemęskim zachowaniu czy spontanicznym planie ucieczki.

Po oddaleniu się od murku, popędzili konie do galopu. Pęd wiatru rozwiewał 
ich włosy, jak i grzywy wierzchowców. Kopyta wydawały charakterystyczny 
tętent na twardej, ubitej drodze. Dobrze ułożone rumaki dawały się lekko 
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prowadzić i nie sprzeciwiały się, gdy ich jeźdźcy skierowali się w stronę ciemnej 
masy drzew. Mimo to Christian poczuł, jak jego gniady Amor spina mięśnie. 
Nie zdziwiło go to. Wałach miał prawo obawiać się ciemności.

Jesteś ze mną, przyjacielu, zapewniał go w duchu mężczyzna. Nie masz się 
czego bać. Który to już raz tak razem gnamy?

Sam musiał przyznać, że i on poczuł dziwny lęk, kiedy zanurkowali w las. 
Zwolnili tępo do kłusu. Manewrując między drzewami, wykrzykiwali do siebie 
różne obserwacje odnośnie piękna i mroku nocnego lasu. Całkiem przyziemna 
rzeczywistość stała się nagle niesamowicie fascynująca.

Jednak Christian nie mógł pozbyć się tego niepokojącego wrażenia, że coś 
było nie tak.

– Powinniśmy wracać – stwierdził.
– Jeszcze chwilę! – zaprotestował Eugene. Wyjechał na leśną drogę 

i popędził wierzchowca.
– Eugene! – zawołał za nim Christian, jak zwykle bezskutecznie. Zmarszczył 

czoło i pognał za bratem.
Daleko od nich, wśród drzew, gwałtownie rozbłysło światło. Czerwono-

pomarańczowa poświata rozprzestrzeniała się, obejmując coraz większy teren.
Bracia stanęli obok siebie, przyglądając się dziwnemu zjawisku.
– Ogień! – wykrzyknął Eugene. – Tam chyba ktoś jest!
– Musimy uciekać! – zadecydował Christian, zawracając rumaka.
– Nie słyszałeś, co powiedziałem?! Tam ktoś jest!
– Chyba! Dla mnie nie jest to wystarczający argument, aby nas narażać! 

I tak tego nie ugasimy! – Nie czekając na kolejny sprzeciw, popędził Amora 
w stronę pałacyku.

Eugene pojechał w drugą stronę.
Gdy Christian to zauważył, natychmiast zawrócił.
– Eugene, nie! – krzyczał za nim. 
Brat nie reagował. Gnał w stronę ognia, który pochłaniał coraz 

więcej roślinności.
Dym gwałtownie się rozprzestrzeniał. Był nienaturalnie gęsty i szary. Szybko 

ograniczył Christianowi widoczność, przez co stracił brata z zasięgu wzroku.
– Eugene! – krzyczał nadaremno, zanosił się kaszlem.
Ktoś w oddali gwałtownie krzyknął. Nim Christian zdążył zareagować, 

do reszty wystraszony Amor zarżał przeraźliwie i stanął dęba. Mężczyzna 
próbował utrzymać się na jego grzbiecie, lecz nie miał dość sił. Wypadł z siodła 
i spadł na twardą ziemię.

Z trudem wstał, ogłuszony upadkiem i otumaniony dymem. Rozejrzał się 
za Amorem, jednak ten już uciekł. Kaszlał, zasłaniając nos rękawem i szedł dalej 
w stronę, w którą, jak mu się wydawało, odjechał Eugene.
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Bez przerwy nawołując brata, brnął przez pożogę. Kaszlał coraz bardziej. 
Starał się trzymać jak najdalej od ognia, ale ten i tak drażnił jego twarz. Łzy i dym 
niemalże całkowicie pozbawiły go widzenia.

Przez trzask ognia i odgłosy spadających gałęzi przedarło się donośne 
rżenie. Wysilił wzrok, dzięki czemu udało mu się dostrzec sylwetkę rumaka 
wierzgającego za ścianą płomieni. Mając nadzieję, że jest to wierzchowiec 
Eugene’a lub przynajmniej Amor, rzucił się biegiem w stronę zwierzęcia.

Zbliżył się do ściany ognia, której nie był w stanie ominąć. Ściągnął 
marynarkę i osłonił nią głowę. Przeskoczył przez ogień tak szybko, jak potrafił. 
Czuł żar na twarzy, pękanie warg, ciepło przebijające się przez grube spodnie 
i rękawiczki. Mimo to, biegł dalej.

Aż zorientował się, że wokół niego nie ma pożaru.
Zdezorientowany odrzucił na bok marynarkę i stanął pośrodku polany. 

 Dopiero teraz zauważył zwierzę, dla którego skoczył w ogień. Jednakże nie był 
to ani wierzchowiec brata, ani nawet Amor.

W ogóle nie był to koń.
Na pierwszy rzut oka może i przypominał karego konia. Ale normalne konie 

nie mają potężnych skrzydeł przypominających błony nietoperza ani żywego 
ognia zamiast grzywy i ogona, czy iskier tryskających z chrap.

Dziwna istota cwałowała po łuku polany, tworząc potężne fale ognia skie-
rowane w stronę lasu. Jednak zdawała się całkowicie to kontrolować. Dym 
i płomienie skierowane były w jedną stronę. Po przyjrzeniu się Christian 
dostrzegł za ścianą pożogi grupę ludzi. Z trudem dobiegały do jego uszu ich 
 krzyki, zagłuszane przez trzask ognia i rżenie karej bestii. Przez chwilę próbo-
wali przedostać się do stworzenia, ale zrezygnowali i zawrócili. Ich blade cienie 
szybko zniknęły za zasłoną pożaru i drzew.

Czy ta bestia atakuje ludzi?, pomyślał przepełniony lękiem Christian. Jeśli tak, 
to czy wśród nich był też Eugene?

Nim bardziej zagłębił się w te negatywne myśli lub chociażby zdecydował 
o ucieczce, koniopodobny zwrócił się w jego stronę. Przestał rozniecać ogień 
i wbił wzrok w Christiana. Rozprostował skrzydła, jakby się rozciągał, i złożył je 
z powrotem. Płomienie na nim zgasły, ukazując długą, czarną grzywę i równie 
ciemny ogon.

Wewnętrzny głos Christiana krzyczał, że czas zawrócić. Ruszyć ponow-
nie na poszukiwania brata i uciec jak najdalej od tego monstrum, nawet przez 
ogień. Mimo to ciało go nie słuchało. Całkowicie sparaliżował go strach. Każdy 
jego mięsień drżał, a serce waliło tak szybko, że powodowało aż ból.

Bestia ruszyła w jego stronę powolnym, dostojnym krokiem.
To był wystarczająco silny bodziec.
Christian zawrócił i zaczął biec w stronę, z której przybiegł.
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Słyszał, że stwór zarżał i przyśpieszył. Niemal natychmiast wyprzedził 
mężczyznę i zagrodził mu drogę. Ten cofnął się tak gwałtownie, że prawie upadł. 
Nie miał szans na ucieczkę przed tym czymś.

Bestia dyszała ciężko. Dopiero teraz mężczyzna dostrzegł u niej ślady 
zmęczenia. Piana kapała jej z pyska, pot pokrywał całe ciało, z chrap nie 
wydobywały się już iskry, a jedynie ciężkie charczenie. Mimo tego patrzyła 
na niego srogo, zmuszając go do kontaktu wzrokowego. Już po jednym spojrze-
niu było widać, że stwór jest inteligentny.

Jak się tu dostałeś?, zdawał się pytać.
Christian zadrżał. Nie był pewien, czy odpowiadać. Nie usłyszał pyta-

nia bezpośrednio, nawet nie pojawiło się w jego głowie. Po prostu wiedział, 
że zostało zadane.

– Przyszedłem – wychrypiał przez wysuszone gardło. Mówienie sprawiało 
mu potworny ból.

Niemożliwe, mówił koniopodobny jakby oburzony. Nie mogłeś ot tak sobie 
wejść, gdy stworzyłem osłonę. Chyba że należysz do Nas.

– Tylko szukam brata!
A ja tylko chronię.
– Chronisz?
Bestia odwróciła łeb w stronę przeciwną do ognia. Christian podążył 

za jego wzrokiem i dostrzegł stado wystraszonych koni. A raczej kolejnych 
stworzeń do nich podobnych. Te jednak nie wyglądały jak czteronożne  demony. 
Przypominały bardziej kucyki. Ich sierści miały najróżniejsze maści, kopyta 
były rozdwojone jak u kozłów, a z czoła każdego wyrastał długi róg. Wszystkie 
nerwowo pomrukiwały, strzygły uszami i wierciły się niespokojnie. Kara bestia 
zarżała i całe stado zgodnie ruszyło w ciemny las.

Christian stał oszołomiony z rozdziawionymi ustami.
– Nawdychałem się dymu – stwierdził, nadal nie mogąc się poruszyć.
Ognisty potwór spojrzał na niego z rozbawieniem, co ani trochę nie uspokoiło 

mężczyzny. Pewność siebie szybko zniknęła z oczu zwierzęcia. Cofnął się  kilka 
kroków i zarżał boleśnie. Nim Christian zdążył zareagować, bestia upadła, 
wierzgając kopytami.

Dopiero teraz mężczyzna zwrócił uwagę na pękaty brzuch koniopodobnego. 
Szokująca i przerażająca myśl pojawiła się w jego głowie.

To była klacz. Ciężarna klacz. Która właśnie zaczęła rodzić.
Stanowiło to idealną okazję do ucieczki.
W całej tej niedorzecznej sytuacji miał gdzieś nagły poród bestialskiej klaczy 

i jego irracjonalność. Poczuł, że znów mógł się poruszać i zerwać się do biegu.
I wtedy spojrzała na niego. W jej oczach widział ból, żal i błaganie. Wydała 

z siebie pełne cierpienia rżenie i ponownie uderzyła kopytami w ziemię.
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Christian był całkowicie oszołomiony. Bezsens sytuacji, w której się znalazł, 
sprawiał, że nie miał bladego pojęcia, co powinien ze sobą zrobić.

Ogień gasł powoli, ale i tak zbyt szybko, jak na tak potężny pożar. 
Dym przerzedzał się, odsłaniając zachmurzone niebo. Od czasu do czasu 
przedzierał się przez nie blask księżyca, który mieszał się w oczach klaczy 
z  blaskiem płomieni.

Poddał się. Klęknął koło przyszłej matki i pozwolił, aby złożyła pysk na jego 
kolanach. Gładził jej szyję, aby ją uspokoić. Ściągnął kamizelkę i zaczął ocierać 
nią pot oraz pianę z koniopodobnej. Klacz odetchnęła z ulgą, by po chwili znów 
wierzgnąć i skurczyć mięśnie.

– Czy… możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje?
Nie odpowiedziała, rżąc ciężko.
– No tak, przepraszam. Skup się… na swoim.
Nie wiedział, ile tak siedzieli. Ogień ledwie się tlił, gdy ktoś wybiegł spomiędzy 

drzew. Christian podniósł gwałtownie głowę, modląc się, aby był to Eugene. 
 Niestety przybyły mężczyzna okazał się całkiem mu obcy.

Podbiegł do leżącej klaczy i upadł przy niej na kolana.
– Strażniku – westchnął. – Już czas?
Był potężnej budowy, miał haczykowaty nos, gęsty zarost i ziemistą cerę. 

Spodnie stanowiły jedyną część jego ubioru Jego włosy wydawały się być 
w kolorze ciemnej zieleni, ale Christian nie miał pewności, czy to przypadkiem 
nie jego zmęczone oczy płatają mu figle.

– Co tu się dzieje? – ponowił swoje pytanie, kierując je do obcego.
Tamten podniósł na niego wzrok i skrzywił się. Spojrzał w stronę zadu kla-

czy, z którego wyłoniła się już pokryta śluzem główka.
– Strażnik się odradza. Nie jesteś Świadomy, prawda? – dodał, widząc nie-

zrozumienie na twarzy Christiana. – No cóż, zapowiada się długa opowieść. 
Nie żebym miał na nią ochotę, ale i tak musimy tu zostać ze Strażnikiem.

Przyłożył dłonie do brzucha klaczy i zamknął oczy. Spod jego palców 
wypłynęła delikatna zielona poświata. Strażnik westchnął z ulgą. Następnie 
mężczyzna rozejrzał się uważnie i ostrożnie odciągnął Christiana od zwierzęcia.

– Dajmy Strażnikowi spokój. Wie, co robić.
Stanęli kilka kroków dalej i wtedy kontynuował:
– Strażnik ma za zadanie pilnować nas, istoty z Zapomnianego Kontynen-

tu. Chroni nas przed ludźmi, którzy nie życzą sobie magii na ich ziemiach. 
Następnie gdy znajdziemy Splot któregoś z bogów i nadejdzie czas, pomaga nam 
wrócić do domu.

– Nas, czyli kogo dokładnie?
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– Istoty z energią magiczną – odparł nerwowo, ciągle zerkając w stronę 
Strażnika. – Czyli elfy, driady, smoki, jednorożce i inne takie stworzenia, które 
się wam nie podobają.

– Nawet nie wiedziałem, że istniejecie – wymamrotał Christian, z niedo-
wierzaniem patrząc na mężczyznę. – Mało kto naprawdę wie!

– Nie wiem, czemu tak jest. Podobno dawno temu ludzie po prostu uwzięli 
się na takich jak my. Co mnie nie dziwi, patrząc na to, że zabijacie się nawzajem 
przez inny odcień skóry – prychnął pogardliwie, posyłając Christianowi znie-
smaczone spojrzenie.

Tamten zacisnął pięści zdenerwowany.
– Taki jest porządek świata.
– Ha! „Porządek”. Tak wy stwierdziliście. A że ziemia z jakiegoś powodu 

wydała na świat nie tylko wam podobnych, to was już nie interesuje. Że bo-
gowie stworzyli tysiące różnych gatunków i ras. Uznaliście, że tylko dla was jest 
 miejsce na świecie i wybijacie wszystko, co się wam nie podoba.

Christian poczuł, że ogarnia go wstyd. Nigdy nikt nie mówił do niego w taki 
sposób. Wychowano go w przekonaniu, że on, jako angielski lord, był wart 
więcej niż niejeden człowiek. A teraz ten obcy karcił go za takie nastawienie.

Jednak jego słowa miały sens. Dlatego właśnie poczuł się podle.
Wbił wzrok w ziemię. Dłuższą chwilę zbierał się do odpowiedzi.
– Jak długo to trwa?
Widząc jego skruchę, twarz obcego złagodniała.
– Nie wiem. Nie było mnie jeszcze wśród żywych. Mało kto pamięta tamte 

czasy. Strażnicy są najstarszymi istotami, jakie są wśród nas. Oni, niestety, 
nie mają wspomnień swoich poprzednich wcieleń – mówiąc to, ponownie 
wbił  wzrok w rodzącą klacz. – Wiedzą tylko tyle, że gdy bogowie nas opuścili, 
 zostawili jedynie ich.

– To bardzo skomplikowane i dziwne – wydusił Christian, po czym zakaszlał.
Obcy spojrzał na niego z niechęcią i pokręcił głową. Dotknął dwoma pal-

cami jego ust. Zanim młody lord zdążył zaprotestować, ponownie ujrzał zieloną 
poświatę, a następnie poczuł swędzenie, po którym nastąpiło uczucie ulgi.  Wargi 
już nie piekły, a w gardle przestało suszyć. W ustach zebrała mu się zbyt duża 
ilość śliny, aby mógł ją przełknąć. Cofnął się i splunął ciemną cieczą. Spojrzał 
na to z obrzydzeniem.

– Wyplułeś to, co ci się w gardle osadziło. Nie ma za co.
– Dziękuję – odparł Christian, ale nie przykuwał już uwagi mężczyzny. – Ten… 

Strażnik powiedział mi, że stworzył barierę, przez którą nie mogłem przejść. 
Chyba że jestem jednym z was.

– Więc widocznie masz w sobie dość dużo krwi któregoś z nas.
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– Niemożliwe. – Pokręcił głową, lecz szybko spuścił wzrok, widząc rozba-
wione spojrzenie mężczyzny. – A ty czym… Kim jesteś?

– Driadą – odparł tamten zniecierpliwiony.
Lord powstrzymał się od spytania o to, czy driadami nie są tylko kobiety. 

W milczeniu przypatrywał się, jak nowy Strażnik się odradza.
Gdy nareszcie źrebię opuściło ciało matki, klacz pochyliła się w jego stronę 

i troskliwie oczyściła je ze śluzu. Zwróciła wzrok ku driadzie. Christianowi 
wydawało się, że coś mu przekazała. Próbował wyczytać coś z twarzy mężczyzny, 
ale zamarł na widok łez płynących mu po policzkach. Zawstydzony pośpiesznie 
odwrócił spojrzenie.

Strażnik zwrócił się do niego.
Zostań Opiekunem, Leśny. Tobie ufam.
Christian zapatrzył się w ciemne oczy klaczy. Nie rozumiał. Opiekunem? 

Leśny? Co to miało znaczyć? Skąd to zaufanie?
Nie zadał ani jednego z tych pytań.
Driada usiadł koło Strażnika i pogłaskał delikatnie jego spocony kark.
– Wszystko mu wyjaśnię.
Dopiero po tych słowach klacz z ulgą złożyła głowę na trawie i zamknęła 

oczy. Jej ciężki, przerywany oddech urwał się. Leżące obok źrebię szturchnęło 
chrapami ciało matki, które po kilku sekundach rozsypało się w popiół.

– Ja… Nic nie rozumiem! – wykrzyknął zrozpaczony Christian.
– Wracaj do siebie, chłopcze – powiedział obcy, wpatrzony w popiół. – Wyśpij 

się i wróć jutro. Wtedy ci wyjaśnię. Łatwiej będzie ci zrozumieć.
Mężczyzna chciał zaprotestować, ale poczuł zawroty głowy. Zrobiło mu się 

słabo i niedobrze.
– Wracaj do domu – powtórzył driada z naciskiem.
Młody lord nie miał siły, aby mu się przeciwstawić. Ruszył w stronę, 

z której przyszedł.
Przypomniał sobie o Eugenie.
Odwrócił się gwałtownie, aby powiedzieć o tym driadzie. Wtedy świat wokół 

niego zawirował, a on sam stracił przytomność.

***

Obudził się w miękkiej, pachnącej pościeli. Głowa pulsowała mu promieniującym 
bólem, który rozchodził się po kościach. Każdy mięsień miał spięty i obolały. 
Otworzył powoli oczy, a jasne światło dnia oślepiło go. Zakaszlał i z trudem usiadł.

– Christian! – Głos matki przebił się przez watę nieprzytomności, która 
otaczała jego umysł. Nim zdążył się zorientować, co się dzieje, znalazł się 
w  dobrze mu znanym matczynym uścisku.
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– Matko – powiedział niemrawo, szykując się na więcej bólu. Ku jego zdzi-
wieniu, gardło nie protestowało. Ono jako jedyne ze wszystkich części jego ciała 
zdawało się zdrowe. – Matko, co się stało?

Kobieta puściła syna i zebrała się w sobie. Ujęła delikatnie zabandażowaną 
dłoń syna.

– W nocy Amor sam przyjechał pod bramę. Wtedy zorientowaliśmy się, 
że was nie ma. Zanim zdążyliśmy zdecydować, co zrobić, przyjechał Eugene. 
Opowiedział nam o pożarze i o tym, co się stało w lesie. Zgubił cię, więc wrócił 
po nas. Znaleźliśmy cię blisko wyjścia, wyglądałeś jak siedem nieszczęść! Ach, co 
wam odbiło, żeby tak bez słowa w środku nocy do lasu! Jak widzieliście ogień, 
trzeba było od razu zawracać! – Głos kobiety załamał się i łzy rzewnie spłynęły 
po jej twarzy, którą pośpiesznie schowała w dłoniach.

Christian objął ją niemalże mechanicznie, ignorując ból. Myślami był 
w zupełnie innym miejscu. Dopiero teraz przez mgłę zapomnienia przebijały 
się do niego wspomnienia z nocy. Więc to wydarzyło się naprawdę. Co z og-
nistym koniem, dziwnym mężczyzną, który nazwał siebie driadą i narodzinami 
drugiego konia?

To przez dym, wmawiał sobie. Jednakże samemu trudno było w to uwierzyć.
Postanowił odłożyć te troski na później.
– Już, matko, spokojnie. Nic mi się nie stało.
Kobieta opanowała płacz, otarła twarz chusteczką, i odsunęła się. Delikatnie 

pogładziła syna po policzku.
– Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym was straciła – wyznała załamana.
– Ale nie straciłaś – uśmiechnął się do niej. – Wszystko w porządku. 

Co z Eugene’em?
– Był tylko wstrząśnięty. – Pociągnęła nosem, ocierając ostatki łez. – Pewnie 

też będzie chciał cię zobaczyć. Pójdę po niego.
W tym momencie drzwi otworzyły się gwałtownie.
– Nie musi matka! Przepraszam, że bez pukania! – powiedział prawie 

na jednym oddechu i podskoczył do łóżka. Rzucił się uściskać brata, ignorując 
jego bolesne jęki. – Nic ci nie jest! Dzięki Bogu! Przepraszam, przepraszam, 
przepraszam! – powtarzał rozemocjonowany, ściskając go.

– Już, uspokój się. – Poklepał go po plecach. – Tak nie wypada. Na Boga, 
 Eugene, puść, boli!

Dopiero po ostatnich słowach chłopak opamiętał się i dał bratu odetchnąć. 
Na jego twarzy wymalowane było poczucie winy.

– Przepraszam!
Christian uśmiechnął się łagodnie.
– Już jest w porządku.
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Oczywiście, na jednym „w porządku” się nie skończyło. Mężczyzna wielo-
krotnie uspokajał matkę, brata, a nawet ojca. Temu ostatniemu musiał się także 
wytłumaczyć, przeprosić go i opisać mu wszystko, co pamiętał. Hrabia Eugene 
był podejrzliwy. Oznajmił, że jest zawiedziony pierworodnym, ale liczy, iż syn 
wyciągnie z tego lekcję.

Po kilku dniach wypoczynku i leczenia, Christian uznał, że to czas, aby 
uzyskać odpowiedzi na dręczące go pytania o niezwykłą, ognistą bestię.

Z rana wstał i zadeklarował, że potrzebuje się przejechać, aby oczyścić umysł 
i obejrzeć las, gdyż to pomoże mu pogodzić się z porażką, jaką poniósł jako star-
szy brat. Dzięki tej doniosłej wymówce dosiadł Amora i ruszył.

Amor nie chciał wchodzić do lasu, dlatego Christian szpicrutą zmusił go do 
wjechania kłusem między drzewa.

Im głębiej zapuszczał się w las, tym silniejsze ogarniało go poczucie, że uległ 
jedynie halucynacją lub miał sen.

Dotarł do polany, na którą wtedy wyskoczył z pożaru. Patrząc po szkodach, 
stwierdził, że nie był on tak duży, jak go zapamiętał. Tylko niewielki obszar 
całkiem obejmowała czerń, popiół i reszki pni drzew. Sadza pokrywała wiele 
nad palonych i zwiędniętych roślin, ale las dookoła zdawał się dalej rosnąć. 
Miejsce po pożodze wyglądało jak rana, która prędzej czy później zamierza 
się zabliźnić.

Christian zsiadł z Amora i rozejrzał się po polanie. Ślady po płomieniach nie 
tworzyły idealnego kręgu. Mężczyzna nie znalazł również śladów kopyt, stóp 
czy kupy popiołu, jaką zostawił po sobie Strażnik.

– A jednak to był sen – powiedział do siebie zawiedziony.
– Ha, ha, ludzie! – usłyszał spomiędzy drzew.
Rozejrzał się niespokojnie. Dostrzegł przybysza, dopiero gdy ten wyszedł 

na polanę, ponieważ do tej pory zlewał się z tłem.
Poznał go po budowie ciała i haczykowatym nosie. Tym razem mógł przyjrzeć 

mu się uważniej. Cera mężczyzny była ziemista, ale pokryta maskującymi plama-
mi, podobnie jak spodnie, a jego włosy naprawdę miały ciemnozielony kolor.

– Do ostatniej chwili wierzą w sny! – Podszedł do Christiana i wziął się 
pod boki. – Nareszcie wróciłeś! Mały Strażnik już dopytywał się o ciebie!

Młody lord nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Mężczyzna objął go ramie-
niem i zaczął gdzieś prowadzić.

– Amor! Mój koń! – zaprotestował.
Mężczyzna odwrócił się do wierzchowca i cmoknął. Tamten podniósł uszy do 

góry i potruchtał za nimi.
– Kim jesteś…? – spytał przerażony Christian.
– Już nie pamiętasz? Mam ci wszystko opowiadać na nowo?
– Czyli naprawdę jesteś… driadą?
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– Dokładnie, chłopcze. Mów mi Grulls.
– Ja jestem Christian.
– Miło cię poznać.
– Jesteś sympatyczniejszy niż za pierwszym razem.
Twarz Grullsa spochmurniała.
– To były trudne warunki na sympatię.
– Faktycznie.
– Zanim zaczniesz zadawać mi durne pytania: młody Strażnik zawsze ma 

 Opiekuna. Poprzednim Opiekunem byłem ja. Teraz Strażnik wybrał ciebie. 
 Czemu? Nie wiem. Tak zrobił. Moim zadaniem jest uszanować jego wybór.

– Mam niańczyć małego, skrzydlatego, ognistego konia? – Christian starał się, 
żeby pytanie oddało to, jak niedorzecznie to brzmi. Grulls albo nie zrozumiał 
przekazu, albo go zignorował, gdyż pokiwał głową, jakby było to całkiem nor-
malne.

– Nie rozumiem jeszcze kilku rzeczy – powiedział zrezygnowany. – Kim byli 
tamci ludzie, których Strażnik chciał spalić?

– Nie spalić. Odgonić. Gdyby ich zabił, mielibyśmy tylko więcej problemów.
– No dobrze, ale kim byli?
Grulls westchnął ciężko.
– Tymi, którzy pielęgnują pamięć o nas, aby się nas pozbyć.
– Ale po co, skoro wy i tak nie chcecie tu być?
– Ich pytaj. Następne pytanie, bo prawie jesteśmy.
– Gdzie… Zresztą, nieważne. Mój brat, Eugene. Jeśli ja mam… waszą krew, to 

on też! Muszę mu powiedzieć, zawsze był zaaferowany waszym światem.
– Zobacz, jesteśmy!
– Ale tu nic…
Nim zdążył dokończyć, Grulls wepchnął go na świerk. Jednakże zamiast 

zderzyć się z twardym pniem, Christian przeleciał przez niego. Upadł na miękką 
trawę. Podniósł się szybko i rozejrzał.

Otaczał go zapierający dech w piersiach obraz. Znalazł się na łące. Przez 
jej środek płynął strumień kończący się stawem, a zaczynający wodospadem 
wypływającym gdzieś spośród skał otaczających łąkę. Znajdowały się tam 
również grządki z warzywami i kilka niewielkich chatek.

A pośród tego wszystkiego najróżniejsze istoty zajmowały się sobą. Nie-
które przypominały długouchych ludzi z różnokolorowymi włosami, oczami 
czy  cerami. Ich było najwięcej. Zobaczył tam także grupkę jednorożców, takich 
samych jak te, które widział nocą. Był metrowy jaszczur z pomarańczowym 
grzebieniem i trzema parami nóg. Biały jak śnieg, potężny wilk o czerwonych 
oczach oraz najprawdziwsza syrena, siedząca przy wodospadzie.
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Christian rozglądał się oszołomiony. Dopiero ciężka dłoń Grullsa, 
spoczywająca mu na ramieniu, przywróciła go do rzeczywistości.

– Nie możesz mu powiedzieć – odpowiedział driada. – Jesteś w moim domu. 
W moim drzewie. To tutaj my, driady, chowamy naszych. Im mniej osób wie, 
tym lepiej.

– Ale Eugene’owi można zaufać. – Odwrócił się, aby spojrzeć Grullsowi 
w oczy. – Jest moim bratem, zawsze wierzył, że istniejecie i…

– A możesz poświadczyć, że o nas nikomu nie powie?
Młody lord zamyślił się. Mógł prosić brata o dyskrecję, ale znał go za dobrze. 

Eugene lubił łamać dane słowo i pewnie nie wziąłby zagrożenia na poważnie. 
Jego życiowym marzeniem było udowodnienie, że to, co roztacza się teraz przed 
Christianem, istnieje naprawdę. Nigdy nie przegapiłby takiej okazji.

Z zamyślenia wyrwało go radosne rżenie. Dostrzegł galopującego na chudych 
nóżkach, karego źrebaka. Nie płonął jeszcze, lecz złożone przy bokach skrzydła 
jasno dały Christianowi do zrozumienia, iż jest to młody Strażnik.

Źrebak z trudem wyhamował przed swym Opiekunem i trącił go pyskiem, 
domagając się pieszczot. Christian czule pogłaskał konia.

– Nawet nie wiesz, ile ryzykuję, pokazując to tobie – odezwał się  ponownie 
Grulls. – Na pewno nie zaufałbym ci, gdyby nie Strażnik. Nawet mimo tego, 
że posiadasz odrobinę magicznej energii. Jest zbyt wymieszana z ludzką, abyś 
mógł nazywać się elfem.

Christian powoli trawił przekazywane mu słowa. Nie odpowiadał.
– Powiedz mi, chłopcze. Czy jesteś gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność 

bycia Opiekunem? To nie jest proste zadanie.
– Mam wybór? – Podniósł wzrok na driadę. Tamten zaśmiał się gorzko.
– Obawiam się, że nie.
Westchnął i klęknął przed Strażnikiem.
– W takim razie niech będzie. Zostanę twoim Opiekunem, mały.

Julia Krzyśków

Intryguje mnie fantastyka, najlpiej z rozbudowanym światem. Od ras, przez system 
polityczny, do gospodarki. Z tego powodu sama staram się, aby świat, w którym umiejs-
cawiam akcję moich tekstów, był wiarygodny i sprawiał wrażenie mającego szansę działać 
w rzeczywistości. Daleko mi do ideału, ale zagłębiam się w wiele światów, czytając czy 
grając, aby nabrać szerszych perspektyw i otworzyć umysł. Lubię również powieści z XIX 
wieku, jak Hrabia Monte Cristo, Dr Jekyll i Pan Hyde. Ze spraw bardziej przyziemnych, 
kocham zwierzęta, kawę i czekoladę.
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TW/CW: Trup królika, wspomniane padnięte inne zwierzęta
Antonina porusza truchło patykiem i zaraz się odsuwa, spodziewając się, 

że wydobędzie się z niego niezbyt przyjemny odór, ale nic takiego się nie dzieje. 
Królik, choć na wpół rozłożony i obrośnięty młodymi łodygami, trwa w bezcza-
sie, zatrzymany w trakcie procesu rozkładu. Nawet patyk nie poruszył go tak 
mocno, jak Anotnina się spodziewała.

– Ha – stwierdza cicho i wstaje z kucek, otrzepując spodnie z trawy. Martyna 
powinna to zobaczyć, myśli.

Zaraz też poprawia zsuwający się na oczy wiedźmi kapelusz. Od kiedy ścięła 
włosy, ciągle opada i nawet zaklęcie przytrzymujące nie działa zbyt  dobrze. 
Zresztą ten czar zostawia po sobie uczucie nieprzyjemnej naelektryzowanej 
lepkości, więc Antonina i tak rzadko go używa. Tak naprawdę powinna go 
po prostu zmniejszyć, ale nie ma serca tego robić. To by oznaczało, że babci 
Krysi naprawdę już nie ma. Jeszcze trochę, mówi sobie.

Spogląda znów na królika i kiełkujące zielenią gałązki przebijające jego 
szare truchełko, również zatrzymane w czasie. Potem spogląda na jasną ścianę 
lasu tuż przed nią i na polanę za sobą, ciągnącą się aż po rozświetlany letnim 
słońcem horyzont, za którym kryje się niewielki lasek i miasto. Sam królik jej 
nie  niepokoi – taki jest las, wszystko musi w nim z czegoś żyć – ale to, że jest… 
zatrzymany, dziwi. Choć oczywiście słyszała, że takie rzeczy się zdarzają, 
a  ostatnio coraz częściej, to do tej pory nie podchodziły pod jej domenę.  Jeszcze 
raz, bardziej z przyzwyczajenia niż potrzeby, otrzepuje kolana i wyjmuje 
komórkę, żeby zrobić kilka zdjęć i filmików i wrzucić je na serwer Discorda 
 polskich wiedźm. Trudno powiedzieć, czy ktokolwiek będzie w stanie rozgryźć 
tę sprawę, ale poszerzenie archiwum wiedzy jest jej obowiązkiem.

Duch lasu
Ginny Nawrocka

OPOWIADANIE
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Zaraz naskakują na nią nieodczytane powiadomienia o prywatnych 
wiadomościach i dyskusjach prowadzonych pod jej nieobecność. Większość 
ignoruje. Odczytuje tylko krótki SMS od kuzynki Martyny, która przyjeżdża do 
miasta i oczywiście wpadnie do domu. A przy okazji razem załatwią sprawę 
z familiarem. Antonina mogłaby oczywiście skorzystać z pomocy wielu  innych 
wiedźm, ale rodzinna więź na pewno nie zaszkodzi. No i nie widziały się od 
pogrzebu, Martyna jak zawsze była zbyt niespokojna, by mogła usiedzieć 
w domu dłużej niż dwa tygodnie – a i to jak na nią bardzo długo. Teraz pisze, 
że pociąg – co przewidywalne – się spóźnił i będzie dopiero wieczorem, zamiast 
za godzinę. Antonina odpisuje krótko i ma nadzieję, że w sposób, który doda 
Martynie otuchy, i rusza w głąb lasu, do chatki, sprawdzić jeszcze raz, czy ma 
wszystko przygotowane do rytuału.

***

– Czas to fikcja, moja droga Antonino – mówi babcia Krysia znad bulgoczącego 
kociołka. Błękitny spiczasty kapelusz ma przekrzywiony na krótko ściętych 
siwych włosach. Rękawy bluzy podwinięte, odsłaniają umięśnione babcine 
 ramiona. – Ludzie go sobie wymyślili, ale żadne inne stworzenie go nie  odczuwa. 
Nie tak jak my.

Antonia wzrusza ramionami i wraca do przeglądanego katalogu IKEI. 
Właściwie planowała zamówić babci Krysi porządną kuchenkę, bo ta narzeka 
od dawna, że kociołek – jakkolwiek ma styl – nie nadaje się do współczesnego 
wiedźmienia, ale katalog przyciągnął jej uwagę i teraz siedzi z nim, zamiast 
siedzieć przy laptopie i zamawiać.

– Słuchasz mnie? – pyta babcia, spoglądając na Antoninę bez nagany.
– Tak, tak. Czas nie istnieje, wszystkim nam się tylko zdaje, że tak – odpowiada 

Antonina nieuważnie, ale tyle babci wystarcza. – Czytałam Vonneguta – dodaje 
jednak cicho po kilku minutach, jakby to miało stanowić kluczowy argument 
w dyskusji.

Nie pyta, skąd babcia Krysia wie, jak świat postrzegają inne zwierzęta. 
Ani o to, co jeszcze chodzi jej po głowie: to, dlaczego się rodzą, żyją, a potem 
umierają w tej właśnie kolejności? Dlaczego na koniec wracają do ziemi, 
do  korzeni lasu, który je gościł od dnia narodzin?

***

Martyna stoi w drzwiach cała zgrzana, zupełnie jakby był środek zimy, a nie 
ciepła wiosenna noc, a ona stała opatulona niczym zimowa babuleńka, a nie 
w lekkiej bluzie bordowej z kapturem, dżinsach i trampkach i z niedużym 
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 plecakiem na plecach. Cała ona – zawsze mówi, że nie potrzebuje dużo, a czego 
potrzebuje, to natura da. Druidki, myśli Antonina ni to ciepło, ni to ironicznie, 
odpowiadając uśmiechem na uśmiech kuzynki, i wpuszcza ją do środka.

– Uff, Antośka, ależ we mnie to siedzi, no już bym mogła iść z tobą do tego lasu, 
ale wiem, wiem, wiem, znam ciebie, ty musisz wszystko sobie najpierw ułożyć, 
jesteś w tym bardzo podobna do babci, wiesz, i zaraz mi pewnie powiesz, że już 
za późno na wyprawy… – Martyna zalewa Antoninę potokiem słów, w którym 
wiedźma zanurza się z przyjemnością i próbuje nie zdradzać się z tym, jak dużo 
wyczuwa ze słabo ukrywanej nerwowości Martyny.

Ostatnio brakowało jej ludzkiej obecności w chatce. Zabawne, myśli, 
parząc Martynie herbatę. To ona jest z wyglądu bardziej podobna do babci 
 Krysi – pucołowata, z czarnymi lokami ściętymi podobnie krótko i z tym samym 
perkatym nosem, tylko niziutka, gdy babcia Krysia była jednak postawną kobietą. 
I to Martyna jest druidką, to ona zawsze była bliżej natury. A jednak to Antonina 
została w babcinej chatce, podczas gdy Martyna jak wyruszyła w połowie nauk 
w świat, tak nie postawiła nigdzie stopy na dłużej niż miesiąc-dwa.

– Ej, a tamto pół roku, kiedy robiłam na Valinorze na Domaniewskiej, u tych 
moich druidów pogodowych, to co, pies? – wytyka jej teraz Martyna, gdy Tosia 
siada obok niej i zwraca jej uwagę na ten rodzinny paradoks.

– No, powiedzmy – zgadza się Antonina i upija łyk swojej herbaty, jak zawsze 
zbyt gorzkiej. 

Cóż, pewnych zwyczajów się nie wypleni.
Po chwili Martyna wzrusza ramionami i pije szybko rooibosa, którego trady-

cyjnie zaparzyła jej kuzynka. Wciąż jest zgrzana i – tak, Antonina  dobrze od-
czytuje drobne znaki – niespokojna. Wodzi spojrzeniem po niewielkiej  kuchni, 
niebieskich kafelkach, drewnianych blatach i ceracie w błękitne kwiatki, 
po błękitnym kapeluszu Antoniny odwieszonym na kołku obok tylnych  drzwi, 
zerka nawet ciekawie do otwartego laptopa – wszystko, byle nie patrzeć 
na Antoninę i nie poruszać tematu, który sprawił, że tu przyjechała. Dopiero co 
gnała prawie do serca lasu, chciała wszystko mieć za sobą, a teraz wyraźnie lęk 
w niej zwyciężył.

Antonina wyciąga już dłoń, by położyć ją pocieszająco na dłoni kuzynki, ale 
Martyna ją uprzedza i jakby nigdy nic wraca do przerwanej rozmowy.

– E, bo ja to może jestem kopią babci w wersji mini, ale to ty jesteś do niej 
bardziej podobna tak w środku. Ty się lepiej nadajesz do lokalnego wiedźmienia, 
gdy mnie ciągle gna dalej. Tobie nie trzeba na dłuższą metę nikogo, nawet 
 familiara, choć ludzka i zwierzęca obecność nie jest ci niechętna, a mnie – ja 
zawsze chciałam… Zresztą wiesz.

Antonia potakuje. Tak, jest w tym jakiś sens. Nawet jeśli czasami chciałaby, 
żeby go nie było, dodaje w myślach, przypominając sobie królicze truchełko. 
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Jej discordowa drużyna póki co niewiele jej podpowiedziała, ale może faktycz-
nie Martyna będzie wiedzieć coś więcej? Upija kolejny łyk herbaty i tylko z sza-
cunku do babci Krysi powstrzymuje się przed kolejnym skrzywieniem.

– Dziś już naprawdę za późno – mówi cicho, tak że Martyna musi się nachylić, 
by ją dobrze usłyszeć. – Zresztą i tak pełnia dopiero za kilka nocy. Ale pokażę ci 
coś. Chodźmy.

Wstaje, nie dopiwszy herbaty i sięga po swój kapelusz. Martyna śmieje się 
z niej, ale dołącza bez protestu.

***

Przez całą drogę Antonina martwi się, że królik zniknął, choć do tej pory 
żadne z tych zatrzymanych zwierząt nie zniknęło, ale nie – tkwi na swoim 
miejscu tak, jak go zostawiła kilka godzin temu. W blasku latarki widać go 
aż za wyraźne – w bezruchu, który zdaje się wzmacniać rzucany snop światła. 
Martyna przykuca przy truchełku, które nawet nie zaczęło dziwnie pachnieć. 
Najpierw tyka je patykiem, zupełnie jak zrobiła to Antonina, ale zaraz sięga do 
magii. Kładzie na króliku dłonie i mruczy inkantację, której słów Antonina nie 
rozróżnia – zbyt cicho wypowiedzianych, a może w języku, którego nie zna. 
Jest w ruchach Martyny, w jej postawie pewność, jakby pracując, zapomniała 
o własnych lękach.

– Hm – mruczy po kilku chwilach, gdy zdaje się, że nic się nie wydarzyło.
Antonina nie wyczuwa nawet odrobiny magii płynącej od truchełka, a choć 

na tę druidyczną nie jest bardzo wyczulona, coś jednak powinna wyczuć. 
Zwłaszcza od własnej kuzynki. Martyna zresztą spogląda na nią i kręci 
przecząco głową.

– Nic – mówi i wstaje, otrzepując kolana z ziemi, której na nich wcale nie 
ma. – Nawet najmniejszego połączenia, zupełnie jakby wcale go tu nie było.

– Ale nie jesteś zdziwiona – zauważa Antonina.
– Ta-ak – przytakuje Marytna. – One… Pojawiają się na mojej drodze 

i nie tylko. Tak, tak, ty masz ten swój serwer, to pewnie o wszystkich takich 
 rzeczach rozmawiacie, o wszystkich wiecie od dawna i jako pierwsze, ale ja 
przecież czytam doniesienia, nie jestem całkiem odcięta od świata poza lasami. 
Wiem doskonale, że mówi się o nich w większości kraju, trochę w Czechach, 
trochę na Białorusi, Słowacji, nawet daleko za strefami granicznymi, ale… Nie 
wiem. – Kręci głową, a Antonina nie naciska. Z Martyny nigdy nie trzeba było 
wyciągać informacji. Wystarczy poczekać, a sama powie, co jej leży na sercu.

– Wracamy? – pyta, spoglądając na truchełko, jakby wzywała je do porusze-
nia. Ale nawet mrówki trzymają się z daleka.

Martyna potakuje i rusza do ścieżki.
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– Na chłopski rozum to jest druidyczne, Tośka – odzywa się wkrótce zgodnie 
z przewidywaniem Antoniny. – Ale ja naprawdę nie czuję w tym żadnej magii. 
Zresztą nikt, kto je badał, nie czuł, żadne drudzię, nikt. Tylko że ja myślę, że to 
ma jakiś związek ze mną. Że kiedy odbędziemy rytuał, one… znikną? Nie wiem. 
Coś. Coś się stanie. Bądźmy ostrożne, dobrze?

– Będziemy – zgadza się Antonina, znów myśląc o babci Krysi i jej słowach 
o czasie.

Czyżby teraz się spełniały? Ale jak jakakolwiek osoba miałaby stanąć poza 
czasem, żeby zrozumieć to, co się – chcąc nie chcąc – działo? Powstrzymuje 
odruch zerknięcia w bok, na Martynę. Nie. To na pewno nie o to chodzi. Szu-
kanie familiarów to dawno zbadana i dobrze rozumiana magia. Okej, u  Martyny 
niepokój jest większy niż u poprzednich druidź i wiedźm, którym Antonina 
pomogła do tej pory, ale może to dlatego, że są rodziną i po prostu jest na aurę 
Martyny bardziej wyczulona.

– I dlaczego się oszukujesz? – odzywa się jej umysł. – Słuchaj swojej intuicji. 
Swojego doświadczenia. Bądź przygotowana.

Ale na co?, pyta Antonina z irytacją. Na co konkretnie ma być gotowa? 
Naprawdę byłoby łatwiej być gotową na coś konkretnego, niż być gotową 
tak ogólnie.

– Może ktoś na moim Discordzie będzie coś wiedzieć, jeśli podpowiem im 
druidzką magię – mówi, gdy zza załomu ścieżki wyłania się jej chatka. – Ktoś 
powinien. Szkoda, że druidzia rzadko tam zaglądają.

– Może będą – potakuje Martyna, trochę spokojniejsza w okolicy rodzinnej 
chatki. – Ale wiesz, że my nie mamy zwykle dużo czasu na siedzenie w  internecie.

Na to Antonina nie ma riposty.

***

Dni do pełni mijają na poły rutynowo, na poły w nerwowym napięciu. O ile 
mijają, łapie się raz po raz na tej myśli Antonina. Nie powtarza jej jednak głośno. 
Martyna i tak przeczytała cały kanał discordowy o zatrzymanych zwierzęcych 
truchłach, uznawszy, że skoro ma wakacje, to może w tym internecie jednak 
posiedzieć. I dodać do dyskusji kilka własnych myśli.

– Duchy?! Duchy?! – Z zamyślenia wyrywa ją wykrzyknienie Martyny, tak 
że aż rozlewa letnią już herbatę. Kuzynka ni to wzburzona, ni to zdziwiona 
duszną propozycją wznosi ku powale ręce. – No chyba jednak nie – stwier-
dza Martyna już spokojniej z rozbawionym uśmiechem i prędko wklepuje 
swoją odpowiedź.

– Moni – domyśla się Antonina, odwracając się na chwilę, by wytrzeć 
o kuchenną ścierkę mokrą dłoń i kubek. – Zawsze znajdzie się taka, co będzie 
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wtykać swoje ulubione pomysły w każdą dyskusję – wyjaśnia, gdy Martyna 
 unosi ku niej pytające spojrzenie.

– Cóż, duchy to na pewno nie są – stwierdza Martyna już spokoj-
niej. – Wiedziałabym. Ty też. One mają specyficzną aurę. Już prędzej 
uwierzyłabym w jednorożce, gdyby nie było wiadome, że dawno je wybito.

Antonia potakuje, zaglądając do resztek herbaty. Chyba nie ma ochoty już ich 
pić. Tak, uznaje, odkładając kubek na blat za plecami.

– Dobra, to ty szukaj dalej, rozmawiaj z dziewczynami i nie-dziewczynami, 
a ja muszę podlecieć jeszcze do miasta, ogarnąć moje wiedźmie obowiązki 
na dziś – stwierdza, gdy zegar w przedpokoju wybija dziesiątą.

***

Wzdycha, spoglądając na rower, którego koszyk wypakowuje paczuszkami, 
ziołami i wszystkim, co jeszcze przychodzi jej zawozić do miasta raz na trzy- 
cztery dni. Współczesność ma swoje udogodnienia – Antonina się z tym pierwsza 
zgodzi – ale rower do nich nie należy. Mogłaby kupić jakieś elektryczno- magiczne 
autko, ale sama za kółkiem dostaje choroby morskiej, a akurat wszyscy znajomi 
i klienci z miasta, którzy byliby w stanie po nią podjechać, jakby się  zmówili 
i powyjeżdżali na wakacje. Cóż, maj jest prawdziwie piękny, więc Antonina 
ich nie wini. Poza tym to nie tak, że są jej coś winni. Nie na tym polega praca 
wiedźmy. Polega na pomaganiu – w tym rodzinie, myśli, oglądając się na księżyc 
widoczny między prześwitami w koronach drzew. Jutro pełnia. Jutro w życiu 
Martyny wiele się zmieni. W jej tylko pośrednio, ale jeśli miałaby być szczera, 
dla niej wszystkie zwierzęta – wliczając w to ludzi – są magiczne.

Jeszcze raz spogląda na rower. Może miotła byłaby lepsza? A może właśnie 
nie? Tymczasem ni to ciemnoniebieska, ni to ciemnozielona rama roweru zdaje 
się z niej drwić, gdy niepewnie przerzuca przez nią nogę i podnosi podpórkę. 
W mieście o tym nie wiedzą, ale Antonina pośród swoich paczuszek zawsze 
trzyma kilka magicznych opatrunków na obtarcia. Kiedy się rozpędzi, nie jest 
najgorzej, ale wszelkie zakręty, górki i nierówności terenu… Dość powiedzieć, 
że te opatrunki nieraz jej się przydały, skrytej przed wścibskim wzrokiem 
w wiedźmim lasku, tuż za granicami miasta. Dziś szczęśliwie udaje jej się 
pokonać te osiem kilometrów bez większych wypadków – na co bardziej nie-
równych kawałkach ścieżki schodząc z roweru i podprowadzając go, jakby 
po prostu czerpała radość z pięknego wiosennego dnia, ale i tak będzie musiała 
poprosić Martynę o dorobienie nowych okładów.

Martyna kiedyś zapytała ją o ten rower, zaskakując ją przed wkłuciem –  jednym 
z jej pierwszych lata temu i do tego niełatwym, bo w pośladek – aż Antonina 
prawie złamała igłę.
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– Dlaczego nie zaczniesz po prostu chodzić do wioski, gdy nie masz pod-
wózki? – zapytała wtedy, popiwszy swoje estro w tabletce. – Przecież to nie tak 
daleko, a babcia wciąż cię gania na dłuższe wyprawy.

– Au! – woła Antonina z oburzeniem. Zanim odpowie, bada igłę – lekko 
wygiętą, ale to nic, czego nie naprawi banalne wręcz zaklęcie – i wstrzykuje 
sobie swoją dawkę estrogenu.

– No? – ponagla Martyna, ale tym razem Antosia nie daje jej powiedzieć 
więcej, podejrzewając ją o gotową już, długą litanię argumentów za chodze niem 
do miasta, skoro tak nie lubi jazdy na rowerze. Tyle że Antonina ma mocny 
 argument. W końcu sama przemyślała dokładnie tę sprawę i skoro decyduje się 
na rower, to nie z powodu fanaberii.

– Dla ciebie osiem kilometrów to może malutki spacerek. Ale to też jakieś 
dwie godziny drogi w jedną stronę. Trochę mniej szparkim krokiem, ale nie chcę 
wlatywać do miasta zmachana. Wiesz doskonale, że sprawy w mieście najlepiej 
zacząć załatwiać choćby od późnego, ale rana, a wcześniej niż ósma nie ma 
mowy, że będę wstawać, żeby zdążyć na czas z buta.

***

Kiedy Tosia wychodzi, Martyna rozsiada się wygodnie w salonie z laptopem 
na niskiej ławie z ciemnego drewna. Podwija nogi na ciemnoniebieskiej kanapie 
i popijając podgrzewane magią kakao z piankami, przegląda Discord w poszuki-
waniu odpowiedzi. Stara się jak najmniej skupiać na rosnącym w niej niepoko-
ju. Szczęśliwie leki i rozmowa na Discordzie pomagają przynajmniej w jakimś 
stopniu. No i dom babci Krysi… Cóż, teraz już dom Antoniny, też poprawia jej 
samopoczucie. Mimo wizji rytuału, którego, co tu ukrywać, zwyczajnie się boi, 
w tym domu z ciemnego drewna i niebieskości czuje się bezpiecznie.

Moni wciąż próbuje wszędzie wciskać się ze swoją teorią o duchach, ale 
większość serwera ją ignoruje, więc Martyna postanawia zrobić to samo. Za to 
jej uwagę przyciąga inny wątek dyskusji. Niejaku janajaga090 wspomina o magii 
przyciągającej i to budzi w Martynie niejasne wspomnienie.

– Przyciągająca? W jakim sensie? – dopytuje Alinka, która dopiero kilka 
minut temu dołączyła do forum.

– No wiecie, bo zwykle magię się wyczuwa na samym miejscu, ale czasem 
to osoba jest jej źródłem i wtedy to ona będzie czuć magię najmocniej. Wtedy 
się pojawiają różne omeny, nie na taką skalę, ale jednak… Pamiętam, czytałum 
o tym gdzieś. Dajcie mi pięć minut, poszukam.

– Ale jaki to ma związek z zatrzymaniem czasu? – nie widzi sensu Sewe-
rynæ, moderatoræ forum i normalnie Martyna by się z nim zgodziła, ale słowa 
 janajagu090 budzą w niej rezonans, któremu nie potrafi się oprzeć.
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– Nie, nie, słuchajcie, to może mieć sens – odpisuje. – Co prawda ja nie czuję 
połączenia z nimi, nie, kiedy je badałam, a to ze mnie jest słabiutkie, ze zwykłym 
źdźbłem trawy mam mocniejsze, ale to nie znaczy, że one nie są połączone ze 
mną. @janjaga090, jeśli znajdziesz coś więcej, daj mi znać na priv.

Po tym podnosi się z kanapy i idzie przeszukać babciną biblioteczkę. Tam 
na pewno było coś na podobny temat. Wspomnienie w jej głowie jest niewyraźne, 
ot, babcia siedzi przy tej samej ławie, co ona przed chwilą i skrobie w notesie, 
mrucząc pod nosem.

– Omeny, omamy, czas – mruczy tak samo, przeglądając indeksy ręcznie 
zapisanych notesów. Babcia Krysia była bardzo skrupulatna pod tym względem, 
dzięki bóstwom lasu. – Omeny, omeny, oma… – Jest.

Zapisane tym charakterystycznym starodawnym stylem, którego babcia 
używała, pisząc swoje notatniki, jakby obawiała się, że pisane tak, jak mówiła, 
nikogo nigdy nie zainteresują. Że ktokolwiek będzie z nich korzystać uzna je 
za bezużyteczne. Och, babciu, babciu, kręci głową Martyna, odczytując staranne, 
drobne pismo.

Jeśli o omeny chodzi, różne bywają znaki, gdy przychodzi istotna dla krainy 
magia. Druidzia nie zawsze o tym wiedzą, a ja być może powinnam powiedzieć 
o tym Martysi, ale pamięć już nie ta i boję się, że zanim nas znowu odwiedzi albo 
zasięg złapie, żeby do starej babki i kochanej kuzynki zadzwonić, zdążę zapomnieć. 
Zresztą nikt nie powie, czy danej druidce się konkretna wiedza w trakcie jej życia 
przyda, czy też nie. Jakkolwiek Martysia ma moc dużą, więc prawdopodobnym 
jest, że na jej drodze życiowej jakowy omen podobny się objawi. Czytaj przeto, 
Martysiu, kochanie, bo omeny mogą mieć znaczenia przeróżne i formy mogą 
przybierać wszelakie. Pierwsza rzecz jest taka, że jak daleko sięga omen, tak 
daleki jest zasięg magii, który obejmiesz odpowiedzialnością, gdy omeny będziesz 
rozplątywać. A rozplączesz je, gdy odprawisz odpowiedni rytuał. Jaki? A to będzie 
zależeć, z jakim omenem będziesz mieć do czynienia. Więcej o nich poczytasz 
w książkach, których sama niestety nie zgromadziłam, a ich tytuły są…

– To się Antośka zdziwi – mruczy Martyna trochę spokojniejsza z babciną 
wiedzą w głowie. – Kto by pomyślała…

***

Antonina lubi te poranki, kiedy zmierza przez spokojne miasto, mijając 
po drodze znajome i nieznajome osoby – te, które nie potrzebowały jeszcze jej 
pomocy. Cichy odgłos obracających się kół prowadzonego roweru uspokaja jej 
myśli, kiedy nie musi na nim jechać. Brakuje jej tego wyciszenia, gdy pojawia 
się w mieście podwieziona przez którąś z mieszkanek miasta. Mimo wszystko, 
z rowerem osiąga stan umysłu, jakiego nie gwarantuje nawet cichy dom albo 
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praca w ogrodzie. Tylko długie spacery do lasu dają podobny efekt. W końcu 
udaje jej się też spokojniej pomyśleć o czasie i zanurzonych w jego nieobecności 
istotach. Babcia Krysia oczywiście mogła mieć rację z tym, że czas nie istnieje, 
ale jednak… To samo w sobie nie było istotne w tej sprawie. Co było istotne to 
powtarzalność… omenów? Tak, omeny to dość dobre określenie. Znaki – dobre 
lub złe, ale znaki, których sens powinny z Martyną odnaleźć. A może… Cichy 
dźwięk dzwonka w drzwiach apteki przywraca ją do rzeczywistości. Jasne 
pomieszczenie pełne nowoczesnych białych pudełeczek na moment wydaje jej 
się ciemną, przepełnioną ziołami i eliksirami chatą, jaka stała tu wieki temu, ale 
to wrażenie zaraz mija.

– Dzień dobry? – rzuca w głąb pustego pomieszczenia.
– Dzień dobry, pani Antonino – wita ją pan Marek, aptekarz, wychodząc 

z  zaplecza. – Nowa dostawa? – domyśla się.
– Wszystko zgodnie z zamówieniem – potwierdza Antonia, wykładając 

na ladę serię paczuszek i zawiniątek. – O, i tu jeszcze kocimiętka dla Bęcwała. 
W tym roku nasz… mój, ogród naprawdę obrodził w zioła. Las zresztą też.

– Tak, zupełnie jak panna szykująca się na wesele – stwierdza pan Marek, 
podpisując fakturę.

– Myśli pan? – zastanawia się Antonia.
Jeśli odrzucić tę bzdurę o pannie i o ślubie, to tak, w magii lasu jest jakieś 

napięcie, wyczekiwanie jakby na coś. Albo na kogoś. Ale skąd miejski aptekarz 
miałby wiedzieć takie rzeczy? Nawet ona wyczuwa to napięcie tylko, gdy się 
skupi, choć Martyna od swojego przyjazdu przysięga, że wisiało w powietrzu 
daleko za lasem.

– Podpisze tutaj i tutaj. – Pan Marek podsuwa Antoninie fakturę i posyła jej 
długie spojrzenie. – Myślę czy nie, mamy bardzo urodzajną wiosnę. Aż strach 
pomyśleć, co będzie latem, kiedy żniwa przyjdą w okolicznych wioskach i nie 
będzie gdzie plonów przechować.

– Poradzimy sobie – zapewnia Antonina. – A tak poza tym wszyscy zdrowi? 
Nie trzeba wam mojej pomocy poza ziołami?

– Nie, wszystko w porządku. Nawet Bęcwał, zdrów jak ryba. – Pan Marek 
 macha ręką, jakby odganiał muchę. Wciąż przygląda się Antoninie uważnie, 
ale nie mówi już nic o urodzajności, a Antonina nie ciągnie tematu. Chowa tylko 
swoją kopię faktury do torby i żegna się.

– Wrócę z nową dostawą za kilka dni. Do widzenia, panie Marku.
– Do widzenia.
Tak, myśli, zmierzając do domu państwa Wiktorii, które uskarżało się 

 ostatnio na obolałą nogę i której nie chciało obciążać mocnymi lekami przeciw-
bólowymi. To powinno być zadanie dla Martyny, ona lepiej zna się na leczeniu, 
chociaż ludzie to też nie jest do końca jej domena. Zostają więc opatrunki, poza 
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osobnym zawiniątkiem tych dla Antoniny. Tak, las i jego familiar czeka… Czeka 
na nią, Martyna wie to od dawna, lepiej od Antoniny czy lokalnego aptekarza.

***

– Au – syczy, choć bardziej odruchowo niż z bólu, gdy Martyna wmasowuje 
w jej otarcia leczniczą magię.

W drodze do miasta się nie potłukła, ale powrót to inna bajka. Protestowała 
tylko przez chwilę, gdy Martyna zaproponowała, że jej pomoże. Teraz więc  siedzi 
w saloniku, w ciemnogranatowym fotelu babci Krysi, a Martyna aż pali się, żeby 
jej opowiedzieć o swoim dniu, ale niestety najpierw musi wypowiedzieć formuły 
zaklęć, by pobierana z ziemi wokół chatki energia przetworzyła się w energię 
leczniczą. Póki co słucha więc przemyśleń Antoniny i, na ile wiedźma ją zna, 
nie wydaje się zdziwiona.

– No, już – mówi po dobrych kilkunastu minutach intensywnego wcierania 
magii w szczególnie mocne otarcie na lewej łydce Antoniny – teraz już prawie 
niewidoczne – i otrzepuje dłonie, jakby ubrudziły się od gleby.

– To co się stało?
– Poczekaj, wezmę laptopa. – Martyna gna do kuchni i po chwili wraca 

z włączonym Discordem. – Janek Jagienka byłu bardzo pomocne. Popatrz. – Wska-
zuje na konkretny ustęp w długiej wypowiedzi wiedźmu.

Antonina wczytuje się w paragraf o wiedźmie kraju i jej naturze wypisany 
przez discordowiczu z awatarem z uśmiechniętym liskiem w wianku z nieza-
pominajek na głowie, jednym uchem słuchając dopowiedzeń Martyny.

– Babcia Krysia też to przewidziała, ale chyba nie spodziewała się 
aż  takiego zasięgu. No i wiedźma kraju… Nie, nie wiedźma, druidka kraju to 
wielka odpowiedzialność, wiem, podróżuję i to się nawet mniej więcej zgadza 
z  miejscami, w których byłam, mówiłam ci, że to mnie śledzi, ale…

– Ale martwisz się, że nie podołasz, że to zbyt duże – dopowiada Antonina 
cicho, zaczytana w opisie rytuału przesłanym przez Janku Jagienku. Widzi, 
jak dopasować go do przyzwania familiara, magia wody może ją dziwi, ale 
odprawiała zaklęcia mające pozornie mniej sensu, a w końcu cała woda wszędzie 
wie. Wszystkie korzenie ją pobierają. Tam, gdzie nie sięgają one, sięga ona i nie-
sie ich pamięć. Drzew, krzewów i mchów. Grzybów i zwierząt, które muszą ją 
pić, by przetrwać. Woda i las są z sobą blisko związane. Tak. – Dasz radę – prawie 
szepcze, zanim Martyna zdąży odpowiedzieć. – To nie ty wybierasz familiara, 
to on wybiera ciebie. Pamiętasz, że babcia Krysia zawsze to powtarzała, gdy 
pytałaś, kiedy dostaniesz swojego?

Martyna potakuje niepewnie.
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– No właśnie. Skoro familiar kraju wybrał ciebie, to znaczy, że masz dość 
mocy i umiejętności. Więc przestań jojczyć. I przynieś mi bezdenne wiadro, 
wiesz które.

***

Wyruszają z chatki o zmierzchu. Do wschodu księżyca jeszcze długo, ale i ich 
cel nie jest bliski. Chatka Antoniny znajduje się tak naprawdę ledwie kawałek 
w głębi lasu. Bardzo daleko od jego serca. Idą w milczeniu, jak nakazuje zwyczaj. 
Martyna w płaszczu z głębokim kapturem narzuconym na głowę, który ograni-
cza jej widoczność, z trudem powstrzymuje się od narzekania na to, że ledwie 
widzi, dokąd iść. Światło z latarni trzymanej wysoko przez Antoninę jest dość 
słabe i gdyby Martyna nie była druidką, przed którą ścieżki wygładzają się 
same, pewnie nieraz by się po drodze potknęła.

Las ciemnieje powoli z nadchodzącą nocą i choć Martyna zna go całkiem 
dobrze, wkrótce ogarnia ją poczucie dezorientacji. Lasu niech będą dzięki 
za Antosię, która tę trasę musiała przejść tyle razy, że pewnie trafiłaby na miejsce 
z zawiązanymi oczami. Ty też byś trafiła, mówi Martynie przyciąganie z same-
go środka jej klatki piersiowej. Ciągnie ją lekko w konkretnym kierunku. Tak?, 
odpowiada mu Martyna na poły z ironią, na poły wesoło. Wcale nie ciągniesz 
mnie na przełaj, miejscami, w których nie ma ścieżek, a są za to wysokie skar-
py, z których w ciemności aż nazbyt łatwo spaść, zamiast bezpieczną drogą jak 
 Antonina? Na to przyciąganie nie ma odpowiedzi.

Godziny mijają niespiesznie, gdy zbliżają się do serca lasu. Jest  dobrze 
po północy, kiedy las ciemnieje tak mocno, że Antonina chwyta dłoń Marty-
ny, tę wolną od napełnionego magiczną wodą wiadra, by ją prowadzić. 
 Martyna spogląda szybko na rozgwieżdżone niebo widoczne między koronami 
drzew – zbyt ciemne nawet na nów. Ach. Pomimo zdenerwowania wyczuwa 
gęstniejącą magię, przez którą muszą się teraz przedzierać niby przez leśną 
gęstwinę. Blask lampy Antoniny paradoksalnie wzmacnia się, żywiąc się magią.

Idą tak przez niecałą godzinę, na ile Martyna jest w stanie ocenić, zanim 
magia odpuszcza i noc wraca do normalnej ciemności. Moc wciąż tu jest, ale już 
nie utrudnia im drogi.

– Jesteśmy – szepcze w końcu Antonina i zsuwa kaptur z twarzy 
 Martyny. – Prawie piąta – dodaje, zerkając na zegarek. – Chodź.

Martyna pozwala zaprowadzić się na środek niedużej polany, może 
o  trzy me trowej średnicy, otoczonej starymi dębami. Żeby się tu dostać, musiały 
wspiąć się po splecionych wysokich korzeniach, między którymi nie ma do-
godnych dla człowieka przerw. Antonina zdejmuje z ramienia torbę i odbie-
ra od Martyny wiadro, po czym zaczyna wyrysowywać wokół niej szereg 
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 skomplikowanych kręgów i matematyczno-magicznych wzorów, pośród których 
Martyna rozpoznaje ujęte w geometryczne kształty rysunki leśnych zwierząt. 
Na ile zna leśną faunę, są tu wszystkie, któreAntosia potrafi sobie przypomnieć. 
Pozwala swoim stopom ukorzenić się w ziemi, gdy jej kuzynka przechodzi do 
rozlewania wody z przydomowego strumyka do naturalnych zgłębień w pniach 
dębów. Druidka wczuwa się w moc lasu i przesyła mu swoje wezwanie, narosłą 
w niej pustkę, niepokój, ciekawość. Nadzieję. Obawę, że za długo zwlekała.

Antonina posyła jej ciepły uśmiech, podchodzi i przytula ją lekko, bez słów 
podając drewnianą miseczkę z ostatnią odrobiną wody, do której kruszy zioła. 
Ich zapach uderza nozdrza Martyny przyjemnym, znajomym zapachem – jak 
wtedy, gdy wieczorami babcia Krysia warzyła swoje eliksiry, a Antosia czytała 
Martynie bajkę. Siadywały obie na dywanie w salonie chatki babci, a babcia 
przerywając przygotowywanie nowego naparu, by wziąć łyk eliksiru  tranzycji, 
spoglądała na nie od czasu do czasu, jakby upewniała się, że nie zniknęły, aby coś 
spsocić, i wracała do pracy. Nie zauważa nawet, gdy z oczu zaczynają płynąć jej 
łzy. Dopiero gdy Antonina ociera je delikatnie i skapuje jedną z nich do misy, 
sama z mokrymi oczami, Martyna zdaje sobie sprawę, że płacze.

– Duchu lasu, przybądź, obejmij Martynę, druidkę tego lasu, druidkę wielu 
lasów, przemierzającą twe ścieżki od dwóch dziesięcioleci, swoją opieką. Duchu 
lasu, przyjmij jej moc, miłość i troskę – inkantuje Antonina cicho, gdy księżyc 
wyłania się zza koron drzew. 

Odzew lasu jest prawie natychmiastowy. Pozornie nic się nie zmienia przez 
długie minuty, ale Martyna czuje, jak las i jego duch sięgają ku niej, ku jej magii, 
wpływają w nią poprzez stopy, obwąchują dziurę goszczącą pod jej sercem 
i eliksir w trzymanej przez nią miseczce. Trudno jest nie wstrzymywać  oddechu, 
by ich nie odstraszyć – Martyna wyczuwa ich płochość, ostrożność, z jaką krążą 
wokół miejsca, które jej magiczna natura dla nich przygotowała. Jeden zbyt 
płytki albo zbyt głęboki oddech i uciekną niczym lis przed pogonią, niczym stado 
łań, gdy jedna z nich usłyszała coś niepokojącego. Martyna bierze więc ostrożne, 
miarowe oddechy, wsłuchując się w pulsującą w niej obcą, ale tak jej bliską, tak 
znajomą magię. Nie próbuje powstrzymywać łez. Antonina mruczy niezrozu-
miale, teraz na obrzeżu okręgów dosypując czegoś do wgłębień w pniach dębów 
i wcierając w nie własne łzy, ale choć Martyna nie rozróżnia słów, jest w jej 
kuzynce coś uspokajającego i duch lasu zdaje się to wyczuwać. Zgłębia się – wciąż 
ostrożnie – w gniazdo pod sercem druidki, upija łyk z trzymanego przez nią 
eliksiru, którego powierzchnia faluje lekko, niby poruszona niewidocznym 
językiem, a jego magia potężnieje. Teraz nie jest już płochym lisem ani sarną, 
teraz jest wilkiem wracającym do stada, teraz jest niedźwiedzicą objedzoną, 
szykującą się do zimowego snu. W absolutnej ciszy rozgwieżdżonej nocy magia 
Martyny sięga głębiej, dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Czuje teraz już nie tylko 
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cały las, ale i pola poza nim, góry i lasy, jeziora, rzeki i morze na północy daleko, 
głęboko, jakby stawała się Drzewem Świata, z którego początek biorą wszystkie 
bory i leśne stworzenia. Obrasta pniem, jej ręce stają się konarami i choć wciąż 
jest tylko niewielką ludzką kobietą sięga samego nieba i gwiazd, muska lekko 
i czule księżyc. Sięga korzeniami poza granice wyznaczone przez ludzi, wy-
czuwa zatrzymane w czasie zwierzęce truchła. Nie. To nie jest dobre. Ostrożnie 
przepuszcza przez korzenie moc, pozwalając czasowi napłynąć do tych bąbli 
beztrwania, podjąć swoją pracę. Oto jej domena. Jeśli zechce. Aż nagle zostaje 
tylko Martyna, druidka i człowiek. Duch lasu odszedł, zabierając z sobą jej lęk, 
w zamian zostawiając pewność – to jest jej domena.

W ciemności pomiędzy pniami dębów czają się dwie kropki oczu, ale to 
nie on. Nie cały. Nie bardziej niż jest nim każda druidka. Martyna przysiada 
po turecku na ziemi, jej głowa chyli się ku podołkowi. Zwierzę wychodzi ostrożnie 
spomiędzy drzew, zbliża się do Antosi. Ostrożnie obwąchuje jej wyciągniętą dłoń, 
ale zaraz odwraca głowę w kierunku Martyny. W blasku księżyca żbik powoli, 
spokojnie podchodzi do niej, ale Martyna jest zbyt zmęczona, by podnieść dłoń 
w podobnym geście jak ten Antoniny. Kiwa tylko żbikowi głową, a ten uznawszy 
jej powitanie siada między jej nogami i zwija się w kłębek na jej podołku.

– No, to załatwione – stwierdza Antosia, ocierając pot ze skroni.  Rozgląda się 
przez chwilę wokół, wsłuchuje w magię lasu i kiwa krótko głową. – Możemy się 
tu przespać zanim wrócimy.

– Tak – zgadza się Martyna sennie, głaszcząc żbika po krótkim wiosennym 
futrze. – Tak. Będziemy bezpieczne.

Ginny Nawrocka

(my/oni, on/jego) Autorzy queerowej fantastyki i eseiści (najczęściej publikujący 
na łamach portalu Whosome.pl). Redagują również absrudystyczny zin Mlem!
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– Tato, wciąż jest za nami! – wołały dzieci z tylnego siedzenia starego 
 peugeota pędzącego odludnymi, podrzędnymi drogami.

Ziemię przeszył kolejny wstrząs.
– Dogania nas! – krzyczała z przerażenia żona Angelika, wykręcając głowę 

z fotela pasażera.
Na samochód padł długi cień.
– Robię, co mogę! – przekonywałem, starając się ukryć drżenie głosu.
Zaschło mi w gardle. Ścisnąłem mocniej kierownicę, by ukryć, jak ze strachu 

trzęsą mi się dłonie. Przelotnie spojrzałem na prędkościomierz i przekonałem 
się, że silnik rzeczywiście był na granicy zatarcia.

W radiu rozbrzmiewały słowa piosenki zespołu Madness: Our house in the 
middle of our street… Muzykę nagle przerwały wiadomości:

Kolejny atak seryjnego mordercy z Niemajadomowa. Tym razem śmierć 
poniosła pięcioosobowa rodzina.

Miałem ochotę wyłączyć radio, ale podgłośniłem. Niepewność mnie zabijała.
Przypomnijmy: o seryjnym mordercy zrobiło się głośno, gdy przed jednym 

z domów znaleziono rozczłonkowane ciało mężczyzny. Od tamtej pory odnoto
wano siedem podobnych przypadków. Ofiary zidentyfikowano jako mieszkańców 
okolicznych miast. Każda z nich miała kryminalną przeszłość i zajmowała się 
m.in. włamaniami. Miejscowa ludność jest przekonana, że to nie seryjny morder-
ca, tylko klątwa, która dotknęła osiedle z powodu zbudowania go na pradawnym 
cmentarzu. 

Ponieważ do ataków dochodzi za dnia, prosimy o nieopuszczanie domów 
bez wyraźnej potrzeby i zachowanie czujności. O sprawie będziemy informować 
na bieżąco.

Dom jest tam gdzie twe serce

Jakub Luberda

OPOWIADANIE
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Nigdy w życiu tak nie żałowałem podjętej decyzji. A chciałem tylko zapewnić 
przyszłość moim najmłodszym, Tomaszowi i Weronice. Wszystko zaczęło się od 
tego, że zwolniono mnie z pracy w likwidowanej kopalni w Bełchatowie, gdzie 
pracowałem jako kierowca i operator maszyn.

ROK WCZEŚNIEJ

To wydarzyło się w Hoswytchowie, tuż przed skromnymi wakacjami, na które 
udało mi się zabrać żonę i dzieciaki. Moja umowa o pracę w tutejszej odkrywce 
dobiegała końca, więc musiałem z rodziną opuścić dom, którego nie potrafiliśmy 
już utrzymać.

Staliśmy na chodniku i patrzyliśmy, jak wezwany elektryk wchodzi na słup, 
by odciąć budynek od prądu.

Nie rozumieliśmy po co. Po prostu tak się tu robiło. Był to jeden z warunków, 
pod jakimi właściciel zgodził się wynająć posesję, a pytania o cel tego zabiegu 
zbywał milczeniem. Przyjęliśmy, że to symboliczne odcięcie pępowiny między 
ukochanym domem a wyjeżdżającymi. W tym dotkniętym wysokim bezrobo-
ciem regionie wielu szukało szczęścia za granicą.

Chwilę później było już po wszystkim: szczęknęły nożyce, gruby kabel zawisł 
bezwładnie wzdłuż słupa, a elektryk wrócił na ziemię.

My tymczasem żegnaliśmy się z domem, w którym spędziliśmy wiele rados-
nych chwil. To tutaj dzieci stawiały pierwsze kroki.

Gdy tak patrzyłem w puste okna piętrówki, mógłbym przysiąc, że pociemniały, 
ale pomyślałem, że mi się to tylko wydawało.

Objąłem dzieci, które cicho pochlipywały, jakby grzebały naszego stare go 
psa Ciapka. W pewnym sensie tak było: pozostawiały za sobą to, co  znajome, 
przyjaciół i dawne życie. Już nie pytały, czy naprawdę musimy się przeprowadzać. 
Wiedziały, że odłączenia nie dało się cofnąć.

W milczeniu wsiedliśmy do samochodu. Za plecami usłyszałem pstryk zapal-
niczki. Sięgnąłem między fotele i zabrałem ją Weronice. Córka miała paskudny 
nawyk bawienia się ogniem, gdy dopadał ją stres.

OBECNIE

Naszą jedyną szansą było dotarcie do mojego miejsca pracy. Prześladowca nie 
dosięgnie nas w kopalni. Wprawdzie nie miałem pojęcia, co zrobimy potem, ale 
doszedłem do wniosku, że to nie czas, by się nad tym zastanawiać.

Wyjąłem komórkę i wybrałem numer.
– Teraz cicho, dzieci, jeśli wam życie miłe! – powiedziałem niemal na wyde-

chu.
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Dzieciaki musiały dostrzec strach w moich oczach, bo wyjątkowo bez sprzeci-
wu posłuchały.

Telefon zagrał wesołą melodyjkę z serialu Pełna chata raz, drugi.
– No dalej! – cedziłem przez zęby.
Rozmówca nie odbierał. Poczułem, że się pocę. Co powiem dzieciom? Przecież 

wierzą we mnie. Wierzą, że tata ma plan. Nie mogę ich zawieść!
Ostatni dzwonek. Odbierz, do cholery!
– Halo? – odezwał się w końcu flegmatyczny głos.
– Franek?!
– A kto mówi? – zapytał niepewnie.
– To ja, Janek Ciwy!
– A, witam, panie Janku, w czym mogę…?
– Otwórz bramę wjazdową kopalni! Natychmiast!
– Ale…
– Nie ma czasu! Rób, co mówię! Biorę to na siebie, słyszysz!?
– W porządku, ale zaraz po panu zamknę.
– Nie będzie już co zamykać! Otwórz bramę i uciekaj!
Wkrótce zobaczyłem wjazd. Strażnik dostrzegł mój samochód i trzęsącymi 

się dłońmi wsunął klucz do zamka furty. Jedno skrzydło popchnął, a z drugim 
odbiegł, trzymając je jak latawiec.

Byliśmy już pod samą bramą, gdy nagle rozległ się huk. Pękła opona. Auto 
gwałtownie wytracało prędkość.

I wtedy zza wzgórza wyłonił się nasz prześladowca.
– Wysiadajcie i biegnijcie do tamtego tunelu! – Wskazałem otwór w ścianie 

skały leżącej niedaleko dołu ze smołą.
Wzięliśmy z żoną dzieci na ręce i gorączkowo pognaliśmy w kierunku groty. 

Za sobą usłyszeliśmy jęk giętego metalu. Jeszcze trzydzieści metrów! Damy radę, 
myślałem z nagle rozbudzoną nadzieją.

Dwadzieścia. Byliśmy już tak blisko jaskini!
Dziesięć.
Schronienie było tuż-tuż!
Pięć. Ostatnia prosta!
Jednak nagle przeciwnik skoczył. Zatrzęsła się ziemia. Angelika upadła.
– Janek! – zawołała rozpaczliwie.
Zawróciłem i wyciągnąłem do niej rękę, gdy padł na nas cień. W jednej  chwili 

nastała ciemność.
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WCZEŚNIEJ TEGO DNIA

Moją kopalnię zamknięto i nie miałem innej roboty. Wprawdzie otrzy-
małem odprawę, ale jak na naszą rodzinę była to zaledwie kropla 
w  morzu potrzeb.

Dzieci siedziały w samochodzie, zajęte grą na konsolkach, a ja z żoną 
staliśmy przed domem w oczekiwaniu na spóźniającego się elektryka. Zjawiła 
się za to pięcioosobowa rodzina, o której uprzedzał nas właściciel budynku. 
Składali się na nią: łysiejący, dobrze zbudowany szatyn z wąsem, sympatyczna 
blondynka z włosami upiętymi w kucyk, trzymająca ciekawskiego roczniaka 
na rękach, ruda, na oko sześcioletnia pieguska i cichy okularnik z czupryną 
jak kępa trawy, wyglądający na dziewięć lat. Sprawiali miłe wrażenie.

– Wyprowadzacie się? – zapytał mężczyzna.
– Tak, robota mi się skończyła. Trzeba szukać nowej.
– Rozumiem. W takim razie życzymy powodzenia.
– Dzięki. Państwo są nowymi lokatorami?
– Tak.
– No to dom jest do waszej dyspozycji. Czekamy jeszcze tylko na elektryka, 

ale się spóźnia… – Spojrzałem na zegarek.
– My właśnie w tej sprawie. – Mężczyzna złapał mnie poufale za ramię 

i odprowadził na stronę. – Elektryk zgłosi odłączenie i przyłączenie, a tak się 
składa, że mieliśmy małą przeprawę z urzędem skarbowym i chcielibyśmy, 
by o nas nie wiedział.

– Ale jak to? Bez odłączenia? – zdziwiłem się. W mojej robocie trzymanie 
się procedur było nieraz jedyną rzeczą, która stała między tobą a śmiercią 
lub  kalectwem.

– Nie no, odłączenie będzie, tylko tak na pokaz. Zrobi je nasz zaufany 
człowiek, pan Stasiu.

– Przecież elektryk zgłosi, że dom nie został odłączony!
– Spokojna głowa. Mam swoje sposoby. – Puścił do mnie oko.
– No nie wiem… – Z zakłopotaniem podrapałem się w kark.
– Proszę się nad tym zastanowić. – Dyskretnie wcisnął mi do ręki gruby 

zwój banknotów.
Przewertowałem plik. Składał się wyłącznie z nominałów pięćsetzłotowych.
– Ten dom ma duszę.
– Tak, niewątpliwie – roześmiał się serdecznie. – Każdy właściciel tak mówi 

o swoich czterech kątach. – Mężczyzna nagle podniósł wzrok. – O, jest i pan 
 Stasiu! – zawołał, po czym zwrócił się do mnie: – To jak będzie?

– Nooo dobra, należy do was.
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Wróciliśmy do naszych rodzin. Żona patrzyła na mnie pytająco, a ja konspi-
racyjnie zerknąłem przez ramię i zacisnąłem nerwowo wargi. Zrozumiała, 
że wyjaśnień będę mógł udzielić dopiero wtedy, gdy się oddalimy.

– Może pan zaczynać! – Łysiejący lokator dał sygnał panu Stasiowi.
Zapijaczony elektryk ledwo wdrapał się na słup. Poudawał, że rozłączył 

kable, podczepił kilka luźnych kawałków, by wyglądało, jakby zostały odpięte, 
po czym zszedł, wziął łapówkę od nowego lokatora i się pożegnał.

– Interesy z państwem to czysta przyjemność. – Głowa rodziny 
żartobliwie zasalutowała.

– Z wami również! – odparłem, usiłując zachować spokój.
Sprawa śmierdziała na kilometr, ale pieniądze za bardzo kusiły, by odrzucić 

taką okazję. Nie mogłem się doczekać, aż się oddalimy i odłączenie domu 
zniknie z listy naszych problemów. Nie miałem zamiaru zadawać nieznajome-
mu zbędnych pytań. W takich kwestiach lepiej nie wiedzieć, kim byli ludzie 
z taką ilością gotówki na zbyciu i przed czym tak naprawdę uciekali.

– To co, na nas już czas? – Mężczyzna popatrzył na rodzinę, szukając apro-
baty.

Jego bliscy przytaknęli z entuzjazmem.
– Oto klucze. – Wręczyłem nieznajomemu pęk. – Miałem po drodze oddać je 

właścicielowi, ale skoro państwo tu są…
– Dziękuję.
– Proszę dbać o ten dom – dodała Angela.
– Będziemy. Miłej podróży!
– Dzięki. Trzymajcie się!
Nieznajomy objął żonę i razem z dziećmi ruszyli w stronę wejścia.
Ja zająłem się dopinaniem linek na bagażniku na dachu i dyskretnie 

obserwowałem dom.
Rodzina zniknęła w środku.
Przez chwilę czekałem w napięciu na to, co się zaraz stanie, gdy przekroczą 

próg, ale nie wydarzyło się nic. Odetchnąłem z ulgą.
I nagle domem wstrząsnęło. Rozległ się ryk, metaliczny szczęk. Drzwi 

otworzyły się na oścież i coś przez nie wyleciało, wyrzucone z ogromną siłą. 
Dopiero gdy wylądowało na trawniku, zobaczyłem, co to było.

Brutalnie rozczłonkowane ciała pięciu osób.
– Jedziemy stąd! – W wielkim pośpiechu rzuciłem się do auta. Żółć podeszła 

mi do gardła. Część świadomości przekonywała mnie, że jeśli oddalę się dostatec-
znie szybko, całe zajście okaże się ledwie snem.

– Ale…! – zaprotestowała żona, gdy pociągnąłem ją za rękę w kierunku wozu. 
Zbladła tak bardzo, jakby sama miała zaraz skonać. Jej dolna warga drżała.
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– Im już nie pomożemy! Ale możemy pomóc sobie i nie trafić do pierdla 
przez ich bezmyślność!

– Wsadzą nas za ucieczkę z miejsca zdarzenia! – przekonywała ze łzami 
w oczach.

Postronny obserwator mógłby uznać, że to egoizm i zimna kalkulacja: 
zobaczyć śmierć całej rodziny, a przejmować się wsadzeniem za kratki. Jednak 
Angeli najbardziej zależało na dzieciach. Nie chciała, żeby zostały bez rodziców 
i musiały się włóczyć po domach zastępczych.

– I tak nas zapuszkują! Nikt nam przecież nie uwierzy.
Ścisnąłem rulon w kieszeni. Łapówka to jedyny dowód na to, że podejrza-

ny typ wiedział, iż popełnia przestępstwo lub postępuje wbrew panującym tu 
obyczajom. O wiele gorzej wyszlibyśmy na tym, gdybym im pomógł zachować 
przekręt w tajemnicy bezinteresownie, z dobroci serca.

– To chociaż wezwijmy policję!
– Znasz naszych sąsiadów, już jest w drodze!
Zamarła, szukając czegoś w pamięci, po czym przytaknęła i zamilkła.  Zawsze 

byliśmy tu obcy. Okoliczni mieszkańcy, którzy nieudolnie ukrywali, że nas 
obserwują przy wynoszeniu śmieci czy koszeniu trawników, dawali nam to 
odczuć każdego dnia.

Wsiedliśmy do samochodu i odjechaliśmy. Z początku niespiesznie, by nie 
zwracać niczyjej uwagi na naszą ucieczkę, a po czasie – na pełnym gazie. 
Nie ujechaliśmy kilometra, gdy w oddali rozległo się wycie syren.

OBECNIE

Siedzieliśmy skuleni pod ścianą salonu, usiłując nie zwymiotować od żela  zistego 
zapachu krwi i ziemistego, cierpkiego odoru przerwanych jelit.

W końcu podłoga przestała falować. Dom zatrząsł się ostatni raz i osiadł.
– Gdzie jesteśmy? – zapytała Angelika.
Wstałem, krzywiąc się z odrętwienia, po czym wyjrzałem na zewnątrz.
– W domu.
Żona zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Starała się opanować.
– Pytałam…
– Wiem, o co pytałaś. I mówię ci, że jesteśmy tam, gdzie wcześniej stał 

nasz dom.
– To znaczy, że możemy uciec przez okno! – zawołała Wera. Zerwała się 

z miejsca i pobiegła w stronę okien wychodzących na trawnik.
– Nie!
Rzuciłem się za nią w pogoń.



126

Dom jest tam gdzie twe serce

Córka wspięła się na krzesło i wyciągnęła rękę w stronę klamki. W jednej 
chwili z ogromną siłą zatrzasnęły się rolety antywłamaniowe.

– On nas stąd nigdy nie wypuści! – lamentował Tomek. Jego twarz wyglądała 
jak oblana wrzątkiem. Całą drogę powrotną przepłakał i dopiero teraz się 
trochę uspokoił.

Starałem się tego nie okazywać przed rodziną, jednak po minie Angeli 
poznałem, że myśli o tym samym. Zastanawiała się, dlaczego dom utrzymywał 
nas przy życiu i kiedy zamierzał z nami skończyć. Ta niepewność była nie do 
zniesienia. Na co czekał?

– Rozbijmy szybę i zablokujmy rolety! – zaproponowała Wera. Nie zamierzała 
się poddać. Miała charakter po matce i bałem się, że jej upór w końcu nas wszyst-
kich zabije.

– Nie możemy go budzić. Jeśli się podniesie, nie zdołamy uciec. Nie przeżyjemy 
skoku na beton z takiej wysokości. A jeśli nawet, z połamanymi nogami nie zaj-
dziemy daleko.

– Jestem głodna! – skarżyła się Weronika.
– Ja też! – zawtórował jej Tomek. W jego oczach znowu zaszkliły się łzy.
– Zostało coś do jedzenia?
– Skąd. Wszystko wzięłam do auta! – odparła Angelika z rękoma 

skrzyżowanymi na piersi w obronnym geście.
– Może chociaż jakieś pomarszczone ziemniaki? – zapytałem z nadzieją.
– Nie. Aż tak dobrze się nam nie powodziło – odpowiedziała zimno.
– Cholera.
Złapałem się za głowę i zacząłem krążyć po pokoju.
– To co teraz zrobimy? – zapytała Weronika, walcząc z gulą w gardle.
– Zaraz coś wymyślimy, skarbie.
– Pizza! – wypaliła nagle moja żona. Aż poderwała się z podłogi.
– Ale przecież…
– My nie wyjdziemy, a dostawca nie wejdzie, ale mamy portfel i kabel, którym 

możemy wciągnąć pizzę do środka.
– Myślisz, że na to pójdą?
– A masz lepszy pomysł?!
Ręce oparte na biodrach sugerowały, że Angelika tylko czekała na pretekst 

do kłótni.
Westchnąłem.
– Zróbmy to. Oby chcieli nam pomóc.
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***

Bateria komórki wyczerpywała się, a przy odciętym prądzie nie było możliwości, 
by ją naładować. Nie mogliśmy zadzwonić po elektryka, bo nie mieliśmy 
pojęcia, kto się zajmuje takimi przyłączami. Gdyby dowiedziała się o tym 
zajściu niewłaściwa osoba, mogłaby nas podkablować odpowiednim służbom, 
a te – zlikwidować nas jako ostatnich niewygodnych świadków. Nie bez po wodu 
nikt nam nie powiedział o konsekwencjach nieodłączenia domu, gdy się tu 
wprowadziliśmy. 

Zacząłem myśleć, że historyjka o seryjnym mordercy zabijającym włamywaczy 
to zwyczajna przykrywka. Wydawało mi się nawet, że podsłuchałem miejsco-
wych, jak dyskutowali o wykorzystywaniu zgłoszeń na policję, by tropić nie-
wtajemniczonych świadków, którzy widzieli przemieszczający się dom. Jeśli to 
prawda i okoliczna policja brała w tym udział, zostaliśmy z naszym proble-
mem sami.

Jednak to nie był czas na zastanawianie się. Najpierw jedzenie, potem 
przedyskutujemy, do kogo się zwrócić.

Wybrałem numer pizzerii z wizytówki, którą trzymałem w portfelu.
– Dzień dobry, chcielibyśmy zamówić dużą pizzę. 
– Oczywiście, jakich dodatków sobie państwo życzą? – zapytał młody 

mężczyzna po drugiej stronie.
– Tradycyjnie. Ser, pomidor, szynka. Sosy.
– Rozumiem. Na jaki adres dostarczyć?
– Róg Garbedża i Dyspozalowej, Niemajadomów, numer osiemdziesiąt  osiem. 

Tylko mamy prośbę…
– Tak?
– Prosimy, by dostawca nie podchodził do domu.
– Słucham? – Rozmówca był wyraźnie zbity z tropu.
– To ważne! Rzucimy mu portfel przez okno i wybierze sobie należność.
– Czy u państwa wszystko w porządku? – zapytał powoli, ostrożnie 

dobierając słowa.
– Tak, tylko jesteśmy zakaźnie chorzy i nie chcemy się do nikogo zbliżać.
– Rozumiem. Przyjąłem zamówienie. Czas oczekiwania do trzydziestu minut.
Rozłączyłem się. Miałem nadzieję, że nie zwrócił uwagi na to, że skoro my 

jesteśmy zarażeni, to na portfelu też są drobnoustroje.

***

Dostawca pędził na wysłużonej vespie szosą między polami uprawnymi pod mias-
tem. Miał kilka minut spóźnienia, bo gdy ruszał w trasę, skuter nie chciał odpalić.
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Teraz maszyna zaczęła się krztusić i zwalniać, aż w końcu zamarła.
– O nie… – jęknął. 
Zsiadł i z wściekłością kopnął koło. Przeczesał ze stresu włosy dłonią, a kiedy 

po chwili ochłonął, wyjął telefon.
– Hasztag?
– Siema, brachu! Co tam? – zapytał flegmatyczny głos w słuchawce.
– Gdzie jesteś?
– W robocie, a co? – W głośniku zaszumiało od wypuszczanego ustami dymu.
– Gdzie konkretnie?
– Wracam z dostawy pod blokami przy stadionie.
– Dzięki Bogu, to niedaleko. Możesz się obrócić i dostarczyć moje zamówie-

nie? Skuter mi się spieprzył w szczerym polu.
– Nie ma sprawy, ziomek. Gdzie jesteś?
– Za miastem, jak się jedzie w kierunku Niemajadomowa. Zaraz za kapliczką 

przy niebieskiej kładce.
– Aaa, to wiem gdzie. Zaraz tam będę!
– Serio? Dzięki!
Uziemiony dostawca rozłączył się. Hasztag nie był może najbardziej nieza-

wodnym współpracownikiem, bo lubił sobie zapalić skręta, ale kierowca nie 
miał wyboru. Nikt inny nie nadłożyłby dla niego drogi. Mężczyzna miał nadzieję, 
że mimo wszystko obejdzie się bez przykrych niespodzianek.

***

Dostawca odetchnął z ulgą, gdy terkotanie silnika oznajmiło przyjazd Hasztaga. 
Zdążył na czas. Pracownik przekazał pizzę ziołolubnemu współpracownikowi.

– Gdzie to zawieźć?
– Adres masz na paczce. Róg Garbedżowej i Dyspozalowej w Niemajadomo-

wie. Numer osiemdziesiąt osiem.
– Okej, to jadę.
– Tylko że…
– Dobra, dobra, później mi powiesz!
Hasztag włożył słuchawki do uszu i ruszył w drogę.
– Jak sobie chcesz – wymamrotał pod nosem kierowca z zepsutym skuterem. 

Liczył na to, że klienci pozasłaniają się, gdy zobaczą Hasztaga pod drzwiami, 
skoro wcześniej byli na tyle odpowiedzialni, by przekazać przyjmującemu 
zamówienie informację o swojej chorobie i ograniczyć kontakt.
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***

Położyłem portfel na łopatce do węgla i przełożyłem ją przez drzwiczki dla 
zwierząt w drzwiach frontowych. Na szczęście dom na to nie zareagował, więc 
wziąłem zamach i rzuciłem portfel jak najdalej.

Po upływie kilkunastu minut usłyszałem gasnący silnik motocykla, więc 
wyjrzałem przez jeszcze niezasłonięte roletą okno. Zobaczyłem dostawcę pizzy 
wchodzącego przez furtkę w ogrodzeniu.

– Co on robi? – zapytałem siebie z rosnącym uczuciem paniki.
Żona usłyszała moje mruczenie, podeszła i stanęła obok.
– On tu idzie! Przecież mówiliśmy im, że…! – Jej oczy były szeroko otwarte 

z przerażenia.
– Tak, wiem – odparłem, po czym zacząłem krzyczeć i wymachiwać 

rękoma. – Ej! Proszę nie podchodzić!
– Jesteśmy chorzy! Niech pan zostawi pizzę i weźmie pieniądze sprzed 

wejścia! – krzyczała tak głośno, aż zachrypła.
– Nic z tego. Nie słyszy nas, ma słuchawki w uszach!
Rozległ się dzwonek do drzwi.
– O Boże! I co my teraz zrobimy?

***

Hasztag wcisnął guzik dzwonka, ale przez dłuższą chwilę nikt nie reagował. 
Może właściciele akurat się seksili albo brali prysznic? Nie ma sprawy, zaczekam, 
pomyślał. W słuchawkach Nelly Furtado śpiewała, że podmiot liryczny pożera, 
przeżuwa i wypluwa mężczyzn. Albo i ludzi, zależnie od tego, jak tłumaczyć 
słowo man.

W końcu jego uwaga odpłynęła i zaczął się rozglądać po okolicy. 
Po chwili zauważył portfel u progu. Podniósł go i zajrzał do środka. 

Był  wypchany banknotami. Hasztag nie zamierzał ruszać wyroku w  zawie szeniu, 
który kiedyś dostał za trawkę. Lepiej, żeby monitoring nie nagrał go z cudzy-
mi pieniędzmi. Cała sprawa śmierdziała na kilometr.

Widział takie sytuacje na filmach. Dostawca czy listonosz przyjeżdża, dzwoni 
i puka drzwi, nikt nie odpowiada, więc ten wchodzi i zastaje właścicieli ran-
nych lub martwych. Nie było czasu do stracenia. Ci ludzie mogli potrzebować 
natychmiastowej pomocy medycznej! Jakby co, powie, że tylko chciał oddać 
 znaleziony portfel.

Ostrożnie pociągnął za klamkę.
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***

Podbiegliśmy z żoną do wyjścia, by je zablokować, ale z korytarza wychynął 
wielki jęzor, który jednym mlaśnięciem odrzucił nas pod ścianę.

Dostawca otworzył drzwi, wsunął tułów do środka, spojrzał w naszą 
stronę i zobaczył, jak żywo gestykulujemy, by się wycofał. Ledwo tylko sięgnął 
po słuchawki, by dowiedzieć się, o co ten szum, ozór pochwycił go i wciągnął 
w głąb budynku.

Nawet zatkanie uszu nie zagłuszyło wrzasków i mokrych mlaśnięć. Chwilę 
potem gardziel korytarza wypluła sponiewierane szczątki dostawcy, które 
z ogromną siłą odbiły się od ścian.

Dzieci wpadły w histerię, zaczęły krzyczeć i płakać. Żona zwymiotowała 
do kąta.

Zabrałem rodzinę do sypialni.

***

– Chcę jeść! – wołała przez łzy córka.
Zawtórowały jej burczące brzuchy.
– Pójdę i zobaczę, czy dam radę odzyskać pizzę. Zostańcie tu – powiedziałem.
Zamówienie leżało na zewnątrz. Dostarczyciel upuścił je, gdy dom go 

pochłonął. Uklęknąłem przed drzwiczkami dla zwierząt z kijem od miotły 
w dłoni. Chciałem przyciągnąć paczkę. Dom musiał pomyśleć, że chcę uciec, 
więc wysunął język, przecisnął go przez otwór, zmiął karton z pizzą, porwał do 
środka i pożarł.

Wstałem i spojrzałem na wycofujący się ozór. Czekałem z zaciśniętymi 
z bezsilnej wściekłości pięściami, licząc, że dom wypluje pizzę, ale z czasem stało 
się jasne, że to nie nastąpi. Tylko jak ja powiem dzieciom, że nici z jedzenia?

***

Powróciłem do sypialni. Rodzina wbiła we mnie wyczekująco wzrok. 
Nie potrafiłem spojrzeć im w oczy. Zacisnąłem wargi w kreskę i osunąłem się 
po ścianie, siadając obok nich.

Kolejne minuty upływały w pełnej napięcia ciszy, przerywanej burcze-
niem jak z wybiegu dla lwów. Nagle Angela podniosła głowę i zachłysnęła się 
w nagłym przebłysku.

– Dlaczego nie mogłeś wciągnąć pizzy? – Popatrzyła, jakby próbowała 
wyczytać odpowiedź z mojej twarzy.

– Przez jęzor…
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– No właśnie! Dlaczego dom nie zablokował drzwiczek dla zwierząt?
– Bo…?
– Właz nie był na wyposażeniu. Zainstalowano go później! – wykrzyknęła podek-

scytowana.
– Do czego zmierzasz?
– Dom nie ma kontroli nad tym, co pierwotnie nie było jego częścią. Nad tym, 

co dobudowano, gdy był już podłączony. We wnęce w piwnicy mamy nowe okno.
– Nigdy nie zdołamy się przez nie przecisnąć. Jest zbyt małe!
– Nie dla dzieci. Jak uda im się uciec, wezwą pomoc!
Miałem wątpliwości co do tego pomysłu, bo ryzykowaliśmy życiem pociech, 

ale jaki inny wybór nam pozostał?
– Zaczekaj tutaj. Jeśli nas uwięzi, przynajmniej ciebie to ominie.
Przytaknęła.
Poprowadziłem dzieci do piwnicy. Nie włączałem światła, by niepotrzeb-

nie nie zdradzać domowi naszej obecności. Gdy jednak zeszliśmy po schodach, 
okazało się, że wyjście otoczone jest dziwacznymi, zielonymi i oślizłymi koko-
nami. Pulsowały niczym pożywiające się czerwie.

Nakazałem młodym być cicho i ruszyliśmy ostrożnie w stronę wnęki. Wtem 
jednak obmierzłe jaja zachlupotały i poruszyły się.

– W nogi!
Pokierowałem dzieci ku schodom, lecz masa była szybsza. Chwyciła Tomka 

mackami za łydki i poczęła ciągnąć ku sobie.
– Tata! – krzyczał przez łzy.
– Zrób coś! – panikowała Weronika.
– Uciekaj na górę! Już!
Trzymałem syna z całej siły, ale macki okazały się silniejsze i wyrwały mi go 

z rąk.
– Tomek! – wydusiłem, gdy otrząsnąłem się z pierwszego szoku.
Krzyki i płacz dziecka zniknęły w siorbiącej masie czułków. Chwyciłem 

za leżącą pod ścianą rurę i waliłem po obrzydliwym cielsku na oślep. Rozbijałem 
jedno jajo po drugim. Wypełzły z nich małe, otumanione nagłym przebudzeniem 
domiątka, które na pajęczych nogach poczłapały w moją stronę. Wycofywałem 
się, próbując trzymać je na dystans – machałem rurą jak dyrygent batutą. 
W końcu złapały za nią jęzorami i odebrały mi ją. Odwróciłem się i pognałem 
po schodach.

Wybiegłem z piwnicy, zatrzasnąłem drzwi i przekręciłem klucz. Zdyszany, 
zaparłem się plecami o wejście.

– Gdzie Tomek?! – zapytała roztrzęsiona Angela.
– Dopadły go!
– Jak to: dopadły? Co takiego? – Jej oczy rozszerzyły się z przerażenia.
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– Małe domki. Dom jest w ciąży.
– Puść mnie! Idę po niego! – oznajmiła łamiącym się głosem. Złapała mnie 

za ramię i siłą próbowała odsunąć od wejścia.
– Nie! Nie rozumiesz!
Domiątka uderzyły z impetem o skrzydło, które aż się wygięło.
– Mój Tomeczek! – zapłakała i zakryła dłonią usta.
– Chodź, nie możemy tu zostać. Nie wiem, ile te drzwi jeszcze wytrzymają!
Angela bezwiednie dała się poprowadzić do pokoju. Odsuwałem myśl, 

że  Tomka już nie ma. Łudziłem się, że to tylko zły sen, z którego zaraz się wybudzę.

***

Milczeliśmy. Werze burczało w brzuchu, ale bała się odezwać. Żona nieobec-
nym wzrokiem patrzyła w podłogę. Czasem przez jej twarz przebiegł przelotny 
grymas, jakby gotowała się od środka albo wyobrażała sobie, że wbija komuś 
raz po raz nóż w brzuch, by cierpiał tak, jak ona.

– Jestem głodna! – wymruczała płaczliwym tonem Weronika z twarzą 
przyciśniętą do dywanu.

– Pieprzyć to, nie wytrzymam. Muszę się czymś zająć! – warknęła w koń-
cu  Angelika.

Wstała i wyszła z pokoju. Poszedłem za nią.
– Co chcesz zrob… – urwałem, gdy zobaczyłem, że podnosi z podłogi frag-

ment korpusu dostawcy i zanosi go do kuchni.
– Ani słowa! – syknęła i spiorunowała mnie wzrokiem.
Nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym żadnego z siebie wykrztusić.

***

Angeli nie było przez pół godziny. Wróciła z głębokimi talerzami przykrywa-
jącymi średniej wielkości garnek. Usta miała wykrzywione w podkowę. Targało 
nią obrzydzenie zarówno do tego, co znajdowało się w środku naczynia, jak i do 
siebie samej. Jej palce znaczył szkarłat.

Z hukiem postawiła gar na podłodze i zaczęła rozlewać zawartość do naczyń. 
Pachniało osobliwym gulaszem.

– Co to jest? – zapytała niepewnie Wera. – Przecież mówiłaś, że nie ma jedze-
nia! – oburzyła się.

– Znalazłam coś po poprzednich właścicielach – odparła żona cicho, nie 
podnosząc na nas wzroku. Wykrzywiła wargi w kolejnym grymasie zdegustow-
ania. Nie była dumna z tego, że okłamuje dziecko.

– Ale śmierdzi! – stwierdziła Wera z niesmakiem. – Nie chcę tego jeść!
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– No to nie jedz! – wrzasnęła żona i rzuciła chochlą o garnek.
Skarciłem ją wzrokiem.
– Co?! Ty też masz jakieś wąty?!
– To tylko dziecko! – zaprotestowałem łagodnie.
– Już nie. Po czymś takim już nie odzyska niewinności!
– Więc może powinna wiedzieć… – zasugerowałem, ostrożnie ważąc słowa.
– Co jest w garze?! Mięsa nie widziała?!
– Dobra, nieważne. I tak przeszła już wystarczająco wiele jak na jeden dzień.
Angela wypuściła powietrze, próbując się uspokoić.
– Przepraszam. Cała ta sytuacja mnie dobija.
– Jedz, córciu – zachęciłem, choć bez przekonania.
Mała bez entuzjazmu mieszała w talerzu, jakby chciała zyskać na czasie. 

 Angela też bez końca dmuchała w łyżkę. Wcale się jej nie dziwiłem, bo ugotować 
martwego człowieka to jedno, ale spożyć jego mięso to sprawa zupełnie innego 
kalibru. W tym drugim przypadku już zawsze będziesz żyć ze świadomością, 
że przekroczyłeś granicę, której nikt nigdy nie powinien przekraczać.

W końcu żona przełknęła ślinę, po czym podniosła łychę do ust. Nagle oblała 
się, gdy domem zatrzęsło.

– Co to za zapach?
Odwróciłem się i zobaczyłem, że pali się firanka. Byłem tak zaabsorbowany 

walką o zachowanie ostatku człowieczeństwa pomimo ludzkiego ciała w gardle, 
że nie zauważyłem, iż Wera na swój stary sposób poradziła sobie ze stresem: 
podkładając ogień.

– Na litość boską, zgaś to! Wszyscy się podusimy!
Sięgnąłem po firankę, ale nie zdążyłem nic z nią zrobić, bo zakołysało nami 

jak na pokładzie statku.
– Co się dzieje?!
– Dom chyba ruszył z miejsca! Złapcie mnie za ręce!
Angelika zatkała gar, by wrzątek nie poparzył nikogo z rodziny.

***

Po czasie, który wydawał się wiecznością, dom zatrzymał się i zaczął moc-
no przechylać.

– Co on robi?!
– Słyszysz? To rzeka! On… On chyba przyszedł tu pić!
– Utopi nas!
– Nie rozumiesz! To nasza szansa! – zawołałem z nadzieją w głosie.
Żona popatrzyła na mnie skonfundowana.
– Wera, chodź szybko pod drzwi wyjściowe!
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Dziewczynka zrobiła, jak kazałem.
– Pamiętasz lekcje nurkowania?
– Tak!
– No to teraz chwycisz ozór i wypuścisz go, gdy znajdzie się w wodzie, jasne?
Przytaknęła przerażona.
– Nabierz powietrza. Pod żadnym pozorem nie wolno ci wystawić głowy 

nad wodę, dopóki dom pije i dotąd, aż się nie oddalimy w bezpieczne miejsce, 
 rozumiesz?

Wera potwierdziła. Choć po tym, jak przełknęła nerwowo ślinę, widziałem, 
że nie do końca jej się ten pomysł podoba.

Chwyciłem za brelok z kluczami, który znalazłem pod stołem. Wpiąłem do 
niego kluczyki samochodowe. Zwykle lokatorzy nie przypinali kluczy od domu 
do tych, które nosili przez większość czasu przy sobie, gdyż wtedy reszta ro-
dziny nie mogłaby wejść do środka, ale najwyraźniej ci uznali, że to bez znacze-
nia, bo i tak zaraz wymienią zamki.

Chwilę później do przedsionka wlała się pierwsza fala wody. Jęzor zniknął 
w korytarzu, by chwilę potem powrócić.

– Teraz! – krzyknąłem z przejęciem, jakby chwila wahania mogła kosztować 
nas życie.

Złapaliśmy się ozora, który na szczęście był na tyle szorstki, by nas utrzymać.
Módlmy się, żeby dom nie przygryzł sobie języka, pomyślałem, czując, jak 

moje ciało drętwieje ze strachu.
Ani się obejrzeliśmy, a już byliśmy w wodzie.

***

Gestem nakazałem Angelice i córce płynąć za mną do brzegu, gdzie majaczyły 
zarośla, które mogły nas zasłonić przed wzrokiem domu.

Wyszedłem z wody pierwszy, pilnując, by bestia nie zauważyła naszej ro-
dziny. Z palcem wskazującym na ustach nakazałem Werze milczeć.

Wkrótce budynek napoił się i oddalił.
– Poszedł sobie? – Angela wychylała się, by wyjrzeć zza krzaków, ale 

wyciągnąłem dłoń, by ją przed tym powstrzymać. Sam dostatecznie narażałem 
bliskich, śledząc poczynania domu.

– Nie liczyłbym na to. Zaraz złapie nasz trop.
Zorientowałem się, że wstrzymywałem oddech, jakby dom miał go w każdej 

chwili usłyszeć.
– To co zrobimy? – szepnęła wystraszona.
– Widziałem, że nowi lokatorzy dopięli do kluczy od domu kluczyki samo-

chodowe. Musieli zostawić auto w pobliżu!
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– Chyba nie zamierzasz tam wrócić!? – Spojrzała na mnie, jakbym nażarł 
się szaleju.

– Masz lepszy pomysł? Inaczej nigdy się od tego cholerstwa nie uwolnimy!
– A gdybyśmy wezwali taksówkę? – zapytała Wera.
– Szukają nas. Policja też.
– Och. – Córka opuściła wzrok, zawiedziona.
– Bez obaw. Tata ma plan. – Przykląkłem i pogłaskałem ją po głowie.
– Co chcesz zrobić? – dociekała.
– Zobaczysz.
Wiedziałem, że mój pomysł to samobójstwo. Starałem się jednak nie dać 

po sobie poznać, jak bardzo się boję. Trzymałem się nadziei, że uda mi się ocalić 
rodzinę. To, co z niej zostało. Być może tak odkupię swoją winę za śmierć Tomka.

***

Przemykając się przez park i alejkami obsadzonymi tujami czy innymi 
żywopłotami, widzieliśmy leżących na ulicy ludzi. Spali. Z krat kanalizacyjnych 
sączył się zielony gaz, więc unikaliśmy takich miejsc.

W końcu dotarliśmy pod dom. A raczej w jego okolice. Szukaliśmy samo-
chodu, bo podejrzewaliśmy, że niedoszli nowi właściciele zaparkowali auto 
z dala od posesji, w której chcieli po cichu zamieszkać, żeby nie skojarzono ich 
z tym adresem.

I znaleźliśmy je. Pięć numerów dalej.
– Wsiadajcie! Szybko!
Podjechaliśmy pod nasz dawny adres.
– Bierz skuter i wywieź Werę jak najdalej!
– Zaraz, nie jedziesz z nami? Co planujesz?!
– Naprawić błąd. Odciągnę dom od was.
– Nie, nie możesz! Jesteśmy w tym razem i razem z tego wyjdziemy!
– Rób, co mówię!
Przytaknęła.
– Kocham was. Przepraszam, że nie zdołałem ocalić Tomka.
– Nie, to moja wina. Nie powinnam was tam wysyłać.
– To była tylko kwestia czasu, zanim zostaniemy zeżarci. Trzymała nas 

dla młodych.
W oddali zadudniły pospieszne kroki domu, który zwietrzył trop i poszarżował 

w naszym kierunku.
– Uciekajcie! Już!
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Angela odpaliła skuter i skręciła w uliczkę, która zasłoniła ją i córkę przed 
wzrokiem bestii.

– No chodź, łachudro! – powiedziałem pod nosem, zerkając w lusterko.
Bestia złapała przynętę i deptała mi po ogonie.

***

Zdobyczne auto było szybsze i sprawniejsze niż peugeot, więc na miejsce 
dotarłem z dużą przewagą. Nie widziałem po drodze Franka, strażnika. Miałem 
nadzieję, że zdołał uciec i zachował na tyle przytomności umysłu, by trzymać 
gębę na kłódkę.

Zaparkowałem tuż obok żurawia nad smołowiskiem nieopodal kopalni. 
Wszedłem do kabiny dźwigu i odsunąłem ramię jak najdalej od krawędzi  dołu 
z czarną mazią. Potem wdrapałem się na ramię i poczołgałem ku jego końcowi, 
oddychając głęboko i starając się nie patrzeć w dół. Wiał silny wiatr, a żuraw się 
kołysał. Miałem wrażenie, że zaraz spadnę. Od ziemi dzieliło mnie co najmniej 
dwadzieścia metrów.

Znajdowałem się w połowie ramienia, gdy na długich, niemal owadzich 
odnóżach przybiegł dom. Poczwara zbliżyła się do krawędzi dołu, ale nie weszła 
do środka dziury.

– No dalej! – zawołałem.
Monstrum zawahało się. I zaczęło odgryzać podstawę dźwigu.
– O nie, o nie! – cedziłem przez zęby w panice.
Zawróciłem i poczołgałem się ku kabinie. Czas na plan B: złapać za dom 

 czerpakiem i spróbować go wciągnąć do smołowiska.
– Ej! Tutaj jestem!
Z drzwi domu wystrzelił jęzor, który owinął się wokół mojej nogi. 

 Potwór pociągnął za nią i strącił mnie z ramienia, lecz udało mi się 
utrzymać dłonie na ażurowej konstrukcji wysięgnika. Było jednak kwestią 
czasu, kiedy moje palce ustąpią i dom wciągnie mnie do swej paszczy. Wolną 
nogą  rozpaczliwie kopałem język, starając się wyswobodzić, lecz daremnie.
Ozór popuszczał chwyt tylko po to, by próbować objąć obie nogi naraz.

Konstrukcja powoli wyślizgiwała mi się ze spoconych rąk. Tak skupiłem się 
na domu, że zaskoczyło mnie nagłe szarpnięcie, które oddaliło wysięgnik od 
miejsca, w którym stało monstrum.

– Trzymaj się! – zawołała Angelika z kabiny.
– Angela?! Co ty tu robisz?! Uciekaj!
– Ani mi się śni! Dziwka zapłaci mi za Tomka!
Żona przerzuciła wajchę i ramieniem szarpnęło. Monstrum najwidocz-

niej chciało mnie wziąć żywcem, więc zamiast wyrwać mi nogę w kolanie, 
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dało się wciągnąć w wykop. Stawiało coraz bardziej niezgrabne i powolne 
kroki, brodząc w smole, aż ugrzęzło kompletnie. Zapadało się w czarnej mazi 
pod własnym ciężarem.

Potwór wypuścił moją nogę w rozpaczliwej próbie chwycenia podstawy 
żurawia i podciągnięcia się na brzeg. Gdy to się nie udało i nie mógł żadnego 
z nas już dosięgnąć, pozostało mu tylko skuczeć. I to tak żałośnie, że reszt-
kami woli musiałem się powstrzymywać, by do niego nie zejść. Tak bardzo 
przypominał mi nieszczęsnego Ciapka. Została nam po nim tylko bezużyteczna 
klapka w  drzwiach wejściowych i wspomnienia.

Angela wspięła się na ramię i pomogła mi wdrapać się na żuraw.
– Tata! – Wera wybiegła zza budynku i wpadła w moje ramiona.
Przytuliłem ją i żonę.
– Nic wam nie jest?
– Nie. – Weronika spojrzała na matkę, a ta potrząsnęła głową.
– Chodźmy stąd. – Głos łamał mi się od uwalniającego się napięcia. Chciałem 

jak najszybciej wsiąść do auta.
Wtem zza hałdy wyłoniła się grupa policjantów. Dwóch z nich – gruby gbur 

i misiowaty osiłek – ruszyło w naszą stronę. 
– Co tu się dzieje? – burknął gbur.
Spojrzałem za siebie, na dom, któremu smoła sięgała już do podstawy drzwi. 

Na tyle wysoko, by nie mógł ich otworzyć.
– Fundamenty osiadają – odparłem w wisielczym nastroju.
Policjanci popatrzyli po sobie, po czym gruby się zaśmiał rubasznie, a ten 

misiowaty nieśmiało mu zawtórował.
– A to dobre! – Przetarł powiekę, bo aż się popłakał ze śmiechu. – Chodźcie, 

za tą hałdą stoi radiowóz. Złożycie zeznania na komendzie.
Poszliśmy we wskazanym kierunku.
I wtedy poczułem piekący ból w łopatce. Na plecach rozlała się plama ciepła 

i straciłem władzę w nogach. Upadłem. Poprzez szum odpływającej świadomości 
dosłyszałem huk wystrzału. Zaraz po nim – kolejny.

Angela upadła tuż obok z wyrazem zaskoczenia i skonfundowania 
na twarzy. Tym samym, z jakim zwracała się do mnie z pytaniami, na które nie 
potrafiłem udzielić odpowiedzi. Gdzieś w oddali cichły krzyki i płacz. Wkrótce 
nastała ciemność.

***

– Rzućcie ścierwa do dołu. – Gruby niedbale wskazał ręką wykop i za-
palił  papierosa.

– Tak jest, sierżancie.
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Podwładni ujęli ciała pod pachy i odwlekli je.
– Co ze smarkulą? – zapytał inny, gołowąs.
– Ja bym ją sprzątnął, ale jest prikaz z góry, żeby przywieźć ją na komendę, 

bo znaleźli się chętni, by ją przygarnąć. Zrobią jej pranie mózgu. Wyczyszczą 
pamięć i wtłoczą bajki o tym, że zawsze była wzorową obywatelką Nie-
majadomowa. Będzie dorastać w przekonaniu, że trzeba gonić kolorowych, 
tępić tęczowych, zapierdalać bezbożników w imię obrony życia. Takie tam.

– A jak sobie przypomni starych?
– Usłyszy, że to przestępcy, którzy chcieli ją porwać i wychować jako 

własną gówniarę.
Policjant odmaszerował.
– Cholerni mądrale – mruknął pod nosem grubas. – Myślą, że zasady są dla 

zabawy, chojrakują, a potem inni muszą jebać się z burdelem, jakiego naro-
bili, kurwa. Porządek to nie opcja, którą możesz zignorować. Ani pieprzone 
luźne wskazówki. Wszystko musi funkcjonować jak w szwajcarskim zegarku. 
Wyjmiesz jeden tryb, cały system się sypie. Porządek to prawo, a prawo jest 
święte. Tak mnie uczył świętej pamięci tatko: przestrzegaj zasad, a daleko zaj-
dziesz. A jak nie, to pasem w dupę, bo odstępstwo musi boleć. Jak nie zaboli 
ciebie, to ucierpi kto inny.

Gruby dopalił papierosa i wyrzucił peta.
– Dobrze chociaż, że ci tutaj po sobie posprzątali, bo nie uśmiechało mi się 

gonić za tym bydlęciem po całej okolicy.

***

Gdy ciała Ciwych wylądowały na smole, z okna domu wysunął się jęzor i kolejno 
wciągnął je do środka.

Bo dom jest tam, gdzie twe serce. Człowiek z domu wyjdzie, ale dom 
z człowieka – nigdy.

Jakub Luberda

Autor horrorów, weird fiction, bizarro fiction, fantasy, dark fantasy, cyberpunku, 
horrorów w settingu magia i miecz, apokaliptyków, romansów, komedii. Jego pasją jest 
mieszanie gatunków i ma nadzieję kiedyś zapoczątkować własny gatunek.



139

Sprawdzić niedziałającą latarnię. Wyciągnąć zaplątane w sieci żółwie  morskie, 
które leżały na wybrzeżu już od samego rana. Popracować przy zepsutych 
zegarach. Napić się ciepłej kawy i liczyć na to, że tym razem córka go odwiedzi. 
Tak wyglądał każdy kolejny dzień starego zegarmistrza. Nic nie wskazywało 
na to, że tym razem będzie inaczej. Clinde zwlókł się z łóżka, przeciągnął się 
i rozpoczął poranne rytuały.

Nie mógł się obyć bez tego jednego świętego napoju, który choć trochę umilał 
mu każdy chłodny ranek. Zaparzył zatem kawę w zepsutym czajniku i zaczął się 
ubierać. Gdy tylko zdjął koszulę nocną, spojrzał na drugi koniec pokoju, gdzie 
znajdowało się lustro. Dostrzegł odbicie dojrzałego mężczyzny, przystojnego 
i wyglądającego na pewnego siebie. Złudzenie nie trwało jednak długo – po chwili 
w lustro wpatrywał się starzec, noszący koliste okulary i pozbawiony większości 
włosów na głowie.

Clinde nie zamierzał dłużej przyglądać się swojemu marnemu wyglą-
dowi. Założył koszulę, kamizelkę, spodnie i sandały, a następnie wspiął się 
na  szczyt  latarni.

Kolejną tradycyjną czynnością było sprawdzenie stanu reflektora. Po do-
tarciu na górę budynku mężczyzna uderzył dłonią w zepsute urządzenie, jed-
nak nie przyniosło to żadnego skutku.

– Kogo by to dziwiło… – mruknął do siebie starzec. Wszystkie próby naprawie-
nia tej przeklętej latarni spełzły na niczym. Gdy żaden ze sposobów nie przyniósł 
rezultatów, Clinde uznał w końcu, że każdego ranka będzie obstukiwać reflek-
tor z różnych stron. Z doświadczenia wiedział, że czasem ta metoda działała. 
 Ustrojstwo wciąż jednak pozostawało nieugięte.

Pan czasu i Biały Kruk
Krzysztof Gola

OPOWIADANIE



140

Pan czasu i Biały Kruk

Zniechęcony dalszymi próbami powiódł wzrokiem w stronę dużej szyby. 
Za nią ciągnęło się rozległe wybrzeże i królujące nad nim pochmurne niebo. 
Dostrzegł kilka ruchomych sylwetek, które potrzebowały jego natychmiastowej 
pomocy. Nie marnując dłużej czasu, postanowił zająć się czymś pożytecznym.

Zszedł do swojego pokoju na samym dole latarni, po drodze minął regał 
z kilkudziesięcioma przeróżnymi zegarami, z których jeden był schowany 
pod szarą tkaniną. Narzucił na siebie płaszcz i czym prędzej opuścił dom, 
zostawiając otwarte drzwi.

Każdego dnia morze wyrzucało na brzeg żółwie i foki zaplątane w rybackie 
sieci. Dzisiaj było podobnie i już po kilku minutach marszu po beżowym  piasku 
zegarmistrz dostrzegł pierwsze zwierzę. Żółw królewski leżał z grzbietem 
skorupy zarytym w piasku i łapami w górze, patrząc swoimi bystrymi oczyma 
spod czarnej siatki na mężczyznę. Ten uklęknął z trudem i zaczął go rozplątywać.

– Cholerna Awangarda – burknął, tnąc sieć.
Od kilku lat zapowiadano, że połowy w tej części morza zostaną zakazane. 

Nic się jednak nie zmieniło. Zanim Clinde popadł w biedę, wielokrotnie oglądał 
przemówienia młodych ludzi i ich charyzmatycznego przywódcy, którzy  chcieli 
coś zmienić na wyspie. Często towarzyszyła mu w tym córka. Lata mijały, 
Shan rosła. Gdy Awangarda wreszcie wygrała wybory, dziewczyna opuściła 
zegarmistrza i – zaślepiona obietnicami – wstąpiła w szeregi organizacji. 
Od tamtej pory nigdy nie wróciła do rodzinnego domu.

Clinde zapamiętale rozcinał rybacką sieć. Każdy ruch był coraz to 
gwałtowniejszy, aż w końcu nóż zbliżył się niebezpiecznie do delikatnej skóry 
żółwia. Mężczyzna pokręcił głową. Nie wierzył, że właśnie to będzie robić 
w  ostatnich latach swojego życia. Dawniej Shan próbowała mu uświadomić, 
że powinni bardziej zwracać uwagę na otaczające ich środowisko, jednak Clinde 
zajęty był realizowaniem kolejnych zegarmistrzowskich zleceń i nie przejmował 
się jej zdaniem. A teraz? Tkwił na wybrzeżu, robiąc to, czego pewnie chciałaby 
od niego córka.

Odetchnął zimnym powietrzem i wrócił do pracy. Po chwili oswobodzone 
zwierzę mogło bezpiecznie wrócić do wody.

Zaraz potem zegarmistrz zajął się pozostałymi stworzeniami. Wystarczyło 
kilkadziesiąt minut, aby foki i żółwie ponownie pomknęły w stronę fal. 
Odprowadzał je wzrokiem i zastanawiał się, kiedy następnym razem wpadną 
w sidła rybaków. 

Odwrócił się i objął spojrzeniem swój dom. Przed nim wyrastała ceglana, 
sypiąca się latarnia. Był to dość nietypowy podarunek od miasta. W przelud-
nionym centrum wyspy brakowało wolnych mieszkań, a kiedy  zegarmistrzowi 
skończyły się pieniądze na utrzymanie warsztatu, zaproponowano mu ten 
budynek. Z latarni od lat nie korzystano, wielu mieszkańców miasta o niej 
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zapomniało. Skutkowało to tym, że mało kto zapuszczał się w okolice wybrzeża. 
Clinde zawsze zostawiał otwarte drzwi.

Dawniej, gdy wychodził na plażę, mijał się z młodym listonoszem. Był to 
jedyny człowiek, który od czasu do czasu zamieniał z nim choć kilka zdań. 
 Ostatnio jednak się nie pojawiał. Mimo to stary mężczyzna wciąż miał nadzieję, 
że listonosz pewnego dnia wróci i rzuci mu na wycieraczkę listy. Szczytem jego 
marzeń byłaby wiadomość od córki, chociaż zdawał sobie sprawę, że to ra-
czej niemożliwe.

Ruszył w kierunku latarni. Zrobił jeden krok. Drugi. Trzeci. Czwarty. 
Przy piątym jego but nie stanął już na grząskim piasku – Clinde usłyszał huk 
dochodzący gdzieś zza jego pleców. Wystraszony podskoczył gwałtownie, 
a potem się odwrócił.

Dostrzegł małe wgłębienie w ziemi, którego – mógłby przysiąc – jeszcze przed 
chwilą tam nie było. Coś musiało spaść z nieba, był tego prawie pewien. Podbiegł 
tak szybko, jak tylko pozwalał mu na to dokuczliwy reumatyzm w nogach. 
Gdy zbliżył się do miejsca, z którego dobiegł tajemniczy hałas, dostrzegł jego 
przyczynę: we wgłębieniu leżał ptak, który najwyraźniej… runął z nieba.

Mężczyzna podrapał się po głowie i poprawił okulary na nosie. Zaskoczony, 
zmrużył oczy i raz jeszcze spojrzał w stronę niewielkiego dołu, uświadamiając 
sobie, że to nie przywidzenie. Nie mylił się. W zagłębieniu leżało białe pisklę. 
Z rozmierzwionymi piórami i rozdziawionym dziobem wyglądało, jakby 
już w trakcie lotu wyzionęło ducha. Nagle jedno z jego oczu poruszyło się. 
Zaraz potem jego pierś uniosła się do góry. Ptak żył! To odkrycie wprawiło 
Clinde’a w niemały szok. Przez sekundę nie wiedział, co właściwie ma zrobić. 
Po chwili podjął decyzję. Ostrożnie sięgnął po pisklę, które nie stawiało większego 
oporu. Wziął je na ramię niczym matka trzymająca swoje dziecko. Zawiesił spoj-
rzenie na zamglonych oczach ptaka, a następnie udał się z nim do latarni.

Gdy tylko znalazł się w środku, położył istotę na stojącym pośrodku pomiesz-
czenia stole. By dokładnie mu się przyjrzeć, zapalił lampę. Brzęcząca żarówka 
oświetliła miejsce stanowiące od jakiegoś roku dom zegarmistrza. Był to pokój 
łączący w sobie elementy sypialni, kuchni i warsztatu. W jednym z kątów stało 
łóżko, a w kolejnych znajdowały się stare regały, umywalka i piec na węgiel. 
Wszędzie walały się również wszelkiej maści zegary, trybiki, specjalistyczne 
przyrządy oraz narysowane na licznych kartkach schematy mechanizmów. 
Wszystko to składało się na skromny ośrodek życia starca, którym będzie musiał 
przez najbliższe dni podzielić się z pisklęciem.

Poprawił okulary. Nie ulegało wątpliwości, że ptak miał złamane skrzydło 
i nogę. Potrzebował szybkiej pomocy.

– Zostań tu – polecił. Przeszedł się kawałek i szybko wziął łyk kawy. Rzucił 
jeszcze krótkie spojrzenie w stronę pisklęcia i ruszył do miasta.
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Maszerował dobre kilkanaście minut, zastanawiając się nad lekami, które 
mogą przydać się w opiece nad zwierzęciem. Przez to nie zauważył nawet, gdy 
piaszczyste wybrzeże ustąpiło miejsca pierwszym budynkom miejskim. Zaczął 
maszerować po drewnianych deskach, mijając po drodze ceglane domy – jeden 
podobny do drugiego jak krople wody. Zatrzymał się przy jednym z nich, 
nacisnął klamkę i wszedł do środka.

O tej porze w sklepach zielarsko-aptekarskich było pełno ludzi. Clinde czuł 
się nieswojo, stojąc w kolejce pośród tak wielu mieszkańców, którzy prawdopo-
dobnie kojarzyli go jeszcze z czasów jego młodości. Nikt jednak nie rozpoznał 
w starcu życzliwego zegarmistrza, który niegdyś przywracał do życia zegary 
nie mogące nadążyć za uciekającym czasem. Mężczyzna mógł zatem w spokoju 
czekać przy przeźroczystej sklepowej szybie, dopóki nie wyjrzała zza niej kobie-
ta w podeszłym wieku.

– Co dla pana? – spytała.
– Potrzebuję bandaży, ziół na złamania i ostrych szczypiec – wytłumaczył.
Aptekarka skinęła głową. Zniknęła za białą zasłoną, by po chwili wrócić 

i przez otwór w szybie podać zamówione produkty.
– Należy się trzydzieści dublonów.
Clinde wyciągnął portfel i przeliczył pieniądze. Zaklął w myślach, 

uświadamiając sobie, że sporo się wykosztuje na kurację dla pisklęcia. Jednak 
nie zamierzał tak po prostu go zostawić. Położył na marmurowy blat dokładnie 
odliczoną kwotę, wziął leki i wyszedł, wracając do swojego pacjenta.

Droga powrotna minęła mu bez żadnych niespodzianek. Wystarczył 
kwadrans, aby ponownie mógł uchylić drzwi do latarni. To, co tam ujrzał, bardzo 
go zaskoczyło. Ptak stał na stole o własnych siłach i grzebał dziobem w białych 
piórach. Na widok przybysza zaćwierkał wesoło.

– Intrygujące – mruknął zegarmistrz. Był zbity z tropu, widząc pisklę, które 
jeszcze niecałą godzinę temu ledwo co oddychało, a teraz zachowywało się nie-
mal jak zdrowy ptak. Wciąż jednak potrzebowało pomocy człowieka. Clinde 
rzucił wszystkie zakupione przedmioty na stół i przystąpił do opatrywania 
 swego nowego pierzastego sublokatora.

Nim skończył nastało popołudnie. Udało mu się ustabilizować skrzydło oraz 
nóżkę ptaka, a także pomóc mu w oczyszczeniu piór. Na koniec ostrożnie napoił 
zwierzę naparem ziołowym uśmierzającym ból. Potem mógł już tylko czekać.

Położył się na łóżku. Spędzał na nim każde popołudnie i widząc coraz lepiej 
radzące sobie pisklę, uznał, że może poświęcić chwilę na odpoczynek. Ułożył się 
wygodnie i przymknął oczy. Zasnął szybko. To nie był zwykły dzień. Nie mógł 
tego wiedzieć, ale kolejne także miały odbiegać od normalności…
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***

Łopoczące pióra, szelest i stukanie – żadna z tych rzeczy nie zdołała obudzić 
zegarmistrza. Poskutkowały dopiero promienie słoneczne, które wdarły się do 
środka pokoju. Clinde westchnął, przekręcił się na drugi bok i chwilę potem 
wstał, będąc wciąż ledwo przytomnym. Mimo to szybko zorientował się, że coś 
jest nie tak. Pozostawione na stole pisklę gdzieś znikło, jedno z okien w pomiesz-
czeniu było otwarte, a na stole leżały rozrzucone bandaże.

– Wyfrunęło samodzielnie? – spytał samego siebie, nie kryjąc zdziwienia 
na twarzy. Po chwili machnął ręką. – No nic, może to i lepiej…

Był za stary, aby przejmować się losem tego stworzenia. Wiedział wprawdzie, 
że to nie był zwykły ptak, lecz i tak brakowało mu sił, żeby się za nim uganiać 
i domyślać się, czego od niego chce. A nawet jeśli… to najpierw powinien 
zażyć lekarstwa.

Doczłapał powoli do podłużnego regału i sięgnął do jednej z szuflad. Błądził 
w niej dłonią, by po dłuższej chwili uświadomić sobie, że w środku niczego nie 
ma. Westchnął. Czekała go powtórna wizyta w mieście.

Gdy jednak ruszył w kierunku stojących obok łóżka butów, zdarzyło się 
coś dziwnego. Poczuł delikatny powiew wiatru, a zaraz potem dostrzegł biały 
kształt, który z impetem wleciał do środka pomieszczenia. Ptak wylądował 
na stole, łopocząc przy tym skrzydłami, które wyglądały jak nowe. W dziobie 
trzymał jakąś fiolkę.

– Niemożliwe… – Clinde podszedł do niego. Zwierzę zaś wcisnęło mu do ręki 
podarunek. – Kim ty jesteś? – spytał.

Zdawał sobie sprawę ze swojego wieku i tego, że mózg może już płatać mu 
 figle. Nie wątpił jednak ani trochę, że to wszystko działo się naprawdę. Stał przed 
nim biały pisklak – całkiem duży i wykazujący się niespotykaną inteligencją.

– Nigdy czegoś takiego nie widziałem… – mruknął po chwili, po czym 
łyknął tabletkę. Następnie wyciągnął rękę w stronę zwierzęcia i delikatnie 
pogłaskał jego brzuszek. Ptak nie wyglądał na przestraszonego. Starzec spojrzał 
w jego czarne, bystre oczy. Zaczął zadawać sobie wiele pytań, od których nagle 
zakotłowało mu się w głowie. Skąd pochodził te stworzenie? Dlaczego zdawał 
się być tak bystry? Jak doszedł do siebie? Jakiego gatunku jest przedstawicielem? 
Odpowiedź na przy najmniej niektóre z tych pytań przyszła jeszcze tego same-
go dnia.

Zegarmistrz zaczął swój poranek od zaparzenia kawy. Następnie założył 
ubranie i przeszedł na górę latarni, aby raz jeszcze sprawdzić stan reflektora. 
Nic oczywiście się nie zmieniło. Gdy zaś wrócił, lepiej przyjrzał się swojemu 
gościowi. Ptak wyglądał nieco inaczej niż kilka chwil temu. Zdawał się większy, 
miał dłuższe pióra, a jego dziób zabarwił się głęboką czernią.
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– Jesteś krukiem – stwierdził Clinde po chwili namysłu. Usiadł na krześle 
i przyjrzał się zwierzęciu badawczo. Ptak zaś zbliżył się do niego i rozpostarł 
z wdzięcznością swoje skrzydła. Zdziwiony mężczyzna uśmiechnął się szeroko.

Nie miał bladego pojęcia, w jaki sposób kruk tak szybko doszedł do siebie. 
Wiedział jednak, że nie powinien się tym teraz przejmować. Na wybrzeżu 
na pewno leżały żółwie, foki i inne morskie stworzenia potrzebujące jego po-
mocy. Wstał zatem od stołu, starając się choć na chwilę uciec myślami od zagad-
kowego gościa. Włożył buty, narzucił na ramiona płaszcz i wyszedł.

Tego dnia pogoda była wyjątkowo ponura. Na niebie królowały siwe chmury, 
a z morza docierała chłodna bryza, która nieprzyjemnie smagała twarz Clinde’a. 
Wcale mu to nie przeszkadzało. Maszerował przed siebie, docierając wkrótce do 
pierwszych fok. Była to samica i jej młode. Na ich widok zegarmistrz pokręcił 
głową z niedowierzaniem. Wyciągnął nóż i spróbował naciąć nim sieć. Grube 
wiązanie stawiało opór. Ostrze nie radziło sobie z liną, co wprawiło mężczyznę 
w niemałą frustrację. Popatrzył raz jeszcze w focze oczy, które jak żadne inne 
przypominały mu spojrzenia niewinnych dzieci. Spróbował ponownie, ale i tym 
razem poniósł porażkę. Na domiar złego wiatr przybrał na sile, sypiąc drobinka-
mi piachu po twarzy. Clinde warknął ze złością. Zastanawiał się, co może zrobić. 
Nim jednak wpadł na jakiś konkretny pomysł, nadleciał znajomy biały ptak.

Zwierzę usiadło na ramieniu swojego wybawcy, a zaraz potem zeskoczyło 
na sieć. Skupiło na niej swój wzrok, jednocześnie przekrzywiając głowę 
w charakterystyczny sposób. Zaraz potem otworzyło dziób i przecięło nim 
pierwsze wiązanie na lince. Potem przystąpił do cięcia kolejnych fragmentów 
sieci, jakby został wyposażony przez naturę w ostre niczym brzytwa nożyce. 
Clinde patrzył na to z podziwem i zdumieniem.

Wystarczyło raptem kilka minut, aby mniejsza foka zdołała sama wydostać 
się z potrzasku. Zaraz potem zegarmistrz pomógł wygramolić się jej matce. Obie 
czym prędzej ruszyły w stronę wody, by po chwili zniknąć w jej granatowej toni.

– Ja… dziękuję – rzekł starzec, spuszczając głowę. Kruk skinął w odpowie-
dzi łebkiem, czym wprawił mężczyznę w niemałe zakłopotanie. Poleciał przed 
 siebie, chcąc pomóc pozostałym zwierzętom. Clinde ruszył powoli za nim.

Minął kwadrans i wszystkie stworzenia mogły bezpiecznie wrócić do morza. 
Ptak przecinał sieci, a zegarmistrz pomagał im się oswobodzić. Dzięki sprawnej 
współpracy szybko uwinęli się z problemem. Następnie ptak usiadł na ramieniu 
starca i oboje udali się z powrotem do latarni.

Gdy dotarli na miejsce, Clinde zauważył, że kruk zainteresował się jego 
kolekcją zegarów. Przyglądał się badawczo każdemu z nich, podążając wzro-
kiem za ruchem wskazówek. Najbardziej interesowało go to, co znajdowało się 
za szarą tkaniną. Próbował ją ściągnąć, ale wtedy zegarmistrz zainterweniował.

– Zostaw to – poprosił najuprzejmiej jak tylko potrafił. – To prywatne.
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Ptak zrozumiał i uszanował jego prośbę. Przeleciał na pobliski regał i tam 
zaczął szukać dla siebie zajęcia. W pewnym momencie doszedł do szuflad. 
Clinde tym razem nie reagował – nie było w nich nic wartościowego.

Zerknął na swój kieszonkowy zegarek i zorientował się, że nadeszła pora 
drzemki. Zapomniał o wypiciu zaparzonej wcześniej kawy, ale może to i dobrze. 
Postanowił skorzystać z okazji i solidnie się przespać. Zrobił sobie z poduszki 
podgłówek, położył się i przeniósł spojrzenie na ciekawskiego ptaka. Potem 
zerknął jeszcze na zdjęcie swojej córki, które znajdowało się na pobliskim 
 regale. Było ono ściśle związane z przedmiotem ukrytym pod szarą tkaniną.

Zamknął oczy i po chwili zasnął. Jego drzemka wydłużyła się znacząco 
i trwała do północy. Nie zauważył więc zniknięcia kruka, paru kopert, kartek 
oraz śladów pazurów na starej maszynie do pisania…

***

Clinde po przebudzeniu odkrył, że przespał parę godzin. Nie wiedział, czego był 
to objaw, ale nie wątpił, że jego stan cały czas się pogarsza. Ta myśl początkowo 
go zirytowała, ale ochłonął, gdy zobaczył ptaka. Biały kruk spał na stole jak gdy-
by nigdy nic, wyglądał lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, a jego śnieżnobiałe 
pióra dało się dostrzec nawet w ciemnym pokoju. Widok zdrowego zwierzęcia 
sprawił, że złość starca nieco przygasła.

Zegarmistrz usiłował znowu zasnąć, jednak bez powodzenia. Do samego 
rana przewracał się z jednego boku na drugi. Widząc, że próby są daremne i nie 
zmruży już oczu, postanowił wcześniej przystąpić do porannych czynności. 
Po ubraniu się i przygotowaniu wszystkiego w zepsutym czajniku, udał się 
na górę latarni. Stanął przed reflektorem i, jak zwykle, spróbował go uruchomić. 
Kilkukrotnie obstukał rękoma wielką lampę, choć nic to nie dało. Ziewnął 
i na chwilę zamknął oczy. Wtedy nieoczekiwanie przez przymknięte powieki 
poczuł snop światła. Ze zdziwienia otworzył usta.

– To niemożliwe! – wykrzyknął, osłaniając dłonią oczy. Nie wierzył, że właśnie 
stoi obok serca latarni, które ponownie zaczęło bić. Wiedział, że tym razem 
jego umysł nie może mu płatać figli. Reflektor ewidentnie zadziałał, zalewając 
najbliższą okolicę wokół plaży swym światłem.

Nagle zegarmistrz poczuł na ramieniu dwie łapy. Łypnął kątem oka na dostoj-
nego kruka. Prawdopodobnie jeszcze długo utrzymywałby wzrok na ptaku lub 
reflektorze, ale wiedział, że ma obowiązki do wypełnienia. Z tą myślą zszedł ze 
szczytu latarni, wypił kawę, zarzucił płaszcz i wyszedł na poranny spacer z kru-
kiem na ramieniu. Ten natomiast, ku zdumieniu Clinde’a, wzbił się w powietrze 
gdy tylko wyszli z budynku i odleciał w stronę miasta, zostawiając mężczyznę 
zupełnie samego.



146

Pan czasu i Biały Kruk

– Zaczekaj! – zawołał. Nie mógł jednak zatrzymać białego kształtu, który 
prędko się od niego oddalał. Zastanawiał się, co tym razem zamierzał tajem-
niczy ptak.

Ruszył dalej, w pamięci mając cały czas obraz odlatującego stworzenia. Nie-
bawem przystąpił do pomagania zwierzętom na plaży. Los był dla niego łaskawy 
i tym razem nie musiał mierzyć się z grubymi sieciami. W ciągu następnej godzi-
ny udało mu się wszystkich oswobodzić. Gdy skończył, spojrzał w błękitny bez-
kres morza przed sobą. Nagle, w chwili zadumy, w jego głowie zrodziła się pew-
na myśl: Gdybym miał łódź, mógłbym codziennie rano wypływać daleko od brzegu 
i już tam, w wodzie, ratować uwięzione w sieciach i śmieciach zwierzęta.

Zegarmistrz ruszył w drogę powrotną. Poprawiał swoje okulary, gdy 
na  niebie przemknęła biała plama. Rozpoznał w niej kruka, trzymającego listy 
w dziobie. Biegł za nim znajomy listonosz, który niegdyś odwiedzał Clinde’a. 
Młody, czarnowłosy mężczyzna w niebieskim uniformie starał się dogonić 
ptaka, ten jednak leciał jak torpeda, by w ostatniej chwili zahamować przed 
zegarmistrzem i wsunąć mu do dłoni kilka kopert.

Chłopak dobiegł do starca i jego zwierzęcia. Spuścił głowę i wycharczał:
– Co… to… wszystko… ma… znaczyć?!
– Wybacz, młodzieńcze, ale chyba nie rozumiem.
– Pański gołąb ukradł zawartość kilku skrzynek pocztowych!
Zdziwiony zegarmistrz skrzywił się i popatrzył w stronę stworzenia. Miał 

dziw ne wrażenie, że gdyby ptak mógł, to w tym momencie uśmiechnąłby 
się  lekko.

– Zacznijmy od tego, że to kruk – zauważył. – Bardzo bystry kruk. Może chciał 
cię, mój drogi, wyręczyć w pracy?

Listonosz popatrzył na niego jak na wariata. Starzec obejrzał zaś koperty, 
jednocześnie pokazując, że były zaadresowane jego imieniem i nazwiskiem.

– Niezły mi kruk – burknął chłopak. – Mam nadzieję, że to był ostatni taki 
wybryk. Proszę go lepiej pilnować.

– Tak jak listonosz pilnuje przesyłek? – Zegarmistrz uśmiechnął się.
Liczył, że nieco rozładuje atmosferę, ale listonoszowi nie było do śmiechu. 

Zawsze był ponury, ale mimo to Clinde go lubił. Nie miał innego towarzystwa, 
a jego przybycie po wielu dniach wręcz uradowało starca.

Zapadła krótka cisza.
– Umm… powiedz, młodzieńcze, czemu nie przychodziłeś tu ostatnio?
– Bo nikt nie pisał do pana listów? – odparł listonosz, wzruszając ramionami. 

Dla niego było to oczywiste. Stwierdzenie to nieco zabolało Clinde’a.
– Myślałem, że lubiłeś nasze poranne pogawędki.
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– Proszę mi wybaczyć, ale mam sporą część wyspy do przebycia. Nie mam 
czasu, by rozmawiać z każdym człowiekiem o pogodzie i mechanizmach do sta-
rych zegarów, których i tak nikt już nie używa.

Zabolało kolejny raz.
– Dzisiaj zatem nie znajdziesz już czasu, aby odrobinę porozmawiać?
– Nie. Przykro mi.
Listonosz odszedł, zanim zegarmistrz zdołał cokolwiek dodać. Clinde 

wyciągnął rękę, próbując go zatrzymać, ale bezskutecznie. Przeniósł wzrok 
na koperty.

– No dobra, czemu przyniosłeś mi te listy? – mruknął pod nosem, czując, 
że kruk również chce obejrzeć ich zawartość.

Clinde pobladł, gdy tylko zaczął czytać. Jego znajomi najwyraźniej odpowia-
dali na zaproszenie Clinde’a (choć ten nie przypominał sobie, by takowe wysyłał) 
i mieli zamiar przyjść do niego jutro na uroczysty obiad!

– To twoja sprawka? 
Spiorunował ptaka spojrzeniem. Ten zaś odwrócił głowę jak gdyby nigdy nic. 

Mężczyzna westchnął.
 – Znasz mój język, rozumiesz moje słowa. Nigdy nie spotkałem się 

z czymś takim.
Zegarmistrz zastanawiał się, czy powinien ukarać swojego skrzydlatego 

towarzysza. Wiedział jednak, że to nic by już nie zmieniło. Brakowało czasu, 
aby odwołać ten cały obiad. Musiał zatem przygotować wszystko na przybycie 
trójki gości: baronowej Flinch, jej męża i starego kuzyna Vicana. Prawdę powie-
dziawszy, nigdy nie spodziewał się, że jeszcze kiedyś go odwiedzą. Tym bardziej 
postanowił zrobić wszystko, żeby jak najlepiej zaprezentować się po latach.

– Zostań tu – polecił krukowi. – Ja wszystko załatwię.
Ptak poleciał do domu i tam został. Starzec ubrał płaszcz, a z szafy wyciągnął 

ostatnie dublony, jakie mu zostały. Następnie obrał drogę w stronę miasta…

***

Po południu na wyspie było dość tłoczno. Clinde widział w tym zarówno zale-
ty, jak i wady. Mógł bowiem wtopić się w otoczenie bez obaw, że ktoś  zobaczy 
schorowanego i sędziwego starca. Jednocześnie czuł się dziwnie w towa rzystwie 
ludzi, którzy w znakomitej większości byli od niego młodsi i w lepszej sytu-
acji finansowej. Mimo to przedzierał się przez kolejne uliczki, zachodząc do 
 poszczególnych sklepów. Udało mu się już znaleźć białą koszulę i perfumy poko-
jowe w kolorowych fiolkach. Kupił także alkohol i piersi z indyka, które miały 
trafić na jutrzejszy stół.
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– Mam nadzieję, że nie będziesz, kruku, zły za spożywanie twoich 
 braci – mruknął pod nosem. Musiał pogodzić się z faktem, że o tej porze 
u rzeźnika trudno było znaleźć inne mięso, a budżet zegarmistrza był znacz-
nie  ograniczony.

Ostatnim celem jego wyprawy został nieduży sklep we wschodniej części 
miasta. Tam, po odstaniu w długiej kolejce, udało mu się kupić świece. Uznał, 
że nadadzą one uroczystą atmosferę zbliżającemu się obiadowi.

Ruszył w drogę powrotną. Wiedział, że prowadziła ona obok jego starej pra-
cowni. Po kilku minutach zjawił się przed budynkiem z cegły, pokrytym czarną 
dachówką. Zarówno okna na parterze, jak i na dachu zostały zabite deskami. 
Na drzwiach wisiały łańcuchy. Clinde spochmurniał. Naprzeciwko jego dawnej 
pracowni powieszono afisz, i to nie byle jaki… Był to duży plakat propagandowy 
Awangardy. Organizacji, która zabrała mu córkę i pracownię. By dostać się w jej 
szeregi, należało opłacić wpisowe. Shan koniecznie chciała się tam dostać, więc 
jej ojciec bez wahania sprzedał wszystko, co było wartościowe. Teraz zaś re-
klama organizacji sąsiadowała z jego dawnym azylem…

Clinde pokręcił głową z niezadowoleniem. Rozpoczął powolny chód w stronę 
domu. Wiedział, że ma ważniejsze rzeczy na głowie, niż użalanie się nad 
 swoim losem.

Wrócił o zmierzchu. Wszedł do wnętrza latarni, natychmiast 
zauważając białego kruka, który smacznie spał na stole. Ptak bez wątpienia 
z każdą chwilą robił się coraz dojrzalszy – zegarmistrz był zafascynowany tym 
niezwykłym zjawiskiem.

Starzec położył zakupy na regale, po czym postanowił pójść spać. Wcześniej 
jednak, upewniając się, że zwierzę go nie podgląda, odchylił szarą tkaninę. 
Popatrzył na skrywany pod nią przedmiot wzrokiem rodzica, który musiał 
pogrzebać swoje dziecko.

Przed nim stał duży zegar, pamiątka jeszcze po prababce. Miał szare 
obramowanie, ozdobne nóżki i niewielkie ornamenty, które wiły się od czubka 
aż po wsporniki. Brakowało mu tarczy i wskazówek. Te bowiem były wyko-
nane ze złota i Clinde sprzedał je trzy miesiące temu pewnemu kupcowi, gdy 
zabrakło mu już środków na utrzymanie. Teraz zaś nawet pieniądze od kupca 
się skończyły, a zegarmistrz pozostał bez dodatków, które niegdyś zdobiły tak 
ważny dla niego przedmiot.

Ostrożnie nałożył tkaninę z powrotem i podszedł do łóżka, aby po chwili 
opaść na twardy materac. Z jednej strony jego życie wywróciło się do góry noga-
mi – stracił pracę, dawny dom, złote elementy zegara i swoją córkę. Z drugiej jed-
nak…wydarzenia ostatniego dnia dawały mu dziwną nadzieję. Latarnia zaczęła 
na nowo działać. Jutro miał przyjąć pierwszych od bardzo dawna gości.

A wszystko to zaczęło się, gdy uratował małe pisklę.



149

Krzysztof Gola

***

Po pobudce Clinde niezwłocznie przystąpił do porannych czynności. Ubrał 
się, łyknął leki, nalał sobie kawy i udał się na szczyt latarni, aby odruchowo 
sprawdzić reflektor – wciąż działał. Na twarzy zegarmistrza pojawił się szeroki 
uśmiech, który jednak szybko zniknął, gdy mężczyzna wrócił do pokoju i zerknął 
na białego kruka. Ten wyglądał nieco inaczej. Mężczyzna odniósł wrażenie, 
że pióra ptaka stawały się na końcach szarawe, zaś jego ruchy zdawały się 
powolne. Mimo to wciąż patrzył na Clinde’a tymi samymi bystrymi oczyma 
i pozdrowił go pięknym śpiewem, gdy tylko ich spojrzenia się spotkały.

Wkrótce wyruszyli na plażę. Tym razem morze nie wyrzuciło na jej piasz-
czysty brzeg żadnych zwierząt, które potrzebowały pomocy. Całe wybrzeże 
pokryte było śmieciami. Zirytowany tym faktem zegarmistrz natychmiast 
przystąpił do pracy.

Nawet jego słabemu wzrokowi nie umknęły duże deski, które wbiły się 
głęboko w morski piasek. Mocował się z nimi długo, zauważając, że morze 
wyrzuciło coś naprawdę dużego. Zaparł się mocno, próbując wyciągnąć znale-
zisko. W pewnym momencie pomógł mu także ptak, który złapał dzióbkiem 
za kawałek drewna i próbował go wyjąć z piaszczystego podłoża. Rozśmieszyło 
to nieco starca, dodając mu jednocześnie nieco siły. Razem jakimś cudem 
wyciągnęli… łódź!

Clinde zamrugał ze zdziwienia. Łódka była raczej mała i w wielu miejscach 
uszkodzona – morze nie miało dla niej żadnej litości. Wątpił jednak, by ktokol-
wiek zamierzał jej szukać. Naprawienie jej wymagałoby mnóstwo czasu.

Zegarmistrz przyglądał się jej uważnie, opierając ręce na biodrach. 
Przypomniał sobie o jednym ze swoich pragnień. Mógłby wypływać na głębokie 
wody, tam niszczyć rybackie sieci i pomagać wodnym stworzeniom. Klucz 
do spełnienia tego marzenia leżał teraz przed nim i choć przywrócenie łodzi 
do dawnej świetności wydawało się trudnym zadaniem, Clinde gotów był się 
go podjąć.

– Wchodzimy w to, mały, nie? – spytał białego kruka. Ten uniósł głowę i wydał 
radosny dźwięk ze swojego czarnego jak węgiel dzioba.

Zegarmistrz przywlókł znalezisko pod latarnię, czując jednocześnie 
narastający ból w krzyżu i nogach. U progu domu spotkał listonosza.

– Dzień dobry, mam kolejny list dla pana – oznajmił przybysz, wręczając 
adresatowi kopertę.

Clinde otworzył ją i przeczytał zawartość. Napisał do niego… inwestor. 
 Podobno jeden z jego ludzi dostrzegł światło w latarni. Stwierdził, że jest 
w stanie ją odkupić, aby stworzyć tu niewielki port dla statków towarowych. 
Zegarmistrz, czytając tekst, wytrzeszczał oczy ze zdumienia.
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– No nieźle – rzekł, składając kartkę na pół i wkładając ją do kieszeni. 
Zauważył, że młody chłopak sprawiał wrażenie jakby chciał powiedzieć coś 
jeszcze. – O co chodzi, młodzieńcze?

– Eee… – Listonosz przełknął ślinę. – Chciałem pana przeprosić za moje 
 wczorajsze zachowanie. Jestem trochę nerwowy. Dziewczyna jest w ciąży, sam 
pan rozumie.

Clinde odpowiedział mu szerokim uśmiechem.
– Chłopczyk czy dziewczynka? – spytał.
– Cóż… chcemy, aby to była niespodzianka.
– Rozumiem. Będę trzymał za was kruki… znaczy kciuki!
Kąciki ust listonosza uniosły się lekko. Zegarmistrz przeszedł już przez próg 

latarni i zamierzał zamknąć za sobą drzwi, ale zatrzymała je stopa chłopaka.
– Nie trzeba panu w czymś pomóc? – spytał. – Dzisiaj mam akurat 

luźniejszy dzień.
– Nie chcę cię odrywać od pracy – odparł.
– Ale to żaden problem! Zrobię, co tylko trzeba.
Starzec zmrużył oczy i uniósł brwi.
– No dobrze, pomożesz mi przy szykowaniu obiadu.
Młodzieńcowi nie trzeba było dwa razy powtarzać – od razu przystąpili do 

roboty. Zebrali ze stołu i półek walające się trybiki i małe, kieszonkowe zegar-
ki. Następnie rozłożyli haftowany obrus i rozpylili w całym pomieszczeniu 
zapachową mgiełkę. Mieszała się one z zapachem indyka, który w tym samym 
czasie dusił się w garnku. Wystarczyła niecała godzina, aby wszystko było go-
towe na przybycie gości.

Po wszystkim zegarmistrz odprowadził listonosza do wyjścia.
– Dziękuję za pomoc – powiedział.
– Nie ma sprawy. Gdyby pan jeszcze czegoś potrzebował to… proszę 

śmiało mówić.
– Tak też uczynię – zapewnił.
Po tej krótkiej wymianie zdań listonosz opuścił latarnię. Zatrzymał się jed-

nak i na odchodnym dodał jeszcze:
– Jest pan… dobrym człowiekiem.
Potem odszedł, zostawiając Clinde’a z dziwnym wyrazem twarzy. Starzec 

zastanawiał się chwilę nad sensem słów młodzieńca. Potrząsnął głową i zaraz 
potem obrócił się w stronę swojego pokoju. Odetchnął głęboko. Jego wzrok 
nie spoczął jednak ani na sprzątniętych półkach, ani na pięknej potrawie. 
Dostrzegł bowiem białego kruka siedzącego w kącie pokoju. Natychmiast do 
niego podszedł.

Zauważył, że oczy ptaka wyglądały na zmęczone i podkrążone. Drżał, ale 
przestał, jak tylko zegarmistrz ostrożnie wziął go w swoje dłonie.
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– Co ci jest, mały towarzyszu? – spytał z przejęciem. Gdy teraz na niego 
patrzył, nie widział już tego samego pełnego życia, pięknego kruka, ale ptaka-
staruszka.

Rozległo się pukanie do drzwi. Mężczyzna podrapał się po głowie i zawołał:
– Już idę!
Odwrócił się od zwierzęcia i szybko założył koszulę. Przybyli długo 

wycze kiwani goście, ale teraz jego myśli zaczęły krążyć jedynie wokół jego 
białego  przyjaciela…

***

Minęło wiele lat, ale znajomi Clinde’a nie zmienili się znacząco. Baronowa 
Flinch nadal była tą samą dystyngowaną, rudowłosą kobietą, która ubierała 
się w długą suknię podkreślającą jej kształty i nosiła kapelusz. Jej mąż garbił 
się i patrzył na wszystko z dziwną podejrzliwością. Na obiad zjawił się w gar-
niturze, w przeciwieństwie do ostatniego gościa. Vican przyszedł w koszuli 
w kratę i w wymiętych spodniach. Każdy jego siwy włos na głowie kierował się 
w inną stronę świata.

Po powitaniu cała czwórka zasiadła przy stole. Konsumpcję indyka zaczęli 
w ciszy, ale gadatliwy kuzyn szybko znalazł temat do rozmowy.

– Słyszeliście, że gruby Halfard zmarł? Ciekawe, co stanie się z jego majątkiem.
Gdy tylko mężczyzna wspomniał o tym człowieku, zegarmistrz natychmiast 

przestał jeść i nadstawił uszu. Halfard był kupcem, który odkupił złote wska-
zówki za symboliczną kwotę.

– Doprawdy? – Baronowa w elegancki sposób odłożyła sztućce.
Gospodarz czuł się trochę nieswojo w jej towarzystwie. Wiedział, 

że pochodziła z wyższych sfer i zjawiła się tu tylko dlatego, że zegarmistrz wiele 
lat temu naprawił jej ulubiony zegar z kukułką.

– Clinde, może ty przyjrzysz się tej sprawie bliżej? To może być dla ciebie 
okazja – ciągnęła dalej.

– Tak zrobię – zapewnił.
Zaraz potem wszyscy usłyszeli łopot skrzydeł. Biały kruk wyłonił się znad 

półki i podleciał do szyby, stukając w nią dziobem.
– A to co? – Mąż baronowej uniósł brew.
– Mój… zwierzak – oznajmił starzec.
– Jest przepiękny! – Kobieta klasnęła entuzjastycznie.
– Moim zdaniem lepiej wyglądałby na talerzu – mruknął Vican, skupiając 

na sobie oburzone spojrzenia pozostałych gości. Clinde zaś utkwił wzrok 
w ptaku.
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– Co jest? Chcesz się przelecieć? – spytał, patrząc mu w oczy. Pióra nie miały 
już swojej dawnej barwy i blasku, a wzbijając się w powietrze dodatkowo zgubił 
kilka z nich. Bardziej przypominał mu teraz pisklaka, którego znalazł na plaży, 
gdy ten spadł z nieba. Miał wrażenie, że jego towarzysz przeżył przez kilka dni 
wszystko, co zaplanował dla niego los. Nie wiedział, czy chce go wypuścić. Czuł, 
że być może już nie wróci. Nie mógł jednak tak po prostu mu odmówić.

– Dobra, leć, mały.
Po chwili biały kruk wyfrunął z latarni, zegarmistrz zaś ponownie dołączył 

do gości.
Dalsza rozmowa skupiła się na ofercie inwestora, którą Clinde dopiero co 

otrzymał. Cała trójka od razu doradziła mu sprzedanie budynku. Teraz jednak, 
gdy jego reflektor rzucał wieczorami światło na najbliższą okolicę, a mężczyzna 
pozyskał łódkę, nie był pewien, czy chce opuścić to miejsce. Od czasu pojawienia 
się tajemniczego ptaka jego życie znacząco się zmieniło.

Później rozmawiali o mniej istotnych sprawach. Vican nadal plotkował 
z baronową, a jej mąż przysłuchiwał się temu z obojętnością. Gospodarz zaś 
cały czas miał w pamięci obraz białego kruka.

Nawet nie spostrzegł, kiedy nastał wieczór. Słońce chyliło się już ku zacho-
dowi, niebo ciemniało, zaś butelka alkoholu została dawno opróżniona. Ze stanu 
chwilowego zamyślenia wybił ich dziwny dźwięk.

– Wybaczcie na moment – Clinde wstał od stołu i poszedł na górę najszybciej 
jak tylko mógł.

Tak jak się spodziewał – znalazł tam białego kruka i… rozbitą szybę. Zwierzę 
leżało na podłodze. Gdy zegarmistrz ostrożnie go podniósł, zauważył, że coś 
mieniło się w jego pazurach.

Złote wskazówki i tarcza.
– Ale… jak? – wydukał zszokowany. – Byłeś w jego magazynie? Cholera… być 

może ktoś będzie tego szukać. Nie powinieneś tego odbierać nikomu, nawet jeśli 
ten ktoś już nie żyje.

Skarcił stworzenie, ale zaraz potem zobaczył, jak ono przewraca się 
bezwładnie na ziemię. Jego pierś zaczęła nierównomiernie falować. 
Kruk umierał.

– Nie… proszę, nie! – Starzec z trudem uklęknął nad konającym zwierzęciem. 
Chciał mu jakoś pomóc, ale nic nie przychodziło mu do głowy. Wszystko działo 
się tak szybko… Zupełnie tak, jak ostatnie dni, które odmieniły jego życie.

Spojrzenia białego kruka i mężczyzny spotkały się po raz ostatni.
– Ja… dziękuję – rzekł zegarmistrz.
Ptak mrugnął oczami porozumiewawczo – zupełnie jakby chciał powiedzieć 

„nie ma za co”.
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Nie odszedł w samotności. Clinde czuwał przy nim cały czas, podobnie jak 
 pozostali goście. Byli do samego końca, do momentu, gdy pierś stworzenia 
zastygła w bezruchu. Zaraz potem na życzenie zegarmistrza wszyscy opuścili 
jego dom i udali się do siebie. On zaś wziął martwego kruka i poszedł z nim 
w kie runku plaży. Panowała już noc, której cień przecinało światło z latarni. 
Złożył jego ciało w miejscu, w którym kilka dni wcześniej spadł. Zasypał je pia-
chem, pociągając przy tym nosem. Otarł pot z czoła i stał przez dłuższy czas 
w kompletnym bezruchu.

Chciał ruszyć do domu – zatrzasnąć za sobą drzwi, pójść spać i następnego 
rana prowadzić normalne życie. Wiedział jednak, że nic już nie będzie takie 
samo. Mimo to udał się z powrotem do latarni. Zrobił jeden krok. Drugi. Trze-
ci. Czwarty. Przy piątym jego but nie stanął już na grząskim piasku. Usłyszał 
chrząknięcie dochodzące gdzieś zza jego pleców. Odwrócił się jak rażony pio-
runem.

Stała za nim młoda kobieta, trzymająca pod pachą walizki. Miała na so-
bie czerwoną bluzę i spodnie. Clinde natychmiast rozpoznał jej błękitne oczy 
i czarne włosy.

– Shan!
– Tato! – zawołała radośnie, po czym rzuciła mu się w objęcia, zostawiając 

swój bagaż na piasku. Zegarmistrz przytulił ją mocno, ucałował, porwał 
w ramiona i uniósł ją, kręcąc kółka w radosnym wirze. Wystarczyła chwila, aby 
zapomniał o smutku, który teraz zastąpiło nieskrępowane szczęście.  Najlepszym 
tego dowodem był szczery uśmiech starca.

– Przyjechałam, gdy tylko dostałam informacje o obiedzie. Wybacz mi, że się 
spóźniłam, miałam dużo obowiązków. Rozmawiałam ze specjalistami Awan-
gardy na temat zanieczyszczeń wody w okolicach północnego wybrzeża, ale 
już jestem!

Starzec pokiwał głową z niedowierzaniem.
– Spokojnie, dziecko. Dokładnie opowiesz mi wszystko w środku. Chyba 

jeszcze został kawałek indyka.
– Jasne, chodźmy – Wzięła go pod rękę, chwyciła bagaż i razem ruszyli 

w stronę latarni.
Wystarczyło kilka chwil, aby Clinde dostrzegł charakterystyczne zaokrąglenie 

na jej brzuchu. Pozostawił je bez komentarza, samemu zastanawiając się 
jednocześnie, czy byłoby możliwe…

Droga pośród piasku, mroku i snopów światła niezwykle mu się dłużyła. 
Pod wpływem euforii zaczął błądzić gdzieś swoimi myślami. Stracił córkę, 
 warsztat, przyjaciół, sens życia… Po przybyciu tamtego ptaka to zaś cudownie 
do niego wróciło, choć trochę odmienione. Miał teraz działającą latarnię, której 
nie zamierzał nigdy opuszczać. Morze wyrzuciło na brzeg łódź – wykorzysta ją, 
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aby patrolować wybrzeże. I – co chyba najważniejsze – wrócili wszyscy jego 
 bliscy. Oddał wiele, by jego córce żyło się dobrze. Teraz ona stoi obok niego… 
Czuł się wynagrodzony.

Biały kruk uświadomił mu pewną rzecz: dobro powraca do człowieka. Clinde 
był tego naocznym świadkiem.

***

Shan obudziła się rankiem. Wstała i zauważyła, że jej ojca nie było w domu. 
Wiedziała, że pewnie znajdzie go na plaży. Wsunęła na bose stopy pantofle, 
minęła zegar ze złotymi wskazówkami i wspięła się po schodach, aby wypatrzeć 
ojca ze szczytu latarni.

Obserwowała, jak oswobadza fokę, a potem odwraca się i macha w stronę 
córki. Uniosła do niego dłoń, a następnie… zamarła. Coś przykuło jej uwagę.

– Tato! – zawołała najgłośniej jak tylko mogła. – Chyba powinieneś 
coś zobaczyć!

Clinde podrapał się po głowie, po czym ruszył prędko do swojego domu. 
Poruszał się inaczej – reumatyzm nie doskwierał mu już tak bardzo i nie garbił 
się. Zastanawiał się, co wywołało taką nagłą ekscytację u jego córki.

Wszedł na szczyt latarni i minął kobietę, chcąc bliżej przyjrzeć się jej znale-
zisku. Wybałuszył oczy ze zdziwienia.

Na podłodze leżały trzy srebrne jajka.

Krzysztof Gola

Nazywam się Krzysztof, mam 19 lat i pochodzę z Lublina. Piszę własne teksty od kilku 
lat, główne opowiadania fan fiction. Interesuję się ponadto szeroko pojętą fantastyką oraz 
klockami Lego.
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Browarnik był wyjątkowo przesądny – drzwiami powiesił podkowę, sypał sól 
przez ramię przy niemal każdej okazji, a wielki czarny kocur nigdy nie opuszczał 
jego przybytku. 

Wierzył w gusła… I słusznie, jop jego mać!
Z przyjaciółmi od dawna próbowaliśmy sforsować zabezpieczenia tego stare-

go skąpca, jednak atak frontowy okazał się całkowitą porażką, podobnie nalot. 
O podkopie szkoda w ogóle mówić – stworzenia, jak mówią ludzie, „magiczne”, 
są wyjątkowo wrażliwe na dotyk metalu. Ten stary dusigrosz tym razem nie 
oszczędzał. Drobinki srebra i żelazne wzmocnienia w fundamentach sprawiły, 
że z trójki elfów została nas dwójka. Morvin przypłacił to życiem. 

Wtedy zrabowanie browaru stało się już sprawą osobistą.
Tej, jak i każdej nocy, mieliśmy spotkać się pod tym przeklętym miejscem. 

Jednak tym razem Sean kazał być przygotowanym na coś specjalnego… 
– Mam tu trolla! – oznajmił bez ogródek.
Jego twarz zakrywał cień, ale to musiał być żart.
– A skąd niby wytrzasnąłeś trolla tak daleko od gór?
– Zaufaj mi. Słyszałeś o gołębiach górskich? To te ptaki, które ostatnio obsrały 

ci płaszcz. I co, musiałeś po to jechać za miasto?
Słuszna uwaga.
– No dobrze, gdzie go masz?
Sean zaprowadził mnie za zakręt. Tam ujrzałem prawdziwego kolosa. Na oko 

jakieś trzy metry.
Ten uchylił kapelusz, a światło lampy ukazało mi jego facjatę, jakby 

wyrzeźbioną przez artystę ze stępionym dłutem i stanami lękowymi. Olbrzymie 
kły wystawały poza paszczę, a skóra była blada jak papier.

– Co za dziwactwo! – wykrzyknąłem.
Już czekałem na karcący cios olbrzyma, a wraz z nim dźwięk pękających 

kości, lecz usłyszałem tylko szorstki głos:

Piwo dla zuchwałych
Marek Kolender
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– O przepraszam! Może i karłowatość wśród trolli to rzadka przypadłość, ale 
wciąż mam uczucia!

Spojrzałem na niego. Że co? Jaki karzeł?
– Nieważne – powiedział mój kompan. – Poznajcie się! Oto Kari, troll, który 

twierdzi, że cierpi na karłowatość, a który pomoże nam sforsować browar… 
A ten to Rory, zwykły alkoholik.

Próbowaliśmy już wielu sposobów, by osiągnąć nasz cel, jednak o tym już 
wiecie. Tym razem postanowiliśmy odpuścić sobie półśrodki jak – nieudane 
zresztą – próby włamania przez okno. 

Ponieważ w okolicy rosło całkiem pokaźne drzewo, jakby skrojone pod taran, 
postanowiliśmy odpuścić sobie półśrodki. Z Karim rozwalimy całą ścianę!

Mały browar stał na skrzyżowaniu ulicy ciemnej z ruchliwą, co ideal-
nie pasowało do naszego planu – walić pieńkiem w mur, a przy tym pozostać 
niezauważonym i niesłyszalnym. 

Kari każde uderzenie zgrywał z przejeżdżającymi autami. W końcu, w akom-
paniamencie pędzącego tira, mur runął, a my ruszyliśmy w wyłom. 

I gdy już mieliśmy wkroczyć do piwnego Edenu, odbiliśmy się jak od ściany.
– Miaaau…
Czarne kocisko pocierało głową nogę stołu, jakby chciało ją wypolerować.
– Nie graj głupa! – powiedziałem. – Jesteś inteligentny, to nie zachowuj się jak 

zwierzę! Mów jak człowiek!
– Dobrze, ty zawszony, elficki…
Jedno kaszlnięcie przerwało ten ledwie zaczęty strumień obelg. Tyle jednak 

wystarczyło, przywodziło bowiem na myśl górską lawinę. Uniosłem wzrok. Nasz 
skarlony gigant miał kamienne oblicze – bardziej nawet, niż przystało na trolla.

– Panie kocie – zaczął. – Przychodzimy w pokoju, trójcą jak każe zwyczaj, 
by pertraktować…

– W pokoju! – parsknął pchlarz. – A co z tą wyrwą, karzełku?
Widzieliście kiedyś furię trolla? Ja tak, choć nie sądziłem, że dożyję momentu, 

w którym będę mógł to opowiedzieć. Latało wszystko, również wytwory żeliwne. 
Troll nie zważał na poparzenia rąk. Co ciekawe, stalowy kubeł przeleciał przez 
barierę – widać twórca zaklęcia nie przewidział, że ktoś magiczny może być 
tak głupi, by użyć żelaza. Cegła odskoczyłaby i może nabiła rzucającemu guza. 
Lecz teraz to kot musiał unikać.

– Spokojnie, stary druhu – powiedział Sean. – Twój nikły wzrost to żadna 
ujma. A ty, futrzaku… Musisz wiedzieć, że niezależnie od wszystkiego, my i tak 
będziemy tu przychodzić. Zawsze. Może więc przedyskutujemy jakąś łapówkę… 
Najlepiej przy piwku!
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Kot otaksował nas wzrokiem.
– Jedno na trawienie nie zaszkodzi… Ale przysięgniecie, że nie zrobicie 

mi  krzywdy!
Skubany. Jako magiczne stworzenia możemy wiele. Samym spojrzeniem 

skwasiłem już  niejedno mleko wraz z krowimi wymionami. Nieobcy jest mi 
pęd szybszy od wiatru. Futrzak jednak dobrze wiedział, że nie możemy złamać 
przysięgi. To by nas zabiło. Dosłownie. Skutecznie. Lecz nie natychmiastowo. 
Co to, to nie. Krzywoprzysięzca zdąży jeszcze pożałować.

No cóż… W każdym razie wąsacz zdjął na chwilę barierę, a my byliśmy 
 ostatecznie w środku. 

Kot nalał nam po kuflu IPA. Wybornego, niech piorun świśnie tego starego 
skąpca. 

– Zróbmy tak… – zaczął Sean, łyknąwszy złotego trunku. Dziad skąpił, ale nie 
na składnikach. – Dasz nam pięć baryłek i masz nas z głowy.

– Jedna i to ta zaczęta – odparł kocur, pociągając.
– Pięć – odparłem i również upiłem nieco. – I przysięga, że nigdy już tu 

nie wrócimy.
Kot znów wypłukał usta piwem.
– To akurat oczywiste.
– Zejdziemy do czterech… Plus tej zaczętej.
Tak wyszło, że każdy przy swojej propozycji upijał trochę piwa, my zaś 

składaliśmy mu swoje oferty po kolei. Pchlarz wypił więc trzy razy więcej od 
każdego z nas… A koty nie mają mocnej głowy do picia, oj nie. Dlatego tak rzad-
ko pijają bruderszafty.

W pewnym momencie nie wytrzymał. Skończył pijany na ziemi – tak zaczęła 
się nasza libacja. 

Piwo płynęło strumieniami, a Kari?  Trudno o lepszego kompana do picia!
Księżyc coraz niżej wisiał nad horyzontem. Czas na nas. Na odchodne 

zakwasiliśmy piwo w beczkach, poza czterema, które zabraliśmy, uważając 
na metalowe obejmy.

I wtedy uderzyliśmy w barierę, a zza pleców dobiegł nas śmiech.
– Myśleliście, że tak po prostu was tu wpuszczę i pozwolę odejść? Może i dużo 

zniszczyliście, ale będziemy mieli wasze pijackie mordy raz na zawsze z głowy.
Kari rzucił w drania beczką. Ten uskoczył. 
– Chcecie się bawić w dwa ognie? No dobrze. Zaraz i tak zapoznacie się 

z witaminą D3!
Wtedy mnie olśniło.
– Wiecie… Stal bez problemu przerywa barierę.
– I co…
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Kari nie dał Seanowi skończyć. Zrozumiał mnie. Jednak to, co zrobił, 
przerosło moje oczekiwania.

Chwycił obręcz beczki i złamał ją. Wykrzywił i ukształtował łuk. Następnie 
wstawił to w wyrwę. 

Gdy skończył, jego ręce były już bezkształtną masą, zlaną z zabójczym 
 metalem, który powoli go dobijał.

– Uciekajcie. Ja tu… ekh… zostanę.
Chcieliśmy protestować.
– Spierdalać w podskokach! Ale już! Mnie tu jeszcze czeka zabawa.
Rzucił kotu wesołe spojrzenie.
Przeszedłem pod stalowym łukiem. Każdy krok był prawdziwą mordęgą. 

W głowie szeleściła mi mroczna magia, a skóra cierpła od bliskości stali 
i stłumionej bariery.

Ale byłem wolny! Tak jak i Sean. To nie był jednak koniec naszych zmartwień. 
Blask słońca, tego przeklętego giganta, niemal już witał się z naszą skórą. 

Wtedy zawiał wiatr. My zaś popędziliśmy wraz z nim. Prosto do najbliższego 
kanału, którego nie kryło żeliwo.

Wraz z wiatrem dotarło do mnie również przeciągłe miauknięcie. A zaraz 
po nim wrzask, nie wiadomo, czy będący zwieńczeniem złamania przysięgi, 
czy też odwiecznego prawa każącego unikać podobnym nam słońca. 

Nigdy nie zapomnę tej nocy. Będziemy z Seanem nawiedzać to miejsce już 
zawsze. Ku pamięci poległych.

No i co by nie mówić… Piwo też mają tu świetne!

Marek Kolender
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