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Okładka utrzymana jest w ciepłych, letnich kolorach pomarańczy, zieleni,
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o szyfonowej s trukturze.
W górnej części okładki, pośrodku, znajduje się tytuł czasopisma „Magazyn
Biały Kruk”, ISSN 2544-6304 oraz numer 19 styczeń-marzec.
W lewym dolnym rogu figuruje logo wydawcy z nazwą w kolorze czarnym
z białym konturem. Koło w kolorze niebieskiego, rozgwieżdżonego nieba,
z białym krukiem pośrodku i czerwonym zarysem księżyca. Pod logo widnieje napis Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk. W prawym dolnym rogu
mieści się lista artykułów alfabetycznie wg nazwiska autora, a następnie lista
opowiadań w tej samej kolejności. Obydwie listy znajdują się w spisie treści na
następnej stronie.
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Kochani, w narodzie fantastycznym twórczej energii nie brakuje, co tylko
nas cieszy. W końcu Biały Kruk jest od tego, by tworzyć miejsce, w którym macie
szansę opublikować Wasze utwory. Jako, że większość naszych numerów jest
tematycznych, w zeszłym roku rozpoczęliśmy eksperyment z otwarciem naboru, który nie wiąże się z tematyką któregokolwiek z planowanych numerów.
Bogowie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak zaskoczyliście nas ilością. Po pół
roku musieliśmy zamknąć możliwość przysyłania nam nie tematycznych
utworów, a drugie pół poświęcić na ich ocenę.
Wiem, że autorzy musieli czekać długo na tą publikację, ale w końcu oto jest.
Numer 19 magazynu Biały Kruk, w którym znajdziecie utwory przeróżne, jak
w kalejdoskopie. Nieważne, czy zaczniecie od pierwszego, środkowego, wywia
dów, recenzji, czy powieści w odcinkach. Perspektywa zawsze będzie się różnić.
W tym numerze odnajdziecie siedem opowiadań, różnych tak, jak ich twórcy. Do tego, aż dwa wywiady. Jeden z Wiktorią Król, którą zdążyliście poznać
jako autorkę artykułów czy książki Kolor śmierci, odcień grobu, czyli 50 odcieni
morderczej zieleni. Tym razem Kruki rozmawiają z nią o jej warsztacie, planach i najnowszym tytule I ty zostaniesz rezurekcjonistą. Drugi wywiad to
z kolei wizyta od kuchni u Samowydawców.pl, a naszym przewodnikiem będzie
Mateusz Rogalski, autor Obrońcy Ahury. Pasowanie.
W Kruku znajdziecie również kolejne przygody Lisioła w Lisioł Gościnnie,
zajrzycie za Horyzont Zdarzeń fantastyki Jakuba Węgrzynowskiego oraz
przeczytacie kolejne części Powieści w odcinkach.
W imieniu zarówno swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam
miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wywiad z
Mateuszem Rogalskim
z Samowydawcy.pl
BK: Podejrzewam, że część czytelników słysząc „selfpublishing”, widzi
s tereotyp słabo napisanej książki, której żadne wydawnictwo nie chciało
wcześniej. Wiem, że walczycie z takim podejściem. . Jak zdaniem Samowydawców
powinien wyglądać dobry proces wydawania książki w formule selfpublishingu?
Mateusz Rogalski: A przyznam Ci się szczerze, że na początku istnienia
Samowydawców – marzec 2021 – często spotykałem się z taką opinią, teraz już
prawie nikt tak nie mówi. Dlaczego? A no dlatego właśnie, że proces wydania
książki w formie samowydania niczym się nie różni od tego, jaki ma miejsce
w tradycyjnym wydawnictwie. Samowydawcy także w pierwszej fazie dają
swoje powieści do beta-czytelników w celu uzyskania opinii. Jeśli 10 osób na 100
mówi, że książka jest okej i wszystkie one należą do rodziny autora, to każdy
się zastanowi, czy na pewno powinien ją wydać. Jeśli jednak, 70 osób na 100
mówi Ci, że to świetna historia, wymaga szlifu, redakcji, korekty, ale sam pomysł
wspaniały – to wiedz, że coś się dziać będzie. Później proces wydawniczy wszędzie
jest taki sam – korekta, redakcja, grafik, składanie, korekta, drukowanie. Nie ma
tu żadnej tajemnej wiedzy znanej jedynie wybrańcom z wydawnictw.
BK: Czym Waszym zdaniem różni się selfpublishing od vanity? Widziałem
wpisy na facebooku, że wielu łączy to ze sobą lub nie widzi żadnej różnicy.
MR: Vanity to taka dziwna sprawa, bo jest to odwrócony system wydawniczy.
W tradycyjnym modelu, to wydawnictwo płaci autorowi, inwestuje w niego, aby
go wydać. W vanity autor płaci wydawnictwu za to, że go wyda.
Ale może prościej.
Różnica jest taka, jak w wynajmowaniu domu lub jego posiadaniu.
W wynajmowanym domu nic Cię nie obchodzi, zapłaciłeś i masz. Nic nie robisz,
nic nie odświeżasz, bo po co, skoro to nie twój dom. Takie samo podejście
ma właściciel domu – też nic nie robi. Skoro płacisz, to znaczy, że jest okej
i nie ma się czym przejmować, a tym bardziej przemęczać jakimiś drogimi
inwestycjami. Bo to że tu kapie, tam wieje, a gdzieś tynk odpada, to tylko nic
nieznaczące dla właściciela szczegóły, do których wynajmujący się przyzwyczai.
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Natomiast Samowydawca to właściciel domu. Tylko i wyłącznie on posiada do
niego prawa i odpowiada za jego stan. Dba o każdy szczegół, dopieszcza wszystko
do granic swych możliwości, bo wie, że to jego dom. Dzięki temu wydana
samodzielnie książka, którą finalnie trzymasz w dłoni, a która podpisana jest
nazwiskiem autora, wygląda tak, a nie inaczej, bo on o tym zadecydował. Każdy
samowydawca wie, że książka to jego ambasador, który trafi w różne miejsca na
świecie i będzie świadectwem trudu, jaki włożył w jej powstanie albo nie. Ale
czy Ty byś chciał, aby twoje nazwisko reklamowało produkt drugiej kategorii?
BK: Jak autor, który napisał książkę i chce wydać samemu książkę, może do
Was dołączyć? Jego powieść musi spełnił konkretne wymagania?
MR: Tak. Od tego roku przyjmujemy autorów, którzy spełniają dwa warunki:
1. Książka musi być wydana samodzielnie. Nie przyjmujemy książek
wydanych zarówno przez wydawnictwa tradycyjne jak i vanity.
2. Książka musi przejść redakcję i korektę. Nie wnikamy w to, kto tego
dokonał, bo i też nie my jesteśmy, aby takie rzeczy oceniać. Liczymy, że korektor
i redaktor zrobili wszystko co w ich umiejętnościach, aby książka była możliwie
jak najlepsza. W myśl „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, każda książka
świadczy o samowydawcach, dlatego zależy nam, by było możliwie na jak
najwyższym poziomie.
BK: Jesteś założycielem i prezesem stowarzyszenia Samowydawcy. A pod
tym adresem znajduje się również księgarnia. Jak do tego doszło i jaki cel
Wam przyświeca?
MR: Stowarzyszenie dopiero powstaje, tak że ciężko mówić tu o byciu
jego prezesem.
Księgarnia powstała z potrzeby. Jako autor, który samodzielnie wydał książkę,
borykałem się z problemem braku reklamy i drogich kanałów dystrybucji. Nie
po to zdecydowałem się wydać samodzielnie książkę i nie oddawać drakońskiej
części wydawnictwu, aby później oddać to hurtowniom. Na całe szczęście, gdzieś
w odmętach internetu, spotkałem Izę Redesiuk, Pawła Kopijera, Franciszka
Piątkowskiego i okazało się, że oni mają takie same problemy. Każde z nas,
z osobna, zmagało się z tą samą bestią. A zatem z połączenia pasji, potrzeby,
wiary i uporu powstali oni – Samowydawcy.
BK: Samowydawców coraz częściej można zobaczyć na różnych imprezach
literackich, targach oraz konwentach. Trudno jest skrzyknąć tak zróżnicowaną
i pewnie rozsianą po kraju grupę pisarzy? Jak to wygląda organizacyjnie?
MR: Chaos! Organizacja każdego festiwalu przypomina zjazd licznej rodziny
na bożonarodzeniowe święta.
Ale tak poważnie, to nie taka bestia straszna, jak ją malują. Odpowiednio
wcześniej idzie informacja o terminie danych targów. Zbieram chętne osoby,
ustalam z organizatorem powierzchnię stoiska, cenę oraz to, w jaki sposób my
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możemy wspomóc organizacje ich programu. Zauważ, że na każdych targach na
jakich się pojawiamy, staramy się mieć jakieś spotkania bądź prelekcje.
O dziwo, najtrudniejsze z początku było to, aby autorów zachęcić do udziału
w targach. Część się wstydzi, nie lubi bądź nie chce pokazywać się publicznie.
A takie targi to znakomita okazja do zaprezentowania się potencjalnemu
czytelnikowi. Do zachęcenia go, aby wszedł w twój literacki świat.
BK: Jakimi sukcesami mogą się obecnie pochwalić Samowydawcy oraz
zrzeszający się w stowarzyszeniu autorzy?
MR: Dla mnie osobiście sukcesem jest to, że w przeciągu roku udało nam
się zebrać ponad siedemdziesięciu autorów, a nowych wciąż przybywa. To, że
stowarzyszenie już na dniach powstanie. To, że wspólnie wydajemy pierwszą
w Polsce antologię autorów niezależnych. Ale przede wszystkim, za największy
sukces Samowydawców uważam fakt zmiany myślenia polskich czytelników.
Tak jak Ci powiedziałem na początku – mało kto już uważa, że Samowydawca to
autor, którego książki nie chciało żadne wydawnictwo. Prelekcjami, spotkaniami,
wspólnie podnosząc jakość swoich publikacji, udało nam się zdjąć klątwę, jaka
wisiała nad nami jeszcze rok temu. Może to mały krok dla człowieka, ale wielki
dla polskiej literatury.
BK: Jak duże spektrum fantastyki przedstawiają autorzy zrzeszeni
w Samowydawcach i kim oni są?
MR: No to teraz zaszalałeś z pytaniem. Chyba nie wiesz, jaką puszkę
właśnie otworzyłeś.
U nas jest wszelka fantastyka, jaką możesz sobie wymyślić. Swoją drogą nigdy
nie byłem dobry w te nazewnictwa, zawsze trzymałem się podziału fantasy i SF.
SF oczywiście mamy, Enceladus Maksa Dietera, czy chociażby Ohis Szczepana
Urawskiego. Ale wiesz, że Samowydawca jako pierwszy w Polsce wydał SF
z motywem vore? Wprowadziła je na nasze ziemie Adrianna Biełowiec książką
Mroczna strona Forkisa. Mamy urban fantasy – Przepowiednia Izabeli Redesiuk,
słowiańskie urban fantasy – Uniwersum Powiernika Franciszka Piątkowskiego,
fantasy postapokaliptyczne – On Michała Wójcika, young adult fantasy – trylogia
Mitrys Pawła Kopijera, low fantasy – Niko Pawła Kolarzyka, high fantasy – Krew
nowych bogów Kasi Wycisk.
Mamy fantasy napisane przez najmłodszego pisarza w Polsce – Bright
Mateusza Cetnarskigo, który napisał mając lat czternaście, a wydał rok później.
Mamy postapokaliptyczne fantasy erotyczne – Biała Moniki Ligi, jak i erotyczne
high fantasy – Demony Agnieszki Kowalskiej-Bojar, a wszystko to możemy
spiąć pierwszym w Polsce poematem fantasy pisanym dwunastozgłoskowcem
– Zjadacz skór Leszka Bigosa bądź pierwszym w Polsce fantasy napisanym na
podstawie sesji RPG – mojego skromnego autorstwa.
BK: Jakie są plany Samowydawców na przyszłość?
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MR: Obecnie skupiamy się na założeniu stowarzyszenia, które pozwoli nam się
sformalizować, abyśmy przestali być tylko grupą na portalu społecznościowym.
Prężnie działamy z promocją pierwszej w Polsce antologii Samowydawców –
Własna ścieżka, do której zakupu w przedsprzedaży namawiam.
No i oczywiści promocja Samowydawców, i zmiana podejścia czytelnika do
kupowanych książek – ale myślę, że obecność na ponad 30 targach, festiwalach
i konwentach sprawi, że rok 2022 będzie rokiem rozwoju.
A później już tylko podbój świata, Pinky.
BK: Korzystając z okazji, że mam cię w szponach, to chętnie zapytam
się również o Twoją twórczość. W opisie książki Pasowanie. Obrońcy
Ahury znajdujemy, że powieść powstała na bazie notatek z sesji RPG. Wow.
Ty prowadziłeś te notatki i w jaki system graliście? Jak długo trwała kampania?
MR: O nie, ja byłem graczem, a grałem w Legnickim Stowarzyszeniu
Fantastyki „Gladiusa” u mistrza mistrzów – Jerzyka. Grałem Arisem – główną
postacią z Obrońców Ahury. Jerzyk prowadził nam system autorski, Krew,
który w Legnicy jest niezwykle popularny, a to dlatego, że to jedne z lepszych
systemów, w jakie miałem przyjemność grać. Kampania trwała prawie trzy
lata. Spotykaliśmy się praktycznie w każdy czwartek i nikogo nie obchodziło
jakie święto akurat przypadało. Świat Jerza i przygoda, którą prowadził, były
na tyle rozbudowane, że wszyscy robiliśmy ręczne notatki. Ja swoje odnalazłem
po kilkunastu latach. A kiedy zacząłem je czytać, powróciły emocje, śmiech,
ogień w oczach, który zastąpiły łzy ubolewania nad tym, jak brzydkie mam
pismo. Już w trakcie czytania wiedziałem że to świetny materiał na przygodową
książkę fantasy.
BK: Myślisz, że gry fabularne są dobrym nośnikiem historii? Jak Twoim
zdaniem scenariusze RPG mogą przedkładać się na działalność literacką?
MR: W dzisiejszych czasach wszystko się przenika. Filmy na podstawie
książek przecież nikogo nie dziwią. Już możemy zobaczyć kilka filmów
na podstawie gier. W tym roku Samowydawca, Paweł Kopijer, wydaje grę
planszową na podstawie książki. Ja sam mam pomysł na grę karcianą w oparciu
o trylogię Obrońców Ahury. Największą zaletą gier RPG, pod kątem literackim jest
nieprzewidywalność bohaterów. Postacie kierowane przez graczy nie zawsze są
spójne ze swą profesją, charakterem czy wytycznymi swego boga. Ale to właśnie
dzięki temu są tak charakterne i tak bliskie czytelnikowi. A to właśnie bohaterzy
sprawiają, że książka jest dobra i zostaje na długo w pamięci czytelnika.
BK: Na targach i imprezach zawsze można Cię spotkać w stroju błazna. Jaka
jest geneza tego przebrania? Jest ona powiązana z jakąś postacią z powieści?
MR: Ten strój to prezent od bliskiej znajomej, Ewy Bryniarskiej. Zadzwoniła
do mnie kiedyś z informacją, że uszyła strój dla klienta, ale gdy tylko skończyła,
pomyślała o mnie. To było tuż przed moimi pierwszymi targami książki
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w 2021 roku. Szukałem jakiegoś pomysłu na to, aby się wyróżnić i przykuć
uwagę osób, które mnie nie znają i nie wiedzą, czego mogą się spodziewać,
zarówno po mnie jak i po mojej książce. Myślę, że to przebranie mówi samo
za siebie. Humor, przygoda, świat rycerski – to wszystko dostaniecie, czytając
moje książki.
Dodam tylko, że wraz z premierą drugiego tomu pojawi się nowy strój.
BK: Planujesz następną książkę? Czy może czekasz na inspirację lub koniec
kolejnej kampanii?
MR: Obrońcy Ahury. Przepowiednia – drugi tom Obrońców Ahury – już
jest dostępna w przedsprzedaży. Tak samo jak antologia Samowydawców –
Własna ścieżka, w której można znaleźć moje opowiadanie, powiązane ze
światem Ahury. Chcę sobie zrobić chwilową przerwę przed ostatnim tomem
Obrońców, dlatego od maja siadam do pisania bajki dla dzieci. Mam już ją
poukładaną w głowie, w czym znacznie pomógł mi mój pięcioletni syn Mikołaj.
W tak zwanym międzyczasie, zamierzam stworzyć testową wersję gry karcianej, także niestety czasu na kampanie RPGa coraz mniej, a szkoda, bo nic tak
nie motywuje jak solidna porcja Rabowania, Palenia i Gwał...
BK: Dziękujemy za wywiad.
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Wywiad z Wiktorią Król
Biały Kruk: Naszym gościem jest Wiktoria Król, autorka licznych artykułów
na blogu 50odcieni.pl i wiktoriański.blog, ale przede wszystkim pozycji
popularnonaukowej, wydanej przez Wydawnictwo IX, czyli Kolor śmierci,
odcień grobu, czyli 50 odcieni morderczej zieleni. Na pierwszy ogień muszę
zapytać o to, skąd u Ciebie pojawiły się zainteresowania Wielką Brytanią
z okresu wiktoriańskiego? I czy tylko? Bo z tego, co się orientuję, to jest to Twoim
konikiem. Jednak po lekturze 50 odcieni… widać, że Twoja wiedza i pasja sięgają
daleko poza kanał La Manche.
Wiktoria Król: Okres wiktoriański jakoś tak sam się przyplątał,
podejrzewam, że przy okazji mody na steampunk, jakąś dekadę temu. Pamiętam,
że przeczytałam Londyn. Biografia, wielką cegłę Petera Ackroyda, a potem
już zaczęłam czytać anglojęzyczne książki. Oczywiście o rzeczach dziwnych
i obrzydliwych, bo przyjęcia, bale i wyższe sfery w West End jakoś mnie nie
pociągały. Ale nie tylko smrodliwy Londyn interesował mnie w tym czasie,
bo czytałam też o fizyce kwantowej czy neuronauce. Lubię po prostu ciekawe
lektury i tyle.
BK: Twoja pierwsza książka, czyli Kolor śmierci... opowiada o zieleni
i arszeniku. Skąd wziął się pomysł na nią?
WK: Mordercza zieleń to dziecko pandemiczne. Gdy covid szalał już
w Chinach, ja postanowiłam definitywnie porzucić moje próby pisania fikcji
(oczywiście osadzonej w dziewiętnastowiecznym Londynie), bo po prostu mi
nie szło. Stwierdziłam, że może powinnam spróbować pisać non-fiction. Miałam
sporo researchu, bo od czasu do czasu pisałam na wspomnianym przez Ciebie
blogu. Najwięcej źródeł miałam dla dwóch tematów, wygrał ten o arsenicznej
zieleni, bo uznałam, że to bardziej zainteresuje czytelników. Choć nie ukrywam,
że byłam całkowicie świadoma, że to temat niszowy. O ile ludzie uwielbiają
trucizny, to skupienie się tylko i wyłącznie na zielonym pigmencie mogło ich
znudzić. Jednak wygrała pandemia, bo zamiast zastanawiać się, co się sprzeda,
potrzebowałam czymś zająć głowę w czasie lockdownu. Odkrywałam coraz
8

Wywiad z Wiktorią Król
to nowsze miejsca ze źródłami, coraz dziwniejsze przypadki, również poza
Anglia czy Francją. Książkę napisałam bez wychodzenia z domu, wszystko było
dostępne online, wystarczyło tylko dobrze poszukać.
BK: Skąd, Twoim zdaniem, pojawił się tak wielki szał na zieleń szmaragdową
i zieleń Scheelego, stosowane praktycznie wszędzie? Jak opisujesz w swojej
książce, ludzie niemal oszaleli na tym punkcie, mimo iż były podejrzenia,
że przedmioty barwione wspomnianymi kolorami, są toksyczne.
WK: Od razu wytknę Ci błąd, ale nie przejmuj się, bo ja sama ten błąd
popełniałam do czasu, gdy poznałam prof. Wachowiaka z UMK w Toruniu.
Niespodzianka, zieleń szmaragdowa jest nietoksyczna! W całej Europie
kontynentalnej pod tą nazwą kryje się uwodniony tlenek chromu, znany pod
nazwą handlową vert emeraude, a także pod nazwą vert Guignet lub viridian.
Nasi imperialni przyjaciele, mówiący w języku angielskim, nie trudzili się
zbyt, by używać nazwy „zieleń szwajnufrcka” i w swojej literaturze tłumaczyli
ją jako… szmaragdowa. Wystarczy przejrzeć niemieckojęzyczne podręczniki
z XIX wieku, przetłumaczone na angielski, które traktują o produkcji pigmentów.
Schweinfurtgrün przetłumaczono jako emerald green, stąd tyle pomyłek.
Zieleń szwajnurcka jest toksyczna i nie ma nic wspólnego (oprócz odcienia)
z zielenią szmaragdową. A jeśli chodzi o sam szał na zieleń, to już mówię,
jak to się stało. Jeśli chodzi o zieloną farbę, to nie istniał żaden tani pigment,
który był soczyście zielony. Owszem, można było mieszać żółty z niebieskim,
ale nie sprawdzało się to poza obrazami malarzy. Jeśli chodzi o zielone

sukno, to farbowane na zielono przy pomocy pokrzywy lub innych roślin nie
przynosiło efektu wściekłego koloru zielonego, a raczej dawało nieestetyczny
kolor raczej szmaty niż z
 ieleni. Pod koniec XVIII wieku w Szwecji, Carl Wilhelm
Scheele eksperymentował z arszenikiem, mieszając go z różnymi metalami i tak
odkrył, że arszenik w połączeniu z miedzią daje całkiem ładną zieleń. Problem
był taki, że metoda produkcji była droga, zatem pigment był drogi, a poza
tym nie zawsze miał ten sam odcień i nie współgrał z innymi pigmentami,
bo gryzły się związki chemiczne. Ale jak to w historii bywa, jeśli coś jest drogie,
to można spróbować to zrobić inaczej i taniej. Tak było i tym razem. Choć przepis
Scheelego był tajemnicą, to we Francji, Austrii i Prusach chemicy próbowali ten
przepis odtworzyć i eksperymentowali. Na początku XIX wieku niemalże w tym
samym czasie okryto zieleń Wiedeńską i wspomnianą Szwajnfurcką. Różniły
się nieznacznie sposobem przygotowania, ale już nie kolorem. Zieleń Scheelego
poszła w odstawkę, a tańsze odpowiedniki podbiły rynek. Pigment miał szalony,
zjadliwy kolor, jakiego za nic w świecie nie udałoby się odtworzyć przy pomocy
naturalnych sposobów, a przy tym był bardzo tani, dlatego lądował absolutnie
wszędzie, od farbowania słodyczy, po zabawki dla dzieci. Ale wiadomo, jak to
jest z modą, każda przemija. Dlatego potem pojawiła się anilina – równie trująca
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i równie modna. Jeśli chodzi o toksyczne pigmenty, to jest ich mnóstwo, do
wyboru do koloru, chociażby biały, żółty, czerwony.
BK: Jakim kluczem kierowałaś się, dobierając ekspertów i jak zachęcałaś ich
do podzielenia się swoją wiedzą w książce?
WK: W momencie pisania fragmentu o trujących płóciennych okładkach
książek znalazłam w Internecie Poison Book Project. Główna konserwatorka
muzeum Winterthur, dr Melissa Tedone, postanowiła przebadać
dziewiętnastowieczne zielone okładki na obecność arsenu i miedzi i na stronie
widniało sporo tytułów książek, które są trujące. Postanowiłam do niej napisać,
czy nie zechciałaby ze mną porozmawiać, i powiem szczerze, że czułam się
dziwnie. Byłam osobą z ulicy, bez dorobku naukowego i stresowałam się, czy
w ogóle Melissa będzie chciała ze mną rozmawiać. Okazało się, że niepotrzebnie
się martwiłam, bo Melissa od razu odpowiedziała entuzjastycznie. Zachęcona
pierwszą rozmową, postanowiłam napisać do Alison Matthews David, której
książkę o morderczej modzie miałam na półce od kilku lat. Również w tym
przypadku nie było żadnych problemów i nawet podzieliła się ze mną obrazkami z prywatnej kolekcji, których mogłam użyć w książce bez żadnego problemu.
Napisałam wtedy do wydawnictwa, bo umowa była już podpisana, czy
mogłabym dostać jeszcze trochę czasu, bo takie wywiady ze specjalistami mogły
wzbogacić treść. Nie było problemu, a ja zaczęłam już bez żadnych stresów pisać
do specjalistów, którzy zajmowali się zielonym pigmentem, czy nie zechcieliby
podzielić się swoją wiedzą. Dlatego mam radę dla wszystkich, którzy piszą: nie
bójcie się pisać do specjalistów znalezionych w Internecie, nieważne, ile tytułów
naukowych mają przed nazwiskiem, jeśli mają czas – na pewno podzielą się
z Wami swoją wiedzą.
BK: Czy zasiadając do pisania książki, miałaś już sporządzone notatki, czy
może naraz pisałaś i przeprowadzałaś research?
WK: Miałam częściowo szkic, bo na blogu był krótki wpis, że istniało takie coś
jak arseniczna zieleń. Zaczęłam od wymyślania tytułów rozdziałów, zawartość
przyszła później. I jak wspominałam, gdy już myślałam, że mam wszystko, to
znajdowałam w artykule odniesienie do innego artykułu czy publikacji i szłam
dalej i dalej. Przez chwilę miałam wrażenie, że nigdy nie zacznę lub nie skończę
pisania. Kiedyś trzeba było powiedzieć „stop”.
BK: Została zapowiedziana Twoja następna książka, czyli Każdy może zostać
rezurekcjonistą, poświęcona porywaczom zwłok. Co Cię skłoniło do podjęcia
tego tematu?
WK: Masz na myśli darmowy poradnik w formie ebooka I ty zostaniesz
rezurekcjonistą. Książka nie będzie miała takiego tytułu, ale ów poradnik będzie
częścią powstającej książki, taką książką w książce. Pamiętasz, jak mówiłam,
że na początku pandemii miałam dwa pomysły i wygrała Zieleń. Rezurekcjoniści,
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czy też porywacze ciał, był drugim tematem. I nie chodzi o nich ogólnie,
ale jedną szczególną sprawę, i nie będzie to Burke i Hare, o których wiedzą
wszyscy. Będzie o pewnej sprawie, która działa się w Londynie zaledwie kilka
miesięcy po zbrodniach Szkotów. A żeby było jeszcze ciekawiej – miała miejsce
zaraz po reformie policji, medycyna sądowa raczkowała, więc zapewniam,
że będzie ciekawie. Będzie o historii anatomii i procederze sprzedaży ciał
szkołom anatomicznym, będzie nieco historii policji, o tym, jak działało
prawo na początku XIX wieku, czyli dochodzenie koronera, sąd magistracki,
a dopiero potem słynny sąd karny w Old Bailey, skąd trafiało się na stryczek
albo na zesłanie do Australii. No, i sporo miejsca zajmie temat reformy, do której
w końcu musiało dojść, aby nie mordowano ludzi i nie plądrowano grobów
tylko po to, żeby zaopatrzyć szkoły medyczne. Myślę, że powinna się spodobać
fanom true-crime. I podobnie jak Zieleń, może przydać się pisarzom, gdyż będzie
wypchana przydatnymi przy pisaniu informacjami, tym razem nie o truciznach
i toksykologii, ale o tym, jak wyglądały procesy sądowe. Kolejny niszowy temat,
ale powinien znaleźć czytelników.
BK: Czy masz może wiedzę, czy również na terenie Polski byli porywacze
zwłok, czy może u nas religijność brała górę?
WK: Oczywiście, że od razu zapytałam o to pataloga sądowego, który
wypowiadał się w książce o Zieleni. Niestety muszę Was zawieść, jeśli chodzi
o ziemie polskie, jak i Europę kontynentalną, na początku XIX wieku prawo dość
nieźle działało i uczelnie medyczne nie miały jakichś szczególnych problemów
z pozyskiwaniem zwłok na ćwiczenia. Jeśli chodzi o Anglię czy Szkocję,
to ciał rocznie było kilka, a studentów kilkaset. Dlatego bardzo dużo studentów
wyjeżdżało stamtąd chociażby do Paryża.
BK: Zamierzasz kiedykolwiek sama lub we współpracy z kimś napisać
książkę fabularną? Masz tak bogatą wiedzę o epoce wiktoriańskiej, że materiału
Ci nie zabraknie.
WK: Fabularną książkę kiedyś już niemal wydałam, ale z perspektywy czasu
cieszę się, że ostatecznie nie doszło do podpisania umowy wydawniczej. Książka
absolutnie nie była gotowa i nie pomogłaby jej nawet porządna redakcja.
Wciąż leży w szufladzie i czeka na lepsze czasy. Mam też rozgrzebany inny tekst
fabularny i wygląda na to, że będę musiała do niego wrócić, żeby wyczarować
opowiadanie na zapowiedziany niedawno konkurs czasopisma Pharmacopola.
Temat pasuje idealnie i żal byłoby trzymać w szufladzie tak lubianą przez
beta-readerów bohaterkę.
BK: Dziękujemy za wywiad.
WK: Whatever :P
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Przedwojenny Tarnów
w pryzmacie żydowskiej
rodziny
Jakub Węgrzynowski
W tej powieści historycznej, z którą przychodzę w nowym numerze Kruka,
tło wydarzeń paradoksalnie nie stanowi głównego waloru, gdyż na pierwszym
planie występują tak barwne postaci, że otoczenie schodzi na dalszy plan.
Czynię wyjątek od reguły, którą było odsłanianie na łamach Kruka literatury
mającej jedynie pewne związki z fantastyką. W tym tekście przedstawiam
powieść historyczną bez grama magii czy futurystyki. Powodem jest wojna
w Ukrainie, rozpoczęta rosyjską inwazją. Uznałem, że wybrany tytuł będzie
stosowniejszy od tego, który pierwotnie planowałem.
Rodzina jako soczewka społeczeństwa
Mikołaj Łoziński, autor książki, opowiedział w Stramerze historię Żydów
z Tarnowa. Stramerowie to przykład ubogiej rodziny wielodzietnej, w skład
której wchodzą Nathan oraz Rywka (rodzice), a także Rudek, Salek, Hesio,
Nusek, Rena i Wela (potomstwo). Wydarzenia biegną przede wszystkim przez
dwudziestolecie międzywojenne. Pierwsze rozdziały przypadają na lata po
Wielkiej Wojnie. Zakończenie dzieje się podczas drugiej wojny światowej.
Powieść jak w soczewce przedstawia losy całej lokalnej społeczności, która
niejako orbituje wokół Stramerów. W dalekim planie zamigoczą postacie
historyczne, jak np. Roman Brandstaetter. Ujęcie socjologiczne znajduje
wyjaśnienie w uzyskanym przez Łozińskiego dyplomie na Sorbonie. Fabuła
jest prowadzona przez jedną osobę, która nie jest typowym wszechwiedzącym
opowiadaczem, a bardziej przywdziewa postać cienia wyłaniającego się zza
bohaterów. Skutkiem takiego zaszycia się za plecami Stramerów jest pozyskanie
szerokiego punktu widzenia, ludzkiego i wielogłosowego. Trzeba autorowi
oddać niebywałą zręczność psychologiczną w układaniu mozaiki z codziennych
perypetii zwykłych ludzi. Jak można przewidzieć, takie spojrzenie sprawia,
że bieg wydarzeń rozwidla się na wiele ścieżek. Ktoś kroczy ku oświeceniu,
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staje się uczonym rabinem. Ktoś inny zakochuje się w komunizmie. Jeszcze
ktoś inny pisze historię nieudanego małżeństwa. Każdy Stramer opowiada
swoją historię. To nie będą wydarzenia sensacyjne w konwencjonalnym sensie,
a raczej kolaż sportretowanych losów. Jednak książka jest również powieścią
historyczną z socjologicznym rysem, więc owe portrety poniekąd wchodzą
w skład pejzażu wyjętego z annałów dziejów.
Powieść jak film
Nastrój powieści przenosi do skromnej izdebki, która jest wypełniona
 atczynym ciepłem Rywki oraz surowością Nathana. Gdzieś wokół kręcą
m
się małe dzieci, są zwyczajne – figlarne, pełne życia. Tak płynie opowieść jak
melodia, która na początku rozgrzewa, a gdy już wciągnie w sidła uniesienia,
przenosi do mrocznych chwil. Świat zmienia się, narasta międzyludzka wrogość,
kwitną radykalizmy. Wybucha w końcu wojna i jak nawałnica spada bezlitośnie
na cywilów.
Obraz historyczny zawiera wiele wątków, podobnie jak wielogłosowa
opowieść rodziny. Dotyka więc stosunków między Polakami a Żydami, tęsknoty
za lepszym światem w Ameryce, gdzie mieszka brat Nathana, młodzieńczego
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pędu za skrajnościami, takimi jak komunizm lub faszyzm. Nastrój markotnieje
i końcowo pada przed widmem zagłady wyłaniającej się z dziejów. Łozińskiemu
udało się dojrzale przedstawić mozaikę ludzkich istnień, aby nie faworyzować
nikogo. Nie ingeruje w obraz, który ma mówić sam za siebie. Opowieść
więc toczy się nagimi losami bohaterów, ich iluzjami, rozczarowaniami,
osobistymi dramatami.
Autor zajmuje się także fotografią oraz pochodzi z rodziny filmowców
specjalizujących się w dokumentach, i to zaplecze kulturalne widać w tekście
przypominającym kadry filmu. Być może warto przyrównać Stramera do kina
Ingmara Bergmana, w którym dominuje psychologia bohaterów i uniwersalizm.
Esencjonalne przesłanie
Wniosków do omówienia można wysnuwać wiele. Wszakże każdy bohater
zapisał swoją historię i pewne epizody nie zakończyły się, a pozostały otwarte.
Oprócz tego został zarysowany wzajemny stosunek niejednolitej społeczności.
Wystąpiły wątki poświęcone działaniom komunistów oraz faszystów.
Niewątpliwie jest co komentować. Mnie jednak najmocniej poruszyło samo
zakończenie, gdyż przesłanie powieści dobija się do serca. „Dobija” to mało
powiedziane, ponieważ zakończenie wbiega, wyważając drzwi i nie bierze
jeńców. Wsłuchując się w melodię rodzinnej opowieści, uważnie oglądając
losy bohaterów czytelnik, usposabia siebie do zrozumienia prostolinijnej myśli,
która wyraża pewną małą życiową prawdę. Ta misternie i zarazem mimowolnie
utkana historia może zmienić myślenie.
Mikołaj Łoziński, Stramer, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 430
Jakub Węgrzynowski
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LISIOŁ GOŚCINNIE

Narodziny Lisioła:
Przewaga
Lisioł
„Awangarda”, pierwszy tom serii Narodziny Floty pióra Jacka Campbella,
przypadł bardzo Lisiołowi do gustu. Nic więc dziwnego, że od razu pochwycił
w swoje łapki tom 2 pod tytułem Przewaga. Ciekaw, jak jedna butelka będzie
się miała do drugiej, futrzak wsadził nos do fabuły – w końcu o przewagę ma
chodzić prawda? W ten sposób Lisioł pojawił się na Glenlyonie trzy lata po
wydarzeniach z pierwszej części.
Postać Roba Gearego zaliczyła wielkie wejście w stylu Lisioła. Któż nie lubi
pokazać partaczowi drzwi i powiedzieć „jesteś zwolniony”? Lisioł to uwielbia!
A więc wracamy na statek, wchodząc dumnie na pokład „Rapiera”, którego
załogę trzeba nauczyć myśleć. To będzie ciekawe. Lisioł zaczął od kasacji
wszelkich procedur, po czym potakująco skinął głową Robowi. Czas złamać
wszelkie zasady, wytyczne i sztywne gorsety! Pora na realizację szalonego
planu z nikłą szansą powodzenia. Cała naprzód! W ten sposób „Rapier” opuścił
bezpieczny system rozpoczynając własną uboższą wersję Odysei kosmicznej.
Co na to Rada Glenlyonu? W końcu Lisioł mógł prawie zemdleć z radości, cytując
klasyk z Mass Effecta: “Rada może pocałować mnie w dupę”. Tak jest! Może nie
aż tak dosłownie wyraził się Pan Komandor Geary, ale postać w końcu wykazuje
się własnym, mocnym charakterem. Widać, że wydarzenia z pierwszej części
nie przeszły bez echa.
Przygody z Awangardy odcisnęły swoje piętno także na Mele Darcy.
Nieposkromiona dziewczyna w końcu słyszy zew wojny i wraca do swojego
prawdziwego żywiołu. O tak, taką dziewczynę Lisioł lubi! Już na starcie uciera
nosa pewnej pani pułkownik o imieniu „Kij-w-czterech-literach” i tworzy oddział
piechoty kosmicznej. Od razu robi się cieplej na lisim serduszku. Zwłaszcza, że jej
szefem zostaje nie kto inny, jak właśnie Geary! Zaczynają się tworzyć pierwsze
więzi marynarki kosmicznej z piechotą, bo gdy statki walczą, na planecie swoje starcia prowadzą ludzie. Tym razem Darcy będzie w samym centrum akcji,
co okupi znojem i krwią. Pierwsze zgłoski w historii piechoty kosmicznej
z Glenlyonu czas zapisać!
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Carmen Ochoa powróciła do starych zwyczajów, czyli przemykania pod
 gniem wroga. Lisioł docenia, chociaż wolałby nie zaliczyć bliskiego spotkania
o
z kulą. Co ciekawe, w Carmen obudziła się także potrzeba uczuciowa *znaczące
chrząknięcie*. Dziewczyna jednak zmaga się nie tylko z wojną w obronie własnej
planety, ale również z własną przeszłością. Niełatwo jest wygrać z piętnem,
które nakładają na nas inny. Tym bardziej Carmen Ochoa chce pokazać, ile wart
jest człowiek, który w końcu znalazł miejsce, które może nazwać domem.
Lochan Nakamura wciąż stanowi najsłabsze ogniwo książki, zapewne dlatego,
że jest politykiem. Fragmenty z nim dłużyły się Lisiołowi okrutnie. Równie

dobrze mogłoby tej postaci nie być. Jednakże najwyraźniej autor stwierdził, że
bez polityki się nie obejdzie. Dlatego towarzyszymy Lochanowi podczas jego
ważnej misji dyplomatycznej. Jak się okazuje, kapitan transportowca zamierza
pokrzyżować plany Lochana. Nieoczekiwania nasz dyplomata otrzymuje
pomoc od pięknej nieznajomej. Rozpoczynają się narady i sceny mające udawać
erotyczne, aż Lisioł chciał krzyczeć “no pocałuj ją!”, to przynajmniej wyjdziesz
na wiarygodnego *lisi faceplam*. Ostatecznie ta niecodzienna para będzie
zmuszona dokonać czegoś absolutnie szalonego. Być może jest jeszcze dla
Lochana nadzieja?
W Przewadze pojawia się też kilka nowych postaci, jednak najważniejsza
jest akcja. Powoli narasta, czujemy jak pętla wokół nowych kolonii się zaciska.
Zamiast jednak ulec, Glenlyon postanawia walczyć – niczym Dawid z Goliatem –
stawiając przede wszystkim na spryt. I to się Lisiołowi bardzo spodobało. Walki
kosmiczne zostały odmalowane bardzo realistycznie, futrzak nie jeden raz miał
ochotę skulić się pod krzesłem dowódcy. Tak właśnie powinno wyglądać dobre
military sci-fi! Każda z postaci ma jakąś rolę do odegrania – jedni położą wielkie
zasługi, inni... no cóż. Pozostaje czekać na 3 tom i mieć nadzieję, że napięcie
sięgnie zenitu, a autor zapewni nam taką bitwę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy.
Może Lisioł przed czytaniem powinien wyposażyć się w co najmniej trzy butelki
procentowe dla kurażu?

16

OPOWIADANIE

Methexis paperclip©
Filip Kobiela
Jednym słowem – postanowiłem, że nie dam się zarżnąć. Przemyślałem
to wszystko bardzo porządnie. Za takie pieniądze nie warto wypruwać sobie żył
w monotonnej pracy. To prawda, kilka lat temu zarabiałem nieźle, ale teraz koszty
życia poszły w górę, zresztą moje umiejętności i doświadczenie też, tymczasem
jedna jedyna rzecz pozostała niezmienna, constans absolutne: pensja. Takim
menedżerom jak mój należy się chyba Oscar za te gesty bezradności, troski
i zrozumienia, a zarazem przekonania o absolutnej niemożliwości podwyżki.
Zresztą sami wiecie. Tak więc powiedziałem im wreszcie: sayonara, hasta la
vista, ciao.
Moje oszczędności, niezbyt wielkie co prawda, wystarczyłyby nawet
na nieco dłuższe poszukiwanie nowej pracy, tymczasem dosłownie na drugi
dzień po odejściu znalazłem ogłoszenie zamieszczone przez firmę Methexis,
które zapowiadało całkowitą przemianę mojego życia. Niewiele trzeba by
było poprawiać, czułem się, jak gdyby ktoś układał to ogłoszenie specjalnie dla
mnie (nie, to nie żadna intryga ani zrządzenie losu, po prostu nie jestem aż tak
unikalny). No ale powiedzcie sami: najnowsze technologie, dbałość o szczegóły,
elastyczność myślenia i gotowość do poświęcenia w imię realizacji idei firmy...
A musicie wiedzieć, że gdy jestem do czegoś naprawdę przekonany, poświęcenie
nie jest dla mnie pustym słowem. Poza tym szukałem ciekawej pracy, czegoś, co
mogłoby mnie pochłonąć bez reszty.
Szybko skompletowałem CV i inne dokumenty aplikacyjne, jednak, gdy
wcisnąłem w końcu dość gruby plik papierów w zbyt mały spinacz, ten stracił
całą sprężystość. Poszukałem więc większego, ten z kolei okazał się zbyt luźny
i nie chciał porządnie trzymać kartek. Zginę przez te spinacze, pomyślałem
zirytowany. Na dziwnym świecie żyjemy, skoro taki drobiazg jak spinacz
biurowy może człowieka dosłownie wyprowadzić z równowagi. Spięte wreszcie
dokumenty – choć niestety ciągle nieidealnie – włożyłem do koperty i wysłałem
na adres firmy Methexis. Wydało mi się, że słyszałem już gdzieś tę nazwę.
Dostanę tę robotę, pomyślałem.
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***
Rekrutacja przebiegła szybko i bardzo profesjonalnie, więc wkrótce
otrzymałem pozytywną odpowiedź. Dowiedziałem się, że korporacja Methexis
ma greckie korzenie, rozwijała się we współpracy atlantyckiej i realizuje
szeroką gamę projektów związanych z nowymi technologiami. Mój nowy szef
poinformował mnie, że na początku do moich obowiązków należeć będzie
koordynowanie pilotażowych badań związanych z udoskonalaniem pewnych
przyborów biurowych. Choć brzmiało to całkiem tradycyjnie, istota rzeczy tkwiła
w nowatorskiej metodzie, nad której wdrożeniem intensywnie pracowano
w Methexis. Dostałem – do studiowania wyłącznie w biurze – obszerną broszurę
i płytę z nagraniem konferencji twórcy i dyrektora naczelnego firmy – doktora
Wide’a.
Zagłębiłem się więc w lekturze. Jak się okazało, to, nad czym pracowano
w Methexis, nie miało wiele wspólnego z moją dotychczasową specjalnością.
Chodziło tu o zaskakującą ideę transformacji dotychczasowych rozwiązań, która
działałaby kompleksowo na wszystkie egzemplarze seryjnie produkowane już
po dokonaniu owej transformacji. Mechanizm jej działania oparty był
o najnowsze rozwiązania technik ontologicznych z jednej, a neuronaukowych
z drugiej strony. Roboczym hasłem projektu wdrażania tej uniwersalnej
technologii było „jeden za wielu”. Muszę przyznać, że chwilami miałem wrażenie,
że czytam albo bełkot, albo coś całkowicie przekraczającego możliwości
pojmowania skromnego inżyniera. Zresztą niespodzianek czekało mnie więcej:
wychodząc z gabinetu na przerwę, omal nie wpadłem na jakiegoś typa o aparycji
kucharza czy może rzeźnika. Co robił tutaj ten facet w poplamionym fartuchu?
Przecież restauracja znajdowała się na najwyższym piętrze. Puściłem nagranie
z płyty. Dr Wide, mężczyzna o dużej twarzy i szerokim czole, usadowiony za
biurkiem, mówił o splocie starożytnej idei i ultranowoczesnego wdrożenia.
Z wolna odchodząc od technikaliów uderzał w inne tony: mówił o znaczeniu
solidarności i partycypacji. Próbowałem to jakoś powiązać z ideą „jednego
za wielu”. Na koniec wstał od biurka, jakby przekraczając czysto służbowe ramy,
ale nie zmienił głosu. Teraz mówił przede wszystkim o dedykacji. Był wielkim
mówcą. Jego postać zdała się osiągać nadludzką integralność. Miałem wrażenie,
że to już nie jest Dr Wide, ale że to całe Methexis zjednoczone w jego tyradzie
uobecnia się w szklanym gabinecie.
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***
Stopniowo wtopiłem się w rytm pracy Methexis. Zdałem sobie sprawę,
że zaczynam posługiwać się specyficznym żargonem pochodzącym
od Dr Wide’a i powszechnym wśród jego pracowników. Wielki, szklany
gmach firmy tchnął jakąś świetlistą wzniosłością, lubiłem tam pracować.
Ku memu zaskoczeniu, ale też radości, moja komórka zajmowała się technologią
materiałów używanych do wytwarzania spinaczy biurowych. Clou sprawy
dotyczyło pewnych piekielnie trudnych zjawisk z zakresu fizyki ciała stałego,
ale na poziomie użytkownika zupełnie prostej sprawy: jak sprawić, aby z pozoru
banalny spinacz biurowy uzyskał maksymalną rozciągliwość nie tracąc
przy tym sprężystości, tak, żeby raz na zawsze, korzystając ze standardowego
modelu, każdy mógł szybko i niezawodnie spiąć dowolną liczbę kartek. To niby
drobiazg, ale dzięki kolejnym instrukcjom Dr Wide’a zrozumiałem doskonale,
że jeśli uda się pokonać ten problem, nasz prototyp otworzy furtkę do coraz
bardziej rewolucyjnych patentów. Jednak teraz najważniejsze było pokonanie
podstawowej trudności: że tak powiem, wrodzonej niedoskonałości rzeczy tego
świata, oporu tępej materii. Nikt, kto nie poznał rewolucyjnych idei Dr Wide’a,
nigdy nie pojmie genialnego tricku, który wywracał do góry nogami przyziemny
tryb myślenia panujący w innych firmach.
W czym rzecz? Dr Wide naucza, że nasze wysiłki muszą być skierowane
nie tylko na wykreowanie nowej marki spinacza biurowego, ale przede
wszystkim na wykreowanie nowej idei tego spinacza. Dr Wide pyta: Czy wiecie,
kto wynalazł jeden z najpiękniejszych modeli spinacza biurowego? To polski
kompozytor Józef Hofmann, który, jak przystało na muzyka, inspirował się
kluczem wiolinowym! Natchnienie idzie z góry, powiada Dr Wide. Czy jesteście
inżynierami? Oczywiście, że tak, ale nie zapominajcie, że musicie być także
artystami, musicie być kompozytorami tej idei, która będąc zapleczem nowej
marki, po prostu nada nowe znaczenie słowu spinacz. Methexis-paperclip to nie
tylko nowa oferta na rynku, ale coś jedynego w swoim rodzaju. To nowa jakość,
która sprawi, powiada Dr Wide, że spinacze konkurencyjnych firm będą tylko
kopiami, cieniami naszego wiodącego produktu. I pomyśleć, ile ludzkiej energii
i czasu można zaoszczędzić takim małym dobrodziejstwem!
***
Znowu spotkałem tego jegomościa w fartuchu. Tym razem był sterylnie
czysty, niósł dużą firmową torbę na narzędzia (więc to chyba nie kucharz,
a raczej jakiś pracownik techniczny) z napisem Methexis. Właśnie – znowu
zapomniałem sprawdzić, co to znaczy, Dr Wide wspominał, że to coś z greki.
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No tak, przecież studiował kiedyś w Atenach. To zapewne stamtąd przywiózł
największy sekret swojego biznesu, w który teraz byłem wtajemniczany.
To naprawdę ekscytujące! Jak sprawić, by niejako odgórnie, sama istota danej
technologii wymuszała – że tak powiem, używając języka zrozumiałego dla
laików – posłuszeństwo wykorzystanych surowców? Ażeby stało się tak – jak
proponują to ująć nasi spece od reklamy – że „nowy spinacz Methexis-paperclip
jest z definicji niezawodny”. Mogłoby się wydawać, że to magia, ale w technologii
tej nie ma nic z magii, nic z mistycyzmu, jak naucza Dr Wide. Potwierdzają
to najlepsi spece ontologicy z naszej firmy. To, że nauka i technika na pewnym
etapie rozwoju ignorują pewne możliwości, jest zwykłym banałem do momentu,
w którym samemu, osobiście stajesz twarzą w twarz z autentycznym novum.
Do momentu, w którym stajesz na linii frontu postępu. Wtedy możesz zostać
oślepiony blaskiem wiedzy i nagle rozumiesz, że rewolucja naukowo-techniczna,
że wydzieranie światu wielkich tajemnic i udostępnianie ludzkości
wspaniałych wynalazków i udogodnień to stawka większa niż czyjeś życie,
i że wymaga wielkiej ofiary. Dowiedziałem się właśnie, że Dr Wide przyjeżdża
do naszej siedziby i wzywa mnie do swego biura.
***
Dr Wide spojrzał na mnie przenikliwie i spytał:
– Czy wiesz, czym właściwie jest spinacz biurowy Methexis-paperclip?
Nie mów, proszę, że jest kawałkiem drutu, bo to oczywiście prawda, ale nie
cała prawda. W chwili, gdy spinasz ważne dokumenty, jak te tutaj, na biurku
służbowym Methexis, nie sięgasz jedynie po drut. Sięgasz po ideę wcieloną
w życie. Nasi wielcy poprzednicy, jak Hofmann, nie byli przecież druciarzami,
gdy patentowali owoce swojej twórczej pracy umysłowej! Dzięki przemysłowi
idea staje się ciałem. Na przykład: idea Methexis-paperclip staje się drutem,
ale pamiętaj, że idea rodzi się w głowie i mieszka w głowie, czy, jeśli wolisz,
w umyśle. I właśnie tam! – powtarzam – w twórczych umysłach naszych
najlepszych inżynierów, jak w twoim, może dokonać się prawdziwa transmutacja.
Skoro potrafimy odczytać wolę sparaliżowanego, by mógł poruszyć swoją ręką,
dlaczegóż nie moglibyśmy potrafić odczytać woli projektanta, który, jak ty, wie
wszystko o idealnym spinaczu Methexis-paperclip, i dzięki twojemu poświęceniu
sprawić, by poruszyła się ta idea?
– Jak? – zapytałem cicho, choć właściwie stało się to już dla mnie jasne,
przecież wszystkie elementy układanki od początku miałem rozłożone
jak na dłoni. Ale nie były to byle jakie puzzle.
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Formalności poszły bardzo szybko i sprawnie – nigdzie nie musiałem chodzić,
wszyscy odwiedzali mnie w gabinecie, nawet szefowa działu kadr. Na koniec
wkroczył sam Dr Wide w towarzystwie notariusza, za nimi, jakby niepewnie,
do gabinetu wszedł też Mr Hekyll – bodaj tak się nazywał – jak zwykle w swoim
białym fartuchu. Gdy załatwiliśmy wszystkie sprawy związane z testamentem,
wziąłem do ręki spinacz i spiąłem papiery – to jeszcze nie jest to – pomyślałem
i uśmiechnąłem się. Wydało mi się, że uśmiechnął się także Dr Wide. Chwila
milczenia nie trwała długo, zaraz po założeniu mi przez sekretarkę na głowę
tych wszystkich elektrod, Dr Wide wskazał na swego pomocnika, którego
obecność stała się jakby bardziej wyraźna.
– On musi teraz, powiedzmy, otworzyć ci… – spojrzał na mnie – no właśnie,
wiesz, jaka jest procedura, więc proszę, skup się tylko na jednym, pamiętaj,
by twój umysł stał się jednością z doskonałą formą Methexis-paperclip. Jeden za
wielu! – powiedział unosząc palec wskazujący w górę.
– Jestem gotowy – powiedziałem. Przemyślałem to wszystko bardzo
porządnie. Jednym słowem – postanowiłem, że dam się zarżnąć.
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Prababcia
Sebastian Markiewicz

Osobliwy był to cmentarz. Przy głównym wejściu sprawiał wrażenie
zwykłego, nieodbiegającego ani wyglądem, ani układem grobów i grobowców
od innych starych cmentarzy powstałych na przełomie osiemnastego
i dziewiętnastego wieku. Piękna kuta, żelazna brama, przez którą wchodzimy
do krainy zamieszkałej przez tych, co po tamtej stronie. Na prawo – urokliwy,
drewniany kościółek. Główna alejka, zgodnie ze współczesnymi standardami,
niestety wyasfaltowana, co ujmuje urody tego typu miejscom. Boczne ścieżki
wyłożone kostką.
Przy głównej alei wznoszą się duże, rodzinne grobowce, które powstały
jeszcze na początku dwudziestego wieku. Łacińskie inskrypcje, stara ortografia,
a czasem cyrylica, chociaż cmentarz jest katolicki. Kamienne, niemal
dwustuletnie groby porośnięte mchem. Nie wszędzie płoną znicze; rzecz
naturalna, skoro potomkowie niektórych mieszkańców tego miejsca zmarli albo
wyginęli w wojnach, które przetoczyły się przez nasz kraj w ciągu ostatnich
dwóch wieków.
W bocznych alejkach groby mniej możnych tego (i tamtego) świata.
Gdzieniegdzie groby ziemne, z prostym, drewnianym, najczęściej brzozowym
krzyżem. Oddzielny sektor dla dzieci, a pod murem na krótszym boku cmentarza
– nekropolia jest prostokątem – miejsce dla samobójców.
Szliśmy ścieżkami, a ja, jak to mam w zwyczaju, egzaminowałem młodszych
członków rodziny ze znajomości łaciny. Z niemałą satysfakcją na jednej z płyt
nagrobnych odnotowałem sentencję odi profanum vulgus et arceo z Horacego.
Chyba na potwierdzenie tych słów grób ten stał w pewnym oddaleniu od
innych, tak jakby nawet po śmierci nie było jego mieszkańcowi wszystko jedno.
Przypomniałem sobie pewien grób z cmentarza Perre-Lachaise, ten z naturalnej
wielkości leżącą figurą poety – za życia pijaka, birbanta i utracjusza. Pomyślałem,
że połączenie jednego z drugim byłoby to genialne.
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Przepytywałem też młodzież z rozumienia napisów zapisanych cyrylicą,
jeszcze sprzed reformy, z mnóstwem znaków twardych i jaci. Szło im znacznie
gorzej niż z łaciną.
Dotarliśmy do celu naszej wyprawy. Szukaliśmy grobu mojej prababci
Nasutowej, potomkini powstańców listopadowych i styczniowych. Ni to były
katakumby, ni pawilony, osobliwe przez to, że nie miały okien. Prowadziły do
nich jedno jedyne – jak nam się zdawało – wejście. Potem okazało się, że inne,
zamaskowane, znane było tylko obsłudze tego niesamowitego cmentarza. Nie
każdy jednak może wejść do tego budynku, jedynie uprawnieni, głównie rodzina.
Wiele osób, rzecz jasna, wie, kto gdzie „leży”, a wiadomości te są przekazywane
pocztą pantoflową. A leżą tam ludzie bardzo znani, nieco mniej znani i zwykłe
szaraki, jak prababcia Nasutowa. Pomieszczenia wewnątrz były w istocie
grobowcami, jednak ich szczególny wystrój zadawał kłam twierdzeniu, że nie da
się zabrać ze sobą nic do grobu. Urządzono je bowiem, jak się domyślam, według
ostatniej woli zmarłych albo ich potomków. Było ich kilkadziesiąt. Ułożone były
w amfiladzie, a – jak wspomniałem – nie było wyjść innych niż to główne i to
zamaskowane. Zatem chcąc nie chcąc, aby dojść do „swojego” zmarłego, trzeba
choćby rzucić okiem na wystrój i kolejność każdego mijanego pomieszczenia.
Wielkość lokum, w których ich mieszkańcy spędzali swoje życie pozagrobowe
(jakkolwiek to brzmiało), była dla wszystkich jednaka, ograniczona z jednej
strony rozmiarami budynku, z drugiej natomiast określona przez zarządców.
Było to pomieszczenie w kształcie prostokąta o bokach, mniej więcej, trzy na
pięć metrów. Jak średniej wielkości pokój; wszystko po to, by – jak mniemam –
lokator czuł się jak u siebie w domu.
Różnoraki był ich wystrój. Odpowiadał, jak można się było domyślać,
zainteresowaniom nieboszczyka, którego doczesne szczątki spoczywały
w danym pomieszczeniu. Jedno się nie zmieniało – na krótszej ścianie była albo
wnęka, w której stała urna, jeśli zmarłego skremowano, albo krypta czy też
arcosolium, jeżeli człowiek wolał być pochowany tradycyjnie. Przechodziliśmy
więc przez grobowiec – pozostańmy przy tym wyrażeniu – myśliwego, gdzie
zewsząd patrzyły na nas łby albo z porożami mniejszymi, albo bez poroży. Były
tam jelenie, łosie, daniele, dziki, kuny, lisy i co najmniej kilkanaście gatunków
ptactwa. W kominku buzował ogień, a na jednej ze ścian wisiało kilka sztuk
broni długiej.
Nie będę rozwodził się nad każdym z domowych grobowców, jak je na własny
użytek nazwałem. Postaram się opisać jedynie ciekawsze z nich – te, które
wywarły na mnie wrażenie większe lub mniejsze, pozytywne lub n
 egatywne.
Oto domostwo sportowca. Na półkach w równych rzędach stoją puchary,
statuetki i figurki rozmaitej wielkości i barwy; jest ich kilkadziesiąt. Jeszcze więcej
jest medali w każdym kolorze, jaki sportowiec może otrzymać. Dyscypliny nie
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dało się określić, były tam bowiem fotografie mężczyzny stojącego na podium,
z wieńcami i laurami, pucharami i pięknymi dziewczętami obok, wszystkie
jednak czarno-białe. Ich technika i jakość pozwalała odgadnąć okres kariery
zawodowej sportowca mniej więcej na lata dwudzieste lub trzydzieste. Ani
od wewnątrz, ani z zewnątrz nie było tradycyjnych napisów nagrobkowych –
imienia, nazwiska, daty urodzin i śmierci.
Kilka „salonów” dalej bardzo smutny grobowiec. Dokoła pluszowe misie,
różowe poduszki w kształcie serca, szmaciane lalki, jakieś klocki. Zdjęcie
dziewczynki, kolorowe, przepasane kirem, w zdobnej, kunsztownej oprawie.
Jej zielone oczy patrzą zawadiacko spod zmierzwionej blond czuprynki.
Moje natomiast mimowolnie zaszły łzami. Wzdrygnąłem się i czym prędzej
przegoniłem swoje towarzystwo dalej.
A dalej odnalazłem dla siebie raj. Paliła się jedna malutka świeczka – tuż
obok urny. Od podłogi do sufitu grobowiec wypełniały książki z różnych epok
i w różnych językach. Było ich co najmniej kilka tysięcy. Ze znanych mi języków,
prócz – rzecz jasna – polskiego, dostrzegłem woluminy rosyjskie, angielskie
i hiszpańskie. Widziałem także niemieckie, francuskie oraz łacińskie. Były tam
też woluminy w alfabetach azjatyckich, ale nie podejmuję się wyrokować jakich
z powodu mej ignorancji…
Na jednej z półek dostrzegłem prawdziwego białego kruka – pięciotomowe
dzieła zebrane dziewiętnastowiecznego poety peruwiańskiego, które
wydrukowane zostały zaledwie w dwóch tysiącach egzemplarzy. Powiedzieć, że
było rzadkie, to nic nie powiedzieć. Ktoś stwierdzi, że dwa tysiące egzemplarzy
to wcale niemały nakład. Problem polegał na tym, że większość utworów tego
autora znajdowała się wyłącznie w tym wydaniu i nie sposób było spotkać je
gdzie indziej. Nie można ich dostać nawet w odręcznych odpisach. Z rzadka
pięcioksiąg ten pojawiał się na aukcjach, a jeżeli już, to za oceanem i osiągał
zawrotne ceny.
– Czy mógłbym wypożyczyć te pięć książek? – zapytałem strażnika, który
towarzyszył nam i bacznie się przyglądał, o czym nie wspomniałem wcześniej,
od samego początku. – Dosłownie na jeden dzień. Jest to coś, czego bezskutecznie
szukam od wielu lat. Zrobiłbym kopie i jutro zwrócił. W zastaw mogę dać dowód
osobisty lub cokolwiek innego.
– Raczy pan żartować – odezwał się nasz przewodnik demonicznym głosem.
– Czy wie pan, co mogłoby się stać, gdybyśmy cokolwiek ruszyli? I nie mówię, że
stąd akurat. Z któregokolwiek z tych grobostw?
Pomyślałem, że „grobostwo” to słowo trafnie oddające istotę tych
pomieszczeń. Czy on je wymyślił? A może tak mówiło się od dawna, tylko nic
o tym nie wiedziałem? Tego nie sposób teraz dociec.
– Nie wiem – odparłem zgodnie z prawdą.
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– Ja też nie. Ale wydaje mi się, że lepiej tego nie wiedzieć – powiedział, po czym
delikatnym, acz stanowczym ruchem dłoni wskazał nam następne pomieszczenie.
Niektóre grobostwa były zupełnie bez wyrazu. Tacy też musieli być ich
wieczni mieszkańcy. Tu meblościanka i kryształy z epoki, a do tego kilka talerzy
z cepelii, szklana ryba i zdjęcie pewnego duchownego, który wywodził się
z kraju nad Wisłą. Tam kredens i naczynia kuchenne z epoki o kilkadziesiąt
lat wcześniejszej i – obiektywnie trzeba przyznać – o wiele lepsze, jeśli chodzi
o walory estetyczne.
W jednym z pomieszczeń, gdzie spoczywał na wieki meloman, który – sądząc
po zgromadzonych sprzętach – przeżył wiele lat, były tam bowiem patefony,
gramofony, magnetofony szpulowe i kasetowe, a nawet jeden z pierwszych
odtwarzaczy płyt kompaktowych.
W końcu doszliśmy do kwatery prababci Nasutowej. Grób znajdował się niemal
na samym końcu. Urodzona w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego stulecia
zmarła tuż przed drugą wojną światową. Jej syn, a mój dziadek, kontynuował
rodzinną tradycję i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Miejsce wiecznego
spoczynku prababci było urządzone w sposób charakterystyczny dla mieszkań
dość wysoko postawionych urzędników w okresie międzywojennym. Kilka
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gustownych obrazów, kilka niewielkich portretów przodków. Cudowne bibeloty – papierośnica, popielniczka, porcelanowa zastawa stołowa, przybory
do pisania z pięknym, inkrustowanym kałamarzem i przyciskiem do papieru
z wyrzeźbionym motywem konia. Fotografie dzieci w strojach szkolnych.
Skromna, lecz dobrze zaopatrzona biblioteka, a w niej – trochę literatury
technicznej (zapewne pradziadka Nasuta) oraz trochę beletrystyki, co z kolei
musiało być domeną prababci. Była nauczycielką literatury. Na pięknym,
okrągłym stoliku stały dwie butelki, również z epoki: jedna z napisem Nasutowe
czerwone – pełna; druga podpisana Nasutowe białe – zapełniona do połowy.
– Proszę się częstować. – Strażnik wskazał nam kielichy.
– Jak to? – zdziwiłem się. – Stoją od tamtej pory? Niemożliwe.
– W miarę potrzeby dopełniają się – odparł z tajemniczym
uśmiechem p
 rzewodnik.
Na widok mojej zdumionej miny położył tylko palec na ustach. Zmówiliśmy
modlitwę i chcieliśmy zawracać, jednak mężczyzna poprowadził nas przez
jeszcze dwa grobostwa. W ostatnim było ukryte wyjście.
– Tylko dla wtajemniczonych – powiedział konfidencjonalnie. – Ale proszę
nikomu nie mówić!
Chciałem położyć rękę na klamce, lecz przewodnik pochwycił ją, zanim
zdążyłem jej dotknąć.
– Nie. Jeszcze nie… – powiedział.

Sebastian Markiewicz
Niemłody, coś tam pisze, czasem mu opublikują (nawet książkę prozatorską na koncie
ma (Było, wyd. Podlaski Instytut Kultury - red.)
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Ciężko o czymkolwiek sensownie opowiadać, gdy w głowie huczy ci jedno,
niesamowite stwierdzenie: „nie żyję”. Dosłownie, bez przenośni. Żadna
metafora, raczej metamorfoza. Przemiana z żywego, rosłego, przystojnego,
atrakcyjnego, inteligentnego, sławnego, zdolnego i, oczywiście, skromnego
mężczyzny w wieku produkcyjnym w trupa.
Nazywam się Robert Kamiński, ksywa „Czacha”. Jestem, a właściwie byłem
perkusistą, który na koncertach wymiatał jak, nie przymierzając, Josh Freese.
Stanowiłem serce zespołu Heaven, mającego na koncie cztery płyty, kilka nagród,
trzy europejskie trasy i jedną amerykańską, że o polskich nawet nie wspomnę.
Zespół zaliczył cztery sprawy karne o publiczne obrażanie uczuć religijnych
oraz jeden proces o znieważenie symboli narodowych. Podobno jakiś kalifat
wydał na nas wyrok śmierci, ale jak dotąd, żadna bomba nie wybuchła. Cóż,
nie patyczkowaliśmy się w tekstach, które w większości były moim dziełem.
Oprócz gry w zespole byłem również producentem muzycznym i kompozytorem.
Wydałem dwa solowe albumy, pisałem muzykę do gier komputerowych, seriali
telewizyjnych i filmów. Nie tylko w Polsce. Byłem w tym naprawdę dobry.
Jak się teraz zastanowię, to stwierdzam, że wszystko skończyło się w sposób
dość banalny, mianowicie poprzez gwałtowne zetknięcie dwóch pojazdów
kołowych przy dużej prędkości. Wierzcie mi, a w końcu nie mam już żadnego
powodu, żeby ściemniać, na trasie jestem odwrotnością siebie z koncertów.
Nie pędzę, nie wrzeszczę, jestem uważny, nigdy na gazie. Natomiast tamten drugi jełop zapieprzał sto pięćdziesiąt na godzinę i zarzuciło nim na sąsiedni pas,
którym ja sobie grzecznie, setką, sunąłem. Trach i harmonijka w keczupie pod
ekranem dźwiękowym. A potem następuje największa w historii świata ironia
losu. Po śmierci, ja, naczelny ateista i antyklerykał polskiej sceny muzycznej,
lider zespołu o nazwie Heaven, trafiłem do nieba. Sam nie wiem, co było dla
mnie większym szokiem – to, że umarłem, czy to, że się ocknąłem.
Gdy odzyskałem świadomość, od razu wiedziałem, co się stało i jak.
Nie przyszedł jegomość z brodą, żeby z zatroskaną miną powiedzieć
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„ synku, umarłeś, witaj w niebie”. Nie. Nic z tego nie rozumiałem, ale jakimś
cudem wiedziałem.
W następnej kolejności przyszedł żal. Żal straconego czasu, niewykorzystanych
szans, popełnionych i nienaprawionych błędów. Żal rodziny. To ostatnie
szczególnie mnie dotknęło. Jakimś sposobem ciągle czułem moich bliskich.
Cierpiałem, jakby to oni zmarli, a nie ja. Dusił mnie piekący ból, bo wiedziałem,
że już nigdy do nich nie wrócę. Nigdy nie przytulę i nie przeżyję z nimi kolejnych
dni. Strata rodziców bardzo mnie zabolała. Za chłopakami z kapeli też,
nie powiem, łezka zakręciła mi się w oku. W końcu spędziłem z tymi szumowinami
ostatnie, bardzo intensywne dziesięć lat, a planowałem kolejne czterdzieści.
– Doszedłeś do siebie? – Pytanie zadał młody, zniewieściały chłopak o blond
włosach. Nosił schludny garnitur i białą koszulę. Wyglądał jak anioł z filmu.
I najwyraźniej umiał czytać w myślach.
– Nie jestem zniewieściały. I nie jestem aniołem.
– Sorry, nie miałem na myśli…
– Nic nie szkodzi – uciął – nie obrażę się. Masz na pewno mnóstwo pytań.
W tej chwili najbardziej nurtował mnie sposób, w jaki się porozumiewaliśmy.
Bo odniosłem wrażenie, że żaden z nas nie wypowiedział ani słowa.
– Tutaj rozmawiamy ze sobą za pomocą umysłów, bo dokładnie tym jesteśmy.
Nie mamy ciał. Jesteśmy czystą energią. Z czasem nie będziesz potrzebował
nawet wizualizacji.
– A kim ty jesteś?
– W kontaktach z nowymi posługuję się imieniem Tetsuo. Kiedyś byłem
człowiekiem tak jak ty.
– Kiedyś?
– Ostatnie życie zakończyłem w roku tysiąc dziewięćset czterdziestym
piątym. Potem już nie miałem ochoty na kolejne piekło.
– A czym się zajmujesz w niebie?
– To jest rzeczywistość Twórców. A ja zajmuję się oceną stanu
umysłu nowoprzybyłych.
– I jak wypadłem?
Tetsuo nie odpowiedział. Wyglądał, jakby się zamyślił. A mnie już
zaczęło nosić.
– Coś ci się nie podoba? – zarzuciłem, emanując agresywną energią.
– Nie, nie – zapewnił Tetsuo. Wyglądał, jakby się mnie przestraszył. Była to
reakcja warta zapamiętania.
– I co teraz?
– Zostanie ci przekazana wiedza potrzebna do dalszej egzystencji.
Nagle w moim umyśle znalazły się informacje, których wcześniej tam
nie było. Co tu dużo mówić. Gdybym miał ciało, pewnie bym zareagował jak
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Neo po rewelacjach Morfeusza. Mój umysł, przyzwyczajony do prostolinijnego
odbioru czasoprzestrzeni, wygenerował dla własnego spokoju poczucie upływu
czasu i wsłuchiwania się w opowieść niebiańskiego mądrali. W rzeczywistości
żadnego wykładu nie było, a jedynie kontakt energii i przepływ danych.
Zatem sprawy mają się tak: Życie, wszechświat i całą resztę stworzyli goście
zwani Twórcami. Są przedwiecznymi, boskimi tytanami, których połączona
moc powołała do istnienia wszystko. O ich charakterze nie dowiedziałem się
niczego. Dość wiedzieć, że są wieczni i wszechmocni.
Inne informacje okazały się równie ciekawe. To, co trafia do nieba, jest
energią naszego umysłu. Nie żaden abstrakcyjny byt, a faktycznie istniejąca
energia, która zachowuje samoświadomość. Tak to urządzili Twórcy, autorzy
systemu funkcjonowania wszechświata. Oczywiście, nie od razu uwierzyłem,
uznając, że to ściema naciągana, jak za ciasna guma na członka. To się nazywa
etap racjonalizacji. Wiesz, że to, co opowiada Tetsuo jest prawdą, ale jest ona
tak nieprawdopodobna, że szukasz każdego, w miarę logicznego, a przynajmniej znanego ci wytłumaczenia. Dlatego ja, naczelny ateista polskiego rocka,
wolę wytłumaczenie z Bogiem Ojcem, Jezusem, Maryją i chodzeniem po wodzie.
Oczywiście, zaklinanie rzeczywistości prawdy nie zmieniło.
– I co ja mam teraz robić? – zapytałem oszołomiony.
– Każdy z nas ma tutaj swoje zadanie. Istniejemy, by je wypełniać.
– Ja istnieję, by grać – odparłem machinalnie.
***
Przydzielono mi pracę. Okazuje się, że pośmiertna obsługa ludzkich umysłów
wymaga nie lada zachodu. Dowiedziałem się tego w wydziale, do którego mnie
skierowano. Roboczo nazwałem go „prenatalny”. W niebie nie funkcjonuje
żadne oficjalne nazewnictwo, a problem z identyfikacją miejsc czy osób nie
istnieje. Tutaj się po prostu wie. Spotykasz inną osobę i wiesz, kim jest. Masz
się udać do jakiegoś miejsca w niebie i nagle się tam znajdujesz. Nie do końca
rozumiałem przepływ tych niebiańskich energii.
Na początku miałem odbyć szkolenie. Gdybym miał więcej, nazwijmy to
umownie, stażu w niebie, to nie potrzebowałbym niczego prócz transferu
umiejętności od właściwej osoby. Coś jak instalowanie oprogramowania na
twardym dysku. Ja jeszcze tak nie umiałem, więc potrzebowałem nauczyciela.
Wszystko objaśnił mi Rafael Ydígoras Fuentes. Rafael za ostatniego życia był
lewicowym aktywistą z Gwatemali, który został powieszony za polityczną
działalność, gdzieś w połowie XIX wieku.
– Chętnie sobie przypomnę – powiedział na powitanie – jak się
kiedyś konwersowało.
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Rafael podszedł do mojego szkolenia z entuzjazmem. Ja wręcz przeciwnie.
Jeszcze nie pozbierałem się po szoku, jakiego doznałem po mojej śmierci, a już
postanowiono wcisnąć mnie w maszynerię działającego tu systemu. I co jeszcze
mnie czeka? Może mam zacząć płacić ZUS?
Wydział, do którego trafiłem, zajmuje się implementacją energii umysłowej
do rozwijających się w matczynym łonie ludzkich zarodków. Implementowana
energia pochodzi od osób trafiających po śmierci do nieba. Nie tylko reinkarnacja
wchodzi tutaj w grę. W końcu ludzi jest na Ziemi coraz więcej, zatem nasz
wydział odbierał strumień dopiero co wygenerowanych świadomości, które
po zapakowaniu do ciała, wysyłaliśmy na dół. Nie były to oczywiście w pełni
ukształtowane osobowości, a raczej energie potencjalne, które według Rafaela
mają wiele możliwych dróg rozwoju. W tym akurat wypadku nie zgadzałem
się z moim nauczycielem, ponieważ ziemski system obrotu kapitałem bardzo
te możliwości ogranicza. Ogólnie, cała akcja zrobiła na mnie
niekorzystne wrażenie.
Rafael kontynuował szkolenie, tłumacząc sposób działania systemu.
Dowiedziałem się, że istnieje rzesza osób z innego wydziału, których
zadaniem było wykrywanie zapłodnień i zgłaszanie zapotrzebowania na nowe
świadomości. Ponadto w niebie czekają zastępy umysłów chętnych do powrotu.
Tym właśnie zajmował się Rafael: przesyłaniem zmarłych do nowych ciał.
– Powstanie ludzkiej świadomości i osobowości to długotrwały proces
– tłumaczył. – Rozpoczyna się od implementacji energii umysłowej przez
nasz wydział. Bez tego, ludzie podlegają dokładnie tym samym prawom
reprodukcyjnym, co inne zwierzęta. Gdyby nie nasza ingerencja, ludzkość nigdy
nie wyszłaby intelektualnie poza poziom małpy.
Na moją uwagę o istnieniu samoświadomości u innych zwierząt, Rafael
zareagował ironicznym uśmieszkiem.
– Samoświadomość nie jest kluczem do inteligencji i kultury – wytłumaczył.
– A co nim jest?
– Obecność Twórców – skwitował. – Wypełnianie ich woli jest naszym celem.
Zapewniamy ciągłość ludzkości. To wielkie dzieło.
– I to powiedział rewolucjonista – skomentowałem. – Żenada.
Chyba nieco zawstydziłem mojego kumpla, bo jego energia wyraźnie przygasła.
***
Od szkolenia szybko przeszedłem do praktyki. Wyspecjalizowałem się
w obsługiwaniu nowych umysłów wysyłanych do nas prosto od Twórców,
którzy osobiście zajmowali się ich kreowaniem. Naszą rolą było przygotowanie
świeżaków do funkcjonowania w świecie materialnym. Miałem w tej gestii
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pewną swobodę: mogłem wpływać na charakter i zakres zainteresowań
przyszłego człowieka. Obserwując moją pracę, Rafael podkreślał,
że mam prawdziwy talent. Być może to dzięki wbudowanej w mój umysł
muzycznej h
 armonii.
Obsługa nowych świadomości szła mi naprawdę nieźle, a dzięki temu
zacząłem się dokładniej orientować w sposobie funkcjonowania niebiańskiego
systemu. Przekonałem się między innymi, że istnieje tutaj coś w rodzaju piekła.
Może nie wysyła się tam ludzi w ramach kary za grzechy, ale i tak nie jest to
nic miłego.
Zaczęło się od awantury. Tak, tutaj też się zdarzają. Urządził ją jeden z nowo
przybyłych truposzy. Zażyczył sobie natychmiast odesłania na dół, jakby nic
się nie stało. Co tu dużo mówić, mnie też w pierwszej kolejności przyszło coś
takiego do głowy. Każdy tutaj miał takie myśli. Niestety nie ma możliwości
powrotu do świeżo umarłego ciała, więc człowiek szybko skupia się na użalaniu
nad marnością swojego losu i zapomina o chęci powrotu. Poza tym to nie
my decydujemy, kto będzie inkarnowany. Taką władzę mają tylko Twórcy.
Chodzą co prawda legendy o takich, którym podobno udało się wrócić, ale sądzę,
że to bujda i karmienie się złudzeniami.
Facet narobił strasznego szumu. Nie wiem, co dokładnie się zdarzyło,
ale otrzymałem polecenie odesłania go do specjalnego miejsca, gdzie takim
umysłom łatwiej jest się przystosować. Żadne lokacja nie ma tutaj nazwy, ale ja
ciągle potrzebowałem etykietek, żeby orientować się w nieboprzestrzeni. Rafael
podpowiedział mi określenie „przedsionek”, ale ja wolałem inne. Czyściec.
Nie mając kompletnie pojęcia, o co chodzi, odmówiłem wykonania polecenia.
Czymkolwiek by nie był, czyściec nie kojarzył mi się dobrze, więc nie miałem
ochoty skazać kogoś na cierpienie tylko dlatego, że żal po śmierci zmącił mu
rozum. Robotę wykonał za mnie ktoś inny, a ja, zniesmaczony, zająłem się pracą.
***
Z początku odnalazłem się w moim nowym zajęciu. Sprawiło mi ono dużo
radości. Tej damy zdolności malarskie, tamtej inżynierskie, ten będzie niezwykle
empatyczny, a tamten dostanie imponującą wyobraźnię przestrzenną.
Nie żałowałem nikomu. I to był błąd.
Pierwszą reprymendę otrzymałem od Rafaela, który zauważył, że jestem
nazbyt hojny w rozdawaniu potencjału intelektualnego.
– Nie możemy tego robić – poinstruował mnie. – Wyobraź sobie, co będzie,
jeśli wszyscy ludzie na Ziemi zostaną geniuszami?
– Nie wiem – odparłem lekceważąco – ale nie przekonamy się,
jeśli nie s próbujemy.
31

Heaven
– Ktoś to na pewno zauważy – ostrzegł, a jego energię zmąciło
coś w rodzaju lęku.
Po następnych kilkudziesięciu umysłach, które nie dość, że dopakowałem
intelektualnie, to jeszcze zaraziłem chęcią kontestacji praw i łamania
konwenansów, nasz wydział odwiedziła Mbete. Mbete swoją wizualizację
narzucała w sposób stanowczy i nieznoszący sprzeciwu. Mnie jednak wydała
się bardziej atrakcyjna niż energetycznie dominująca. Rafael był zaskoczony jej
pojawieniem się i chyba nawet przestraszony.
– Przybywam na polecenie Twórców – ogłosiła. – Są zaniepokojeni
działalnością nowego.
– Proszę – skomentowałem. – Już jestem sławny.
Mbete zbliżyła się do mnie, wywołując falę przyjemnego ciepła.
– Jesteś mi znany – stwierdziła. – Chcę zobaczyć twoje poprzednie konstrukty.
Nawet jeśli mi się podobała, to nie miałem zamiaru od razu ściągać portek.
– Opierasz mi się – zauważyła.
Wyraźnie ją to denerwowało. Gdyby działo się to za życia, odpowiedziałbym
jej figlarnym uśmiechem. Coś w ten deseń musiałem wykonać za pomocą
energii, ponieważ zbiłem ją z tropu.
– Przestań – zaprotestowała. – Co ty robisz?
Nie miałem zamiaru podejmować żadnych działań. Skuszony jej atrakcyjną
wizualizacją mimowolnie wyobraziłem sobie nas w miłosnym splocie.
Przy okazji też odczytałem jej historię i charakter, co najwyraźniej było już
przekroczeniem jakiejś granicy.
Mbete umarła w czasach paleolitu środkowego. Jej szczątki mogłyby stanowić
nie lada zagwozdkę dla paleontologów, ponieważ była jakąś wczesną formą
homo sapiens. Faktycznie, w jej wizualizacji było coś dzikiego i pierwotnego.
Ewidentnie mnie do niej ciągnęło. Podświadomie zmusiłem nasze energie
do zetknięcia, co wywołało dreszcz podniecenia. U niej też, ale zareagowała
w sposób agresywny. Odtrąciła mnie, a ja wyczułem w niej przestrach
i niepewność, odczucia, o których zupełnie zapomniała.
– Musimy trzymać się planu Twórców – poinformowała, gotując się ze złości
– a ty sobie szastasz energią na prawo i lewo.
– Znowu jakiś plan – marudziłem – znowu ci Twórcy. To po cholerę
ja umarłem, co? Żeby gnić przez wieczność w jednym miejscu?
– Plan jest najważniejszy – pouczyła mnie. – Bez niego przestaniemy istnieć.
– W dupie mam wasze plany – warknąłem i wróciłem do swojej roboty.
Mbete jednak nie pozwoliła mi zająć się energią kolejnej osoby.
– Nie wolno ci! – zagroziła. – Twórcy cię ukarzą.
– Oj, kochana – odparłem z uśmieszkiem. – Nie tacy już próbowali.
– Robert, nie rozumiesz, czym to grozi.
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A jednak jej się spodobałem. Ewidentnie zaintrygowała ją moja postawa.
Wprawiłem jej energię w ruch, którego bardzo potrzebowała, ale przykro mi,
słonko, nie dzisiaj. Pod wpływem nagłego impulsu, odszedłem. Rafael chciał
zaprotestować, ale już mnie tam nie było.
***
Nie wiem, gdzie się znalazłem, pomijając już fakt, że w tym pośmiertnym
kurorcie pojęcia „gdzie” i „kiedy” są bardzo umowne. Pogrążony w braku
jakiejkolwiek koncepcji zaliczyłem okres bezczynności i dryfowania w pustce.
Nie wiem, jak długi był to czas, ponieważ mój umysł odzwyczajał się
od liniowego funkcjonowania, ale muszę przyznać, że bezrobocie miało swoje
dobre strony: godziny mi odpowiadały. Można sobie kształtować pustkę
za pomocą woli. Wolno ci też bez ograniczeń obserwować inne byty,
zwłaszcza te, które postanowiły zachować kobiecą wizualizację. Z przykrością
jednak stwierdzam, że nawet podglądanie martwych kobiet może się
znudzić, a modulowanie nieboprzestrzeni traci na atrakcyjności po kilku,
bliżej nieokreślonych eonach. Krótko mówiąc, nuda jest potężniejsza
od nieskończoności.
Nuda jest również matką wynalazków. Dzięki niej odkryłem cudowny
sposób na rozkręcenie tego skostniałego pierdolnika. W trakcie leniwego
formowania nieboprzestrzeni zauważyłem, że mocniejsza ingerencja w jej
strukturę powodowała coś w rodzaju fali, która rozchodziła się w zaświatowym
eterze. Dokładnie tak samo, jak fala dźwiękowa w powietrzu. To odkrycie
wybudziło mnie z marazmu. Już dość dobrze wyczuwałem plastykę otaczającej
mnie rzeczywistości, więc zacząłem nadawać rytm jej drganiom. Okazało się
to bardzo łatwe, więc do rytmu dołożyłem zmianę częstotliwości i wysokości fal.
Moje energetyczne ja błyskawicznie przełożyło sobie te drgania na doznania
dźwiękowe i tym sposobem w niebie popłynęła muzyka. Wstrząsnąłem
niebiosami za pomocą agresywnych riffów, połączonych z ambientem
i symfonicznym szczytowaniem. Niekończące się utwory wypływały ze mnie,
jakbym stał się artystycznym półbogiem. Moja muzyka zwróciła uwagę
innych osób.
Energetyczne umarlaki zaczęły się gromadzić wokół mnie, pozwalając,
by rytmiczne wibracje nieboprzestrzeni przenikały ich istnienia. Zajarałem
się jak flota Stanisa. Najstarsze prawa fizyki mówią, że gdy pojawi się kapela,
natychmiast zjawia się też widownia. Obecność publiczności podziałała
dopingująco. Wzmocniłem swoją moc dzięki energii widzów, którą chętnie
się podzielili. Wciągnięci w muzyczny trans przypomnieli sobie, jak to jest być
człowiekiem. Na dodatek szczęśliwym człowiekiem. Wyczułem już nie tylko
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radość, ale też wdzięczność. Stworzyliśmy idealnie zgrany zespół, dzięki czemu
muzyka popłynęła głębiej niż mógłbym się spodziewać. I wtedy odnalazła
mnie Mbete.
Jej pojawienie się nie zakłóciło koncertu. Tworzyłem muzykę ze zdwojoną
energią, wprawiając w ruch już nie tylko nieboprzestrzeń, lecz także zebranych
wokół niebiańców. Mbete tylko obserwowała. Rytmy, które generowałem,
zaczęły pod wpływem jej obecności uspokajać się, aż przybrały całkiem
stonowanej, onirycznej barwy. Gładko wszedłem w narkotyczny trip-hop,
wprawiając miliony zebranych wokół umysłów w trans. Wszyscy podrygiwali,
a raczej pulsowali w jego rytmie, pozwalając sobie zatonąć w psychodelicznej,
zadymionej i zaciemnionej wizualizacji.
Wytęskniony prawdziwych emocji umysł, utkał z energii wizję pięknej
Mbete, która nie zważając na konwenanse wkroczyła na scenę, roztrącając
wszelkie zapory i barierki, po czym objęła mnie i bezceremonialnie
pocałowała. Nieboprzestrzeń zafalowała, gdy nasze energie się złączyły i zlały
w dynamiczną konurbację.
– Chodźmy stąd – pomyślała.
Znaleźliśmy się w dziwnej, stonowanej przestrzeni. Tutejsze pływy energii
były o wiele bardziej subtelne niż gdzie indziej. To miejsce było przedsionkiem.
Rzadko odwiedzanym, pustym miejscem, którego bali się inni, ze względu na
sąsiedztwo czyśćca. Miałem wrażenie, że opanowała mnie kleista, wilgotna
cisza, a oczy zasnuła szara, bezkształtna masa. Mbete czuła się tu zupełnie
swobodnie, a wręcz jak w domu. Odbierałem jej energię wyraźnie i dokładnie,
w każdym drobiazgu, w każdej emocji. Trwaliśmy tak bez końca, pulsując
w jednym r ytmie, aż nie całkiem przytomnie, zapytała:
– Dlaczego ja cię tak dobrze znam?
I tak jak ona w półświadomym zwidzie zapytała, tak ja odparłem, rozsiewając
nieznaną mi wcześniej energię:
– Wróciłem.
– Jak to możliwe?
Mbete gwałtownie zerwała kontakt i znowu byliśmy oddzielnymi bytami.
A potem nagle zniknęła. Zostałem tam sam, oszołomiony i wypełniony
czymś nieznanym.
***
– Nie sądziłem, że wrócisz – rzekł Rafael.
– To źle czy dobrze?
– Dobrze – odparł radośnie – bo chciałbym, żebyś zrobił to, co już pokazałeś.
To z rytmem, z emocją.
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– Masz na myśli muzykę?
– Tak, dokładnie. Ale to nie jest tylko muzyka. To coś więcej.
– Coś – uzupełnił Tetsuo, który przybył mnie skontrolować – co poruszyło
nas, jak nigdy dotąd.
– A nie powinniśmy się skupić na pracy?
– Zrób to – poprosił Rafael – choć na chwilę.
– Dobrze, pod warunkiem, że powiecie mi, kim jest Mbete?
Dałbym sobie rękę uciąć, że wymienili spojrzenia. A przynajmniej,
że nastąpiła między nimi wymiana myśli.
– Nie powinniśmy – mruknął Rafael. – Twórcy by sobie nie życzyli.
– No, to nici z grania – skwitowałem i zabrałem się za kolejny, świeży
umysł. Postanowiłem, że napakuję go turbo słuchem i mega wyczuciem rytmu.
Będzie nowy Mozart i Hans Zimmer w jednym.
Przerażony Rafael chciał coś powiedzieć, ale uprzedził go Tetsuo.
– Nie boisz się, że spowodujesz katastrofę?
– Czym? Tym, że dam ludziom większe możliwości? Chyba sobie żartujesz.
– Proszę, przestań – Tetsuo wyglądał na przestraszonego. – Opowiem
ci o Mbete. Przynajmniej tyle, ile wiem.
– Zamieniam się w słuch.
– Wiemy, że Mbete jest jedyną w swoim rodzaju. I jest tu jedną ze starszych.
– Co to znaczy?
– Widzisz – do opowieści dołączył Rafael – my tu wszyscy jesteśmy homo
sapiens. Twórcy dali swoją energię tylko naszemu gatunkowi, przez co pozostałe
szybko wyginęły. Byliśmy o wiele mądrzejsi i szybciej się rozwijaliśmy.
– Dlatego Mbete jest wyjątkiem – podjął Tetsuo. – Jej jedyny fizyczny
konstrukt istniał w czasach, kiedy homo sapiens dopiero wyodrębniał się
spośród pozostałych.
– Dlaczego akurat homo sapiens?
– Tego nie wiemy, ale mówi się, że Mbete była jednym z pierwszych umysłów,
który zamieszkał w rzeczywistości Twórców. Nikt też nie wie, dlaczego akurat
ona, skoro fizycznie nie była z naszego gatunku.
– Z tego co mi wiadomo – zastanowiłem się – to chyba nie ma ani jednego
człowieka na Ziemi, który by nie miał domieszki innych człowiekowatych.
– Myśmy dopiero ewoluowali. To był początek drogi, ale po prawdzie, tylko
Twórcy znają wszystkie odpowiedzi.
– A czym ona się zajmuje?
Rafael i Tetsuo znowu się zawahali.
– Czy to jakiś sekret? – zdziwiłem się.
– Mbete jest posłańcem Twórców.
– Raczej ich popychadłem – uzupełnił kwaśno Rafael.
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– Twórcy jej nienawidzą – przyznał Tetsuo. – Ale nikt nie wie dlaczego.
Nikt też nie wie, dlaczego nie odesłali jej do czyśćca, choć ona sama często
tam ucieka.
Kto by się spodziewał, że w niebie, w którym teoretycznie wszystko było
jasne i proste, mogły kryć się mroczne sekrety.
– Tetsuo, a czy ja byłem zawsze homo sapiens?
– O ile mi wiadomo, to tak.
– Jest coś, czego mi nie mówisz.
Tetsuo nie odpowiedział. Jego energia zadrżała, jakby się czegoś przestraszył.
– Czyli mam rację, coś ukrywasz.
– Bo nic z tego nie rozumiem – szepnął zdezorientowany.
Nie miałem zamiaru łatwo odpuścić. Wywarłem na aniołka nacisk, aby
zmusić go do szczerości. Moja natarczywość spowodowała przyspieszone
pulsowanie energii Tetsuo, który zląkł się nie na żarty.
– Przestań – jęknął. – Co ty wyprawiasz? Tak nie wolno.
– Czego nie chcesz mi powiedzieć? Dlaczego, gdy spotkaliśmy się
po raz pierwszy, nie przyznałeś się, co zobaczyłeś?
Zlękniony Tetsuo zniknął. Zamarłem, zaskoczony i wściekły.
– Czy teraz dla nas zagrasz? – Rafael wrócił do początku rozmowy.
– Nie.
– Jesteś na nas zły?
– Jak się dostać do czyśćca? – wypaliłem, ignorując jego obawy.
Rafael zamarł. Energia pana Fuentesa przestała normalnie pulsować
i przygasła.
– Oszalałeś? Mało narobiłeś już zamieszania?
– Mów – naciskałem, emanując agresywną energią. – Na pewno wiesz.
Odsyłałeś już tam ludzi.
– Tak, ale tylko na polecenie Twórców. Samemu nie można się tam dostać.
To nie tylko niemożliwe, ale też zabronione.
– Nie ściemniaj, tylko opowiadaj.
– Mówię prawdę – zapewnił Rafael, cofając się przed naporem mojej mocy. –
My tylko nakierowujemy skazane umysły, ale drzwi otwierają Twórcy.
– Jak w takim razie Mbete się tam dostaje? Mówiliście, że często tam ucieka.
– Nie wiem, naprawdę nie wiem. Twórcy muszą mieć powód, by ją
tam wpuszczać.
Nie wiem, czy kłamstwo było w tym świecie w ogóle możliwe, ale wiem,
że Rafael nie kłamał. Najwyraźniej więc sprawa będzie wymagała bardziej
inwazyjnego podejścia. Cokolwiek miało się stać, musiałem odnaleźć Mbete. Nic
innego nie przyszło mi do głowy, więc zacząłem grać, z nadzieją, że znowu sama
mnie odnajdzie.
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Wybrałem sobie dogodne miejsce, pełne ludzkich umysłów. Potrzebowałem
wsparcia innych niebiańców, więc musiałem ich wciągnąć w swoją sztukę.
Nie było to trudne. Zaintrygowałem ich leniwym, basowym ambientem,
który stanowił tło dla kolejnych dźwięków. Nieboprzestrzeń łatwiej poddawała
się modulacji z każdym kolejnym umysłem, który wciągałem do chóru.
Do melodii dokładałem kolejne warstwy dźwięków, rozsiewając rytmy coraz
dalej. Tłum gęstniał, a moja moc rosła. Zasięg muzyki był kolosalny. Wyobraziłem
sobie, że ogarniam całą rzeczywistość Twórców i chyba faktycznie niewiele mi
do tego brakowało. Poruszyłem przestrzenią dogłębnie, podobnie jak umysłami
ludzi. Wielu z nich zupełnie zatraciło się w dźwiękach, tracąc integralność
i rozpraszając się w chmurze pulsującej umysłowej energii. Inni nagle odkrywali
zapomniane i tłamszone przez eony emocje. Wśród nich zauważyłem Tetsuo,
który znalazł się obok mnie i wzruszony zaczął się tłumaczyć.
– Wybacz mi, proszę – rozpoczął litanię – ale ja się boję. Boję się
Twórców i boję się ciebie. Jesteś inny. Od początku cię nie rozumiałem. Nie
mogłem zidentyfikować twojej energii, nie mogłem nawet zobaczyć twoich
poprzednich konstruktów.
Nie do końca interesowały mnie jego wynurzenia, skupiałem się na muzyce.
Utrzymywałem płynność pulsowania nieboprzestrzeni, pogłębiałem jej przekaz
i zwiększałem zasięg. To było najważniejsze. Niestety, zamiast Mbete, przybył
ktoś inny.
Pojawili się nagle, powodując ciszę, jak makiem zasiał. Ludzie przygaśli
i struchleli pod wpływem karcącej mocy Twórców. Nie była zła ani wroga tylko przytłaczająca. Pierwszy z nich nie miał konkretnego wyglądu, nie kojarzył
mi się również z bogiem. Szczerze mówiąc, pierwszym skojarzeniem był reaktor
jądrowy. Potężny, stabilny, emitujący ostre ciepło. Drugi był groźniejszy, choć
słabszy. Emanował zniecierpliwieniem, jakby z trudem utrzymywał w ryzach
energię. Otaczało ich coś w rodzaju buczenia.
– Dzień dobry – odparłem, zupełnie nie przejmując się ich obecnością.
Pokornie wyciszeni ludzie, obserwowali scenę z przerażeniem.
– Panowie na koncert?
Pierwszy zwrócił się wprost do mego umysłu.
– Możesz nazywać mnie Pierwszym – zabrzęczał, powodując nieprzyjemny
rezonans w mojej głowie. – Jest to odpowiednie imię.
– Cześć Pierwszy – palnąłem. – Nie za gorąco ci?
– Arogancja jest charakterystyczna dla ludzkości – wtrącił ciężkim basem
Drugi. – Ale łatwa do okiełznania.
– Twoje poczynania zwróciły naszą uwagę – podjął ostrzegawczo Pierwszy. –
Zakłócasz harmonię naszego uniwersum.
– I dobrze. Trochę zakłóceń wam się przyda.
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– Dlaczego się nam opierasz? – zdziwił się. – Czy nie rozumiesz
zasad funkcjonowania?
– To nie jest twoja pierwsza postać – zauważył Drugi. – A jednak nie widzę
poprzednich konstruktów.
– O czym wy mówicie?
– Każdy człowiek, po zakończeniu materialnego bytowania, ma prawo
przejrzeć swoje wcześniejsze konstrukty. Fizyczne cykle, które odbył w nowo
narodzonych ciałach na Ziemi.
– Nic mi o tym nie wiadomo – wyjaśniłem, czym ewidentnie zaskoczyłem
panów bogów.
– Zostaniesz przekazany do badania. Twoja energia zostanie rozproszona,
aby jej struktura została przeanalizowana.
Oj, nie zabrzmiało to zachęcająco. Nastroszyłem się jak jeżozwierz, co nie
umknęło ich uwadze. W odpowiedzi Drugi rozbłysnął energią, jakby chciał mnie
nastraszyć. Nie zrobiło to na mnie wrażenia. Byłem gotowy na konfrontację.
– Jesteś odmienny – zauważył Pierwszy. – I nie na swoim miejscu. Zaufaj
nam, abyśmy mogli ci pomóc.
– Do dupy z waszą pomocą.
– Okaż posłuszeństwo! – huknął Drugi i polecił zgromadzonym wokół
ludziom, by mnie obezwładnili.
Niebiańcy się zawahali. Nikt nie wystąpił przeciwko mnie, dopóki Drugi nie
powtórzył polecenia i nie popędził ich energetycznym batem. Dopiero wtedy
zaatakowali. Kilku z nich poturbowałem, choć nie mam pojęcia, jak to możliwe.
Żaden umarlak nie był w stanie mnie powstrzymać. Nic nie pomagało, dopóki
do akcji nie wkroczył kolejny Twórca. Ten był inny. Nie zajmował się przepływem
niebiańskiej energii, nie interesowało go utrzymywanie porządku ani opieka
nad rodzajem ludzkim. Nazwałem go Sędzią. Jego moc była przytłaczająca, jego
wola niezłomna i ciężka. Równie ciężka, co łapa, która przygwoździła mnie
do ziemi, choć oczywiście fizycznie żadnej łapy, ani ziemi nie było.
Sędzia zawlókł mnie do czyśćca i wpakował w coś w rodzaju kontenera,
obłożonego potężnymi blokadami, które nie pozwoliły mi się ruszyć, ani
kształtować nieboprzestrzeni.
***
Jak sobie teraz przypominam to starcie, to dochodzę do wniosku, że Sędzia
wcale nie był aż tak potężny, jak w pierwszej chwili myślałem. Może odezwała
się we mnie odrobina megalomanii, ale sądzę, że byłbym w stanie go położyć.
Niestety Twórca nie wahał się użyć całej swej energii, o której ja ciągle miałem
blade pojęcie.
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Czyściec okazał się miejscem wybitnie smutnym. Jego przestrzeń była kleista,
ociężała i duszna, co powodowało, że moja energia się kurczyła. Pod wpływem
tego czyśćcowego kisielu, umysł pęczniał, jakby nabierał wody, a jednocześnie
zapadał się pod własnym ciężarem. Nacisk, jaki czyściec wywierał na umysł,
był nie do zniesienia. Z trudem utrzymywałem integralność. Musiałem poświęcić
całą swą uwagę i moc, by nie rozpaść się na kawałki.
Pobyt w kontenerze nie należał do miłych, choć w pewnym sensie izolował
od natarczywej przestrzeni czyśćca. Może właśnie o to chodziło, żeby mieć czas
na przemyślenie błędów, zanim przyjdzie kat i zacznie łamać kości? Niestety,
był to dopiero początek atrakcji, jakie Sędzia miał dla mnie zarezerwowane.
Kolejną niespodzianką było pojawienie się Mbete. Na wezwanie Sędziego
przybyła natychmiast. Wyglądała inaczej niż dotąd. W jej energii kryła się wroga
determinacja połączona z pokazem agresywnej siły. Miałem wrażenie, jakby
ubrała się w kolczastą zbroję, a w rękach dzierżyła tępe, zardzewiałe narzędzia.
Mbete przyjrzała mi się z obojętnością, jakby patrzyła na kawałek mięsa.
Nastąpiła wymiana myśli między nią a Sędzią. Sędzia wydał polecenie
rozpoczęcia dekonstrukcji mej energii w celu ponownego jej złożenia
i naprawienia nieregularności. Aha, czyli jednak ćwiartowanie.
Mbete zanurzyła się w kontenerze, zbliżyła się do mnie i zamarła.
Nie nawiązała żadnego kontaktu, nie pozwoliła również, by nasze energie
się zetknęły. Utrzymywała dystans, pozostając w bezruchu. Jej zagadkowe
zachowanie nie umknęło uwadze Sędziego.
– Oprawco – zwrócił się do Mbete. – Czy masz jakieś wątpliwości?
– Żadnych – odparła zdecydowanie i wzięła się do roboty.
Oczywiście, że próbowałem walczyć. Przygnieciony przez masę czyśćcową,
zablokowany przez kontener i ograniczony energią Sędziego, nadal potrafiłem
stawić opór. Mbete pozwoliła mi się wyładować. Nie walczyła, tylko czekała
cierpliwie, aż daremne próby wyczerpią mnie doszczętnie.
– Walcz, ile chcesz – zachęciła. – Ale i tak mnie nie powstrzymasz.
Kompletnie nie mogłem pojąć, co się z nią stało. Dlaczego tak bardzo zależało
jej na zniszczeniu mej energii? Dlaczego tak bezrefleksyjnie wykonywała
polecenia Sędziego? Prócz strachu, zakiełkowało we mnie poczucie wielkiego
zawodu. Być może zagalopowałem się, sądząc, że coś nas łączyło. Być może
mój pociąg do niej był tylko wynikiem energetycznej chuci, która w jakiś
sposób zachęciła mnie do spółkowania z pradawną kobitką. Być może byłem
po prostu głupi i naiwny. Nadzieja na coś prawdziwego i wartościowego w tym
nieszczęsnym, niebiańskim mrowisku, pękła pod naporem energii Mbete.
Pamiętam, że pierwsza ziemska śmierć, jaką zaliczyłem, była w zasadzie bezbolesna. Mam jakieś niejasne wspomnienie bólu, który potrwał
parę sekund, zanim moje ciało zgasło, lecz nie było to doznanie dominujące.
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Z tamtą chwilą kojarzył mi się raczej smutek, a nie cierpienie. Tym razem
było inaczej.
Mbete rozszarpała mnie na drobiazgi. Wyrywała porcje energii, rozpraszając
je we wściekłym szale. Widziała, że zadawała mi ból, jakiego żadne ludzkie
słowo nie potrafiło opisać. Słyszała, jak błagam żeby przestała, żeby okazała
litość. Próbowałem przepraszać za nieposłuszeństwo, obiecywać poprawę
i podporządkowanie, zapewniałem o mej uczciwości i pracowitości. Nic na nią
nie działało. Za każdym razem, gdy wykrzykiwałem jej imię, Mbete uderzała
mocniej. Sędzia z pewnym obrzydzeniem obserwował, jak pastwiła się nade
mną, czekając, aż będzie mógł pozbierać moje resztki i ulepi
z nich prawidłowo funkcjonującego człowieka. Mbete kontynuowała dzieło,
aż w końcu nie zostało ze mnie nic.
***
To nie koniec historii, to dopiero jej początek.
Obudziłem się i w końcu byłem sobą. Podobnie jak poprzednio, od razu
wiedziałem co zaszło. W jednej sekundzie przypomniałem sobie kim byłem, skąd
się wziąłem i dlaczego znalazłem się takim położeniu. W tej samej sekundzie
zrozumiał też Sędzia.
– To ty! – zakrzyknął.
Uderzyłem w niego, jednocześnie rozsadzając kontener.
– Jakby to powiedział Czacha – ogłosiłem triumfalnie – zemsta jest zajebista!
Sędzia próbował się stawiać, ale zjadłem go z kosteczkami. Napompowany
energią, czułem rosnącą siłę oraz niezaspokojony głód. Zwróciłem się do Mbete.
– Odnalazłaś mnie.
– Wybacz mi – załkała. – To, co zrobiłam, było straszne. Wiem,
że przeżyłeś koszmar.
– Nie gorszy niż wtedy, gdy musiałem cię zostawić.
Byliśmy razem przez ułamek sekundy, lecz nie mogłem teraz poddać się
emocjom. Miałem dużo do zrobienia. Musiałem przygotować się na spotkanie
z koleżkami z klasy.
– Nie jesteś taki sam, jak wtedy – zauważyła.
– Jestem lepszy – wyjaśniłem. – Dzięki tym wszystkim cyklom, które
przeżyłem na Ziemi.
– Co teraz zrobisz?
– Muszę z tym skończyć.
Nie miałem jeszcze pomysłu jak. Spotkanie z pozostałymi Twórcami będzie
z pewnością bardzo bolesne. Być może, gdybym wyłuskiwał ich pojedynczo,
miałbym szansę na sukces, ale nie mogę się oszukiwać. Oni nie pozwolą
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mi długo na siebie czekać i tym razem nie skończy się rozejmem, jak to miało
miejsce poprzednio.
A było to tak. Przybyliśmy do tego układu planetarnego z nadzieją
na znalezienie nowego domu. Aby kontynuować nasze fizyczne istnienie,
potrzebowaliśmy świata zapewniającego odpowiednie warunki. Przede
wszystkim szukaliśmy osłony przed promieniowaniem, które w nadmiarze,
było dla nas mordercze. Znaleźliśmy odpowiednią planetę, którą
jej przyszli gospodarze nazwali Ziemią. Warunki na niej panujące były dalekie
od idealnych, ale po odpowiednim przerobieniu, mogła się nadawać. W tym
celu postanowiliśmy wykorzystać potencjał rodzących się na planecie form
biologicznych. Wybraliśmy dopiero co ewoluujący gatunek, który wykazywał
największe szanse na zrodzenie kultury i technologii. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że to potrwa, ale czas miał dla nas marginalne znaczenie.
Zaszyliśmy się na sąsiedniej planecie, kryjąc się przed promieniowaniem
w wulkanicznych podziemiach i przeszliśmy w stan funkcjonowania
energetycznego. Wsparliśmy potencjał rozwijających się ludzi, tworząc system,
który pobierał ich energię umysłową po śmierci i odsyłał z powrotem, po naszych
poprawkach. Dzięki temu ludzie szybko uzyskali przewagę nad pozostałymi
gatunkami człowiekowatych. Wymordowanie i częściowe wchłonięcie
konkurencji, otworzyło homo sapiens drogę do niepodzielnego panowania nad
Ziemią. Nie zajęło im dużo czasu, by stworzyć technologię, która była w stanie
skutecznie transformować środowisko ich planety. Postępy ludzi były widoczne
gołym okiem. Spodziewaliśmy się, że za nie więcej, niż dwieście ziemskich lat,
cały ekosystem stanie się śmiertelny dla lokalnych form biologicznych, a dla
nas idealny. Już teraz odczuwaliśmy szybko zmieniający się skład atmosfery,
znaczące podniesienie temperatur i zakwaszenie środowiska.
Niestety, a może na szczęście, większość tej historii byłem nieobecny. Ukryty
w kolejnych ludzkich wcieleniach czekałem na dogodny moment, by wrócić.
Oczywiście wszystko zaczęło się od kobiety.
Nazywano mnie Konstruktorem. Byłem częścią zespołu, który zaprojektował
i stworzył system nieboprzestrzeni. Zanim tego dokonaliśmy, musieliśmy
dokładnie przebadać umysły, które tam trafią. Przed uruchomieniem całości
należało wytypowa odpowiedni gatunek do wprowadzenia naszego planu
w życie. Kilku z nas przyjęło ziemską, materialną formę i rozpoczęliśmy testy.
Według mojej oceny należało posłużyć się ewoluującymi gatunkami hominidów,
których konstytucja biologiczna zapewniała rozwój w kierunku istot rozumnych
i ukierunkowanych na rozwój technologii. Badania zakończyłem pobraniem
kilku energii umysłowych Ziemian i próbnym wprowadzeniem ich do systemu.
Jedną z nich była Mbete. Jej energia od początku mnie przyciągała, choć
kompletnie nie wiem dlaczego.
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W przypadku Twórców nie istnieje podział płciowy, nie szukamy partnerów,
nie rozmnażamy się. Po prostu trwamy. Kiedy i gdzie tylko się da. A mimo tego
nagle poczułem głębokie zespolenie z energią istoty kompletnie odmiennej, która
w dodatku niemal zginęła ze strachu, poznając naszą naturę. Zaopiekowałem
się nią, pomogłem wszystko zrozumieć, co było trudne, ponieważ jej myślenie
abstrakcyjne było dopiero na początku ewolucyjnej drogi. I być może właśnie
to mnie przyciągnęło, ta dzikość, naturalność, a zarazem otwartość.
Sam nie wiem.
Dość powiedzieć, że gdy ja eksperymentowałem z rozwojem potencjału
hominidów, wśród Twórców doszło do konfliktu. Po przeanalizowaniu danych,
zgromadzonych na temat Ziemian, większość stwierdziła, że wystarczy nam
jeden gatunek, a pozostałe, jako zbyt prymitywne, należało zlikwidować.
Oczywiście sprzeciwiłem się temu, podobnie jak pomysłom o całkowitej
likwidacji oryginalnej ziemskiej biosfery. Nie zgodziliśmy się również w kwestii
poziomu podrasowania potencjału intelektualnego hominidów. W pojęciu
większości musiało ono mieć swoje granice, aby ludzie nie zorientowali
się w sytuacji i nie stworzyli technologii dorównującej naszej. A potrafiliby
to zrobić, gdyby nie nasze blokady.
W moim uznaniu należało ukazać ludziom prawdę i wykorzystać ich
pełny potencjał, a ziemską biosferę dopasować do naszych potrzeb, a nie
całkiem niszczyć, co na dłuższą metę mogło wszystkich wzbogacić. Sam tego
doświadczyłem, łącząc swoją energię z Mbete. Prócz kilku członków zespołu
badawczego, nikt nie chciał mnie słuchać. Doszło więc do walki. Morderczej
i bezpardonowej, bo tylko taką rozumieliśmy. Walkę tę przegrałem, ale wszyscy
Twórcy wyszli z niej osłabieni. Dlatego zaproponowali rozejm. Dzięki niemu
mogłem wtopić się w system jako jeden z ludzi. Wyprosiłem ich o zachowanie
istnienia Mbete. Twórcy się zgodzili. Wiedziałem, że będą ją traktować jak
coś gorszego, że będą ją wykorzystywać do najgorszych prac. W tym miejscu
zaskoczyli mnie kreatywnością, bo zrobili z niej oprawcę ludzkich umysłów.
Była to niezwykle wyrafinowana i okrutna kara, którą Mbete poniosła za to,
że odważyłem się sprzeciwić systemowi. I gdy ona przez tysiące lat musiała
torturować bezbronnych ludzi, ja rosłem w siłę.
Było to coś, czego nikt nie mógł przewidzieć, a już na pewno nie Twórcy.
Zapatrzeni w siebie i gardzący innymi formami istnienia, nie przyjmowali do
wiadomości faktu, że można być kimś lepszym dzięki innym istotom. A mi każde
życie, każdy cykl dodawał wiedzy i siły. Ostatnim z moich nauczycieli był Robert
Kamiński, Czacha. Myślę, że będzie to moje ulubione wcielenie.
– Dlaczego właśnie teraz? – zainteresowała się Mbete.
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– Zanim Twórcy wpakowali mnie w pierwszy cykl, udało mi się wprowadzić
zabezpieczenie, by nikt mnie nie rozpoznał. Czacha, za pomocą modulacji
nieboprzestrzeni, złamał blokadę. Ty rozpoznałaś mnie jako pierwsza.
– Nie mogłam uwierzyć.
– Czy dlatego po pierwszym spotkaniu odeszłaś?
– Przestraszyłam się, ale potem zrozumiałam, że już dość czekania.
Sama nasłałam na ciebie Twórców, bo chciałam, żeby odesłali cię do czyśćca.
Byłam pewna, że rozkażą mi cię zdekonstruować.
– I właśnie to mnie uwolniło.
– Nadal nie rozumiem, dlaczego im się przeciwstawiasz.
– Są pasożytami. A ja chcę istnieć w symbiozie.
– I teraz będzie kolejna wojna.
– Musimy zmienić wolę Twórców albo zmusić ich do odejścia.
Już wystarczająco skrzywdzili ten świat.
I wtedy pomyślałem, że to ludzie będą kluczem do zwycięstwa.
***
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Moje przybycie poprzedziłem patetyczną symfonią połączoną z ostrym
 itarowym riffem. Tak, jak zrobiłby to Czacha. Zaskoczeni ludzie zaczęli tłumnie
g
się gromadzić, chłonąc rytmiczną wibrację nieboprzestrzeni. Pojawiłem się
między nimi, tryskając energią.
– Czacha – zdziwił się Rafael – to ty?
– Tak.
– Jesteś jednym z Twórców?
– Byłem. Teraz jestem kimś więcej.
– Po co do nas przybyłeś?
Zaczekałem z wyjaśnieniem, aż zbierze się więcej niebiańców.
– Zostanie wam teraz przekazana wiedza potrzebna do dalszej egzystencji.
Pokazałem im wszystko. Odkrycie prawdy o Twórcach i ich rzeczywistości
było dla ludzi wielkim szokiem. Wielu z nich utraciło integralność, rozpraszając
się w niebiańskim eterze. Inni zapałali chęcią zemsty. Wszyscy razem stworzyli pulsujący emocjami obłok energii, którą teraz należało odpowiednio
ukierunkować. Niebiańcy otoczyli mnie, czekając na ciąg dalszy.
– To co robimy? – spytał rozgorączkowany Tetsuo. Wtórował mu
równie podniecony towarzysz Fuentes, któremu przypomniała się
rewolucyjna przeszłość.
– Nie zostawisz nas teraz, prawda?
– Poprowadzę was do walki. A potem urządzimy wszystko po nowemu.
– Viva la revolución! – zakrzyknął Rafael.
Koniec.
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Rocznik ’78. Zrodzony we Wrocławiu, dziecięctwo zaliczyłem w Olsztynie. W szkołach
bywałem różnych, studiowałem trzykrotnie, z czego powalający sukces zaliczyłem,
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w Łodzi – kierunek „montaż i multimedia”, oraz WSF w Warszawie, kierunek „reżyseria”.
Będąc nie w pełni rozumu, odpuściłem kolejne semestry, twierdząc, że więcej to mnie
oni przecież nie nauczą.
Na co dzień zajmuję się opowiadaniem historii za pomocą ruchomych obrazów,
czyli produkcjami audio-wizualnymi w różnych odsłonach. Pracowałem jako reżyser
i scenarzysta, a nawet operator kamery. Okazyjnie choreograf scen walki. Zdarzyły mi się
produkcje filmowe, telewizyjne, internetowe, a także sceniczne. Ostatnie 10 lat skupiłem się
na postprodukcji i montażu programów telewizyjnych. Współpracowałem z największymi
stacjami TV, robiąc programy takiej jak Idol, Mam Talent czy Voice of P
 oland.
W chwilach wolności rządzą gry fabularne, pisanie, larpy oraz szermierka.
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Zabawa w opętanie
Dariusz Sprenglewski
W sklepie z antykami powietrze gęstniało od kurzu, zaduchu oraz aromatu
mebli pamiętających rozbiory Polski. Drewniane ściany, fronty i blaty tkały
labirynt przejść, tuneli oraz zatok. Tu na komodzie stała wypchana sowa, tam
sztylet, obok zaś husarski hełm.
W kieszeni Moniki zaśpiewały przesterowane gitary. Wyciągnęła smartfon
oklejony jednorożcami, szóstkami i pentagramem. Sapnęła. Wyciszyła dźwięki,
a telefon gładko wskoczył z powrotem do kieszeni.
– Twój stary? – Agata odłożyła porcelanowego konia. – Może oddzwoń?
– I co? Znowu mam wysłuchiwać, jaka to jestem bezmyślna, a on zajebisty?
Mówił, że mam ograniczyć telefon, to ograniczam.
– Będziesz miała przez to przypał.
– Ochrzanił mnie za czwórkę z matmy. Jak chce mnie opieprzać, to dam
mu chociaż powód.
Monika wróciła do przeglądania staroci. W rogu zalanym cieniami zamigotał
żółty refleks.
– A to co?
Pośród licznych drobiazgów leżał okrągły medalion połyskujący
wypolerowanym złotem, grawerowany we wzory, które mogłyby uchodzić
za bękarta cyrylicy i arabskich zawijasów. Podniosła znajdę, a cichy podszept
podsunął pomysł, by ją przymierzyć.
– Widzę, że interesuje panienkę bliskowschodnia biżuteria, radziłbym jednak
ten egzemplarz odłożyć. – Właściciel sklepu wyłonił się spomiędzy antyków.
Monika przycisnęła medalion do piersi.
– Z tym maleństwem wiąże się pewien przesąd. Podobno medalion ma
interesujące… właściwości, dość przykre dla właściciela – jeśli wierzyć legendom.
– Magiczne właściwości? Łał. Tańszego chwytu nie było?
Właściciel milczał, a dwa bladoróżowe łuki, spomiędzy których zerknęły
pożółkłe zęby, odmalowały na jego twarzy iście diaboliczny uśmiech. Milczenie
okazało się prowokować jeszcze bardziej.
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– No dobra, co to za właściwości?
– O, tego osobiście nie sprawdzałem, ale podobno medalion zabiera
właściciela na przeróżne wyprawy. Rzadko kiedy przyjemne.
– Yhm… Niesamowite.
– Oj, to tylko legenda. Niemniej, radziłbym odłożyć medalion. Mówią,
że w każdej bajce jest ziarno prawdy.
Właściciel odwrócił się i rozpłynął między starociami, pozostawiając Monikę
samą z medalionem. Nadal przyciskała go do piersi i nie wzdrygnęła się, nawet
gdy Agata zaszła ją od tyłu i położyła dłonie na barkach.
– Dobra, odłóż to i idziemy.
Nie zareagowała. Spojrzała na złoty dysk. Świetlny refleks przetoczył się
po dziwnych znakach, przepłynął przez środek polerowanego koła, zamigotał
na krawędzi.
– Ziemia do Moniki, halo, jest tam kto?
Rozwinęła łańcuszek i podniosła artefakt na wysokość głowy.
– Co ty robisz?
– Chcę go założyć.
– Przestań, jeszcze go zepsujesz i wtedy dopiero będzie. Zostaw go i chodź.
Spoglądała przez pętlę łańcuszka, a medalion, jak wahadło, bujał się w przód
i w tył.
– Boisz się, że gdzieś mnie wywieje? Jak zniknę, wtedy dopiero stary
się wkurzy.
– Monia, to nie jest śmieszne.
Założyła medalion. Zawieszony na szyi ciążył bardziej, niż się spodziewała.
Trzymany w dłoniach wydawał się lekki, a teraz ciągle nabierał masy.
Stare meble wygięły się, jakby ich ściany były ulepione z plasteliny
i roztopiło je ciepło słonecznego dnia. Barwy, pozostawiając po sobie jedynie
kamienną szarość, wypłynęły z powierzchni staroci, z powierzchni skóry
Agaty, z powierzchni ubrań, zmieszały się ze sobą w wielobarwny wir. Dźwięki,
splecione w szum, napierały na jaźń, niemal łamiąc Monikę w pół. Roztoczony
wokół kurz zapłonął żarem i duszącymi wstęgami dymu, drapiącymi w gardle
i w nosie.
Coś szarpnęło Monikę za pasek i, choć nie czuła chwytu, przepełniała ją
pewność, że ciągnie ją coś jak najbardziej realnego. Prosto w huragan barw.
Zlała się z nim. Próbowała krzyknąć, ale głos utknął gdzieś tuż pod gardłem
i nie przechodził dalej.
Kumulowała się w oku cyklonu. Zredukowana do punktu, dała się wtłoczyć
w sieć obrazów, dźwięków i zapachów, których nie znała, które nawet nie
pochodziły z jej świata. Usłyszała w głowie obcy głos, zatonęła w obcych
wspomnieniach i zespoliła się z nimi. Odczuwała je jako własne, choć wiedziała,
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że nigdy nie spoglądała na niebo, które płonie. Ocknęła się w obcym ciele.
Miał na imię Haldan i był demonem. Dwa kroki przed nim zawodził
upiorny kapłan. Śpiew rogatego potwora, o skórze plamionej karmazynowym
pigmentem, schowanej pod togą spływającą niczym wodospad smoły, roztaczał
się między kolumnami świątyni. Ściany przywodziły na myśl żywą tkankę.
Ławki ze zrogowaciałych fałd gościły rzędy podobnych kapłanowi stworzeń,
czerwonych, rogatych, ubranych w suknie i garnitury z tkaniny, która bardziej
spływała w wiecznym strumieniu, niż otulała sylwetki.
W mózg Haldana uderzył pierwszy strumień obcej świadomości, roztaczając
się elektrycznymi mackami po sieci neuronów, wywołując spazmy. Młody
demon wytoczył się zza ołtarza, wymijając kapłana, runął na schody. Zsunął
się po stopniach wprost na środkową alejkę. Zatrzymał się. Uderzony echem
pierwszej mentalnej fali, wygiął się w łuk, zawył, zaskomlał i opadł. Szeroko
otwarte żółte oczy o prostokątnych źrenicach omiatały wnętrze świątyni –
znajome i równocześnie całkiem obce. Bezpieczne i koszmarne zarazem.
Drugi strumień świadomości wdarł się z takim impetem, że z nosa Haldana
trysnęła fontanna krwi, zalewając mu twarz, pierś, podłogę dookoła, a nawet
dwie demoniczne panny – sąsiadki mieszkające w leżu naprzeciwko. Młodzieniec
pisnął, skulił się, zadrżał.
Złapał oddech, choć z niemałym trudem. Z oczu i nosa nieprzerwanym
potokiem ciekły strumienie krwi. Haldan otworzył usta, ale nie usłyszał swojego
głosu, tylko wysoki, dziewczęcy krzyk, który dobiegł niby z jego gardła, a jednak
gdzieś spoza niego. Zacisnął wargi, tłumiąc wrzask Moniki. Cisza, jaka zapadła,
dusiła swoim ciężarem, napierała na uszy, niczym niewidzialne imadło, którego
nie rozparły nawet szepty nieśmiało wypływające z ust zebranych.
Podniósł się z trudem. Stał na drżących nogach, spoglądając na kapłana.
Trzecia fala mentalnego ataku wstrząsnęła jego ciałem, ale nie obaliła go, za to
zmyła świadomość w odległe zakątki umysłu. Wierni odsunęli się pod ściany –
wszyscy poza rodzicielami. Ojciec Haldana zbliżył się do syna.
– Nie ważcie się go dotykać! – Kapłan schodził na środkową alejkę. –
Doprawdy to rzadki przypadek.
– Jarze, co też wy wygadujecie?
Na ramieniu Haldana spoczęła ojcowska łapa, a mętny wzrok oczu, które
powinny być żółte, ale barwione błękitem tęczówek Moniki rozegrały teraz
symfonię zieleni, powędrował w stronę twarzy rodziciela. Serce młodzieńca
wpadło w galop, przetaczając krew przez żyły, rozbudzając mięśnie, gotując
je do ucieczki. Nozdrza raz po raz rozwierały się, gdy płytkie, szybkie wdechy
napełniały płuca. Uderzenie gorąca roztoczyło się po skroniach.
– Słyszysz mnie?

47

Zabawa w opętanie
– Zostaw mnie! – Monika próbowała się wyrwać spod łapy potwora, jednak
ciało Haldana nie zareagowało.
– Haldan?
– Zostaw mnie. Gdzie ja jestem?
– Nie rozumiem, co mówisz.
Monika, w desperackiej próbie ucieczki, zapadła się tuż pod
powierzchnię świadomości.
– Opuściła go jaźń. – Kapłan wpatrywał się w oczy Haldana. – Bez życia,
a jednak dycha. Wniosek jest tylko jeden: wasz potomek padł ofiarą obrzydliwego
ataku z innej sfery. Został opętany.
– Opętany? Jarze?
– Nie! Nie dotykajcie go więcej, bo klątwa się rozprzestrzeni. Zaklinam
was, zostawcie go, a ja wezwę specjalistów, którzy przetransportują waszego
potomka do mentalnicy. Tam zajmą się nim, jak należy.
– Do mentalnicy? Już lepiej do lochu. Nie ma mojej zgody na takie traktowanie…
– Na twoich oczach twój własny potomek padł ofiarą przebrzydłej
manifestacji, a ty, mimo rzekomo silnej wiary, wątpisz? Mój przyjaciel pracuje
w mentalnicy. Dobrze się nim zaopiekuje. Gwarantuję, że plotki, jakie krążą
między wami, wiernymi (tak, wiem o snutych przez was wymyślnych historiach
o mentalnicy), to kłamstwa.
– Ale jarze…
– Nie ma czasu. Tu się liczy każda chwila. Alzer dopiero zaczął się zadomawiać
w twoim potomku. Im bardziej zwlekamy, tym ciężej będzie go wypędzić. –
Jar potrząsnął ojcem młodzieńca. – Spójrz na niego. Spójrz w jego oczy. Puste.
To twój syn! Twoim obowiązkiem jest go chronić. Śpieszmy się, póki nie jest
za późno.
Ojciec niechętnie skinął głową. Jar wezwał transport do mentalnicy. Sferoster
– pęcherz lekkiego gazu z uwięzionym weń drugim pęcherzem, tym razem
z powietrzem – zawisł przy tarasie przed świątynią. Z pokładu wypełzły dwa
żmije. Wsunęły się pod Haldana i przeniosły go w swoich splotach do sferosteru.
Kapitan o płazim pysku i bulwiastym, pokrytym zielonymi czyrakami ciele
skłonił się nisko i dołączył do załogi, zasklepiając za sobą błonę. Haldan odpłynął
statkiem powietrznym prosto do mentalnicy.
Minąwszy czarne jezioro i wodospad szmaragdowej wody, sferoster
dotarł do wzniesienia górującego nad lasem rogowych słupów porośniętych
rzędami czerwonych kryształów. Szczyt wieńczyła mentalnica, rozpostarta jak
kryształowy jeżowiec.
Haldan, przyjęty bez zbędnej zwłoki, trafił do zamkniętej, prywatnej izby.
Wejście zasklepiło się błoną.
Żadne z nich, ani Haldan, ani Monika, nie wiedziało, ile minęło czasu,
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ale z każdą chwilą młody demon odzyskiwał władzę nad ciałem. Najpierw nad
oczami, później nad całą resztą. Skulony w kącie, zapłakał.
Leżał w półmroku, otoczony śliskim mlaskaniem pracujących ścian. Minęła
chwila, nim przestał szlochać – w samotności wolno wszystko, nawet się rozkleić.
– Czemu mi to robisz? Czemu?
Monika wynurzyła się z bagna podświadomości, jednak nie odpowiedziała
na wołanie. Nasłuchiwała kolejnych myśli gospodarza, ciekawa, czy to tylko
jej przewidzenie, czy też faktycznie usłyszała czyjeś myśli tak wyraźnie, jakby
zostały wypowiedziane tuż przy jej uchu.
– Dlaczego nic nie mówisz? Dlaczego ja? Co ja ci zrobiłem? Co? Gadaj!
Nie uformowała jeszcze żadnej myśli. Przez jej świadomość przepływały
niewyraźne mgły odczuć, a nawet zalążki pomysłów, nic jednak nie wyklarowała
w słowa.
– Wiem, że tam jesteś!
Słyszała kompletnie obcy język, a jednak, dzięki zespoleniu, rozumiała każde
słowo, jakby gospodarz mówił po polsku, ale z obcym akcentem.
– Czemu mnie opętałaś?
– Opętałam? To ty mnie tu ściągnąłeś.
– Kpisz sobie ze mnie? Jak cię wypędzą, nie będzie ci tak do śmiechu.
– Chłopie, o czym ty gadasz? Chcę tylko wrócić do domu, rozumiesz? Ja tylko
włożyłam głupi medalion.
– Wiedziałem. To o niego ci chodzi.
– Czekaj, czekaj…
Monika odtworzyła w swoim umyśle obraz medalionu ze sklepu,
a podświadomość Haldana od razu podsunęła wspomnienie bliźniaczego dysku.
– Tu jest drugi medalion. Musisz mnie do niego zaprowadzić.
– Tak, oczywiście, już gnam, jako twój uniżony sługa. A nie, jednak nie.
Nie zaprowadzę alzera do medalionu, którego pożąda… każdy alzer. Chcesz
przedostać się do naszej sfery. Masz mnie za głupca?
– W tej chwili? Tak. Gadasz jak idiota. Nie chcę być ani w twojej głowie, ani
w tym cholernym świecie. Chcę wrócić do domu.
– Nie zwiedziesz mnie. Wkrótce cię wypędzą.
– Wiesz co, sama sobie poradzę.
Monika zamilkła, zaszywając się w ciemnym zakamarku demonicznego
umysłu. Haldan został sam z własnymi myślami.
Błona izby rozstąpiła się, w progu stało czterech kapłanów zatopionych
w pomarańczowej łunie tunelu wspólnego. Weszli. Ich kroki mlaskały na
miękkiej podłodze, gdy otaczali młodzieńca.
– Więc to jest ten nowy przypadek. Podobno manifestacja była tak silna, jak
ta z siedemdziesiątego ósmego.
49

Zabawa w opętanie
– Oby tym razem poszło lepiej. Co wiemy?
– Podczas lucii pacjent wił się po podłodze, ryczał, a z nosa i oczu tryskała
mu krew. Później zaczął mówić dziwnym językiem. Jar, który prowadził lucię,
zaświadczył, że dźwięki brzmiały jak mowa. Pacjentowi zmienił się też głos.
– Interesujące. Chciałbym osobiście usłyszeć tę pokrętną mowę. Przygotujcie
testy. Za dwa harniny chcę mieć pacjenta w izbie modlitewnej. Zobaczymy, co to
za paskudztwo się do nas przypałętało.
Kapłani opuścili izbę. Gdy tylko błona na powrót odcięła dostęp do tunelu
wspólnego, czas hamowany osamotnieniem, zwolnił kilkukrotnie. Monika
milczała. Nie reagowała na żadne prowokacje, pytania, czy prośby. Skryta
w cieniu, czekała na rozwój wypadków.
W końcu błona na powrót się rozstąpiła, tym razem wpuszczając strażników.
Zamknęli Haldana w sferoceli i wtedy czas pognał, nie zważając na niczyje
błagania. Zdawać by się mogło, że zeszli dwa poziomy niżej w zaledwie trzy
uderzenia serca, a pod salę modlitewną dotarli między jednym a drugim
mrugnięciem oka.
Wielką izbę spowijał mrok. Jedyny snop światła spływał na okrąg, do którego
strażnicy wprowadzili Haldana. Rozpuścili sferocelę i obwiązali przeguby
młodego demona pnączami wyrastającymi z podłogi. Czym prędzej opuścili salę.
Kolejne snopy oświetliły stojących w rzędzie kapłanów. Wznieśli modlitewny
pomruk i rozpoczęli inkantacje. Najpierw ten z lewej, później każdy kolejny.
Wersy starożytnego języka sprowadzały kolejne aury, skrzące się okręgami
energii wokół Haldana. Błękitne i zielone wstęgi błyskały, obracając się powoli.
Gdy zagrzmiały wszystkie kapłańskie gardła, aury zacisnęły się na młodym
demonie. Parzyły skórę. Na jej powierzchni natychmiast rozkwitły bąble.
Spopielenia pękły, gdy Haldan się szarpnął. Zawył, giął się, wyrywał. Im bardziej
się szamotał, tym ciaśniej zaciskały się pnącza.
Monika, wypłoszona erupcją bólu i rozbłyskami przeróżnych myśli – od
błagalnych po samobójcze – roztoczyła swoją świadomość po sieci neuronowej
demona. Nie mogła zablokować cierpienia, ale mogła krzyczeć.
– Zostawcie go! To go boli. Nie widzicie tego?
Modły ustały.
– Słyszeliście? Objawił się. Kim jesteś alzerze? Rozkazuję ci, zdradź nam
swoje imię!
– Nie jestem żadnym alzerem, jestem człowiekiem. Wypuście go. On nic wam
nie zrobił.
– Niesamowite. Cóż za ohydny język. Ta istota bluźni i to doprawdy
nikczemnie. Musimy zebrać wszystkie aury.
– Nie. Zostawcie go. To wam nic nie da. Zobaczcie, mi nic nie jest.
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– Ha! Słyszycie strach w jego głosie? Boi się, bo już wie, co go czeka?
– Albo nas zwodzi. Dalej bracia.
Kapłani wznieśli inwokację do pierwotnej aury, wyśpiewali pierwsze wersy,
a Haldana otoczyły pnącza iskrzące się błyskawicami. Spirale zacieśniały się,
wijąc wokół nóg i rąk młodego demona. Pnącza aury zwarły się w uścisku.
Świadomość Haldana przebiła się na powierzchnię. Zapłakał. Jego gardło
rozdarł błagalny krzyk.
– Zostawcie go! – Głos Moniki zniekształcił wycie demona, tak jak kamień
rozbija taflę spokojnego jeziora. – On wam nic nie zrobił.
Kapłani zawtórowali, a aura posłusznie wzniosła się i zacisnęła. Haldan
opadł na kolana.
– Błagam, błagam cię, odejdź. Proszę.
Nie odpowiedziała nic, ściągnęła swoją świadomość z neuronów demona
i skryła się w cieniu jego jaźni.
Haldan nie reagował na kolejne aury. Zbyt obolały i umęczony, przyjmował
każdą kolejną falę bólu. Poddał się. Kapłani pogratulowali sobie nawzajem
i zawołali strażników, którzy zanieśli półprzytomnego pacjenta do jego izby.
Mimo milczenia Moniki skulony w legowisku młodzieniec nie łudził się,
że został sam. Pocieszał go jednak brak dalszych manifestacji, co obiecywało
łagodniejsze egzorcyzmy.
Trzeciego dnia, gdy pierwszy raz naszła go nadzieja, że alzer zniknął, dostał
przywilej spaceru – raz dziennie mógł wyjść z innymi pacjentami odetchnąć
świeżym powietrzem, spojrzeć na falujące płomieniami niebo, rozprostować
stawy po nocy. Tego też dnia pierwszy raz strażnicy odprowadzili Haldana do
izby jadalnianej – wcześniej dostawał suchy prowiant w swojej celi. Gdy tylko
usiadł przy ławie, otrzymał misę pełną ulubionego dania. Monika niemal
wrzasnęła „co za ohyda”. Powstrzymała się w ostatniej chwili, jednak stało się
coś niespodziewanego – Haldan odsunął misę.
Podczas wieczerzy Monika chciała sprawdzić, czy jej plan ma rację bytu. Tym
razem na stwardniałym blacie wylądowała kompozycja czegoś, co przypominało
korzonki z kawałkami mięsa, a w misce obok błyszczała breja. Gdy tylko demon
wyciągnął dłoń do sosu, Monika przywołała uczucie obrzydzenia tak wiernie
i intensywnie, jak tylko potrafiła, nie uformowała jednak żadnej konkretnej
myśli. Poskutkowało.
Milczała przez resztę wieczoru i noc. Rano Haldana odwiedzili kapłani,
przeprowadzili krótki wywiad i wyszli zadowoleni. Podczas spaceru, Monika
pomyślała o tarasie, na który wychodziło się z południowej igły mentalnicy –
nabierała wprawy w kształtowaniu mglistych pragnień.
Haldan posłuchał. Posłuchał też, by pójść do izby dziennej i wziąć jeden
z kryształów. Rozsiadł się wygodnie w zagłębieniu w ścianie i otworzył
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 olerowany kamień, uruchamiając projekcję skrytej we wnętrzu opowieści –
p
jednej z lokalnych legend.
Egzorcyzmy, odprawiane codziennie, ograniczono do otępiających sesji
modlitewnych, które mogłoby konkurować skutecznością z dowolną kołysanką.
Niedługo później kapłani pogratulowali sobie wypędzenia alzera na dobre
i zaprzestali maltretowania Haldana. Gdy ostatnie testy upewniły ich, że pacjent
wyzdrowiał, wezwali rodzicieli młodzieńca.
Zaraz po porannym posiłku strażnicy odprowadzili Haldana do izby
wejściowej. Wydali jego prywatne odzienie i kilka rzeczy osobistych. Ubranego
i wyleczonego oddali ojcu i matce.
– Byłem pewien, że dasz sobie radę. Ufałem w twój charakter i niezłomną
wiarę. Chodź, wracajmy do leża.
Haldan spojrzał na ojca, a Monika walczyła każdą cząstką siebie, by nie
zdradzić swojej obecności. Nie mogła jednak przepuścić takiej okazji.
– W zasadzie to chciałbym gdzieś pójść. Dość mam siedzenia w zamknięciu.
– Może wolałbyś odpocząć w pierwszej kolejności? Dzisiaj odetchniesz,
a jutro…
– Odpoczywałem tu przez ostatnie kilka dni. Jak się gdzieś nie ruszę,
to oszaleję.
Ojciec zaśmiał się z synowskiego żartu, matka jednak fuknęła upominająco.
– Siedzenie w leżu, w zamknięciu to żaden odpoczynek.
– Dobrze, pojedziemy gdzie będziesz chciał, ale najpierw wróćmy do leża.
Matka przygotowała dla ciebie coś specjalnego. Szkoda, żeby się zmarnowało.
– Takiej zachęty nie trzeba mi powtarzać.
Podróż do domu minęła szybko. Na wżarte w tkankową skałę leże składało
się pięć izb: sypialna, dzienna, jadalniana, ofiarna i czystości. Haldan odwiedził
każdą, jakby widział je po raz pierwszy w życiu. Uroczysty posiłek smakował, jak
nigdy, choć, z niezrozumiałych dla matki przyczyn, młodzieniec nawet nie tknął
pędraków akulla. Zignorowała to jednak, zwalając wszystko na kilkudniowy
pobyt w mentalnicy.
Niedługo później młody demon wymusił wymarsz i cała rodzina wpakowała
się na platformę przytwierdzoną do grzbietu pełzającej przez sieć tuneli
agrobnicy. Gigantyczny robak zawiózł Haldana i jego rodzicieli do Dolnego
Miasta. Splątane, brukowane płaskimi kamieniami ulice przemierzały tłumy
różnorakich demonów ze wszystkich poziomów miasta. Od wysokich infernitów
po niskie ogrzemy.
– Gdzie chciałbyś się udać?
– W mentalnicy sporo czytałem o relikwiach i ich pochodnych. Możemy
jakieś obejrzeć?
– Oczywiście.
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Artefaktornia leżała na obrzeżach Dolnego Miasta, gdzie tłum wyraźnie się
przerzedził. Wytrawiona w organicznym zboczu, rozpościerała sieć korytarzy na
trzech poziomach. Uiściwszy zapłatę przy wejściu, Haldan wraz z rodzicielami
zagłębili się w tunele pełne eksponatów.
Pierwszym, który zwrócił ich uwagę, był zdobiony sztylet z zęba podziemnego
robaka – bóg–syn zginął od zdradzieckiego pchnięcia tą właśnie bronią.
Na drugim z poziomów znalazł się między innymi pamiętnik istoty z innej sfery
napisany niezrozumiałym językiem – jedyne, co odszyfrowano to imię autora:
Juda.
Na trzecim poziomie, po przejściu niemal całego korytarza, wzrok Haldana
przyciągnął okrągły, brązowy kształt. Medalion Transferu.
Monika niemal krzyknęła. Ledwie powstrzymała roztaczającą się od niej
falę, nie opanowała jednak przemożnej chęci dokładnego obejrzenia eksponatu.
Był identyczny z tym, przez który zespoliła się z umysłem Haldana. Skryty pod
kopułą z gładkiego kryształu, mienił się w blasku ognistej łuny spływającej nań
przez wydrążone w ścianach portale.
– Widzę, że ten mały krążek zaciekawił cię szczególnie. – Ojciec nachylił się
obok Haldana. – Tylko uważaj, żebyś nie aktywował żadnego glifu.
Młody demon spojrzał na podstawę kryształu – otaczały ją wygrawerowane
znaki. Cofnął się natychmiast na bezpieczną odległość.
Po obejściu pozostałych tuneli wrócił z rodzicielami do leża, jednak myślami,
za sprawą Moniki, nadal uciekał do artefaktorni. Po wieczerzy podszedł do
zbioru kryształów i odszukał ten, poświęcony magicznym znakom. Zaszyty
w izbie sypialnej, przeglądał kolejne projekcje. Dopiero pod koniec trafił na
rozdział poświęcony glifom.
Wtapiano je w wybraną powierzchnię. Fizyczne przesunięcie lub
zniszczenie płyty, na której był glif, przerywało zaporę. To miała być sugestia,
by znaki nakładać na powierzchnie, których nie można usunąć, stała się
jednak podpowiedzią, jak wykraść medalion. I ta myśl wyraźnie wybrzmiała
w świadomości młodego demona.
Natychmiast dezaktywował kryształ.
– Jesteś. Cały czas we mnie jesteś.
– Oczywiście, że jestem. To, co ci zrobili w tej mentalnicy, nawet mnie nie
tknęło. Wycofałam się i udawałam, że mnie nie ma, bo… nie chciałam, żebyś
przeze mnie cierpiał.
– Łżesz!
– Jak bym chciała, żebyś cierpiał, to bym dalej nawijała twoimi ustami i dalej
byś tam siedział. Słuchaj, ja naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, co to
są te całe alzery, czy jak im tam, ale na pewno nie jestem jednym z nich.
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– Nie! Słyszysz? Nie pomogę ci. Będę z tobą walczyć, przy każdej okazji.
Nie zawładniesz mną.
– Jeśli mi nie pomożesz, zostanę tutaj, będę z tobą do końca twojego życia.
Nie odpowiedział od razu, ale poczuła strach, jaki rozlał się po powierzchni
jego podświadomości. Musiała się mocno skoncentrować, by samej nie
ulec lękowi.
– Tak, zostanę z tobą i, wierz mi, nie będę miła. Nie chcę tego robić, ale jeśli mi
nie pomożesz… ujawnię się i zgotuję ci tyle tortur, że będziesz mnie błagać, żebym
przestała. Nie chcę tego robić, ale nie chcę też tu zostać. Medalion mnie odeśle.
– Wiesz, co mi zrobią, jak sprowadzę do sfery alzera? Zobacz sobie.
– Nie jestem alzerem! Zajrzyj do moich wspomnień. Ja zajrzałam do twoich,
więc ty też tak pewnie możesz.
Odczekała chwilę.
– No dalej. Przekonaj się na własne oczy, kim jestem. Jeśli masz rację, wiesz,
co zobaczysz, jeśli zobaczysz coś zupełnie innego… Mogę wypowiadać w myślach
kłamstwa, ale nie zmienię swoich wspomnień. Dalej. Zobacz je sobie.
Taran demonicznej świadomości uderzył w mur myśli, rozbił go w pył,
przedarł się do wspomnień, do odbicia w lustrze, zielonych liści na drzewach,
błękitnego nieba, do przytulenia Agaty i ponownego odbicia Moniki na płaskiej
powierzchni zdobionego zwierciadła. Do jej błękitnych oczu.
Wycofał się. Nic nie powiedział, ale między siecią neuronów rozpętała się
burza, jakiej nigdy tu jeszcze nie było. Zwątpił w swoją rację.
– Wiesz, jak wyglądam. Czy takie właśnie są te alzery? Czy ich świat wygląda
jak ten mój?
Haldan przypomniał sobie wszystko, co wiedział o upiorach, którymi
straszyli go kapłani. Nie miały cielesnej powłoki, zamieszkiwały otchłań, nie
posiadały rodzin, przyjaciół, ani zdolności do czynienia dobra. Jeśli dobierały
się do kogoś, to niszczyły nosiciela w zastraszającym tempie. Monika była inna.
Zupełnie inna.
– Proszę. To moja jedyna szansa.
Milczał.
– Ja… chcę wrócić do rodziców. Do mojej mamy i do… taty. Ty masz swoich
rodziców, ja też chcę mieć swoich. Pomóż mi, a zniknę. Dam ci spokój.
– A jak niby mam zdobyć medalion?
Teraz Monika zamilkła. Wiedziała, jak to zrobić, obmyśliła plan, choć nie
precyzowała go słowami, by przypadkiem nie spłoszyć Haldana. Nadeszła pora
go wyjawić.
– Ukraść.
– Ukraść? Ja nigdy w życiu niczego nie ukradłem. Nie mam pojęcia, jak to
się robi.
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– A ja mam? Ale to moja jedyna szansa. Proszę.
Haldan nie sprecyzował żadnej myśli, mimo to jego podświadomość
i roztaczająca się z niej mgła, jasno wskazywały, jaką podjął decyzję.
– Obiecujesz, że znikniesz?
– Obiecuję.
– Dobra, jak to zrobimy?
Monika przelała do umysłu Haldana obmyślony przez siebie plan. Był
ryzykowny, młody demon poniósłby konsekwencje jego realizacji, ale i tak
wydało się to lepszym wyjściem, niż spędzenie reszty życia w mentalnicy –
wszystko wydawało się od tego lepsze.
– Niech będzie. Jutro cię uwolnimy.
Haldan odniósł kryształ i ułożył się wygodnie w swoim legowisku, nie zasnął
jednak od razu. I on, i Monika zbyt się podniecili wizją rozłączenia, by ot tak
odpłynąć w sen, w końcu jednak zmęczenie wygrało.
Po poranni Haldan wyszykował się do wyjścia. Pożyczył z torby ojca rodzinny
sztylet, rzecz jasna bez pytania o zgodę, i zajrzał do izby dziennej.
– Chciałem tylko uprzedzić, że wychodzę.
– Wychodzisz? Sądziłem, że będziesz chciał trochę odpocząć.
– Mam dość zamknięcia.
Haldan, najspokojniej jak się dało, opuścił leże i powędrował do tunelu
agrobnicy. Wszedł na platformę, zatapiając się w myślach. Gdy tylko kiełkowały
zalążki wątpliwości, Monika natychmiast je wypleniała, przypominając,
po co jadą.
Dolne Miasto nadal tętniło życiem, choć mniej intensywnie, niż poprzedniego
dnia. Sama artefaktornia zdawała się wymarłą. Haldan zapłacił za wstęp
i popędził do wejścia na drugi poziom.
– Nie tak szybko, bo ktoś się zorientuje. Spokojnie i powoli. Nie zwracaj na siebie uwagi. Oglądaj eksponaty tak, jak wczoraj.
– Spokojnie? Łatwo ci mówić. Ty siedzisz w mojej głowie, a ja…
– To długo nie potrwa.
Haldan, zamiast pójść na drugi poziom, zwiedził dalszą części parterowego
skrzydła. Minął strażników, uśmiechając się przy tym. Pobieżnie otaksował
eksponaty, po czym wszedł na drugie piętro. Rozejrzał się po izbie, tym razem
nie odchodząc zanadto od przejścia na trzecią kondygnację.
Odczekał, aż strażnicy znikną w tunelu za rogiem i ruszył wyżej. Wszedł
do izby z medalionem. Oglądał eksponaty obok, a gdy tylko korytarz opustoszał,
wskoczył za podest. Nachylił się do powierzchni kamienia. Przejechał palcem
wokół pierwszego z glifów. Wyczuł podłużne nierówności.
Wyciągnął sztylet i powoli przejechał nim po kamieniu, odsłaniając przykryte
pyłem bruzdy. Glif wtopiono w płytkę.
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Haldan wbił sztylet pod odkrytą krawędź i naparł z całej siły. Stęknął. Zebrał
siły. Jednym pchnięciem całego ciała, skoncentrowanym na rękojeści sztyletu,
wyłamał płytę z ochronnym znakiem.
W izbie zawyło.
– Krwawica jasna! Alarm.
– Uciekaj.
– Bez tego się nie ruszę.
Haldan rozbił kryształ i chwycił medalion. Wyskoczył zza podestu.
– Co teraz? Założyć go?
– Nie wiem. Tak. Zakładaj.
– Krwawica!
Zza zakrętu wybiegł strażnik. Rzucił się na Haldana i obaj upadli.
Z dołu nadbiegły dwa kolejne demony. Młodzieniec obrócił się na brzuch,
omiótł spojrzeniem podłogę i wyciągnął rękę, by pochwycić medalion. Musnął
dysk palcami. Ten zniknął nagle pod stopą nieuważnego strażnika. Zaskrzeczał
pękający metal.
– Nie! – z gardła młodzieńca wyrwał się dziewczęcy krzyk.
Monika wrzeszczała wściekle, zawładnęła mięśniami gospodarza i każdym
z jego zmysłów. Szamotała się i bluźniła w nieznanym strażnikom języku.
Syczała, pluła, jednego demona kopnęła w twarz, gdy tylko się do niej schylił.
Uspokoiła się dopiero, gdy przysiadło na niej czterech rosłych strażników.
Zapłakała.
Podnieśli ją i zawlekli do izby powiernika artefaktów. Weszli, nie czekając
na zaproszenie.
– Bądź pozdrowiony, powierniku. Wybaczcie, ale ten knypek zakłócił
spokój artefaktorni.
– Słyszałem alarm. Co się stało?
– Chciał ukraść Medalion Transferu. Niestety, podczas szamotaniny
medalion pękł.
– Był nieaktywny, ale to i tak wielka szkoda. Co to za młodzieniec? Jak masz
na imię, chłopcze?
– Schowaj się. Siedź cicho.
– To był mój plan i ja powinnam się tłumaczyć.
– Nie dam się znowu zamknąć w mentalnicy. Zrobiłem, co chciałaś, teraz ty
zrób to, o co cię proszę.
Monika pociągnęła nosem. Odpuściła. Wycofała się do głębszych stref
myślowych, a młodzieniec potrząsnął głową i się wyprostował.
– Jestem Haldan, panie, Haldan Ad-am’Mar. Mogę to… wyjaśnić, ale chciałbym
najpierw porozmawiać z rodzicielami.
– Właśnie chciałem cię o nich zapytać. Cieszę się, że sam to zaproponowałeś.
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Haldan podał powiernikowi imiona ojca i matki oraz położenie swojego
leża, ten niezwłocznie połączył się inferną, okrągłym zwierciadłem o płonącej
krawędzi. Po niedługim czasie oboje rodzicieli przyjechało do artefaktorni.
Strażnicy zaprowadzili ich do izby powiernika, który treściwie i szczerze
przedstawił całe zajście.
– Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale taki występek trudno
pozostawić bez konsekwencji.
– Oczywiście, powierniku. Syn przechodził ostatnio ciężkie chwile.
To, oczywiście, niczego nie usprawiedliwia, po prostu szukam jakiegoś
wytłumaczenia. Spędził kilka dni w mentalnicy, gdzie kapłani wypędzili z niego alzera.
– Doprawdy? Strażnicy wspominali, że wasz syn krzyczał coś w dziwnym
języku i nie swoim głosem. Być może nie został do końca uwolniony.
– To nie alzer. – Wszyscy spojrzeli na Haldana. – To nie żaden alzer.
– Skąd to wiesz, młodzieńcze?
– Pokazała mi swój świat. Nasze umysły są połączone. Znam część jej
wspomnień, ona zna część moich, dlatego się rozumiemy. Na naukach
liturgicznych studiowałem protokoły poświęcone alzerom, stąd wiem,
co potrafią i jak działają. Monika to nie alzer.
– Monika? Przedziwne imię. Skoro to ona skłoniła cię do kradzieży,
to może też ona powinna odpowiadać na nasze pytania? To chyba bezpieczne,
skoro nie jest alzerem. Zna twoje wspomnienia, z pewnością odnajdzie słowa,
które zrozumiemy.
Haldan stał w milczeniu.
– W porządku, zrobię to. Mam dość chowania się po kątach.
Młody demon zamknął oczy i oddychał spokojnie. Gdy podniósł powieki,
wszyscy zobaczyli błękitne tęczówki ludzkiej dziewczyny. Powiernik wstał i nie
spuszczając z Haldana wzroku, podszedł bliżej.
– Kim jesteś?
– Ja… chciałam przeprosić. Ja chcę tylko wrócić do domu.
– Niesamowite. Jak masz na imię?
– Monika.
– Młodzieniec, którego opętałaś, twierdzi, że nie jesteś alzerem.
– Nawet nie wiem, co to jest. Jestem człowiekiem. Znalazłam medalion i go
założyłam, dla zabawy. Nie chciałam nikogo opętać. Nie chciałam, żeby Haldan
trafił na te egzorcyzmy. A tak w ogóle, to one wcale nie działają. Haldan cierpiał,
a mi nic nie było. Więc… siedziałam cicho i udawałam, że mnie nie ma. Nie
chciałam, żeby go krzywdzili.
– Jak nakłoniłaś tego młodzieńca do współpracy?
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– Trochę mi z tym głupio. Ale ten medalion to była moja jedyna szansa,
żeby wrócić do domu. Zagroziłam Haldanowi, że jak mi nie pomoże, to… ujawnię
się i wróci na… egzorcyzmy. Nie chciałam mu tego robić. Naprawdę. Tylko że
on nie słuchał. Wciąż tylko gadał o tych swoich alzerach. Zresztą, nieważne.
Medalion i tak jest zniszczony.
– Czemu nie poprosiłaś rodzicieli Haldana o pomoc? – dopytywał powiernik.
– Ich? Haldan mi nie wierzył, a słyszał moje myśli. Zmienił zdanie, dopiero
jak zobaczył mój świat. Jak miałam ich przekonać do pomocy? Zresztą, mój tata
zawsze mówił, że jak chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, musisz to zrobić
samemu, bo jak polegasz na innych, to wszystko bierze w łeb.
– Twój tata? – Ojciec stanął przed Haldanem i spojrzał prosto w oczy Moniki.
– Ty jesteś dzieckiem.
– Nie takim dzieckiem. Mam już siedemnaście lat.
– Siedemnaście lat? Tyle, co Haldan. Moniko, posłuchaj, mój syn też lubi się
pakować w kłopoty i zawsze stara się z nich wykaraskać samodzielnie, taka
postawa zasługuje na uznanie, ale kiedy nie daje rady wie, że zawsze może
poprosić o pomoc.
– Tak? I co mi da proszenie o pomoc? Medalion jest zniszczony.
– Coś wymyślimy. Powierniku, czy istnieje szansa, by tym razem nie wyciągać
konsekwencji wobec mojego syna i Moniki? Możemy zapomnieć o zajściu?
Zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody, jakie powstały.
– Mogę na to przystać, o ile zgodzicie się na coś jeszcze. Chcę, by ta historia
dołączyła do opisu medalionu.
– To uczciwa cena. Moniko, co o tym myślisz?
– Dla mnie spoko. Tylko, co teraz?
– Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie.
Haldan z oczami Moniki skinął nieśmiało głową. Zacisnął powieki,
a gdy podniósł je ponownie, po obecności ludzkiej nastolatki nie pozostał
najmniejszy ślad.
– Gotowy?
Młody demon nie odpowiedział. Stał, wpatrzony w pustą przestrzeń za
powiernikiem. Próbował złapać nieuchwytną myśl – coś mu umknęło, jakaś
oczywistość. I nagle do niego dotarło.
– Mam. Mam, wiem, gdzie jest drugi medalion.
– Doprawdy? Gdzie jest?
– Monika połączyła się ze mną podczas lucii. Musiała przejść przez medalion
kapłana, ten, który wisi za ołtarzem. Stałem najbliżej niego. Ten medalion…
może ją odesłać.
– Idziemy do jara.
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Haldan z rodzicielami pojechali do swojej strefy i pędzili krawędzią zbocza
aż do jej centrum. Ścieżki zbiegały się przed świątynią. Weszli na jej teren,
obeszli dookoła i zatrzymali się przed leżem jara.
– Pozwól, że ja będę mówił. Ciebie może nie posłuchać.
Haldan pokiwał głową.
– Szanowny jarze! Wybacz tak późną porę, ale zetknęliśmy się z problemem
wymagającym pilnej interwencji.
Ze środka leża dobiegło szamotanie, sapanie i kilka przekleństw. Po chwili
w wejściu ukazał się przyodziany w togę jar.
– Co to ma być, żeby niepokoić mnie o takiej porze? Już po nabożeństwach.
Zmarło się komuś?
– Nie jarze. Chodzi o Haldana. Zaleciłeś egzorcyzmy, był w mentalnicy
i wszystko zdawało się być w porządku, jednak odkryliśmy, że on nadal
jest opętany.
– Co?! Jak to możliwe? Zawiadom mentalnicę, czym prędzej. Cóż to za potężny
alzer, który tak skutecznie się opiera?
– Nie, nie, jarze, to nie alzer. Uwierz nam. Gdyby to był alzer, egzorcyzmy
z pewnością by na niego podziałały, ale tak, czynią jedynie krzywdę Haldanowi,
podczas gdy ona pozostaje niewzruszona.
– Ona? Rozmawiałeś z nią. Omamiła cię.
– Nie. Rozmawiałem, owszem, ale nie omamiła mnie. Byliśmy u powiernika
artefaktów, może poświadczyć, że mówię prawdę. Haldana opętała istota
nazywana człowiekiem. Ma na imię Monika. To młoda osoba. Jest bardzo
wystraszona. Znalazła Medalion Transferu i nieopatrznie go założyła.
– Kłamstwa. Jak możesz być tak naiwny?
– Nie jest naiwny – Haldan powiedział głosem Moniki. Jego oczy się
zmieniły. – U mnie księża też tacy są. Banda tępaków. Nigdy nie słuchają.
Jak ktoś im zada trudne pytanie, od razu wyzywają. A na pytanie nie odpowiedzą.
Jesteś taki sam.
– Moniko, tak nie dojdziemy do porozumienia. Potrzebujemy pomocy jara.
– Kiedy on nawet nas nie słucha. Sądzi, że wszystko wie najlepiej, że wszystko
umie najlepiej. Bo pewnie doszedł do wszystkiego sam. I teraz siedzi w tej swojej
dziurze. Sam!
– Moniko, mam wrażenie, że nie na jara się teraz złościsz.
– Ty też nic nie wiesz! Mam już dość!
– Spokojnie. Wrócisz do domu. Obiecuję ci to. Jarze, znasz się na alzerach,
wiesz, że potrafią kłamać, ale spójrz w jej oczy. Czy to nie dowód, że nie jest
jednym z nich?
Kapłan nachylił się do Haldana. Uważnie obserwował błękitne oczy
dziewczyny. Studiował niebieskie wstęgi, białka i przecinające je czerwone nitki.
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Alzery zmieniały oczy gospodarza w czarne, a że oczy były portalami psyche,
nie dało się ich podrobić żadną mocą czy zaklęciem.
– Krwawica jasna. Za mną.
Jar popędził do świątyni, Haldan i jego rodziciele ledwie dotrzymywali mu
kroku. Wbiegli na zaplecze, przecisnęli się przez wąską gardziel i wypadli zaraz
za ołtarzem. Kapłan skłonił się nisko wyrytym na ścianie hieroglifom, podszedł
powoli, zatrzymał się przed wiszącym Medalionem Transferu – relikwią, której
strzegła jego świątynia.
– Jeśli się pomyliłem, czeka nas zguba, ale muszę przyznać, takich oczu nigdy
nie widziałem. Aż kusi, by zatrzymać cię tu na kilka dni i przesłuchać. Spokojnie,
nie miałem nic złego na myśli.
– Mój syn z pewnością dokładnie zrelacjonuje całe zajście, ale teraz odeślijmy
już Monikę do domu.
– Oczywiście.
Jar ujął w dłonie medalion i podszedł z nim do Haldana. Młody demon nadal
miał oczy Moniki.
– Znasz zaklęcie?
– Ostatnio wystarczyło, że go założyłam.
Kapłan pokiwał głową i oddał medalion Haldanowi. Monika wpatrywała się
w niego, nie do końca wierząc, że tylko tyle wystarczyło, by go zdobyć. Podniosła
załzawione oczy na ojca Haldana. Pociągnęła nosem.
– Naprawdę przepraszam za wszystko. Nie chciałam skrzywdzić Haldana.
– Nie obwiniaj się. Ani ja nie mam ci niczego za złe, ani mój syn. Choć to
chyba sama wiesz najlepiej.
Monika uśmiechnęła się i skinęła energicznie głową. Przetarła oczy.
– Nie wiem, co powinnam teraz powiedzieć. Dziękuję?
– Nie musisz nic mówić. Miło cię było poznać, Moniko. A teraz wracaj
do domu.
Haldan uśmiechnął się, a błękitne oczy rozpromieniła ulga i szczęście.
Medalion zawisł na szyi demona.
Haldan opadł w ramiona ojca. Ocknął się po chwili i już wiedział, że jest sam,
że nikt poza nim nie krył się w zakamarkach jego umysłu.
Monikę poniósł wir. Wielobarwne wstęgi rozplątywały się, nabierając
kształtów, wtłaczały kolory do niewidocznych jeszcze chwilę temu brył,
konstruując rzeczywistość tonącego w cieniach sklepu. Meble, pamiętające
czasy rozbiorów Polski, wyrosły ze ścian i podłóg, plącząc drewniane
ściany, fronty i blaty w układ przejść, uliczek, tuneli. Tu na pufie wyskoczyła
patera z kieliszkami, tam zestaw żołnierzyków z odlewu, zaraz obok maska
afrykańskiego bożka.
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Zza okna napływały fale bladego światła. Jedna, druga, trzecia. To kolejne
samochody przecinały noc, cięły czerń reflektorami, a ta zabliźniła się, gdy
tylko odjechały.
W pomarańczowych łunach, roztaczanych przez uliczne latarnie, tańczył
skłębiony kurz. Powoli. Monika widziała drobiny. Nie czuła zaduchu, ale już za
chwilę stanie we własnym ciele, wyprostowana, żywa. Odetchnie pełną piersią.
Spojrzy w granatowe niebo, którego kosmicznej głębi nie zakłóci najcieńszy
nawet język ognia.
– Gdzie moje ciało? Gdzie ono jest? Kto zabrał stąd moje ciało?
Sklep był pusty. Meble, niewzruszone, stały, jak niemi świadkowie zmagań
świadomości wydartej z ciała, która nie miała już dokąd wrócić. Wisiała
rozproszona między drobinkami kurzu. Zespalała się z niebytem.
Barwy eksplodowały. A po eksplozji zniknęło światło i zaduch, i kurz. Nie
było żadnych tuneli, żadnej wypchanej sowy.
– Co się dzieje? Gdzie ja jestem?
Nikt jej nie odpowiedział, ale wiedziała, gdzie jest… i dlaczego.
… żyją w otchłani, nie mają rodziny, ani przyjaciół… nie mają ciała…
– Nie!
Została alzerem.

Dariusz Sprenglewski
Z wykształcenia jestem informatykiem, z natury artystą, z zawodu renowatorem
skór. Piszę, od kiedy nauczyłem się stawiać literki obok siebie, choć czas kradną mi też
inne zajęcia, jak choćby rysowanie, czy rozgrywanie z własnymi dziećmi autorskich
scenariuszy „przygód”.
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Łzy rusałki
Agnieszka Rautman-Szczepańska
Nad brzegiem srebrzystego, leśnego jeziora, w domku uplecionym z tataraku
i trzcin, mieszkała rudowłosa rusałka Lena. Była drobną istotą podobną do
dziewczyny, której skóra opalizowała tęczowym blaskiem. Miała sukienkę
z wodorostów i naszyjnik z malutkich ślimaczych muszelek. Całymi dniami
wyplatała wianki z kaczeńców lub lilii wodnych, tańczyła do muzyki pszczół,
świerszczy i kosów. Biegała po lesie z rozpuszczonymi włosami, które migotały
jak płomienie wśród listowia. Wieczorami upinała je w wielki kok i zanurzała
się w jeziorze, przypominając zachodzące słońce. Nad ranem rozpuszczała loki,
które wyglądały wtedy jak zorza. Jej śmiech rozsiewał nasiona drzew, śpiew zaś
sprawiał, że rośliny rozkwitały. Głosem czarowała przestrzeń. Potrafiła czesać
trawy na polanie wraz z letnim wiatrem i podlewać runo leśne, strzepując
z gracją kropelki deszczu z rozłożystych koron drzew.
Jednak pewnego dnia beztroskie życie rusałki się skończyło. Las wstrzymał
oddech. Zające i wiewiórki pochowały się. Niebo spowiła ogromna chmura,
jakby słońce bało się patrzeć na to, co miało się stać. Nad brzegiem jeziora
zjawił się Troll, a swoje przybycie obwieścił głośnym i długim beknięciem.
Smród uniósł się nad lasem, a Lena, która nigdy nie widziała podobnego stwora,
przyjrzała mu się ze zdziwieniem. Głowę miał wielką jak ludzka chata. Ogromne
uszy odstawały od niej niczym drzwi otwarte na oścież, a nos zwisał ze środka
facjaty, przypominając wypełniony ziemniakami wór. Owszem, resztę ciała
miał dużą, ale nieproporcjonalnie mniejszą niż można się było spodziewać po
rozmiarach czerepu.
Troll pochylił się nad rusałką, obserwując ją, jakby patrzył na pięknego
motyla, po czym schwycił ją swoim brudnym łapskiem i wrzucił do wielkiego
słoja. Lena nie zdążyła nawet krzyknąć, kiedy zamknęła się nad nią pokrywa.
Zaczęła obijać się o szklane ściany pułapki, waliła w nie pięściami, ale choć
tatarak, jezioro i las znajdowały się niemal na wyciągnięcie ręki, ona nie mogła
ich dotknąć. Przywarła nosem do szyby i patrzyła, jak jej świat się oddala,
podczas gdy Troll unosił ją w głąb kniei, ciemnej, gęstej i złowrogiej.
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Wreszcie dotarli do jaskini, która okazała się domem Trolla. We wnętrzu
 orywacz postawił słój na krzywym, drewnianym stole i podszedł do
p
dogasającego w kącie groty paleniska. Beknął siarczyście, aż przysypiający ogień
rozbudził się i zaczął niezgrabnie tańczyć pod zawieszonym nad nim kociołkiem.
Rusałka była tak przestraszona, smutna i nieszczęśliwa, że nagle poczuła coś,
czego jeszcze nigdy nie doświadczyła. Zaczęło się od bardzo nieprzyjemnego
pieczenia oczu, które wzmagało się i zniekształcało zarys izby Trolla. Kiedy
zamknęła oczy, woda wylała się spod powiek i popłynęła dwiema strużkami po
jej twarzy. Lena płakała po raz pierwszy w swoim rusałczym życiu. Troll zaś, nie
po raz pierwszy, zacierał ręce, rechocząc z zadowolenia. Otóż, kiedy łzy rusałki
kapały z jej twarzy, dawało się słyszeć metaliczny dźwięk. Dzyń, dzyń. Każda ze
słonych kropel, spadając na dno słoja, zamieniała się w bryłkę srebra.
Tego wieczoru słońce nie zaszło w jeziorze. Odtąd już wcale nie towarzyszyło
Lenie. Jej skóra przestała błyszczeć, a włosy wypłowiały. Każdego dnia tęskniła
za wolnością. A im bardziej tęskniła, tym więcej płakała. Im więcej łez wylewała,
tym Troll stawał się bogatszy. Wieczorami potrząsał skarbonką i sprawdzał,
ile srebra przybyło. Co jakiś czas wysypywał cenne kuleczki przez szparę
pod pokrywką, jakby odcedzał ziemniaki, pilnując, żeby zdobycz mu przy
tym nie uciekła. Lena widziała, że potem potwór wkładał srebrne grudki do
skrzyni, którą trzymał pod łóżkiem. Nieraz zastanawiała się, skąd on ma tyle
drogocennego kruszcu. Niemożliwe, żeby sama tyle wypłakała.
Wreszcie poznała przerażającą prawdę. Tego dnia rusałka po raz kolejny
obudziła się na dnie swojej szklanej celi i usiadła, obejmując ramionami
kolana. Jak co dzień rozejrzała się po grocie. Popatrzyła na niedomkniętą szafę,
brudne kociołki i porozrzucane skarpety, a następnie na charczącego przez sen
Trolla. I poczuła, że nie ma już więcej łez. Po prostu się skończyły. Jej oczy były
suche i obojętne.
Kiedy wieczorem Troll nie znalazł ani jednej bryłki srebra, uznał, że już czas,
aby przenieść produkcję kruszcu na inny poziom. Dosłownie. Chwycił pojemnik,
odsunął szafę i zbiegł kamiennymi schodami. Za drzwiami znajdowała się
piwnica, w której tliło się światło lampy naftowej podczepionej u sufitu. W jej
świetle Lena zobaczyła wiele regałów. Na ich półkach w równych rzędach stały
słoje. Mnóstwo słojów. A w każdym z nich… rusałka!
Rusałki płakały srebrnymi łzami, a Troll zbierał kosztowności do skrzyń, które
szpalerem stały na stole przed regałami. Stwór opracował doskonały mechanizm
unieszczęśliwiania rusałek i wcale nie musiał ich przy tym krzywdzić fizycznie.
Wystarczyło, że każda kolejna zdobycz lądowała w piwnicy, by zaczęła ronić
jeszcze więcej łez na widok uwięzionych sióstr – tak działała świadomość, że nic
nie mogą zrobić.
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Łzy rusałki
Troll postawił naczynie z Leną na jednej z półek. Zebrał część srebrnych
bryłek z innych słoi, wypchał nimi kieszenie swoich ubłoconych portek i poszedł
z powrotem na górę, zostawiając najnowszą zdobycz wśród innych trofeów.
Lena jednak nie rozpłakała się tak jak oczekiwał tego Troll. Stanęła w swojej
przezroczystej celi, rozglądając się po piwnicy i słuchając zawodzenia, lamentów
i szlochów. Aż zaczęła nasiąkać gniewem, który powstał gdzieś w brzuchu,
po czym zaczął podchodzić do gardła, by wyrwa
się z niego jako przeraźliwy krzyk:
– Dooosyyyć!
Wtedy rusałki zaczęły cichnąć, jedna po drugiej, podnosząc głowy i ocierając
policzki. Tu i ówdzie słychać jeszcze było pociąganie nosem, ale wszystkie oczy
zwróciły się w stronę Leny.
– Przestańcie! Jemu właśnie o to chodzi – zaczęła Lena. – On chce naszych łez,
a jeśli ich nie dostanie, nie będzie nas potrzebował.
– Ale on i tak nas nie wypuści, a ja chcę do domu! – wybuchnęła płaczem
jedna z rusałek, wyginając usta w podkówkę, jednak dźwięk sypiącego się srebra
zagłuszył jej szloch.
– No właśnie! Musimy znaleźć sposób, by się stąd uwolnić.
– Tylko jak? – dobiegło z innej celi.
Lena popatrzyła po swoich siostrach. Nie wiedziała wcześniej, że istniało
ich aż tyle. Chociaż smutne, przygniecione ciężarem niewoli i brakiem słońca,
pozbawione naturalnego blasku, wciąż jednak piękne, a Lena przeczuwała, że
razem mogą mieć ogromną moc. Na dnie serca poczuła ciepło, które zaczęło tlić
się delikatnym światłem w jej słoju. To była nadzieja.
– Spójrzcie na nas. Zobaczcie, ile nas jest. Troll, choć ogromny, jest tylko
jeden. Jeśli będziemy działać razem, uda się nam stąd uciec.
Światełko nadziei powoli zaczęło się tlić także w innych naczyniach, które
rozjaśniały się kolejno jak płomienie świec.
Wtedy Lena zaczęła śpiewać. Najpierw cichutko, próbując sobie
przypomnieć, jaką siłą naprawdę dysponuje, potem mocniej i głośniej. W jej
głosie brzmiały wiatr i słońce, szum jeziora i trele ptaków, a nawet szmery
otwierających się kwiatów. Powoli dołączały do niej inne rusałki, przywołując
wspomnienia i kreśląc własne krajobrazy, ale we wszystkich dźwięczał ten
sam wicher rozplatający włosy i to samo światło wplatane w warkocze.
Pieśń rusałek bulgotała wewnątrz naczyń, coraz głośniejsza i pełniejsza.
Wibrowała tak mocno, że wprawiła ścianki naczyń w drżenie, od którego bryłki
srebra podskakiwały i dzwoniły o szkło. Śpiew wznosił się i wznosił, a szklane
cele pękały jedna po drugiej. Uwolnione rusałki, wciąż śpiewając, połączyły
siły, by wspólnie przewracać te słoje, które jeszcze nie zdążyły się rozpaść.
Wspólnymi siłami uratowały po kolei wszystkie swoje siostry.
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Agnieszka Rautman-Szczepańska
Następnie rusałki wyczesały po garści swoich magicznych włosów i razem
uplotły z nich kilka długich i mocnych jak stal sznurów, które przyczepiły
do skrzyń, a drugimi końcami do wewnętrznej klamki piwnicznych drzwi.
Zamknęły drzwi, napinając liny. Potem wybiegły z jaskini.
Nie oglądały się za siebie, biegły między drzewami, niemal unosząc się nad
leśnym poszyciem, jakby z rusałek przemieniły się we wróżki. Ich rozwiewane
przez wiatr włosy przypominały ogień i nawet wypłoszyły zające, które umykały
przed nimi ze strachu, że to pożar idzie przez las. Wtedy wiewiórki uświadomiły
im, że to żar rusałczych sióstr.
Kiedy Troll wrócił do domu, od razu skierował swoje kroki do piwnicy, by
nacieszyć się swoim bogactwem, jak to zwykł czynić, gdy nie udało mu się
upolować rusałki. Zszedł w pośpiechu po schodach, a kiedy z impetem otworzył
drzwi, runęła na niego cała zawartość skrzyń przywiązanych sznurami do
klamki. Troll zginął przygnieciony ciężarem bogactw zdobytych na nieszczęściu
innych.
Zaś srebrne bryłki rusałczych łez zamieniły się na powrót w wodę i do dzisiaj
zasilają podziemne strumienie, przebijając się czasem jako źródełka gdzieś
pośrodku lasu.
Gdy usiądziesz przy jednym z nich i posłuchasz jego srebrnego szmeru,
pomyśl o mocy rusałek, która jest jak woda – jej siła tkwi w milionach kropel.

Agnieszka Rautman-Szczepańska
Pochodzę z Bydgoszczy, tam wydałam pierwszy tomik wierszy (Szelest astralnych
jaskółek) oraz studiowałam medycynę. Dziś mieszkam w Sztokholmie i pracuję jako lekarz
specjalista medycyny rodzinnej i nadal piszę, i wydaję książki. W 2019 pojawiła się na
rynku kolejna książka poetycka (Święta Helisa od Neuronów), a za moment nowość – Atlas
wędrownych tęsknot.
Ostatnie miesiące były owocne także w wydania prozatorskie. Polecam moje
opowieści fantasy, które choć dedykowane są „młodszym nastolatkom” to doceniane są
przez dorosłych ceniących metaforyczne „drugie dno” i piękno słowa (Królowa wróżek,
Trzecie oko – Saga Egmont, Drużyna Szeptunek – Wyd.New Space).
Mówię o historiach, które ukazują siłę umysłu i uczą, że magia to nie tylko różdżki
i abrakadabra-zaklęcia, ale przede wszystkim moc własnych myśli.
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OPOWIADANIE

Rysiek
Janusz Muzyczyszyn
Rysiek szybko zadomowił się w nowym miejscu. Zamieszkał u Maćka jakieś
pół roku temu. To wtedy mężczyzna znalazł go na ulicy – bezdomny kociak
był chudy, wygłodzony, zapchlony i zmarznięty. Konieczne okazały się wizyty
u weterynarza, ale w końcu znalazca go wyleczył, odchuchał, odkarmił, aż
Rysiek stał się całkiem przystojnym kocurem.
Dlaczego Rysiek? Proste – kocur był tak rudy, że bardziej już się nie dało.
Maciek próbował początkowo zwracać się do niego per Ryszawy, bo tak mówiono
tutaj na rudych, ale kocur obrażał się i nie reagował. Nawet nie spojrzał na
miskę z jedzeniem, choć zapach nęcił go bardzo. Dopiero gdy Maciek powiedział
do niego: „No już dobrze, Rysiek, nie bocz się. Tu masz coś pysznego na zgodę”,
kocur parsknął po nosem: „Niech ci będzie. Rysiek jest OK” i majestatycznym
krokiem podszedł do miski.
Kot od tamtego momentu pełnił w życiu Maćka rolę żywej maskotki, czegoś
w rodzaju zapełniacza czasu. Mężczyzna był samotnikiem. Pochodził z zapyziałej
mieściny na Podkarpaciu, ale po ukończeniu studiów na Uniwersytecie
Jagiellońskim osiadł w Krakowie. Tu znalazł pracę i mieszkanie. Jednak duże,
tętniące życiem miasto wciąż było mu obce. Nie czuł się w nim u siebie. A że od
dziecka był introwertykiem, z trudem wchodził w jakiekolwiek bliskie relacje
z innymi ludźmi, a z kobietami prawie wcale. Właściwie nie miał tu żadnych
przyjaciół ani nawet bliższych znajomych. Ot, czasami, rzadko kiedy, wychodził
z kumplami z pracy na piwo albo do knajpy, gdy ktoś zapraszał go na urodzinowe
spotkanie. Sam też rewanżował się takimi zaproszeniami, ale życie towarzyskie
specjalnie go nie pociągało. Dlatego z ulgą i radością przyjął do siebie tego kota.
Wreszcie miał o kogo dbać, nie narażając się na pretensje ani jakieś trudne do
przewidzenia oczekiwania. Kot to kot, dostawał regularnie jeść, każdego ranka
przed wyjściem do pracy Maciek czyścił mu kuwetę, zostawiał w jednej misce
suchą karmę, w drugiej wodę, czochrał rudzielca na pożegnanie i wychodził.
Któregoś dnia wydarzyło się coś, co już na zawsze zmieniło charakter relacji
między człowiekiem a kotem. Tego ranka Maciek zaspał. Poprzedniego wieczora
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do późna czytał ciekawą powieść. Akcja bardzo go wciągnęła i nawet nie
zorientował się, gdy minęła już pierwsza w nocy. Kotu to nie przeszkadzało, jak
tylko mężczyzna zasiadł w fotelu z książką, Rysiek umościł mu się na kolanach,
zwinął w kłębek i zaczął mruczeć swoją kocią opowieść, a wkrótce zasnął.
Poczuł się za to bardzo niezadowolony, gdy w środku nocy Maciek zdjął go
z kolan i przeniósł do kojca pod kaloryferem. Rysiek obraził się i postanowił, że
tym razem nie będzie budził człowieka potężnym miauknięciem o piątej rano.
To budzenie było bowiem stałym rytuałem. O piątej rano koci brzuszek był pusty,
puściuteńki i już, natychmiast, musiał, ale to naprawdę musiał, być zapełniony
świeżym jedzonkiem. A tego ranka obrażony Rysiek udawał, że śpi. Oczywiście
wcześniej po cichutku zjadł resztki wieczornej porcji i wylizał miskę do czysta,
więc mu tak bardzo w brzuchu nie burczało.
Maciek obudził się zdziwiony nie tylko dlatego, że było jasno, ale i że kot go nie
molestuje o jedzenie. Gdy zobaczył, że już za piętnaście siódma, w ekspresowym
tempie umył się, ubrał i bez śniadania zbierał się do wyjścia. Znajdował się już
w drzwiach, gdy zatrzymało go żałosne miauknięcie.
– Trzeba mnie było, rudzielcu, obudzić jak zwykle o piątej, to byłby czas na
wszystko. Trudno, dziś musi ci wystarczyć tylko suche – warknął zły jak osa,
wsypał do kociej miski garść dyżurnej karmy i wybiegł do pracy. Nie zdążył już
usłyszeć pełnego pretensji głosu Ryśka:
– Sam sobie jedz te suche knotki! Gdzie mój mus z łososia, który miałem
dziś dostać? Gdzie świeża woda? I jeszcze śmiesz do mnie mówić „rudzielcu”?
Zobaczysz, pożałujesz!
I ciężko obrażony kot pomaszerował do ciepłego kojca pod kaloryferem.
Gdy Maciek wrócił z pracy, natychmiast zdziwiły go dwie rzeczy: kot nie
witał go w drzwiach, a na dodatek okazało się, że miska z karmą jest nieruszona.
Szybko rozebrał się i poszedł szukać futrzaka. Leżał on w swoim legowisku pod
kaloryferem. Zaniepokojony mężczyzna wziął go na ręce.
– Co ci jest, Rysiu, chory jesteś? – zapytał. – Pojedziemy zaraz do weterynarza,
tylko coś zjem.
– Nigdzie nie pojedziemy – warknął Rysiek.
Maciek z wrażenia usiadł na podłodze. Z trudem utrzymał kota na rękach.
W otwartych ze zdziwienia ustach zamarło pytanie. Po chwili udało się mu je
z siebie wydusić:
– Kto tu jest? Kto to mówi? Chy-yba jestem ch-chory i mam omamy.
– Uspokój się, idioto. To ja, Rysiek! – odparł kot. – Co się tak głupio patrzysz,
nie widziałeś mówiącego kota?
– Nie, nie nie! – wrzasnął mężczyzna. Postawił kota na podłodze i chwiejnym
krokiem popędził do salonu. Sięgnął do barku, szybko wyjął butelkę brandy.
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Rysiek
Nalał sobie solidną porcję, przełknął za jednym zamachem, nalał drugą i ze
szklanką w ręce usiadł w fotelu.
– Cholera jasna – stwierdził z troską w głosie – to na pewno z przepracowania.
Jezus Maria, ja chyba dostałem obłędu, że słyszę gadającego kota.
– I dobrze słyszysz. Nie rób z siebie baby – powiedział wyraźnym, choć nieco
miaukliwym głosem Rysiek.
Maciek szybko wypił drugiego drinka Chyba, do cholery, nie jestem jeszcze
pijany, pomyślał. Nie, na pewno nie. Kurde, ten futrzak chyba rzeczywiście mówi.
Niee, to jakiś obłęd. Przyjrzał się uważnie kotu.
– Ty naprawdę mówisz? – zapytał.
– Naprawdę, palancie, naprawdę. Co w tym takiego dziwnego?
– Jak to, co dziwnego? Pierwszy raz w życiu słyszę gadającego kota. Czemu
się dotychczas nie odzywałeś, skoro umiesz mówić?
– A po cholerę? – odparł Rysiek. – Do dzisiaj wszystko grało. Dawałeś mi jeść
wtedy, kiedy potrzebowałem i to, co lubię, kuweta zawsze była czysta, to po
diabła miałem się odzywać. No ale dzisiaj to już dałeś ciała totalnie: zamiast musu
z łososia te obrzydliwe suche knotki z Biedronki. Sam je sobie jedz! No i stara,
wczorajsza woda w misce. Ja to mam pić? W życiu! Jestem na c iebie obrażony!
Do zszokowanego mężczyzny zaczynało docierać powoli, że to nie sen, że nie
jest chory, ani nie ma zwidów, że po prostu ten jego futrzak mówi. Wziął głębszy
oddech i ostrożnie zaczął:
– To dlaczego mnie dziś rano nie obudziłeś, żeby ci dać jeść?
– To ty mi lepiej powiedz, dlaczego wczoraj przerwałeś mi sen i ze swoich
kolan zrzuciłeś mnie pod kaloryfer, zamiast położyć delikatnie na łóżku koło
swojej poduszki?
– Po pierwsze, nie rzuciłem cię, tylko położyłem do twojego kojca, a po drugie
dziś rano zaspałem i nie miałem na nic czasu. Chodź, dam ci tego twojego łososia
i już nie marudź jak baba.
Mężczyzna wstał, poszedł do kuchni i po chwili ustawił na podłodze, w tym
samym miejscu co zawsze, miskę z kocim przysmakiem i drugą, do której nalał
świeżej wody.
– Pasuje ci? – zapytał kota, który już stał przy miskach.
– Może być – mruknął Rysiek. – Tylko od razu jeszcze wyczyść kuwetę, bo za
chwilę będę potrzebował tam iść. I żwirku świeżego dosyp.
– Królewicz mi się, cholera jasna, znalazł – powiedział pod nosem Maciek,
a głośno dodał: – To teraz wreszcie ja sobie zrobię coś do jedzenia, a potem
musimy pogadać.
Ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi, wyglądało na to, że kot uznał, że nie
ma już żadnego istotnego powodu do strzępienia ozora. Najadł się, napił wody,
zostawił Maćkowi w kuwecie śmierdzący prezent i położył się spać na fotelu.
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Mężczyzna jeszcze ponad godzinę obracał w głowie na wszystkie strony to, co
się tego popołudnia wydarzyło. Najchętniej pogadałby z kimś na ten temat. Już
nawet sięgał po telefon, żeby zadzwonić do jednego z kolegów, ale uświadomił
sobie, że jeśli powie komuś, że rozmawia ze swoim kotem, to go wywiozą do
czubków. Może jednak jestem przepracowany, pomyślał, i to wszystko to tylko
wytwór mojej wyobraźni. Sprawdzę wieczorem.
Gdy po kolacji usiadł znowu w fotelu z książką w ręce, na kolana natychmiast
wpakował mu się kot.
– A ty nie możesz się położyć gdzieś indziej? Potem znowu będziesz narzekał.
Rysiek popatrzył na swojego opiekuna uważnie, podrapał się za uchem,
oblizał starannie łapę i odpowiedział:
– Tu mi dobrze. A poza tym faktycznie musimy pogadać!
Zdecydowany ton głosu zwierzęcia rozbawił Maćka.
– Tak? A o czym to niby mamy pogadać, proszę kota? Jeśli sądzisz, że będę ci
myszy przynosił, to od razu zapomnij. Nic z tego!
– Myszy? Chyba zgłupiałeś! – odparł oburzony rudzielec. – Na cholerę mi
mysz? Na razie mnie nieźle karmisz, a zabawek też mam dość. Dziewczynę
byś jakąś sprowadził. Marzy mi się, żeby mnie taką delikatną rączką któraś
pomiziała po futerku i za uszkiem.
Rozmarzony aż przymknął bursztynowe ślepia.
– A to ja ci już nie wystarczam? – zapytał Maciek. Ta sytuacja coraz bardziej
go bawiła.
– Facet, ty to masz łapy jak słoń, a mnie się marzy taki delikatny dotyk,
przytulenie do miękkiej, pachnącej, kobiecej piersi. Bądź człowiekiem, zrób coś!
Ba, sam bym się chętnie do takiej piersi przytulił! Ta myśl, jakoś nie wiadomo
skąd, zakotwiczyła się w głowie mężczyzny. Ale…
– Ale ja nie znam żadnej dziewczyny, nie mam na to czasu, ani ochoty, i nie
zawracaj mi głowy takimi sprawami – odpowiedział na jednym oddechu. – Musi
ci wystarczyć to, co masz, bo…
– Ty mi tu nie ściemniaj! – Kot przerwał nerwowy monolog Maćka. – Obaj
wiemy, jak jest, prawda? Jakbyś tak się tylko trochę rozejrzał i wylazł z tej
swojej skorupy, to zobaczyłbyś, ile jest wolnych dziewczyn, chętnych do krótko –
i długoterminowej znajomości. Wiesz, my koty nie mamy takich problemów. Jak
trzeba, to szybko jakąś chętną znajdujemy. A ty łazisz ciągle sam ze zwieszonym
na kwintę nosem. Jak chcesz, to ci pomogę znaleźć jakąś – jak to twoi kumple
nazywają – fajną dupę?
– Ty, futrzak, nie wyrażaj się! – warknął zaskoczony taką odzywką mężczyzna.
– Po pierwsze nie „dupę”, tylko dziewczynę, a po drugie – ciekawe, gdzie byś ją
chciał znaleźć.

69

– Już moja w tym głowa – odparł zwierzak z cwaniackim uśmiechem na
 ordce. – A teraz chodźmy już spać. Jutro cię obudzę jak zwykle o piątej rano.
m
Tylko w pracy się nie chwal, że masz w domu gadającego kota, bo ja się nie
przyznam i wyjdziesz na idiotę.
– Domyślam się – stęknął zrezygnowany Maciek. – I tak by mi nikt nie
uwierzył. Idziemy spać.
Znów zapanowała zgoda. Człowiek dbał o kota, kot się do niego łasił, witał
go po przyjściu z pracy, ale jakoś obaj nie mieli powodów, a może i chęci, do
rozmowy. Któregoś jednak dnia, gdy opiekun rudzielca wrócił z pracy, nie
został powitany w drzwiach zwyczajowym miauknięciem. Rysiek leżał zwinięty
w kłębek na kocyku i żałośnie jęczał.
– Rysiu, kotku, co ci jest? – Mężczyzna wziął kota na ręce, a ten bezwładnie
przewalał mu się przez dłonie i nie tylko nic nie powiedział, ale nawet
nie mruknął.
– Matko Boska, Rysiek, jedziemy do weta! – krzyknął.
Wyciągnął z szafy kontener transportowy, włożył kota do środka, szybko się
ubrał i po chwili byli już w drodze do zaprzyjaźnionej lecznicy. Warkot silnika
samochodu zagłuszył słowa, które kot wymruczał półgłosem:
– Yes, yes, yes! Dobra nasza!
Po dziesięciu minutach byli już w lecznicy weterynaryjnej, do której Maciek
zazwyczaj zawoził Ryśka na regularne badania i zabiegi. Gdy przyszła ich kolej,
wszedł z transporterem do gabinetu, w którym urzędowała młoda lekarka
o pięknych zielonych oczach i włosach o ciemnokasztanowym kolorze. Lubił
ją, bo zawsze bardzo uważnie badała jego Ryśka, pytała o wszystko i chętnie
udzielała wszelkich wyjaśnień i porad, związanych z opieką nad kotem.
– Dzień dobry, pani doktor – wysapał. – Mamy problem. Coś złego się dzieje
z moim Ryśkiem. Od wczoraj nic nie je, jest osowiały, leci mi przez ręce. Niech
go pani ratuje.
– Dzień dobry, panie… panie Macieju – odpowiedziała lekarka, szczęśliwa,
że dała radę przywołać z pamięci imię mężczyzny. – Zaraz się zajmiemy tym
ślicznym kawalerem.
Alicja Turska pracowała w tej klinice już dobrych kilka lat. Lubiła leczyć
zwierzęta i zajmować się nimi. W jej rodzinnym domu zawsze były psy, koty,
czasem jeszcze jakieś inne pływające czy latające stworzenia. Szczególną
sympatią darzyła jednak koty. Rysiek od początku był jej pacjentem, to
ona postawiła go na nogi, gdy pierwszy raz trafił do lecznicy – zapchlony,
zarobaczony, ze świerzbem w uszach, właściwie ledwie żywy. Cierpliwa terapia,
leki i troskliwa opieka ze strony właściciela sprawiły, że kot się dość szybko
wtedy pozbierał.
Lekarka wyjęła zwierzę z transportera i postawiła na stole zabiegowym.
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– No, pokaż, Rysiu, co to ci się dzieje? – zapytała i zaczęła go
delikatnie obmacywać.
– Nic mi nie jest – mruknął kot pod nosem.
Zaskoczona kobieta podniosła szybko głowę i popatrzyła na stojącego obok
mężczyznę, ale ten milczał. Eee, chyba mi się zdawało, pomyślała. Na wszelki
wypadek jednak poprosiła go, żeby wyszedł do poczekalni i tam zaczekał na
wyniki badania. Gdy zamknęły się drzwi, wzięła słuchawki i zaczęła dokładnie
osłuchiwać swojego pacjenta.
– Hmm, ciekawe – powiedziała półgłosem. – Nic złego tu nie widać. No nic,
kocie, zrobię ci na wszelki wypadek USG brzucha. Najpierw zobaczymy, czy
trzeba ci go ogolić.
Na szczęście brzuszek pacjenta był pokryty na tyle rzadkim i delikatnym
futerkiem, że golenie nie było konieczne. Kot z tak stoickim spokojem poddał się
zabiegowi, że pomoc drugiej osoby przy badaniu okazała się zbędna.
Kobieta bardzo starannie obejrzała narządy wewnętrzne pacjenta, ale nic
nie wskazywało na jakiekolwiek problemy. Zamyśliła się.
– Wiesz co, kocie – stwierdziła, czochrając jego lśniące futro. – Zmierzę ci
jeszcze temperaturę. Dawaj tyłek.
– Nieee, tylko nie tooo! – miauknął Rysiek.
Lekarka gwałtownie się obróciła. Za jej plecami przy biurku pod oknem
siedziała techniczka, porządkując jakieś papiery.
– Teresa – zawołała do niej. – Mówiłaś coś teraz do mnie?
– Ja? Nie! – odparła zdziwiona koleżanka. – Wypełniam zaległą dokumentację.
– Chyba mam omamy – szepnęła do siebie Alicja. Dokończyła szybko badanie,
wzięła Ryśka na ręce, przytuliła i powiedziała:
– Ty to masz szczęście, kocie. Opiekują się tobą jak dzieckiem, co? Ciekawe,
dlaczego tylko twój pan z tobą tu przyjeżdża? Pańcia pewnie obiadki wam
gotuje, co?
W tym momencie uświadomiła sobie, że przecież nigdy nie widziała
obrączki na ręce tego Maćka. Niemożliwe, żeby taki przystojny facet był samotny,
pomyślała. Nie miała jednak zamiaru go o to pytać. Na razie miała uraz do
wszystkich mężczyzn. Nie dalej niż dwa miesiące temu musiała z dnia na dzień
znaleźć sobie mieszkanie po tym, jak jej związek z chłopakiem (na szczęście już
byłym) zakończył się ciężką awanturą, gdy znalazła w szafie schowane przez
niego paczuszki z porcjami amfetaminy. W jednej chwili wszystkie jej marzenia
i plany rozbiły się w drobny mak. Parę dni waletowała u przyjaciółki ze studiów,
potem udało jej się wynająć małe mieszkanie. Teraz brała wszystkie możliwe
dyżury, żeby mieć się za co utrzymać.
– Do kitu takie życie – westchnęła. Jeszcze raz pomiziała kota po karku
i szepnęła mu do ucha:
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– Masz szczęście, Rysiu, nie dość, że masz fajnego pana, to na dodatek nic ci
nie jest.
– Przecież ci to mówiłem.
Tym razem Alicja była gotowa przysiąc, że to zdanie wymruczał kot. Nie,
nie, powiedziała do siebie w myślach. Chyba zaczynam się rozklejać, skoro mam
takie dziwne omamy słuchowe. Z kotem na ręce podeszła do drzwi, uchyliła je
i poprosiła opiekuna do gabinetu. Najpierw rzuciła okiem na jego prawą dłoń.
Sprawdziła, naprawdę nie miał obrączki. Przyjrzała mu się dokładniej. Facet
wyższy od niej o pół głowy, krótkie, prawie czarne, kręcone włosy, starannie
ubrany, ogolony, pachnący sympatycznie jakimiś męskimi perfumami, czyste,
zadbane paznokcie. Nieee, niemożliwe, żeby takie cudo chodziło po świecie
luzem. Opamiętała się.
– Panie Maćku – zaczęła profesjonalnym głosem. – Wszystkie badania
pokazują, że pańskiemu kotu nic nie dolega. Nie pobierałam mu krwi, bo
nie widzę na razie takiej potrzeby. Dam mu teraz na wszelki wypadek coś na
wzmocnienie organizmu, a oboje z żoną musicie przez parę dni starannie Rysia
obserwować, czy nie dzieje się coś złego. Pan pewnie pracuje, ale czy ktoś do
południa może na niego zwracać uwagę?
Przerwała, pochyliła się nad kotem i zapartym tchem czekała na reakcję
mężczyzny. Maciek speszył się po usłyszeniu pytania lekarki. Potrzebował chwili,
żeby pokonać swoje zmieszanie. Podniósł wzrok i dopiero teraz, po raz pierwszy
od czasu, kiedy zaczął przychodzić do niej z kotem, przyjrzał się tej młodej kobiecie. Podobało mu się, jak tuliła do piersi jego rudzielca. Jej bujne, długie do ramion włosy okrywały Ryśka jak puchowa kołderka. Przez moment przemknęła
mu przez głowę myśl: zrobię jej zdjęcie, byłoby piękne ujęcie. Popatrzyli na siebie.
Poczuł, jak zaczyna się rumienić.
– Pani Alicjo, eee… przepraszam, pani doktor, tak się składa jakoś, że nie
mam żony i mieszkamy sami, ja i Rysiek.
– No to musi pan tego Ryśka podwójnie starannie obserwować. – Kobieta
zaśmiała się i dodała: – I niekoniecznie musi pan mówić „pani doktor”,
panie Maćku.
Sprawnym ruchem wsadziła kotu do pyszczka tabletkę, którą ten grzecznie
połknął, włożyła go do kontenera i powiedziała:
– Gotowe. Widzimy się za tydzień. Ale gdyby działo się coś naprawdę złego,
niech pan do mnie dzwoni. – Mówiąc to, podała mu swoją wizytówkę. – Tu ma
pan numer do lecznicy, a poniżej mój prywatny. Rysiek to mój ulubiony pacjent,
więc w nagłym przypadku może pan dzwonić też na moją komórkę.
Skołowany tą sytuacją mężczyzna schował szybko wizytówkę, złapał
kontener z kotem i… już go nie było. Nie minęła minuta, gdy z powrotem
wparował do gabinetu, tym razem bez kota.
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– Przepraszam, pani… Alicjo, ale z roztargnienia ani pani nie zapłaciłem za
wizytę, ani nawet do widzenia nie powiedziałem. Siedziałem już w samochodzie,
kiedy Rysiek pow… miauknął tak jakoś dziwnie, że się opamiętałem i wróciłem.
Przepraszam, nigdy mi się jeszcze coś takiego nie zdarzyło.
Lekarka uśmiechnęła się ciepło (a przynajmniej tak mu się wydawało)
i powiedziała:
– Panie Maćku, przecież wiedziałam, że będzie pan za tydzień, to nie
robiłam z tego problemu, ale miło, że pan wrócił. Za dzisiejszą wizytę płaci pan
siedemdziesiąt pięć złotych.
Maciek uregulował należność, raz jeszcze przeprosił za zamieszanie
i wybiegł, jakby się paliło.
Gdy już wrócili do domu, kot zaraz wziął się za jedzenie. Jego opiekun też
przygotował sobie szybką obiadokolację. Jadł i zastanawiał się nad tym, co się
tego dnia wydarzyło. Coś nie dawało mu spokoju. Gdy skończył jeść, usiadł
w fotelu z kubkiem herbaty w ręce i przywołał kota.
– Rysiek, chodź tu, musimy pogadać.
– Czeeego chcesz – miauknął kot. – Nie widzisz, że jestem zajęty?
– Czym zajęty? Leżeniem? Chodź tu zaraz.
Nie spiesząc się, z prowokacyjnie uniesionym do góry ogonem, Rysiek
przymaszerował do pana i wskoczył mu na kolana.
– Co jest? – mruknął. – Tylko się streszczaj, bo mi się chce spać.
– Słuchaj no, futrzaku – zaczął Maciek. – Co to był za numer z tą twoją
chorobą? Nic ci przecież nie było, prawda? Co ty tu kombinujesz? Mało zawału
nie dostałem, tak się spieszyłem do weta, a okazało się, że pan hrabia wcale nie
jest chory.
– Facet – odparł kot, zaraz po tym jak skończył ziewać. – Pamiętasz naszą
rozmowę sprzed tygodnia o dziewczynach?
– Pamiętam, a bo co?
– No to wbij sobie, palancie, do tego pustego łba, że właśnie ci nagoniłem
dzisiaj fajną laskę. Tylko ja wiem, ile mnie to kosztowało – jęknął. – Ten
termometr do tyłka, fuuuj, obrzydliwa tabletka na koniec i to wszystko, kołku,
z myślą o tobie. Ale powiem ci w zaufaniu: ta Alicja jest super! Stary, jak ona
mnie do siebie tuliła, to szczerze żałowałem, że nie jestem tobą. Ma takie
delikatne dłonie, a wiesz, jak obłędnie pachnie? Nie wiem jak ty, ale ja bym się
z nią szybko dogadał.
– Słuchaj futrzaku, ty mi tu się nie baw w swata, dobrze?
– Maciek, nie bądź burakiem. Jakbym cię w tym samochodzie nie upomniał,
to byś pojechał bez płacenia, tak? To nie próbuj mi opowiadać bajek, że ci nie
wpadła w oko. Dałeś plamę, ale możesz to obrócić na swoją korzyść, tylko musisz
się, do cholery, sprężyć!
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Do mężczyzny dopiero teraz dotarło, że Alicja faktycznie wywarła na nim
wrażenie. Dzisiaj, pierwszy raz odkąd tam chodził z kotem, popatrzył na nią
jak na kobietę. Ten wstrętny futrzak ma rację, pomyślał, to ładna, sympatyczna
dziewczyna. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Ale o co temu rudemu chodzi
z tym sprężaniem?
– Rysiek, a co ty masz na myśli, mówiąc o sprężaniu?
– Oj, Maciek, Maciek, tobie to trzeba wszystko detalicznie klarować jak
durnemu psu. Masz doskonałą okazję, żeby jej wręczyć kwiaty w ramach
przeprosin za tę gafę. Tym ją na bank kupisz. Na kwiaty nie ma mocnej kotki…
chciałem powiedzieć, dziewczyny. No, a potem zaproś ją na kawę do jakiejś
sympatycznej knajpki. Raz, drugi, potem ja mogę znowu zachorować. Akurat
wtedy, jak będziesz z nią umówiony, no i wiesz, zadzwonisz, że nie możesz
przyjść, bo ja coś niedomagam, ale żeby może ona wpadła, to przy okazji zobaczy,
co mi jest, zaoferujesz się, że możesz nawet po nią pojechać. Kurde, tobie to
trzeba wszystko tłumaczyć jak dwumiesięcznemu kociakowi. Beze mnie to byś
chyba do śmierci kawalerem został. A teraz daj mi już spokój. Nagadałem się na
cały następny tydzień. Idę spać i ty też idź, bo jutro jak zwykle pobudka o piątej.
Rysiek zeskoczył Maćkowi z kolan i statecznie pomaszerował do swojego
legowiska. A jego pan miał teraz naprawdę o czym myśleć.
Przez kilka następnych dni zastanawiał się nad tym, co mu powiedział kot.
No niby to nic wielkiego kupić niedużą wiązankę i dać tej wetce w ramach
przeprosin, ale… Ale co, jeśli nie przyjmie albo go wyśmieje? W kwestiach
męsko-damskich był zielony jak trawa na wiosnę, a na dodatek nie miał się kogo
poradzić. W dniu poprzedzającym wizytę kontrolną u pani weterynarz, zasiadł
wieczorem w fotelu i kolejny raz analizował tę sytuację na głos. W końcu doszedł
do wniosku, że jednak nie zrobi nic. Po prostu uda, że ostatnim razem nic się
nie wydarzyło. Kot, który już nie mógł słuchać tego jęczenia swojego opiekuna,
wyprychał ze swojego legowiska: „Głupek!” i obrócił się na drugi bok.
Faktycznie, następnego popołudnia Maciek nie kupił żadnych kwiatów.
Zapakował kota do kontenera, wsadził do samochodu i ruszył do lecznicy.
Po chwili ciśnienie podniósł mu głośny wrzask zwierzęcia.
– Zatrzymaj się, idioto! I to już!
Odruchowo wjechał na najbliższe miejsce parkingowe i zatrzymał samochód.
– Rysiek, zwariowałeś? – zapytał zdenerwowany. – Czego się wydzierasz?
– Wysiadaj, kołku, i zapieprzaj do tej kwiaciarni na rogu po kwiaty, bo jak
nie, to ci narobię w lecznicy takiego wstydu, że pożałujesz. No, bieg widzę!
Maciek uznał, że jednak lepiej będzie narazić się samemu na śmieszność, niż
być świadkiem tego, co może wymyślić ten kocur nie z tego świata. Niechętnie
wysiadł i z miną idącego na ścięcie skazańca, poszedł do kwiaciarni. Kobieta
stojąca za ladą, widząc faceta, który wszedł z nietęgą miną i niepewnie rozglądał
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się po wnętrzu, pomyślała w pierwszej chwili, że pewnie chce wiązankę na grób.
Zagadnęła go poważnym głosem:
– Dzień dobry, czego pan potrzebuje? Jakaś smutna okazja, co?
Mężczyzna dopiero teraz zorientował się, że ma grobową minę i spróbował
się uśmiechnąć.
– Nie, nie smutna, raczej nietypowa i nie bardzo wiem, co kupić – odparł.
– No to może jakoś pomogę panu wybrać? – zaproponowała kwiaciarka. –
Co to za okazja? Oświadczyny może?
– Nie, nie – zaprotestował gwałtownie. – Raczej przeprosiny czy coś
w tym rodzaju.
– Ooo, to musiał pan zdrowo narozrabiać, skoro wszedł pan tutaj z taką
zmartwioną miną. – Kobieta roześmiała się. – Same kwiaty mogą nie wystarczyć.
Może do tego jakiś gustowny drobiazg, co? Mam tu niezły wybór, niech
pan spojrzy!
Maciek szybko omiótł wzrokiem półki z bibelotami i innymi drobiazgami.
Potrząsnął przecząco głową i stwierdził:
– Nie, dziękuję. Niech mi pani zrobi taką niewielką, nie nadmiernie
wyszukaną wiązankę i to wystarczy.
– Dobrze. A z jakich kwiatów ta wiązanka ma być? Jednolita czy mieszana?
– O matko! – jęknął speszony. – Nie znam się na tym, niech pani przygotuje
taką… taką, jaka by się pani podobała, jaką by pani sama chciała dostać. Byle nie
za dużą, wystarczy pięć sztuk.
Po chwili kwiaciarka wręczyła mężczyźnie ładny bukiecik pięciu świeżych
frezji, związany gustowną wstążką, skasowała należność i na koniec
z uśmiechem powiedziała:
– Powodzenia. Na pewno będą się jej podobać!
Maciek wyskoczył z kwiaciarni jak oparzony, szybko wsiadł do samochodu
i ruszył z piskiem opon. W tym momencie z tylnego siedzenia dobiegło
go mruczenie:
– Ładnie te kwiaty pachną. Założę się, że to nie ty je wybierałeś. I pamiętaj,
zachowuj się u tej Alicji jak facet! Żebyś mnie nie skompromitował!
Po kilku minutach byli już pod lecznicą. Chciał zostawić kwiaty w samochodzie,
ale kot tak na niego wrzasnął, że potulnie wziął je ze sobą. Z ulgą zauważył, że
poczekalnia była pusta. Całe szczęście, pomyślał, nikt się na mnie nie będzie gapił.
Po paru minutach z gabinetu wyszła kobieta z małym yorkiem na rękach, a ze
środka rozległ się głos lekarki:
– Proszę następną osobę! Z drżącym sercem i grobową miną wziął w jedną
rękę kontener z kotem, w drugą kwiaty, i ruszył do gabinetu. Z trudem dosłyszał
jeszcze uwagę Ryśka:
– Nie krzyw się, kołku!
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Alicja uśmiechnęła się, widząc Maćka wkraczającego do jej królestwa.
Nie uszło jej uwagi, że tym razem był wyjątkowo starannie i elegancko ubrany,
przez co wyglądał bardzo oficjalnie. Pewnie się potem gdzieś wybiera z wizytą,
pomyślała. Mężczyzna postawił kontener na stole, chrząknął i niepewnym
głosem, lekko się zacinając, powiedział na jednym oddechu:
– Dzień dobry, pani Alicjo, poprzednim razem zachowałem się jak
niewychowany gbur, raz jeszcze chcę panią przeprosić i proszę przyjąć ten
drobiazg. – To mówiąc, wysunął zza pleców rękę z bukietem frezji.
Kobieta nie kryła zaskoczenia. Tego by się w życiu nie spodziewała.
Speszyła się.
– Panie Maćku, dziękuję, ale to nie było konieczne. Powiedziałam panu
przecież, że nic się nie stało. Ale… jak się pan domyślił, że lubię frezje? To bardzo
piękny bukiecik! I jak cudnie pachną! Dziękuję! Zaskoczył mnie pan, nie wiem,
co powiedzieć. Nie wiem też, czy powinnam je przyjąć.
– Pani Alicjo, przecież to nic wielkiego – przerwał jej wywód. Ulżyło mu,
bo zauważył, że kwiaty były dobrym pomysłem i że ta młoda kobieta jakoś tak
inaczej, cieplej, na niego popatrzyła. – Umówmy się, że to są kwiaty od mojego
Ryśka, dobrze?
– Dobrze! – Roześmiała się. Facet umie elegancko wybrnąć z sytuacji,
pomyślała. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie spróbowała dowiedzieć się więcej.
Z filuternym uśmiechem zapytała go:
– Panie Maćku, a jest pan pewien, że te kwiaty były dla mnie? Widzę, że pan
tak elegancko ubrany, to od razu pomyślałam, że pewnie na jakąś randkę się pan
wybiera i stąd ten bukiet.
– Nie, nie – zaprzeczył gwałtownie. – Żadna randka, a te kwiaty kupiłem
naprawdę z myślą o pani.
W tym momencie z kontenera dobiegł jego uszu znajomy syk:
– Yes, yes, yes!
Alicja wykorzystała okazję, żeby odwrócić uwagę od siebie, otwarła kontener
i wzięła kota na ręce.
– Noo, cześć, Rysiu – powiedziała. – Chcesz, żeby zająć się tobą, tak? No i jak
się czułeś przez ten tydzień, co?
Kocur w ostatniej chwili ugryzł się w język. Jeszcze za wcześnie, by się
ujawniać, pomyślał. Otarł się jedynie futrem o dekolt kobiety. Wzdrygnęła się,
bo ta kocia pieszczota wywołała w jej ciele niespodziewaną, acz miłą reakcję.
Uśmiechnęła się, popatrzyła w kocie oczy, potem przeniosła wzrok na mężczyznę
i powiedziała:
– Ale z ciebie pieszczoch i podrywacz, panie Ryszardzie, no, no! Aż mi żal, że
nie jesteś moim kotem.
– Wszystko przed tobą – zamruczało jej w uszach.
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Zdezorientowana postawiła kota na stole i zwróciła się do Maćka:
– To jak się nasz pacjent zachowywał przez ten tydzień?
– Wie pani co, to jest chyba cholerny symulant. Wygląda na to, że nic mu
nie było, co mnie cieszy. Ale jeszcze bardziej cieszy mnie to, że dzięki temu
futrzakowi miałem okazję podarować pani dzisiaj te kwiaty.
Wziął głęboki oddech, zawahał się, upewnił się, że w gabinecie są sami
i po chwili postanowił jednak pójść za ciosem.
– Pani Alicjo – zaczął nieśmiało. – W zasadzie to chciałem zaprosić panią
na przeprosinową kawę, ale nie wiedziałem, jak by pani zareagowała, więc
kupiłem tylko kwiaty.
Coraz bardziej zaczynał się jej podobać ten nieśmiały facet. A, co mi tam,
pomyślała i uśmiechając się, wypaliła:
– To najlepiej po prostu się przekonać.
***
Pięćdziesięcioletnia kobieta odgarnęła z twarzy kosmyk siwiejących, niegdyś
kasztanowych włosów i mocniej wtuliła się w tors mężczyzny.
– Maciek – zaczęła mówić z niewielkim wahaniem w głosie. – Pamiętasz
Ryśka, tego gadającego kota? Dziwne, ale każdy następny kot, którego mieliśmy
potem w domu, był po prostu tylko kotem.
– Alu, kochanie, jak miałbym go nie pamiętać? – odparł. – Przecież to dzięki
niemu cię poznałem. Długo mi nie wierzyłaś, że Rysiek rozumie ludzką mowę
i potrafi mówić. Gdyby mnie wtedy nie zmobilizował, to nie bylibyśmy dzisiaj
razem. Ja bałem się mówić ci o tym, że mamy gadającego kota, żebyś mnie nie
wyśmiała, i czekałem, aż sam się do ciebie odezwie.
– Wiesz, ale długo nie mogłam pojąć, dlaczego tyle czasu nic do mnie
nie mówił?
– Bo Rysiek gadał dopiero wtedy, kiedy uznał, że nie ma wyjścia i musi
się odezwać.
– Hmm, chyba masz rację, mężu. Pamiętam, kiedy pierwszy raz powiedział coś
wprost do mnie. To było wtedy, jak mieliśmy tymczasowo pod opieką taką chorą
kotkę. Długo nie wiedziałam, co jej jest. Dopiero gdy Rysiek mi kiedyś powiedział:
„Słuchaj, Ala, ona mi powiedziała, że połknęła kawałek sznurka. Była bardzo
głodna, a sznurek tak pachniał szynką, że go połknęła bez zastanowienia”.
Po chwili dodała:
– Początkowo zgłupiałam, ale szybko do mnie dotarło, że Rysiek chyba już
wcześniej do mnie coś mówił. Pierwszy raz wtedy, gdy z nim przyszedłeś, bo niby
był chory. No i faktycznie, zrobiłam tej kotce zdjęcie rentgenowskie i dopiero
na powiększeniu zobaczyliśmy, że ten kawałek sznurka utknął jej w jelicie.
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Rysiek
Na szczęście obeszło się bez operacji i szybko doszła do siebie. Szkoda, że już
Ryśka nie ma z nami, co nie?
– Ano, szkoda, szkoda. Był z nami siedemnaście lat, prawda? A pewnie teraz
w swoim kolejnym życiu pomaga komuś innemu pokonać nieśmiałość, tak jak
pomógł mnie.
– No, może masz rację. Jeśli to prawda, że koty mają siedem żyć, to jeszcze
kilkorgu ludziom pomoże. Tylko, Maciek, wiesz, nie chwalmy się naszym
dzieciom, że mieliśmy kiedyś gadającego kota. Pomyślą, żeśmy oboje zwariowali.
– Dobrze, kochanie. To będzie nasza słodka tajemnica – odpowiedział,
przytulił żonę i miękką, szpakowatą brodą przejechał po jej odkrytej szyi
i dekolcie.
– To może jeszcze zamruczysz? – zapytała. I oboje się roześmiali.

Janusz Muzyczyszyn
Poeta, prozaik, redaktor. Urodzony w 1948 roku w Siemianowicach Śląskich.
 merytowany inżynier metalurg, który całe życie zawodowe przepracował jako
E
informatyk. Debiutował zbiorem wierszy pt. Dziewczyny, kobiety, czas (2016), jego kolejne
utwory ukazały się w antologii pt. Wiersze sercem pisane (2017), zaś w roku 2018 wydał
zbiór zatytułowany Myśli słodkie, gorzkie. Pamiętam cię jutro to jego trzeci samodzielny
tom poezji wydany własnym nakładem w roku 2020. Pierwszą wydaną powieścią autora
był Mój drugi brzeg (2019), w styczniu 2020 roku do księgarń zawitała następna, D
 roga 88,
a już w listopadzie tegoż roku trzecia z kolei powieść Zapomniany pamiętnik. W swoich
powieściach i opowiadaniach autor skupia się na tematyce obyczajowej. Oprócz pisania
własnych utworów Janusz Muzyczyszyn na zlecenia wydawnictw i osób prywatnych
redaguje teksty literackie, głównie powieści. Pisarz na co dzień prowadzi blog kulturalny
dostępny pod adresem: www.muzyczyszyn.pl.
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Pierwsze przenosiny
Sławomir Dębski
21 czerwca 2019 – 21 czerwca 1944
Adrenalina uwolniona z nadnerczy przygotowała już organizm do stawienia
czoła niebezpieczeństwu i przyspieszyła akcję serca. Stawiam pierwszy krok:
schylam się pod rozłożystą gałęzią i dotykając kory, czuję jej chropowatość
i wilgotny chłód dębu. Drugi krok: przeciskam się przez rozłupany piorunem
pień. Następny i… stopa trafia w próżnię. Opada w dół i mam wrażenie, jakbym
schodząc, pominął dwa stopnie. Spadam, przemyka myśl jak błysk. Tylko nadal
nie tracę… równowagi. Szukam gruntu, szukam jakiegoś oparcia. Za chwilę,
odwrócony o sto osiemdziesiąt stopni, odczuwam rzeczywistość w zwolnionym
tempie. Zamykam oczy i wrażenie totalnego chaosu mija. Jestem w innej
przestrzeni, z innym zapachem powietrza i nie czuję smogu. Podnoszę powieki.
Stoję w wysokiej trawie, która tańczy, wiruje poruszana przez powiewy wiatru.
– Mateuszu, gdzie jesteś?
Cisza, żadnej odpowiedzi. Tylko szelest i szmer roślin w parku. Jestem sam,
nie wiem, co się stało z Mateuszem, który powinien być tuż za mną. Na szczęście
w pobliżu nie ma żadnego hitlerowskiego patrolu. Przykucnąłem, odchylam
połę marynarki, patrzę na tarczę zegarka, dwie minuty po północy. Na kryjówkę
wybieram najbliższe, najgęstsze zarośla. Światło księżyca srebrnymi łuskami
pada na czerń parku. Ciszy letniej nocy nie zakłóca najmniejszy dźwięk. Czuję
odurzającą woń kwitnącej czeremchy. Poczekam, świt za niecałe cztery godziny,
teraz są najkrótsze noce w roku.
W prowizorycznej kryjówce dotrwałem do szóstej rano – to koniec godziny
policyjnej. Wstając, wycieram o spodnie spocone ze zdenerwowania dłonie.
Ostrożnie się rozglądam. W parku nie ma żywej duszy, a poranek w środę
dwudziestego pierwszego czerwca czterdziestego czwartego roku, rozpoczyna
się tysiącami słonecznych promieni, które przebijają się przez gęstwinę konarów
i liści drzew. Patrzę na niebo, wiatr delikatnie dmucha w białe obłoki na błękicie.
Oglądając w sieci mapę z czasów okupacji, widziałem, że to bardzo blisko,
dystans do przejścia wynosi niecałe dwa kilometry. Jednak dziś z napięcia
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cały drżę. A może nie ryzykować? Po raz kolejny nerwowo rzucam okiem na
wskazówki, jest dziesięć minut po szóstej. Powoli ruszam ku bramie prowadzącej
do wyjścia z parku. Przechodząc przez nią, nadal walczę z własnymi
wątpliwościami, ale zdecydowanym krokiem idę w kierunku najbliższych
zabudowań. Dochodząc do nich, mijam zaimprowizowany kram siwiutkiego
staruszka, który przy wejściu do bramy rozkłada przeróżne przedmioty do
sprzedaży. Na porwanym kawałku koca i gazetach piętrzą się pordzewiałe
klucze, odważniki, łańcuchy, gwoździe przeróżnej wielkości, które sprzedawca
systematycznie układa w jednakowe stosy.
– Pochwalony, dziadku – mówię.
– Na wieki wieków – odpowiada bezzębnymi ustami, później mruczy coś
niezrozumiale i dziwnie potrząsa siwą głową.
Po chwili przemyka turkocąca dorożka z dwiema kobietami i mężczyzną.
Mężczyzna, w oliwkowym mundurze Wehrmachtu z zielonym kołnierzem
i ręcznie szytym orłem, rechocze na całą ulicę. Kobiety towarzyszące oficerowi
ubrane są w eleganckie kostiumy – ta bliżej w błękitny z narzuconym niedbale
szalem z lisa, a druga ma na sobie żakiet w pudrowym różu. Na głowach obie
mają asymetrycznie założone kapelusze. Starają się wtórować mężczyźnie, ale
to ledwie widoczne grymasy uśmiechów.
Przechodzę obok budynków z podziurawionymi i odpadającymi tynkami,
dotykam palcami resztek porwanych ogłoszeń. Moją uwagę przykuwa
kolorowy plakat, na którym hitlerowski żołnierz z wycelowanym automatem,
stopą przygniata gardło czerwonego monstrum. Napis głosi: „W walce
z bolszewizmem tylko żołnierz niemiecki Wybawcą Europy”. Na wielu domach
widać ślady zacieków i zawilgoceń, a nieliczne rynny są tak skorodowane, że
w każdym momencie grożą oderwaniem. Zaskakuje mnie to, że na ulicy nie leżą
żadne papiery, butelki czy śmieci.
Po następnych kilkunastu minutach docieram do celu, spoglądam na
tabliczkę numer dwadzieścia sześć. Już mam wejść, ale… decyduję, że zajrzę
na Rynek Główny. Tyle razy, zachwycony, oglądałem ścisłe centrum miasta – na
szkolnych wycieczkach czy prywatnych wypadach ze znajomymi i Agnieszką.
Pamiętam Kraków z dwudziestego pierwszego wieku, a teraz mogę zobaczyć,
jak wygląda w czasie hitlerowskiej okupacji. W tych tragicznych latach jest
jedynym miastem w Generalnej Guberni, gdzie Niemcy kończą przedwojenne
budowy. Nieprzypadkowo zostało wybrane na stolicę tworu, jakim jest
Generalne G
 ubernatorstwo.
Ulica zapełnia się coraz większą liczbą przechodniów, rowerzystów, co
jakiś czas przejeżdża dorożka czy pojedynczy samochód. Przyspieszam kroku.
Mikołajska, na której w tej chwili się znajduję, zakręca delikatnym łukiem
w lewo. Po następnych dwóch minutach skręcam w prawo, mijając ulicę
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Sławomir Dębski
Szpitalną. Widzę już wieże bazyliki strzelające w przestworza nieba.
Tętno przyspiesza. Nie wiem, czy przyczyną jest szybki marsz, czy może to
moje emocje związane z tym, gdzie jestem. O rany, nie, gdzie jestem! Tylko, kiedy
jestem! Dociera to do mnie nagle ze zdwojoną siłą.
Po lewej to… Bazylika Mariacka… jeszcze kilka kroków i widzę… Rynek
Główny w czasie okupacji.
A raczej „Adolf Hitler Platz”, co oznajmia wielki napis umieszczony na
arkadach sukiennic. Zatrzymuję się i oglądam skąpaną w promieniach
słońca soczystą zieleń drzew, rosnących obok sukiennic. Cały plac zatopiony
w jasnym blasku, a nad nim faluje chmura stalowoszarych gołębi. W głębi
dostrzegam zniszczony przez okupantów pomnik Adama Mickiewicza. W latach dwutysięcznych nasz narodowy wieszcz znów dumnie stoi na postumencie,
a poniżej znajdują się c ztery alegorie: „Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja”.
Pięć kobiet rozstawiło swój kram z koszami świeżych owoców i warzyw,
przybrudzonych ziemią. Kosze pełne są lekko zarumienionych jabłek,
pomarańczowo-żółtych główek gruszek z brązowymi piegami, kształtem
przypominających żarówki. Obok uwite girlandy z zaplecionego czosnku oraz
stosy ziemniaków o różnych wielkościach bulw i fakturach skórki. W wyobraźni
czuję smak tego bogactwa, aż ślina cieknie. Obok nich zatrzymała się kupująca
czterdziestokilkuletnia kobieta, od stóp do głów ubrana na czarno. Niedawno
musiała stracić kogoś bliskiego.
Handlarki noszą białe nakrycia na włosach, wszystkie są w spódnicach, a ta
stojąca najbliżej na ramiona ma narzucony kraciasty koc. Jedna z nich w ten
czerwcowy poranek jest boso, a do czoła przyłożyła lewą dłoń osłaniając się
od słońca.
Idąc dalej, mam widok na wylot ulicy św. Jana i gmach Feniksa, jak mówiono na Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie Feniks. To, co od razu rzuca
się w oczy, to dwa maszty sięgające na wysokość trzeciego piętra, każdy ze
zwisającymi pionowo czerwonymi flagami ze znakiem swastyki. Umieszczono
je również we wszystkich oknach pierwszego piętra. Sam dach przeszklonego
budynku także zwieńczał symbol hitlerowców.
Za sobą słyszę dziwny klakson samochodu wjeżdżającego w ulicę św. Jana
i charakterystyczny odgłos opon na kocich łbach. Odskakuję na chodnik. Pod
nogami nie ma nawet śladu betonu, wszędzie bruk. Jest już bardzo ciepło, ale
jednocześnie na skórze policzków czuję przyjemny powiew letniego wiatru.
Mijam trzy czarne dorożki czekające na klientów. Chude, zaniedbane konie
i trzej tak samo wychudzeni powożący. Czekając na zarobek, żaden z nich nie pali
papierosa, nie rozmawiają, stoją wyprostowani u boku swoich zwierząt, wzrok
mają wbity pod nogi. Jeden z nich delikatnie klepie zad kasztanowatego ogiera.
Na balkonie jednej z kamienic stoi dwóch młodych esesmanów. Fotografują
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żebraka, który kuśtykając próbuje dostać się po plaster boczku, rzucony przez
nich z wysokości. Lodowaty dreszcz przenika moje ciało.
Ratusz miejski to nie jest samotna wieża, którą znam z lat dwutysięcznych,
ale bryła otoczona zabudowaniami z mniejszą kilkupiętrową wieżyczką.
Kieruję się w stronę bramy Floriańskiej ulicą o tej samej nazwie. Środkiem, ze
świdrującym zgrzytem, wolno toczy się granatowy tramwaj z jasnokremowymi
obramowaniami okien. W czasach współczesnych nie ma tutaj nawet śladu szyn.
Gdy mnie mija, spoglądam na twarze jadących. W oczach tych ludzi widzę jedynie pustkę i brak nadziei. Jak bardzo różnią się od zapatrzonych w smartfony
pasażerów żyjących kilkadziesiąt lat później.
Kieruję się na wprost, jednak przy bramie zauważam stojący patrol
niemieckich żołnierzy. Jeden z nich sprawdza kenkartę drobnej kobieciny
w znoszonym do ostateczności, lichym ubraniu i narzuconym na głowę, mimo
ciepłego poranka, białym szalu. Drugi celuje karabinem w legitymowaną.
Słysząc obcesowe i ponaglające słowa hitlerowców, zawracam w kierunku
bazyliki, a następnie udaję się do celu mojej wyprawy. Zerkam na mijających
mnie ludzi i zdaję sobie sprawę, że jestem jedyną osobą w całym okupowanym
mieście, która nie nosi nakrycia głowy. Czuję się nieswojo.
W jednej z wersji planu przygotowanego z Mateuszem mamy przybyć do
okupacyjnego Krakowa jako niemieccy oficerowie. Z perfekcyjną znajomością
języka zapewni nam to większe bezpieczeństwo, ale jak przekonać zaszczutą
Zuzannę do naszych wskazówek? Widząc mundury Wehrmachtu, za żadne
skarby nie da wiary ani jednemu słowu, które wypowiemy.
Wreszcie jestem z powrotem na Mikołajskiej 26. Tutaj ukrywa się legenda przedwojennej poetyckiej cyganerii, Zuzanna Ginczanka. Ukrywa się
po donosie, jaki złożyła Chominowa, gospodyni kamienicy, w której Zuzanna mieszkała we Lwowie. Donos poetka upamiętniła w pełnym goryczy i żalu wierszu „Non omnis moriar”, jednym z najbardziej przejmujących
świadectw cierpienia Żydów, jaki powstał w polskiej literaturze.
Non omnis moriar – moje dumne włości,
Łąki moich obrusów, twierdze szaf niezłomnych,
Prześcieradła rozległe, drogocenna pościel
I suknie, jasne suknie pozostaną po mnie.
Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica,
Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera,
Chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla,
Donosicielko chyża, matko folksdojczera.
To jedyny wiersz, który napisała od wybuchu wojny.
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Po przyjeździe Zuzanny do Krakowa, trzy miesiące wcześniej, Gestapo
aresztowało jej męża. Gryps wysyłany z więzienia zdradził jej adres
i to doprowadziło hitlerowców do kryjówki najbardziej zdolnej poetki
dwudziestolecia międzywojennego.
Rozglądam się po ulicy, jeszcze wczoraj oglądałem to samo miejsce.
Wczoraj, czyli siedemdziesiąt pięć lat później, stoi w tym miejscu żółta,
dwupiętrowa, profesjonalnie odnowiona kamienica z pięknymi, brązowymi
drzwiami i stolarką okienną. Dalej, po prawej stronie, znajduje się jasnozielony budynek hotelu turystycznego Wit Stwosz. A po sąsiedzku, pod numerem
dwadzieścia cztery, Black Galery Pub. Za czasów okupacji, mimo zachowanych
brył budynków, wygląda to zupełnie inaczej. Ulica jest naznaczona szarością
i ułomnością, okna i drzwi uszkodzone i zaniedbane, odpadające tynki
z pajęczyną następnych pęknięć.
Wchodzę do klatki schodowej. Wita mnie złamana poręcz leżąca na
wysokości kolan. Na ścianie, przy stopniach, widzę pęcherze i odchodzącą szarą
farbę, która uwidacznia czarny nalot wilgoci. Nie znam numeru mieszkania,
ale doskonale wiem, co mam robić. Stąpając po drewnianych schodach, zanim
docieram na pierwsze piętro, głośno szuram butami i wesoło pogwizduję.
Cały rytuał powtarzam na drugiej kondygnacji. I… wtedy delikatnie uchylają
się drzwi pod numerem pięć. Doskakuję do wejścia w momencie, kiedy szczupłe
dłonie zamierzają zamknąć drzwi z powrotem.
– Jestem od pani męża, przychodzę z pomocą – mówię w ciemność i wślizguję
się przez pozostawioną szparę.
Mimo wczesnych godzin porannych i słonecznego dnia, w środku panuje
półmrok i zaduch, potworny fetor. Jednopokojowe mieszkanie wygląda
przygnębiająco i strasznie. Całe umeblowanie to stół z dwoma krzesłami i łóżko
z pomiętą i zbutwiałą pościelą, na której są resztki jakiegoś pudru i okruchy
ciemnego chleba.
Natomiast ukrywająca się Zuzanna wygląda zjawiskowo. Siedemdziesiąt lat
później nie schodziłaby z okładek czasopism, a na Pudelku i innych portalach,
codziennie oglądalibyśmy jej podobiznę. Jest wysoką, szczupłą kobietą o figurze
modelki, co podkreśla biała sukienka w całości zapinana na czarne guziki. Jedną
tęczówkę ma niebieską, drugą oliwkową i lśniące, czarne warkocze opadające
prawie do kolan. Jednak gdy podchodzę bliżej, widzę zszarzałą cerę, która nie
oglądała od wielu dni promieni słońca, dziwną chudość twarzy z niezdrowymi
wypiekami i popękanymi naczynkami na policzkach. W niespokojnych oczach
widać przerażenie.
– Proszę się nie bać, pani Zuzanno. Jestem delegatem Armii Krajowej do
pomocy ukrywającej się ludności.
– Nie, proszę do mnie nie podchodzić! – odpowiada, zaskoczona i wystraszona.
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Do tego łapie ją nagły atak kaszlu.
Zatrzymuję się, na stole widzę zeszyt i mnóstwo kartek zapisanych
odręcznym pismem.
– To pani wiersze?
– Tak, interesuje się pan poezją?
– Tak, jestem pani fa…, to znaczy, chciałem powiedzieć, że znam pani tomik
wierszy wydany przed wojną. Ten o Centaurach.
– Jeśli spodobał się panu to bardzo mi miło, szanowny panie. – Pada
odpowiedź zabarwiona charakterystyczną dla tamtych czasów uprzejmością.
– Jest wspaniały, pani Zuzanno. Czy mogę rzucić okiem? – Jednocześnie
pokazuję stół z niedbale porozrzucanymi kartkami.
– Nie wszystkie są skończone, wiele poprawiam, będąc tutaj w Krakowie. Ale
proszę, niech pan czyta.
Opuszkami palców chwytam pierwszą stronę. Jest przybrudzona, z rogiem
zawiniętym do góry. Czuję chropowatość papieru, na którym ołówkiem zapisano
strofy poezji. Niektóre zdania są kilkukrotnie przekreślone, a pewnie z powodu
braku gumki, słowa próbowano wytrzeć palcem. Świadczy o tym fragment
przetartej i pomarszczonej kartki.
Wzruszony czytam:
Kreślą się żółte gwiazdy
sentymentalną lirą –
Artemis biała i smukła
w księżyca przegląda się lustrze –
taki już gwiezdnych przeznaczeń
tajemnie zapadł wyrok:
nic cię nie może zbawić,
nic cię nie może ustrzec:
zdychasz, stara Europo,
patosem brzękniesz jak trup,
„o Francjo, – o Anglio, – o Niemcy, – o Litwo!!!
– Wszyscy znają jeden pani wiersz napisany kilka lat temu, a tutaj jest… –
Znów pokazuję zapisane wiersze leżące na stole. – …tutaj jest kilka tomików.
– Pewnie tak – odpowiada niepewnie.
Biorę do ręki przybrudzoną fotografię. Widzę na niej rozświetlony
promieniami słońca sad. Zuzanna jest w słomkowym kapeluszu, w długiej
sukience w kwiaty, a poniżej jej przyjaciółka, krótkowłosa blondynka w szortach
i koszulce bez rękawków. Zdjęcie dziewcząt jakich miliony, tylko to jest z roku
1933, jak odczytuję zapisaną datę na odwrocie fotografii.
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– To w Równem, z Blumką. Miałyśmy wtedy po szesnaście lat i byłyśmy takie
szczęśliwe – mówi Zuzanna.
Moja ciekawość i zachwyt nad poezją, uspokajają ją. Jej emocje z każdą
chwilą łagodnieją. Zaczyna mówić, a ja słucham o ogromnym, przerażającym
strachu, który jest z nią codziennie od świtu do zmroku.
– Całe dnie jedynym moim zajęciem jest nasłuchiwanie kroków na korytarzu,
czy już idą po mnie. A do tego najgorsze były zimne wiosenne miesiące tego
roku. Większość czasu spędzałam w łazience, gdzie zainstalowano dopływ gazu.
Tam jest cieplej i dlatego często spałam w wannie.
– Zuzanno, to jest oryginalne świadectwo chrztu i przygotowana dla pani
kenkarta na nowe nazwisko. Od dzisiaj nosi pani nazwisko Maria Kowalska. –
Przez chwilę ujrzałem na jej wargach mgiełkę uśmiechu.
Ogląda dokumenty dla niej przygotowane i uczy się nowego życiorysu.
– Co ja właściwie mam zrobić? Strasznie się boję! I nigdy nie przestanę się
bać! Ten lęk jest we mnie w każdej chwili. – Mówiąc to, siedzi na brzegu łóżka,
nogi podciągnięte do brody, ręce przytrzymują łydki, a przechyloną głowę
trzyma na kolanach.
– Proszę mi zaufać. Proszę.
– Zaufać? Od miesięcy usiłuję ratować pozory normalnego życia, narzucając
sobie ścisły reżim mniej lub bardziej fikcyjnych zajęć. Jedno z nich to…wie pan,
każdy dzień zaczynam od opisu poranka. Dzień w dzień piszę te same zdania. –
Cicho łka. A ja oglądam ten ból.
– Zuzanno, od dziś wszystko się zmieni. Plan mam przemyślany
w najdrobniejszych szczegółach. Za kilka godzin uda się pani do punktu
kontaktowego w zakładzie fryzjerskim. Wejdzie tam pani na parę minut przed
zamknięciem. Może pani rozmawiać tylko z właścicielką, panią Franciszką,
która skontaktuje panią z człowiekiem o pseudonimie Obłaz. Wyjawi mu pani,
kim jest naprawdę i przekaże gotówkę i te monety. – Pokazuję zwinięty plik
banknotów wraz z połyskującymi krążkami z cennego kruszcu.
Wtedy na ulicy słyszymy syrenę i pisk hamujących aut. Zaniepokojony
podbiegam do okna, ostrożnie odsuwam grube zasłony i wyglądam na zewnątrz.
Przed kamienicą zatrzymały się dwa pojazdy. Jeden z nich to czarny citroen
BL. Świetnie trzyma się drogi i jest ulubionym środkiem transportu Gestapo.
Za kilka lat równie chętnie będzie z niego korzystać UB. Z citroena wychodzą
dwaj wysocy i szczupli mężczyźni w szarych mundurach, których na co dzień
używają funkcjonariusze SS. Mundury mają wykładane kołnierze, koszule
w kolorze khaki i czarne krawaty. Jeden z nich jest w stopniu podoficera,
natomiast drugi, wyższy o jakieś pół głowy, ma stopień SS-Obersturmführer.
To oficer w stopniu porucznika. Obydwaj na lewych rękawach mają przyszyte
romby z inicjałami służby bezpieczeństwa SD. Z drugiego pojazdu, budy – jak
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nazywano samochody ciężarowe – sprawnie wyskakują żołnierze żandarmerii.
Odsuwam się od okna, patrzę na Zuzannę.
Blada jak opłatek, cała drży. Podchodzę i przytulam ją tak, jakbym mógł
w tym momencie wynagrodzić jej tygodnie i miesiące cierpień, a teraz ochronić.
Włosy Zuzanny pachną liliami.
Przytuleni, a może przyczajeni jak ranne zwierzęta, nasłuchujemy walenia
w drzwi mieszkań na niższych kondygnacjach. Z korytarza dochodzi do nas
upiorny skowyt młodej kobiety, który urywa się nagle. Nieubłagalnie zbliżają
się głuche tupnięcia wojskowych skórzanych butów z metalowymi podkuciami.
Nieustępliwy głuchy łomot kolb karabinów do naszych drzwi przeraża nas.
– Nie, proszę, nie wpuszczaj ich – szepcze Zuzanna. Na twarzy maluje się
rozpacz, a oczy błagają o pomoc.
Chrapliwe głosy żądające, żeby natychmiast otwierać, są coraz bardziej
natarczywe. Za chwilę wyważą drzwi. Biorę kilka głębszych oddechów,
podchodzę i otwieram.
Do środka wpada dwóch żandarmów, a oficer, którego wcześniej ujrzałem
przez okno, stoi w drzwiach z butnie rozstawionymi nogami i obrzuca nas
pogardliwym spojrzeniem. W dłoni trzyma pejcz, którym regularnie uderza
o cholewy.
– Kim jesteś?! Żydowską świnią!? – zadają pytania.
Protestuję i wtedy żandarm, wielki jak tur z grubymi barami, pięścią uderza
mnie w twarz. Uderzenie jest tak silne, że cały pokój wiruje, a ja upadam. Widać,
że w zadawaniu ciosów ma ogromną praktykę. Leżąc, odczytuję sentencję na
klamrze pasa porucznika: „Moim honorem jest wierność”. Tur w mundurze
żandarma, stoi okrakiem nade mną i pluje mi na czoło. Następnie kopie mnie
w plecy na wysokości nerki. Kolejne kopnięcia są precyzyjnie wymierzone
w brzuch. Wszystko jest takie nierzeczywiste, ale rozdzierający ból ciała jest jak
najbardziej prawdziwy.
– Wstawaj! – krzyczy gestapowiec w stopniu porucznika. Podnosząc się,
charczę, kaszlę i pluję jasnoczerwoną śliną.
– Papiery! Dawać papiery! – ponagla porucznik w mundurze SS. Widzę jego
kościstą twarz i naciągnięte rysy. Błękitne oczy wbił we mnie z nienawiścią Ma
nie więcej niż trzydzieści lat i zaczesane na bok jasne włosy koloru dojrzałego
zboża. Podaję dokumenty wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu w zakładach
budowlanych, powiązanych z fabryką Oskara Schindlera. Zuzanna podaje
niebieską kenkartę Marysi Kowalskiej, jednocześnie poprawiając swoje długie
włosy. Jeden z żandarmów zauważa ten gest i zaczyna szarpać za te włosy
i je wyrywać. Zuzanna z krzykiem ratuje się przed strasznym bólem, przechylając
się do tyłu, ale traci równowagę i upada. Bydlak nic sobie z tego nie robi i ciągnie
ją za lśniące warkocze po podłodze w kierunku drzwi.
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Słyszę głos oficera:
– Kowalska, kommst du mit.
Wtedy zrozumiałem. Jeśli mówi do niej Kowalska to… dał się złapać!
W dokumentach przywiezionych na to nazwisko, jest teraz panną i Polką
o ormiańskim pochodzeniu. To nie po nią tutaj przyszli.
– Panie poruczniku to moja narzeczona, jutro mamy się pobrać. Z tej okazji
chciałbym panu coś przekazać – mówię zdecydowanym i spokojnym głosem.
Zerka na mnie z pogardą, ale w oczach zauważam też zdziwienie i chciwość.
– Wyjść! – krzyczy do żandarmów.
Natychmiast opuszczają mieszkanie.
Oswobodzona Zuzanna, przerażająco blada, czołga się w naszą stronę, jeden
z warkoczy opadł na policzek.
– Co chcesz mi dać? Ty głupi polaczku! – Oficer patrzy rozbawionym
wzrokiem to na mnie, to na Zuzannę.
– Mamy dla pana prezent, panie poruczniku. Jutro jest najważniejszy dzień
w naszym życiu.
– Ha! Ha! Ha! Dla was każdy jest ważny, bo może być ostatni! – Porucznik
śmiał się już do łez.
– Proszę to wziąć – wtrąca Zuzanna. W dłoniach trzyma banknoty i monety.
Porucznik chowa pieniądze i złoto do kieszeni munduru i opuszcza
mieszkanie przez cały czas uderzając pejczem w swoje buty.
Po wyjściu oficera siedzimy dłuższą chwilę, aż nasze oddechy powoli się
uspokajają. Zuzanna patrzy na mnie opuchniętymi od płaczu oczami. Delikatnie
dotykam jej ramion, włosów, przytulam i delikatnie całuję. Wkładam w ten
pocałunek całego siebie z czterdziestego czwartego, a może z dwutysięcznego
dziewiętnastego. Sam nie wiem. Czuję spierzchnięte wargi. Jej twarz oblewa
rumieniec i próbuje strofować mnie za ten pocałunek, wyciąga przy tym dłoń,
a gdy ją dotykam, przyciska nasze dłonie do swojej piersi.
– Uda się. Zuzanno, czy pamiętasz? – Nucę słowa przedwojennego przeboju:
Póki jeszcze czas
Niech szczęście błyśnie
Chwycić szczęście co masz sił
Kochać żyć na jawie śnić
Ten sen co się w dzieciństwie śnił
– Tak, to śpiewa Tadeusz Faliszewski, raz spotkałam go w Warszawie
w teatrzyku rewiowym Morskie Oko.
Po kilku godzinach przychodzi wyczekiwany moment wyjścia do salonu
fryzjerskiego. Zdenerwowani opuszczamy mieszkanie i wychodzimy
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z kamienicy na gwarną ulicę. Mamy ogromne szczęście, bo jeszcze na Mikołajskiej
łapiemy dorożkę. Chcemy jak najszybciej przejechać przez okupowane miasto.
Koń ciągnący dorożkę jest najbardziej leniwym koniem, jakiego widziałem
w życiu. Przez cały czas wlecze się ulicami Krakowa ze spuszczonym łbem,
a woźnica, który nie odzywa się do nas słowem, z opuszczonymi rękami kiwa
się na swoim siedzeniu, walcząc ze snem. Te kilkadziesiąt minut dłuży nam się
w nieskończoność. Jednak do salonu fryzjerskiego, dla pań i panów, udaje nam
się dotrzeć bez żadnych przygód.
– Dziękuję Jakubie, nigdy pana nie zapomnę. – Dotyka mojej dłoni i znika
w bramie.
– Żegnaj Zuzanno. Jesteś taka piękna, Sanko…jesteś piękna jak kiedyś.
Jak zawsze…
Jest parę minut po osiemnastej, gdy wchodzę do parku. Punktualnie
o północy prześlizguję się pod konarami. Po chwili odczuwam zmianę. Znajoma
łuna ulicznych latarni i innych świateł dużego miasta. Jestem z powrotem
w brudnym, głośnym mieście z powietrzem będącym mieszaniną mgły, dymu
i spalin. W parku nigdzie nie znajduję Mateusza, ale na pobliskim parkingu
stoi mój terenowy SUV, zaparkowany dokładnie tam, gdzie go zostawiłem
kilkadziesiąt godzin wcześniej lub kilkadziesiąt lat później. Na kanapie auta
smacznie śpi mój niedoszły towarzysz podróży w przeszłość. Pukam w szybę
tylnych drzwi. Zrywa się półprzytomny i wyskakuje z auta.
– Udało się ci się, Kuba?
– Tak, naprawdę tam byłem – odpowiadam, ściskając profesora.
Wyrywa mi się z objęć i krzyczy jak dziecko.
– Wiedziałem! To działa! To prawda! – Mateusz, tańczy, skacze i krzyczy
na parkingu.
Trasa powrotna z Krakowa przez Kielce i dalej, na Radom, mija nam na
dyskusji – co się stało, że przeniosłem się tylko ja, i co robimy dalej?
– Kuba, wydaje się, że nasza pierwsza interpretacja możliwości przejścia
jest zła.
– Tak, przechodzi jedna osoba z figurką, a dzień, do którego dotrze to
urodziny towarzysza. Podejrzewam, że nie można cofnąć się do swoich urodzin
– stwierdzam cicho.
Po następnej godzinie znajdujemy się już na nowiutkim asfalcie niedawno
oddanej do użytku obwodnicy Radomia. Na zewnątrz wstaje czerwcowy,
bezchmurny poranek wyganiający ciemność nocy.
– Strasznie żałuję, Kuba, że nigdy nie dowiemy się, co się stało z Sanką
Ginczanką, czy cokolwiek się zmieniło?
– Myślę, że nie będzie tak źle, wygooglujemy ją lub odnajdziemy informacje
i dokumenty w Muzeum Literatury w Warszawie. A na razie trzeba zatankować
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Sławomir Dębski
i coś zjeść na śniadanie. Jestem bardzo głodny.
Mówiąc to, zajeżdżam na stację i zatrzymuję auto przy zielonym dystrybutorze
ze znakiem trzykolorowego kwiatu. Wkładam końcówkę przewodu we wlew
i spoglądam w górę. Wzrok ogarnia tylko fragment nieba, resztę przesłania
błyszczący metal brudnego dachu, osłaniający tankujące paliwo samochody.
Oprócz nas nie ma zaparkowanych innych aut i nie widać żadnych
podróżujących. Oddycham głęboko wdychając opary benzyny. Nie wiem
dlaczego, ale od dzieciństwa lubię ten zapach.
– Kuba, ona nie żyje! – krzyczy Mateusz z otwartych drzwi od strony pasażera.
– Kto nie żyje? – odpowiadam, nie przerywając tankowania auta.
– Natychmiast wejdź do samochodu! – Głos pasażera nie znosi sprzeciwu.
Nurkuję na siedzenie kierowcy obleczone kremową, podniszczoną skórą.
– Słuchaj radia!
Na desce rozdzielczej zegar pokazuje trzy minuty po szóstej, spiker
czyta wiadomości:
Wybitna poetka skończyła w marcu tego roku sto trzy lata. Przypomnijmy – od
sześćdziesiątego ósmego roku mieszkała w Izraelu. Do końca życia pisała wiersze
i poematy w ukochanym języku polskim, o czym wielokrotnie wspominała. Zuzanna Gincburg w roku dziewięćdziesiątym szóstym ubiegłego stulecia otrzymała
literacką nagrodę Nobla. Za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala ukazać
ludzki los w tragicznej rzeczywistości.
Za najwybitniejszą pozycję w jej ogromnym dorobku uważany jest poemat
„Kubik”, który ukazał się drukiem w latach osiemdziesiątych. Prezydent naszego
kraju wraz z prezydentem Izraela złożyli dzisiaj wspólne oświadczenie o ogromnej
stracie dla naszych zaprzyjaźnionych narodów.
W ciszy patrzę na twarz Mateusza, po policzkach płyną mu łzy. Wtedy to
czuję całym sobą. Po raz pierwszy łapię stwórcę za palec u stopy.

Sławomir Dębski
Zawodowo pracuję z liczbami w korporacji, a przygodę z pisaniem rozpocząłem
całkiem niedawno.
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POWIEŚĆ

Paranoidalna
Marlena Urbaniak
XII.
Niepohamowany
Pamiętam pierwszy dzień Wyobrażalnego w ASN, jakby to było zaledwie
tydzień temu. Nathaniel spędził na rozmowie ze mną dwie godziny, próbując
mi wbić do głowy, że mam nie przytłaczać swoją obecnością nowego członka
zespołu. Nie podobało mi się wówczas, że miałem grać kogoś, kim nie jestem.
To oczywiste, że nie zamierzałem tego robić. Poznanie tego przerażonego,
białowłosego i wychudzonego chłopaka szybko jednak zweryfikowało moje
plany na bycie niezwykle przyjaznym ekstrawertykiem.
Kiedy po raz pierwszy wprowadzono Wyobrażalnego do naszej placówki,
miał wielkie, przerażone oczy, które nawet nie śmiały zamrugać, jakby bały się,
że umknie im najmniejszy znak świadczący o tym, że zbliża się niebezpieczeństwo.
Słowo daję, wyglądał wtedy, jakby chwilę wcześniej się czegoś naćpał. Cudem
powstrzymałem się od spytania go, czy w Instytucie Badań Parapsychologicznych
Przypadków dają mocny towar. W sumie nawet nie musiałem go o to pytać.
W końcu IBPP to miejsce, gdzie eksperymentowano na ludziach.
Wyobrażalny już na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie osoby, która nie
znała innej rzeczywistości niż ta, w której przyszło mu żyć przez kilkanaście lat.
W placówce eksperymentalnej zawsze była czystość, biel i ludzie ubrani w kitle.
Tu była ciemność, pustka, kurz i pierwsza osoba, która powiedziała do niego coś,
co nie wiązało się z jego stanem psychicznym.
– Witaj w krainie nudy i stołówkowego żarcia! – powiedziałem wówczas
donośnie, rozkładając ręce na bok w geście powitania.
Wyobrażalny, choć był już wystarczająco blady, zrobił się prawie
przeźroczysty. Kto wie, może wcześniej sądził, że nie jestem prawdziwym
człowiekiem, tylko lalką, która nie będzie niczego do niego mówić? Gdyby nie
Nathaniel, który stał za nim i chwycił go za ramię, pewnie od razu by uciekł.
Z jakiegoś powodu mnie to rozbawiło.
Początkowo Wyobrażalny nie wychodził ze swojego pokoju – przez większość
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dnia siedział w rogu łóżka skulony jak dziecko, które boi się potworów ukrytych
w szafie. Czasami kiedy do niego zachodziłem, żeby zobaczyć, jak się trzyma,
wydawało mi się nawet, że płacze. Poza tym każdej nocy budził się z krzykiem,
jakby ktoś obdzierał go ze skóry. To się oczywiście wkrótce zmieniło, bo jego
nocna bezradność przeistoczyła się w syndrom lunatykującego zabójcy. To wtedy
bardziej się ze sobą zakumplowaliśmy. Początkowo traktowałem towarzyszenie
mu jako świetną zabawę. Z czasem zacząłem mu nawet pomagać przedostać
się do miejsca, w którym planował dokonać nieświadomej zbrodni. Myślę,
że gdyby robił to sam, prędzej czy później dostałby kulką w łeb za wkradanie się
na prywatną posesję lub do strzeżonej placówki. Tak przynajmniej pomagałem
mu oczyścić drogę z niechcianych przeszkód.
Zabijanie zdecydowanie sprawiało mi przyjemność, szczególnie gdy trafiałem
na osoby niemające w mojej głowie żadnych historii. Wyłącznie pozbywałem
się pionków w drodze do ostatecznej misji. Czasami było naprawdę gorąco,
ale zawsze wychodziliśmy z opresji cali. To przywoływało wspomnienia…
Doskonale pamiętałem dzień, kiedy poczułem, że jesteśmy naprawdę zgranym
duetem. To była wyprawa, podczas której pierwszy raz poczułem, że jesteśmy
naprawdę zagrożeni.
***
To była ciężka noc. Jedna z wielu, podczas której miałem za zadanie
dopilnować, aby Wyobrażalny wrócił do naszej siedziby zdrowy. Słowo daję,
czasami czułem się, jakbym podążał za dużym dzieckiem, które zrywa się
w środku nocy i lunatykuje, buszując w lodówce w poszukiwaniu jakiegoś
zimnego kąska. Z tym że Wyobrażalny buszował w poszukiwaniu ofiary, którą
z zimną krwią zabijał. Nie była to dla mnie żadna nowość, zdołałem się już do
tego przyzwyczaić. Może gość miał nieźle porytą banię, ale całkiem go lubiłem.
Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu! Jedliśmy wspólnie śniadania, chodziliśmy
razem na badania, wypełnialiśmy powierzone nam misje… Może Wyobrażalny
nie był zbyt rozmowny ani uczuciowy, w końcu niezły z niego psychol, ale dla
mnie liczyło się to, że po prostu istniał i dzięki temu mogłem wylewać w jego
obecności nieskończoną liczbę słów. Na pewno lepsze to niż rozmowa ze ścianą,
choć musiałem przyznać, że Wyobrażalny miał z nią wiele wspólnego – zawsze
tak samo blady, sztywny i milczący.
Przejechałem pilniczkiem po paznokciu palca wskazującego i dmuchnąłem
w niego, strącając biały pyłek. W momencie kiedy usłyszałem męski okrzyk
przerażenia, wystawiłem przed siebie dobrze wypiłowaną dłoń. Oglądając
błyszczące płytki paznokci, chowałem kolejno palce do wnętrza dłoni, odliczając
do pięciu. Kiedy już skończyłem, zobaczyłem sunące obok mnie bose stopy.
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Spojrzałem w górę. Przyzwyczaiłem się już do widoku nagiego Wyobrażalnego,
który w niewyjaśnionych okolicznościach gubił podczas swoich nocnych
eskapad ciuchy. Można było powiedzieć, że znałem jego ciało lepiej niż on sam,
bo miałem okazję oglądać go z różnych nietypowych stron każdej nocy. Kto jak
nie ja wiedział, że miał na prawym pośladku podłużną bliznę, a na lewej łopatce
znamię w kształcie skrzydła motyla? Czasami czułem się przy nim jak lekarz
bezwolnie badający anatomię człowieka.
Twarz mojego jedynego przyjaciela jak zwykle była pozbawiona kolorów
oraz emocji. Ledwo zamrugał szarymi oczami, a przeniosłem się do pionu
i otrzepałem spodnie. Podałem mu czerwoną bluzę – lubiłem robić z niego
Czerwonego Kapturka, poza tym ten kolor ożywiał jego trupiobladą posturę
i kojarzył się z pięknym kolorem krwi, którą Wyobrażalny miał zawsze na
rękach i twarzy, gdy kogoś zabijał.
Standardowo zanim przyjął bluzę, spojrzał na swoje dłonie i westchnął cicho
umęczony swoją chorobą. Czasami było mi go szkoda. Już gdy był dzieckiem,
oddano go do IBPP. Nie zdążył się nawet dowiedzieć, na czym polega prawdziwe
życie. Przez lata poddawano go dziwnym badaniom, a mimo tego lekarze nigdy
nie rozszyfrowali na jakiej zasadzie działa jego mózg. Dopiero od niedawna był
na wolności – oczywiście z biegu stał się poszukiwanym mordercą-psychopatą,
którego chroniła jednak nasza organizacja, w tym i ja. Byłem mistrzem
kamuflażu i infiltracji. Ze mną nie było rzeczy niemożliwych do zrealizowania!
Wyobrażalny chwycił wreszcie za bluzę i założył ją leniwie na siebie. Zapiął
się pod samą szyję. Na szczęście odzienie było na tyle długie, że zakrywało jego
anielską pupę.
Wyjąłem z tylnej kieszeni spodni paczkę orzeszków i otworzyłem ją, czekając
aż mój przyjaciel wreszcie dojdzie do siebie. Zazwyczaj zajmowało to od dwóch
do trzech minut. W tym czasie zdążałem zjeść paczkę orzeszków ziemnych,
które otaczała chrupiąca, paprykowa panierka. Po prostu niebo w gębie.
– Stać! – usłyszeliśmy.
Dobrze, czasami zdarzały się jakieś nieprzewidziane sytuacje.
Wyobrażalny spojrzał obojętnie na mężczyznę, który wycelował w niego
bronią. Swoje przyćmione spojrzenie powoli skierował na malutką, czerwoną
kropkę, która widniała na jego piersi. Kiedy budził się ze swojego zabójczego
stanu, wyglądał trochę jak zombie z upośledzoną motoryką ciała.
Wyjąłem z kieszeni pistolet i bez chwili wahania strzeliłem w głowę
ochroniarza. Jego mózg rozbryzgał się na ścianie, a grube ciało upadło na kafelki
z głośnym łoskotem. W tym samym momencie rozległ się alarm.
Spojrzałem w górę i zmarszczyłem czoło. Czerwone światła dawały
mi mocno po oczach. Tym razem skierowałem pistolet w stronę lampy,
która robiła nam niezłą imprezę świetlną. Może czerwony blask zniknął,
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ale pozostał ogłuszający pisk, którego nie byłem w stanie zlokalizować ani tym
bardziej zniszczyć.
Wyobrażalny naciągnął na głowę kaptur, jakby chciał w ten sposób odciąć
się od tego przeciągłego dźwięku. Sądząc po jego wykrzywionych w grymasie
ustach, szybko jednak odkrył, że to bezskuteczne zagranie.
Nie zdążyłem nawet zakręcić bronią na palcu wskazującym, a dosłyszeliśmy
ciężkie, naglące kroki. Od razu chwyciłem swojego kumpla za rękaw bluzy, która
trochę się podciągnęła (najprawdopodobniej docierający do nas ochroniarze
mieli okazję zobaczyć świecące bladością półdupki Wyobrażalnego).
Zachichotałem jak głupi i skręciłem gwałtownie w prawo, ślizgając się po
kafelkach jak na lodowisku. Dwie wrogie kule wbiły się w ścianę tuż obok głowy
niewzruszonego lunatyka. Spojrzałem na niego z politowaniem i popchnąłem
tak mocno, że spadł ze schodów pożarowych. To był odruch. Po prostu nie
chciałem, aby został zraniony. Oczywiście wiedziałem, z czym to się wiążę –
z tym, że sam mogę dostać kulą w łeb. Na szczęście lecący w moim kierunku
nabój wyłącznie otarł się o skórę ramienia. Musiałem podziękować strażnikowi,
który najwyraźniej miał kiepskiego cela.
Nie przejmując się raną, chwyciłem oburącz barierkę i skoczyłem na
niższe piętro. W tym czasie włożyłem też do ust zwartość małej paczusz
ki z paprykowymi przysmakami. Po drodze wyplułem przypadkiem
kilka nadprogramowych orzeszków – jeden z nich wylądował na głowie
Wyobrażalnego, który chyba zdążył się już wybudzić ze swojego otępienia.
Poznałem to po jego ściągniętych w irytacji brwiach i nerwowym naciąganiu
bluzy na pośladki.
Wylądowałem tuż obok niego, wystawiając ręce w bok jak akrobata.
– A gdzie brawa? – spytałem ze śmiechem, klepiąc go mocarnie po plecach.
– Udław się – syknął mój towarzysz. Chwilę później rozejrzał się wkoło. –
Gdzie jesteśmy?
– Na terenie jakiegoś ośrodka badawczego. Zabiłeś kolesia, który badał
psycholi twojego pokroju. Szkoda, może pomógłby nam ciebie wyleczyć. –
Wzruszyłem ramionami, uśmiechając się wesoło. – Teraz jesteśmy na schodach
przeciwpożarowych, trochę bardziej bezpieczni niż zwykle.
Wyobrażalny burknął coś pod nosem i jeszcze raz naciągając bluzę po same
poślady, ruszył w stronę drzwi wyjściowych. Kiedy za nie szarpnął, owiał nas
chłód nocy…
– Ręce do góry!
…i oddech dziesięciu ochroniarzy, którzy celowali w Wyobrażalnego
z pistoletów. Chłopak uniósł ociężale ręce i zaczął powoli wycofywać się
do środka.
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Westchnąłem ciężko, wyjmując z kieszeni bez dna granat. Bez zastanowienia
chwyciłem zębami zawleczkę i za nią pociągnąłem. Wciąż trzymając metalową
końcówkę w ustach, rzuciłem:
– Powiedziałem, że jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, a nie bezpieczni.
– Rzuć ten cholerny granat – syknął Wyobrażalny bokiem ust, aby nikt nie
dostrzegł jego podejrzanego ruchu.
– No dobra.
Podszedłem do drzwi, wychyliłem głowę, pomachałem z uśmiechem
zaskoczonym ochroniarzom i rzuciłem im pod nogi prezent, który
natychmiastowo wybuchł, rozrzucając ich szczątki po lesie.
– Ach, uwielbiam ten dźwięk! A widziałeś te kawałki mózgów frunące ku
niebu jak ptaki uciekające zimą do ciepłych krajów? Pod drzewem wylądowało
chyba oko. Ciekawe. Jeżeli nie miałem przywidzeń, to je sobie przywłaszczę
i oprawię w ramkę z podpisem: „2354 eskapada z bladymi pośladami”!
Wyobrażalny wykrzywił usta w grymasie. Myślał, że nie dostrzegę jego
nieśmiałego gestu w postaci szarpania bluzy, byłem na to jednak zbyt uważny.
– To co, nieśmiałku, spadamy na chatę? Pamiętaj, że wisisz mi kolejne dziesięć
paczek paprykowych orzeszków za zmarnowanie granatu i jednego naboju.
– Spojrzałem na niego znacząco, uśmiechając się ukradkiem. Wiedziałem,
że nie dostanę odpowiedzi, chyba że wziąć pod uwagę to ciche prychnięcie,
które padło mimowolnie z ust Wyobrażalnego.
Wyszliśmy na zewnątrz. Zaczerpnąłem świeżego powietrza, które przeszył
zapach spalonego mięsa. Kiedy ja napawałem się dobrze mi znaną i lubianą
wonią, mój towarzysz przeleciał obok mnie, lądując prosto w krzakach,
w które spektakularnie zwymiotował. Niby co noc kogoś zabijał, a jednak
kiedy wychodził ze swojego lunatycznego stanu, nagle krew i ludzkie szczątki
go brzydziły. Nie rozumiałem tego. Ja polubiłem zapach krwi wraz z pierwszym
zabitym łopatą gadem, gdy miałem pięć lat.
Kiedy ja spoglądałem w niebo, uśmiechając się do własnych wspomnień,
nagle usłyszałem cienki, słaby głos Wyobrażalnego, który wciąż klęczał
w krzakach.
– Nie możesz ze mną więcej chodzić.
– Chcesz mnie zostawić?! – krzyknąłem teatralnie. Przyłożyłem dłonie do
serca, udając bohatera dramatu scenicznego. – Moje serce krwawi… Nie odrzucaj
mojej miłości! – Zamachałem ręką, przybierając minę cierpiącego mężczyzny
odrzuconego przez ukochaną (albo ukochanego).
– Nie możesz za mną chodzić co noc! – dodał nerwowo mój przyjaciel, omal
nie ocierając się o krzyk, co było do niego niepodobne. – Przeze mnie zostałeś
ranny – dodał ciszej, zerkając na moje ramię.
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Dopiero teraz zauważyłem, że z ramienia sączy się krew. Widocznie
 drenalina skutecznie stłumiła ból. I pomyśleć, że przez cały ten czas sądziłem,
a
że kula tylko otarła się o moją skórę. Widocznie byłem niepoprawnym optymistą.
Wsadziłem palce w zranione miejsce, wyjąłem nabój i wyrzuciłem go jak
nic nieznaczącego robaka, który zaledwie chwilę wcześniej mnie ukąsił.
Miałem jeszcze dużo krwi do zmarnowania. Dlaczego miałbym się przejmować
jakąś śmieszną raną postrzałową?
– Daj spokój – odpowiedziałem z prychnięciem, przyglądając się pobladłej
twarzy Wyobrażalnego, który najwyraźniej miał ochotę powiedzieć, że jestem
nienormalny, skoro sam grzebię sobie w ranie. – Jesteś moim kumplem i nie
zamierzam cię zostawić – dodałem po chwili, szeroko się uśmiechając.
Na pobladłych policzkach pojawiły się dwie rumiane plamy, które swoją
czerwonością pasowały do bluzy, jaką nosił dziś na sobie Wyobrażalny.
W szarych oczach po raz pierwszy, odkąd się poznaliśmy, zobaczyłem emocje
inne niż strach, cierpienie, złość czy obojętność. Jednocześnie ciężko było
określić ten niespodziewany wyraz twarzy. To coś pomiędzy zaskoczeniem,
wdzięcznością i zawstydzeniem. Najwyraźniej nikt nigdy nie powiedział mu,
że go nie opuści. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kojarzył mi się
z dzieckiem pragnącym miłości.
– To co? – spytałem żywo, otrzepując koszulkę. Chciałem ulżyć mu w tym
milczącym cierpieniu łamanym przez zawstydzenie. – Lecimy ku przygodzie?
No wiesz, po trupach do celu! – zażartowałem, po czym gromko się zaśmiałem.
Mój towarzysz spojrzał na mnie kątem oka. Ten miły, dziecięcy wyraz twarzy
ustąpił miejsca zwyczajowej minie Wyobrażalnego – obrzydzeniu mieszanym
z grymasem niezadowolenia. Najwyraźniej nie docenił mojego wykwintnego żartu.
– Daj spokój, W. Wyobraź sobie, że szczątki tych ludzi to po prostu…
mięso i keczup – powiedziałem, uroczo się uśmiechając. – A jeżeli już o tym
rozmawiamy… Zjadłbym takiego soczystego hamburgera – powiedziałem
z rozmarzeniem.
Wyobrażalny znowu zwymiotował. Nie żebym czerpał satysfakcję z dręczenia
go albo żebym się na nim mścił z tego powodu, że rozregulował mi sen i byłem
teraz nocnym wampirem. Gdzie tam!
– Podnieś się i chodź, bo świt nas w dupę kopnie.
Spojrzałem w niebo, gdzie dym po wybuchu granatu unosił się niczym
najsłodsza mgiełka kojąca moje zmysły. Ostatni raz wciągnąłem nozdrzami tę
cudowną woń, a potem podniosłem Czerwonego Kapturka za fraki i skierowałem
się wraz z nim w głąb lasu.
To była ciężka noc. Jedna z wielu, która kończyła się zapachem prochu
i radości. A jutro kolejna radosna eskapada!
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Na początku widziałam tylko dym. Unosił się w stronę nieba, wydostając
się wprost z ciasnych kominów. Szybko rozpoznałam opuszczoną fabrykę
w Foumalade. Tyle że w tej wizji wcale nie była opuszczona, a samo miasto
wyglądało, jakby dopiero się rozwijało. Czułam, że nie było mnie jeszcze na
świecie, choć niby skąd miałam to wiedzieć?
Z odrapanego budynku rzędem szły czerwonookie bestie. W pewnym
momencie zaczęły się jednak rozdzielać. Ludzie uciekali przed nimi w popłochu.
Wśród nich znajdowała się również moja matka, która trzymała rękę na
ciążowym brzuchu. Wtedy właśnie otworzyłam oczy.
Szybko zorientowałam się, że nie jestem w pokoju sama. Zanim jeszcze
przeniosłam wzrok na osobę siedzącą na krześle, usłyszałam, że ktoś wstrzymuje
oddech. Kiedy zobaczyłam chłopaka o białych włosach, który miał podkulone
nogi i opierał głowę na kolanach, sama omal nie wstrzymałam oddechu. Teraz
nie byłam już pewna, czy przypadkiem wciąż nie śniłam. Bo niby dlaczego
miałby przy mnie siedzieć Wyobrażalny?
Oparłam się ostrożnie łokciami o materac i lekko podniosłam, jakbym nie
chciała go wystraszyć. Bałam się, że mógłby stąd uciec. Czy nie traktowałam go
przypadkiem jak zwierzę, które łatwo spłoszyć?
– Cały czas tutaj siedziałeś? – spytałam, ze zdziwieniem przysłuchując się
swojemu ochrypłemu głosowi.
Wyobrażalny zmarszczył czoło i spojrzał w bok.
– Niepohamowany mnie do tego zmusił – mruknął z niezadowoleniem,
ledwo otwierając usta, przez co niewyraźnie go słyszałam.
Zanim o cokolwiek zdołałam go jeszcze spytać, zszedł z krzesła.
Działałam odruchowo. Po prostu chwyciłam go za dłoń, chcąc go tu
zatrzymać. Wyobrażalny niemal natychmiastowo zesztywniał, jakby trafił
go piorun. Spojrzał na mnie z przerażeniem rysującym się w oczach. Czyżby
myślał, że wyrządzę mu krzywdę?
– Zostań – rzuciłam ciszej i mniej pewnie niż zamierzałam.
Wyobrażalny przez chwilę się wahał, ale w końcu wrócił na swoje miejsce.
Wyraźnie było jednak widać, że nie wie, jak się zachować. Zdawało się, że chciał
coś powiedzieć, może nawet spytać jak zwykły człowiek, czy czuję się już lepiej,
ale żadne słowo nie przeszło mu przez gardło, co dodatkowo wzbudzało w nim
frustrację. Może Wyobrażalny nie mówił dużo, ale jego twarz była jak otwarta
księga. To dlatego nie powstrzymałam się od uśmiechu.
– Dlaczego się uśmiechasz? – spytał chłopak, mrużąc groźnie oczy, jakby
mnie podejrzewał o to, że się z niego naśmiewam.
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– Ludzie zazwyczaj uśmiechają się wtedy, kiedy jest im miło – odpowiedziałam.
– Dlaczego miałoby ci być miło? – Wyobrażalny zmarszczył czoło, jakby
naprawdę nie potrafił zrozumieć tak prostej rzeczy.
– Dlatego, że gdy się obudziłam, nie byłam sama.
– Co w tym miłego, że ktoś się na ciebie gapi, gdy śpisz?
– A gapiłeś się? – spytałam podejrzliwie, chichocząc się.
Wyobrażalny zmarszczył czoło i spojrzał gdzieś w bok, jakby nie wiedział,
co na to odpowiedzieć. Tym samym bez słów zdradził, że rzeczywiście się we
mnie wgapiał, kiedy byłam nieprzytomna. Swoją drogą to nawet nie bardzo
pamiętałam, dlaczego zemdlałam. W mojej głowie tkwił tylko denerwujący,
przeciągły dźwięk, którym Niepohamowany potraktował Szwendacze. Może
cała ta ucieczka i nadmiar emocji spowodowały u mnie przegrzanie się mózgu?
Raczej nie zdarzało mi się reagować na stres w taki sposób, ale bądźmy szczerzy
– pierwszy raz byłam w takiej sytuacji.
– Czujesz się… lepiej? – spytał niespodziewanie Wyobrażalny.
Spojrzałam na niego zadziwiona. Nie sądziłam, że okaże choć cień zmartwienia. Czyżby powoli zmieniał co do mnie nastawienie? A może robi to dlatego, że
go uratowałam przed Szwendaczami? Nie mogłam się nie uśmiechnąć.
– Lepiej. Dziękuję za troskę – odpowiedziałam. – A ty? Jak się czujesz?
– Ja? – zdziwił się Wyobrażalny, za chwilę marszcząc czoło. – Głupie pytanie.
– Przed chwilą zadałeś to samo. – Zaśmiałam się.
– Bo wcześniej zemdlałaś – powiedział z powagą Wyobrażalny. – A ze mną…
ze mną nic się nie dzieje. – Chłopak założył ręce na piersi w geście zamkniętości.
Wyraźnie pokazał, że nie lubi mówić o swoich uczuciach. Dodatkowo wyglądał,
jakby nie do końca odpowiadało mu to, że musi tu siedzieć. Mimo wszystko to
urocze, że próbował ze mną rozmawiać. To mu się wcześniej nie zdarzało.
– Nie chcesz usiąść obok mnie? – spytałam miło. Usiadłam na kołdrze,
podwijając nogi pod brodę i klepiąc miejsce obok siebie. Spodziewałam się, że
odpowiedź może być przecząca, ale miałam także nadzieję na to, że chłopak
choć trochę się do mnie zbliży.
– Po co? – zapytał podejrzliwie, marszcząc czoło.
– No wiesz. Jak się kogoś zna i nawet się go trochę lubi, to całkiem wskazane,
żeby siedzieć obok siebie. Tak się zachowują przyjaciele – odpowiedziałam,
wzruszając ramionami. – Poza tym wtedy człowiek czuje, że ma wsparcie i nie
jest samotny.
– Potrzebujesz wsparcia?
Znowu zachichotałam. W jakiś sposób jego naiwne, dziecięce pytania
w połączeniu z poważną miną mnie rozbawiały. To jak rozmowa z wyrośniętym
dzieckiem, które dopiero stawiało pierwsze kroki w relacjach ludzkich.
– Powiedzmy – odpowiedziałam z tajemniczym uśmieszkiem.
97

Paranoidalna
Wyobrażalny pokiwał powolnie głową, najwyraźniej dając sobie chwilę na
zastanowienie, czy jest gotowy, aby usiąść obok mnie. Kiedy w końcu podjął
decyzję, działał szybko, jakby bał się, że zaraz się rozmyśli. Zerwał się z krzesła
i niemal wskoczył na materac, przylegając plecami do ściany. Od razu się skulił,
przytulając się do swoich nóg. Pewnie wybuchłabym śmiechem, gdyby nie to,
że zaraz spojrzał z pełną powagą w moją twarz i spytał:
– Teraz czujesz się mniej samotna?
Pokiwałam głową, bo tylko na tyle było mnie stać. Mając tak blisko siebie te
nieufne, szare oczy, sama poczułam się nieco nieswojo. Zdawało mi się nawet,
że poczułam ciepło na policzkach. Czyżbym sama zaczynała lubić
Wyobrażalnego? Otwierał właśnie przede mną jakąś niezgłębioną dotąd część
swojego jestestwa.
– Nie spodziewałam się, że będziesz taki miły – powiedziałam cicho.
– Jestem człowiekiem – odpowiedział oburzony Wyobrażalny, zakańczając
swoją wypowiedź prychnięciem. – Ludzie są chyba czasem mili?
– Zdaje się, że nie wszyscy, ale tobie to dobrze wychodzi.
– Tobie chyba też – burknął chłopak, marszcząc czoło.
Starałam się nie chichotać jak trzpiotka, ale nie mogłam powstrzymać swojej wewnętrznej radości. Moje starania, aby nawiązać relację z Wyobrażalnym
w końcu dały jakieś efekty. Dodatkowo okazało się, że miał on swoją chłopięcą
i bardzo uroczą stronę, która rozkochałaby w sobie niejedną nastolatkę.
Kojarzył mi się z małym, bezdomnym kotkiem stawiającym pierwsze kroki ku
zaufaniu człowiekowi.
– Cały czas się ze mnie śmiejesz – powiedział niemal obrażonym
głosem chłopak.
– Och, nie – odparłam, po raz kolejny nie powstrzymując się od chichotu.
Czułam się dosłownie tak, jakbym za mocno walnęła w coś głową, gdy mdlałam.
– Po prostu… jesteś naprawdę kochany. To śmiech radości. Cieszę się, że w końcu
możemy normalnie porozmawiać.
Wyobrażalny spojrzał w bok, jakby bał się, że dostrzegę te dwie rumiane
plamy, które pojawiły się na jego bladych policzkach. Na szczęście zdołałam
je dostrzec.
– Nigdy się nie nauczyłem, jak rozmawiać z ludźmi – powiedział ledwo
słyszalnie. Najwyraźniej bał się, że mimo wszystko go usłyszę.
– Dlaczego? – spytałam. Położyłam prawy policzek na kolanie i spojrzałam
na niego pytająco. Wyobrażalny jednak na mnie nie patrzył. Spoglądał teraz
przed siebie ze zmarszczonym czołem.
– Bo… – Najwyraźniej się zawahał. Nie był pewien, czy to czas na zwierzenia.
Nie chciałam go jednak płoszyć. Powie mi tyle, ile zechce powiedzieć. Reszty
domyślę się lub dowiem sama. – Nikt nigdy nie chciał ze mną rozmawiać.
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Jak skończyłem pięć lat, trafiłem do IBPP. I tam mieszkałem przez wiele lat.
Na pytania odpowiadałem tylko „tak” albo „nie”. Albo przez wiele dni nie
mówiłem nic.
To zdecydowanie najdłuższe zdanie, jakie wypowiedział w rozmowie ze mną.
Dodatkowo ze zdziwieniem musiałam przyznać, że… otworzył się przede mną.
Czy z kimkolwiek rozmawiał wcześniej w taki sposób? Miałam cichą nadzieję,
że byłam pierwsza.
– Nie obchodziło ich, co czujesz, prawda? – spytałam z troską.
Wyobrażalny kiwnął ledwo widocznie głową.
– Tutaj wszyscy chcą wiedzieć, co czujesz. Bo to dla nich ważne. – Posłałam
mu pokrzepiający uśmiech.
W odpowiedzi chłopak pochylił głowę, chowając ją za podkulonymi pod
brodę nogami. Spod białej grzywki wystawały teraz tylko szare oczy wpatrzone
w ścianę. Sama nie wiedziałam, czy był teraz zawstydzony, czy żałował,
że w ogóle się otworzył i wolał zamilknąć.
– Tęsknię za swoją rodziną – powiedział cicho.
Nie spodziewałam się takiego wyznania. Wywołało ono u mnie w sercu
dziwne ukłucie. Dlaczego? Pewnie dlatego, że poniekąd wiedziałam, jak się
czuje. Co prawda ja spędziłam ze swoimi rodzicami długie dwadzieścia lat życia,
ale ich brak naprawdę mi doskwierał. Poza tym nawet nie wiedzieli, co się ze
mną dzieje. Stracili swoją jedyną córkę. Kto wie, czy nie na zawsze?
Ciekawe, jak to było z rodziną Wyobrażalnego. Czy miał oboje rodziców
i rodzeństwo? A może nawet zwierzaki domowe? Miałam ochotę ścisnąć jego
dłoń, aby pokazać mu, że nie jest sam, ale nie chciałam przesadzać z bliskością,
aby go od siebie nie odstraszyć.
– Hej, jakby nie patrzeć, to my też jesteśmy twoją rodziną – powiedziałam
z uśmiechem, delikatnie go szturchając.
– To nie to samo – mruknął Wyobrażalny, marszcząc czoło.
Już miałam otworzyć usta, gdy usłyszałam podejrzany szelest dochodzący
spod drzwi. Kiedy spojrzałam w dół, dostrzegłam w szparze między drzwiami
a podłogą przesuwające się niecierpliwie cienie. Uśmiechnęłam się mimowolnie.
– Chyba mamy gości. – Powiedziałam to na tyle głośno i ironicznie, abym
została dosłyszana nawet za drzwiami.
Wyobrażalny nieco się spiął. Nagle przesunął się na drugi koniec łóżka,
jakby bał się, że zaraz ktoś oceni, że był zdecydowanie za blisko mnie.
Najwyraźniej chwila szczerości przeminęła z wiatrem. Cóż, najtrudniejsze
były zawsze początki. Teraz gdy pokonaliśmy barierę milczenia, mogło być już
tylko lepiej.
Drzwi uchyliły się z cichym skrzypnięciem, a naszym oczom ukazały się
trzy głowy – uśmiechnięty Niepohamowany, chłodna Nieobliczalna i nieśmiała
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Bezładna. Razem wyglądali jak ludzkie dango, czyli japoński przysmak w postaci
trzech kulek ryżowych nabitych na wykałaczkę.
– Nie musicie się tak czaić – powiedziałam z diabelskim uśmieszkiem. –
Przecież jesteśmy grzeczni.
– No, nie wiem. Ty mi nie wyglądasz na grzeczną osobę – zachichotał
Niepohamowany, który pchnął bez zastanowienia drzwi i wkroczył do środka.
– Nie zdziwiłbym się, gdybyś molestowała mojego najlepszego przyjaciela,
szczególnie że jest tak rozkosznie uroczy, kiedy się rumieni.
Wyobrażalny spojrzał ze złem w oczach na Niepohamowanego, nic jednak
nie odpowiadając, czego można było się spodziewać.
– Nieźle nas przestraszyłaś, wiesz? – spytał samozwańczy szef naszego
zespołu, wkładając ręce do kieszeni. Tuż za jego plecami stanęła pozostała
dwójka. – Na szczęście na posterunku był nasz najukochańszy doktorek pod
słońcem – zironizował. Na samo wspomnienie chłodnego Darrella niemal
dostałam dreszczy. – Stwierdził, że nic ci nie zagraża. – Wzruszył ramionami.
– I że mamy mu nie zawracać głowy głupotami – mruknęła Nieobliczalna.
– Bo… bo przecież był zajęty – odezwała się Bezładna, starając się bronić
mężczyznę, którego darzyła dziwną, platoniczną miłością.
Miałam ochotę prychnąć, ale nie z powodu reakcji Bezładnej, a dlatego,
że człowieka, który z założenia miał się nami zajmować, ewidentnie nie
obchodził nasz los. Czy mnie to dziwiło? W żaden sposób, co nie znaczy, że nie
byłam zła.
– Przepraszam za to – powiedziałam z niewinnym uśmiechem. – Widocznie
byłam trochę w szoku.
Niepohamowany wzruszył ramionami.
– Nic dziwnego. Nigdy nie miałaś okazji uczestniczyć w takim wydarzeniu.
Nastała cisza. Wszyscy pozostali członkowie ASN spojrzeli znacząco na
chłopaka, któremu uśmiech nie schodził z twarzy. Nie musieli nic mówić.
Doskonale zdawałam sobie sprawę z tego, że nikt wcześniej nie uczestniczył
w takiej misji, a już na pewno nie Niepohamowany. Ja również nie mówiłam
prawdy. Nie byłam zszokowana czy przerażona. W końcu Szwendacze nie mogły
mnie dopaść. Sama nie potrafiłam jednak odpowiedzieć na pytanie, co takiego
się ze mną stało. Nic nie poprzedzało mojego omdlenia. To zdarzyło się nagle.
Zupełnie jakby ktoś nacisnął jakiś magiczny przycisk wyłączający cały mój
organizm. Nie chciałam nawet rozmyślać nad rzeczywistym powodem utraty
przytomności. Ważne, że było już dobrze.
Niepohamowany głośno westchnął.
– Chyba powinniśmy dać sobie spokój z polowaniem na Szwendacze na jakiś
czas. Jest ich coraz więcej i na dodatek są rozeźlone – powiedział, co wszystkich
zdziwiło. W końcu był osobą, która pierwsza bez zastanowienia pchała się
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w stronę niebezpieczeństwa. – Co tak na mnie patrzycie? – spytał rozbawiony.
– Może i lubię te nocne eskapady, ale nie chcę, żeby któremuś z was stała się
krzywda. – Mówiąc to, wzruszył obojętnie ramionami, co nie pasowało do
jego wypowiedzi.
Rzeczywiście. Może Niepohamowany uchodził za kompletnego świra,
ale zależało mu na tym, abyśmy wszyscy byli zdrowi i przede wszystkim żywi.
Jak widać, nawet w takim socjopacie jak on kryły się ludzkie uczucia.
– Może… może powinniśmy się przed nimi jakoś zabezpieczyć? W końcu
trafili tutaj za nami – powiedziała niepewnie Bezładna. – A co, jeśli to się
powtórzy? – Na jej skórze pojawiły się dreszcze, dlatego szybko zaczęła masować
gołe ramiona, aby pozbyć się tego uczucia.
– To dobry pomysł – odparłam, na chwilę się zamyślając. – Wiemy już,
że Szwendacze nie lubią ostrego zapachu mięty, a poza tym nie przepadają za
wysokimi dźwiękami. Można to wykorzystać.
Po minach i delikatnych kiwnięciach głowami widziałam, że wszyscy
się ze mną zgadzają. Wiedziałam już, że kolejnego dnia czekają nas zakupy.
Zastanawiało mnie tylko, jak sprzedawczynie zareagują na masowy zakup
mięty pieprzowej.
– Będę mogła wybrać ładne doniczki? – spytała nieśmiało Bezładna, która
uśmiechała się z nadzieją, którą mają w oczach wyłącznie dzieci.
Niepohamowany zachichotał.
– Jeszcze pytasz. – Chłopak puścił dziewczynie oczko, na co ta delikatnie się
zarumieniła. Nie była to jednak wrodzona nieśmiałość, a po prostu dziecięce
rumieńce ukazujące radość. – Czyli ASN zamieni się w dżunglę. Muszę do tego
stworzyć adekwatną playlistę. – Zachichotał, zacierając dłonie.
Zostało mi tylko potrząsnąć głową.

Marlena Urbaniak
Absolwentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Redaktor, content
menager i copywriter. Od czasów wygranej w konkursie na powieść w odcinkach wspiera
redakcję „Białego Kruka”. Zajęła trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez
wydawnictwo Genius Creations (antologia: „Niegrzeczni chłopcy”) i pierwsze miejsce
w kategorii One Shot w konkursie „Splątane Nici” organizowanym na Wattpadzie.
W fantastycznym świecie znana jako elfia księżniczka
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22.
Jack otworzył drzwi swojego mieszkania i wkroczył do środka. Zajęty
 spominaniem rozmowy z Andersem dopiero po chwili zauważył biały,
w
papierowy prostokąt leżący przy progu przedpokoju. Westchnąwszy, przykucnął
nad listem, wyciągnął dłoń, cofnął jednak palce niemal w ostatnim momencie,
tuż przed dotknięciem koperty. Szybko poszedł do pokoju i z wypchanej różnymi
rupieciami szuflady wyjął gumowe rękawiczki. Przed oczami stanęła mu scena
z biura, kiedy z największą ostrożnością sprawdzał figurkę, zanim jeszcze
wróciła Anna, zanim zaatakował go psychopata, zanim nazwisko Bartona
cokolwiek znaczyło. Zdawało się, że od tamtego wieczora minęły lata.
Gdy znowu kucnął przy liście, przypomniał sobie, że wtedy bał się, iż pająk
wybuchnie. Żółto-pomarańczowa kula, taka, jaką widział w setkach, jeśli
nie tysiącach, oglądanych wieczorami filmów akcji, rozbłysła mu w głowie.
Detektyw się zawahał.
– Nie przesadzaj – warknął, dotykając koperty.
„Podobno istnieją mikrobomby”, coś szepnęło do ucha mężczyzny.
Nie cofnął palców.
List. Nic więcej.
Podniósł papier do piekących ze znużenia oczu, przyjrzał się ładnemu,
zgrabnemu pismu. Kiedyś już je widział. Wspomnienie z trudem przebijało się
z głębin pamięci na powierzchnię świadomości, ale gdy w końcu się pojawiło,
Baranski uśmiechnął się, po części dlatego że mu ulżyło. Pismo Anny.
Jack
Po naszej ostatniej rozmowie myślę, że może Cię to już nie obchodzi –
wszak wyraźnie dałeś mi to do zrozumienia – ale nie mam się do kogo zwrócić,
a Ty siedzisz już w sprawie. Coraz bardziej się boję. Może już nie Może –
kiedy to czytasz – już jest za późno. Może skończę jak moja przyjaciółka.
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Pomóż mi! BŁAGAM. Dowiedz się, co się stało z Elisabeth – i ewentualnie
co mi się przydarzyło. Znajdź Postaraj się coś znaleźć, cokolwiek, w Siedzibie
Zgromadzenia, co by w tym pomogło (HOHMANA 19, duży budynek w parku).
Zgromadzenie nie ma za dobrej ochrony. Nie wiem, czemu Anders postawił
na najprostsze zabezpieczenia, może uznał, że czubki nikogo nie interesują.
Większość sal nie ma znaczenia, to tylko sale wykładowe albo biblioteki,
ale jak przejdziesz dwa długie korytarze, to znajdziesz się niedaleko gabinetu
Andersa. Podobno można się z niego dostać do piwnic, gdzie znajduje się biblioteka
Andersa, niektórzy mówili o jego kwaterach – drań gdzieś musi mieszkać,
chyba że wynajmuje coś na mieście, ale to mało prawdopodobne, bo cały czas
jest w siedzibie Zgromadzenia – może jest coś tam jeszcze, ale nie mam pojęcia.
Nigdy tam w piwnicy nie byłam, a ci, których podejrzewam, że mogli być, nie chcą
się przyznać. W tych dwóch najdłuższych korytarzach – tych, które prowadzą
do jego gabinetu – są kamery, w wejściu ochroniarz i portier. Zaglądnęłam
na monitory ochroniarza – w każdym korytarzu są po dwie. Każda wisi nad
głównymi drzwiami (główne to te prowadzące do kolejnego długiego korytarza)
i jest skierowana na przeciwległe drzwi, tak że się kamery obserwują. W pierwszym
korytarzu jest pełno różnych roślin i sądzę, że można się za nimi przemknąć,
żeby uniknąć kamer. Drugi korytarz jest pusty. Nie wiem, czy gdzieś są alarmy.
Zaraz po wejściu do budynku będzie stanowisko portiera (po lewej) i ochroniarza
(po prawej). Dzisiaj, jakieś dwadzieścia minut przed północą, będziesz miał
łatwiej, bo przekonałam ochroniarza, żeby usunął się w odpowiednim momencie.
Zostanie tylko portier, musisz go jakoś ominąć, ja nie dałam rady go spławić,
jest zbyt upierdliwy. Żeby przejść przez drzwi do pierwszego korytarza, potrzebujesz
karty magnetycznej. Zostawiam Ci swoją. Na wszelki wypadek ukryłam
ją tam, gdzie mieliśmy pierwszą randkę. Na pewno nie otworzy osobistych pokoi
Andersa (a jeśli otworzy, to bardzo się zdziwię). Gabinet nigdy nie był zamknięty,
nie wiem, jak jest nocą. Na zewnątrz nie ma kamer. Sprawdziłam dokładnie.
Okien nie ruszaj, nie jestem ich pewna.
Anna
Jack zamarł. Popatrzył na początek listu, chciał jeszcze raz go przeczytać,
upewnić się, że dobrze zrozumiał, ale nie potrafił. Przed oczami wirowały
mu obrazy z przeszłości, chwile z Anną, pozytywne mieszały się ze złymi,
tak jak targające nim w tamtym momencie uczucia. Palce drugiej dłoni same
powędrowały do kieszeni, w której ciągle trzymał pocztówkę od Bartona.
Kolejne wołanie o pomoc, kolejna osoba, która…
Zacisnął zęby.
– Weź się w garść – szepnął. – Myśl, do diabła.
Wyczerpany umysł zaprotestował pulsującym bólem skroni, ale zmusił go
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do łączenia faktów. Baranski wyciągnął komórkę i zerknął na wyświetlacz.
19.29. Zamknąwszy oczy, starał się przypomnieć sobie, o której przeglądał strony
internetowe w poszukiwaniu informacji o Bartonie, Finch i Zgromadzeniu
i o której wykasował plik tekstowy.
Wtem olśniło go. Zerwał się, dalej ściskając w ręku list, i skoczył
do pokoju, dobiegł do komputera, wdusił przycisk POWER. Stary sprzęt długo
się uruchamiał, bucząc i warcząc przy tym jak poirytowany zwierz, ale kiedy
w końcu wpuścił detektywa do systemu, Jack chwycił myszkę i otworzył historię
przeglądania. Jeden klik i wszystko wiedział.
Uśmiechnął się.
– 16.01 – mruknął. – Musiała tu być pomiędzy 16.30 a 19.
Odetchnąwszy z ulgą, usiadł na niezasłanym łóżku. Anna żyła, na pewno
żyła, przecież w przeciągu kilkudziesięciu minut nic by się złego nie zdarzyło…
Wzrok mężczyzny sam powędrował ku skreślonej ręką Lebiediew wiadomości,
a mózg podrzucił nowsze wspomnienia, sprzed zaledwie kilku godzin: kobieta
płacząca na tym samym łóżku, błagająca o pomoc, jego ręce wyrzucające ją na
korytarz, jej oczy pełne strachu. I znowu usłyszał te słowa:
„Nie zdziw się, jak niedługo wyciągną mojego trupa z rzeki”.
Raz jeszcze spojrzał na komórkę. 19.42.
Wziął głęboki oddech i zaciskając dłonie w pięści, wstał, po czym ruszył
do drzwi wyjściowych.
***
Jack pędził przez miasto na złamanie karku, by wreszcie niemal wskoczyć
do taksówki. Co jakiś czas zerkał na ekran komórki. Minuty uciekały
z przerażającą prędkością, jakby cały świat przyspieszył tylko po to, by pognębić
Baranskiego. Starał się za bardzo nie przejmować zbliżającą godziną dwudziestą
trzecią – mniej więcej wiedział, ile zajmuje dotarcie do każdego z miejsc,
do których zmierzał, więc przewidywał, że powinien na styk zdążyć. Taksiarz coś
mówił, opowiadał o żonie, ale Baranski mechanicznie przytakiwał, w myślach
ustalał, czego będzie potrzebował i jaki plan działania będzie najlepszy.
– Teraz wiedza techniczna by mi się przydała – warknął, przyglądając się
swojej komórce.
– Słucham? – rzucił kierowca. Zerknął przez ramię na pasażera.
– Nie, nic – mruknął Baranski, chowając telefon do kieszeni. Taksówkarz,
starszy łysy gość o wysokim głosiku, zawahał się. Nie zamknął lekko otwartych
ust, oddychał ciężko, milczał. Trwało to jednak zaledwie sekundę, może dwie.
Zaraz samochód wypełnił jego piskliwy śmiech przywodzący na myśl odgłosy
wydawane przez hieny.
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– A wie pan, ja się na tym nowym cholerstwie też nie znam, to wszystko to…
Nie przestawał mówić nawet wtedy, gdy zatrzymał się przy chodniku, nawet
wtedy, gdy brał od Jacka pieniądze, chyba nawet wtedy, gdy detektyw opuścił
już pojazd, dalej gadał o zagrożeniach technologicznych. Kiedy Baranski ruszył
poprzez półmrok jesiennego wieczoru wąskim chodnikiem wciśniętym między
dwa niskie, zadbane budyneczki, taksówka nie odjechała, oblewała go światłem
reflektorów. Przyspieszył i skręcił w prawo. Szyldy księgarni i restauracji były
włączone, wskazywały drogę do małego, zapuszczonego parku, w którym
co prawda stały cztery latarnie, ale żadna nie działała. Jack zawahał się.
Popatrzył na neon baru, na węża tonącego w kieliszku, i spiął mięśnie, gotowy
do skoku, gdyby…
Gdyby.
Lecz gad nawet nie drgnął. Mrugał do Baranskiego czerwonymi światłami
ślepi, tyle. I choć Jack przez moment nie tylko wyczekiwał jego ruchu, a wręcz
pragnął wzrokiem go do tego zmusić, wyobraził sobie, że zwierzę zsuwa się na
chodnik, sunie po betonie, nic się nie wydarzyło.
– To wizje. Przebłyski prawdy – szepnął wiatr głosem Andersa, powtarzając
słowa, do których umysł Baranskiego sam od rozmowy z guru niekiedy wracał,
podrzucał mu je w najmniej spodziewanej chwili – gdy opuszczał siedzibę
Zgromadzenia, gdy wychodził z domu, gdy jechał taksówką. Były z nim cały
czas, blisko, tłukły się pod czaszką.
I znowu, uśmiechnąwszy się lekko, zepchnął je delikatnie gdzieś na
krańce świadomości.
Park przywitał go wyciem wiatru i chrzęszczącym pod stopami szkłem
z rozbitej butelki. Podążył jedyną alejką, kończącą się szarym wysokim murem,
pokrytym obscenicznym graffiti. Jack zadarł głowę i spojrzał w górę. Nagie
korony rosnących za murem drzew były większe niż podczas jego ostatniej
wizyty, wiosną i latem liście musiały tworzyć szczelną zasłonę, pod którą pewnie
ludzie chętnie chowali się przed słońcem. Zadrżały jak szpony rzucających
zaklęcia wiedźm, gdy uderzył w nie wiatr.
Baranski rozejrzał się, wzrok dłużej zatrzymując na możliwych skrytkach.
Ławka – nie pamiętał, czy na niej siedzieli w trakcie pierwszej randki –
stała pośrodku, zbyt odsłonięta, zbyt oczywista. Kupka zgrabionych liści
nie przekonywała, tym bardziej że obok znajdowały się jeszcze trzy rozkopane
kopczyki, może przez wiatr, a może przez graficiarzy. Puszki po piwie? Krzaki?
– Nie ułatwiasz mi – mruknął. – I na dodatek dałaś mi mało czasu.
Nagle go olśniło. To proste.
Kucnął przy murze, zaczął badać chropowatą powierzchnię dłońmi,
poczynając od ziemi. Palce minęły kamień i odkryły szczelinę w przysłoniętej
nim cegle. W półmroku oświetlonego jedynie blaskiem bijącym od najbliższych
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 eonów parku nie miał szans jej zobaczyć. Uśmiechnął się, kiedy opuszkami
n
wyczuł plastik. „Jakbym była bogata, to miałabym skrytkę w piwnicy”,
powiedziała niegdyś Anna. „Jak na filmach – odsuwaną ścianę, a za nią sejf.
A jakbym była nieco mniej bogata, to luźna cegła też może być. Na pierścionki
i inne pierdołki”.
Odrzucił kamień na bok i delikatnie, aby przypadkiem nie wcisnąć jej głębiej
w pęknięcie, wysunął kartę magnetyczną.
23.
Jack zdążył wrócić do sklepu z elektroniką na pół godziny przed zamknięciem.
Znany mu sprzedawca zdziwił się na widok detektywa; jeszcze bardziej zdumiał
się, gdy Baranski spytał o kolejny telefon, i to na dodatek nowszy od tego, który
kupił rano.
– A mówił pan, że nie przekona się do tych modeli! – Wyszczerzył zęby. Jack
zaskoczył go po raz trzeci, wyciągając z kieszeni notatnik i długopis.
– Może mi pan wytłumaczyć, jak tutaj się wgrywa pliki z dźwiękiem?
Tak punkt po punkcie? No i słyszałem o takiej funkcji… eee… że się telefony
łączą w jakiś sposób ze sobą… coś z zębem…
– Bluetooth?
– Chyba tak. Może mi pan wytłumaczyć, jak połączyć ten z moim? I jakie
to połączenie ma zasięg? Czy mogę z mojej komórki włączyć coś na tej drugiej?
Chłopak zasugerował, że jeśli detektyw ma zamiar coś odtwarzać na odległość,
to lepiej zainwestować w małe przenośne głośniki. Jack najpierw chciał jeden,
ale sprzedawca przekonał go, że należy kupić dwa, bo będzie lepsza jakość
dźwięku. Wtedy Baranski postanowił zrezygnować z nowego telefonu, ale gość
i tak mu wcisnął komórkę, gdyż jego zdaniem model Jacka nie był kompatybilny
z głośnikami. Chłopak wszystko cierpliwie tłumaczył, odpowiadał na pytania
detektywa, a czasem nawet dyktował, co ma zapisać, tylko niekiedy znacząco
zerkając na zawieszony w salonie zegar. Baranskiego nie trzeba było popędzać
– boleśnie wręcz świadomy szybko upływających sekund notował tak prędko,
że ręka mu zdrętwiała.
Gdy opuścił sklep, odwiedził dwa kolejne, złapał taksówkę i pojechał
do domu. W drodze na górę pokonywał po dwa schodki naraz, w połowie
niemal się wywrócił, do mieszkania wleciał jak kometa. Zatrzasnąwszy
za sobą drzwi, przypadł do komputera. Przeklinając wolno włączający się sprzęt,
rozpakowywał nowy telefon i głośniki.
– Mam teraz dwa i jeszcze kolumienki – mruknął, walcząc z folią. – Mam
nadzieję, że mnie cwaniak nie naciągnął.
Następne półtorej godziny przygotowywał się, na przemian patrząc
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na swoje notatki i grzebiąc w internecie; szukał odpowiednich stron, ściągał
pliki, wgrywał je na komórki, uruchamiał bluetooth. Kiedy uznał, że nic więcej
nie jest już w stanie wykombinować na froncie technologicznym, wydobył
z szafki plecak i zaczął wkładać do niego zakupione rzeczy.
Przecierając zaczerwione oczy, kilka minut po dwudziestej drugiej zadzwonił
po taksówkę.
***
Znowu był dzieckiem. Biegł przez zielone łąki, ciesząc się ciepłem i wdychając
zapach kwiatów. Usta miał pełne truskawek, śmiał się, połykając owoce.
Pojawiły się przed nim tysiące dróg, niektóre asfaltowe, niektóre wyłożone
kostką, inne wydeptane w trawie; wiele z nich tak się wiło, że człowiekowi
trudno było prześledzić ich trasę, pozostałe okazały się proste; szerokie, wąskie,
zaśmiecone, czyste, zadbane, zniszczone… Ale tylko jedna go przyciągała – jedna
z tych krętych, może najdłuższa. Kiedy się do niej zbliżył, usłyszał muzykę –
muśnięcia klawiszy, delikatną perkusję, pulsujący bas, snującą się solówkę
na saksofonie. Śmiejąc się na cały głos, z bijącym mocno sercem wszedł na tę
ścieżkę, lecz z każdym krokiem śmiał się ciszej, aż wreszcie zamilkł, zmarszczył
brwi i w skupieniu zaczął patrzeć pod nogi. Coraz trudniej było iść tą drogą,
skręcała się tak, że nie wiedział, gdzie postawić stopę, wręcz uciekała spod pięt,
jak gdyby miała własną wolę i robiła mu na złość, jak gdyby pragnęła, by upadł.
Spocony zatrzymał się, by rozstrzygnąć, jak pokonać dukt, który przypominał
wstęgę bez początku i końca, jakby sam siebie pożerał, lecz niespodziewanie
ścieżka się urwała. Stał nad przepaścią bez dna.
Coś w nim umarło, łza potoczyła po policzku. Rozejrzał się, objął spojrzeniem
mnogość dróg i możliwości, sieć przebiegających obok, pod, nad sobą traktów,
bez ładu i składu, bez najmniejszego sensu, do żadnej jednak jego serce nie zabiło
tak jak do tej pierwszej. Mimo to zdecydował się na tę najbliższą, lecz i ona,
po zaledwie kilku krokach, urwała się niczym zniszczony most. Wybrał kolejną,
tylko po to, by znów stanąć nad czeluścią, a z każdą porażką narastała frustracja
i gniew. Powtórzywszy tę operację dziesiątki, może i setki razy, zatrzymał się
i krzyknął tak głośno, że rozbolały go uszy, wrzasnął z głębi jestestwa, lecz
nie przyniosło to ulgi. Dopiero wtedy ujrzał prawdę: żadna z tych dróg nie miała
końca, wszystkie wiodły donikąd. Długie, kręte i bez perspektywy nagrody.
Nie. Jedna była inna. Zauważył ją kątem oka, mignęła na granicy widzenia,
a gdy się na niej skoncentrował, dostrzegł, że tylko ona jest tak naprawdę
prosta, że tylko ona nie zaskakuje wędrowca niepotrzebnymi skrętami
i nie urywa nieoczekiwanie. Kroczył nią Anders, wyprostowany, dumny,
emanujący światłem, niczym święty w relacjach hagiografów, a może nawet
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nie człowiek, lecz jakaś inna istota. Lepsza. Szedł powoli, ale bez zawahania,
nie potykając się i nie złorzecząc, z szerokim uśmiechem na ustach patrzył przed
siebie, nie rozglądał na boki.
Znowu zapłakał, ale tym razem dlatego że nie mógł zapanować nad wzruszeniem i szczęściem przenikającym każdą komórkę jego ciała. Otworzył usta,
zaczerpnął tchu i krzyknął.
– Proszę pana, jesteśmy na miejscu!
Jack z trudem wyrwał się z objęć snu. Ręce i nogi miał ciężkie,, głowę zasnutą
mgłą utkaną z nieprzespanych godzin, napięcia, strachu, a kręgosłup odezwał
się ostrym bólem. Jęknął. Taksiarz spojrzał na niego wyraźnie zaniepokojony.
Detektyw zmusił się do uśmiechu.
– Nocami ostatnio robię – powiedział. – Dzięki – dodał, rzucając kierowcy
pieniądze, a potem wytoczył się z samochodu w półmrok, z plecakiem przewieszonym przez ramię.
– Nie zazdroszczę panu, że pan tu mieszka. – Taksówkarz wychylił się
przez okno auta, by popatrzeć na przytulone do siebie jednopiętrowe budynki
straszące ponurymi szarościami i brązami brudnych elewacji. – Niech pan
na siebie uważa – to rzekłszy, szybko odjechał, jakby bał się, że
zza zaniedbanych budowli wyłoni się jakieś monstrum. Jack przełknął ślinę,
nagle czując przenikliwy chłód. Tylko jedna z latarń nie pozwalała nienaturalnie
cichej i opustoszałej okolicy zatonąć w lepkiej ciemności, choć wyglądała tak,
jak gdyby swoje zadanie wykonywała z trudem; jej słabe światło migotało,
grożąc pogrążeniem świata w czerni, jakby było chore i gotowe w każdej chwili
zgasnąć. Baranski miał wrażenie, że w mroku, pośród murów, coś się poruszało,
lecz zacisnąwszy zęby i wbrew głosowi z tyłu głowy oznajmującemu, że powinien
zawrócić i o wszystkim zapomnieć, wszedł między budynki. Kroki odbijały się
echem od czarnych ścian, brzmiały niczym uderzenia młota o kowadło, lecz
jedynie kilka razy się zawahał. Kolana drżały, ale je ignorował. Umysł podrzucał
różne obrazy, ale starał się nie dostrzegać w ciemnościach ukrytego zabójcy
w masce przeciwgazowej. Błysk z lewej. Obrócił się błyskawicznie. Ostrze
maczety? Nie, księżyc, który na moment wyjrzał zza skłębionych chmur, oświetlił
leżący na ziemi kawałek szkła. Odetchnął z ulgą, przyspieszył. Towarzyszyła
mu tylko cisza.
Choć droga do parku kryjącego siedzibę Zgromadzenia trwała co najwyżej
kwadrans, to na jej końcu Jack był tak spocony i tak biło mu serce, jak gdyby
właśnie wziął udział w maratonie. I mimo tego że udało mu się już zapanować
nad oddechem, że nie dudniło mu już w uszach, to w chwili, w której ujrzał
drzewa, ścisnęło go w dołku.
„Jeśli tam pójdziesz, może spotkać cię coś bardzo złego”.
Zadrżał, usłyszawszy ten podstępny szept. Zdradziecka wyobraźnia kreśliła
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rozmaite scenariusze – najbardziej optymistyczny zakładał, że członkowie
Zgromadzenia wezwą policję i Baranski skończy w więzieniu. Najczęściej
jednak w projektowanych wydarzeniach pojawiał się morderca, wyskakiwał
zza drzewa, wychodził z korytarza, okazywał się Andersem, atakował znienacka,
ciął maczetą, zabijał Jacka, nigdy szybko, zawsze uderzał tak, by detektyw
umierał długo, krztusił się krwią, rozszerzonymi oczami wpatrywał w swego
zabójcę, próbował błagać o litość, ale nie mógł wydobyć z gardła ani jednego
słowa, a ten patrzył na niego, przyglądał się, jak kona.
„Odejdź, nic cię to nie powinno obchodzić. Nic nikomu nie jesteś winny”.
Jack zacisnął zęby i przypomniał sobie twarz Anny, kartkę doktora
Bartona, artykuły o Finch. Rodzina Elisabeth pragnęła dowiedzieć się, co stało
się z ukochaną krewną, a ona leżała gdzieś na dnie rzeki… Nie, mogło być
gorzej – może nikt o niej nie pamiętał, nikt się nie przejmował, nie szukał,
a ciało kobiety gniło zapomniane w ziemi, odmówiono mu prawa do nawet
najnędzniejszego pochówku.
„Odejdź, nie ryzykuj i tak nic tu nie zdziałasz. Cała ta misja to głupota. Co tam
znajdziesz? Skąd wiesz, że tam cokolwiek jest? To wymysły Anny, Anna może się
mylić. Anders nie jest żadnym superłotrem, nie będzie trzymał swoich planów
podbicia świata na wierzchu!”
Niespodziewanie przypomniał sobie słowa Smitha.
„Jest pan bardzo szlachetnym człowiekiem, próbuje pan nieść pomoc
każdemu. To rzadko spotykane”.
Zamarł. Wracał do tego zdania, raz po raz. „Jest pan szlachetnym człowiekiem…”
Popatrzył raz jeszcze na park, czując dziwną pustkę. „Jest pan szlachetnym
człowiekiem…” A co powiedziałby jego ojciec?
„To rzadko spotykane”. Finch, samotna, zagubiona Finch szukająca swojej
drogi, martwa. Czy to Anders? Barton drżący o swoje życie, błagający o pomoc,
martwy. I Anna. Czy ona też…?
Wyjął z kieszeni kominiarkę, założył ją, naciągnął rękawiczki na dłonie,
a potem zacisnął pięści. Ruszył ku drzewom.
Światło wylewało się przez przeszklone drzwi siedziby Zgromadzenia
Odrodzenia do parku, oblewało ciemne kształty drzew i krzaków, przywodząc
na myśl filmowe przedstawienie śmierci głównego bohatera. Pomimo bijącego
mocno serca Jacka uśmiechnął się. Jak gdyby dotarł już do końca swej wędrówki.
Nie szedł główną ścieżką, lecz przedzierał się bokiem, chował
za roślinnością, przemykał między pniami, nie spuszczając drzwi
z oczu. Dwóch ludzi stało na środku korytarza, naprzeciwko wejścia,
najwyraźniej o czymś dyskutując. Jeden gestykulował niczym nieudolny aktor niemego filmu, drugi był spokojny, niemal nieruchomy; o tym,
że nim także targały emocje, świadczyły wyłącznie nieczęste uniesienia ręki.
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Wyciągał ją ku pierwszemu po to tylko, by zaraz cofnąć, a potem rozpocząć
rytuał od początku.
Kiedy Jack zbliżył się, rozpoznał w drugim człowieku Suna; portier marszczył
czoło i nie odrywał wzroku od rozmówcy, najpewniej ochroniarza, lecz nie był to
Paul. Był większy, atletycznie zbudowany, o długiej czarnej brodzie zawiązanej
w dwa spływające ku ziemi warkocze, niczym wojownikowi wikingów
czy Celtów. Rozpierała go energia.
Baranski pochylił się, zwolnił. Nie odwracając spojrzenia od mężczyzn, modlił
się w duchu, by nie popatrzyli na drzwi, lecz tak byli zaaferowani dyskusją,
że żaden nawet nie zerknął w jego kierunku.
Wiking zrobił krok ku wyjściu. Detektyw zamarł.
Sun zatrzymał atletę. Baranski, odetchnąwszy z ulgą, przedarł się przez
krzaki rosnące przy prowadzającej do siedziby ścieżce. Kamyki, żwir, piasek,
wszystko wręcz pchało mu się pod buty tylko po to, żeby w nienaturalnej ciszy
tej nocy, zaburzonej jedynie przez przytłumione odgłosy tętniących życiem
części miasta, głośno zachrzęścić. Nie zwolnił. Gałązka trzasnęła pod nogą. Nie
zwolnił. Gałęzie czepiały się ubrania i wiszącego na jednym ramieniu plecaka,
jak gdyby sam park chciał go powstrzymać lub zdekonspirować. Spoglądał
raz na drzwi, raz na fragment ściany, który według niego znajdował się
w bezpiecznej od wejścia odległości. Jeśli pomyliłby się…
Nie zwolnił.
Zdawało mu się, że ciężkie od zmęczenia ciało reaguje wolno, za wolno,
że brnie przez błoto, że w tym stanie niczego nie zdziała. Ściągnąwszy plecak,
przywarł grzbietem do muru po lewej stronie szklanych wrót. Zamknął
powieki, wyobrażając sobie, jak fotokomórka reaguje na jego ruch, otwiera
wejście, a Sun i ten drugi, zaalarmowani, wychodzą na zewnątrz i go odnajdują,
przyczajonego…
Nic. Uśmiechnął się. Nie tylko nie uruchomił drzwi, ale był na tyle blisko,
by słyszeć rozmowę pracowników Zgromadzenia.
– …no daj se siana, ile mam się z tobą szarpać? – Głęboki, ale tak drżący
od emocji, że niemal wpadał w histeryczne tony, głos należał bez wątpienia
do kolegi Suna.
– A ja nie będę ci po raz kolejny powtarzał, Brian, że nie możesz tego zrobić. –
Sun jak zwykle był opanowany i choć pod tym spokojem dawało się wyczuć nutę
gniewu, mężczyzna nie rezygnował ze starannego wypowiadania każdej sylaby.
Jack mimowolnie uśmiechnął się szerzej.
– Gdzie ty się taki sztywny wychowałeś, co? Pewnie w klasie w pierwszej
ławce siedziałeś i pieszczochem nauczycieli byłeś, co?
– To nie jest żadna szkoła, tylko praca…
– No to ci stary właśnie mówię, że żadna szkoła! Tutaj nikt cię do kąta
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nie postawi! Zresztą obiecałem ci, stary, nic się nie stanie! Nikt tu nie przychodzi,
nikt! Nikogo to nie interesuje! A ja zaraz wracam, godzinka i jestem!
– Ile…
– Stary, mówię ci, napalona foka czeka na mnie! Po nocach pracuje, dawno
jej nie widziałem, ale dupa taka, że ty też byś to cholerstwo rzucił na moment!
Ostatnia szansa, rano gdzieś wyjeżdża, wstawiona jest, z impry jakiejś dzwoniła
i mówiła, że ostatnia szansa, żeby się ze mną przespać. Ruchnę raz i zaraz
wracam, przysięgam! Już i tak jestem bardzo spóźniony, nie wiem, czy tam
czeka dalej, puść mnie, penisowy blokerze jeden!
– A ja powtarzam po raz kolejny: kto będzie pilnował budynku?
– To ci już z pół godziny tłumaczę, że nikt nie przychodzi tutaj! Nikt nie
zauważy, a ja jadę do moteliku dziesięć minut stąd! Zaraz wrócę, zanim się ktoś
zorientuje! Dobra, słuchaj, w dupie to mam. Ty se tu stój i wykonuj obowiązki,
ja lecę na bzykanie. Na kamery czasem popatrz i tyle, będzie dobrze, nie pękaj.
– Ja przecież…
– Dzięki, stary, dzięki! Jak ty będziesz chciał pociupciać, to wiszę ci!
Baranski szybko, acz ostrożnie, by nie poruszyć żadnej gałęzi ani nie narobić
hałasu, wycofał się, jak najdalej od świateł, zanurkował między krzewy i opadł
na czworaki. Zacisnął zęby, gdy poupychane w plecaku rzeczy, uderzywszy
o siebie, zabrzęczały niczym dzwoneczki, a dolna część kręgosłupa odezwała się
boleśnie. W tym samym momencie drzwi rozsunęły się i wybiegł z nich wiking,
chichocząc. Jack przyglądał mu się przez chwilę zza zasłony z gałęzi, aż wreszcie
plecy tamtego pochłonął mrok.
Jeden z głowy.
Odgoniwszy wizję Anny w objęciach wikinga, Baranski ponownie popatrzył
na drzwi. Stał w nich Sun, zaciskając dłonie w pięści, poczerwieniały na twarzy.
Spoglądał tam, gdzie zniknął współpracownik, kilka razy otwierając usta tylko
po to, by zaraz je zamknąć.
– I co ja mam zrobić? – szepnął w końcu portier, a jego słowa wyraźnie
popłynęły przez ciszę parku do uszu detektywa. Po sekundzie wahania obrócił
się na pięcie i wszedł do budynku. Po dwóch przeźroczyste wrota się zawarły.
Nic więcej nie poruszyło się w półmroku, żaden dźwięk nie pomknął między
pniami. Jack słyszał już jedynie swój świszczący oddech.
Zaczerpnąwszy głęboko powietrza, wstał i sięgnął do plecaka. Kiedy udało
mu się wyciągnąć lornetkę, wycofał na tyle, by opuścić półokrąg blasku bijącego
z budynku i schowawszy się za drzewem, zmrużył powieki. Sun siedział
za biurkiem, chyba nie patrzył na drzwi, choć z tej odległości Jack nie był pewien.
Przytknął lornetkę do oczu, wbrew dręczącej myśli, że portier zauważy światła
odbijające się od szkieł przyrządu, i przyjrzał widocznej części holu. Pozwolił
sobie na góra trzy sekundy obserwacji. Sun, z marsowym wyrazem twarzy,
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jakże niepasującym do tego kulturalnego i spokojnego człowieka,
wgapiał się w ekran komputera, zaciskał usta i bębnił w klawiaturę
tak mocno, że w pomieszczeniu mogły echem odbijać się charakterystyczne szczęknięcia, przywodzące na myśl gabinet z lat 30.,
gdzie
urzędowała
sekretarka
o
prędkich
palcach
tańczących
po maszynie do pisania. Poza nim Baranski nie dostrzegł nikogo.
Detektyw szybko opuścił lornetkę i jeszcze przez kilka minut patrzył na hol,
lecz kiedy nikt się nie pojawił, a Sun nie zmienił pozycji, schował binokular
do plecaka, po czym wyciągnął nową komórkę i głośniki. Położył urządzenia
na ziemi, a z kieszeni wydobył starszy telefon i notes. Okrywszy oba
te przedmioty połami kurtki, wykorzystał słaby blask ekranu, by odczytać swoje
koślawe, naprędce zapisane uwagi. Gdzieniegdzie wyraźne litery tak wiły się
między nieforemnymi kulfonami, że miał z rozszyfrowaniem notatek pewien
problem, ostatecznie jednak udała mu się ta sztuka. Westchnąwszy ciężko,
musnął palcami czoło. O dziwo było suche.
Powtarzając sobie w myślach instrukcje, odblokował nowszą komórkę,
po czym włączył bluetooth. Rozluźnił się. Wszystko szło zgodnie z planem.
Uruchomił głośnik.
Hałaśliwy dżingiel sprawił, że aż podskoczył.
– Jasna cholera – warknął, patrząc w napięciu na siedzibę Zgromadzenia. –
O tym młody nic mi nie powiedział.
Lecz nie wyglądało na to, by Sun coś usłyszał; może nie zwrócił uwagi
na dźwięk, biorąc go za szumiący cały czas w tle puls miasta. Mimo to
Baranski skarcił się w duchu za swoją beztroskę – wszak żaden człowiek nie
powinien nigdy liczyć na to, że świat będzie mu przychylny, albo że nagle,
po wielu porażkach i trudnościach, rzeczywistość wreszcie się nad nim zlituje.
Odłożywszy pierwszy głośnik, zielony, migający czerwienią, sięgnął po drugi,
czarny, jeszcze nieobudzony do pracy. Owinął go dolną częścią kurtki, po czym,
zaciskając zęby, uruchomił.
Ten sam dżingiel, tym razem na tyle przytłumiony, że niemal niesłyszalny.
Postawił urządzenie obok pierwszego – oba na przemian mrugały do detektywa
szkarłatnymi ślepiami diod, niczym chętne do zabawy zwierzątka – i ponownie skierował blask ekranu komórki na notatnik, by sprawdzić, czy dobrze
zapamiętał, co ma robić dalej. Wszystko się zgadzało. Wdusił i przytrzymał
odpowiedni przycisk na czarnym przedmiocie.
– Prawy głośnik podłączony – ryknął kobiecy głos, a zaraz za nim rozległ się
krótki pisk.
Jack spojrzał rozszerzonymi oczami na drzwi.
Sun patrzył na niego.
Baranski prawie wrzasnął. Czas się zatrzymał.
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Mierzyli się wzrokiem i żaden się nie poruszył, portier nie krzyknął,
nie wezwał policji. W końcu detektyw zrozumiał, że się mylił. Sun na niego
nie patrzył, Sun ciągle gapił się w ekran komputera. By upewnić się, Jack raz
jeszcze wyciągnął lornetkę i spojrzał przez nią, lecz portier naprawdę pochylał
się nad klawiaturą i zdawało się, że to zajęcie pochłaniało go tak, że zapomniał
o całym świecie.
– Przestań sobie wmawiać, idioto – skarcił się Baranski, wkładając lornetkę
z powrotem do plecaka. – Do jasnej cholery, czy w końcu te ustrojstwa
się przymkną? Wszystko musi tak wrzeszczeć? O wszystkim będziecie
mnie informować?
Urządzenia dalej mrugały na czerwono, jakby figlarnie, jakby kpiły sobie
z niego i zapowiadały następne niespodzianki.
– Głupia technologia – burknął, po raz kolejny przyglądając się notatkom
w nędznej poświacie ekranu. Kiedy ustawił już wszystko jak należy, na wszelki
wypadek przy każdej operacji zasłaniając głośniki kurtką – jak się okazało,
słusznie, bo ze dwa razy wydały z siebie pomruki rodem ze starego filmu science
fiction – wpadł na pewien pomysł. Przeszukiwał internet, co jakiś czas zerkając
to na siedzibę Zgromadzenia, to na prawy górny róg wyświetlacza telefonu,
gdzie minuty upływały niemal jak sekundy, zbliżając się do północy, by wreszcie
znów przemknąć między krzakami i drzewami. Wybrał najbardziej oddalone
od budynku miejsce w parku, a przy tym znajdujące się w pewnej odległości
od ulicy, którą sporadycznie śmigały samochody, i z dala od oczu ewentualnych
obserwatorów mogących patrzeć zza okien zapuszczonych kamienic. Wetknął
główny, zielony głośnik między ukrytymi za krzewem grubymi korzeniami
dębu, a potem, ściskając w prawej dłoni ten czarny, wrócił do siedziby

Zgromadzenia. Znowu zanurkował w roślinności po lewej stronie prowadzącej
do drzwi ścieżki i zerknął na trzymany w ręku prostopadłościan. Czerwona dioda świeciła jednostajnie, upewniając właściciela, że połączenie między drugim
urządzeniem i komórką nie zostało zerwane. Pochylony zrobił dwa kroki. Dioda
nie zgasła. Jeszcze jeden. I jeden. Rzucił okiem na drzwi. Portier ciągle siedział
przy komputerze w tej samej pozycji, jakby był do niego przyklejony.
Wreszcie Baranski przylgnął lewym ramieniem do ściany w tym samym
miejscu, z którego podsłuchiwał rozmowę Suna i tego drugiego. Przełożył
czarny głośnik do drugiej dłoni, po czym prawą wyjął z kieszeni nową komórkę.
Przez chwilę męczył się z odblokowaniem ekranu samym kciukiem, a następnie
z odnalezieniem pliku dźwiękowego, który ściągnął w domu z sieci. Gdy mu się
w to w końcu udało, uniósł lewą rękę, wyciągnął ku drzwiom i odtworzył MP3.
– Nie. Nie… nie… Nie.
Kobiecy głos dobywający się z dwóch głośników, z dwóch różnych punktów,
brzmiał niesamowicie, nie na miejscu, niczym wołanie dochodzące z innego
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świata. Nawet po plecach Jacka przebiegł dreszcz, a przecież wiedział,
czego się spodziewać. W mieszkaniu szybko przeszukiwał internetową bazę
dźwięków, przysłuchiwał się fragmentom setek, może tysięcy MP3, nim natrafił
na ten. Nazwa „Dziewczyna mówi” nie zdradzała, co zawiera nagranie.
Opis trochę rozjaśnił sytuację: „Kobieta mówi „nie”, używając różnych intonacji
i z różnymi emocjami”. Choć plik składał się z kilkunastu „nie” i w domu
Baranskiego wydawał się taśmą wysłaną na casting przez bardzo starającą
się o rolę aktorkę, to w półmroku parku brzmiał wręcz surrealistycznie.
Wypowiedziane z przestrachem słowo jeżyło włoski na karku, to wyszeptane
mogło kojarzyć się z zalotnym wezwaniem kochanki, to gniewnie –
z przepędzaniem napastliwego mężczyzny. Wyobraźnia pracowała na pełnych
obrotach, próbując znaleźć logikę w tych nagłych zmianach nastroju, ułożyć
sensowny scenariusz wydarzeń, zrozumieć, co działo się z tą osobą.
Jack słyszał kobietę, którą należało ratować. Być może. Znowu mimowolnie
zadrżał. Czy gdyby przekaz był jednoznaczny, na przykład gdyby było to wołanie
o pomoc, to robiłby takie wrażenie?
Szybko wyłączył czarny głośnik, pozwalając rozbrzmiewać tylko jego
zielonemu bratu, i schował się za rogiem budynku, nasłuchując.
„Jesteś kretyn, jeśli myślisz, że się ktoś na coś takiego nabierze”, szepnął mu
do ucha znajomy głos. „Wartownicy nie opuszczają posterunków. To głupie.
To się dzieje tylko na filmach”. Zaraz po nim pojawiły się możliwe dalsze
scenariusze działania, jeśli ten plan by nie wypalił. Jack, krzywiąc się, wyobraził
sobie, jak wpada do środka i uderza pochylonego nad klawiaturą człowieka
w głowę, krępuje mu ręce, knebluje, a potem zamyka na zapleczu. Mógł także
po prostu odpuścić. Bez ryzyka, bez wysiłku…
„Zrobiłeś, co się dało. Idź do domu”.
Charakterystyczny szum rozsuwanych drzwi.
Baranski wstrzymał oddech.
Drzwi się nie zamknęły.
– Halo? – krzyknął recepcjonista w półmrok.
– Nie!
Jack nie odważył się wyjrzeć zza rogu. Oczami imaginacji widział Suna,
patrzącego z niepokojem przed siebie, starającego się dojrzeć wołającą kobietę.
Trwał na progu miejsca pracy, zapewne rozdarty między poczuciem obowiązku
a jakimiś innymi uczuciami. Detektyw, przypomniawszy sobie jego szczere zainteresowanie samopoczuciem Baranskiego, podejrzewał, że przede wszystkim
chęcią niesienia pomocy.
Odgłosy szybkich kroków. Jack wychynął zza rogu i ujrzał oddalające się
plecy Suna.
– Jesteś za dobrym gościem – mruknął, zatrzymując odtwarzanie pliku, kiedy
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portier zniknął między drzewami. Kobieta umilkła, a Jack wszedł do budynku.
Ignorując piekący ból lędźwi, skrył się za monitorami stanowiska
ochroniarskiego. Jedno spojrzenie wystarczyło mu, by ustalić położenie i zasięg
kamer w korytarzu z roślinami. Chwilę patrzył na przejście oczami kamer,
próbując wyobrazić sobie siebie samego na ekranie i zaplanować najdogodniejszą
trasę, po czym wyciągnął komórkę i włączył aparat. Zrobił zdjęcia wszystkim
monitorom, szybko, ale dbając, by za każdym razem złapać ostrość. Zerkał
przy tym co jakiś czas na wejście, na drgający na delikatnym wietrzyku park,
lecz Sun nie zdążył wrócić. Nie chowając telefonu do kieszeni, wyjął kartę
magnetyczną i jednym susem znalazł się przy drzwiach prowadzących w głąb
kompleksu. Przesunął plastik przez czytnik i droga stanęła otworem, witając
go soczystą zielenią.
Wślizgnął się do środka, zamknął za sobą drzwi i kucnął w rogu, jak
najbliżej dużej donicy pełnej wysoko pnących się kwiatów, tak aby ukryły go
przed elektronicznym wzrokiem znajdującej się po drugiej stronie korytarza
kamery. Przez moment nasłuchiwał w napięciu. Cisza jednak była tak zupełna,
że niemal namacalna, wręcz ciężko wisiała pośród jasno oświetlonych ścian; czuł,
że wystarczyłoby zacisnąć palce, by ją chwycić. Za wrotami nic się nie poruszyło.
Odgłosy miasta zostały z tyłu, jakby w innym życiu. Odetchnąwszy, zdjął plecak,
a następnie, gnany jakimś irracjonalnym impulsem, na sekundę lekko podniósł
dół kominiarki. Kwiaty ładnie pachniały. Uśmiechnął się. Nigdy nie zwrócił
uwagi na to, jak pachną kwiaty…
Pokręcił głową, nasunął kominiarkę na podbródek i sięgnął do plecaka.
Otwierając go, zlokalizował pierwszą kamerę, tę wiszącą mu za plecami, nad
wejściem. Nieczułe spojrzenie urządzenia wywołało nagle u Jacka zimny
dreszcz. Przez chwilę kojarzyło się detektywowi z dziwacznym, metalowym
stworem z bardzo odległej przyszłości Ziemi, świata całkowicie obcego, a może
nawet wrogiego człowiekowi, patrzyło beznamiętnie, dostrzegało niemal
wszystko, lecz nic tak naprawdę nie było dla niego ważne. Nie widziało go, był
tego pewien. Był za blisko ściany, znajdował się w martwym punkcie obiektywu.
A mimo to…
Znów się uśmiechnął. Zmęczenie, nic więcej.
Wyciągnął plastikowy spryskiwacz i rolkę papieru toaletowego. Dość długo
ściągał papier z rolki, powoli, by zbyt gwałtowne szarpnięcie nie zmąciło ciszy.
Gdy pierwszy listek znalazł się w jego dłoni, stanął pod kamerą i wspinając
się na palce, zrosił obiektyw wodą, a następnie lekko przetarł, uważając, by nie
zetrzeć płynu, lecz rozsmarować na soczewce. Wystarczył jeden szybki ruch,
by smuga pojawiła się na gładkiej powierzchni elektronicznego oka. Jack
ponownie skrył się za donicą.
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Wyobraził sobie, jak Sun wraca do przedsionka, ale nim zasiada na krześle,
zagląda na ekrany przy stanowisku ochroniarskim. Nie przygląda się wnikliwie,
tylko zerka – jest poruszony dziwacznym żartem, którego ktoś dopuścił się
jego kosztem, a może ciągle myśli, że kobieta potrzebowała pomocy, a on nie
przybył na czas z odsieczą – wygląda na to, że wszystko jest OK, wszystkie
kamery działają. Zresztą kto chciałby się tu włamać, jego kumpel miał rację,
nikogo ten budynek nie interesuje. Idzie do siebie, nie zauważywszy, że obraz
na monitorach był rozmyty. A gdyby ktoś na drugi dzień przeglądał zarejestrowany
materiał i dostrzegł, że Jack przemyka korytarzami, nie zidentyfikowałby
go, bowiem jakość nagrania z pokrytej wodą soczewki nie pozwoliłaby
na to. Baranski zmieniłby się w plamę, kształt o poszarpanych brzegach
i zagubionych szczegółach, tylko w ogólnym zarysie przypominający człowieka,
niby rzeczywisty, a zdeformowany niczym postać z obrazu szalonego
ekspresjonisty, tworzącego w oparach absyntu i opium.
Tak byłoby najlepiej. Tego się trzymał, nie dopuszczając innych scenariuszy
wydarzeń; powtarzał w myślach, że tak na pewno się stanie, gdy sięgnął po
komórkę i wyświetlił zdjęcia monitorów. Przyjrzał się fotografii korytarza,
w którym właśnie się znajdował, po czym, schowawszy telefon i chwyciwszy
spryskiwacz oraz mokry papier, zaczął na czworakach przemierzać lewą
stronę pomieszczenia, uważając, by zasłaniały go rośliny. Przy tym delikatnie
pchał plecak po sterylnie czystej podłodze, tak aby nie szurał za głośno. Trudno
oddychało się w kominiarce, obolałe mięśnie protestowały, gdy pokonywał
kolejne metry, ale nie zatrzymał się ani na chwilę, niczym pokraczny skarabeusz
parł do przodu, tocząc przed sobą wszystkie potrzebne mu tej nocy przedmioty.
Wreszcie znieruchomiał pod przeciwległą ścianą, za następną donicą, tym
razem by skryć się przed wzrokiem pierwszej kamery. Odetchnąwszy głęboko,
przesunął się pod elektronicznego strażnika, szybko wstał, wspiął na palce,
popsikał wodą i przetarł soczewkę, by równie prędko zanurkować z powrotem
za rozłożyste liście. Naprzeciwko znajdowały się drzwi.
Przygotowując się na to, co miało go czekać w kolejnym pomieszczeniu,
pozwolił sobie na jeszcze jeden oddech i ponownie popatrzył na zdjęcia.
Nie poprawiło mu to jednak humoru, nie spłynęła nań inspiracja, przemęczone
zwoje mózgowe nie wpadły na żaden genialny pomysł. Długi, pusty korytarz…
Już i tak nie mógł się wycofać.
Zdeterminowany wcisnął resztki nasiąkniętego wodą papieru do kieszeni,
wyjął rolkę i żwawiej niż poprzednio wyrwał drugi listek, który umieścił obok
spoczywającego na podłodze spryskiwacza. Następnie schował komórkę, zdjął
buty, wrzucił je do plecaka, a ten założył na ramiona. Wziąwszy spryskiwacz
i papier w prawą dłoń, wstał, otworzył drzwi i w skarpetkach wkroczył
do białego pomieszczenia.
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Tu niemal zupełna cisza, w połączeniu z brakiem jakichkolwiek mebli,
ozdób, napisów, robiła jeszcze bardziej surrealistyczne wrażenie. Detektywowi
to miejsce skojarzyło się czyśćcem, poczekalnią do przyszłego świata, gdzie
dusza, odcięta od ziemskiej rzeczywistości i ciągle niegotowa na to, co miało
ją spotkać później, może jedynie czekać, zawieszona w pustce. Poczucie
całkowitego odosobnienia psuło tylko czworo drzwi i zimne oczy urządzeń
zawieszonych pod sufitem.
Nie zwlekając, Jack zajął się kamerą, pod którą stał, tak samo jak jej
poprzedniczkami, po czym rzucił się biegiem. Korytarz pokonał w mig; skarpetki
uderzyły o podłogę może kilkanaście razy, prawie bezgłośnie, choć w martwocie
uśpionego ośrodka odczuwalnie. Dopadł do przeciwległego wyjścia, znalazł
pod czwartym metalowym strażnikiem. Wystarczyło po raz ostatni wspiąć się
na palce i potraktować obiektyw wodą i papierem, a później wślizgnąć
do kolejnego, pogrążonego w mroku, wnętrza.
Zamknąwszy za sobą drzwi, czekał, aż wzrok przyzwyczai się do ciemności.
Wytężył słuch, lecz nie zarejestrował żadnego poruszenia, jedynie przytłumiony
przez mury budynku i otaczający je park, niezmienny szum miasta.
Kiedy wreszcie zaczął mniej więcej rozróżniać kształty, miał już pewność,
że znalazł się w przedsionku na planie kwadratu. Zarysy kilkorga wejść
wyglądały w mroku dziwacznie, jak gdyby nie do końca materialne. Z tego,
co pamiętał, to naprzeciwko znajdowały się WC i pokój opisany jako
administracja, a po prawej biuro Andersa…
Zamarł. Dopiero wtedy zauważył, że spod drzwi gabinetu Nowozelandczyka
bije delikatna, nawet w ciemności prawie niedostrzegalna, poświata.
Czy ma broń?
Dreszcz przebiegł po plecach Baranskiego. Lewą stronę klatki piersiowej
przebiła mu szpila bólu, zupełnie jakby ktoś go za…
Wziął głęboki oddech. Pomimo dudniącego w uszach, w gardle, w całym ciele
serca, nagle spłynął nań absolutny spokój, jak gdyby nic nie miało większego
znaczenia, jak gdyby był jedynie obserwatorem rozgrywających się na jego
oczach wydarzeń, a nie ich uczestnikiem. Powoli, jak najostrożniej, ruszył
ku gabinetowi Andersa. Tam były odpowiedzi. A przynajmniej mogły być.
Jeden trwający wieczność krok. Spojrzenie utkwione w poświacie. Dłonie
wyciągnięte na boki dotykały ścian. Drugi krok. Okryta skarpetką stopa
wyczuła nierówność podłogi. Przesunął nogę do przodu, badając otoczenie.
Nic podejrzanego. Trzeci krok.
Skradał się długo, starając się nie uczynić więcej hałasu niż mysz. Niemal nie
oddychał, nasłuchując uważnie, gotowy w każdej chwili odskoczyć albo rzucić
się na przeciwnika, obezwładnić go szybko i cicho. Jeśli jednak miał pistolet…
Albo maczetę.
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Zadrżał, ale nie zwolnił. Drzwi były tuż-tuż.
Zatrzymał się tak blisko, że mógłby pocałować drewno. Ostrożnie przytknął
do niego ucho. Kominiarka trochę przeszkadzała, ale jej nie ściągnął. Trwał tak
przez moment, ale słyszał jedynie dudnienie swojego serca.
Nie wahając się dłużej, położył dłoń na klamce i nacisnął. Drzwi otworzyły
się bezszelestnie.
Źródłem słabej, niewiele mocniejszej od płomienia świecy, iluminacji
w gabinecie Andersa okazała się lampa w kształcie tygrysa. Jej blask wyciągał
z czerni tylko biurko i znajdujące się w pobliżu przedmioty, resztę pozostawiając
pod panowaniem ciemności; pokój sprawiał wrażenie jeszcze większego niż
za dnia, tak jakby poza małym kręgiem marnego światełka nie było regałów
z książkami, nie było ścian, były jedynie cienie, pustka, ogromna, niewidoczna
przestrzeń. Przywodził na myśl przepastną jaskinię o niskim stropie lub
zapomniane przez Boga i ludzi katakumby, a może nawet pogańską świątynię,
której ciszy nikt przez tysiące lat nie zmącił. W tym trupim świetle, które
zdawało się nie przeganiać mroku, lecz go karmić, dywany wyglądały jak mech,
a zwieszające się z sufitu łapacze snów jak ciężkie od starości, grube pajęczyny.
Jack się zawahał; nagle gardło wypełniła mu lodowata gruda, a kolana
zadrżały, niemal czuł zimno i smród pogrzebanego od mileniów miejsca.
Prawie się wycofał. Trwało to tylko moment, a racjonalny umysł szybko zdusił
pierwotny, wręcz mistyczny, lęk.
„To tylko pokój”.
Wszedł do środka, zamknął za sobą drzwi. Cisza.
Rozluźniwszy się nieco, Baranski ruszył ku biurku, ku leżącemu na nim
kalendarzykowi, ku szufladom, niemalże z czcią, niczym poszukiwacz skarbów,
który po wielu niebezpieczeństwach wreszcie dociera do celu.
Coś zaburzyło ciszę. Detektyw zamarł w połowie drogi do biurka.
Najpierw bardziej to wyczuł, niż usłyszał. Jakieś wzburzenie na granicy
zmysłów, szmer. Potem przytłumiony trzask zamykanych drzwi. Odległe kroki.
W końcu głosy. Coraz bliżej.
Kierowały się ku gabinetowi.
Włoski na karku Jacka stanęły dęba, rozglądał się desperacko, szukając
sposobu ucieczki. Przywołał obraz sprzed paru godzin, skrytego w półmroku
Andersa, przy regale, tak nieruchomego, że w pierwszej chwili Jack go nie
dojrzał. Teraz było o wiele ciemniej…
„A co będzie, jak włączy światło?”
Baranski zadrżał, ale zignorował ten złośliwy szept. Pobiegł do kąta, tam,
gdzie wczoraj był Anders, zanurzył się w czerni i ściągnąwszy plecak, przytulił
grzbietem do półki z książkami. Przymknął oczy, by blask lampy się w nich nie
odbijał, i czekał.
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Kroki i głosy rozbrzmiewały na korytarzu. Szczęk klamki. Zaraz będą
w środku, zaraz zobaczą, nie mogli go przeoczyć, to głupie…
Drzwi się otworzyły i do gabinetu weszły dwie osoby – Anders i ta dziewczyna,
którą tego dnia Jack spotkał w pomieszczeniu pełnym roślin, chyba Tamara…
Przywódca Zgromadzenia Odrodzenia w tamtym momencie nie
przypominał odciętego od przyziemnych spraw duchowego mistrza; spokój
buddyjskiego mnicha zniknął, zastąpiony niepohamowaną furią, i nic już nie
łagodziło surowości rysów twarzy. Wyszczerzone zęby i rozszerzone zimne
oczy upodabniały go do wizerunku tygrysa stojącego przy biurku – zdawał się
niebezpieczny, a przy tym nierealny. Pchnął drżącą, bladą jak ściana Tamarę
na perski dywan, krzycząc:
– Ile mam ci powtarzać, że znalezienie następnego zajmie dużo czasu?
Drugi Barton się tak szybko nie nawinie! A na ciebie nie mogę liczyć, dziwko!
Dziewczyna upadła na kolana. Jęknęła. Guru doskoczył do niej, uderzył
pięścią w głowę. Runęła na twarz.
– Otaczają mnie niekompetentni idioci! – grzmiał dalej Anders, wymachując
rękami. – Módl się, żebym znalazł inne rozwiązanie!
To powiedziawszy, sięgnął do kieszeni, wyciągnął jakiś mały przedmiot
i ruszył ku biurku, zostawiając dziewczynę trzęsącą się od powstrzymywanego
z trudem szlochu. Jack chciał wyrwać się do przodu, do Tamary, ręce wręcz go
paliły, by ją podnieść, ale nie zrobił tego. Gapił się tylko na skulony na ziemi
kształt, aż sam zaczął dygotać.
A kiedy wreszcie Tamara uniosła twarz ku słabemu blaskowi lampy, Baranski
dostrzegł siniec na jej prawym policzku. Coś ścisnęło go w dołku. Przyglądał
się obliczu dziewczyny, pięknej mimo zmęczenia i cierpienia, jej czarnym
włosom i różnokolorowym tęczówkom, walcząc z chęcią ujawnienia się,
aż obróciła głowę.
Spojrzała na niego. W tej samej chwili serce Baranskiego zgubiło rytm, a oczy
dziewczyny się rozszerzyły.
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