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W tym roku wielu osobom tłusty czwartek pączki i słodycze nie smakowały
tak słodko jak zazwyczaj. Niektórzy spodziewali się tego, inni mniej, ale nie zmienia to faktu, że napaść Rosjan na Ukrainę wywołała szok. Czy możemy się dziwić
swoim reakcjom z tamtego lutowego dnia? Uważam, że nie. Bo mamy do czynienia z konfliktem w samym środku Europy, i to u naszych sąsiadów. Wydawało
się, że wojny w tej części świata to już przeszłość. Mieliśmy świadomość, że one
nadal gdzieś są, a media zawsze o nich trąbią, ale ignorowaliśmy je. Bo co martwienie się o inny, odległy zakątek świata może zmienić w naszym życiu? Teraz
wojnę mamy dosłownie pod naszymi drzwiami i nie jesteśmy w stanie jej dłużej
ignorować.
Dlatego powstała antologia dla Ukrainy 24.02.2022. Jarosławowi Klonowskiemu udała się rzecz niesamowita. W kilka godzin poruszył całe środowisko fantastyczne, a nawet i dalej, docierając z apelem do reszty świata literatury. Odzew
również zaskoczył – pozytywnie. Setki opowiadań i wierszy, masa rąk do pomocy przy redakcji, korekcie i nie tylko. To pierwszy tak poważny zryw środowiska
fantastycznego od lat. Oczywiście efektem jest potężny tom, rozległy na 1318
stron zawierających ponad 80 opowiadań z szerokiego spektrum gatunkowego.
Jest to sprzeciw autorów wobec wojennych zapędów dyktatorów i wojny jako
takiej. Antologię nadal możecie zakupić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie zachęcamy Was do zajrzenia na stronę Wydawnictwa IX. Cały dochód
ze sprzedaży zostanie przekazany na konto organizacji Proliska, zajmującej się
pomocą humanitarną dla cywilnych ofiar wojny.
Członkowie redakcji magazynu „Biały Kruk” również uczestniczyli w pracach
nad antologią i dlatego też powstała idea, aby dać jeszcze trochę miejsca opowiadaniom, które, choć są naprawdę dobre, po prostu nie zmieściły się do i tak
już obszernej antologii. Nieplanowany numer specjalny 1/2022, który właśnie
czytacie, jest właśnie tym miejscem. Siedem utworów, siedmiu różnych pisarzy.
Plus felieton Serhija Palcuna, działacza fandomu ukraińskiego, przetłumaczony
przez Joannę Krystynę Radosz.
Na koniec chciałbym podziękować Wojciechowi Guni za stworzenie ilustracji na okładkę. Jest to człowiek wielu talentów: to nie tylko wybitny pisarz
weird fiction, ale również kunsztowny artysta w dziedzinie fotografii i grafiki.

W imieniu zarówno swoim, jak i redakcji „Białego Kruka” życzę Wam
pouczającej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Wojny fantastów
Serhij Palcun
Przełożyła Joanna Krystyna Radosz
W pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę został opublikowany list
otwarty około osiemdziesięciu rosyjskich fantastów popierający inwazję.
Po niektórych spośród sygnatariuszy, na przykład Siergieju Łukjanience
i jego pachołkach, nikt się nie spodziewał niczego innego. Od zawsze twardo stali
na stanowisku, że Ukraina to jakieś nieporozumienie, które należy zlikwidować.
Można też zrozumieć kilku pisarzy z Doniecka – pałają żądzą rewanżu.
Ale co na tej liście robią dziesiątki pisarzy, którzy spokojnie sobie żyją
w Moskwie, Petersburgu i innych rosyjskich miastach, a z Ukrainą nie mają nic
wspólnego? I jak w ogóle twórcy najmniej ksenofobicznego nurtu literatury,
w którego najlepszych utworach koegzystują pokojowo i chodzą na kompromisy
przedstawiciele nie tylko różnych narodów, lecz i różnych gatunków
biologicznych, mogą coś takiego popierać? Przecież w fantastyce reprezentanci
dwóch inteligentnych gatunków zawsze mogą się dogadać. Wystarczy, że będą
to faktycznie inteligentne gatunki.
Chociaż jeśli intelekt zamienimy na konstrukt ideologiczny, wszystko jest
możliwe. Można traktować ostrzał miast i śmierć cywilów jako konieczność.
Straty uboczne, nieuniknione podczas walki dobra ze złem. Można nawet
bez najmniejszych wyrzutów sumienia czytać o zdarzeniach w Charkowie.
O mieście, gdzie mieszkają ludzie niegdyś organizujący dla was prawdziwe
święto fantastyki. Gdzie mieszkają pisarze, na których wystąpienia waliliście
drzwiami i oknami i z którymi wszyscy chcieliście się fotografować.
Gdzie mieszkają fani, z którymi przy koniaczku prowadziliście długie wieczorne
dysputy o fantastyce. Gdzie wszyscy ci ludzie muszą teraz spać w piwnicach,
czekając na bombardowania, wysyłać bliskich w zatłoczonych niczym autobus
w godzinach szczytu kolejkach w stronę zachodniej granicy i zwyczajnie
balansować na skraju psychicznego wyczerpania tym, co jakieś dwa tygodnie
temu zdawało się nie do pomyślenia. Intelekt wpadłby w panikę na coś takiego,
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ale konstrukt ideologiczny zachowuje olimpijski spokój – wszak to wszystko
jedynie drobne niedogodności na drodze do wielkiego celu.
Na szczęście nie wszyscy rosyjscy fantaści tak ochoczo i dobrowolnie
zaświadczyli o swoim wiernopoddaństwie. Większość miała dość rozumu albo
sumienia, żeby zmilczeć. Niektórzy w wiadomościach prywatnych przepraszają
znajomych z Ukrainy za swój kraj albo zostawiają pełne współczucia emotikony
na Facebooku. A niektórzy, na przykład Dmitrij Głuchowski, autor uniwersum
„Metro 2033”, w ramach którego działają pisarze z różnych krajów, otwarcie
protestują i chodzą na antywojenne demonstracje.
Obojętni nie pozostali także fantaści z innych krajów. Na przykład polskie
wydawnictwo Powergraph, wydające wielu najbardziej perspektywicznych
młodych polskich autorów fantastyki, pomimo znaczących strat finansowych
zrezygnowało ze współpracy z rosyjskimi wydawnictwami. Do autorów
Powergraph dołączyli także liczni inni polscy fantaści wydający w innych
wydawnictwach. Natomiast tłumacz z rosyjskiego, Paweł Laudański, właściciel
chyba największej w Polsce kolekcji rosyjskiej fantastyki, zaproponował
wyjątkową aukcję: „Rosyjscy pisarze-fantaści pomagają w usuwaniu skutków
wywołanej przez ich kraj wojny w Ukrainie”. Stwierdzając, że w każdym, nawet
najgorszym człowieku kryje się choćby ociupinka dobra, Laudański zaoferował
książki rosyjskich autorów, którzy podpisali list otwarty, a zebrane pieniądze
zamierza przekazać na pomoc Ukrainie.
Z dalszej współpracy z rosyjskimi wydawnictwami zrezygnowali też tacy
tytani fantastyki jak Stephen King, Neil Gaiman czy Joe Abercrombie. Nie chcę
się porównywać z tymi mistrzami, ale muszę powiedzieć, że sam też byłem
zmuszony do rezygnacji z bardzo ważnej i wyczekiwanej przeze mnie publikacji
opowiadań w rosyjskim czasopiśmie. Krótko mówiąc, wojna rozpanoszyła się
nie tylko na terytorium Ukrainy, ale też w światowej społeczności fantastów.
Ludzie, którzy jeszcze wczoraj radośnie rozmawiali na konwentach i zachwycali
się sobą, teraz patrzą na siebie jak na wrogów, a w najlepszym wypadku jak na
ludzi, z którymi lepiej się nie zadawać.
Patrzę na to z bólem. Brałem udział w wielu międzynarodowych konwentach
i obserwowałem, jak ludzie z różnych krajów poznają się i jak przełamują lody
uprzedzeń czy podejrzeń dzielących ich podczas Zimnej Wojny. A teraz te ściany
rosną na nowo jak kły smoka.
Nie wiem, jak długo potrwa ta zimna wojna fantastyki. Ile pokoleń musi minąć?
Przecież nie tylko my, starzy i młodzi fani, ale też te dzieci, które dziś płaczą ze
strachu w piwnicach podczas bombardowań, raczej nie zdołają tego zapomnieć.
Ta trauma pozostanie z nimi i z nami do końca życia. Oczywiście, wszystko
przemija, jak mówił król Salomon. Kiedyś z pewnością na konwenty znowu
będą przyjeżdżać fani z całej Europy. A na razie Edyta Muł-Pałka, organizatorka
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licznych ogólnopolskich konwentów fantastyki oraz Eurokonferencji 2016 we
Wrocławiu, zajmuje się przyjęciem i rozmieszczeniem uchodźców z Ukrainy.
To teraz ważniejsze.
Od tłumaczki:
Artykuł Serhija Palcuna powstał w pierwszych tygodniach wojny, pod koniec
lutego 2022.
Wspomniany przez autora list otwarty po kilku dniach od ukazania się
w internecie okazał się listą fantastów-uczestników organizowanego przez
władze rosyjskie konwentu odbywającego się w Doniecku. Pisze o tym m.in.
Wojciech Sedeńko – http://www.sedenko.pl/2022/03/03/lista-hanby-a-moze-nie/.
Konwent w Charkowie, o którym pisze Palcun, to odbywający się w latach
1999-2011 Zwiozdnyj Most (Gwiezdny Most). Jak na ironię, jedną z przyznawanych
podczas niego nagród był „Miecz bez imienia” – wyróżnienie dla twórców
humorystycznej fantastyki, w którego jury zasiadali m.in. Andriej Bielanin
i Roman Złotnikow (dziś piewcy putinowskiego reżimu).
Aukcja Pawła Laudańskiego zakończyła się 7 marca – 12 książek
proputinowskich fantastów zostało wylicytowanych za 220 złotych. Całą kwotę
przekazano na pomoc Ukrainie.
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Mój sąsiad N.
Diana Grabska
Pierwszy raz zobaczyłem go, idąc na popołudniową zmianę do pracy,
gdy wstąpiłem do sklepu spożywczego pod szyldem zielonego płaza. Miałem
w zwyczaju chodzić tam przed pracą, by kupić kanapki i kawę z automatu.
Gdy podchodziłem do kasy, usłyszałem za sobą dźwięk spadających z regału
artykułów spożywczych. Mimowolnie się odwróciłem, by namierzyć skąd
pochodzi hałas. I wtedy właśnie zobaczyłem go po raz pierwszy. Był naprawdę
wielki, ledwo co mieścił się między regałami. Zresztą cały jego wygląd wyróżniał
się na tle pozostałych klientów sklepu.
Był po prostu, no nie wiem… inny.
I teraz, gdy nieporadnie zbierał swoimi łapami rozwalone paczki chipsów
z podłogi, mrucząc pod nosem niezrozumiałe słowa przeprosin, pomyślałem,
że pewnie zdarzyło mu się to nie pierwszy raz. Nie zdziwiłbym się, gdyby się
okazało, że na co dzień ma równie przerąbane. Nie tylko z powodu swojego
wyglądu. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo blisko byłem prawdy.
Nie zdawałem sobie również sprawy, że tamtego późnego ranka poznałem
w ten sposób mojego nowego sąsiada. Chociaż słowo „poznałem” jest nie na
miejscu, bo minęło sporo czasu, nim zamieniłem z nim choćby słowo. Niemniej
w tamtym momencie przestał być dla mnie anonimowym przechodniem.
***
Jego mieszkanie znajdowało się dokładnie naprzeciwko mojego. Było jednym
z ośmiuset malutkich mieszkań mieszczących się w bloku z lat siedemdziesiątych,
zwanym pieszczotliwie Mrówkowcem. Budynek lata świetności miał już dawno
za sobą, ale cena wynajmu mieszkania była na tyle niska, że wciąż przyciągał
różnorodne grupy społeczne. I tak na jednym piętrze obok siebie mieszkali
studenci, rodziny z dziećmi, patologiczne elementy i starsze małżeństwa.
Mój nowy sąsiad nie należał do żadnej z tych grup. Nawet w tej społecznej
różnorodności się wyróżniał. Był obcym.
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Nie musiałem pytać ani sprawdzać po nazwisku, by wiedzieć, że to
 rzyjezdny. O tym, że nie jest u nas mile widziany, dowiedziałem się jednak
p
pewnego wieczoru, wynosząc śmieci.
Nie wiem, jak to możliwe, że choć mieszkaliśmy tak blisko siebie, tak rzadko
go widywałem. To chyba kwestia moich godzin pracy. Często wychodziłem
z bloku, gdy inni jeszcze spali, a wracałem, gdy reszta nadal przebywała
w biurach i fabrykach. Tym bardziej byłem zdzwiony, widząc go tego późnego
wieczoru wracającego wzdłuż naszego bloku.
Był gdzieś w połowie drogi do klatki schodowej, gdy jeden z osiedlowych
meneli zawołał w jego stronę:
– Spieprzaj do siebie! – Zarechotał, wyraźnie ucieszony z faktu, że mimo
wypitego alkoholu udało mu się sklecić pełne zdanie. W ślad za nim reszta
towarzystwa z ławki zaczęła wyrzuca
z siebie bełkotliwe słowa, obrażające nie tylko prawdopodobne pochodzenie
mojego sąsiada, ale z braku lepszego pomysłu również cechy jego wyglądu.
I tak na krótkim odcinku drogi miał nieprzyjemność usłyszeć o sobie
informacje, które prawdopodobnie nijak się miały do rzeczywistości, a jednak
byłyby w stanie obrazić każdego, kto je usłyszał.
Gdy dotarł do drzwi klatki, mijając mnie, rzucił niewyraźnie:
– Dobry wieczór.
Nie odpowiedziałem. Nie dlatego, że nie chciałem. Po prostu nadal stałem
z workiem od śmieci w ręce i próbowałem ułożyć w głowie to, co właśnie
wydarzyło się na moich oczach.
A przecież byłem dorosłym facetem, świadomym, że podobne sytuacje dzieją
się na każdym rogu. Potrafiłem sobie wyobrazić, że są ludzie, którzy codziennie
słyszą wyzwiska pod swoim adresem, oraz tacy, którzy obrażają innych z sobie
tylko znanych powodów. Cały internet zalany jest negatywnymi komentarzami,
a w telewizyjnych programach niejednokrotnie padają przekleństwa.
Mimo to nie wykrztusiłem z siebie żadnego sprzeciwu czy choćby paru słów
otuchy. Dopiero po dłużej chwili, gdy byłem już w stanie odpowiedzieć mojemu
sąsiadowi „dobry wieczór”, zrozumiałem, że ten dawno zniknął za drzwiami
klatki schodowej.
Po jego obecności został tylko delikatny zapach… sklepu rybnego. Ode mnie
za to trącało obojętnością.
***
Tydzień później, gdy wracałem do domu wcześniej niż zwykle, zobaczyłem go
ponownie, przecinającego ulicę Kamienną. Szedł powoli, obładowany siatkami
z zakupami, co chwila wdeptując w kałuże. Jego futro, zazwyczaj w kolorze
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j asnego brązu, zmoczone deszczem pociemniało i skleiło się w paru miejscach,
sprawiając, że wyglądał naprawdę przygnębiająco.
Tymczasem po drugiej stronie pasów jakiś chłopczyk złościł się i ryczał tak
głośno, że z pewnością wszystkie trupy zakopane na pobliskim starym cmentarzu
zatkały uszy. Matka wszelkimi sposobami próbowała uspokoić syna. Gdy prośby
i przekupstwo nie zdały egzaminu, sięgnęła po najlepiej znany ludzkości sposób
wymuszania posłuszeństwa: zastraszanie.
I tak oto mój sąsiad, idący z naprzeciwka, stał się idealnym kandydatem do
odegrania złego policjanta. Czy tego chciał czy nie.
– Stasiu! Ostrzegam cię po raz ostatni! Jeśli nie przestaniesz, to ten pan cię
zabierze i zje! Obiecuję ci to! – donośnym tonem powtarzała matka, wskazując
palcem mojego sąsiada.
– Nieee! Mamo, nieee! – krzyczał teraz dzieciak, z przerażeniem przyglądając
się wielkiej posturze zbliżającego się przechodnia.
– Nie jadam dzieci. Jem ryby, drobne… – z wyraźnym obcym akcentem
zaprzeczył mój sąsiad, zniżając się do poziomu chłopięcej twarzy.
Nie zdążył jednak skończyć, bo kobieta pociągnęła chłopczyka za rękę
i szybko się oddalili. Dzieciak już nie płakał. Z otwartą buzią i mokrymi od łez
policzkami próbował nadążyć za przyspieszającą kroku matką.
Mój sąsiad westchnął. Ja natomiast obróciłem się w drugą stronę, by nie
zauważył, że po raz kolejny byłem świadkiem zdarzenia z jego udziałem.
Było mi przykro. Nic jednak nie mogłem zrobić.
***
Zima tamtego roku ciągnęła się w nieskończoność. Zacząłem myśleć,
że już nigdy nie będzie mi dane zobaczyć słońca. Żeby chociaż trochę poprószył
śnieg, jak na tych wszystkich reklamach Coca-Coli, zamiast ciągłego deszczu
zmieniającego widok osiedla w czarno-biały szum telewizyjny. Człowiek budził
się, gdy było ciemno, i wracał w tej samej ciemności. Sztuczne światło wypalało
nam oczy i mózgi, zmieniając nas wszystkich w mechaniczne roboty.
Mojego sąsiada nie widziałem od listopada zeszłego roku. Pewnie zaszył się
w swoim mieszkaniu, do którego przez całe lato znosił ogromne ilości jedzenia,
głównie zapuszkowanych filetów rybnych.
Rozumiałem go. Sam miałem ochotę zakopać się w pościeli i nie wychodzić
spod niej aż do wiosny. Nie miałem jednak wyboru i każdego ranka zwlekałem
się z łóżka, by iść do pracy. Miałem nadzieję, że sąsiad zdążył zebrać zapasy,
że mimo panującego hałasu wyśpi się i że niedługo dane mi będzie go zobaczyć.
Zima musiała się przecież kiedyś skończyć.
Tymczasem przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Postanowiłem dać mu
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prezent. O drobnym upominku pomyślałem po przeczytaniu przypadkowego
artykułu w internecie na temat czosnku niedźwiedziego. Pod wpływem
emocji już następnego popołudnia kupiłem trzy opakowania tej przyprawy,
związałem je koślawo wstążką i wsunąłem mojemu sąsiadowi przez szparę
w drzwiach. Czytałem, że mieszkańcy regionu, z którego pochodził, lubią jej
używać, zwłaszcza po długiej zimie. Uznałem więc, że podarowanie jej mojemu
sąsiadowi będzie genialnym pomysłem. Byłem tego pewien do momentu, gdy
nie zamknąłem drzwi własnego mieszkania.
Usiadłem na taborecie w kuchni i zacząłem rozmyślać. A jeśli uzna to za żart
lub co gorsza za nabijanie się z jego pochodzenia? Może stwierdzi, że tak jak
inni nie mam wobec niego dobrych zamiarów? Miałem ogromne wątpliwości,
czy mój pomysł był w istocie tak wspaniały, jak myślałem wcześniej. Nie mogłem
się już wycofać, pozostało mi tylko czekać na przypadkowe spotkanie i przyjąć
jego reakcję – jaka by ona nie była.

***
Moja niepewność nie trwała długo. Raptem po trzech tygodniach od
wsunięcia pod drzwi nie do końca przemyślanego prezentu spotkałem się
z moim sąsiadem oko w oko na klatce schodowej. Chyba obudził się całkiem
niedawno, zważywszy na jego lekko zamglone oczy i wychudłe ciało, widoczne
nawet spod warstwy grubego, zmechaconego futra.
Uśmiechnął się. Ja również odwzajemniłem się podniesieniem obu kącików
ust. Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że jest nieco zawstydzony.
Jak gdyby swoją pewność siebie zgubił dawno temu między wydeptanymi
dróżkami osiedlowych trawników. Gdzieś pomiędzy placem zabaw a krzakami
dzikiej róży. Staliśmy tam więc przez dłuższą chwilę w milczeniu, aż w końcu na
moje szczęście postanowił przerwać ciszę.
Gdy się odezwał, jego niski głos odbił się wielokrotnie od ścian, zniekształcając
wypowiedziane słowa w niezrozumiały pomruk. Dopiero po chwili domyśliłem
się, co dokładnie powiedział.
– Chciałbym ci bardzo podziękować za prezent – mruknął ze wzrokiem
wbitym w ścianę za moim lewym ramieniem.
Teraz to ja się zawstydziłem, a moje poliki przybrały kolor pomidorów.
– Nie ma za co. Pomyślałem, że może lubisz… że się przyda… no wiesz –
miotałem się niepewnie, nie chcąc powiedzieć niczego, co mogłoby go urazić.
– Pewnie, że tak! Bardzo lubię tę przyprawę – odpowiedział głośniej. – Może,
no nie wiem… w ramach podziękowania dasz się zaprosić na piwo?
– Na piwo?
9

Mój sąsiad N.
– Eee… no tak, pomyślałem… Ale jeśli nie chcesz iść z takim typem jak ja,
zrozumiem – dodał.
– Z przyjemnością wyrwę się z domu.
– Naprawdę?! Może być ten piątek? Koło dwudziestej? – zaproponował,
wciąż jeszcze chyba niedowierzając.
– Pasuje.
W odpowiedzi sąsiad wydał z siebie zadowolony pomruk, który i tym razem
poniósł się echem wśród pomalowanych farbą olejną ścian. Pożegnaliśmy się
i rozeszliśmy w przeciwnych kierunkach. On wszedł do swojego mieszkania,
ja natomiast z uśmiechem na twarzy zbiegłem ze schodów i skierowałem się
w stronę przystanku autobusowego.
***
Przyszedł piątek. Spotkaliśmy się punktualnie o dwudziestej i ruszyliśmy
pomału w stronę pubu. Od nasypu, w którym mieścił się ów pub, dzieliło nas
raptem dwadzieścia minut drogi, zgodnie więc postanowiliśmy przejść ten
kawałek pieszo. Najpierw koło sportowej szkoły podstawowej, przez osiedlowy
park, by w końcu wyjść na ruchliwą ulicę Powstańców Śląskich.
Rozmawiając przez cały ten czas z moim sąsiadem, nie zwracałem uwagi
na mijanych ludzi i otoczenie. Znałem tę okolicę, zręcznie więc prowadziłem
towarzysza znanymi mi skrótami. Niemal automatycznie przemierzałem
poszczególne odcinki drogi, skupiając się na prowadzonej dyskusji.
Dopiero przy galerii handlowej zdałem sobie sprawę, że wszyscy na nas
patrzą. Rozumiem, że widok faceta rozmawiającego z ogromnym niedźwiedziem
jest dość niecodzienny, a jednak po raz kolejny zdziwiłem się reakcją ludzi.
Nie takie przecież osobistości można spotkać na ulicach naszego miasta.
Nieco zmieszany kontynuowałem przerwany wątek, aż do momentu dojścia
do piwnego ogródka. Usiadłem z moim towarzyszem pod nasypem i zasępiłem
się. Czułem na sobie spojrzenia co najmniej połowy gości lokalu; za to wszystkie
kierowały się w stronę mojego sąsiada.
Teraz już wiedziałem, jakie to uczucie, gdy inni oceniają cię, zanim zdążysz
wypowiedzieć jedno choćby słowo. Jak wkładają cię do stworzonej w swojej
głowie szufladki po usłyszeniu jednego wypowiedzianego przez ciebie zdania.
I w jaki sposób odnoszą się do ciebie, chociaż nigdy nie mieli okazji cię poznać.

***
Postanowiłem nie psuć wieczoru mojemu sąsiadowi. Wydawał się tak
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szczęśliwy, mogąc po prostu z kimś porozmawiać, że zdawał się nie widzieć tych
wszystkich spojrzeń i nie słyszeć niemiłych komentarzy.
Może się po prostu do tego przyzwyczaił? Tylko czy można się do tego
przyzwyczaić? Nie szukałem odpowiedzi na te pytania. Nie teraz. Po wypiciu
trzech piw i dwóch drinków miałem w nosie, co mówią ludzie. Po prostu dobrze
się bawiłem.
Rozmowa płynęła gładko. Mimo braków w słownictwie mój sąsiad okazał
się naprawdę dobrym kompanem do rozmów. Z pojedynczych zdań składałem
w głowie historię jego życia. Próbowałem wyobrazić sobie, jakie trudności
musiał pokonać, by legalnie zamieszkać w moim kraju. Jak trudno było mu
znieść rozłąkę z rodziną, przeżytą wojnę i jak ciężko pracował, by móc utrzymać
samego siebie i wysyłać bliskim pieniądze.
Niechętnie dzielił się swoim problemami. Czasem milknął na chwilę,
gdy rozmowa zahaczała o przykre dla niego tematy, by za moment zmienić ton
na bardziej żartobliwy. Myślę, że nie chciał się żalić, chciał przez chwilę poczuć
się normalnie.
Kiedy kończyliśmy dyskusję na temat ostatnio oglądanego serialu na
Netfliksie, do naszego stolika podeszła grupka młodych mężczyzn. Po samych
niewerbalnych gestach wiedziałem, że rozmowa z nimi nie będzie należała
do kulturalnych. Mimo to zwróciłem im uwagę i grzecznie poprosiłem
o odsunięcie się.
W odpowiedzi jeden z nich przechylił blat naszego stolika, czym strącił
kufle z piwem wprost na mojego sąsiada. Nastąpiła dziesięciosekundowa cisza,
która w moim odczuciu trwała całą wieczność. Aż wreszcie przerwał ją ryk
mojego t owarzysza.
To, co działo się przez kolejne piętnaście minut przypomniałem sobie
dopiero na komisariacie policji, gdy w ramach odświeżenia pamięci pokazano
mi nagranie z monitoringu. Na niewyraźnym czarno-białym filmie widziałem,
jak mój sąsiad bronił się przed grupą dorosłych facetów, którzy okładali go
drewnianymi elementami piwnego ogródka, atakując z każdej strony. Próbował
unikać ciosów, wycofać się, ale dopiero przyjazd policji, wezwanej przez
właściciela lokalu, sprawił, że napastnicy zrezygnowali i uciekli.
Nie trzymali mnie długo. Nie postawili mi również żadnych zarzutów
Wyjaśnili, że padłem od uderzenia kawałkiem krzesła chwilę po tym, jak
rozpoczęła się bójka. Jedyne, co chcieli wiedzieć, to dlaczego w ogóle zaczęliśmy się
bić. Wyjaśniłem wszystko zgodnie z prawdą, ale ich miny wyraźnie wskazywały,
że nie do końca pasuje im moja wersja wydarzeń. Najwidoczniej mieli już swoją,
a zeznanie które złożyłem nie bardzo do niej pasowało. Wróciłem do domu tego
samego dnia, przekonany, że sprawa zostanie umorzona, zanim zdąży się zagoi
rana na moim czole.
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Mój sąsiad nie miał tyle szczęścia co ja. Z ranami kłutymi brzucha, złamaną
łapą oraz ciężkim urazem głowy trafił do szpitala. Nie mogłem go odwiedzić,
a tym bardziej z nim porozmawiać. O tym, że zmarł, nie odzyskując przytomności,
dowiedziałem się przypadkiem kilka dni później od innego sąsiada. A potem nic
już nie było takie jak wcześniej.
***
Trzy miesiące po tamtym wydarzeniu do mieszkania naprzeciwko
wprowadziła się para studentów z psem. Nie widywałem ich za często, podobnie
jak innych sąsiadów. Nieszczególnie zresztą zależało mi na tym kontakcie.
Żyłem obok, pochłonięty rutyną, nie odróżniając jednego dnia od drugiego.
Tylko czasem, kiedy ich pies wył pod drzwiami z tęsknoty za właścicielami,
przypominał mi się tamten wieczór. Znów słyszałem ryk, który wyrwał się
z płuc mojego sąsiada po tym, jak kawałki szkła zanurzyły się w jego futrze.
Gdy do jego nozdrzy dotarł zapach rozlanego piwa, a do uszu obraźliwe słowa
wypowiedziane przez tamtych.
Ryk, który nosił w sobie przez miesiące samotności i bezradności.
Ogłuszający odgłos wewnętrznego buntu – nie wobec tej konkretnej sytuacji, ale
wobec wszystkich słów pogardy wykrzykiwanych lub szeptanych przez innych
w jego kierunku. Widziałem to i przez krótką chwilę zrozumiałem, jak to jest
być nim – innym. Przez parę minut byłem obcym i mogłem poczuć to, co mój
sąsiad znosił przez wiele tygodni tylko dlatego, że różnił się wyglądem, mówił
w innym języku i pochodził z innego kraju. Mogłem dokładnie wyobrazić sobie,
co czuł, gdy pokazywali go palcami, straszyli nim dzieci i przeklinali pod nosem,
obwiniając go za własne niepowodzenia i brak ambicji.
Do dziś jest mi wstyd. Wstyd za siebie samego i za innych. Za zbyt małą ilość
empatii i zrozumienia. A wystarczyło po prostu dojrzeć w nim drugiego człowieka,
schowanego głęboko pod gęstym futrem mojego niedźwiedziego sąsiada.

Opis Autora
(ur. 1988). Urodziła się i mieszka w Poznaniu. Pisze głównie krótkie formy literackie.
Pisarskie pomysły miesza z sporą dawką surrealizmu, realizmu magicznego oraz weird
fiction. Debiutowała w charytatywnej antologii Granice Nieskończoności opowiadaniem
„Równowaga”. Jej teksty znaleźć można w magazynie Biały Kruk oraz czasopiśmie
literackim Fabularie. Niezmiennie kocha się w literaturze japońskiej, sernikach i białej
herbacie z miodem.
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IZMY
Rafał Cywicki
Jesteśmy
Izmami.
Samoświadomymi
konstruktami
społecznymi.
Uosobionymi religiami, narodami, ruchami społecznymi.
Część z nas to projekty nieśmiertelności tytanów i filozofów. Jesteśmy bezcieleśni.
Ciało, które przemawia, to awatar, prorok.
Wyobraź sobie relację ośmiornicy do jej macek. Każda odnoga posiada mózg.
Gdyby mogła mówić, mówiłaby, że myśli samodzielnie. Gdyby ją uciąć, byłaby to
nawet prawda… ale nie przeżyłaby długo.
Rozumiesz?
Mamy miliardy humanoidalnych kończyn, pajęczynę zbiorowej podświadomości, armię bezwolnych kukiełek.
Co robimy z naszą potęgą? Ruchamy się, okładamy po pyskach. Kąpiemy się
we krwi i stawiamy sobie ołtarze. Rośniemy i gnijemy.
Małostkowe? Inaczej mówiłeś, śpiewając hymny, wieszając flagi, deklamując
wiersze.
Trudno.
Zabić go.

Opis Autora
Urodziłem się w Polsce w 85’tym. Większość życia spędziłem w okolicy Krakowa.
Czytałem dużo, odkąd umiałem czytać. Pisałem dużo, odkąd nauczyłem się pisać.
Do fantastyki zapałałem miłością w liceum. Uczestniczyłem w warsztatach pisarskich,
publikowałem opowiadania, marzyłem o wydaniu książki. Gdzieś skrzyżowałem swoją
drogę z drabble’ami i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Tak narodził się mój blog
Sto Słów Fantastyki.
Zawodowo projektuję gry komputerowe i planszowe. Wciąż dużo czytam. Chodzę do
kina, pożeram filmy dokumentalne i wideoeseje. Chodzę na spacery z psem, słuchając
podcastów lub post-rocka.
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Jedyne skuteczne
rozwiązanie
Lech Baczyński

Siedzieli w piwnicy niepozornego domu na obrzeżach Amurs, a larysyjskie
smoki nadlatywały falami, zionęły ogniem i zawracały na północ. Ataki
z powietrza następowały rzadziej niż jeszcze dwa czy trzy dni temu. Wróg
stracił już ponad połowę sił powietrznych.
Naprzeciwko Wiktora, przy ławie zawalonej papierami, siedział Świerk.
Nikt nie wiedział, jak ma na imię, wszyscy używali pseudonimu, jeszcze
z czasów dawnych wojen. Duża głowa mężczyzny, zupełnie łysa i pokryta
bliznami, odbijała światło świec stojących na półce z nieheblowanej deski.
Wysoko położone brwi sprawiały wrażenie wiecznego zdziwienia, a grube
wargi, w połączeniu z bezwłosą czaszką i szerokim nosem, przywoływały
skojarzenie z bokserem.
– To bardzo ważne, by zniszczyć ten most – powiedział Świerk. – Szalenie
ważne. Rozumiesz?
Wiktor, dla potwierdzenia, że rozumie, ponownie spojrzał na mapę,
na wskazywane miejsce, mimo że pozycję mostu miał już wyrytą w pamięci.
Znał te okolice. Kiedyś mieszkała tam jego narzeczona, Sofia. Ale w pierwszych
dniach wojny z Larysją zabrała swoich starych rodziców i pojechała z taborem
uciekinierów na zachód, w kierunku sąsiedniej krainy, Pwylii.
Wiktor przypomniał sobie most. Wielki, zbudowany przez królewskich
budowniczych wysoko nad dnem stromego wąwozu Kawi. To była jedyna droga
nad nim, jedyne przejście w kierunku Amurs, stolicy Ikren.
– Larysyjska Armia Zachodnia będzie tam jutro o świcie – kontynuował Świerk.
– Skąd to wiemy?
– Dziwne pytanie. Lepiej uważać na takie. Jeszcze ktoś weźmie cię za szpiega
albo dywersanta.
– Chciałem tylko wiedzieć, czy te informacje są pewne.
– Jak to na wojnie. Nic nie jest pewne. Magowie mają swoje sposoby na
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 alekowidzenie, ale sam wiesz jak niedokładne. Magicznych jastrzębi nie
d
możemy wysłać, bo larysyjskie smoki latają nad armią. Ale wiemy tyle: idą od
północy. Pięć dni temu zajęli wioskę Piołun, razem z tym dawnym Źródłem Mocy.
– Niemożliwe! Przecież tam są…
– Tak. Pola śmierci. Oni się tym nie przejmują.
– Ale zabójczy pył…
– Zabójczy pył – przerwał mu Świerk – nie jest taki znowu zabójczy, jak był
tuż po wybuchu Źródła Mocy. Od dawna nikt na korontozę nie umarł. A gdyby
nawet… oni za nic mają straty w ludziach. Wysyłają kolejnych.
– Szaleńcy! Nie boją się nawet epidemii korontozy?
– Nie boją się, bo jej nie widzą. Nawet jeśli wszyscy by się zarazili, to by
nie zauważyli. Przecież czarne plamy na skórze pojawiają się dopiero po
kilku d
 niach.
– Czyli oni mogą nieświadomie przywlec zarazę tu, do Amurs? Przepraszam,
że tak wypytuję, ale aż nie mogę uwierzyć.
Świerk wstał i rozprostował przygarbione plecy.
– Tak, mogą. I to jest drugi powód, żeby ich zatrzymać. Wiem, że wyszli już
z Piołunu, przemaszerowali obok Czerwonego Lasu – kontynuował. – Kierują
się prosto do wąwozu, do mostu nad rzeką Kawi. On musi być koniecznie
wysadzony. Koniecznie. Weźmiesz tylu ludzi, ilu jest potrzebnych. Nie więcej,
ale i nie mniej.
– Rozumiem. Znam się na swojej robocie.
– To dobrze. Bardzo dobrze. Musicie to zrobić, zanim zjawią się na drugim
brzegu. Rozumiesz? Ale nie za wcześnie. Ludzie, nasi ludzie, uciekają tym
mostem. Im więcej zdąży uciec, tym lepiej.
***
Zmierzchało już, gdy doszli do skraju lasu, w pobliżu mostu. Wiktor zarządził
postój i kazał ukryć się blisko granicy drzew, ale tak, by byli niewidoczni
z drugiego brzegu wąwozu.
Ich mały oddział dywersyjny liczył cztery osoby. Wiktor dowodził. Aleks,
silny, przysadzisty mężczyzna z zaciętym i poirytowanym wyrazem twarzy,
niósł wielki plecak wypełniony mieszanką prochu, saletry i innych, bliżej
nieznanych Wiktorowi, ingrediencji. Lekki niebieski blask plecaka zdradzał
użycie m
 agicznych zaklęć do wzmocnienia siły eksplozji.
Wiktor znał Aleksa od dawna. Mieszkali w Amurs, niedaleko siebie, uczyli
się nawet w tej samej szkółce świątynnej, choć w innych grupach – Aleks był
kilka lat młodszy. Wiktor pewnie nie zapamiętałby młodszego kolegi, gdyby
nie kilka bójek, które z nim stoczył, z nudów, w czasie krótkich przerw od
nauki, gdy kapłani nie widzieli albo udawali, że nie widzą. Nie pamiętał już,
o co się wtedy bili ani z jakiego powodu. Pół drogi z Amurs do Kawi próbował
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s obie przypomnieć. Chyba poszło o to, że Wiktor wyśmiał marzenie Aleksa,
by wyruszyć na zachód i dotrzeć, obojętne czy piechotą, czy wozem, aż do
Wielkiego Morza, do chramu Kubencjusza Większego. Gdy byli już blisko
wąwozu, Wiktor spytał Aleksa o marzenie z dzieciństwa. Mężczyzna niechętnie
odpowiedział, że jeszcze nie udało mu się go zrealizować. Teraz, na wojnie,
musi o tym oczywiście zapomnieć, ale jak tylko walka się skończy, będzie chciał
wyruszyć na pielgrzymkę, razem z żoną, w intencji powicia potomka, którego
nie mogli się doczekać od czasu ślubu przed dwoma laty.
Wiktor zabrał na misję jeszcze dwóch chłopaków, Romana i Piotra, kuszników,
młokosów, jeszcze niedawno biegających w koszulinach po szerokich, ikreńskich
polach. Mieli osłaniać jego i Aleksa w czasie przemarszu oraz montowania
materiałów wybuchowych. Obaj rwali się wręcz do walki z wrogiem, byli – jak to
młodzi – pełni energii i chęci do działania. Fizycznie różnili się od siebie bardzo.
Roman – wysoki, chudy, łykowaty, idący niezgrabnie. Piotr – niski, gruby, okrągły,
stąpający ciężko, całą drogę narzekający na bolące kolana. Wiktor rozmawiał
z nimi trochę, gdy szli od Amurs w kierunku wąwozu. Nie, żeby szczególnie
obchodziło go to, co młodzi mają do powiedzenia, ale maszerowali pół dnia,
a nie było nic lepszego do roboty. Roman interesował się przeszłością. I to nie tą
bliską, jak dzieje poprzednich kilku królów Ikren, ale tą dawną, niespisaną przez
nikogo, której ślady zostały w opowieściach, jakimi babcie straszą dzieci przed
snem. Chudy kusznik planował, zanim wybuchła wojna, pojechać na Wielkie
Równiny, badać starożytne kurhany. Wiktor sądził, że Roman tak naprawdę,
od studiowania dziejów starożytnych władców pochowanych w kurhanach, woli
znaleźć skarby ofiarowane zmarłym do użytku po drugiej stronie niewidzialnej
zasłony, a opowieści o zainteresowaniu historią to tylko przykrywka dla chęci
szybkiego wzbogacenia się. Natomiast Piotr miał bardziej przyziemne marzenie
– zawsze chciał schudnąć. Odkąd zaczęła się wojna, stracił kilka funtów wagi.
Ale teraz zastanawiał się, czy nie lepiej byłoby jednak zachować części swojej
wielkiej tuszy, tak na zapas, na czasy, gdy wybuchnie wielki głód. Wojska Larysji
zniszczyły złote pola pszenicy, rzepaku i jęczmienia, z których Ikren słynęła.
Siedzieli w lesie i szczękali zębami. Wiktor zabronił rozpalać ogniska. Noc
była zimna, ale nie na tyle, by zamarzli, a blask ognia mógł przyciągnąć uwagę.
Nie był pewien co prawda, czyjego zainteresowania się boi, jednak wolał,
by nikt z armii wroga, ich własnej czy też z cywili nie wiedział o ich pobycie
w okolicy mostu.
Piotr i Roman zdjęli z pleców kusze i w słabym blasku księżyca, przenikającym
między koronami drzew, zajmowali się oliwieniem mechanizmów,
sprawdzaniem cięciw, porządkowaniem bełtów. Widać, że chcieli w końcu
wykorzystać umiejętności, które trenowali od dawna, w walce z realnym
wrogiem, a nie manekinami z kijów i pakuł.
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Wiktor miał złe przeczucia, gdy wyznaczył ich razem do trzymania warty,
ale był już zbyt zmęczony, by przejmować się przeczuciami. Skulił się na
wilgotnej, omszałej ziemi i zasnął szybko.
Obudził go odgłos cięciw i świst bełtów. Kątem oka dostrzegł, że Aleks też nie
śpi. Zerwali się z mchu i pobiegli w kierunku, z którego słyszeli odgłosy.
Wkrótce stanęli w miejscu i odruchowo schowali się za drzewami.
Wzdłuż wąwozu leciał smok. Larysyjski. Rozpoznali to po barwie łusek.
Roman i Piotr, przyczajeni na skraju lasu, szyli do niego z kusz. Smok
zadziwiająco sprawnie wyginał wielkie cielsko. To skręcał, to unosił się wyżej
lub nagle pikował w dół, omijając pędzące ku niemu bełty.
– Głupcy – mruknął Aleks. – Musimy ich ostrzec – szepnął do Wiktora.
– Nie podchodź nawet!
– Musimy… Przecież on ich… – odparł Aleks – No puść mnie! – Podniósł nieco
głos, jednocześnie próbując uwolnić się z uchwytu, którym dowódca zatrzymał
go w miejscu.
– Cicho! – syknął Wiktor
– Ale…
Aleks nie dokończył. Wiktor rzucił się na niego całym ciężarem ciała, pchnął
za wielki głaz stojący obok, przyszpilił do ziemi, wcisnął twarz kolegi w wilgotną,
zimną ściółkę.
Smok kończył właśnie nagły skręt w bok, w kierunku kuszników. Wiktor
domyślał się, co za chwilę nastąpi. Bez żadnego sygnału, bez żadnego gestu,
który mógłby ostrzec młodzieńców, smok wypuścił z paszczy strumień ognia.
W mgnieniu oka spalił obu kuszników, zwęglając skórę, roztapiając tłuszcz,
zmieniając kości w stos popiołu.
W jednej chwili stali i próbowali walczyć ze smokiem, w kolejnej już nie
istnieli. Całe ich kusznicze wyszkolenie, tygodnie treningów – przepadło, nie
przydawszy się. Zginęli, nie trafiając wroga ani razu.
Krzewy, ściółka i mniejsze drzewka wokół nich też zniknęły, zastąpione
czarnym, wypalonym okręgiem popiołu.
Smok odleciał tak szybko, jak to smoki potrafią. Wiktor i Aleks nie zdążyli
się podnieść zza głazu, z parującej ściółki, gdy stojąca w pobliżu gruba brzoza,
podpalona i poruszona uderzeniem smoczego ognia, zaczęła się przechylać
w ich kierunku. Runęła, o mało co nie przygniatając obu mężczyzn. Uratowało
ich to, że drzewo oparło się na głazie, sypiąc deszczem parzących iskier. Szybko
wyczołgali się spod płonącej brzozy.
– Chciałem ich ostrzec! – krzyknął Aleks, gdy byli już bezpieczni.
– Nie zdążyłbyś. Nie mieli szans. My też byśmy zginęli.
– Na bogów! Tak nie można.
– Można – odpowiedział lodowato. – Można i trzeba. Mamy zadanie do
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wykonania. Ważne zadanie. Rozumiesz? A oni… Młodzi byli, wyszkoleni,
ale bez doświadczenia. Tacy często giną na wojnie. Poniosło ich. Była noc, wtedy
wszystko widzi się inaczej. Cholera, dlaczego tego nie przewidziałem! Dobrze
mówią, że wojna to historia głupoty. No, ale teraz musimy spać. Po tym co się
stało, trzeba się uspokoić i trochę odpocząć. Rano czeka nas praca.
***
Obudzili się zmarznięci, mokrzy. Wiktor czuł się, jakby przejechał po nim
wóz ciągnięty przez tuzin wołów. Świt był szary, pachniał wilgocią i deszczem.
Ale nie padało. Przejrzyste powietrze pozwalało dostrzec bezleśną równinę po
drugiej stronie wąwozu, ciągnącą się aż do majaczących w oddali, dymiących
mgłą Wzgórz Słoniowych.
Strumień uciekinierów, którzy przez noc ciągnęli przez most, ustał. Ci, którzy
chcieli uciec, już uciekli, ci, którzy chcieli zostać po drugiej stronie, zostali.
Stary człowiek siedział przy moście, zwiesiwszy głowę na piersi. Bose,
opuchnięte, sine stopy wystawały z postrzępionych portek.
– Dziadku, uciekajcie, tu nic dobrego was nie spotka.
– Nie mam siły. Szedłem całą noc.
– Musicie, tu czeka was tylko śmierć.
– Śmierć… Ano, czeka. Każdego. Ale lepiej później niż wcześniej, co? Więc
iść – ale dokąd? Nikogo po tej stronie rzeki nie znam. Mieszkałem tam – wskazał
ręką na równinę za wąwozem – w Malinówce. Miałem chatę, kurnik, obórkę.
Marysia już zmarła dawno, sam opiekowałem się zwierzętami. Teraz tam
wojsko idzie. Przyjechał feldfebel na koniu i powiedział, żeby się wynosić. Że oni
chatę zajmą, rannych tam położą. Kazał uchodzić, kijem pogonił. Nie chciałem
zwierząt zostawiać, ale musiałem… Zanim poszedłem, otworzyłem gołębniki,
otwarłem zagrodę kóz. Kot sam poszedł, jak tylko przyszli. Kot sobie poradzi.
To najważniejsze, że kot sobie poradzi.
Wiktor nie chciał mu mówić, co się, jego zdaniem, stało ze zwierzętami. Był
przekonany, że kozy zostały już zjedzone. Tak, kozy na pewno. Gołębie też, o ile
dały się złapać. Chyba że wróciły do gołębnika, bo instynkt podpowiedział im,
że tam będzie bezpiecznie.
Kota zapewne upiekli nad ogniskiem. Kurnika, obórki już nie ma. Wojsko
musiało się rozgrzać w zimne noce i przygotować strawę.
– Dziadku, odejdźcie stąd – powiedział, po raz ostatni. – Przy moście siedzieć
niebezpiecznie. Jeszcze was jakaś zbłąkana strzała dosięgnie. Idźcie tam dalej
w las.
Stary nie ruszył się. Cicho mówił sam do siebie, dalej, o kozach, gołębiach
i kocie.
Wiktor nie mógł dłużej go przekonywać. Miał zadanie do wykonania.
***
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Kolumnę larysyjskich wojsk zobaczyli już z daleka. Słońce stało wysoko,
piekąc równinę po drugiej stronie wąwozu Kawi bezlitosnymi promieniami.
Tysiące piechurów, wozy, konie wzbijały tumany kurzu.
Aleks zaczął wyjmować z plecaka swoje pakunki. W powietrzu uniósł się
zapach prochu, siarki, saletry i magii.
Wiktor sięgnął po magiczny telewizjer, miedzianą rurę, przez którą widział
odległe rzeczy tak, jakby były na wyciągnięcie ręki.
Zobaczył idących żołnierzy, wozy, zaopatrzenie. Zobaczył też ciągnących
z wojskiem drwali. Brodatych, z siekierami za pasem. A na wozach belki, drągi,
liny.
Składane mosty.
Wtedy zrozumiał. Wysadzenie przeprawy nic nie da.
Armia Larysji, którą wszyscy uważali za niezwyciężoną, będzie przeć
naprzód. Szybko odbudują most i dotrą do przedmieść Amurs. Miasto nie ma
już szans.
Spojrzał przez telewizjer ponownie. Żołnierze… Było z nimi coś nie tak.
Przyglądał im się dokładnie. Zobaczył czarne plamy.
Zrozumiał.
Musiał podjąć decyzję. Teraz.
To było jedyne skuteczne rozwiązanie.
Wyjął z plecaka magiczną racę. Odpalił. Kula ognia zapłonęła fioletowym
światłem, zawisła nad ich głowami. Aleks podniósł głowę znad zapalników,
które rozmieszczał w ładunkach przymocowanych już do mostu.
– Zwariowałeś? – krzyknął. – Zobaczą nas! Na pewno już kierują tu swoje
telewizjery. Zorientują się, że minujemy most. Przyślą smoka i…
Wiktor podszedł do Aleksa, błyskawicznie wyciągnął z pochewki przy pasie
sztylet. Szybkim, zamaszystym ruchem wbił go koledze w szyję.
***
– Wiwat! Wiwat nasz bohater!
Larysyjscy żołnierze ściskali Wiktora. Jedni podawali mu rękę, gniotąc
jego dłoń albo trzęsąc nią energicznie, inni klepali go po plecach, nieliczni
obejmowali go jak niedźwiedzie.
– No, bohaterze, dzięki tobie droga do Amurs stoi otworem! – powiedział
kapitan, nie zsiadając z konia. – Zabiłeś dywersanta. Dowiodłeś, że jesteś po
naszej stronie. I zabezpieczyłeś przeprawę. To wielka rzecz. Imperator da ci za
to medal! Da ci, jak nic!
***
Uroczystość dekoracji bohaterów wojennych odbywała się w pałacu
imperatora Konstantyna. Wiktor spodziewał się, że władca przyjmie
najdzielniejszych wojaków Larysji w Złotej Sali. Widział przedstawiające ją
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malowidło w imperialnym zajeździe, w którym zakwaterowano żołnierzy dzień
przed uroczystością. Obraz wisiał tuż obok portretu imperatora.
W nocy Wiktorowi śniła się wielka sala z parkietem z najznamienitszych
gatunków drewna, ułożonych w wymyślne wzory. Ze złotymi drzwiami,
ogromnymi złotymi żyrandolami pełnymi świec, złotymi filarami i wielkim,
złotym tronem imperatora. Jednak uroczystość odbyła się w mniejszej
i skromniejszej izbie pałacu. Wiktor żałował. Wszystko, co zrobił, doprowadziło
go do tego miejsca. Chciał, by ten dzień miał lepszą oprawę.
Imperator wszedł przez boczne drzwi i zajął miejsce po drugiej stronie sali,
w sporej odległości od oczekujących bohaterów. Wyglądał na bardzo znużonego.
Nic dziwnego, wojna, którą – według plotek zasłyszanych w Loy – zaplanowano
na dwa, najwyżej trzy dni, ciągle trwała i nie zbliżyła się nawet do końca. Amurs
wciąż się broniło, pomimo że dotarła tam już długa kolumna zmierzająca
z okolic Piołunu. Ale wojsko, okrążające stolicę, zostało zdziesiątkowane.
Nie tylko przez obrońców Amurs.
Bohaterowie, których imperator miał odznaczyć, stali po przeciwnej stronie
sali. Natomiast pod ścianą z boku ustawił się mag z błyszczącą, półprzezroczystą
kulą megaskopu, przez który obraz i dźwięk z pałacu miały płynąć do najdalszych
zakątków imperium. Od początku wojny codziennie odbywały się transmisje
przynoszące same dobre wieści. Wiktor usłyszał plotki, że dziś na froncie
zachodnim bez zmian, więc uroczystość u imperatora miała być jedynym przekazem ku pokrzepieniu serc larysyjczyków.
Imperator zaczął przemowę. Mimo że w sali było ciepło, nie zdjął ani nawet
nie rozpiął grubego płaszcza. Czyżby pod spodem chował magiczny puklerz?
Czy obawiał się zamachu nawet w pałacu?
Niosąc tacę z medalami, do Konstantyna podeszła Fasa Lauga, znana także
w Ikren z przekazów megaskopowych elegancka kobieta orientalnej urody,
dbająca o to, by imperator dobrze wypadał w czasie transmisji. Wiktor spotkał
ją wczoraj w imperialnym zajeździe.
– …i wasze bohaterskie czyny przynoszą mieszkańcom Ikren pokój –
zakończył przemówienie Konstantyn.
– Kochamy cię, imperatorze! – krzyknęli żołnierze, poinstruowani zawczasu
przez Laugę.
Pierwszy z bohaterów Larysji podszedł do władcy. Imperator wzdrygnął się
delikatnie. Wyciągając ręce najdalej jak potrafił, by utrzymać dystans, przypiął
mężczyźnie medal do piersi.
Dwóch kolejnych żołnierzy odznaczono w taki sam sposób, chociaż władca,
delikatnie nakłaniany przez Fasę Laugę, podchodził do nich coraz bliżej.
Zmniejszenie dystansu lepiej wyglądało w megawizji.
W końcu przyszła kolej na Wiktora.
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– Bliżej, bliżej – szeptała prawie niesłyszalnie Fasa. – To musi dobrze wyglądać
w megaskopach. Bohaterów trzeba doceniać, imperatorze. Bliżej!
Wiktor poczekał, aż Konstantyn przypnie mu medal, po czym rzucił się na
mężczyznę i… przytulił go jak niedźwiedź.
– Kochamy cię, imperatorze! – krzyknął. – Kochamy Larysję!
– Pięknie… pięknie… – szeptała Fasa.
Władca odepchnął Wiktora. Spojrzał w stronę biegnących w ich kierunku
strażników i dał znak, by się zatrzymali. Odwrócił się w kierunku megaskopu.
– A ja kocham mój naród – powiedział.
***
Spotkali się w zajeździe na obrzeżach Loy. Fasa Lauga siedziała przy ławie
w najdalszym kącie sali. Przed nią stał spory puchar czerwonego wina. Kaptur
eleganckiego płaszcza naciągnęła głęboko, tak że zakrywał oczy.
Wiktor podszedł i usiadł na tyle daleko od Fasy, na ile pozwalała ława.
– Lepiej się do mnie nie zbliżaj – powiedział.
Odsunęła się. W jej oczach zobaczył strach. Taki jak wtedy, u imperatora.
Za elegancją i pozorną pewnością siebie skrywała lęk. Wiktor miał wrażenie,
że musiała bać się od dawna, od czasów dzieciństwa, a całe jej dotychczasowe
życie było przesiąknięte strachem. Ale może mu się tylko zdawało. Nie myślał
jasno, nie czuł się najlepiej. Odpoczywał długo, by wyrównać oddech i uspokoić
bijące słabo i nieregularnie serce. Otarł pot z czoła i kaszlnął, odwracając głowę
z dala od Fasy. Postawił na podłodze mały, skórzany woreczek.
– Masz rękawiczki? – zapytał.
Fasa podniosła jutowy worek i wyjęła z niego stare, podniszczone łapawice
i szmatkę.
– Trochę brzydkie – powiedziała, zakładając je – ale i tak będą do wyrzucenia.
Wiktor pchnął woreczek w jej kierunku, po ławie.
Fasa podniosła go ostrożnie i wsadziła do worka, który dokładnie zawiązała.
Uważnie zdjęła rękawiczki, wywróciła na lewą stronę i zawinęła w szmatkę.
– Potrzymaj go na słońcu dwa dni – powiedział Wiktor, wskazując na jutowy
worek. – Dopiero wtedy możesz otworzyć. Medal i dukaty wyjmij i zalej okowitą.
Trzymaj od wschodu do zachodu słońca. Potem powinny być bezpieczne. Ręce
obmywaj okowitą i łojem. Medal sprzedaj, pieniądze dodaj do tych monet
z nagrody od imperatora. Podziel wszystko razem. Czwarta część jest dla ciebie,
resztę prześlij Sofii, mojej… – przerwał i westchnął – narzeczonej, przez bank
Grunaldich. Mają kilka kantorów w Pwylii, znajdą Sofię swoimi sposobami.
Mogę ci zaufać w tej sprawie?
– A masz wyjście?
– Nie mam. Nie zostało mi wiele czasu.
– To zaufaj. Będzie dobrze. Wiem co zrobiłeś dla Ikren. Rodzina mojej matki
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stamtąd pochodziła. A ja… ja sama bałam się działać. Dziękuję, że się pojawiłeś
i zrobiłeś to, co trzeba było zrobić.
***
Świerk wyszedł z piwnicy, ostrożnie omijając kawałki cegieł leżące na
stopniach. Zmrużył powieki. Słońce, którego dawno nie widział, kłuło w oczy.
Chciał wciągnąć w płuca czyste powietrze, ale zakrztusił się mieszanką dymu,
smrodu rozkładających się trupów, brudu i zniszczeń.
Dookoła były tylko gruzy. Widział rozbite mury wielkich domów wielmożów
jak i – widoczne nieco w oddali – spalone belki i strzechy chat. Zniszczony chram
straszył rozłupaną resztką kopuły. Szkoła świątynna przestała istnieć, zmieniając
się w ruinę. Część budynków ocalała, ale Świerk wiedział, że w niektórych leżały
zwłoki ludzi zabitych magicznymi pociskami, które nie uszkadzają ścian, ale
wysysają powietrze i duszą wszystkich w okolicy.
Imperator Larysji nie żył. Korontoza pokonała go szybko, w kilka dni po
uroczystości odznaczenia bohaterów. Jeszcze gdy powoli umierał w pałacowym
łożu, nieprzytomny i majaczący, w Loy zaczęły się gry polityczne. Świerk był
pewien, że są krwawe. W ich wyniku zostanie wyłoniony kolejny imperator.
Nowy, ale czy lepszy? Czas pokaże. Tymczasem nad Amurs świeciło słońce, ptaki
śpiewały, nie przejmując się tym, że siedzą na gruzach. Wojna została wygrana.

Opis Autora
Pisarz, programista, zainteresowany starożytnością i archeologią. Zwycięzca
i wyróżniony w licznych konkursach na opowiadania kryminalne, fantastyczne
i obyczajowe, w tym ogólnopolskim im. Krystyny Kwiatkowskiej oraz
Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Publikował liczne opowiadania w druku
— w antologiach (Neolegendy krakowskie, BESTie 2020, Sny Umarłych 2019, Rubieże
rzeczywistości 2, Elgacon V) i czasopismach (Magazyn Pocisk) oraz e-bookach
(Nowoświaty, Świętologia) i magazynach elektronicznych (Magazyn Histeria). Dwa jego
teksty zostały przetłumaczone na esperanto, a historię o świecie za sto lat zamknięto
na cały wiek w Kapsule Czasu w Krakowie. Twórca limeryków, zwycięzca konkursu
na limeryk Na prawy brzeg (Kraków, 2012 r.). Strona autorska: www.baczynski.com
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Zarządzanie wyborem
Małgorzata Lewandowska
Adam już jako kilkulatek miał przeczucie, że jest stworzony do czegoś
 ielkiego. Co prawda sam nie wiedział, z czego owo wewnętrzne przeświadczenie
w
wynikało, ale tkwiło w nim jak nadzienie w pączku.
Urodził się na tyle późno, by jako dziecko liznąć życia w systemie
komunistycznym; i na tyle wcześnie, by jako nastolatek usłyszeć, że cały świat
stoi przed nim otworem. Jak powtarzali mu członkowie rodziny: musiał się
jedynie dobrze uczyć.
Regularnie przynosił więc na zakończenie roku szkolnego świadectwo
z czerwonym paskiem. Bez problemu dostał się do wybranego liceum.
Równie gładko został studentem na renomowanym uniwersytecie, chociaż ku
rozczarowaniu rodziców nie na kierunku sugerowanym przez nich, a takim,
który wybrał sam. Ukończył studia z wyróżnieniem. Jeden z profesorów
zaoferował mu nawet miejsce w zespole. Adam odmówił, nie chcąc spędzić
całego życia na uczelni, która miała być przecież tylko niezbędnym przystankiem
na drodze do sukcesu. Rzeczywistość zdawała się mieć jednak odmienne
zapatrywanie na tę kwestię.
Po dłuższym okresie poszukiwań pracy, Adam schował dumę
do kieszeni i poszedł do profesora, który kiedyś oferował mu możliwość
zatrudnienia. Prosił, a nawet błagał; niestety okazało się, że stanowisko zostało
obsadzone i nikomu już na nim, Adamie, nie zależy. Po wyjściu z murów uczelni
wypełniająca go mieszanka żalu, gniewu i upokorzenia eksplodowała. Dostał
mandat za uszkodzenie ławki i kosza na śmieci. I kiedy wydawało mu się, że nic
gorszego nie może się już przydarzyć, dziewczyna pokazała mu pozytywny test
ciążowy. Następnego dnia zadzwonił do niego jej ojciec, nalegając na ślub, a jego
własna matka przyniosła do domu ofertę pracy w sklepie spożywczym.
– Wiem, że to nie praca marzeń, ale przynajmniej będziesz zarabiał –
przekonywała. – Nie możesz dłużej czekać, w końcu zostaniesz głową rodziny. Nie
chciałeś słuchać, kiedy namawialiśmy cię, abyś poszedł na prawo. – Westchnęła.
– Mógłbyś teraz robić aplikację, a tak… – Machnęła ręką, jakby przekreślała całą
23

Zarządzanie wyborem
przyszłość syna. – Przynajmniej posłuchaj mnie teraz.
Tego dnia coś pękło w Adamie. Postanowił odświeżyć stare znajomości
i skontaktował się z kumplem, który na trzecim roku rzucił studia i wyjechał
do Anglii.
Po kłótni z rodzicami, poważnej rozmowie z dziewczyną i szybkim
ślubie, Adam także wyjechał. Świeżo upieczona małżonka miała dołączyć do
niego później.
Kumpel pomógł mu znaleźć pierwszą pracę, w której nie wymagano
znajomości angielskiego. Było ciężko, ale nowożeniec (przeklinając własną
głupotę przy wyborze języka obcego na studiach) zagryzał zęby i tyrał jak
nigdy wcześniej. Po jakimś czasie udało mu się zaoszczędzić wystarczająco,
aby wyprowadzić się z pokoju wynajmowanego z trójką imigrantów do
mikroskopijnego mieszkanka w suterenie. Odgrzybił je, odnowił i sprowadził
żonę oraz urodzoną w Polsce córeczkę. Rozpłakał się, kiedy wreszcie po długiej
rozłące mógł przytulił partnerkę i po raz pierwszy wziął córeczkę w ramiona.
Potem były nieprzespane noce oraz jeszcze więcej pracy i wydatków.
Gdzieś po drodze przyplątały się do niego problemy zdrowotne wywołane
harówką w złych warunkach. Na szczęście w ich rozwiązaniu pomogła zmiana
pracodawcy: Adam nie tyrał już w chłodni, tylko pracował w dobrze zarządzanej
szklarni. Gdy wyglądało na to, że powoli wszystko idzie ku lepszemu, do oceny
sytuacji, wbrew niemu samemu, włączyło się coś w jego głowie. Na początku
starał się to ignorować lub zająć czymś innym. Na przykład wymyślał bajki dla
córeczki, snuł alternatywne wizje historii i próbował wkuwać angielskie słówka.
Jednak nic nie pomagało. Coraz namacalnej czuł, że pod naporem codziennie
wykonywanych, identycznych, wręcz automatycznych czynności zapada się
w sobie.
Często łapał się na tym, że patrzy w niebo rozciągające się za szklanym
sufitem i myśli o ucieczce. Zaczął także szuka
pocieszenia nie tam, gdzie powinien, przez co w ich malutkim mieszkaniu na
stałe zagościły awantury, wzajemne pretensje i ciche tygodnie.
Pewnego dnia, po ostatnim ostrzeżeniu w pracy i kolejnej wyczerpującej
wewnętrznej walce, Adam przekonał samego siebie, że żonie i córeczce będzie
lepiej bez niego.
Idąc bez celu, trafił na most nad ruchliwą ulicą. Jak to w Anglii, niebo
znowu zakrywało się chmurami, lecz tym razem do zwykłego napięcia
towarzyszącego nadciągającej ulewie dołączyło także coś nieokreślonego. Jego
dusza instynktownie pojęła sens tej zmiany; po prostu nadszedł czas, aby uciec.
Mimo krążącego we krwi alkoholu poczuł, jak wszystko dookoła wyostrza się
i stabilizuje w swej formie. Zapachy, kolory, kształty, refleksy światła, krople
deszczu, które jeszcze nie zdążyły wyschnąć po ostatniej mżawce… Jedynie
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dźwięki przycichły, jakby przytłumione wyrazistością barw. Po raz pierwszy od
bardzo dawna ogarnął go spokój. Przeszedł na drugą stronę barierki, oderwał
wzrok od pędzących samochodów i zapatrzył się na ptaki. Wyobraził sobie, że
jest jak one. Już-już, wreszcie wolny, miał odlecieć, gdy ktoś złapał go z tyłu,
a w głowie rozbrzmiał lekko zachrypnięty głos:
– Obiecuję, zawsze będziesz mógł tu wrócić.
Zaskoczony Adam stracił równowagę i gdyby nie silne ręce nieznajomego,
runąłby pod samochody.
Kiedy starszy mężczyzna przypominający pulchną wersję Seana Connery’ego
z włosami Alberta Einsteina pomógł mu zejść z mostu, w oczach Adama zaiskrzyły
pierwsze łzy. Obcy, który po zażegnaniu niebezpieczeństwa oparł się o ścianę
i oddychał ciężko, musiał je zauważyć, gdyż lekko drżącą ręką wyjął z kieszonki
materiałową chusteczkę. Podał mu ją, po czym poklepał go ze zrozumieniem
po ramieniu. Życzliwość tego gestu spowodowała, że niedoszły samobójca
całkowicie się rozkleił. Jedynym, co pamiętał z późniejszej części wieczoru,
była wyhaftowana dziecięcą ręką na chusteczce marchewka z niezgrabnym
for Grandpa w sercu oraz polecenie, by napisa
w sprawie pracy na e-mail z wizytówki ozdobionej symbolem
czarnych skrzydeł.
Kilka dni później Adam pracował już nie tylko w szklarni, lecz także w agencji
zajmującej się monitorowaniem nastrojów w mediach społecznościowych.
Dość szybko zrozumiał, że firma bardziej niż sprawdzaniem nastrojów w sieci,
próbowała nimi kierować. Nawet odważył się zażartować na ten temat w jednej
z rozmów z nowym szefem. Potem wyrzucał sobie to zachowanie. Jednak kilka
dni później dostał niewielką podwyżkę, awans na samodzielne stanowisko
i bezpłatny, firmowy kurs online języka angielskiego, dzięki któremu wypłynął
z polskich wód internetu na te bardziej międzynarodowe.
Ciekawe wyzwania i możliwość wykazania się kreatywnością w pracy
spowodowały, że na nowo ożyła w nim ambicja i dawno zadeptana iskierka
mistrza ciętej riposty.
Jego trafne komentarze i innowacyjność zostały dostrzeżone. Zamiast prac
przy marketingu szeptanym dostawał coraz więcej projektów związanych
z ważnymi tematami społecznymi. Założył też własną, jednoosobową agencję
kreowania wizerunku w mediach społecznościowych. Co prawda wszystkie
zlecenia nadal pochodziły z tego samego źródła, ale dopóki Adam uzyskiwał
odpowiednie wyniki, sam decydował o przebiegu kampanii.
Wyczuwając trendy, gdzieś po drodze odświeżył znajomość języka rosyjskiego
i niemieckiego. Odkrył też w sobie pewien talent graficzny. To wszystko pozwoliło
mu na zdystansowanie się od konkurencji i wreszcie porzucenie monotonnej
pracy fizycznej.
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Nowe projekty pozwoliły mu także spojrzeć inaczej na swoje przeszłe
 roblemy. Dzięki zróżnicowanym doświadczeniom był w stanie dotrzeć do
p
właściwie każdego odbiorcy niezależnie od jego poziomu wykształcenia
i samodzielności w myśleniu; wiedział, jakich słów powinien użyć, by armia
niczego nieświadomych użytkowników zaczęła dzielić stworzoną przez niego
treść, zasilając tym samym szeregi bezinteresownych trolli i hejterów. Uwielbiał
to uczucie, gdy ludzie emocjonalnie odpowiadali na jego posty, a zostawione
przez niego komentarze – koniecznie pierwsze, nadawały ton całej dyskusji.
Świat zwyczajnie roił się od gotowych wyręczyć go w pracy naiwnych dzieciaków,
ignorantów i gorliwych „Januszy”, którzy, jak odkrył, byli zjawiskiem globalnym.
Zawahał się tylko dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy miał dzielić ludzi w sprawie Brexitu. Na samą myśl o konsekwencjach ogarniał go strach.
Bał się o los swojej rodziny, jeśli Wielka Brytania faktycznie wyjdzie
z Unii Europejskiej. Czy oni, imigranci z UE, będą mogli wtedy zostać? Przecież
właśnie przeprowadzili się do większego mieszkania! Czy będą musieli zostawić
wszystko, na co pracowali i wrócić do ojczyzny, z której wyśmiewał się już tyle
razy, że sam zaczął wierzyć w rozpowszechniane informacje?
Szczególnie bał się o bezpieczeństwo córki. Zbyt dobrze wiedział, jak
okrutne potrafią być dzieci. Jego obawy były na tyle silne, że skontaktował się
ze zleceniodawcą. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę: albo podwyżka
pozwalająca na zapewnienie bezpieczeństwa rodziny, albo rzuca pracę dla
niego w cholerę i może nawet przejdzie do konkurencji? W końcu miał przecież
wolną wolę?
Zleceniodawca zdawał się przyjąć jego postawę ze zrozumieniem. Co więcej:
nie tylko zaproponował Adamowi lepsze warunki finansowe, ale także pomoc
zaprzyjaźnionej agentki nieruchomości. Ku własnemu niedowierzaniu wkrótce
Adam przeprowadził się z rodziną do niewielkiego domu w zdecydowanie
lepszej okolicy! Przyjaznej na tyle, że nikt w nowej szkole ani na placu zabaw
miał nawet nie pomyśleć o zaatakowaniu jego córki czy nazwaniu członków
imigranckiej rodziny robactwem, które powinno wracać, skąd przyszło.
Drugi raz Adama naszły wątpliwości, kiedy zaczął rozpowszechniać
informacje wyśmiewające i podważające szczerość intencji Grety Thunberg.
Praca była w sumie diabelsko prosta i na początku sprawiała mu sporo
satysfakcji. Na tyle dużo, że raz postanowił pokazać niektóre ze swoich memów
na prawdziwym, prywatnym profilu w mediach społecznościowych. Pod postem
wybuchła ożywiona dyskusja i Adam odrobinę zapomniał się w komentarzach.
W pewnym momencie jedna ze znajomych napisała:
„Nie wstyd ci? Przecież sam masz córkę. Nie wstyd ci, dorosłemu facetowi,
atakować nastolatkę, która chce lepszego świata także dla twojego dziecka?”
Wyśmiał ją wtedy bezpardonowo, wytykając kilka problemów natury
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 sychicznej i osobistej, którymi powinna się zająć. W odpowiedzi zerwała z nim
p
wszelkie kontakty. Nie obeszło go to za bardzo. Był zbyt zły, że obudziła w nim
wątpliwości. A może nawet nie obudziła, tylko wsparła ich głos? Stały się wtedy
na tyle silne, że nie pozwalały skupić się na pracy. Po kolejnym nieudanym dniu
siedział w nocy przy komputerze. Domownicy poszli już spać, więc niby mógł
skoncentrować się na projekcie, lecz zamiast ciągu błyskotliwych komentarzy,
spod jego palców wychodziły tylko głupawe uwagi, które i tak za każdym
razem kasował.
Wreszcie wstał ciężko z krzesła i poszedł do sypialni. Przedostające się
przez uchylone okno światło księżyca osrebrzało sylwetkę śpiącej żony.
Przebiegł wzrokiem łagodne rysy jej twarzy i widoczny pod kołdrą zarys ciała
z zaokrąglonym ciążą brzuchem. Zapisał ten obraz w pamięci, przywołując
chwile wspólnego szczęścia, ale i problemy, które udało im się razem pokonać.
Potem poszedł do pokoju córki. Na ścianach tańczyły gwiazdozbiory. Spojrzał
na pociechę, westchnął, odłożył książkę, z którą zasnęła, wyłączył nocną lampkę
i cichutko wyszedł na korytarz.
Wrócił do komputera i zaczął tworzyć. Kiedy coś w jego duszy protestowało,
przywoływał przed oczy obraz córki i ciężarnej żony. Kolejne rachunki,
wydatki na naukę, na przyjemności, na lepszy start w życie… Wiedział, że aby
zabezpieczyć finansowo przyszłość rodziny, musiał zmiażdżyć Gretę.
Przy pandemii nawet mu ręka nie zadrżała, kiedy kreował i udostępniał posty
uderzające zarówno w zwolenników szczepionek, jak i antyszczepionkowców.
Dzielił i rządził, nastawiając jednych przeciwko drugim. Czasem tylko żona
patrzyła na niego zmęczonym wzrokiem i prosiła:
– Mógłbyś spędzać z nami więcej czasu? Niby jesteś tu przez większość dnia,
ale jakby cię nie było.
Bardzo go denerwowały takie uwagi. Miał wrażenie, jakby nie doceniano
jego wysiłków. Opowiadał więc najczęściej:
– Ten dom sam się nie spłaci.
Albo coś w podobnym stylu, nawiązujące do najnowszych zakupów żony
czy przyszłości córek, i wracał do swojego biura, w którym zamykał się na
następne kilka godzin. Nawał pracy był bowiem faktycznie tak duży, że musiał
stworzyć kilka dodatkowych grup i profili na mediach społecznościowych.
Lecz nie narzekał. Był w swoim żywiole. Jedynym, co niekiedy przeszkadzało
mu w pracy, było dziwne swędzenie skóry przy linii czoła. Kiedy poczuł je za
pierwszym razem, pomyślał, że córka musiała przynieść pasażerów na gapę
ze szkoły i użył szamponu przeciwko wszom, który żona trzymała na wszelki
wypadek. Pomogło na jakiś czas.
A potem wreszcie Rosja zaatakowała Ukrainę. Wreszcie – gdyż Adam od
dawna oczekiwał takiego ruchu, nie rozumiejąc, jak większość europejskich
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 olityków może być tak naiwna i głupia. A może po prostu bardziej liczył się dla
p
nich tani gaz i kasa? To akurat był w stanie zrozumieć. Niekiedy przed zaśnięciem
zastanawiał się, czy część z nich także spotkała „swojego” nieznajomego
z wizytówką ozdobioną symbolem czarnych skrzydeł?
Kiedy dostał nowe zlecenie dotyczące Ukrainy, które miało koncentrować
się na polskojęzycznych mediach społecznościowych, aż zatarł ręce z uciechy.
W końcu był z wykształcenia historykiem! Ile wspaniałych postów będzie mógł
stworzyć, bazując na skomplikowanych losach Kresów Wschodnich! Do tego
dzień, w którym media zalały informacje o faktycznym ataku Rosji, wypadł
w tłusty czwartek. Przez głowę od razu zaczęły mu przepływać różne skojarzenia
z dobrobytem, jedzeniem, kolejkami, znikającymi towarami, wojną i przemocą
– wszystko okraszone odpowiednimi komentarzami i flagami. Marzył, aby
ludziom pączki stawały w gardle na sam widok jego kreacji. A potem jak zwykle
planował skłócić użytkowników ze sobą, rozsiać strach, wzmocnić brak zaufania
oraz gniew, zabić nadzieję i stłumić chęć pomocy sąsiadom w zarodku.
Gdy siadał do komputera w celu stworzenia odpowiednich grafik, aż oczy
zaświeciły mu się z radości. Całe życie wiedział, że był stworzony do wielkich
rzeczy i teraz instynktownie wyczuł swoją szansę. W końcu jak nikt inny idealnie
potrafił rozgrywać zamiłowaniem ludzi do symetryzmu.
Pomyślał, że na rozgrzewkę stworzy coś o dzielących nakładki z ukraińskimi
flagami… Zbyt wielu znajomych zaliczało się do tego grona, by przepuścić
taką okazję. Już-już przekuł lotne słowa w myśli, gdy znowu poczuł irytujące
swędzenie głowy. Pisząc jedną ręką, drugą dotknął czoła. Pomiędzy włosami
wyczuł coś mokrego i ciepłego. Zawiesiwszy jedną dłoń nad klawiaturą, spojrzał
na palce drugiej. Pod paznokciami i na opuszkach widniały czerwone ślady krwi.
Oniemiał. Tymczasem do swędzenia podrażnionej skóry dołączył pulsujący ból.
Adam pobiegł do najbliższego lustra. Z przerażeniem zobaczył strużki krwi
ściekające po czole, odgarnął włosy i krzyknął. Pomiędzy posklejanymi krwią
pasmami, zobaczył ostre, jakby rogowe wyrostki. W głowie zabrzmiał znajomy
lekko zachrypnięty głos:
– Obiecałem ci, że zawsze będziesz mógł tam wrócić.
Zamiast tworzyć genialne memy i cięte riposty, spędził kilka kolejnych tygodni
w szpitalu, nie wiedząc co przyniesie mu los. Nietypowe, przypominające rogi
struktury, formujące się symetrycznie na jego czaszce, okazały się nowotworem
złośliwym kości; na tyle ciekawym, że na jego temat powstało kilka artykułów
naukowych. Ukazały się w prestiżowych pismach. Adam nie zdążył ich
już przeczytać.
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Epilog
Skala pomocy udzielonej przez zwykłych, szeregowych Polaków sąsiadom
w potrzebie w ciągu kilku pierwszych dni od agresji Rosji na Ukrainę
zadziwiła wielu.
Kilka lat później najstarsza córka Adama wróciła do Polski i ukończyły
Akademię Medyczną, specjalizując się na polu onkologii. Osiadła w Anglii
młodsza córka została pracownikiem socjalnym, skupiając się na pomaganiu
rodzinom imigrantów.
27.02.2022

Opis Autora
Z wykształcenia biolożka, po godzinach również ilustratorka. Zakochana
w Słowiańszczyźnie. Od lat współpracuje z Kalendarzem Słowiańskim oraz magazynem
Gniazdo. Tworzyła ilustracje m. in. do cyklu fantastyki słowiańskiej Witia Magdaleny
Lewandowskiej. W 2021 roku ukazały się dwa współtworzone przez nią komiksy:
Alieneczka oraz Opowieści starych Bogów i inne historie. Ilustrowany przez nią komiks,
będący kontynuacją ukazujących się on-line i w magazynie AKT - Przygód Strzygi, znalazł
się w antologii wspierającej Ukrainę 24.02.2022.
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Farma Trolli
Paulina Rezanowicz
– A ty pamiętasz coś z przeszłości – pyta Pietia.
– Co niby? – odpowiadam.
– No… rodziców na przykład? Dzieciństwo? Takie tam. Pamiętasz, Oleg?
Wzruszam ramionami.
– Co tu jest do pamiętania? – mamroczę. – Ogórkiem lepiej zagryź.
Ogórka masz.
Pietia bierze w dłoń ogórka i gryzie, aż pryska sok, i żując, tak rzecze:
– Bo ja chyba pamiętam.
– A co pamiętasz? – mówię. Nie, żeby mnie to specjalnie interesowało, ale tak
jakoś nie wypada inaczej, więc pytam. Nieuważnie, od niechcenia. Skupiam się
raczej na tym, by te ćmy, co tu do nas lecą, odpędzać.
– Ano, kawałki.
– Jakie kawałki? – Trzaskam w ćmę ścierką, a ona rozpłaszcza się na
kamieniu. Z satysfakcją pocieram ręce. Ściereczkę składam w kostkę i kładę ją
sobie na kolanach. A tu już kolejny owad leci do światła, do ciepła.
– Kolory, zapachy… matki twarz.
Zaciskam dłonie na szmatce.
– E, tam – stękam po chwili. – Bajania. Toż gadasz, jakbyś nie wiedział,
kim jesteś, skąd się wziąłeś. Miesza ci się wszystko. Ogrodniczkę pamiętasz, jaka
tam matka. My matki nie mieli.
– Może. A ty? Ogrodniczkę pamiętasz?
Wzruszam ramionami i chwytam kielonek z wódeczką. I Pietia swój chwyta.
Wychylamy równocześnie. Mlaskam z zadowolenia. A kiedy kolejny owad
zatacza mi kółko wokół gęby, klnę soczyście, aż spod nawisu kruszy się skała.
Po chwili jednak się uspokajam.
– Nie, bo i co tu wspominać? Przychodziła, podlewała. Gdy słońce zaszło,
na księżyc dla zdrowia wystawiała. Każden z nas tak miał. Nic wyjątkowego,
żeby to teraz rozpamiętywać.
Kolejny kielonek wypijamy już w ciszy. Mech robi się miękki, kuszący,
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 iebo paskudnie różowieje, ognisko dogasa. W końcu bez słowa podnosimy się
n
z Pietią i wracamy do jaskini. W głowie przyjemnie się chwieje. Pietia zatacza
się na drzewo i powala je z korzeniami. Chichoczemy. Przerażony wilki uciekają
z piskiem, podkuliwszy ogony.
Obejmujemy się wpół i tak dochodzimy do groty. Słyszę jeszcze, jak Pietia
zasuwa za nami głaz. Padam w pierwszy stos liści. Jest miękko i przyjemnie,
bezpiecznie, choć wkrótce nastanie świt. Zasypiam, a przy tym wracają słowa
Pietii. Matki twarz. Też coś, śmieję się pod nosem. Też wymyślił. A gdybym i ja
w pamięci pogrzebał, to co by z tego wyszło? E, tam. Na co mi to. Z myślenia
jeszcze nic dobrego nie wyszło.
***
Budzę się, a Pietia jak zwykle pierwszy gotowy. Już stuka w klawisze swojej
maszynki, już coś wykrzykuje do tubki, a ile w nim radości, a ile zapału do pracy.
W końcu jednak przestaje. Zbliża się do mojego posłania i podstawia śniadanie.
– Wstawaj, Oleg! Zaraz pułkownik przyjdzie.
Mdli mnie i głowa boli. Kamienie po żołądku tłuką się z grzechotem. Pieta,
jak gdyby nigdy nic, kuca przy mnie i już sobie zagryza karpika razem z łuskami.
– Wstawaj, Oleg. Od ciebie coś napisałem, ale wiesz. Normy ci nie wyrobię,
nie o to chodzi. A i to zawsze ryzyko, że pułkownik się pozna, co moje, a co twoje,
i tylko problemy będą.
– Wiem, Pietia, dziękuję. Daj mi tylko chwileczkę.
Sięgam po jajeczko i choć kamyki wciąż gruchotają, nadgryzam delikatnie
skorupkę i wciągam płynną zawartość. Żołądek nieco się uspokaja.
Siadam do swojej maszynki i patrzę, co tam Pietia wystukał, i aż mi się ciepło
robi w środku, można by nawet powiedzieć na sercu, tyle tylko, że ja tego serca
nie mam. To przywilej ludzi.
– Pięknie to tu, Pietia, napisałeś. O wodzu naszym. Piękniej bym tego
nie wymyślił.
– A zasięgi widziałeś?
Nie odpowiadam, bo dźwięk szurania. Pułkownik wchodzi do jaskini. Twarz
ma nabrzmiałą z wysiłku, zasapany ociera pot z czoła i nic nie mówi przez chwilę.
Szanuję pułkownika, bo mógłby nas, trolle, o pomoc poprosić w przesunięciu
głazu, ale nie, on sam zawsze, dumny. Sam kamień podważa kijaszkiem i się
wąską szparką przeciska. Honorowy człowiek.
– Towarzysze! – zwraca się do nas pułkownik. – Musicie zdwoić wysiłki.
Nie wystarczy już bowiem chwalebny ton. Obwieszczam: spokojne czasy
już się skończyły. Wy wiecie, co to znaczy, bo od swego wykiełkowania na
żyznych glebach farmy byliście przygotowywani do tego dnia. Czyż nie?
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Ku chwale m
 atczyzny!
Patrzymy z Pietią po sobie. Oczy nam rozbłyskują. A więc doczekaliśmy się.
– Operacja specjalna! – wykrzykujemy chórem, a od siły naszych głosów
wnętrze groty wibruje i z góry sypie nam się na głowy ziemia. Nietoperze budzą
się i zataczają kręgi.
Twarz pułkownika rozjaśnia się niczym księżyc w pełni na widok naszego
entuzjazmu. Salutuję przełożonemu i zasiadam do maszynki. Splatam na
moment palce, wyginam je aż trzeszczą. Guziczkiem otwieram okienka na
ekranie. Skanuję wzrokiem, gdzie by tu chaos wprowadzić, kogo by tu skłócić.
To właśnie lubię najbardziej. Zamieszać, podjudzić, ajajaj. Jednak nie mogę
tak od razu, o nie. Zawsze się najsampierw przyczajam. Poczytam, popiszę coś
miłego, powtórzę, co poprzednicy pisali, serduszko wkleję, uniesionego kciuka.
Ale kiedy przyjdzie czas, uderzam. Prowokuję, obrażam. I to jest dopiero życie!
Pieta inaczej. Pieta lubi o wodzu pisać. To wódz jest jego natchnieniem.
Pietia nazywa swoje pisanie afirmacjami. Obaj wodza kochamy, ale on tę miłość
lepiej w słowa ubiera. Potrafi tą miłością czytelników zarazić. Nie tylko to
zresztą umie. Ma również talent do tłumaczenia. Bo czasem trzeba działania
wodza maluczkim wyklarować. Maluczcy to tylko widzą, co przed nosem mają,
a perspektywy dalszej brak. Pietia potrafi do racji wodza przekonać tych, co nie
rozumieją i nie wierzą.
W matczyźnie, dzięki Pietii, takich, co nie rozumieją i nie wierzą, już nie
ma. Ale inne narody wciąż ciemne, ich trzeba oświecać. Właśnie taką misję ma
Pietia, żeby tym nieszczęśnikom prawdę objawić.
Stukamy więc z Pietią w maszynki, aż iskry lecą. Ja skłócam, a on wychwala.
Obaj dostajemy coraz więcej serduszek, cyferki zasięgów rosną i rosną.
Jednak choć praca wre, a my nie ustajemy w wysiłkach, w miarę upływu
nocy robi się coraz trudniej.
Na przykład Pietii trochę smutno, że mimo jego afirmacji coraz więcej
maluczkich nazywa wodza zbrodniarzem. I ja też dostrzegam różne rzeczy.
Mnie najbardziej boli, że operację specjalną nazywają wojną. Czasem
myślę, że maluczcy próbują podobnie do nas, że też mają trolli, tylko oni
w przeciwieństwie do nas, zamiast mówić prawdę – kłamią, zamiast chwalić
wodza – obrażają. A najgorzej, że wielu tym ich kłamstwom zaczyna wierzyć
i matczyznę naszą szkalować.
W końcu noc dobiega końca. Zasapany pułkownik wraca, samiuśki podważa
głaz w wejściu, przeciska się i tako nam rzecze:
– Drodzy towarzysze! Matczyzna pozostaje wam wdzięczna. Pora na
odpoczynek, cobyście nazamierzch z nowymi siłami pracę podjęli. I macie tu,
za wasze wysiłki. – Stawia na środku groty butelkę wódeczki i woreczek foliowy
z ogórkami. I wychodzi.
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Posłusznie odchodzimy od maszynek i choć normalnie tobyśmy się na tę
wódeczkę cieszyli, to… Może dlatego, że i wczoraj flaszeczka niejedna była,
a może z powagi wynikającej z operacji specjalnej, nie chcemy z Pietią jej
wypijać. Zagryzamy jeno po ogóreczku i zalegamy w stosach liści wyściełających
dno jaskini.
Mimo zmęczenia nie mogę zasnąć. Bezeceństwa i kłamstwa okrutne, co tam
na wodza naszego maluczcy wystukiwali, skażają myśli. Pieką pod powiekami.
Wywracają żołądek. Że niby maluczcy to wcale wodza nie chcą, że im źle robi,
że i nam samym źle przez niego, tylko nie wiemy. Ale niby jak źle? Na co ja mam
w życiu swoim narzekać? Toż to szczęśliwa wegetacja, jak się patrzy, od samego
wykiełkowania. W mroku wyrosłem pod opieką ogrodniczek, wódz zadbał
o takich jak ja. Miło farmę wspominam. A teraz życie w ciemnej, wilgotnej
jaskini. Ogóreczki mam, jajeczka od czasu do czasu, wódeczka. Pietię, najlepszego
towarzysza, jakiego sobie mogę wyobrazić, też mam. Co mi maluczcy pisać będą,
żem nieszczęśliwy i głupi. Co tam oni wiedzą!
Słyszę już chrapanie Pietii, ale sam jakoś od brzydkich myśli uciec nie umiem.
I w końcu mi się przypomina, co wczoraj Pietia po pijaku gadał, o wspomnieniach
z dzieciństwa. Matki twarz, he he. Matki! Niedorzeczność.
Ale myśli już błądzą. Ziarno zasiane. Czemu by nie spróbować, no czemu?
Cofam się pamięcią, jak tylko się da najdalej, najgłębiej. I szukam. Grządki
równiutkie wyłożone kamyczkami, zapach wilgotnej ziemi. Ogrodniczki
z konewkami. I gdzie okiem nie sięgnąć łodyżki. A na tych łodyżkach trolle
malutkie, jako i ja, kołyszą się i od księżycowego blasku puchną. Ogrodniczka
zbliża się do mnie, coś tam pod nosem nuci, tu mnie paluszkiem tyrpnie,
tu świeżej ziemi dosypie i do gałązki przywiąże, cobym się za wcześnie z łodyżki
nie urwał. I już wtedy wierszyków mnie uczy o wodzu mądrym i łaskawym,
co gołymi rękami niedźwiedzia złego powalił. O matczyźnie ukochanej,
ogromnej, wspaniałej, co to jej wszystkie inne kraje wspaniałości zazdroszczą
i tylko się przeciw niej zmawiają. Szczęśliwe dzieciństwo.
Ale co było jeszcze dawniej? Czy głębiej potrafię sięgnąć, dajmy na to aż do
samiuśkiego ziarenka? I nagle widzę tę twarz, oczy zielone, nosek piegaty i usta
szerokie w uśmiechu. Oleg, mówi. Głos ma ciepły, łagodny. Zbliża się i całuje
mnie w czoło. Odsuwa. Mój śliczny, mówi, kochany synuś mój. Aureola włosów
otacza tę twarz w złocistym blasku skąpaną. A potem ktoś jeszcze się zbliża.
Mężczyzna. No, odpocznij już, mówi, ja się teraz naszym Olegiem zajmę. A więc
matka i ojciec.
Zrywam się ze stosu liści z krzykiem. Musi być jeszcze środek dnia, bo ptaki
skrzeczą jak opętane. Pietia na szczęście wciąż chrapie. Co za sen, co to był za
sen. Jak prawdziwy. Czy to możliwe, że ja… Nie, nie. Coś mnie w piersi kłuje,
powiedziałbym, że serce, ale przecież trolle serca nie mają. Musi zgaga być, po
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ogóreczkach. Ze strachem zerkam w stronę miękkiej kupki liści, boję się, że gdy
się znów w nich zanurzę, dziwaczny sen powróci.
Więc zamiast spać, siadam do maszynki. Już mam plan, co wystukać tym
wszystkim maluczkim, co mi pisali, żem nieszczęśliwy i głupi. Już przed
maszynką siadam, już jej ekran rozświetlam, już place rozciągnięte strzelają.
A tam zdjęcia! Ludzie we krwi, budynki zwalone, ogień na ziemi i niebie, czołgi
i trupy. To u maluczkich takie rzeczy. Ajajaj. I kto tu jest nieszczęśliwy, co?
Ja niby? Nie, to maluczcy cierpią i niech cierpią. Trzeba było wodza posłuchać,
toby nie musiał takich rzeczy…
A zresztą może to tylko fałszywki? Przyznaję, my też z Pietią czasem
wstukujemy fałszywki, ale to tylko dla większego dobra. Bo czasem prawda jest
taka, że nawet Pietia nie potrafi jej wyklarować, ale my i tak wiemy, że wódz ma
rację, że dobrze robi, a te fałszywki to tylko w ostatecznej ostateczności, kiedy
inaczej się nie da.
I już wiem, co napisać. Sami to sobie zrobiliście, maluczcy, a teraz na
wodza zwalacie. Jak wam nie wstyd. I przez chwilę mi tak lekko i radośnie.
Pietia coś tam przez sen chrumka, a to znak, że już wkrótce się obudzi. A ja
dostaję natchnienia i stukam w guziczki, i stukam. Jak filmik z wybuchającym
pociskiem pokażą, to piszę, że to maluczcy odpalili. Jak martwych ludzi pokażą,
to stukam, że to maluczcy swoich na mięso armatnie użyli. Jak sierotka
zapłakana, to że maluczcy rodzicom mózg wyprali i dlatego zginęli.
Jestem jak w transie. Nawet nie zauważam, kiedy za moimi plecami staje
wybudzony Pietia. Nie wiem, jak długo stoi, aż do czasu, gdy mnie dziwny dźwięk
dochodzi. Szorstki, urywany. Szloch jakby? Obracam się, a tam mój towarzysz
właśnie, obwisłe usta mu drżą, a pod jego oczami mokro.
– No co ty, Pietia, co z tobą?
– Tyle zła – szepcze.
– Taki już ten świat. – Wzruszam ramionami. – Zresztą to wszystko maluczkich wina – mówię tak i śmieję się z głupiego Pietii. Może miał sny dziwaczne
jak i ja i przez to całe rozpamiętywanie mięknie. – Weź się w garść, towarzyszu.
Wódz im pomoże przecież. Wódz ich od zgryzoty uwolni.
– Ale oni go nie chcą – mówi Pietia. – A co, jeśli oni tylko przez wodza cierpią?
Zamieram nad maszynką. Źle z Pietią. No trudno, muszę to zrobić, by towarzysza ratować. Obracam się i z całych sił walę go po gębie.
– Pomogło? – pytam.
– Pomogło. Dziękuję, Oleg.
***
Zanim położę się w stosie liści, wychylam w kilku łykach pół flaszeczki
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z poprzedniego wieczora. Pietia patrzy na mnie, wymownie kiwa głową, jakby
rozumiał ten strach. Wyciągam wódeczkę w jego stronę, niech się chłopak
pocieszy, niech ucieknie od tych wspomnień, od myśli niewygodnych, od twarzy
matki… i od tych drastycznych zdjęć z operacji specjalnej. Ale oczy Pietii mówią
nie. Prycham sobie pod nosem. Jak się chce męczyć, rozpamiętywać, to proszę
bardzo. Ale ja nie zamierzam. I wychylam resztę flaszki, a co. Jutro pułkownik
przyniesie nową i pyszne ogóreczki, a może za dobrze wykonaną robotę i jaka
kiełbaska się dla nas znajdzie. Pokrzepiony tą myślą zakopuję się w liściach.
Gorzałka przyjemnie grzeje. Myśli kołyszą się spokojnie niczym na wodzie. I nie
wiedzieć kiedy, nie wiedzieć skąd, twarz matki nade mną. Już się nie uśmiecha,
jest zatroskana. Czuję jej chłodną dłoń na czole. I ja się martwię. Nagle jest mi za
gorąco. Jest mi źle. Wszystko mnie boli. Tylko ta dłoń przyjemna. Synku, jesteś
chory. Chory? Tak, kochanie, chory. Chory na co? Mama unosi mnie lekko i tuli.
Na serce.
***
– Oleg! Oleg! Budź się, ale to już.
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Otwieram oczy. Dziwnie szczypią. Chyba płakałem przez sen.
– Co się dzieje? – pytam.
– Nikt już nie wierzy, Oleg. Przeciw nam jest cały świat!
– Pietia, no co ty?
– Nikt w nasze kłamstwa nie wierzy.
– Jak to nikt? A my? My sami? Ty, Pietia już w wodza nie wierzysz,
w matczyznę naszą, co?
– Nie wierzę. A ty, Oleg? Ty też nie! Też matkę swoją we snach widzisz, wiem
to! Słyszałem, kiedy spałeś, jak z nią rozmawiasz. Myślę, że i nas wódz oszukuje.
Przez pułkownika, przez ogrodniczki. Że oni nam mózgi wyprali, że my niby
trolle, wykiełkowane, wyhodowane na farmie, bez serc, bez sumienia. Ale ja
myślę, że my zwykli ludzie. Zobacz, wystarczy tylko chcieć sobie przypomnieć.
Oleg, przypomnij sobie, byłeś kiedyś człowiekiem. Znów możesz nim być!
– Mogę? – pytam niepewnie. Roztrzęsiony, bo to szaleństwo, ale jakże kuszące.
– Możemy razem – potwierdza Pietia.
Głaz szura. W szparze pułkownik. Twarz jego biała jak śnieg, błyszcząca od
potu. Przeciska się i podchodzi dużymi krokami, zamaszyście i łup! Jak mnie po
mordzie nie walnie. I drugi raz. Zataczam się, mimo że jestem przecież większy
od niego, silniejszy. Pułkownik nie kończy na tym. Teraz zamachuje się na Pietię
i on też dostaje dwa razy po gębie – najpierw w zęby, a za chwilę w łuk brwiowy.
Chwieje się Pietia na nogach, ale się utrzymuje. Zbieram się z podłogi. Patrzymy
z Pietią po sobie. Spluwamy krwią.
– Dziękujemy, panie pułkowniku. Pomogło.
– Siadajcie – odpowiada pułkownik.
Wyciąga z torby flaszeczkę, ogóreczki i pęto kiełbasy. Kładzie je na podłodze,
pośrodku, między pieńkami, na których siedzimy. Mnie i Pietii oczy błyszczą,
szczególnie na to ostatnie. Przełożony otwiera flaszeczkę, bierze łyk potężny,
wzdycha, podaje Pietii po prawej i on pije, a potem ja i znów pułkownik. Pijemy
tak dobrą chwilę w ciszy zakłócanej jedynie chrupaniem ogóreczków i kiełbasy.
W końcu pułkownik przerywa milczenie.
– Myślicie, że mnie to nie nachodzi czasem? Wątpliwość? To normalne.
Zdarza się nam wszystkim, nie tylko wam. I mnie się zdarza, a wtedy koledzy
pułkownicy po gębie mnie walą, aż iskry lecą. A jak się zdarzy, że wszyscy
pułkownicy naraz wątpią, to generałowie nas po mordach tłuką. A ich z kolei
marszałek. Najważniejsze to wspierać się nawzajem. W końcu wszyscyśmy
z jednej matczyzny. Na chwałę jej! – wznosi toast pułkownik.
Biorę łyk wódeczki i jakoś mi się robi lepiej po tym i po słowach pułkownika.
Wiedzieć, że nie tylko trolle mają momenty słabości, to duża ulga. Pietia jednak
wciąż jakiś nie w sosie. Kiedy flaszeczka dochodzi do niego, zamiast łyknąć,
tak rzecze:
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– Mówicie nam, że my hodowlani. Że matki, ojca nie mamy. Że matką
naszą matczyzna, a ojcem wódz. Ja jednak swoją matkę prawdziwą pamiętam.
Kłamiecie nam, pułkowniku?
– No co ty, Pietia. Pohamuj! – wykrzykuję przerażony. – Toż pułkownik nam
sekrety wyjawia, zaufaniem darzy. Mógłby za zdradę pod sąd wojskowy podać,
a ty mu takie dyrdymały zasadzasz! Pułkowniku, wybaczcie. To ze stresu. Cała
ta akcja specjalna, dla Pietii to dużo. Ale wypocznie i przejdzie.
– Już, już. – Pułkownik palec przykłada do ust. – Cicho, Oleg. Cicho. Nie trzeba,
ja rozumiem. Dziś jest dzień szczerości i prawdy między nami.
– To co jest prawdą? – pyta Pietia niezrażony.
– Zapamiętaj raz na zawsze, Pietia. Prawdą jest to, co najlepiej służy
matczyznie, jej bezpieczeństwu i interesom! – odpowiada pułkownik.
Pietia za zrozumieniem kiwa głową. I nagle ja też się odważam.
– A wódz, pułkowniku? – pytam.
– Co wódz?
– Czy on też… czasem…wątpi, że to, co robimy jest słuszne? Wątpi, że to cały
świat się myli, a tylko my mamy rację?
Pułkownik
mierzy
mnie
spojrzeniem
przenikliwym
jak
śrut.
W końcu o
 dpowiada:
– Nie, on jeden nigdy nie wątpi.
– Za prawdę! – wznosi toast Pietia, a pułkownik i ja się do niego przyłączamy:
– Za prawdę! – wrzeszczymy i sypie się na nas z góry ziemia. Jesteśmy brudni.
– I za wodza nieomylnego! – dodaję, wznosząc kolejny toast. Wódeczka łatwo
przechodzi przez gardło, podobnie jak kłamstwo.

Opis Autora
Na co dzień uczy historii i języka angielskiego, nieco rzadziej pisuje opowiadania.
Miłośniczka fantastyki oraz weird fiction. Publikowała w Esensji, Fantazjach
Zielonogórskich, Silmarisie, Snach Umarłych, Nowoświatach, Osbscurze. Powrotach,
Weird fiction po polsku, Tęczowych i fantastycznych, oraz Poznaniu fantastycznym.
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Być martwym jest
srebrem, nie istnieć –
złotem
Magdalena Świerczek-Gryboś

Opowiadanie nagrodzone wyróżnieniem w konkursie Pigmalion Fantastyki
2021, dotąd niepublikowane.
– Więc jest pan Polakiem.
– Tak.
Długo zajęło jej zapisanie tego w notatniku.
– Proszę opowiadać – zachęciła.
– Już opowiadałem.
– Tamta funkcjonariuszka nie znała angielskiego.
– To po co kazała mi mówić i potakiwała? – spytałem oschle.
Policjantka uśmiechnęła się i upiła łyk kawy.
– Miała pana przesłuchać, to przesłuchiwała. Teraz łatwiej będzie panu
uporządkować fakty.
– Nie macie nagrania?
– Sprzęt nadal nie działa. Będę pisała.
Westchnąłem z rezygnacją.
– Co się dzieje na zewnątrz? – rzuciłem, zanim zacząłem wszystko od początku.
– Wciąż to badamy. Podróżował pan z kimś?
– Ze Swietłaną. Przyjaciółką z Ukrainy, pracujemy razem. Jest uchodźczynią,
uciekła do Polski.
– To chyba niezbyt dobry wybór? – Kobieta zmrużyła oczy. – Z deszczu
pod rynnę.
Skrzywiłem się złośliwie.
– A gdzie miała uciec? Może do Włoch, króla pandemii?
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Odłożyła długopis, oparła łokcie o blat, a brodę o splecione dłonie.
– To pan ją tu przywiózł. Gdzie teraz jest?
Cisza.
– Zaczęła błyszczeć?
Kiwnąłem tylko głową.
– Ma pan jakąś rodzinę w Polsce?
– Już nie.
– To chyba nie ma się czym martwić?
– Tak.
– Więc proszę opowiadać. Dopóki ktoś z epidemicznego nie wróci, i tak się
nigdzie nie ruszymy.
Westchnąłem zrezygnowany. Namyślałem się chwilę.
– Niech pani pożyczy kartkę i długopis. Też chcę to spisać.
***
Dojechaliśmy do Saturnii po zmierzchu. Wspinaliśmy się po serpentynach,
sprawdzając w nawigacji, jak absurdalny będzie kolejny zakręt: tylko 90 czy
może 180 stopni. Byłem wykończony autostradą; dla was znaki poziome to tylko
„wskazówki”. Cud, że nie jeździcie pod prąd. Gdy dowiozłem nas wreszcie do
toskańskich term, czułem się wypluty.
Cascate del Mulino to trochę lumpiarnia, ale daj Boże każdemu takie miejsce.
Znalazłem je, błądząc po Google Maps przed wyjazdem i szukając atrakcji, przy
których można się kimnąć. Woda wylewała się tu jasnoniebieskimi kaskadami
po naturalnych stopniach otoczonych gęstą zielenią. Kiedy zanurzyłem się w niej
po szyję, cuchnącej siarką, mętnej, o temperaturze zupy, wszystko ze mnie uszło.
Swietka miała na sobie czarny strój z wycięciem do pępka i wyglądała obłędnie
w świetle pełnego księżyca.
– I jak? – spytałem, gdy przestała się bawić w Wenus z Milo pod wodospadem.
Usiadła obok i trzepnęła mnie w ramię.
– Przestań. Jest nieziemsko. Skup się wreszcie na sobie!
– Obrałaś sobie za punkt honoru cały wyjazd wytykać mi małżeńskie błędy?
Złapała mnie za najlepsze miejsce do łapania.
– Trzeba dobrze zaakcentować różnicę.
W tamtej chwili zatliła się we mnie nadzieja, że zapomnę o tym, jakim
kapciem stałem się przy żonie i niemal przestałem pisać, a do tego prawie dałem
się wepchnąć w rolę ojca, której nigdy nie chciałem. Wyjechałem tu celebrować
rozwód i „powrót do siebie”, jak nazywała to Swietłana. Ale wciąż tego nie
czułem – nie czułem, bym gdziekolwiek wracał. Może nie znałem siebie na tyle,
bym mógł stanowić sam sobie port.
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Napięcie opuściło ciało, ale kumulowało się wokół. Nadciągały chmury, lecz
wiedziałem, że to nie to; chodziło o coś, co tłoczy się w ziemi. W końcu lunął
deszcz. Młodzież balująca na brzegu schowała się do jaskini, my wróciliśmy
do samochodu, nie było jak rozłożyć namiotu. Zasnęliśmy mimo nieustannych
błysków, bo nie towarzyszyły im grzmoty.
– Boję się – mruknęła Swietka i dotarło do mnie, że przed chwilą rozległ się
taki huk, że wciąż trzęsła się ziemia. Obudził mnie z opóźnieniem; sen miałem
lepki i zachłanny jak pajęczy kokon.
– Spokojnie, stoimy na gumowych kołach. Pewnie przywaliło w skałę.
– Myślisz, że te zjarane dzieciaki nadal siedzą w jaskini?
– Oby nie.
Złapała mnie za rękę i po jakimś czasie jej oddech się wyrównał. Nie mogłem
zasnąć. Wydawało mi się, że burza ładowała i ładowała swoje pierdolnięcie,
aż obrała cel, którego nie mogłem znać. Jakbym był szczurem siedzącym między
kręglami podczas potyczki gigantów. Jakbym mimo uwolnienia się od Mileny,
mojej żony, gwiazdy Instagrama, która pomagała uchodźcom dla poklasku czy
nawet dziecko chciała mieć dla podbicia lajków… wciąż nic nie znaczył.
Podejrzewałem też, że wszystko uwznioślam, próbując wrócić na
pisarskie tory.
Usnąłem, gdy świtało. Po szóstej Swietka obudziła mnie na ponowną kąpiel.
Nastolatki z jaskini żyły, ale ruchy miały jeszcze bardziej niezborne niż my –
a mnie kluczyki wpadły do tego cholernego potoku. Woda spływała wartko po
skalnych półkach i już to widzę, jak bym je znalazł, gdybym nie wlazł na nie
gołą stopą. Zanurzyłem się znowu w kojącej i cuchnącej siarze, myśląc sobie,
że gdyby tak wyglądało piekło, byłoby całkiem nieźle. Dałem się Swietce
namówić na wspólne zdjęcie, i kiedy szczerzyłem się idiotycznie, TO wybiło.
W pierwszej chwili pomyślałem, że pojawiło się kolejne geotermalne
źródło. Ale z tego nie wydostawała się woda. Przez chwilę tylko patrzyliśmy na
rozerwaną skałę.
***
– Jak wyglądał tamten Błysk? – zagadnęła funkcjonariuszka.
Odłożyłem długopis, przymknąłem oczy i potarłem skronie.
– Jak gęsty opar srebra pełen skłębionych kształtów. Jeden mężczyzna
na krótko błysnął i jakby… wtopił się w to coś. Jak wosk. Złapałem Swietłanę
i rzuciłem się do brzegu.
Otworzyłem oczy. To, co wykwitało mi pod powiekami, gdy przywoływałem
wspomnienia, wciąż wywoływało dreszcze.
Policjantka posłała mi złe spojrzenie.
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– Ale pańska towarzyszka zdążyła zarobić parę kropel, co?
Zacisnąłem zęby. Skinęła ręką, zachęcając, bym opowiadał.

***
Swietka była dość milcząca, gdy jechaliśmy dalej. Postanowiłem zignorować
widziadła, jakie naszły mnie wraz z wybiciem nowego źródła – przecież na
pewno któryś związek w wodzie zmącił mi zmysły. Ignorowałem też chmurę,
która utworzyła się nad kaskadami, przypominającą rtęć; przyspieszałem,
ile mogłem, byśmy dotarli do kolejnego punktu wycieczki. Miałem wprawę
w ignorowaniu: pandemia, wojna, od kilku lat żadnego wytchnienia, a ja
chciałem żyć i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto by mnie za to
potępił. Dlatego właśnie przemierzałem Włochy, zostawiając cały syf za sobą.
Nie wiedziałem, czy zabrałem ze sobą Swietłanę bardziej dla spokoju sumienia
czy przez to, że lubiłem ją znacznie bardziej niż pozostałe współpracowniczki.
Nie była pozerką jak one – może nie chciała, a może nie miała zasobów. Istniało
prawdopodobieństwo, że wszyscy, kiedy napchać nam michę i zaspokoić wszelkie
podstawowe potrzeby, zaczynamy świrować i robić z siebie na przykład małpy
w internecie. Naprawdę nie chciałem diagnozować rzeczywistości, tylko cieszyć
się tripem, pewnie dlatego Swietłana idealnie mi do niego pasowała: żadnego
gwiazdorzenia w SM. Zacząłem się jednak bać, czy nie przegina w drugą stronę:
zagadywałem do towarzyszki, ale nie interesował jej przystanek w Rzymie,
właściwie nic jej nie zajmowało. Ocknęła się w okolicach Pompei.
– Mateczka miała rację – stwierdziła. Oczy jej zbladły, nie były już niebieskie,
a szare. Rękę miała na drzwiach, myślałem, że się boi 180 na godzinę, ale ona
chyba próbowała się w coś nie zanurzyć. – One tu są. Nie takie jak w legendach.
Tych o zamku w Użhorodzie, w Mukaczewie…
– Co takiego? – Akurat użerałem się z beemkowiczem, który jechał, zajmując
skrajny lewy i środkowy jednocześnie.
– Nie mają domu. Po śmierci nie ma już domów – mamrotała. – Podchodzą
i pytają mnie o drogę, a potem widzą chmurę. Ci popękani lgną do niej.
– Tę za nami? O kim ty mówisz?
– Jędrek, spadły na mnie krople – mruknęła zamiast odpowiedzieć. –
Jestem skażona.
– Swieti, dojeżdżamy do portu Villa san Giovani. Chcesz, to przed wejściem
na pokład pójdziemy do szpitala. Tylko wklep mi go w GPS.
Pokręciła głową.
– Jedź na prom. Może na razie ziemia sobie ulżyła. Może będzie jeszcze gdzie
żyć, jeśli przeżyjesz.
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Nie podobało mi się to, ale Swietka nie miała gorączki, jej czoło było zimne
i błyszczące, jakby pokryte brokatem.
Gdy dotarliśmy do portu, zachodziło słońce – skąpana w pomarańczy
Sycylia, nasz następny cel, znikała w szarówce zmierzchu. Połknął mnie sznur
samochodów na prom Siremaru płynący do Mesyny. Włożyłem maseczkę
i wychyliłem się przez okno do roztargnionego mooring mana.
– Macie tu pomoc medyczną?
– Jedzie pan, szybko, nie zastawiać – odparł Włoch w roztargnieniu.
– O co chodzi?
– Nostri antenati vanno per l’eredità.
– Po angielsku – przypomniałem mu, ale mnie przegonił.
Zmełłem przekleństwo i wjechałem na prom. To krótki rejs, łatwiej będzie
poszukać pomocy na Sycylii.
– Jak się czujesz? – spytałem towarzyszkę, jadąc tam, gdzie pokazywał kapitan.
– Dobrze, Jędrek. Na brzegu są tylko dobre duchy.
Ugryzłem się w język, nie miałem na to siły. Zaparkowałem w wyznaczonym
miejscu i wyszedłem ze Swietłaną na pokład. Najpierw spojrzałem na niknącą
w mroku Sycylię, potem, niechętnie, w głąb starego lądu. Zobaczyłem JĄ w pełnej
krasie, wciąż w słońcu: przypominającą płynne srebro, nabrzmiałą chmurę,
tak nisko zawieszoną, że pochłaniała całe góry i wzniesienia. Może wybiło więcej
toksycznych źródeł? Zerknąłem do internetu, na włoskie strony, i zdegustowany
stwierdziłem, że większość mediów pisze o zjawach ziemi. Wiem, że południe
Włoch jest „dzikie”, ale od kiedy w newsach podają mistyczne bzdury
zamiast f aktów?
Zaczepiłem starszego Niemca (rozpoznałem narodowość bez trudu po
charakterystycznym looku, w skład którego wchodzą między innymi kołnierzyk
i wysokie skarpety), który siedział na ławce za nami:
– Wie pan, co się dzieje?
– Włosi mówią tylko, że trzeba uciekać – odparł. – Może na Sycylii
będzie spokojniej.
Jego żona stała przy burcie i patrzyła na chmurę z tym samym co
Swietłana wyrazem twarzy. Niemiec rozszyfrował moje spojrzenie i pokiwał
nerwowo głową.
– Dogoniła nas, gdy musieliśmy zrobić postój, blisko Bolseny. Połączyła się
z tą, która utworzyła się nad jeziorem. Na Gretę spadł srebrny deszcz.
Więcej nie powiedzieliśmy. Wolałem nie dyskutować o toksycznych wyziewach.
Poszedłem ze Swietłaną na wyższy pokład. Świeża bryza od Morza
Tyrreńskiego zrobiła jej lepiej. Zdawała się przytomniejsza, ale jej skrzenie się
nasilało. Co to jest, do chuja, myślałem, mając ochotę podrapać ją po twarzy.
Dotknąłem jej jedynie, by się upewnić, że jest lodowata.
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– Nie martw się, kiedy zniknę – oznajmiła.
– Daleko ci do znikania – zapewniłem ją.
– Nie wejdzie w morze. W morzu mieszka to, co się nie stało. To, co przeminęło,
nie ma tu wstępu. Będzie mi lepiej, ale w końcu zniknę.
– Swietka, musisz do mnie mówić po ludzku – warknąłem. – Zwariuję od tych
frazesów. Gadałaś tak, kiedy ledwo zwiałaś z kraju. Nie obraź się, ale miałaś
głowę napchaną wiejskimi zabobonami.
– Dopłyńmy na Sycylię. Włosi lepiej to wyjaśnią. To ich ziemia. Ich duchy.
Jakoś mogłem wytrzymać półgodzinny rejs, pozostając w nieświadomości.
Myślałem sobie, jakby to było z Mileną, która na miejscu Swietki zaabsorbowałaby
sobą nie tylko mnie, ale i kapitana. Pozostawiony w spokoju, plecami do
niknącej w mroku chmury, mogłem zracjonalizować sytuację i nawet sięgnąć
po zakupiony w nadziei weny notes, w którym zacząłem oddawać czar chmury.
Tylko na kartkach byłem w stanie dać zgodę na jej magiczność.
Gdy przybiliśmy do portu, wyjechałem zawieszonymi wysoko nad
miastem serpentynami na drogę do Milazzo i pokonałem trasę w stanowczo
nieprzepisowym tempie. To był ostatni etap, jutro tylko prom na stare wulkany
– Wyspy Liparyjskie. Im dalej od kontynentu, tym Swietłana ożywała, a chmura
zmieniała się we wspomnienie. Celowałem w cypel z zamkiem, przy którym
znajdowała się Piscina di Venere, wkrótce lawirując po arcywąskich, kamiennych
uliczkach aż po ostatnie knajpki, latarnię i zejście po skałach do niezwykłej,
upstrzonej fantazyjnymi formacjami skalnymi zatoczki. Gdy parkowałem pod
sadem, z którego płynęły dźwięki wesela, moja towarzyszka nawet reagowała
na zaczepki i żarty.
Poszliśmy na taras widokowy, gdzie stała grupa miejscowych i karabinierów.
Obserwowali posrebrzony kontynent. Swietłana pociągnęła mnie bliżej,
bo z przyzwyczajenia zająłem typowo pisarską pozycję obserwatora.
Przedstawiłem nas i po krótkiej rozmowie przeszedłem do tego, co chciałem
mieć za sobą.
– Widzieliśmy w Saturnii, jak wybiło nowe źródło. Stamtąd wyszła ta…
chmura srebra. A przynajmniej jedna z nich. Czy to toksyczne? Moja dziewczyna nie najlepiej to znosi. Opowiada o duchach.
– Ukrainka wie, co mówi, Polaku – orzekł młody Sycylijczyk, gładząc ukrytą
pod kurtką butelkę, której nie chciał wyciągnąć przy karabinierach. – To jest
toksyczne, ale nie tak, jak myślisz.
Zacząłem dopytywać, a krąg się zacieśnił. Włosi byli bardzo chętni,
żeby oświecić nierozgarniętego Polaczka.
– Ziemia gromadzi grzebane duchy – pouczyła mnie karabinierka niewprawnym angielskim. – Ale przestają się mieścić. Duchy ofiar
wojennych są napuchnięte, gdyby nie wojny, ziemia jeszcze by wytrzymała.
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W Toskanii wypluła duchy, nie toksyny, ale i tak mamy przesrane.
– Ciekawe, jak spalą tyle duchów. Muszą to spalić, inaczej kaplica – rzucił
zabłąkany weselnik z kieliszkiem szampana.
Niewiele z tego rozumiałem, a po kwadransie miałem dość. Zabrałem
ręcznik i poszedłem ze Swietką do zatoczki, do basenu Venery. Przeszliśmy koło
latarni, a potem zeszliśmy po wielkich stopniach na skraj wyspy wysunięty
ku lądowi. Nawet po ciemku było bajecznie, księżyc oświetlał nam drogę
i uwydatniał spokojne fale, gdzie okiem sięgnąć. Białe promienie ślizgały się po
skałach, ożywiały nieruchome i odwieczne. Byliśmy sami. Nie zwracałem uwagi
na nienaturalnie srebrny horyzont. Udało mi się zainteresować towarzyszkę
numerkiem na kamieniu, ale gdy wniknąłem w nią, przeszył mnie chłód.
Kiedy siedzieliśmy tak pośród górujących nad nami wapiennych ścian
nadbrzeża o niesamowitych kształtach, zrozumiałem, że nie sposób ignorować
sytuacji. Byłem mistrzem w ignorowaniu nie tylko w ostatnich latach; robiłem
to w małżeństwie, póki starczało mi sił, co doprowadziło do mojej degradacji.
Postanowiłem nie odwracać się od mistycznej strony sprawy, sugerowanej mi
przez wszystkich naokoło, jakby porzucili racjonalizm albo ktoś mi podmienił
rzeczywistości. Znałem samotność związaną z niewiarą w to, w co wierzą wszyscy.
– Czy dusze nie idą do nieba? – spytałem, gdy wpatrywaliśmy się w cichą
zatokę. Wydawało mi się wręcz, że to sen, że takie miejsca, całkowicie poza
miejskim zgiełkiem, z firmamentem przeciętym idealnie widoczną Drogą
Mleczną, nie istnieją.
– Nie ma nieba, Jędrek. To metafory, upiększenia. – Swietłana sama wydawała
się upiększeniem, naga lśniła jak pokryta srebrem, grecka rzeźba. – Dusze tych,
którzy nie pojęli życia albo, mówiąc… – szukała słowa po angielsku lub polsku –
kolokwialnie… są złe, się rozpadają. Jak skruszona skała. Zmarnowany materiał.
Dusze nadwyrężone przez potworności wojny też pękają. Tylko te „dobre”
i zarazem spokojne są całe. Ta chmura to zbiór okruchów.
– I dlaczego trzeba ją spalić?
– Tłumaczyli ci to, Jędrek, ale miałeś uszy zapchane watą złudzeń. Włosi,
gdy widzą popękanego ducha, podpalają go. Stąd tu tyle wypaleń łąk i pożarów.
Taki duch próbuje wydrzeć z żywego kawałek jego duszy dla siebie, żeby się
trochę polepić. To niezależne od woli, to instynkt.
– Chmura srebra jest olbrzymia. I nisko zawieszona. Jak ją podpalą…
– Oni znikną w chmurze, muszą spróbować ją podpalić. Ale chmura wciąga
wszystkie duchy, całe i spękane, które kiedykolwiek wyszły na powierzchnię
przez szczeliny. Nie podpalą się tak łatwo.
– Tego nam nie opowiadali – zauważyłem.
– Moja sąsiadka z akademika, Laura, jeździła za takimi historiami. Chciała
stworzyć demo i duchologię, jakiej jeszcze nie spisano. Bała się śmierci,
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w nic nie wierzyła i chciała znaleźć coś, w co uwierzy.
Pomyślałem, że nieźle rozumiem Laurę. Głowa mi od tego wszystkiego
pękała. Wszedłem po pas do letniej wody, ślizgając się po kamieniach.
– Czemu duchy nie wejdą w morze? – rzuciłem do Swietki, gdy przypomniały
mi się jej słowa przed opuszczeniem Starego Lądu.
– Nie widzisz niczego w blasku księżyca?
Postanowiłem się nie czuć jak idiota, przywołać romantyczno-pisarskie
usposobienie (pogrzebane pod stanowiskiem męża wziętej instagramerki)
i przepatrywać wodę szóstym zmysłem tudzież trzecim okiem. Początkowo
niewiele dostrzegałem, ale gdy Swietłana przyszła do mnie i wzięła za rękę,
zdało mi się, że pod powierzchnią kłębi się złotawo-szara mgła, otacza nas niby
opar. Stłumiłem chęć ucieczki.
– Co to?
– To, co nie zdecydowało się na życie. Co się nie stało. Sam potencjał. Mówią,
że dlatego morze jest słone, od łez niepowstałych.
– A chmura jest tym, co przeminęło – dopowiedziałem, przypominając
sobie stęchły, gorzkawy zapach źródła. – Wolę, żeby moje dziecko było złotem
niż s rebrem.
Pogłaskała mnie po głowie. Wróciliśmy do auta i rozbiliśmy namiot przy
olbrzymich kaktusach, wyciągającym ku nam smocze owoce. Długo siedziałem
w wejściu i spoglądałem na wodę oraz srebro ciążące kontynentowi. W mojej
głowie kotłowały się intensywne doznania i wizje. Wyszedłem z wprawy,
ale wyłuskałem z tego parę stron zapisków.
O piątej obudził nas wybuch.
Wydawało się, że udręczona nadmiarem duchów ziemia pęka. Swietłany
to nie obudziło, podczas gdy ja niemal rozwaliłem namiot, miotając się wśród
huku. Rumor wypełnił mnie całego i wziął w posiadanie puls – serce nie miało
wyjścia, tańczyło tak, jak grała ziemia.
Ojciec ziemia jest na nas zły*, przemknęło mi przez głowę.
– Swietka, co tym razem?! – wykrzyczałem.
– Może Etna? – wybełkotała, starając się wydostać z lepkich objęć snu.
Wczoraj Sycylijczycy pokazywali nam, w którą stronę jest Etna. Tak,
bił stamtąd w niebo srebrny pióropusz. Jeśli wulkan wypluł właśnie morze zjaw,
pomyślałem, to świat był łaskaw strzaskać podstawy mojego jego rozumienia.
Wulkan rzygający duszami, których nie mieści planeta. Mokry sen skrajnych
ekologów, zażartowałem w duchu, ale nie pomogło.
– Wynośmy się na Lipari – rzuciłem. – Tam wulkan jest martwy. Mogą puścić
pawia Stromboli czy Fossa, ale nie nasz.
Zjechaliśmy do portu; część budynków się zawaliła, drogi popękały
i były pełne ludzi; obdrapałem sobie oba boki i zniszczyłem felgi.
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Na prom cisnęło się sporo aut; udało nam się wjechać jako przedostatnim.
– Ile płynie? – spytałem, gdy mijaliśmy kapitana.
– Dwie godziny. Najpierw Vulcano, Lipari drugie.
– Wierzy pan w duchy? – spytała raptem Swietłana.
Mężczyzna z czarnym wąsikiem zmierzył ją surowo wzrokiem. Zacisnął
szczęki, gdy uchyliła maseczkę i zabłyszczała.
– Wierzę – odparł oschle. – I nie wiem co gorsze, duchy czy lawa. Proszę
zachować dystans.
– Są tu jakieś duchy? – spytałem ją, gdy usiedliśmy w kącie klimatyzowanej
sali. Wedle zarysowanej „logiki” dobre duchy powinny spieprzać przed chmurą
jak my.
– Są.
– Mogę je zobaczyć?
Położyła mi rękę na głowie i ujrzałem pomiędzy pasażerami kłębki
alabastrowej mgły.
***
– Myślał pan wciąż o toksycznych wyziewach? – spytała funkcjonariuszka,
dolewając mi świeżej kawy. Byłem już tak nabuzowany kofeiną, że musiałem
wstać i pochodzić w kółko.
– Oczywiście. Pani jako Włoszka przyjęłaby opowieści o duchach
bez mrugnięcia?
– Nie wpisałabym tego w akta sprawy, więc bym ją drążyła. Tak jak teraz.
– Niech ktoś pokaże mi choć wycinek naukowej ekspertyzy – wyplułem
z siebie, jakbym usiłował pozbyć się trucizny. – Widziałem, jak Swietka znika.
Widziałem, co się stało z wulkanami. Chciałbym znów poczuć stabilny grunt.
– Nie mamy jeszcze żadnych ekspertyz – odparła spokojnie policjantka,
bujając się na krześle i odchylając głowę w tył. Wyglądała na znużoną,
ale pogodzoną z bezczynnością. Włosi chyba mieli to we krwi; za każdym razem,
gdy upał samego środka dnia zaczynał hulać po ich włościach, przerywali
robotę. Polacy tak nie potrafili, Polacy zawsze musieli epatować zapierdolem.
– Nic nie działa. Nigdzie nie zadzwonimy. Mam tylko pana. Proszę opowiedzieć,
co się stało na Vulcano.
Zatrzymałem się. Nie byłem pewny, czy chcę o tym mówić, ale nic więcej
nie pozostało.

***
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Rysy Swietłany traciły na wyrazistości. Dotykając jej, nie czułem już niczego.
Prom zasuwał, pozostawiając za sobą szeroki pas zmąconej wody i białej
piany, a Sycylia pogrążała się w cieniu Srebra. Nie byłem jak urlopowicz,
tylko uchodźca. Dokładnie tak się czułem, gdy spoglądałem to na oddającą się
wyspę, to na rozmywającą się w tej przedziwnej rzeczywistości towarzyszkę.
Bezczynność, brak wpływu na cokolwiek, mnie dobijały. Gdy Vulcano zaczęła
się zbliżać, patrzyłem na wielki krater wulkanu Fossa z obawą, nie z zachwytem.
Przypominający marsjański, brunatno-żołty krajobraz czynił to wszystko jeszcze
bardziej nierzeczywistym. Zasięg, internet, wszystko szlag trafił po wybuchu Etny i odłączony od sieci globalnej, na niewielkim promie pośród starych
wulkanów, czułem się jak płotka skazana na paszczę rekina.
Sprawdziłem podejrzliwie przez zoom aparatu wielki krater rosnący
w oczach. Widziałem na jego skraju ludzi i dymiące, żółte fumarole. Wszystko
wydawało się jeszcze w porządku. Wręcz znów uwierzyłem, że ten urlop się
uda, w głębi ducha jednak przeklinałem się za naiwność, jakiej chwytał się
mój umysł.
To wyspy boga wiatru, przypomniało mi się. Eola. Trudno, musiałem zapytać:
– Co pokona chmurę? Ogień nie, a wiatr?
– Srebro przynosi błyszczenie, Jędruś – odparła po chwili Swietłana. – Żywi
przechodzą do świata zmarłych, ale nie umierają. Chmura się obniża, zacznie
przypominać mgłę. Jeśli do tego doszło, spalić Srebro, to zniszczyć miasta,
rozwiać je, to zniszczyć pochłoniętych.
– Czy to się już kiedyś zdarzyło, Swieti? Stąd Laura o tym wiedziała?
– Pamiętasz te opowieści o znikających całych wsiach i miastach? –
Wydawało mi się, że z każdym zdaniem jej głos jest słabszy. – Mieszkańcach,
których wessało?
– To ziemia już wcześniej popierdywała koglem-moglem z dusz? –
zdziwiłem się.
– Podobno. Po wielkich wojnach. – Pomasowała sobie krtań z nieobecnym
wyrazem twarzy. Prawie nie odbijała się w szybie. – Jędruś, ja też zniknę. Zniknę,
ale będę. Chcesz, żebym z tobą została?
Przełknąłem z trudem.
– Zabiorę cię z powrotem – zapewniłem z najbardziej fałszywym uśmiechem
świata. – Na tym polega wyjazd na urlop. Wraca się.
***
Pokazałem policjantce zapisane po ukraińsku notatki Swietki ze statku.
– Przeczytać?
– Zna pan ukraiński?
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– Mam w telefonie tłumacz offline.
– Proszę. – Kobieta znów odchyliła się w krześle, rozciągając plecy.
– „Nie mogę nic poradzić, więc się nie boję. Zresztą, czego? Wchodzę do świata
martwych, lecz do niego nie należę; jeśli Ukraina nie pokryła się Srebrem, może
mnie wyciągnie? A może nie, bo zdradziłam, bo tam nie umarłam? Za mało
znam baśni, za wiele „faktów”. Nie przyda mi się nic ani z ukraińskiej szkoły,
ani polskich studiów, tylko stare bajki babci, które ledwie pamiętam. I opowieści
Laury. Znała straszniejsze historie; gdyby się spełniły, z wulkanów wyszłoby
coś znacznie gorszego niż potępione dusze. Kiedy mnie dotknęły, poczułam ich
nędzę; wcale nie różni się od nędzy tych dobrych i spokojnych, one jedynie mogą
poruszać się, szukać wyjścia, a potem błądzić po świecie żywych. Pozostałe to
upchane w ziemi strzępy, zmiażdżone swoim nadmiarem. Odpady. Stosy dusz jak
śmieci. Żadnej reinkarnacji, żadnego nieba, żadnych Bogów. To cmentarzysko”.
Przez jakiś czas milczeliśmy.
– Co się stało na Vulcano? – zapytała w końcu policjantka, wpatrując się
w blat.
– Nie wybuchł – mruknąłem.
– A niby co zrobił?
– Zapłakał.
***
W porcie pełnym siarki i palm było idyllicznie spokojnie. Sycylia została
40 kilometrów dalej. Dobijaliśmy, kapitan wyszedł nadzorować cumowanie.
I wtedy górujący nad nami Fossa zamruczał. Nie było wstrząsu, ale głęboki,
wnikający w kości dźwięk, jakby kot Pana Boga dawał znak, że zaraz będzie
domagał się uwagi. Wszystko zamarło.
Najpierw popłynęło z fumaroli. Było stalowoszare i pomyślałem, że to te
pokłady z głębi, rozgniecione na papkę, gęstsze. W tym czasie Srebro musiało
wezbrać w przechylonym ku nam kraterze. I w końcu czara się przelała.
Kapitan natychmiast odbił od brzegu. Ludzie rzucali się z lądu do wody, widząc
nadciągające ku nam ciemne rzeki niby strugi wysychającej lawy. Swietłana
patrzyła na to oczami, w których nie rozróżniałem już tęczówek.
– Coraz starsze. Mniej ludzkie. Zgniłe – szepnęła.
Wyrzygałem się za burtę. Dotarliśmy na Lipari i do wynajętego domu
w milczeniu.
Po tygodniu na Wyspach mogłem każdą wskazać z zamkniętymi oczami.
Alicudi, za którą zachodziło słońce, Filicudi, Salina, Panarea, Ginostra ze
Stromboli, produkującym minierupcje pięć razy na godzinę (wciąż czyste,
pomarańczowe od lawy), Lipari i Vulcano spowita w srebrnej mgle. Poza tą
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ostatnią wiedziałem, jakie poszczególne plaże posiadają plaże i kamienie na
nich: biały pumeks, czarny obsydian, okrąglaki, wielkie głazy, piasek czy żwir.
Poznałem też różne rodzaje Srebra. Pomijając Vulcano, wyspy nie płakały.
Wypuszczały duchy swobodnie, a na każdej były nieco inne; pomogła w tym
izolacja. No i to, że Grecy, pierwsi tutaj, mieli niegdyś proste życia i ich dusze
nie popękały. Skapywały teraz z murów, wyciekały z mauzoleów i grobowców,
i można było obok żyć.
Na północy skorupa ziemska jeszcze nie spękała i po paru dniach zaczęli
przypływać dziennikarze i badacze Błyszczenia. Chmura pochłonęła większość
Italii, Hiszpanii, Portugalii, część Francji, Chorwację, Grecję… Podobno coś
dziwnego stało się z Saharą, piasek zmienił się w kryształki. W każdym razie tam,
gdzie temperatura spadała, chmury nie posuwały się dalej. Błyszczenie i upust
dusz stały się przekleństwem południa Europy, a my nielicznymi ocalałymi.
Miałem przeczucie, że Północ wkrótce też objawi swój rodzaj Błyszczenia,
ale starałem się o tym nie myśleć; że nasiąknięta bólem polska ziemia
z pewnością wcześnie pęknie. U nas może nie było dziur w ziemi podobnych
termom czy wulkanom, ale istniały nie pęknięcia, a dziury w duszach.
Swietka łagodnie znikała. Nie miałem pojęcia, czy wróci, jeśli światy
pozostaną zmieszane. Dobry ranok każdego dnia brzmiało ciszej, zarys ciała
stawał się nieuchwytny, dotyk – złudzeniem. Błyskawicznie ją zapominałem.
Chodziłem z nią po mieście i kupowałem jej rzeczy, które potem nosiłem,
bo przez nią przenikały, jak kapelusz, z którego Włoszki śmiały się, widząc
go na mojej głowie. Wymyślałem „wspólne rozrywki”, jak oglądanie klepsydr
na murach w drodze z portu do domku, które w przeciwieństwie do polskich
zawierały kolorowe, uśmiechnięte zdjęcia zmarłych. Zażądałem takiej od
Swietłany, gdy umrę, i śmiałem się głośno, a potem miałem ochotę rzucić się
z punktu widokowego, z którego można było dostrzec czubek Etny pośród
zwalisk Srebra.
***
– Aż przyszedł Wielki Błysk i mnie znaleźliście.
– Nieuszkodzonego – podkreśliła policjantka. – Sądzi pan, że przyjaciółka
pana ochroniła?
– Nie mam pojęcia.
Funkcjonariuszka wyjęła spod biurka butelkę brandy i dwie szklanki. Polała
i dopiero poprosiła:
– Zatem niech pan opowie o Wielkim Błysku.
Popatrzyłem na mętny płyn.
– W walizce mam czystą wódkę. Mogę?
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***
Obudziła mnie cisza. Była gorsza od huków i grzmotów. Wiedziałem, że to
cisza wynikająca z braku. Pieśń niczego.
Myślałem, że to Swietka zniknęła na zawsze, ale TO było coś więcej. Czułem
się ograbiony i osamotniony, jeszcze nim otworzyłem oczy. Co ciekawe, Błysk nie
przenikał przez powieki. Ujrzałem biel, gdy je uniosłem.
Człowiek często myśli o śmierci i o pustce; Poświatowska, moja ulubiona
poetka, pisała o kocie, który zeżarł światy i śni mu się wielki, czarny niebyt.
Nazwałem tak miejscową kotkę, która przychodziła po jedzenie. Hasia.
Nie miała oka. Jedno wpatrzone w świat, drugie w niebyt.
Wszystko było białe, drzwi na zewnątrz otwarte, a Hasia siedziała na progu.
Chciałem ją obejść, ale zasyczała na mnie, więc zrezygnowałem z próg wyjścia
na zewnątrz. Wyszedłem za to na płaski dach z urządzonym na nim solarium
z leżakami.
To był Stromboli.
Kaskadami wypływało z niego lśniące mleko, pokarm tej ziemi, przetrawiony,
niemożliwy już do utrzymania. Niczym wyciskany czyrak, choć rzygał
widowiskowo, majestatycznie, to budził głęboki sprzeciw i odrazę. Mgła snuła
się po niebie i opadała na ląd, oblepiała wszystko niby rosa. Poczułem, że wulkan, który żywi powierzchnię ziemi składnikami z jej wnętrza, teraz oczyszcza planetę. I byłem tam, właśnie w takiej chwili. Myślałem sobie, że może coś
chce, bym to opisał, przekazał potomnym, mniej licznym, bo teraz trzeba będzie
inaczej żyć. Czułem to, co ziemia: ulgę.
***
Przesłuchująca mnie Włoszka przyglądała mi się jakiś czas. Wrócił patrol,
więc wyszła do kolegów.
– Jesteś? – spytałem w przestrzeń.
Policjantka wróciła z pustką w oczach.
– Burza Błysku i piasku zabrała Afrykę.
Moje przesłuchanie dobiegło końca, poczułem, że „magiczna” chwila
opowieści minęła, czas wrócić do życia w tym, co zostało. Schowałem pomięte
i zapisane drobno kartki do kieszeni.
– Wie pani, co mawia mój kolega? – zagadnąłem. – Że gorąc sprzyja ochocie
do p… wie pani, czego. A nadmiar dobrobytu skłania słabe umysły do wojny.
Zużywamy świat beztroską i gwałtem. Może czas nie inwestować w wycieczki
na Marsa ani przemysł wojenny, tylko w podstawową edukację. Jak planować
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rodzinę. Jak być dobrym dla innych. Inwestować w geny. Mniej, a doskonalej.
– Ciekawe zapędy jak na Polaka – skwitowała. – Teraz jest pan metafizycznym
głosem Błysku?
Zignorowałem ją.
– Jak na zewnątrz? – spytałem.
– Coraz mniej Srebra, paruje, ale wciąż chodzimy w kombinezonach.
Chce pan wrócić do domu?
Zacisnąłem pięści.
– Ja nie. Ale muszę odwieźć Swietkę i nasze złote dzieci.
*Nawiązanie do Pękniętej Ziemi N.K. Jemisin i artykułu Kingi Dunin
w Krytyce Politycznej, rozpoczynającego się słowami: „Kiedy wylądujecie
w powieściowym uniwersum trylogii Pęknięta Ziemia N.K. Jemisin,
nie spodziewajcie się kochającej Matki Ziemi ani nawet dumnej Gai.
Jest za to zły Ojciec Ziemia, który od wieków próbuje pozbyć się ludzi, otrząsnąć
się z nich”, za: Ojciec Ziemia jest na nas zły (krytykapolityczna.pl).

Opis Autora
Pisarka, redaktorka, badaczka twórczości Stanisława Lema. Współtworzy inicjatywy
fantastyczne, jak Polską Fundację Fantastyki Naukowej, GW Fantazmaty, Fantastyczne
Pióra. Współodpowiada m.in. za antologie związane z Rokiem Lema: Nowoświaty,
Niezwyciężone czy Ku gwiazdom. Współpracuje również z czasopismem astronomicznym
Urania – Postępy Astronomii. Nominowana do Nagrody Zajdla i Nagrody im. Macieja
Parowskiego.
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Guślarz
Jakub M. Figus
Lecz Dziady, te północne schadzki
Po cerkwiach, pustkach lub zimnych pieczarach,
Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki,
Pospólstwo nasze w grubej utwierdza ciemnocie;
Stąd dziwaczne powieści, zabobonów krocie
O nocnych duchach, upiorach i czarach.
Adam Mickiewicz, Dziady, część IV, w. 1240–1245

Profesor Repecki zmarł już co prawda kilka miesięcy temu, ale w jego
najbliższym otoczeniu akademickim wciąż panowała żałoba. Nic dziwnego –
cieszył się wszak renomą naprawdę wybitnego językoznawcy specjalizującego
się w gramatyce historycznej języka polskiego.
Jego mieszkanie w starej kamienicy w krakowskim Śródmieściu było
przepastne. Oprócz oczywistych pomieszczeń takich jak przedpokój, łazienka,
sypialnia czy kuchnia znajdował się tam obszerny salon, stanowiący centrum
domu, oraz sporej wielkości gabinet, w którym profesor prowadził większość
naukowej pracy. Miał miłe usposobienie, choć wiele osób, zwłaszcza na
uniwersytecie, uważało go za starego dziwaka. Chętnie i często zapraszał
swoich doktorantów do mieszkania – raz, żeby poznać ich bliżej i nawiązać
z nimi osobistą relację (uważał bowiem, że bez tego praca naukowa jest pusta,
bezpłciowa i sprowadza się jedynie do wywiązywania się ze zobowiązań
i terminów), po wtóre zaś wolał spotkania w przyjaznej atmosferze przy
filiżance dobrej herbaty, za którą przepadał. Uważał, że to wszystko zapewnić
może tylko jego salon, a nie chłodny, bezduszny pokój, w którym odbywał dyżury
na uczelni. Żmudne spotkania z nim ciągnęły się godzinami. Lubił przepytywać
swoich podopiecznych z procesów historycznych i literatury dawnej, którą – jak
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powszechnie było wiadomo – uwielbiał. Z pamięci recytował dzieła wieszczów
i prowadził długie tyrady, wyjaśniając znaczenia archaizmów. Nie omieszkiwał
również zahaczać o ciekawostki natury antropologicznej i kulturowej.
Kosma bardzo dobrze znał to miejsce, przez ostatnich parę lat bywał tam
częściej niż w knajpach czy barach. Miał bardzo dobrą relację z profesorem
i chętnie go odwiedzał, zwłaszcza że żadna bliższa rodzina Repeckiego nie
mieszkała w Krakowie. Kosma często robił profesorowi większe zakupy
spożywcze, a gdy je przynosił, od razu zdawał relację z postępów nad swoją
rozprawą doktorską.
To był pierwszy raz, kiedy przestąpił próg tego mieszkania, odkąd
rzucił doktorat. Zaświecił światło w salonie, westchnął i rozejrzał się po
pomieszczeniu. Wszystko zastał w takim samym porządku, w jaki zapamiętał.
Jego wzrok zatrzymywał się na kolejnych elementach wystroju wnętrza,
co przywoływało żywe wspomnienia. Kanapa, na której przez kilka lat siadał,
by zaprezentować postępy w badaniach. Niska prostokątna ława dębowa,
na której zawsze stały imbryk i dwie porcelanowe filiżanki z Ćmielowa. Picie
herbaty z jednej z nich napawało Kosmę lękiem o to, by przypadkiem nie
stłuc drogocennego skarbu profesora. Zdecydowanie wolałby dostać herbatę
w zwykłym solidnym kubku, ale profesor zbyt wielkim szacunkiem darzył
proces parzenia i picia herbaty, w związku z tym w szafkach kuchennych
w ogóle nie było takich rzeczy jak kubki. Tym razem ani imbryk, ani filiżanki
nie spoczywały na ławie. Swoje stałe miejsce na niej zajmowała jednak
kryształowa misa, wciąż wypełniona Raczkami – cukierkami uwielbianymi
przez Repeckiego. Przy krótkim boku ławy stał fotel – wsparty na zakończonych
szponami ptasich nogach mahoniowy chippendale z początku XX lub końca XIX
wieku ze skórzanym obiciem, wytartym na siedzisku. Kosma od razu zobaczył
siedzącego w nim profesora Repeckiego, który z uwagą słuchał kolejnych analiz
dokonanych przez swojego doktoranta i odwijał cukierek z biało-czerwonego
papierka. Wzrok ześliznął się z fotela w kierunku przeciwległej do wejścia
ściany, która w całości była zastawiona regałami z profesorskim księgozbiorem.
Setki książek ustawionych alfabetycznie nazwiskami autorów tworzyły
hipnotyzującą mozaikę. Jedynym niezastawionym fragmentem tej ściany były
jednoskrzydłowe drzwi, prowadzące do kolejnego pomieszczenia – gabinetu.
Westchnąwszy głęboko i nostalgicznie, mężczyzna przestąpił wreszcie próg
salonu i, mijając kanapę, ławę i fotel, skierował się w stronę owej pracowni.
Jej centralny punkt stanowiło wielkie dębowo-orzechowe biurko, za którym
stało proste drewniane krzesło zwrócone oparciem do okna wychodzącego
na wewnętrzny dziedziniec. Blat biurka w całości zasłany był notatkami,
kartkami i pootwieranymi książkami. Po prawej stronie stał zwykły, tani,
duży i nieporęczny laptop, który profesor traktował jak nowoczesną maszynę
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do pisania. Kosma włączył światło w gabinecie i zbliżył się do biurka.
Zaczął przeglądać notatki profesora.
– Nadal nie bardzo rozumiem, dlaczego zapisał to wszystko właśnie mnie.
– To były pierwsze słowa, jakie Kosma wypowiedział od momentu, w którym
dotarł do mieszkania Repeckiego.
– Ja jestem przede wszystkim wykonawczynią jego testamentu – odezwała
się stojąca w drzwiach między gabinetem a salonem kobieta, która cicho jak cień
postępowała do tej pory za Kosmą, niczego nie komentując i nie poganiając go.
Pochylił się nad biurkiem i, stojąc cały czas plecami do kobiety, która nazwała
się wykonawczynią testamentu, wczytał się głębiej w otwarte zeszyty. Zapiski
zostały sporządzone piórem z ciemnozielonym atramentem, dokładnie takim,
jakiego zawsze używał Repecki.
Z notatek wynikało, że w ostatnich miesiącach przed śmiercią profesor
pracował nad analizą porównawczą dwóch utworów Mickiewiczowskich z tomu
Ballady i romanse – ballady Świteź i ballady Tukaj albo próby przyjaźni. Nie była to
jednak ani klasyczna analiza literaturoznawcza, ani tym bardziej językoznawcza.
Zapiski charakteryzowały się dużą chaotycznością i skrótowością. Wśród poprzepisywanych fragmentów ballad znajdowały się rozmaite komentarze. „Tukaj =
Tuhan?”. „Świteź – przekleństwo”. „Tukaj – długowieczność – po co?”. „Jezioro
lobeliowe”. Jedną stronę notatnika zapisano łacińskimi wyrazami. Przywodziło
to Kosmie na myśl systematykę organizmów, którą nauczyciel biologii w jego
gimnazjum zwykł straszyć swoich uczniów.
Mężczyzna odłożył zeszyt i podniósł luźno porozrzucane kartki. O ile notatki
w zeszycie miały jeszcze jakiś sens, o tyle te, po które teraz sięgnął, były coraz
osobliwsze. Wynikało z nich, jakoby profesor doszukiwał się w treści Świtezi słów
klątwy, która stałaby się przyczyną przemiany kobiet z miasta w białe kwiaty.
– Przykro mi na to patrzeć – skwitował w końcu.
– Dlaczego? – zagadnęła stojąca za nim kobieta.
– Odkąd rzuciłem doktorat, nie zaglądałem do profesora. Wydaje się,
że pogorszeniu uległ nie tylko ogólny stan zdrowia, ale także jego umysł.
– O nie, zapewniam pana, że profesor był do końca sprawny umysłowo.
– Te notatki nie mają żadnego sensu. Poza tym profesor był językoznawcą,
literaturą zajmował się raczej hobbistycznie, nie prowadził badań
porównawczych, zwłaszcza że twórczość Mickiewicza czytano już chyba
w każdym możliwym ujęciu. Na pewno powstały dziesiątki, o ile nie setki, prac
o opisywanym w Świtezi heroicznym czynie kobiet. Nie rozumiem, dlaczego
profesor w testamencie wskazał mnie jako spadkobiercę mieszkania i notatek,
co, wedle pani słów, podkreślił wyraźnie w kilku miejscach. – Kosma mówił to
wszystko, wciąż przeglądając papiery na biurku Repeckiego.
– Naprawdę nie wiem.
54

Guślarz
– Ojej… – Młodzieniec spojrzał na zegarek. – Mam dziś jeszcze umówione
jedno spotkanie, a tu rzeczywiście zeszło nam trochę. Na dziś musimy skończyć,
rozumiem, że pani dopilnuje reszty formalności związanych z wykonaniem
testamentu i spotykamy się w sądzie na rozprawie?
– Posiedzeniu – skorygowała.
– Racja. Dobrze. To klucze niech pani na razie zachowa. Przekaże mi je
pani, gdy już wszystko zostanie załatwione. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Do widzenia! – Odwrócił się od biurka i ruszył w stronę wyjścia.
– Proszę mi jeszcze przypomnieć swoje imię – zagadnęła na koniec
wykonawczyni testamentu.
– Kosma.
– Bardzo oryginalne. Ono coś oznacza?
– Tak, to imię greckie. Pochodzi od wyrazu „kosmos”, który w pierwszej
kolejności oznacza „porządek”, „ład”, dalej również „ozdobę”. W późniejszej
grece zaczyna oznaczać również „zamieszkały świat”.
– Podobno imiona to dobre wróżby. Piękną wróżbę dali panu rodzice! –
skwitowała.
Kosma skinął głową i spokojnym, ale żwawym krokiem opuścił mieszkanie
profesora Repeckiego.
***
Minęły trzy tygodnie od postępowania, w którym zapadło postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku. Żaden z ustawowych spadkobierców nie miał
pretensji o to, że niespełna trzydziestoletniemu nieznajomemu Repecki zapisał
swoje mieszkanie ze wszystkim, co się w nim znajduje. Być może to, że dostali
w przydziale pozostały, dość pokaźny, majątek profesora, im wystarczyło.
Kosma przyjął postanowienie sądu z wdzięcznością, choć sytuacja ciągle nie
dawała mu spokoju. Rzeczywiście, mieli z profesorem dobre relacje, ale…
ogromne mieszkanie w centrum Krakowa? To było dużo. Zdecydowanie za dużo,
zwłaszcza że pół roku przed śmiercią profesora Kosma oświadczył, że rezygnuje
z dalszej kariery naukowej i pragnie poświęcić się pracy zawodowej. Fakt ten
zasmucił mocno promotora, ale przyjął go do wiadomości i nie namawiał
więcej studenta do kontynuowania badań. Później Kosma przestał odwiedzać
starego językoznawcę. Gdy dowiedział się o jego śmierci, poczuł ogromne
wyrzuty sumienia, że nie wspierał w ostatnich miesiąc życia podupadającego
na zdrowiu Repeckiego. W związku z tym nie miał także poczucia, że jakkolwiek
zasłużył sobie na to mieszkanie. Oczywiście rodzina i przyjaciele nalegali na
– jak to ładnie określali – wypełnienie ostatniej woli profesora. Mimo obaw
i niepewności Kosma postanowił przyjąć ten hojny dar. Uznał jednak, że gdyby
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– niewielka co prawda i odległa – rodzina Repeckiego zakwestionowała jego
prawa do nabycia spadku, ustąpi.
Tak się jednak nie stało i w piątkowy wieczór Kosma stał przed swoim nowym
mieszkaniem z kompletem kluczy, który otrzymał od wykonawczyni testamentu.
Otworzył wreszcie drzwi frontowe i wszedł do lokalu. Odwiesił na haczyku
w przedpokoju zroszoną mżawką kurtkę, zdjął buty i boso przeszedł dalej,
do salonu. Ponownie omiótł go wzrokiem.
Wrażenie, że mieszkanie Repeckiego urządzono wyjątkowo, towarzyszyło
mu, odkąd pierwszy raz się w nim zjawił. Nie dominował tam żaden styl,
meble pochodziły z różnych epok, a mimo to wnętrze nie sprawiało wrażenia
bałaganiarskiego składziku rzeczy wszelakich, lecz odwrotnie – ciepłego,
przyjaznego miejsca, w którym każdy mebel, każda książka, każda ozdoba miały
do opowiedzenia ciekawą historię.
Rozsiadł się na kanapie i rozpakował Raczka. Wszechobecnej ciszy nie
zakłócało nawet tykanie zegara z wahadłem. Jego wskazówki zatrzymały
się o północy. Nowy lokator wstał, otworzył skrzynkę, nakręcił zegar
i ustawił odpowiednią godzinę. Miarowy dźwięk wahadła wypełnił salon.
Hipnotyzujący dźwięk sprawił, że znów zaczął myśleć o tej intrygującej kwestii.
Śmierć profesora, zapis mieszkania, tajemnicze notatki…
Czuł wewnętrzny przymus, aby dokładniej przyjrzeć się sprawie.
Choć usiłował zdusić w sobie ten imperatyw, coś ciągnęło go w stronę gabinetu
Repeckiego. Nie dało się jednak zignorować tajemniczego uczucia. Niechętnie,
jakby wiedziony przez kogoś za rękę, wstał z kanapy i udał się do pracowni.
Zapalił światło, obszedł biurko dookoła, ogniskując wzrok na środku blatu,
w końcu siadł na krześle, które okazało się nader wygodne, mimo iż nie miało
obicia, lecz jedynie płaską poduszkę położoną luźno na siedzisku. Zaczął znów
przeglądać notatki, ale tym razem podszedł do tego bardziej metodycznie.
Postanowił czytać je od lewej do prawej.
Z początku coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu o tym, że profesor
popadł w jakąś chorobę psychiczną. Z czasem jednak zaczął podważać tę
hipotezę. Notatki, które na pierwszy rzut oka wydawały się bezsensowne
i chaotyczne, zaczęły układać się w logiczną całość, w jakiś rodzaj historii,
ostatniej opowieści profesora Repeckiego. Była długa, jak każda jego przemowa.
Ale Kosma miał czas, cały weekend przed sobą i żadnych skonkretyzowanych
planów. Im bardziej zagłębiał się w zapiski Repeckiego, tym intensywniej go
one wciągały. Mijały kolejne godziny, ale mężczyzna nie czuł zmęczenia – może
z powodu fal ekscytacji, które uderzały raz po raz, gdy brał kolejne zestawy notatek.
Nagle jego myśli przerwało bicie zegara. Podniósł głowę i zaczął liczyć.
Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście… Spojrzał na trzymaną w ręce kartkę.
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Cała była zapisana profesorskim drobnym zielonym pismem.
Kosma wstał z krzesła i ruszył przez salon do kuchni, żeby zrobić sobie
herbatę. Wiedział, że to bezczeszczenie rytuału, ale po prostu wsypał trochę
liści do kubka, który wyjął z plecaka, i zalał je wrzątkiem. Udał się z herbatą
do salonu, gdzie usiadł na kanapie i zaczął czytać obszerną notatkę. Niektóre
wyrazy były w niej podkreślone.
Akty mowy a klątwy
Celem deklaratywnego (czy performatywnego) aktu mowy jest stworzenie
nowej rzeczywistości, nowego stanu rzeczy. Kwintesencja działania tego
aktu polega na tym, że mówiąc coś, powołujemy to, co (lub o czym) mówimy,
do istnienia. Typowymi przykładami są wszelkiego rodzaju przysięgi
(np. przysięga ślubna), działania rytualne (np. chrzciny) czy wyroki sądowe.
Dodać do tego należy jednak również rozmaite oświadczenia woli (wypowiedzi
o konstrukcji „Oświadczam, że…”), a także błogosławieństwa i przekleństwa
(w rozumieniu ścisłym, nie wulgaryzmy). Dobre mówienie i złorzeczenie
(łac. benedicere i maledicere) to w gruncie rzeczy najdoskonalsze
performatywne akty mowy. Wypowiedziane z odpowiednią intencją,
odpowiednimi słowami, w odpowiednim miejscu i czasie spełniają wszystkie
warunki fortunności, a zatem realnie wywołują zmianę rzeczywistości. Ślady
klątw i błogosławieństw znajdujemy w podaniach, legendach, literaturze pięknej
i źródłach historycznych.
Zrozumienie istoty klątwy, jej sensu, uwierzenie w jej autentyczność
– to warunki przejścia ze sfery codzienności do sfery niecodzienności,
cudowności,
niesamowitości.
Możliwość
niecodzienności
dana
jest
wszystkim istotom posługującym się językiem, w którym który pozwala na
wypowiedzieć performatywu. Ze sposobności tej korzystają jednak tylko nieliczni.
Poznanie wszystkich czynników, które klątwie czy błogosławieństwu zapewniły
fortunność, umożliwia odwrócenie procesu poprzez dobór odpowiednich środków.
Analiza przypadków zdejmowania klątw pozwala sądzić, że istnieją różne sposoby
i techniki odczyniania uroków. Niekiedy wystarczy znaleźć słowa złego życzenia
i skonstruować skuteczne, przeciwne do niego błogosławieństwo. Nieraz jednak
wymaga to większego nakładu środków – jeśli np. do rzucenia uroków potrzebne
były jakieś komponenty materialne, określone ofiary lub uczestnicy rytuału, wtedy sprawa znacząco się komplikuje. Zdejmujący klątwę musi przeanalizować
wszystkie jej strony i dobrać takie działania, które spowodują unieważnienie
przekleństwa w obszarze każdego z aspektów, których ono dotyka. Celem zdjęcia
klątwy jest zapewnienie duszom wiecznego spokoju.
Wiedzę tę już dawno temu posiedli kapłani, wróżbici czy magowie z różnych
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kręgów kulturowych. Na terenach słowiańskich nazywano ich wołchwami czy
guślarzami. Byli pośrednikami między światem naturalnym a rzeczywistością
nadnaturalną. Jako słudzy chtonicznego boga Welesa mieli dostęp do zaświatów,
dzięki czemu mogli komunikować się z duchami przodków czy doznawać
wizji przyszłości.
Jeśli spojrzymy na postać Guślarza w dziełach Mickiewicza, zobaczymy,
że rzeczywiście na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za odprawianie
takich rytuałów jak chociażby dziady. Nie sprowadzała się jednak ona tylko do
umiejętności przywoływania duchów. Guślarz, stosując odpowiednie środki
materialne i słowne, uwalnia Józia i Rózię od ciążącej na nich klątwy, p
 rzegania
ducha Złego Pana, któremu nie umie pomóc, zagląda w przyszłość Zosi.
Jego moc jest jednak ograniczona – gdy pojawia się niechciane Widmo, Guślarz nie
jest w stanie odprawić go z powrotem do zaświatów, choć używa różnych formuł
magicznych. Ta niemoc wynika z braku informacji na temat przybyłego ducha.
Wołchw nie wie, co jest przyczyną jego pojawienia się, nie wie, jakie środki zostały
użyte, by go uwięzić pomiędzy światami, dlatego nie może upiora ani uwolnić od
potencjalnej klątwy, ani odegnać.
Można zatem powiedzieć, że guślarze byli dawnymi badaczami zjawisk paranormalnych. Poznawali naturę klątw ciążących tak na żyjących, jak i na zmarłych,
po czym odczyniali czary. Ich rolą było bowiem przywracanie na świecie ładu,
porządku, którego oczywistym wypaczeniem są złe uroki.
Czy i dziś możemy odnaleźć w świecie współczesnych guślarzy? Sądzę,
że tak. Kryją się za fasadą antropologii, literaturoznawstwa, psychologii,
filozofii, językoznawstwa i innych dziedzin humanistyki. Pewnie nie są liczni, ale
z pewnością mają ręce pełne roboty.
Dokończył ostatni łyk herbaty, zerwał się na nogi i ruszył z powrotem do
 abinetu. Czuł wielką ekscytację. Choć sytuacja wydawała mu się dziwaczna
g
i nieprawdopodobna, coś nieustannie ciągnęło go, aby zgłębiać temat. Zasiadł
przy biurku i wznowił czytanie pozostawionych tam przez profesora materiałów.
***
Weekend Kosma spędził na studiowaniu notatek.
Wyglądało na to, że Repecki od jakiegoś już czasu zafascynowany był swoją
teorią na temat istnienia guślarzy i możliwości odczyniania uroków za pomocą
aktów językowych. Może i Kosma rzucił doktorat jakiś rok temu, ale w głębi ducha
zawsze był naukowcem. Jako badacz postanowił zatem przyjąć niewiarygodną
hipotezę, która wynikała z profesorskich notatek, i poddać ją weryfikacji.
Z pierwszego zbioru zapisków wynikało, że Repecki utożsamiał bohat58
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era z ballady Tukaj albo próby przyjaźni z Tuhanem ze Świtezi. Podstawą tego
zrównania były same imiona-tytuły: Tukaj i Tuhan – oba oznaczały wodza.
Ten trop jednak został porzucony w dalszej analizie, bo nic nie wnosił do samej
świteskiej historii oblężonego miasta.
Następne notatki dotyczyły jeziora. Świteź jest pochodzenia krasowego,
co oznacza, że jej niecka powstała w wyniku zapadania się ziemi w procesie
krasowienia. Ślad po tym znajduje się również w Mickiewiczowskiej balladzie:
Wtem, jakaś białość nagle mnie otoczy,
Dzień zda się spędzać noc ciemną:
Spuszczam ku ziemi przerażone oczy…
Już ziemi nie ma pode mną!…

Wynikało stąd zatem, że istotnie w miejscu położenia obecnego jeziora mogło
wcześniej znajdować się miasto, które zapadło się pod ziemię. Ta część ballady
zdawała się zawierać ziarno prawdy. Świteź to również jezioro lobeliowe,
czyli takie, w którym występuje roślina reliktowa – lobelia jeziorna. Kwiat ten
obejmuje zasięgiem Amerykę Północną, część Skandynawii, Wysp Brytyjskich,
Francji, Belgii, Niemiec oraz polskiego Pomorza. Ludność okolic Nowogródka
w Białorusi owiała ten kwiat legendą, ponieważ to roślina, którą spotykali tylko
na jeziorze Świteź. Mickiewicz pisał:
Dotąd w swych baśniach prostota go święci,
I kwiaty nazywa Cary.

Niektórzy badacze domniemywają, że to właśnie kwiaty lobelii, czyli stroiczki,
są owymi „carami”. Repecki jednak wypisał całą listę roślin, które można by
wziąć pod uwagę, szukając najodpowiedniejszego ziela. Zwracał uwagę na
opisany przez Mickiewicza wygląd rośliny oraz jej właściwości trujące. Z listy
wykreślił w pierwszej kolejności (jak wynikało z notatek) lepiężnik, podbiał
i bagno zwyczajne. Poszukiwana roślina musiała spełniać kilka kryteriów:
mieć jasne, a najlepiej białe kwiaty („białawem kwieciem, jak białe motylki
[…]” – wyraz „białawy” oznacza ‘podobny do białego, prawie biały, jasny’),
być zanurzona w wodzie („unoszą się nad topielą”, „Kto tylko ściągnął do głębini
ramię […]”), mieć zielone listki („List ich zielony, jak jodłowe szpilki, / Kiedy je
śniegi pobielą” – być może chodziło nawet o roślinę zimozieloną? Albo zielone
listki z białymi plamkami?) oraz właściwości trujące lub chorobotwórcze („Tak
straszna jest kwiatów władza, / Że go natychmiast choroba wyłamie, / I śmierć
gwałtowna ugadza”).
Ze względu na silne toksyczne właściwości Repecki brał pod uwagę
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t ojad, ale ze względu na wygląd – stroiczkę. Za tym pierwszym przemawiała
dodatkowo fiszka ze słownika Lindego, który pod hasłem „car” podawał
kilka odpowiadających tej nazwie roślin: podbiał, lepiężnik i tojad.
Repecki w notatkach zawarł jednak uwagę, że być może Mickiewicz, sam nie
będąc pewny, o który kwiat chodzi, scalił dwie rośliny w jedną. Hipoteza ta była
tym prawdopodobniejsza, że według zebranych przez profesora informacji
żaden rosnący nad Świtezią kwiat nie odpowiada w całości roślinie nazywanej
przez Mickiewicza „carem”.
Repecki zabrał się również za analizę treści i formy modlitwy córki Tuhana.
Podzielił ją na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała trzy wersy:
Panie, zawołam, nad pany:
Jeśli nie możem ujść nieprzyjaciela,
O śmierć błagamy u Ciebie.

Postawiony tu warunek („jeśli”) najwyraźniej został spełniony.
Źródła historyczne donoszą, że rzeczywiście wspominany w balladzie Mendog,
litewski władca, który w XIII wieku zjednoczył księstwa plemienne, naznaczył
na Rusi Czarnej siedzibę w Nowogródku, gdzie w roku 1251 był koronowany.
Wtedy też terytorium Mendoga zostało napadnięte przez Towciwiłła, księcia
połockiego. O oblężeniu z 1251 roku wiadomo było, że w tym czasie litewski
książę schronił się w twierdzy o nazwie Woruta. Takie miasto nigdy nie zostało
jednak odnalezione i niektórzy filologowie wysunęli hipotezę, że „Voruta” to po
prostu zamek. To założenie przyjął również Repecki. Dzięki temu opisywany
w balladzie atak „Cara z Rusi” mógł odbyć się faktycznie w 1251 roku i dotyczyć
oblężenia Nowogródka. Jeśli tak, to pobliski tatarski wódz (tuhan) rzeczywiście
mógł przyjść w sukurs swemu seniorowi. W tym czasie domniemane miasto
Świteź pozostało bez obrony wojskowej i stanowiło łatwy cel dla najeźdźców.
Druga część wypowiedzi świteskiej dziewicy wyraża życzenie:
Niechaj nas lepiej twój piorun wystrzela
Lub żywych ziemia pogrzebie.

Repecki uważał, że jeśli zostało ono wypowiedziane z odpowiednią intencją
i w odpowiedniej sytuacji (a zakładał, że tak właśnie było), to faktycznie
wywołało pożądany skutek. Według Mickiewiczowskiego podania osada została
napadnięta, a pozostali w niej kobiety, dzieci i starcy wezwali na pomoc Boga,
który zawalił miasto. W samym błaganiu nie ma jednak wzmianki o zamianie
w trujące kwiaty i to stanowiło dla Repeckiego zagwozdkę, której nie umiał
rozszyfrować. W tym bowiem upatrywał sedno domniemanej klątwy – nie
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w samym zawaleniu i zatopieniu miasta, ale właśnie w konsekwencji tego,
że mieszkańcy Świtezi zostali przemienieni w trujące kwiaty, a ich dusze nie
mogły zaznać spokoju. Profesor zastanawiał się, czy klątwa składała się z kolejnej
części, która zawierała życzenie zemsty na wrogu, czy też wspominana wcześniej
w balladzie wypowiedź tłumu („Przeklęty będzie, kto się nie dobije!”) stała
się niechcianym i przypadkowym dodatkiem, który poskutkował przemianą
w śmiercionośne rośliny.
Ostatni element mozaiki notatek na biurku stanowił kalendarz na bieżący
rok. Kosma pociągnął za wstążkową zakładkę i otworzył książkę. Pod datą
1 lipca rozpisano plan podróży do Białorusi.
– Dobrze, profesorze – mruknął do siebie Kosma, zamykając kalendarz. –
Pojadę nad Świteź.
Czuł moralny przymus wypełnienia woli Repeckiego. Być może to naturalna
część przepracowywania żałoby po zmarłym? Tak uznał. Choć istnienie klątw
uważał za absurdalne, to jednak postanowił na chwilę zagłuszyć rozsądek
i odbyć podróż za zmarłego promotora. Miał poczucie, że tak wypada, że tak
trzeba. Inaczej nie dałoby mu to spokoju. Pojedzie do Białorusi, stanie nad
jeziorem, uda, że to wszystko ma sens, może nawet zmówi pacierz za Repeckiego
i wróci spokojnie do Krakowa. W ten sposób uciszy ten wewnętrzny głos, który
nakazywał mu spłacić dług u profesora, który – bądź co bądź – zapisał mu
mieszkanie w centrum miasta.
Koniec roku szkolnego miał nastać za dwa tygodnie. W tym czasie Kosma
zdążyłby dopiąć wszystkie formalności związane z wyjazdem. Paszport miał
ważny, potrzebował tylko wizy i ubezpieczenia oraz urlopu.
***
Rok szkolny zakończył się w środę przed Bożym Ciałem. Kosma wracał ze
szkoły, niosąc upominki od uczniów. Nauczycielem był wymagającym, ale wbrew
pozorom lubianym. W tym roku miał przerwę od wychowawstwa i bardzo się
z tego cieszył, ponieważ obciążenie tyloma biurokratycznymi obowiązkami
to żadna przyjemność. Następny rok szkolny zapowiadał się ciężko, jako że
od września równolegle miały wejść dwa roczniki nowych uczniów. Ale to
nie zaprzątało na razie głowy Kosmy. Narastały w nim jednocześnie niepokój
i ekscytacja związane z planowanym wyjazdem do Białorusi.
Ostatni tydzień czerwca minął bez zakłóceń. Kosma raz po raz analizował
w tym czasie plan podróży, po raz enty czytał notatki Repeckiego, pakował
się, rozpakowywał i pakował ponownie. W końcu w poniedziałkowy
poranek wrzucił laptop, duży turystyczny plecak górski oraz drugi, mniejszy
(szary z charakterystycznym logiem z liskiem), w którym miał część profesorskich
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analiz, do bagażnika samochodu, udał się na stację benzynową, zatankował do
pełna i ruszył na północ Polski.
Planował wyjechać o ósmej rano, ale jak zawsze złapał półgodzinne
opóźnienie. Trudno, postara się nadrobić w trasie. Włączył Google Maps oraz
audiobook ze Storytel i podążał za wskazówkami nawigacji. Ruch był całkiem
spory – w końcu zaczęły się wakacje. Do Warszawy jechało się kiepsko, ale przez
samą stolicę przemknął sprawnie. Stamtąd pozostały mu już tylko dwie godziny
drogi na Podlasie.
O godzinie piętnastej zaparkował samochód na Botanicznej przy Urzędzie
Marszałkowskim i udał się na obiad do pobliskiej restauracji. Najedzony wsiadł
z powrotem do samochodu, zatankował znów do pełna, wziął kawę na wynos,
gotową kanapkę i ruszył w dalszą drogę. Z opóźnieniem, które złapał, liczył,
że do Nowogródka dotrze na dziewiętnastą trzydzieści.
Ta część drogi była znacznie przyjemniejsza. Ze względu na niewielki
ruch przejazd przez granicę odbył się bardzo sprawnie, a białoruskie drogi
nie odstawały jakością znacząco od tych ze wschodnich rejonów Polski.
Do nowogródzkiego hotelu przy ulicy Pocztowej dotarł pięć minut przed
planowanym przyjazdem. Zameldował się, wypakował i rzucił się na łóżko.
Do zachodu słońca wciąż pozostało jakieś półtorej godziny, ale Kosma nie miał
już chęci na podejmowanie żadnej aktywności tego dnia. Bolały go plecy, kark
i oczy. Otworzył trójkątną kanapkę zakupioną jeszcze w Białymstoku, połączył
się z Wi-Fi, napisał parę wiadomości o treści „Jestem na miejscu, idę spać”, wziął
prysznic i ułożył się do snu.
– Jutro na spokojnie wszystko sobie ogarnę – ziewając, powiedział do siebie,
jakby chciał się usprawiedliwić, że nie ma dziś już na nic ani siły, ani ochoty.
Nikt nie znał prawdziwego celu podróży Kosmy do Białorusi. Wszystkim
naokoło tłumaczył, że musi odpocząć od ludzi, więc jedzie na parę dni sam do
Nowogródka, żeby pozwiedzać rodzinne strony Mickiewicza. Właściwie była to
w znacznej mierze prawda. Planował porobić dużo zdjęć z wyjazdu, żeby przy
okazji omawiania utworów wieszcza wzbogacić lekcje materiałami własnymi
z podróży. Tylko on miał dostęp do ukrytej w głębi duszy chęci wypełnienia,
jak to sobie tłumaczył, ostatniej woli Repeckiego. Z nikim nie dzielił się wiedzą
zdobytą z dziwacznych zapisków profesora. Tak naprawdę przecież uważał,
że to bzdury.
Następny dzień rozpoczął późno, dopiero po dziewiątej. Opłukał się zimną
wodą, założył soczewki, wdział lniane spodnie i koszulę, wziął szary plecak
z notatkami, po czym wyszedł z hotelu.
Najpierw
udał
się
do
kawiarni
w
budynku
Muzeum
Historyczno-Krajoznawczego. Zamówił kawę Adama Mickiewicza i pirog
z ricottą. Posiliwszy się, wykupił wstęp do części ekspozycyjnej. Uznał,
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że obejrzenie wystawy o historii Nowogródka od zarania dziejów do połowy
XX wieku przyda się na początek. Wziął audioprzewodnik w języku angielskim
i rozpoczął zwiedzanie.
Skończył przed południem, a ponieważ nie był jeszcze głodny, udał się do
muzeum-domu Adama Mickiewicza. Wszystkie obrazy z utworów wieszcza
stały się tam żywsze, barwniejsze, rzeczywiście czuć było, że Nowogródek jest
przepełniony jakąś poetycką energią romantycznego pisarza. Kosma narobił
telefonem zdjęć, czemu się tylko dało. W końcu poczuł głód i poszedł na obiad
do knajpy „Świteź”.
Posilony udał się na spacer po mieście. Ruszył w stronę wzgórza, na którym
pozostały ruiny zamku Mendoga. Ponieważ wcześniej widział w muzeum
makiety miasta, oczyma wyobraźni łatwo przyszło ujrzeć twierdzę. Poszwendał
się trochę po wyobrażonym dziedzińcu zamkowym, a następnie zszedł w stronę
pomnika Adama Mickiewicza. Skręcił przy nim i ruszył na kopiec. Stamtąd
udał się do miejskiego parku, gdzie usiadł, zapalił iqosa i odpoczął. Napawał się
spokojem, szumem drzew, oczami chłonął otaczającą go zieleń. Po półgodzinnym
odpoczynku wstał i skierował się do ostatniego punktu, który chciał tego dnia
odwiedzić – na Górę Mendoga, kopiec, pod którym zgodnie z legendą pochowany
został litewski książę wraz ze swoim złotym tronem.
Było już po osiemnastej i Kosma uznał, że czas wrócić do hotelowego p
 okoju
i przygotować się do wyprawy nad Świteź. Przepakował plecak, zszedł do
samochodu i ruszył w stronę drogi P5.
Już po paru kilometrach od miasta wjechał do lasu. Po drodze minął
Zubkowo, wspominane w Panu Tadeuszu, a następnie skręcił na Czombrów,
o którym wielu badaczy sądziło, że stanowił pierwowzór Mickiewiczowskiego
Soplicowa. Zaparkował auto, wysiadł, przeszedł się po czombrowskim parku,
porobił zdjęcia i ruszył dalej w stronę jeziora.
Minąwszy linię okolicznego boru, zrozumiał, co poeta miał na myśli, pisząc:
Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
By się przypatrzyć jezioru.

Rzeczywiście widok już tu zapierał dech w piersiach, a dalej mogło być już
t ylko piękniej. Po paru minutach dotarł do brzegu jeziora, zaparkował samochód
i wyszedł na przechadzkę.
Jezioro nie było duże. Według informacji, które Kosma znalazł, jego obwód
wynosił cztery i pół kilometra. Wokół brzegu las się przerzedzał, więc dało się
obejść akwen dookoła.
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Woda Świtezi była krystalicznie czysta. Mężczyzna postanowił zostać nad
jeziorem do nocy, żeby zweryfikować słowa wieszcza, który twierdził, że na tafli
obijają się gwiazdy i księżyc.
W miarę jak wędrował wokół zbiornika wodnego, coraz bardziej
nabierał ochoty, aby do niego wejść i popływać. Postanowił zrobić to przy
zachodzącym słońcu.
Las i krajobraz zmieniały się co kilkadziesiąt metrów. Z bagiennej okolicy
przechodził w gęsty świerkowy bór, potem rozrzedzał się na sosnowy zagajnik,
by znów zgęstnieć w starej dębinie.
Gdy Kosma przemierzał kolejną bagienną część kniei, nagle dostrzegł kępy
tojadu rosnącego niedaleko linii drzew. Rozejrzał się nerwowo dookoła. Nikogo
nie było. Jakby wiedziony nie swoją, lecz czyjąś inną wolą, schylił się i delikatnie
urwał kilka kwiatów. Otworzył plecak i schował do niego trujące ziele. Z jednej
strony gryzło go sumienie, że zniszczył roślinę w chronionym lesie, z drugiej –
jakieś niewyjaśnione pragnienie ciągnęło go do tego czynu. Dla własnego spokoju postanowił na razie o tym nie myśleć.
Obejście jeziora zajęło Kosmie półtorej godziny. Choć ścieżka biegła
niewysokim wałem, droga nie była zupełnie łatwa. Zresztą nigdzie mu się
nie spieszyło. Upajał się widokiem jeziora, przystawał, robił zdjęcia, chłonął
przyrodę całym sobą.
Powoli zaczęło się ściemniać. Kosma przebrał się w kąpielówki i wszedł do
wody. Długo musiał iść mulistym brzegiem, by wreszcie dotrzeć do miejsca,
w którym można popływać. Woda była przyjemnie chłodna, słońce zeszło już
poniżej poziomu koron drzew, a jego ciepłe światło bajecznie rozprowadzało się
po tafli jeziora.
Pływał niespiesznie. W pewnym momencie zbliżył się do brzegu na tyle,
że znów mógł stanąć na nogi. Nie wiedział, czy to zrządzenie losu go tu
przygnało, czy też ta wewnętrzna dziwna siła, którą poczuł, gdy zrywał
tojad, w każdym razie gdy się zatrzymał, spostrzegł, że dookoła niego rośnie
osławiona stroiczka. Zbliżył się do kępy kwiatów, by się im dokładniej przyjrzeć.
Było w nich coś hipnotyzującego. Czuł, że najeźdźcy z ballady rzeczywiście mogli
ulec niezwykłemu widokowi kwiatów i sięgnąć po nie, by przyozdobić sobie
hełmy. Kosma również wyciągnął dłoń w stronę rośliny i zerwał kilka łodyg.
Gdy to zrobił, opamiętał się i rozejrzał. Teraz też nikogo nie było w pobliżu.
Czyniąc sobie kolejny raz wymówki, zaczął płynąć do miejsca, w którym
zostawił plecak i ręcznik. Wyszedł na brzeg, wytarł się, przebrał i schował
lobelię do plecaka.
Zaszło już słońce i temperatura powietrza zaczęła spadać. Kosma rozłożył na
ziemi koc, narzucił na siebie polar i kontemplował widok, który miał przed sobą.
Po jakimś czasie wyciągnął z plecaka notatki i zaczął je ponownie przeglądać,
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korzystając z tego, że wciąż jeszcze było jasno.
Profesor Repecki wyraźnie zaznaczył, że należało „poznać istotę klątwy,
zrozumieć jej sens i uwierzyć w jej autentyczność”. Kosma pogrążył się
w myślach. Poeta napisał, że białawe kwiaty to „małżonki i córki Świtezi”,
ale co w takim razie z małymi chłopcami i starcami? Nagle jego wzrok padł na
wystający z plecaka dzwoneczek tojadu. Czyżby mężczyźni, którzy pozostali
w mieście, zostali przemienieni w inne zioła? Może badacze nie umieli
dokładnie określić, czym są owe „cary” z ballady, ponieważ chodziło o więcej
niż jedno zioło, tylko w poetyckim opisie owe rośliny zlały się w jedną?
A co stanowiło podstawę klątwy? Kobiety chciały popełnić samobójstwo –
to straszne wykroczenie przeciwko chrześcijańskiemu systemowi wartości.
Córka Tuhana chciała uchronić od popełnienia tego grzechu poddanych,
błagając Boga o ratunek. To nie mogła być jednak podstawa klątwy. Ludność
Świtezi oddała kontrolę nad swym losem siłom nadprzyrodzonym. Tuhanówna
prosiła o ochronę ich cnoty, pragnęła ocalić kobiety przed gwałtem i rzezią.
Nie prosiła o przemianę w trujące kwiaty, nie zależało jej na zgładzeniu wroga.
Metamorfoza stała się czymś, czego nie planowała w swojej modlitwie.
Musiała istnieć inna motywacja przekleństwa. Wojownicy „Cara z Rusi”
napadli na bezbronną osadę. To był straszny czyn, którego nie dało się
usprawiedliwić niczym. Usprawiedliwić… Kosma zatrzymał się na chwilę przy
tym słowie. Sprawiedliwość. Niesprawiedliwość. Wydawało mu się, że rozgryzł
profesorską zagadkę.
W filozofii często odróżniano wojny sprawiedliwe od niesprawiedliwych.
Myśliciele na przestrzeni wieków różnie je definiowali, ale jeden fakt pozostawał
niepodważalny. Wojna niesprawiedliwa to wojna agresywna, bezprawna, której
celem ataku jest ludność cywilna. To właśnie stało się w tym miejscu.
Ale niesprawiedliwość sięga w tej historii głębiej – Kosma ciągnął swoje
rozważania. Kobiety, dzieci i starcy zostali przemienieni w trujące rośliny,
a napastnicy pali ofiarą własnej pychy i chciwości, bo zerwali kwiaty,
aby przyozdobić swoje hełmy. I na tym mogłoby się skończyć, ale z ballady
wynika coś innego. Dusze mieszkańców Świtezi nadal gdzieś tu są, nadal się
błąkają, zostały uwięzione w stroiczkach i tojadach. To też jest niesprawiedliwe.
Chcąc uchronić się od gwałtu, przemocy i niechybnej śmierci z rąk nieprzyjaciela,
córka Tuhana sięgnęła po jedyny środek, jaki miała dostępny – modlitwę.
Ktokolwiek na nią odpowiedział, ukarał „małżonki i córki Świtezi” – być może
dlatego, że wcześniej chciały same odebrać sobie życie? W każdym razie kobiety
nie odpowiedziały agresją na napaść wojska. Chciały tylko umrzeć niezhańbione.
Ale coś poszło nie tak i utknęły, na zawsze zawieszone między życiem i śmiercią.
Jedynym ratunkiem dla tych umęczonych dusz jest oddanie im sprawiedliwości.
Kosma czuł, że ta ziemia jest przepełniona agresją i gniewem, przesycona
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historiami wojen zaborczych, najeźdźczych. Dotyczyło to nie tylko wydarzeń ze
Świtezi, ale też ostatniego zajazdu z Pana Tadeusza czy – trzymając się bardziej
rzeczywistości – II wojny światowej i jej konsekwencji w postaci Związku
Radzieckiego. Nagle wszystko w umyśle Kosmy nabrało głębokiego sensu.
***
Trwał nów, więc w tafli jeziora odbijały się tylko migocące na niebie gwiazdy.
Dwudziestoparoletni mężczyzna siedział na brzegu jeziora w lnianej koszuli,
lnianych spodniach i czarnym polarze. W okolicy nie było nikogo więcej.
Na gałęzi starego dębu spoczęła sowa. Czyściła pióra.
Kosma poczuł głęboką żałość wobec legendarnych mieszkańców zatopionego
miasta. Chciał oddać cześć zarówno im, jak i profesorowi Repeckiemu,
który w jakiś pokrętny sposób doprowadził byłego studenta do wyjazdu nad
Świteź. Choć początkowo sytuacja wydawała się dziwna, może nawet śmieszna,
teraz były student czuł do profesora ogromną wdzięczność. Wdzięczność za
to, że znalazł się nad tym cichym, spokojnym jeziorem, z dala od wszystkich
spraw bieżących, od trudów codzienności. Duchowo wszedł w rzeczywistość
ballady, dał się ponieść poetyckim opisom i niesamowitemu widokowi,
który w bezksiężycową noc rozciągał się przed nim.
W plecaku miał wspominane w analizie Repeckiego rośliny – tojad i stroiczkę.
Postanowił upleć z nich wianek, jak to zrobili żołnierze w balladzie, i puścić go
po wodzie na znak symbolicznego pożegnania z profesorem.
Gdy biało-fioletowy wieniec był już gotowy, Kosma ściągnął polar i buty,
po czym ruszył w stronę jeziora. Kroczył po piaszczystym dnie, aż dotarł do
miejsca, w którym powierzchnia wody znajdowała się na wysokości jego mostka.
Siedząca na dębie sowa spojrzała na stojącego w jeziorze mężczyznę.
Puścił po wodzie wianek z kwiatów i stanowczym, zdecydowanym, ale spokojnym
głosem coś powiedział. Potem stał przez chwilę, patrząc na oddalające się od
niego zioła. Fale delikatnie opływały ciało mężczyzny. Sowa oderwała wzrok od
niecodziennego widoku i zaczęła przeczesywać okolice brzegu w poszukiwaniu
zdobyczy. Noc trwała dalej, było głucho, spokojnie, cicho i ciemno. Jak to
nad Świtezią.
Kosma poczuł jakąś tajemniczą satysfakcję z wykonanych czynności. Zaczął
się odwracać w stronę brzegu i nagle zamarł w pół ruchu.
Ogarnęła go obezwładniająca fala uczuć: wdzięczności, żalu, smutku,
rozpaczy, gniewu i lęku. Kolejne emocje galopowały, nie – cwałowały przez
duszę Kosmy, tratując wszystko, co spotkały na swojej drodze. Targany
tymi uczuciami, nie wiedział, co ma ze sobą zrobić i skąd one się wzięły.
Choć niczego naokoło nie widział, miał wrażenie, że jezioro opuszczają
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s etki ludzkich istnień, zaklętych przed wiekami w tafli Świtezi. Mimo iż nie
towarzyszyły temu niesamowite zjawiska pogodowe, woda wcale nie burzyła
się i nie wzdymała, mężczyzna czuł, jak dusze ludzkie opuszczają ten świat
i przenikają do innej rzeczywistości przez szczelinę, którą sam otworzył.
Czy były to inne światy, czy inne aspekty tego samego – nie wiedział, nie był
w stanie objąć tego rozumem. Kolejne byty przepływały przez jaźń Kosmy,
zatrzymywały się w niej na moment, zostawiały cząstkę siebie w postaci jakiejś
dominującej emocji, ale niemal natychmiast były wypierane przez następną
falę dusz.
Jak długo to trwało – Kosma nie miał pojęcia. Zdawało mu się, że co najmniej
całą noc, a może nawet całe dnie, tygodnie lub lata. Poczucie czasu zupełnie
zanikło, zgłuszone przez XIII-wiecznych mieszkańców Świtezi wędrujących
wreszcie do jakiejś sobie tylko znanej krainy pokoju. Kosma czuł okropieństwo
sytuacji, która ich zastała. Oczyma wyobraźni widział zbliżające się oddziały
nieprzyjaciela, widział migotliwe światła pochodni, gotowych podpalić osmolone
strzały, które miały wzniecić pożar w mieście. Widział popłoch mieszkańców,
słyszał ich krzyki. Wreszcie skupił wzrok na stojącej w środku jego pola
widzenia dziewczynie. Była spokojna. Wniosła ręce ku niebu i poruszyła ustami.
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Kosma nie dosłyszał jej słów, zostały zagłuszone przez nieartykułowane krzyki
rozszalałego tłumu. Nagle poczuł, jakby pod jego stopami osuwała się ziemia.
Uczucie spadania, jak we śnie, wytrąciło go z retrokognicyjnej wizji.
Zorientował się, że burza emocji, którą odczuwał, minęła. Pozostało tylko błogie
wrażenie, jakby po wypowiedzeniu słów: „Wojna zabrała nam spokój i porządek,
który ty nareszcie nam przywróciłeś”. Ruszył w stronę pozostawionych na
brzegu rzeczy.
Spostrzegłszy nagły ruch na jeziorze, sowa zerwała się do lotu. Była tak
skupiona na poszukiwaniach pożywienia, że zupełnie zapomniała o człowieku,
który na kilkadziesiąt uderzeń serca zamarł wśród wód. Dopiero gdy znów
gwałtownie ruszył w stronę brzegu, ptak zwrócił na niego uwagę i, spłoszony,
odleciał na inne drzewo.
***
Kosma był przemoczony. Ręcznik, którego używał wcześniej do kąpieli,
zdążył już trochę przeschnąć, ale ubranie pozostawało mokre. Trudno. Wytarł
tylko krótkie włosy i powierzchownie osuszył się ze ściekającej wody, spakował
rzeczy do plecaka i spojrzał na telefon. Była północ. Odblokował ekran i napisał
krótką wiadomość: „Mój pobyt w Białorusi się trochę przedłuży. Okazuje się,
że mam tu co robić. Wrócę dopiero w weekend”.
Podniósł rzeczy z ziemi i poszedł do auta. Odpalił silnik i ruszył w stronę
Nowogródka. W ogóle nie chciało mu się spać. Miał wrażenie, że właśnie odkrył
– jak Krzysztof Kolumb – nowy ląd. Poczuł ogromną potrzebę, aby go zbadać.
Jadąc do hotelu, przypominał sobie wszystkie spotkania z profesorem Repeckim.
Rozsypana mozaika obrazów z przeszłości zaczęła powoli układać się w jasną,
klarowną całość. Kosma miał poczucie, że odpowiedzi na jego wszystkie pytania
są właśnie w tych minionych spotkaniach ze zmarłym ukochanym profesorem.
Musiał sobie tylko je spokojnie przypomnieć. I działać dalej. Rzeczywiście,
było jeszcze tyle do zrobienia.

Opis Autora
Urodzony w 1990 roku w Zakopanem, od 2009 roku mieszka w Krakowie; polonista,
muzyk, aktor Teatru Loch Camelot, właściciel marki Gabinet Humanistyczny. Interesuje
się językoznawstwem (zwłaszcza językami klasycznymi i słowiańskimi), chóralistyką
oraz teatrem. Na co dzień pracuje dla wydawnictwa medycznego, po godzinach prowadzi
warsztaty pisania dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wieczorami zajmuje się
muzyką. Guślarz jest jego debiutem literackim.
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