Audiodeskrypcja okładki dla osób niewidomych
Okładka surrealistyczna. Na pierwszym planie widzimy twarz starszego,
ogolonego mężczyzny o ziemistej cerze. Padają na nią dwa różne źrodła światła.
Od prawej fioletowe, a z lewej jadowicie zielone. Mężczyzna ma zamknięte oczy.
Pod oczyma, prawe oko oraz na czole widać ślady pęknięć, niczym wysuszona
ziemia. Czubek głowy jest rozbity, a jego kawałki razem z włosami unoszą się
w powietrzu. Z dziury w głowie wynużają się dwa sine języki, ludzkie oko na
pajęczych nogach, świersz z ludzkim okiem na środku ciała oraz dwa zęby,
których korzenie przypominają macki. Przy prawym uchu jest dziura, w której
widać dwa czerwone punkciki. Z lewego ucha wystają pajęcze nogi.
Tło jest ciemne, przypominające wnętrze mięsistego organu.
W górnej części okładki, pośrodku, znajduje się tytuł czasopisma „Magazyn
Biały Kruk”, ISSN 2544-6304 oraz numer 20 kwiecień - lipiec 2022. Tuż pod nim
znajduje się słowo “Wywiad - Karolina Żuk-Wieczorkiewicz”
W lewym rogu mieści się lista utworów. Lista znajduje się w spisie treści na
następnej stronie.
W lewym dolnym rogu figuruje logo wydawcy z nazwą w kolorze czarnym
z białym konturem. Koło w kolorze niebieskiego, rozgwieżdżonego nieba,
z białym krukiem pośrodku i czerwonym zarysem księżyca. Pod logo widnieje
napis Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk.
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Na bogów. Przyznam Wam, że spoglądam na okrągłą dwudziestkę na okładce
i nie mogę uwierzyć. Dwudziesty numer to zarazem piąta rocznica istnienia
naszego magazynu. Kiedy ten czas minął? Nie mam pojęcia. Ale wiele rzeczy
się zmieniło, zarówno sam „Biały Kruk”, jak i fandom. W zespole redakcyjnym
pojawili się nowi ludzie, niektórzy z różnych powodów odeszli. Norma. Jednak
z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim byłym i obecnym członkom
redakcji, czytelnikom i autorom. Bez Was nie byłoby w ogóle „Białego Kruka”.
Przechodząc dalej, ten numer zatytułowaliśmy Kiedy umysł śpi, budzą się
demony, by opowiedzieć Wam o chorobach i problemach psychicznych.
Chcieliśmy w ten sposób dołożyć cegiełkę do zrozumienia, czym one są.
Pozwolić również autorom zagłębić się bardziej w motywy szaleństwa, depresji
i nie tylko, które są od dawna wykorzystywane w literaturze, ale bardzo
często ograniczane do stereotypów. Chcieliśmy tym numerem przełamać owe
stereotypy i pokazać, że nie należy się ich bać, a zarazem powiedzieć osobom,
które się z nimi zmagają, że nie są sami.
W numerze dwudziestym „Białego Kruka” znajdziecie osiem
opowiadań, w tym jedno z naszej „listy rezerwowej”. Trzy drabble z konkursu,
który zorganizowaliśmy wraz z Samowydawcy.pl z okazji publikacji ich antologii
Własna ścieżka. A na sam koniec – wiersz, który warto przeczytać. Dalej między
innymi polecam wywiad z Katarzyną Żuk-Wieczorkiewicz, autorką powieści
Patrycjuszka. Nie zabraknie kolejnych przygód Lisioła w Lisioł Gościnnie,
zajrzycie za Horyzont Zdarzeń fantastyki Jakuba Węgrzynowskiego, a także
poznacie naszego nowego autora publicystyki, czyli Michała Karpińskiego i jego
tekst Fantastyka na kozetce.
Po raz czwarty zaś chciałbym podziękować Kosmie Woźniarskiemu
za stworzenie niezwykle niesamowitej ilustracji na okładkę. Za każdym razem
gdy widzę jego prace, zapiera mi dech.

W imieniu redakcji „Białego Kruka” życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski

2



WYWIAD

Wywiad
z
Karoliną
Żuk-Wieczorkiewicz
Biały Kruk: Cieszymy się, że udzieliłaś nam wywiadu. W Kruku zawsze
ciekawi nas, jak wyglądały czytelnicze początki pisarzy i autorów. A jak u Ciebie,
Karolino? Jakie były Twoje pierwsze lektury, a potem, i jak kształtował się
Twój gust czytelniczy? Jakie książki mogłabyś zaliczyć do swoich ulubionych?
Karolina Żuk-Wieczorkiewicz: Początki mojego czytelnictwa giną
w pomroce dziejów, choć pamiętam, że zawsze lubiłam opowieści o zwierzętach
lub z ich znacznym udziałem. Natomiast do fantastyki przekonał mnie brat.
Dzięki niemu poznałam Smoka i Jerzego Gordona R. Dicksona, Jednym zaklęciem
Lawrence’a Watt-Evansa, Grę Endera Orsona Scotta Carda czy Ziemiomorze
Ursuli Le Guin. Potem zaś porwał mnie Wiedźmin Sapkowskiego i… przepadłam.
W tej chwili (ze względu na ograniczone zasoby czasowe) czytam głównie
fantasy. Aktualnie numerem jeden jest dla mnie Robert M. Wegner i jego cykl
o Meekhanie.
BK: Opowiedz nam, proszę, o swojej pisarskiej drodze przed wydaniem
 atrycjuszki, czyli Twojej debiutanckiej powieści. Kiedy zaczęłaś pisać,
P
publikowałaś gdzieś wcześniej albo chociaż próbowałaś?
KŻW: Wszystko przez polonistkę – najcudowniejszą we wszechświecie
Ewę Radziwinowicz. Gdy miałam 10 lat, zadała nam kreatywne zadanie
domowe: stworzyć baśń. Nie tylko ją napisać: mieliśmy zrobić książeczkę, najlepiej z ilustracjami. W tej chwili myślę o niej jako o mojej pierwszej książce
w self-publishingu. Potem pani Ewa zgłosiła tę moją baśń na konkurs literacki
„O różę Małego Księcia”. Zajęła I miejsce. Wtedy pomyślałam, że z tego mojego
pisania może być coś więcej. Nawiasem mówiąc, właśnie w mojej pierwszej
dziecięcej baśni zaczęły powstawać zręby mojego uniwersum, choć obecny
świat Avaroth w tej chwili nie przypomina pierwotnej koncepcji.
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BK: Kiedy przyszedł pomysł na napisanie Patrycjuszki? Pomysł od dawna był
w Tobie czy może rodził się powoli? Jak u Ciebie wyglądał proces pisania?
KŻW: Patrycjuszka jest efektem zwolnienia lekarskiego. By umilić sobie czas,
postanowiłam napisać taką lekką opowiastkę fantasy, ot, kolejne opowiadanie
do szuflady. W sumie zaczęło się od pomysłu na bohaterów. Napisałam jedną
scenę (ze środka), potem kolejną, zaczęłam dodawać kolejne wątki i postacie,
by nieco urozmaicić fabułę… i po 3 latach skończyłam z tomiszczem, które
prosiło się o podzielenie na trzy. Natomiast w samym procesie pisania pomógł
mi mój betaczytelnik (później także redaktor) Piotr Wiśniewski. Konieczność
oddawania kolejnych rozdziałów zmusiła mnie do systematycznej pracy
i trzymania się w ryzach.
BK: Patrycjuszce łatwo nadać łatkę romansu fantastycznego, ale posiada
również bogatą i konsekwentną warstwę political fiction, co sprawia, że całość
nabiera smaku dzięki intrygom. To był celowy zabieg, by nie tylko stworzyć
więcej warstw powieści, ale zarazem zainteresować czytelnika, który szuka
czegoś innego niż romans?
KŻW: Myślę, że kolejne warstwy były konsekwencją decyzji, by jednak
wyjść z szuflady i stworzyć pełnoprawną powieść, a nie opowiastkę,
którą przeczyta może kilka najbliższych osób. Wtedy zaczęłam drążyć głębiej:
przede wszystkim motywacje bohaterów (nie tylko pierwszoplanowych)
i przyczyny ich zachowania w szerszym kontekście, także politycznym czy
społecznym. Często piszę o tym, że bardziej odkrywam swój świat, niż go
tworzę. Tak było i tym razem. Oczywiście chciałam też, by Patrycjuszka
trafiła do szerszego grona Czytelników niż tylko miłośniczek/miłośników
fantastycznych romansów. Owszem, taki wątek w Patrycjuszce jest (choć według
dotychczasowych Czytelniczek – i Czytelników – dobrze poprowadzony) i lojalnie
o tym uprzedzam. Natomiast priorytetem była dla mnie „zasadność fabularna”.
Każdy wątek w książce ma znaczenie, choć nie wszystko wyjaśnia się w I tomie.
BK: W Patrycjuszce mamy całą plejadę bohaterów. Eurein Tessaro, córka
bogatego kupca, przywołuje trochę na myśl pannę z dobrego domu z Hanzy
lub Wenecji. Poza tym Avero an Daar, najemnik i mieszaniec (powiedzmy,
że coś w rodzaju półelfa), z którym to wspomniana Eurein będzie zmuszona
podróżować. Ale wydaje mi się, że najważniejszy wśród nich jest żmijun!
Możesz w paru słowach o nich opowiedzieć? Zwłaszcza o tym ostatnim?
KŻW: Eurein to bohaterka, która na początku trochę irytuje swoim „patrycjuszowskim” zachowaniem: rozpieszczona, nieco naiwna, przywykła, że dostaje
to, czego chce. Jej zadaniem w powieści jest… dorosnąć. Pewne okoliczności
zmuszą ją do przyspieszenia tego procesu. Avero jest doświadczonym
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 ajemnikiem, pół-Amainem, niepozbawionym złośliwości i cynizmu.
n
Ma zasady, ale i mroczną stronę. Nie do końca lubię porównywanie
go z półelfem: elfy w wielu powieściach to rodzaj doskonałych istot stworzonych
przez bogów. Amainowie byli produktem selekcji i hodowli, która miała
stworzyć rasę „maszynek do zabijania” na potrzeby ówczesnych władców
świata. To dziedzictwo zapewnia Avero większą sprawność w boju, ale także
ułatwia komunikację ze żmijunem: jego zwierzęcym towarzyszem, a zarazem
najskuteczniejszą bronią. Sam pomysł stworzenia żmijuna był efektem potrzeby
wsparcia zdolności najemnika do radzenia sobie z większą liczbą przeciwników
naraz. Jednak w pewnym momencie ten mały skrzydlaty gad zaczął żyć własnym
życiem: to ulubieniec Czytelników, uroczy kompan, a przy tym niezawodny
obrońca. Chyba każdy z nas chciałby mieć takiego przy boku.
BK: Wiemy, że szykuje się kontynuacja Patrycjuszki. Możesz zdradzić
jakieś szczegóły?
KŻW: Patrycjuszka to trylogia. W pierwszej wersji w zasadzie jest już
napisana, jednak kolejne części wymagają jeszcze solidnej redakcji, zanim
zdecyduję się pokazać je Czytelnikom. Na razie mogę zdradzić podtytuł II tomu:
Jestem Tessaro. Będzie nieco więcej o antagonistach, pewnym cohrańskim
wodzu, pojawią się też nowe postacie. Postaram się również odsłonić trochę
więcej tajemnic świata Avaroth, by miłośnicy światotwórstwa mogli poczuć
się usatysfakcjonowani.
BK: Patrycjuszka jest okraszona masą ilustracji Twojego autorstwa.
Przyznam, że to zawsze zaskakuje, gdy autor powieści przejawia również
talenty graficzne. Gdzie nauczyłaś się tak rysować oraz jak wyglądały prace nad
konkretnymi ilustracjami do książki?
KŻW: Rysowałam od zawsze. W pewnym momencie, już po rozpoczęciu
pracy zawodowej, nadarzyła się możliwość uzupełnienia pasji wykształceniem
graficznym. To było duże wyzwanie w moim ówczesnym kontekście życiowym,
ale dałam radę. Natomiast prace nad ilustracjami do książki były mocno
rozciągnięte w czasie, głównie dlatego, że zmieniłam ich koncepcję na
„kreskowaną” (chodziło o techniczne kwestie związane z ograniczeniami druku
na papierze offsetowym). Poza tym wiele ilustracji stworzyłam w pierwszej
wersji w poziomie, tymczasem potrzebowałam… pionowych (ze względu na
układ książki).
BK: Jesteś kolejną autorką, która zdecydowała się na wydanie książki drogą
self-publishingu. Muszę przyznać, że to trend, który jest coraz częściej spotykany.
Dlaczego zdecydowałaś się na taki krok? Jak wyglądały przygotowania do
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 ydania przez Ciebie książki? W końcu jako self-publisherka miałaś nad
w
wszystkim kontrolę.
KŻW: O moich przygotowaniach do self-publishingu i błędach, jakie przy tej
okazji popełniłam, można by napisać osobną książkę. Kilka rzeczy zrobiłam nie
po kolei (np. recenzję wydawniczą po pierwszej redakcji), zaliczyłam niejedno
potknięcie i rozczarowanie, jednak mimo wszystko działałam dalej – na miarę
posiadanych zasobów czasowych i energetycznych. Powodem wyboru ścieżki
„samowydawcy” był fakt, że wiele prac w procesie wydawniczym potrafię
wykonać samodzielnie: choćby ilustracje, projekt okładki czy skład książki.
Moim marzeniem było wydanie książki jako maksymalnie autorskiego projektu
i uznałam, że wydawca mi tego nie zapewni. Najbardziej obawiałam się tej
„przedsiębiorczej” strony self-publishingu – dystrybucji, sprzedaży i promocji.
Wciąż mam wiele do nauczenia się na tym polu. Mimo wszystko nie żałuję
podjętej decyzji. Satysfakcja jest kolosalna, a wolność – bezcenna. Jak dla
Amainów. ;)
BK: Spotkać Cię również można na stoisku Samowydawców. Jak z Twojej
 erspektywy wygląda współpraca z nimi? Lubisz wyjeżdżać z nimi na
p
przeróżne targi?
KŻW: Samowydawcy tworzą niesamowity klimat i choćby dlatego wyjazdy
na targi z tą ekipą są przyjemnością. Z jednej strony jest nutka rywalizacji,
z drugiej – ogromne wzajemne wsparcie, np. poprzez polecanie książek
kolegów czy koleżanek z grupy. Finansowa opłacalność takich targów to osobna
kwestia. Na ten moment traktuję je bardziej jako inwestycję: możliwość poznania innych niezależnych autorów oraz przede wszystkim – szansę na wyjście
do Czytelników, zainteresowanie ich moim światem czy bohaterami. Jeśli
ktoś nawet nie kupi książki od razu, ale wejdzie na moją stronę i zachwyci się
opowieściami z Avaroth, jest duża szansa, że sięgnie po kolejne i poleci je innym.
BK: Co, Karolino, lubisz robić poza pisaniem i rysowaniem? Masz jeszcze
jakieś hobby?
KŻW: Lubię wędrować z rodziną po lasach i górach (tych przystosowanych
do możliwości mieszczucha) i wypić kawę w plenerze; szyć filcowe maskotki;
czytać; grać na gitarze. Kiedyś pisałam i komponowałam piosenki w stylu
ballady poetyckiej, ale ostatecznie wygrała proza i rysunki. :)
BK: Dziękujemy za wywiad!
KŻW: Również bardzo dziękuję. :)
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Fantastyka na kozetce
Michał Karpiński
Choroby psychiczne od niepamiętnych czasów przerażały i fascynowały.
Wraz z rozwojem medycyny stosunek do osób cierpiących na tego rodzaju
schorzenia diametralnie się zmienił. Otwarto szpitale psychiatryczne,
poradnie specjalistyczne i opracowano skuteczną farmakoterapię.
Ale czy zmienił się stosunek jednostki do takich osób? Sprawdźmy, jak do
tego tematu podchodzi szeroko pojęta fantastyka.

Zacznijmy od tego, że termin „choroba psychiczna” został ukuty w pierwszej
połowie XIX wieku. Wcześniej wszelkie dysfunkcje umysłowe nazywano po
prostu „szaleństwem”, a osoby na nie cierpiące „wariatami”. Dziś określenia
te nacechowane są pejoratywnie, jednak nazwa jednego z najpopularniejszych
motywów stosowanego w sztuce pozostała. Mam na myśli „motyw szaleństwa”.
W Słowniku języka polskiego PWN czytamy, że „wariat” to „osoba postępująca
nieobliczalnie lub bezsensownie”, a „szaleństwo” to „stan psychiczny człowieka
niepanującego nad sobą”. Dzięki tej definicji możemy łatwiej zrozumieć cel
używania tego motywu w powieściach, filmach, komiksach, grach wideo i wielu
innych utworach. Otóż jeśli postać postępuje nieobliczalnie i nie panuje nad
sobą, staje się świetnym materiałem na bohatera.
Gollum jest tajemniczy, ponieważ toczy z samym sobą burzliwe dyskusje
i w ich efekcie podejmuje decyzje, które mogą być brzemienne w skutkach
dla Froda i Sama. Jack w Lśnieniu jest groźny i widz wierzy, że mężczyzna jest
w stanie skrzywdzić swoją rodzinę, ponieważ „oszalał”. Jeffrey z Dwunastu małp
jest odpowiedzialny za rozprzestrzenienie się wirusa wyniszczającego ludzkość,
i nikogo nie dziwi, dlaczego to zrobił, bo kiedy pierwszy raz widzimy go na
ekranie, przebywa w zakładzie psychiatrycznym.
Naznaczenie bohatera chorobą umysłową, daje autorowi większe
pole manewru, ponieważ postać ta może zrobić więcej niż inny fikcyjny
charakter, a nawet jeśli fabuła skręci w zupełnie nieoczekiwaną stronę,
7

Fantastyka na kozetce
to historia wciąż jest wiarygodna. Jego nieobliczalność i bezwzględne
okrucieństwo również są usprawiedliwione, no bo przecież to „wariat”.
Często bohaterowie z zaburzeniami psychicznymi kształtują sposób
postrzegania takich osób przez społeczeństwo. Właśnie dlatego powinniśmy
mieć świadomość, że to, w jaki sposób są przedstawieni, nie zawsze jest zgodny
z rzeczywistością.
Przypomnijmy sobie Jokera z genialnym Joaquinem Phoeniksem.
Perfekcyjnie przedstawia proces zapadania w otchłań własnego umysłu
z powodu niezrozumienia i braku pomocy. Ukazanie tego jest bardzo
potrzebne, ponieważ właśnie przez zaniechanie osób trzecich choroba często
się pogłębia. Między innymi ten wątek sprawia, że Joker jest warty zobaczenia.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że ta produkcja, jak wiele innych tego typu,
utwierdza w odbiorcach pewien szkodliwy stereotyp. Otóż po raz kolejny osoba
chora psychicznie pokazana jest podczas popełniania przestępstw i dokonująca
aktów przemocy. Prawda jest jednak taka, że przestępstwa popełnione przez
takich ludzi stanowią w statystykach dosłownie ułamek. W rzeczywistości częściej
stają się ich ofiarami z powodu zagubienia w otaczającym ich świecie i znacznej
nieporadności. Warto o tym wiedzieć, zanim kogoś przedwcześnie ocenimy.
Nieufność do chorych umysłowo i ich dystansowanie ma swoje źródło
w budowanych przez lata stereotypach, co wiąże się z niekorzystnym
zjawiskiem. Otóż osoby zauważające u siebie niepokojące objawy, ze strachu
przed odtrąceniem przez rodzinę i przyjaciół, nie korzystają z pomocy
psychologów i terapeutów. Co często skutkuje progresją choroby, a przecież
dzisiejsza medycyna potrafi leczyć wiele przypadków.
Kolejnym i bardzo ciekawym przykładem próby oswojenia społeczeństwa
z tematem zaburzeń psychicznych jest gra wideo Hellblade: Senua’s Sacrifice
stworzona przez studio Ninja Theory. Na pierwszy rzut oka wydaje się zwykłą
przygodówką jakich wiele na rynku. Główną bohaterką jest tytułowa Senua,
która po drodze do uratowania swojego chłopaka z krainy umarłych, walczy
z wieloma przeciwnikami i wykonuje przeróżne zadania.
Wyjątkowość tej gry polega jednak na czymś więcej. Senua słyszy
głosy, które ją krytykują, wytykają błędy i wmawiają, że nie poradzi sobie
w osiągnięciu celu. Nawiedzają ją też przeróżne wizje. Aby przeżycia gracza
były bardziej wiarygodne, autorzy konsultowali się zarówno z lekarzami,
jak i z ich pacjentami cierpiącymi na podobne schorzenia co Senua. Rozgrywka
została zaprojektowana w taki sposób, by być, jak najbardziej immersyjna
i naprawdę przez chwilę możemy poczuć się prawie jak osoba walcząca
ze schizofrenią. Tylko że grę można wyłączyć w każdej chwili.
Po ukończeniu Hellblade: Senua’s Sacrifice łatwiej jest zrozumieć, że rada
typu „nie słuchaj tych głosów” jest, delikatnie mówiąc, niedorzeczna i potęguje
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u osoby chorej poczucie beznadziejności i niezrozumienia. Naprawdę polecam,
sprawdzenie jak przytłaczająca jest rozgrywka i jaki dyskomfort budzi.
A przecież to jest tylko gra. Uświadomiło mi to, że przeżywanie podobnych
sytuacji w rzeczywistości musi być naprawdę nie do zniesienia. Dlatego ważne
jest, aby umieć odpowiednio podejść do osób zmagających się z podobnymi
przypadłościami, bo nigdy nie wiadomo, kto został tym dotknięty.
Moim zdaniem świetnym przykładem traktowania osób cierpiących
na choroby psychiczne jest sposób, którym posługują się bohaterowie A.A.
Milne’a w stosunku do pewnego poczciwego osiołka. Oczywiście mam na myśli
Kłapouchego, który, jak wszystkim wiadomo, zmaga się ze stanami depresyjnymi.
Ale chciałbym się skupić przede wszystkim na mieszkańcach Stumilowego Lasu,
którzy nie klepią go po plecach i nie udzielają pustych rad takich jak „po prostu
się uśmiechnij”. Akceptują go takiego, jakim jest. Zapraszają do wspólnego
przeżywania przygód, nawet jeśli z początku odmawia. Odwiedzają go i chcą
z nim przebywać, mimo tego, że mają świadomość, jakie to dla niego trudne.
Tego właśnie Kłapouchy potrzebuje i dzięki chociażby próbie zrozumienia,
czuje się lepiej i nawet kilka razy zdarza mu się uśmiechnąć.
Chciałem tym artykułem, zwrócić uwagę na osoby, które cierpią często
w ukryciu, wstydząc się swojej przypadłości i często przez wiele lat zmagając się
z poczuciem niezrozumienia i wyobcowania. Zdaję sobie sprawę, że zrozumienie
chorych umysłowo nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że po przeczytaniu tego
tekstu spojrzycie inaczej na znanych już bohaterów, a tym samym przybliżycie
się choćby odrobinę do zrozumienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opis Autora
Urodzony w 1990 roku w Białymstoku, aktualnie mieszkający w Łodzi. Z zawodu
elektroradiolog, a z zamiłowania recenzent książek, autor artykułów i tekstów w większości
fantastycznych. Opowiadania publikował między innymi w antologii 24.02.2022 wydanej
przez Wydawnictwo IX. Fan szeroko pojętej fantastyki, a prywatnie mąż i ojciec dwóch
rozbrykanych chłopców.
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O nadzwyczajnych
wydarzeniach w
miejscowości Cukrówka
albo powieści kpiącej
Jakub Węgrzynowski
„Tak atypowe zjawisko pogodowe może zapowiadać tylko i wyłącznie
nadciągające katastrofy i nieszczęścia, bo raz nadpęknięte niebo z pewnością
pęknie ponownie. I to już na dobre” – ten cytat z książki Zimowla całkiem dobrze
wprowadza w nastrój tajemniczości, którym tętni pewne miasteczko.

Splot wydarzeń niczym gordyjski węzeł
Powieść opowiada o dziwach, które wydarzyły się w Cukrówce,
małej miejscowości położonej w Dolinie Zmornickiej. Fabułę przedstawia
główna bohaterka – bezimienna dziewczyna, jej jedynym opisem tożsamości
będzie uwaga, że to wnuczka towarzyszki Sareckiej. Młoda kobieta snuje
historie o swojej rodzinie i pewnym punkcie w czasie, w którym zbiegają się
linie rysowane w toku niechronologicznego biegu wydarzeń.
Pod kątem zastosowanej konwencji książkę można przypisać do wielu
nurtów: od prozy poetyckiej, przez realizm magiczny, surrealizm, do opowieści
kryminalnej. Ta zabawa gatunkowa wydaje się wieloznacznym dowcipem
autorki – raz śmieje się z uporządkowanej struktury krytycznoliterackiej,
kiedy indziej śmieje się z ludzkiego przypisywania nadprzyrodzonych znaczeń
rzeczom zwyczajnym. Zimowla stwarza wrażenie przepastnego tekstu,
w którym występuje wiele wątków przeplecionych perspektywami bohaterów.
Chciałoby się powiedzieć, że samo odczytanie treści graniczy z niemożliwością.
Chociaż tak opisana powieść może odrzucić czytelnika, owa wielość stanowi
ważny walor utworu. Przedstawiona historia wprowadza w labirynt,
w którym nie ma jednego wyjścia, czytelnik krąży przez wytyczone ścieżki,
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aby znaleźć w trakcie drogi coś osobistego, swój udział w wyobrażonej
i niewyobrażonej rzeczywistości.
Fabułę przepełniają dziwności powieściowych bohaterów, inspirowanych
zwykłymi ludźmi. Ojciec głównej bohaterki darzy osobę Jana Pawła II
fanatycznym umiłowaniem, lecz ten papizm nie odżegnuje go od prowadzenia
przedsiębiorstwa wróżbiarskiego, analiz astrologicznych itd. Młoda dziewczyna
lunatykuje, wspina się na sąsiedzkie domostwa, aby na ich dachach śpiewać
niepokojącą pieśń, która niczym zły omen narzuca pieśniarce funkcję wyroczni
katastroficznej. W lokalnym muzeum panuje zmowa milczenia w sprawie
samobójstwa poprzedniego dyrektora. Jedna ze ścieżek tego wątku prowadzi
przez epizod z duchem nękającym budynek, domagającym się wypełnienia
utajnionego zadania. Być może coś więcej na ten temat wie niepoczytalny
dziennikarz, który jest na tropach pewnego śledztwa. Główna bohaterka traci
rozeznanie w zajściach na terenie muzeum, rozwikłaniu lokalnych tajemnic zaś
stoi na przeszkodzie to, że funkcję dyrektora po zmarłym poprzedniku objęła
jej matka.
W międzyczasie przetacza się wątek pszczelarza. Mężczyzna stawia ule
przypominające postaci świętych, trenuje pszczoły kijem, żyje wyłącznie
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swoją pasieką. Grupka młodych chce zrozumieć zachowanie starego dziwaka.
Ponadto jest jeszcze lokalna społeczność, która żyje z pozoru powolnym biegiem
spraw w małej miejscowości, ale nad codziennością unosi się aura mistycyzmu.
Niegdyś w cukrówkowym kościele objawiła się Matka Boska zamknięta
w obrazie. Jej wizerunek na płótnie ronił łzy, które wstrząsnęły mieszkańcami.
Co ciekawe, to jeszcze nie koniec. W pobliskim stawie bowiem młodzież natrafia
na topielca.
Ilustracja wielogłosu albo dowcipu
Pośród gąszczu wydarzeń narratorka snuje opowieść w sposób sugerujący,
że te wszystkie wątki stanowią niepodzielną całość. Czytelnik jednak może
poczuć się osaczony przez tajemnice Cukrówki. Może uderzyć weń przesycenie
lekturą, jakby na kartach powieści działo się zbyt wiele lub zgoła nic, ponieważ
nic nie ma w tej historii sensu.
Osobliwe spojrzenie narratorki zawiera przyciągający urok – to jest rój
pytań bez odpowiedzi, ciągłe doglądanie otoczenia, dziwów Cukrówki i jej
mieszkańców. Każdy z bohaterów wnosi coś innego do fabuły oraz do tego,
co leży poza wydarzeniami, ponieważ reprezentuje określone perspektywy,
wypadkowe osobistych doświadczeń. Narratorka wnika w umysły obiektów
jej obserwacji, snuje obrazy rzeczywistości widzianej oczami innych.
Ilustruje szczegółowe portrety, malowane pamięcią o czynach, pogłoskach
i przekazywanych historiach. Opowieść uwypukla rysy prostych ludzi,
ich przewrotności, kłamstwa i zagubienie. W ten sposób lektura wolno płynie,
aż doprowadza do zakończenia, po którym zaczynamy rozumieć dowcip.
Dominika Słowik, Zimowla, Znak, 2019, ss. 616.
Książka nagrodzona Paszportem Polityki (2019) oraz Nagrodą serwisu
LubimyCzytać.pl w kategorii Książka Roku (2019).
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Więcej niż Lisioł
Lisioł
Czasami przychodzi w życiu Lisoła moment, aby opuścić znane ścieżki
i wybrać się w zupełnie nowym kierunku. To przygoda, wyprawa w nieznane
– takie właśnie są książkowe debiuty. Rzadko kiedy droga przebiega gładko,
ale nie warto jej zbyt wcześnie przerywać, bo koniec końców w czasie podróży
można odkryć nowe rodzaje sake oraz truskawek.
W towarzystwie książki Więcej niż zło Eweliny Stefańskiej Lisioł wyruszył
w podróż u boku zielarza Eustachego, który nie może usiedzieć na miejscu
i błąka się od jednej wioski do drugiej, dźwigając bagaż tajemnic na temat swojej
przeszłości oraz okaleczonej dłoni. Eustachy dociera do niewielkiej wioski
i cesarskiego posterunku, którym dowodzi kapitan Słowik, przez niektórych
przezywany Kulasem z powodu zranionego kolana. Ta dwójka od razu
nie przypada sobie do gustu, a jakby tego było mało, w wiosce kręci się
czarownica, natomiast w Puszczy mieszkają wojowniczy plemieńcy.
Jednym z nich jest młody i porywczy Ravi, syn potężnego wodza,
który żyje w cieniu zmarłego ojca pod surowym okiem jego przyjaciela Dahla.
Z całego trio Eustachy najbardziej przypadł Lisiołowi do gustu. Z kolei charakter
Słowika futrzak mógł porównać do kostki roztapiającego się sera, a na Raviego
reagował nastroszonym futrem oraz gniewnym piskiem. Dla każdego coś miłego.
W tym miejscu Lisioł zatrzymał się na rozdrożach, emocje bowiem po
skończeniu lektury można najlepiej opisać słowami „więcej niż zło” – futrzak
wykopał kilka warstw dla tego znaczenia, dlatego postanowił napisać recenzję
w dwóch częściach. A zatem, kieliszki w dłoń i ruszamy!

Więcej niż debiut
Lisioł podziwia debiutantów. Napisanie książki, która zjednała sobie
recenzentów wydawnictwa, przejdzie drogę redakcyjną – można się zmęczyć,
Lisioł potwierdza – a następnie trafi pod strzechy (albo do lisich norek)
to ciężka butelka sake. Autorka z pewnością oddała dopracowany tekst
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pod względem stylistyki i to widać, bo raz za razem można napotkać na ciekawie
brzmiące zdania, porównania oraz słowa, których rzadko można uświadczyć
w podobnych pozycjach. Co więcej, pani Ewelina Stefańska to osoba
niepozbawiona poczucia humoru! Gdy w rozdziale 10 Lisioł przeczytał
słowa Lorem, Ipsum, Dolor to zastrzygł uszami i uśmiechnął się pod wąsem.
Docenia futrzak takie zabiegi, zdrowie!
Wykreowany świat jest bogaty w detale, a intryga fantastyczno-kryminalna
stanowi koło zamachowe dla losów Eustachego, Słowika i Raviego.
Duszna atmosfera małej wioski i obrzędy inspirowane kulturami
przedchrześcijańskimi sprawiają, że przedstawiony przez autorkę świat
jest naprawdę ciekawy. To nie jest pozycja, w której bohaterowie ratują
świat z częstotliwością dwunastu wypraw miesięcznie. Lisioł nie ma nic
przeciwko, ale…
Akcja książki toczy się powoli i przez pierwsze 223 strony meandrujemy
pomiędzy trzema głównymi postaciami bez wyraźnego celu. Niekoniecznie
jest to coś złego – w kryminałach większość treści polega na meandrowaniu
w poszukiwaniu dowodów – ale tutaj fabuła toczy się naprzód naprawdę
powoli, a wiele wydarzeń nie ma związku z tajemniczą śmiercią zielarki.
W pewnym momencie kapitan Słowik – oficer odpowiedzialny za śledztwo
i porządek w wiosce – po prostu odpuszcza śledztwo w sprawie śmierci nie tylko
zielarki, ale również zabitych na drodze kupców.
Lisioł liczył, że z każdym kolejnym rozdziałem coś się wreszcie wydarzy,
będzie jakiś zwrot, gonitwa, pijatyka albo chociaż bijatyka. Szkopuł w tym,
że dopiero od połowy książki zaczynamy posuwać się naprzód. Jednakże
nawet wtedy trudno dokładnie wskazać, czego chcą bohaterowie. Eustachy –
radosne lisie piski – wypada tutaj najlepiej, bo stary zielarz ma sporo na
sumieniu, jednakże kapitan Słowik i Ravi to nieco inna bajka. Utrzymanie
statusu quo przez Słowika nie jest bardzo emocjonujące, jeżeli nie dzieje się to
w obliczu większego zagrożenia. Natomiast Ravi to porywczy do granic młodzik,
którego Lisioł najchętniej by wepchnął pod najbliższy wóz.
Podsumowując, jeżeli szukacie oryginalnej fantastyki, nie rozkładacie tekstu
na czynniki pierwsze, nie przejmujecie się przeskokami logicznymi i po prostu
czytacie, czerpiąc radość z wizyty w nowym, ekscytującym świecie, to Więcej niż
zło jest godne uwagi. Przeczytajcie darmowy fragment w sieci i zdecydujecie,
czy wyruszcie na Ścieżki.
Na tym możecie skończyć czytać, jednakże Lisioł po skończeniu lektury
wcale zachwycony nie był. Z łapą na sercu – i drugą na kieliszku – musi wyznać,
że Więcej niż zło to książka „Ale…” – za każdym atutem czai się słówko „ale…”,
gotowe wrzucić łyżkę dziegciu do beczki miodu. Albo pięć. I może się wydawać,
że Lisioł szerzej rozpisuje się o negatywach, ale tylko dlatego, że chce uzasadnić
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swoje zdanie, podczas gdy dobre aspekty książki po prostu bronią się same.
A zatem przejdźmy do drugiej części…

Więcej niż Lisioł może znieść
Debiuty rządzą się swoimi prawami i wymaganie od pierwszej książki
stopnia dopracowania, do którego przyzwyczaili nas weterani gatunku,
jest po prostu niesprawiedliwe. Ale też to nie powód, aby ignorować pewne
kwestie techniczne, które Lisiołowi zgrzytały pomiędzy zębami – dowód na to,
że książki powinno się czytać, zamiast chrupać. Słowo „Puszcza” zapisywane
jest na przemian wielką i małą literą, chociaż dotyczy tego samego miejsca.
Podobnie rzecz się ma z przydomkiem kapitana, czyli Kulasem. Nikt inny nie
jest tak nazywany, ale wyraz pisany jest małą literą. To drobne rzeczy, ale w tym
rzecz – im dalej w Puszczę, tym więcej drobiazgów zaczyna uwierać Lisioła
w łapy.
Niektóre opisy powinny być dialogami, natomiast część dialogów brzmi tak,
jakby były prowadzone tylko po to, aby postaci mogły popisać się elokwencją lub
przekazać konkretną informację, przez co nie brzmią naturalnie. Otrzymujemy
sporo rozmów, które – choć dobrze napisane – często koncentrują się na
tematach pobocznych, związanych z polityką plemion, sytuacją poza wioską
i mają niewielki związek z główną fabułą. Rzecz nie byłaby tak zauważalna,
gdyby sama akcja toczyła się żwawiej naprzód, a Lisioł musi przyznać,
że niektóre rozdziały o głównym wątku po prostu zapominały, nawet po ważnej
konfrontacji na bagnach pomiędzy bohaterami a tajemniczą bestią – tożsamość
potwora akurat futrzakowi się spodobała.
I Lisioł wie, to nie są poważne zarzuty. To prawda, nie są to truskawki,
po których czytelnik nie doczeka kolejnego świtu. Futrzak zauważył te kwestie
tylko dlatego, że bohaterowie go nie urzekli. Tutaj Lisioł – pomimo wsparcia sake
– musi pisnąć, że jeżeli czytelnik nie rozumie motywacji bohaterów i nie wie,
do czego oni dążą, to trudno zdobyć się na sympatię wobec postaci lub choćby
zrozumieć podejmowane przez nie decyzje. Eustachy ucieka przed przeszłością,
ale bez dobrego powodu zostaje w wiosce. Słowik niezbyt udanie pilnuje
porządku, bo każdy go urabia niczym mokrą glinę. Ravi… Lisioł nie wie, czego
Ravi chce, bo chłopak w tej kwestii zmienia zdanie jak chorągiewka. W efekcie
futrzak jest w stanie bardzo mało powiedzieć o Ravim (oprócz porywczości)
i Słowiku (oprócz sumienności), a przecież spędził z nimi ponad 400 stron.
To samo można powiedzieć o głównym przeciwniku – Lisioł nie sypnie
spoilerami – oraz magii, która łączy fabułę niczym ogromna klamra. Jeżeli
nie wiemy, na jakiej zasadzie ona funkcjonuje, to zakończenie, które
opiera się w ogromnym stopniu na magii, nie będzie satysfakcjonujące.
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Lisioł musi tutaj sięgnąć nie tylko po butelkę sake, ale również po pierwsze prawo
magii Sandersona: umiejętność rozwiązywania konfliktu za pomocą magii jest
wprost proporcjonalna do tego, jak dobrze czytelnik rozumie zasady rządzące
wspomnianą magią. Tutaj o jednej, kluczowej umiejętności dowiadujemy się
pod sam koniec książki, jako wyjaśnienie pewnej zagadki. Czy to całkowicie
psuje radość z czytania? Nie. Lisioł pod żadnym pozorem nie pisnąłby
czegoś podobnego. Jednakże dla futrzaka te rzeczy rzucały się w oczy,
a jeżeli mamy do czynienia z intrygą kryminalną, to Lisioł bacznie zwraca
uwagę na w
 szystkie detale.
Więcej niż zło jest – zgodnie z tytułem – czymś więcej. Nie jest to książka
idealna, a radość z jej lektury uzależniona jest od tego, w jaki sposób czytacie
fantastykę. Czy idziecie jak burza, rozdział za rozdziałem, czy też próbujecie
przewidzieć, jak to się wszystko skończy. Lisoł więcej powiedzieć nie może –
skończyły mu się literki oraz truskawki w miseczce – toteż zarzuca rudą kitą
i czmycha do swojej norki.
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Pogubione piegi
Ginny Nawrocki
W tekście pojawiają się neutralne formy gramatyczne i zaimki, których
używają postaci – te pierwszoplanowe, jak i te drugoplanowe. Tak jak w życiu,
my, osoby niebinarne, używamy swoich zaimków na co dzień, tak też mają do
nich prawo postaci fikcyjne.
Szeroki zakres form neutralnych używanych przez polskie osoby niebinarne
znajdziecie na stronie https://zaimki.pl/, gdzie warto zajrzeć, by lepiej rozeznać
się w tym temacie.

I found a fire in your shadow
I know you are born to be wild
In your years you’ve been alone too
Hidin’ from the monsters in your head
„Sugar in a Bowl” Of Monsters And Men

Pierwsze piegi osypują się niepostrzeżenie z jej dłoni. Jest ich tylko
 ilka – opadają na kuchenny stół niczym drobinki cukru, gdy Ika z lekkim
k
stuknięciem odstawia kubek herbaty. Jej myśli podążają własnymi ścieżkami,
odciągając uwagę, więc nawet nie zauważa tych kilku rdzawych kropek na
ciemnym drewnie.
– Och? – szepcze w pustkę mieszkania, kiedy radio odzywa się głosem
w nieznanym jej języku.
Głoski, których nie byłaby w stanie powtórzyć, dzielą się na słowa i zdania,
których nie rozumie. Ciepły głos zalewa jej kuchnię, mieszając się z blaskiem
zachodzącego słońca. Ale przecież to niemożliwe. Radio dawno temu przestało
działać – kiedy miała piętnaście lat, przeszła silna fala słonecznego wiatru,
smażąc wszelką elektronikę. I choć dziadek zachował je, twierdząc, że jeszc17
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ze kiedyś wszystko wróci do normy, ona, gdy umarł, trzymała je u siebie tylko z sentymentu. Do radia, nie do niego. Zresztą już za czasów dziadka było
antyczne i ledwie odbierało sygnał.
A teraz Ika nawet nie ma jak nadać informacji zwrotnej. Nie ma jak połączyć
się z tym, kto do niej mówi. Dziadek nie pomyślał, by skombinować mikrofon,
kiedy jeszcze żył. On chciał tylko słuchać muzyki. Niestety, zanim Ika zdąży o tym
wszystkim na dobre pomyśleć, sygnał się urywa, zostawiając ją ze znajomą ciszą
i pytaniem, czy to wszystko jej się tylko nie przesłyszało.
– I co z tym począć? – pyta głosów w swojej głowie, odwracając się po herbatę.
Nie oczekuje sensownej odpowiedzi i nie dziwi jej ich złośliwy chichot.
***
Hajat w pierwszej chwili myśli, że wciąż jeszcze śpi i wystarczy zamknąć
oczy, by odgonić senne widziadło. Z radia, jak zawsze włączonego na noc, sączy
się muzyka, dodając scenie realności, to jednak nic nie znaczy – wiele razy
piosenki przesączały się do jæ snów, zwłaszcza o tej porannej godzinie, krótko
przed wybudzeniem. Piegowaty demon jednak nie znika. Gdy Hajat szczypie się
w rękę, on tylko szczerzy kły w złośliwym uśmiechu.
A więc halucynacja, uznaje Hajat i roztrzęsionymi rękami sięga po pudełeczko
z poranną porcją leków. Demon, niewielki, przycupnięty na oparciu fotela
przy jæ biurku, pewnie i tak od nich nie zniknie, ale przynajmniej Hajat jakoś
przetrwa ten dzień.
***
Drugi raz piegi osypują się z jej policzka na biel poduszki. Ika liczy je
 askoczona w jasnym blasku nowego dnia. Trzy, pięć, tam z boku kolejnych
z
sześć. Dochodzi do prawie trzydziestu, zanim złośliwy chichot głosów z jej głowy
odrywa ją od liczenia.
Z początku nie rozumie zresztą, czym są te rdzawe drobinki i dopiero
w lustrze, kiedy myje zęby (po latach wciąż niezgrabnie, nie może przywyknąć
do robienia tego prawą ręką) zauważa, że prawy policzek ma jaśniejszy,
nie tak wysypany piegami jak jeszcze wieczorem. A radio znów szumi dziwnymi
głosami, których Ika nie potrafi przypisać do żadnego ze znanych jej języków.
Ma dobrą pamięć, ale jedyne pocieszenie znajduje w tym, że głos z radia nijak
nie przypomina tego w jej głowie; tego, który nie należy do niej.
Przypomina sobie, jak babka straszyła, że jeśli nie przestanie
(cokolwiek robiła albo i nie robiła, czasami mogła po prosu być, żeby zasłużyć na
babcine wygrażanie), przyjdą demony i zabiorą jej piegi. Ostatni raz powiedziała
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tak w wielkim gniewie, gdy Ika zdobyła się na odwagę i wyznała rodzinie,
że jest dziewczyną. To niedorzeczne powiedzenie babci zabolało bardziej,
niż powinno.
– Nie ma żadnych demonów, poza tymi na cmentarzach – mówi swojemu
odbiciu i poprawia zapięcie protezy. Dziś wyśmiałaby babkę, gdyby ta wciąż żyła.
– Jesteś pewna? – Zdaje jej się, że odpowiada głos z radia, aż Ika cała
się wzdryga. Kiedy jednak przechodzi do kuchni, radio milczy jak zwykle.
Milczy przez całe śniadanie i kiedy Ika pakuje torbę; milczy, gdy Ika zabiera
rower i wychodzi z mieszkania. Nic się nie stało, powtarza sobie kobieta
w chwilowej ciszy własnej głowy, nic, naprawdę nic.
***
Podczas spaceru do lasu Hajat zastanawia się, jakby to było znać dziadka
Adama. Z opowieści mamy, kiedy jeszcze mama z niæ rozmawiała, wyłaniał
się obraz ekscentryka, takiego, który może by jæ zrozumiał. Miał podobno
twierdzić, że podróżuje między światami i żyje w falach radiowych.
I umrze dopiero, gdy te fale przestaną istnieć we wszystkich wszechświatach.
Hajat w to nie wierzyłæ, mama chyba trochę tak, ale mama wierzyła w dużo
rzeczy, które nie istniały, a nie wierzyła w sporo rzeczy, które istniały. Jak, żeby
nie szukać zbyt daleko, w niebinarność. I choroby psychiczne. I w to, że lewa
noga Hajat nie działa tak, jak powinna, więc Hajat na co dzień potrzebuje kuli.
Nie by móc chodzić – choć to też, na dłuższą metę – a by zarządzać bólem.
Demon towarzyszy jæ w przechadzce, podążając ścieżką tuż na krańcu
jæ pola widzenia. O nim Hajat nie powie terapeutu. I tak już ma dość jenu
zmartwionego spojrzenia, gdy Hajat opowiada o tym, jak sobie (nie)radzi
z życiem. Bo przecież sobie nie radzi, prawda? Pokłóconæ z mamą, w malutkim
mieszkanku, pracującæ na zleceniach zamiast męczyć się w korpo na nudnej,
niesatysfakcjonującej posadzie, zamiast przebaczyć, by „ruszyć dalej” (cokolwiek
miałoby to znaczyć) i najlepiej, by znalazłæ męża i urodziłæ mu dzieci. Nie.
Piegowaty demon przynajmniej nie komentuje jæ wyborów życiowych.
Nieważne jak bardzo Hajat nie chce go widzieć. Terapeutu przynajmniej nie
neguje jæ płci i przepisuje – w końcu, po dekadzie szukania – działające leki.
A to, że Hajat boi się poprosić o ich zmianę, o wypróbowanie czegoś nowego?
To nic.
– Będziesz za nami tęsknić – odzywa się demon złośliwie, po raz pierwszy
odkąd się obudziłæ. – Wolisz mieć nas, niż nie mieć nikogo.
– Och, zamknij się – odwarkuje Hajat i rozgląda się za jakimś patykiem,
by w niego rzucić. Demon jednak nic sobie z jæ irytacji nie robi, a otaczające
drogę łąki pozostają pozbawione wszelkich gałęzi czy kamieni odpowiednich
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do rzucania w nieznośne przywidzenia. Jak nic, to jego sprawka, że Hajat nie
może go odgonić.
– Chyba jednak poproszę o coś nowego – stwierdza w końcu, pragnąc,
by przestał się tak szczerzyć, ale demon szczerzy się i tak.
***
Ika nie pyta, gdzie leży diabeł pogrzebany. Ona wie. Rower zatrzymuje się
z piskiem opon u bram cmentarza. Tutaj, pomimo że majowy dzień jest ciepły
i słoneczny, jak zawsze panuje wilgotny chłód, zupełnie jakby duchy zmarłych
unosiły się w powietrzu.
Zmierza szparko między pochyłymi nagrobkami, których nikt już nie
pielęgnuje. Koła roweru szurają po żwirowych ścieżkach, a ich szum zdaje
się dziwnie znajomy. Zupełnie jak szum radia, które nie może znaleźć stacji.
Szkoda, myśli Ika z prawdziwym żalem, widząc już grób, do którego zmierza,
że dziadek Adam na koniec okazał się starą prukwą, nie lepszą od babci.
Tak, Ika wie, gdzie leży diabeł pogrzebany. Całe ich grono, zebrane
w uświęconej ziemi, żeby już nie mogły uciec i czynić szkody. A jednak,
gdy staje nad grobem dziadków i rodziców ze zgniłym bukietem w ręku, ich
małe, pokraczne sylwetki machają na nią ogonami i krzywią się w parodiach
uśmiechów. Ika składa kwiaty, a potem rozpina spodnie, by ulżyć pęcherzowi.
W końcu nie tylko groby wielkich i sławnych muszą być publicznymi toaletami.
***
Tym razem wizyta jest krótsza, mimo że Hajat przyszłæ wcześniej. Terapeutu
spieszy się na jakieś ważne dla nienu spotkanie, ledwie zdąży wypisać Hajat
leki i obiecać, że porozmawiają o zmianie specyfiku na jæ przywidzenia i już
wypycha jæ za drzwi. Hajat prawie parska śmiechem na takie potraktowanie.
Ale – myśli, zerkając na piegowatego demona, który czeka na niæ na biurku nic
sobie z niego nierobiącej recepcjonistki – on ma rację. Będzie jæ ich wszystkich
brakować. Mimo wszystko. Trochę tak jak brakuje jæ mamy. A kiedy demon do
niæ mruga, nie jest pewnæ, czy jest na to pożegnanie gotowæ.
W autobusie, by nie słyszeć ludzi, wkłada w uszy słuchawki i włącza radio
w smartfonie. Piegowatego demona, który szczerzy się do niej z siedzenia
naprzeciwko, ignoruje.
***
Wnoszenie roweru na trzecie piętro bez windy bywa wyczynem. Ika jednak
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nic sobie nie robi z bólu i zadyszki, a przynajmniej mówi sobie, że nic sobie
nie robi. Nie ma w końcu wyjścia. Nie chce, żeby ktoś ukradł jej rower, a dziś,
jak zwykle nie ma też nikogo na klatce, by pomóc jej go wnieść do mieszkania.
Zwykle jako pierwsza wraca z pracy.
Radio słyszy już, kiedy wkłada klucz w zamek. I nie, tym razem jej się nie
zdaje. Lulu, sąsiadu Iki, wychodzi właśnie od siebie i też obraca głowę na
dźwięk muzyki.
– Nie wiedziałum, że sprawiłaś sobie gramofon – odzywa się przyjaźnie.
Ika zamiera, nie wiedząc, co odpowiedzieć. „Nie sprawiłam”? Więc jak
wyjaśnić, że jej radio znów działa i że włącza się samo? Lulu by jej nie uwierzyłu,
tak przynajmniej Ice się zdaje i to dość, by nie chciała jenu wtajemniczać w całą
tę radiową sprawę.
– To stary, po dziadku. – Decyduje się na półprawdę. – Musiałam zapomnieć
wyłączyć go rano – dodaje przepraszającym tonem, ale Lulu macha ręką
i uśmiecha się przyjaźnie. Ika cieszy się zaś, że przez ściany i drzwi nie słychać,
że audycja gra w jakimś dziwnym języku.
– Albo to przez to trzęsienie po południu. Jak zostawiłaś płytę, mogło
samo się przełączyć – spekuluje sąsiadu. – Mnie zresztą nie przeszkadza.
No, ale muszę lecieć. Pa.
– Pa – odpowiada Ika zamyślona i wraca do otwierania drzwi mieszkania.
***
Przez resztę dnia Hajat ignoruje piegowatego demona, jak tylko potrafi.
Próbuje zająć się pracą, ale idzie jæ tak sobie, nawet kiedy włącza radio.
Tym bardziej kiedy włącza radio. Ktoś chyba urządził sobie jakiś żart, uznaje,
przełączając mówioną audycję w języku, którego nie rozumie (mimo że zna
ich całkiem sporo), na coś sensownego. Woli nie formułować w słowa myśli,
która podpowiada jæ, że to może nie żart, a kolejne halucynacje. W końcu na
tej stacji, o tej porze grali tylko muzykę i nawet zapowiedzi spikeræ były dość
krótkie, więc skąd nagle to… słuchowisko?
– Miała miły głos – zagaduje demon, kiedy Hajat idzie do kuchni po szklankę
wody, gdzie spędza kilka minut na bezmyślnym wpatrywaniu się w linię
horyzontu i tonące w lepkim upale białe miasto.
– Kto? – pyta odruchowo i klnie się, bo miałæ go przecież ignorować.
– Kobieta z radia – odpowiada demon, a kiedy Hajat ogląda się na niego,
widzi, że po raz pierwszy na jego ustach nie gości uśmiech.
Już ma zapytać o to, czy demon zna tę kobietę, ale uznaje, że chyba woli
nie dostać odpowiedzi. Kimkolwiek jest dziewczyna z radia – jeśli to w ogóle
jest kobieta, halucynacjom ostatecznie nie można ufać – Hajat ma nadzieję,
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że przynajmniej jej nie prześladują żadne demony. Uśmiechnięte czy nie.
***
Ikę budzi potworny skurcz w lewej ręce. Nie krzyczy, nigdy nie krzyczała,
budząc się ze snu i czasami nawet myśli, że to całe budzenie się z krzykiem
ktoś sobie wymyślił, mimo że krzyczeć ma ochotę, a z bólu zaczyna płakać.
Sięga prawą dłonią ku drugiej ręce, ale natrafia tylko na pustkę. Dopiero po
chwili dociera do niej sens tego, co się dzieje. Jej lewej ręki nie ma. Od kilkunastu
lat. A jednak boli ją tak, jak nie bolała jej nigdy żadna inna kończyna.
„Zamknij oczy”, przypomina sobie instrukcję fizjoterapeutki. „Zamknij oczy
i skup się na ręce, na bólu. Tak, tak dobrze”.
– Co teraz? – pyta Ika przez łzy w ciemność własnej sypialni, a słowa,
z którymi pojawiają się znajome ruchy, przychodzą tak, jak wiele razy wcześniej.
– Zegnij. I rozprostuj. Zegnij. I rozprostuj. Zegnij… Dobrze. Oddychaj. Dobrze.
Dokładnie tak.
Ika powoli zgina i prostuje nieistniejącą rękę, aż mięśnie, których nie ma,
rozluźniają się, a po bólu pozostaje blednący szybko powidok. Ociera łzy i kładzie
się na drugim boku, głowę składając na prawej ręce. Prawie już nie pamięta, co
jej się śniło i nie zwraca uwagi na to, że do nowego snu kołysze ją głos płynący
z radia, a nie znajomy cichy chichot, który mieszka w jej sercu.
***
Przez następnych kilka dni demon się nie pojawia, zupełnie jakby wizja
zmiany leków go przepłoszyła, ale Hajat wie: nie odszedł całkiem. Przesiaduje
w jæ snach, mieszając wątki, myśli i wspomnienia, splatając je w dziwne węzły,
których Hajat nie potrafi nazwać koszmarami, ale których wolałæby nie śnić.
Przyszłości (nie)możliwe, których Hajat wciąż się boi, mimo że odeszłæ tak
daleko. Mimo że, choć jest tak bardzo zmęczonæ, wcale nie chce niczego kończyć.
– Znajdź lepszego terapeutu – mówi sobie znad porannej kawy tego dnia,
gdy demon znów się pojawia. Ma więcej piegów niż ostatnio i paskudniejszy
uśmiech, a Hajat bardzo by chciałæ, żeby został tylko w jæ snach.
***
Po raz trzeci, Ika gubi piegi we wnętrzu swojego snu. Osypują się z niej
wszystkie – z policzków i nosa, z szyi i te kilkanaście rozsypanych po plecach
– a ona, choć w piżamie, czuje się całkiem odsłonięta. Dopiero teraz orientuje
się, że nie jest zupełnie ciemno. Wysoko, ku górze pną się nierówne otwory,
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nałożone jedne na drugie, niczym terasy podświetlone czerwonym blaskiem.
Z wnętrza otwierających się na terasach jaskiń dobiegają do niej niezliczone
głosy – rozmowy i śpiew, tysiące rodzajów śmiechu płyną w tysiącach języków,
które – Ika jest tego pewna – nie istnieją. Obudzi się z łzami na policzku, prawie
zrozumiawszy jedną z dziwnie znajomych piosenek i świadoma jeszcze jednej
rzeczy – że oto przyśnił jej się kawałek pandemonium i że o jej wizycie w nim
wiedziały wszystkie tamtejsze demony. I żaden z nich się nią nie zainteresował.
Nie to co te, które wciąż odwiedza na jawie.
Gdy wstanie i przejrzy się w lustrze, nie zauważy żadnej zmiany. Wszystkie
piegi będą na swoim miejscu.
***
Hajat z wysiłkiem przesypuje cukier z paczki do cukiernicy i miesza
zawartość, aż sól przemiesza się z nim całkiem.
– Proszę, zajmij się czymś – mówi piegowatemu demonowi.
Jest środek nocy, a onæ obudziłæ się z nim na piersi. Widziałæ tylko jego
oczy żarzące się niczym lawa. Ulice znów były ciemne – oszczędności w związku
z modernizacją sieci elektrycznych, a przynajmniej tak mówią – więc nie miałæ
gdzie więcej spojrzeć. Serce waliło jæ tak, że byłæ pewnæ, że on doskonale je
czuje i że uśmiecha się od tego jeszcze szerzej.
Teraz wodzi tymi rozżarzonymi oczami, zdziwiony, w blasku ozdobnej
świeczki – od niæ do cukiernicy. Hajat potakuje i obraca się ku oknu,
ku rozgwieżdżonej jak nigdy w mieście nocy i wschodzącemu właśnie
księżycowi. Kiedy demon przyciąga sobie cukiernicę, Hajat włącza radio – byle
nie słyszeć przesypujących się między jego palcami ziarenek.
***
Dopiero później Ika odkrywa, że czasami, kiedy patrzy kątem oka, w lustrach
nie widzi swoich piegów. Jej twarz jest jednolicie ubarwiona i dziwnie pusta,
choć przecież Ika nie jest pusta. Co z tego, że kiedyś taka się czuła. To przecież
dawno przeszło. Czasy minione, tamtych demonów dawno w niej już nie ma.
A ten chichot z głowy, chichot z serca, który czasem jej towarzyszy, to tylko
powidok, tak jak czasami miewa powidoki po minionym bólu. Tak sobie mówi,
pocierając nerwowo protezę ręki, i stara się nie słyszeć, że radio gra za każdym
razem, gdy zdarzy jej się dojrzeć swoją pozbawioną piegów twarz.
– Co to znaczy, dziadku? – pyta, kiedy znów odwiedza groby, zanim jak
zawsze odjedzie trochę lżejsza na ciele, nawet jeśli nie na duchu. – Czy to jakiś
twój nieśmieszny zagrobowy żart?
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On jednak nie odpowiada. Szczerzy się tylko na nią jak zawsze, jak wszyscy
oni, którym nie dane jest odejść. Ika obiecuje sobie jak wiele razy wcześniej,
że po śmierci nie pogrzebią jej w poświęconej ziemi. Gdy umrze, nie będzie już
nikogo straszyć swoją obecnością.
Odjeżdża, wiedząc jednak w głębi, że to nie dziadek jest odpowiedzialny za
radio. Diabły nie mają aż takiej mocy i tak naprawdę ludzie ich nie obchodzą.
***
Nowe terapeuto uważnie wysłuchuje Hajat, uważnie potakuje, uważnie
mówi. Nie neguje jæ doświadczeń i potrzeb, a jednak Hajat ma ochotę uciec
z jeno gabinetu.
– Polubiłæ panæ swoje demony – śmieje się w końcu. Ni to pytanie,
ni to stwierdzenie.
Piegowaty demon macha do Hajat zza jeno ramienia, a Hajat
wzrusza r amionami.
– Można tak powiedzieć – przyznaje z trudem, zmuszając się do zostania na
miejscu. – Ale to nie znaczy, że są dla mnie dobre – wypowiada to, co tak trudno
było jæ przez te wszystkie lata powiedzieć samæ sobie i to jest jakby nagle pękła
w niæ tama. Łzy płyną i płyną, a przyjęta chusteczka szybko robi się mokra.
– Proszę chwilę poczekać – mówi terapeuto i wychodzi na korytarz. Kiedy
wraca, Hajat wciąż jeszcze płacze, ale najgorsze już przeszło. – Moje kolejne
pacjentu nie przyszłu. To znaczy, że dziś mogę panæ poświęcić jeszcze chwilę.
Hajat potakuje z rosnącą w niæ ulgą. I nawet wciąż obecnego demona boi się
jakby odrobinę mniej.
***
Ika czuje ulgę, gdy radio znika, przykryte grubą warstwą ziemi. Sama nie jest
pewna, dlaczego to robi, nie przeszkadzało jej przecież, prawda? Ale ostatnio
zapukała do Lulu, została u nienu na herbacie, a potem, jakoś tak od słowa do
słowa, zanim wyszła, zaprosiła jenu do siebie.
– Wiesz, jak będziesz miału chwilę – dodała, a onu uśmiechnęłu się tak miło,
że Ice zrobiło się ciepło w środku.
– W piątek? – odpowiedziału pytaniem.
– W piątek – zgodziła się Ika. – Będę wolna jakoś od szesnastej.
Klątwa czy nie, diabłom na pociechę ono było, a Lulu na pewno się zaniepokoi
gadającym z własnej woli i głosami nie z tej ziemi radiem. Nawet jeśli to miłe
głosy i miłe piosenki, Ika nie chce, żeby Lulu myślału sobie… No, nie wie, czego
tak właściwie nie chce, bo nie wie, co Lulu może sobie pomyśleć, ale radio musi
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zniknąć, jeśli Ika chce mieć szansę na nową przyjaźń. Tego życzyło jej terapeuto,
w trakcie ostatnich kilkunastu sesji, a jeśli ma być szczera, to od kiedy przyszła
do nieno po raz pierwszy. I przecież miało rację. Ika nie chciała zostać sama.
– Przynajmniej na razie musisz odejść – mówi ni to radiu, ni to sobie,
przykładając ziemię kawałkiem darni porośniętym trawą. Kiedyś może o radiu
opowie i przyprowadzi tutaj Lulu. Kiedyś może razem go posłuchają i spróbują
rozgryźć, co to wszystko znaczy. A może, myśli, patrząc w mrugające do niej
z nieba gwiazdy, pomarzymy razem o dziewczynie z radia, której głos przyleciał
do nas gdzieś spomiędzy gwiazd. I może już nie będzie więcej żadnych demonów.
Nie może widzieć, że kiedy ociera dłonią twarz, na jej policzku pojawia się
dodatkowy pieg.
***
– A co z przyjaciółmi? – pyta terapeuto i Hajat odwraca spojrzenie od demona
na jejo ramieniu. – Może warto, żeby panæ jakichś poszukało.
– Może tak – zgadza się Hajat, choć bez przekonania. Nigdy nie potrafiłæ
odnaleźć się pośród innych. Przyjaźnie ze szkoły nie przetrwały próby czasu.
Koleża z pracy byłe tylko koleżami. Miałæ mamę, póki mama jæ nie odrzuciła
i to tyle. No i demony, które pojawiają się coraz mniej i mniej. – Ale nie wiem
jak – dodaje, by wykazać się dobrą wolą, bo choć terapeuto po pierwszych
obawach Hajat okazało się dobre, czuje, że i tak będzie jæ osądzać, jeśli Hajat
się nie zgodzi.
– Czasami zdaje nam się, że nie potrzebujemy innych – podejmuje terapeuto,
najwyraźniej dostrzegając jæ wahanie, a Hajat udaje, że słucha. – Że możemy
funkcjonować bez sieci wsparcia…
Kiedy Hajat wychodzi z gabinetu na ulicę i rusza do przystanku, myśli
o tym, że może jednak terapeuto ma rację. I że warto jest kogoś, gdzieś tam,
w świecie poszukać. A włączając radio w smartfonie, myśli o tym, że wie, kogo
by chciałæ odnaleźć.
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Matka
Katarzyna Podstawek
Niech księżyc mój szybciutko zaśnie
Niech jego główka smacznie śpi
Niech mu się przyśnią piękne baśnie
Pod suknią matki słodko śni
A gdy mnie dobry Bóg zabierze
Niech księżyc mój nie roni łez
Wie Bóg, mój Pan – kochałam szczerze
Więc będę żyć po świata kres
Fragment arackiej kołysanki znanej po nazwą „Kołysanka nadziei”.
Dorośli mawiają, że miedź nie jest ciężka.
A jednak w jego wychudłych, dziecięcych dłoniach wiadro
(bodaj najcenniejsza rzecz w skromnym domostwie) ciążyło niczym ołowiane
sztaby. Krok za krokiem, zgarbiony i czujny jak zwierzę wypatrujące ataku
drapieżnika, szedł polną drogą otoczoną wysuszonymi polami, wokół szalał
stepowy wicher. Każdy kolejny podmuch chwiał drobnym ciałem chłopca niczym
samotnym źdźbłem. Nie mógł pozwolić sobie nawet na krótki odpoczynek.
Mrugnął – zebrany pod powiekami piasek spłynął razem ze łzami
Westchnął. Nozdrza rozwarły się gniewnie, po spierzchniętych wargach
przesunął się język.
Krok za krokiem. Powoli. Byleby tylko nie rozlać ani kropli. Na końcu traktu
majaczyła już chata. Była to prosta lepianka kryta słomą, złożona pokracznie,
naprędce ze wszystkiego, co miał do zaoferowania step. Z krzywymi ścianami,
przez które do wnętrza wdzierał się wiatr liżący po kościach jak katowski bicz,
z prostym klepiskiem, rozpadającą się matą, na której czasem, jeśli akurat miało
się szczęście, można było odbyć poobiednią drzemkę. Z ogniem, nad którym
znajdował się garnek pełen bulgoczącej potrawki, a obok garniec pełen zawsze
chłodnej wody, gotowy by służyć rozgorączkowanym skroniom.
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Dom. Miejsce, z którego pobrzmiewał na wpół zapomniany głos matki.
Wytężył pamięć, próbując nadać słowom kształt zdania. Wołała go, aby wracał
czym prędzej.
Wyślizgany kamień.
Zdrajca.
Bosa stopa przekręciła się nienaturalnie, natrafiając na niespodziewaną
przeszkodę. Chłopak momentalnie stracił równowagę, padł na ziemię jak długi.
Huk miedzianego kubła i głośny chlust wody zdawały się roznieść po okolicy
z siłą oceanicznych fal uderzających o klify.
Miłosierny, dlaczego ona tak krzyczy?
Krew, morze krwi, nawet z daleka widział, że jej sari mieniło się szkarłatem.
Jasny, miękki materiał (ileż to razy przykrywała go nim, gdy zasypiał nagle
w ciągu dnia) pił zachłannie bordową ciecz. Rana w jej boku przemówiła.
Gałęzie wyrosłe z obolałego ciała natychmiast pokryły się bialym kwieciem,
chwilę potem zajęły się jasnym ogniem, zbyt słabym, by spopielić jej ciało, zbyt
silnym, by móc odebrać z jej płuc krzyk.
Nie pamiętał swojego imienia.
A potem Czadarama się obudził. Ciało miał lepkie od potu, w ustach całkiem
zaschło mu z pragnienia. Poderwał się do góry, odrzucając pled z ramion, cisnął
z przerażeniem kilka przekleństw w ojczystej mowie. Jego ukochana drgnęła.
Czułe dziewczęce ramiona oplotły się wokół zapadniętej klatki piersiowej elfa
niczym złoty bluszcz na malachitowej świątynnej ścianie.
– Koszmar? – spytała Elaman strwożona, i jej sen przerwany został bowiem
tym nagłym wrzaskiem. Czerwone ślepia Czadaramy przez dłuższą chwilę
wodziły błędnie po wnętrzu domostwa, odnajdując kolejne znajome kształty,
pośród których najmilszym był drobny zarys czupryny jego ukochanej elfki.
– Dom – wybełkotał nieskładnie, nie do końca jeszcze wybudzony. – Śniłem
o domu. O stepie. O matce, której niosłem wiadro z wodą.
– I to cię tak przeraziło? – szepnęła zdziwiona dziewczyna, siadając skrzyżnie,
zastrzygła ciekawsko długimi uszami.
Czadarama milczał chwilę w zadumie. Starł z czoła krople potu, odetchnął
jeszcze kilkakrotnie, po czym odrzekł spokojniejszym już tonem:
– W Aracie, na stepie, często panowała susza. Chyba. Tak myślę, bo niewiele
pamiętam. Wiem jedynie, że musiałem być ostrożny, niosąc wodę. Że rozlanie jej
byłoby marnotrawstwem i wielką przykrością dla mojej matki…
Kimkolwiek by ona nie była, dodał w myślach, rozpaczliwie próbując
przypomnieć sobie jej twarz.
Czadarama miał tylko sześć lat, gdy do Dohaku, jego rodzinnej wsi, zawitało
plemię vamańskich gnomów. Na początku, jeszcze przed ich inwazją, mówiło
się, że dzika horda z pewnością dokona wielkich rzeczy. W istocie nefrytowy elf
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szybko mógł poznać całokształt wielkości vamańskiego szczepu. Wielkie czyny
w praktyce oznaczały zamordowanie jego ojca i oddzielenie od matki, by jego
samego wziąć w niewolę.
Pamiętał jak przez mgłę widok roztrzaskanej czaszki swojego rodziciela
i krzyk mamy, ostry, jakby metal uderzał o podłoże, tak złowrogi jak miedziane
wiadro, które z hukiem uderzyło o polne kamienie. Przyjął naście lat niewoli tak,
jak wojownik biorący na siebie kolejne ciosy. Pokornie. Nieskończona harówka
na ryżowych polach, gdzie był jedynie bezimiennym i bezrozumnym numerem,
uczyniła z niego dzikie zwierzę, pozbawiony smaru mechanizm. Urządzenie, nie
zaś elfią, świadomą istotę. A potem, gdy już zdążył przyzwyczaić się do myśli, że
widocznie tak zostało mu zapisane w księdze przeznaczenia, wyzwolono go. Nie
pamiętał swojego imienia, być może nawet nie chciał, nadano mu więc nowe.
Czadarama, Czadarama, powtarzał w myślach raz po raz jak zaklęcie. Łaska
oraz przekleństwo niepamięci niczym płomień strawiły wszystko, co wiązało się
z jego krótkim żywotem w Dohaku. Chłopiec, który poślizgnął się na kamieniach,
umarł, aby mógł narodzić się poeta. A jednak jego duch wraz z przeraźliwym
krzykiem matki powracał w snach jak demoniczna mantra. Zbyt straszliwa,
żeby zapomnieć jej brzmienie, zbyt piękna, by pozwolić jej odejść.
***
Westchnienia leżących na skromnych posłaniach nędzarzy, okupujących
przytułek, dziurawiły parną noc na podobieństwo tysiąca bitewnych strzał.
Chorzy i biedni, stłoczeni we wspólnej izbie próbowali, po skromnym posiłku
przygotowanym przez kapłanów, wyrwać dla siebie choć strzępki snu.
Owrzodzone kończyny chowali ze wstydem pod podarowanymi im pledami,
skuleni w taki sposób, jakby chcieli zająć sobą możliwie jak najmniej przestrzeni.
Rękami – tak chudymi, że wyglądały jak kości obciągnięte skórą – obejmowali
kolana, strudzeni opierali głowy o chłodne ściany.
Na ich twarzach odmalowywało się wszystko. Smutek, wdzięczność, złość,
nadzieja. Panował spokój. Stróż leniwie obracał prowizoryczny wachlarz
utworzony z pomiętego, świątynnego zwoju. Nigdy nie było tu większych
niepokojów. Czasem tylko dochodziło do bójek, jednak Jaikant rozdzielał
walczących szybkim ruchem mocnej dłoni uzbrojonej w drewnianą pałkę.
Mrużył cynobrowe oczy. Przysypiał już.
Wtem niczym grom rozległy się mocne, szybkie uderzenia wymierzane
w okute metalem drzwi przytułku. Jaikant zerwał się na równe nogi i ruszył
ku wrotom, otworzył niewielki wizjer.
– Kogo, na Sinthinię, niesie w samym środku nocy? – zapytał półsennie,
zerkając z irytacją na zewnątrz. U bramy stała kobieta odziana w zniszczony,
wyblakły salwar kameez, z głową okutaną chustą. Skórę miała seledynową
jak mieszkańcy stepowego Aratu, oczy szaleńcze, rozbiegane. Podobnie ruch28
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liwe były jej długie uszy oraz wysuszone dłonie, w których nerwowo mięła stary,
wełniany szal.
– Między piersiami kwitnie drzewo. Szukam syna. Przeszłam przez ogień, by
go znaleźć – wybełkotała, każde słowo wyrzucała z siebie szybciej i szybciej, tak
że ledwie nadążył z tym, aby ją zrozumieć.
Nim sięgnął po pęk wysłużonych kluczy obrzucił przybyszkę
krytycznym s pojrzeniem.
Cóż. Ostatecznie i dla takich w domu Sinthini trzeba było znaleźć
godne miejsce.
***
Plac świątynny tonął w skwarnym słońcu suchej pory. Nadchodził się czas
modlitwy medeth, błogosławionej litanii poświęconej wszystkim przymiotom
dwupłciowego bóstwa, zdążyło więc zebrać się całkiem sporo kapłanów,
dopiero rozbudzonych miarowym dźwiękiem konch i dzwonów. Pojedynczy,
co ambitniejsi akolici już oddawali się modłom, przerzucając kolejne paciorki
rudraksz. Do ich modlitw co chwila dołączały kolejne osoby. Nie minęła chwila,
a cały teren chramu wypełniła przyjemna, wibrująca atmosfera. Leniwe,
lecz namodlone przedpołudnie. Czadarama również był obecny przy
obrzędach – odpoczywał w cieniu potężnego banianu, szarpiąc za strunę tumbi.
Zdążył zapomnieć o sennej marze, zagłuszając ją skutecznie litaniami do swego
bóstwa. Intonował kolejne pieśni ku czci Pawiej Pani w Panu.
Sinthinia. Bóg poetów, wyrzutków, pokrzywdzonych i morderców. Od kiedy
otrzymał dar pamięci, był mu najczulszą matką. Gdy tylko miał ku temu okazję,
Czadarama bez reszty zatracał się w akcie uwielbienia, oddając się tworzonej
przez siebie melodii i zapominając o doczesności. Rozpływał się cały w kolejnych
dźwiękach, wyczuwając bliskość boskiej istoty.
Wyobrażał sobie, że tonął. Wchodził pewnie w szalejący ocean z głową
udekorowaną cierniowym wieńcem z płomieni, z członkami wyschniętymi jak
drzewo, a woda przyjmowała go w swoje objęcia. W ramach podziękowania
za dobrą służbę oferowała mu wieczny spokój. Był już niemalże
w modlitewnej euforii, gdy nagle usłyszał spokojny głos Bainganee. Hidźra,
która jak on piastowała funkcję najwyższego kapłana Sinthini, nazywanego
Świętym O
 strzem, złapała go poufale za ramię.
– Czadaramo… – zaczęła uważnie i z wielkim dostojeństwem, jak to miała
w zwyczaju, przeciągając sylaby jego imienia.
Wyrwany ze stanu bliskiego roztopienia się w ramionach Boga, Czadarama
uchylił jedno z czerwonych ślepi. Kiedy nie doczekał się z jej strony niczego
więcej, uniósł ciekawsko ucho do góry, szepcząc:
– Tak? W czym rzecz, siostro w wierze?
– Bracie, nie wiem, jak ci to powiedzieć, powiem więc najprościej,
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jak umiem. Do przytułku trafiła wczoraj kobieta z Aratu – podjęła cicho hidźra,
jakby zwierzała się z najmroczniejszych sekretów. Czadarama już chciał jej wejść
w słowo, ale położyła mu palec na ustach i powiedziała: – Mówi, że szuka syna.
– Cóż mogę mieć z tym wspólnego? – elf westchnął ciężko, wzruszywszy ramionami. Dłonie odruchowo zacisnęły się mocniej na smukłym
gryfie instrumentu.
– Powtarza w kółko, że „przeszła przez ogień, by go znaleźć”. – Głos Bainganee
nabrał ciemniejszej barwy.
Czadarama zadrżał i pobladł, jeszcze silniej ściskając tumbi.
Przypadek, tłumaczył sobie w myślach, lecz zdradliwe ciało coraz bardziej
obnażało jego nerwowość. A co, jeśli to ona? A co, jeśli…
Gdy po latach niewoli i służby świątynnej, już jako wysoki rangą kapłan,
zajechał do rodzinnego Dohaku w poszukiwaniu swych bliskich, miał nadzieję,
że ktokolwiek pamiętał o małym chłopcu porwanym przez Vamanów. Niestety,
gorzko się rozczarował. Owszem, ktoś tam jak przez mgłę wspominał, że może
i był jakiś młokos, który kręcił się dorosłym pod nogami, jak reszta. Na próżno
wiejska starszyzna szukała w pamięci jego imienia. Pamiętano tylko jego
matkę. Gaika. Tak się nazywała. Przybyła z mężem z większego miasta i osiadła
na skraju wsi. Cała rodzina trzymała się na uboczu.
„Mieli syna, prawda”, wspominała jedna z wiejskich starowin, która musiała
być wszak sąsiadką Czadaramy i mówiła o nim. „Jak się nazywał?”, pytał
łamiącym się głosem. „A bo ja to wiem”, rzekła mu starucha, dodając jeszcze:
„Ale matkę zwano Gaiką i bogowie niech ją przeklinają za to, co zrobiła po
śmierci męża i zabraniu syna”. Mówiąc to, splunęła na ziemię. Gleba połknęła
jej ślinę zachłannie, przyjęła ją niczym oczekiwany prezent.
Samospalenie. Od setek lat nie praktykowano tego zwyczaju w należącym
do nefrytowych elfów Paharamie, a więc i w jego wschodniej części, Aracie.
Niegdyś tak kończyły wdowy i nieródki. W odległych, barbarzyńskich czasach,
o których nikt już nie chciał pamiętać.
To właśnie zrobiła Gaika. Za to właśnie ją wyklinano.
Weszła na stos, za nic mając ofiary tysięcy elfek, które zmuszano do
odebrania sobie życia w płomieniach. Spaliła się z własnej woli, a lepianka,
którą zamieszkiwała, przerodziła się na przestrzeni lat w nieskładną kupkę
gliny i pojedynczych cegieł. Tyle zostało z dzieciństwa Czadaramy.
Dohak. Gaika. Ogień.
Ach, nie. Przecież w jego uszach rozbrzmiewał huk miedzianego wiadra
i chlust zimnej wody. Doprawdy, wspaniałe dziedzictwo.
Trwał w ciszy, błędnie wodząc wzrokiem po posępnej twarzy hidźry, w której
obliczu być może szukał jakiegoś pocieszenia. Bainganee w końcu uśmiechnęła
się blado.
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– Wiesz, co mówi Pani w Panu. Wyzbądź się nadziei, lecz jednocześnie nigdy
jej nie trać.
– To nie ona, Bainganee. To na pewno nie ona. – Czadarama wyduszał z siebie
kolejne sylaby, jakby upał pierwszy raz w życiu zaczął mu przeszkadzać.
– Wiem. Niewdzięcznym byłoby nie powiedzieć ci o tym. A jednocześnie
wiem, jak bardzo okrutne to z mojej strony. Zdradziła nam swoje imię. Gaika.
Domyślam się, co powiesz, braciszku. Co druga kobieta w Aracie je nosi. Jednak…
Sam rozumiesz – mówiła spokojnie, zaplotła ramiona na piersi, unosząc
do góry brwi.
Wydawało mu się, że przywdziała na siebie stężałą przez ogrom współczucia
maskę. Czadarama pokiwał głową.
Rozumiał. W końcu nieraz mówił o tym, że chciałby móc pamiętać własną
matkę. Kimże byłaby siostra, która nie dopełniłaby takiego obowiązku?
***
Kolejne kroki. Wiadro stawało się coraz cięższe. Co może dziecko wobec
takiego brzemienia? Ledwie taszczył je polną drogą pełną zdradliwych,
wyboistych kamieni i drobin piasku raniących jego stopy. Był coraz bliżej.
Podchodził pod niewielkie wzniesienie, które dla tak małej istoty zdawało się
być ogromna górą, za którą leżał kraniec świata. Czadarama oddychał ciężko,
z trudem balansując na patykowatych nogach.
Dom.
Lepianka, przed którą stała wysoka, posągowa figura kobiety bez twarzy.
Chłopiec próbował podnieść głowę do góry, by dojrzeć oblicze swej matki, Gaiki.
Wówczas rozległ się jej nieziemski krzyk. Wrzask istoty, której skóra oddzielana
była od kości żywym ogniem. Czadarama poczuł, jak niesione naczynie ciągnęło
go w dół coraz bardziej. Wtem rozpalony słońcem grunt napotkał jego bezbronną
twarz. Strumienie wody wsiąkały w spragnioną ziemię.
Śpiewała:
Niech księżyc mój szybciutko zaśnie
Niech jego główka smacznie śpi
Niech mu się przyśnią piękne baśnie
Pod suknią matki słodko śni
A gdy mnie dobry Bóg zabierze
Niech księżyc mój nie roni łez
Wie Bóg, mój Pan – kochałam szczerze
Więc będę żyć po świata kres
I on zaczął krzyczeć z rozpaczy i strachu, podrywając się ze swego posłania.
Ramiona ukochanej ponownie zamknęły się na nim, a jej spokojny ton i rzeczowe
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argumenty przywróciły mu odrobinę spokoju.
– Zobacz się z tamtą kobietą. Inaczej będzie cię to męczyć w nieskończoność.
Elaman gładziła go po przygarbionych plecach z czułością. Czadarama
pokiwał smętnie głową, twarz ukrył jednak w dłoniach.
Wszystko wydawało mu się ważne. Gorycz oczekiwania mogła z łatwością
zastąpić rozpacz, zwyczajnie nie był gotowy na utratę nadziei. Tego jeszcze nie
zapomniał – jak zachowywało się serce, które pękało. Nie był do końca pewien,
czy był gotowy na to, by roztrzaskało się po raz drugi.
***
Przekroczył próg świątynnego przytułku. Wizytował to miejsce niemal
codziennie, rozdawał jałmużnę, pocieszał i niósł wszelką możliwą pomoc. Tego
wszak bóstwo wymagało od swych kapłanów, a dla Czadaramy nie było wyższego
prawa niźli życzenia samych niebios. Tym razem w jego sercu mieszkał jedynie
ciężar. Nie przypominał on jednak czarnego ołowiu, czystej stali, próżniaczego
złota czy trudem, którym było odbicie w srebrzystej tafli lustra. Niedola elfa
była miedziana, połyskiwała złowrogo niczym ślepia aszurów, demonów
z najgłębszych planów ciemności.
Skłonił się nisko przed stróżem, dukając cicho:
– Mówiono mi, że jest tu kobieta z Aratu, która szuka syna. Chciałem spytać…
– Gaika? Ta szalona… – Jaikant dokończył za niego, uśmiechając
się półgębkiem.
Czadarama wziął głęboki wdech i zamarł jak wytropiona przez drapieżnika
ofiara.
Gaika, sapnął w myślach. Gaika, która dla syna przeszła przez płomienie!
Czyżbym do cna postradał zmysły? Boże mój, Sinthinio! Cóż czynić? Nieznana siła
pchnęła go lekko do przodu. Całe jego wysokie, wychudłe ciało zakołysało się,
w ostatniej chwili złapał równowagę.
– Zaprowadź mnie do niej, bracie w wierze – wydusił w końcu, klepiąc stróża
po ramieniu. Miał ochotę ścisnąć mocno i połamać mu obojczyk. Dotkliwie.
Boleśnie. Być może wówczas Jaikant zrozumiałby, że o żadnej matce, faktycznej
czy domniemanej, nie powinno się mówić w takich słowach.
Matka – to słowo oznaczało w języku Czadaramy „szacunek”. To spracowane
dłonie, które potrafiły odstąpić ostatni okruch chleba, podrzeć ulubioną suknię,
gdy zabrakło bandaża. To upór, z którym kobieta szła od wioski do wioski,
niosąc w ramionach omdlewające małe ciało, szepcząc umierającemu wprost
do ucha, że nie może jej opuścić, bo wychowała wojownika, nie tchórza. To rany,
głębokie rany od vamańskiego bicza, sięgające ud, brzucha, piersi. Urazy, jakie
kolekcjonuje się jak kwiaty w ofiarnym wieńcu, aby tylko uniknąć pańskiego
gniewu. Pani w Panu ukochała szalonych. Czyż nie było bardziej szalonej rzeczy,
jak odciąć samej sobie głowę, by krwią napoić spragnione dziecię? Sinthinia
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zrobiłby to samo. A jednak Czadarama nie mógł tego wszystkiego powiedzieć.
Musiał wpierw zobaczyć się z tą kobietą, a kluczem do niej był niestety
niefrasobliwy stróż.
Jaikant zaprowadził kapłana do wspólnej sali, wiodąc między kolejnymi
legowiskami, z których w kierunku Świętego Ostrza spoglądały dziesiątki
spojrzeń zdjętych bojaźnią. Wysocy słudzy Sinthini we wszystkich budzili
mieszaninę strachu i podziwu (z przewagą pierwszego uczucia). Nie inaczej
było z Czadaramą, który lustrował migdałowymi ślepiami płonącymi cynobrem
kolejne posłania i leżanki. Szukał w swej pamięci jakiegokolwiek zarysu
matczynej figury, próbował dopasować piaskowe drobiny wspomnień do
którejkolwiek z twarzy, idąc pomiędzy szpalerem zbolałych i samotnych.
Na próżno. Rozpoznawał jedynie malachitowych mieszkańców zachodniego
Paharamu, umiał odróżnić ich od znacznie mniej licznych i bledszych
Zamińczyków. Wiedział, czyje ręce pracowały latami na polach, czyje zajmowały
się tkaniem, kto był buchalterem, a kogo męczył reumatyzm. Ale nie wiedział,
jak wyglądała jego matka.
Tylko te słowa. Pamiętał je z dzieciństwa, na pewno rozpoznał melodię, kiedy
któraś z kobiet cicho mruczała ją przed jedną z modlitw. Nie umiał dokładnie
przywołać w myślach jej śpiewu, lecz miał pewność, że ta kołysanka należała
do niej. Prosta, wręcz banalna piosnka, idealna do usypiania takich krnąbrnych
malców jak on. Czy miał rację, myśląc, że jako dziecko był trochę niegrzeczny?
Na pewno się uspokajał, kiedy mu śpiewała, musiał. Dlaczego więc bóstwo
poskąpiło mu tego jednego dobrego wspomnienia? Nie pamiętał jej głosu,
który we wspomnieniach układał mu się w krzyk stepowego orła. Przeraźliwy
i ściśnięty rozpaczą.
Tak samo się czuł, gdy odwiedził Dohak. Rodzinną wieś pełną nieznanych
mu twarzy, o których zapomniał w czasie lat niewoli. U vamańskich gnomów
nie było czasu na rozpamiętywanie krótkiego dzieciństwa. Jeśli miał wcześniej
jakiekolwiek imię, nie pamiętał go. Jeśli władał jakimkolwiek obcym językiem,
to i po nim ślady się zatarły. Jeśli znał kogoś, to jego obraz ulotnił się pod
naporem batów i trudem niewolniczej pracy na ryżowych polach. Kimkolwiek
był, przestał nim być. Dohak mu to uzmysłowił, kiedy kluczył tak zupełnie bez
sensu wokół niewielkich domostw i jurt w poszukiwaniu chaty na skraju wsi,
którą podobno zamieszkiwała jego rodzina.
Polna droga zarosła wysokimi, pożółkłymi trawami. Z siedliska nie
pozostało nic prócz nagich fundamentów, po których leniwie sunęła złotoskóra
jaszczurka. Jej łuski mieniły się miedzianie jak kubeł z wodą, który dzielnie
trzymał w wątłych ramionach jako dziecko. A może? A może wcale tak nie
było? Tej ścieżyny i chłopca, który z wodą pędził do domu? Na progu wcale
nie czekała matka?
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Czadarama nie był już niczego pewien.
Stróż przystanął przy jednym z posłań, gdzie kuliła się kobieca figura, ubrana
w stare szaty i chustę, którą zakrywała twarz. Z przykrycia tego pobłyskiwały jej
bladoczerwone oczy. Obróciła głowę leniwie i spytała:
– Wiecie, gdzie jest mój syn?
Spojrzeniem obdarzała raz po raz to Jaikanta, to Czadaramę. Kapłan zamarł,
gdy ujrzał twarz elfki w pełnym świetle. Była dość młoda, jednak w jej ruchach
i tikach skręcających oblicze czaiło się coś, co świadczyło o chorobie toczącej
jej duszę.
– Podobni jesteście… Jak wszyscy w Aracie – szepnął konspiracyjnie Jaikant.
Rzeczywiście, Aratczycy na tle pozostałych Paharamczyków wyróżniali się
wysokim wzrostem, relatywnie bladą skórą i pociągłymi twarzami zdobionymi
przez orle nosy. Dla postronnego wszyscy wyglądali bardzo podobnie.
Czadarama tymczasem nie wiedział, na kogo właśnie patrzył. Przysiadł przy
kobiecie, odchrząknął, żeby ukryć drżenie w swym głosie, i podjął:
– Gaiko, pochodzę z Aratu. Jako dziecko Vamanowie zabrali mnie od rodziny,
mordując wcześniej mego ojca. Przez lata szukałem matki, by dowiedzieć się,
że z rozpaczy dokonała samospalenia. Dzieliła z tobą imię…
Nie dokończył. Kobieta zaśmiała się histerycznie, uderzając otwartą dłonią
we własne kolano.
– Mój syn… Mój syn… – powtarzała rytmicznie jak w amoku, po czym złapała
Czadaramę za poły szaty i ściszonym głosem, wyrzucając kolejne sylaby, syczała:
– On był dzieckiem. Małym. Miał prawie sześć pór suchych za sobą. Rozumiesz?
Znieruchomiał, wstrzymując dech i w myślach powtarzając mantrę do swego
boga. Panie w Pani, czy to ona? Czy to moja matka? Odpowiedz mi! Rozśpiewane
bóstwo o pawim ogonie milczało jak zaklęte. W kącikach oczu Czadaramy
pojawiły się zalążki łez. Złapał elfkę za ramiona, zacisnął kościste palce wokół
niej, mówiąc: – – Tyle właśnie miałem, gdy Vamanowie mnie zabrali. Powiedz
mi: czy przyszłaś tu z Dohaku? Czy próbowałaś wejść na stos?
Śmiała się coraz głośniej z każdego jego słowa, po czym umilkła nagle,
zupełnie nienaturalnie, jak cisza przed burzą. Chwilę miętoliła w dłoniach poły
swojego salwar kameezu, w końcu westchnęła:
– Ty nie jesteś moim synem. On był dzieckiem. Łobuziak był z niego! Lubił
biegać, włoski miał kędzierzawe i ciągle śniły mu się koszmary.
– Kiedy on był dzieckiem? – Jaikant odezwał się niespodziewanie, wyraźnie
zmęczony kolejnymi napadami Gaiki.
Elfka przekręciła się w jego stronę, mówiąc:
– Dawno. Szukałam go w całym Aracie. Szłam od wsi do wsi. Ja i moje
miedziane garnuszki. Cyk, cyk! Cyk, cyk!
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Czadarama uśmiechnął się słabo. Zapomniałem, pomyślał. Szczęk metalu
przypomina jednak dźwięk łamanego serca.
***
Cyk! Cyk! Raz po raz rozbrzmiewało w głowie Czadaramy, gdy wracał do
świątynnej dzielnicy mieszkalnej. Mijał handlarzy, których emaliowane garnce
i kubły połyskiwały w słońcu wieloma kolorami, w tym i rdzawą miedzią.
Uderzały o siebie na wietrze, brzmiąc jak niepokojące dzwonki. Młody elf, góra
dziesięcioletni, niósł przez jedną z piaszczystych ulic kubeł wypełniony wodą.
Pchnięty przez pędzącego gońca padł na kolana, a wiadro wypadło mu z rąk,
uderzając o ziemię z ogromnym hukiem. Czadarama aż poderwał się do góry,
a dłoń spoczęła mu na rękojeści szabli.
Ten dźwięk, niczym złowieszcze przekleństwo, zaczął prześladować go
na każdym kroku. Na widok Świętego Ostrza trzymającego rękę na broni,
życie wkoło zamarło. Elfy pochowały się w swych kramach, młodzian porwał
kubeł z ziemi i uciekł, goniec również zniknął z pola widzenia.. Dziesiątki par
przestraszonych oczu wpatrywało się w Czadaramę. Jeden jego ruch i wszystko
mogło zapłonąć żywym ogniem pochodzącym z najwyższych niebios. A jednak.
Nic się nie stało. Odmaszerował spokojnie ku swemu domostwu, dręczony
ciężarem rozmowy.
Wieczorem do jego kapłańskiej chaty wróciła Elaman. Burza jej loków była
jeszcze bardziej miedziana, a skóra złocista jak u jaszczurki z Dohaku. Znak?
Przeznaczenie. Przeszła próg uśmiechnięta, lecz widząc strapienie Czadaramy,
leżącego bez ruchu na dywanie i wpatrującego się w wymalowanego na suficie
Sinthinię, zamarła.
– Widziałeś się z tamtą kobietą? – zapytała nieśmiało.
– Tak – odparł lakonicznie, mrużąc zapuchnięte od łez oczy.
– To nie ona?
– Nie wiem – odparł, poderwał się na równe nogi i objął ukochaną mocno,
wciskając długi, zasmarkany nos wprost w jej krętą czuprynę. – Ale jutro znów
ją odwiedzę… Dowiem się czegoś więcej.
Nie powiedziała już nic więcej, za to również ją kochał. Dobrze wiedziała,
kiedy potrzebował, by fizycznie znalazła się blisko, kiedy słowa oddzielały ich,
zamiast zbliżać. Wślizgnęła się mu pod pachę, przywarła doń całym ciałem
i trwali tak chwilę, przytuleni. Pozornie wydawało się, że szybko uspokoił
oddech. Jednak tylko on wiedział, że w jego głowie miedziane garnki wciąż
wygrywały melodię pewnej znanej arackiej kołysanki.
***
Dopiero mleko makowe pozwoliło mu zasnąć w spokoju. Z granatowo-złotej
nocy Pahariphulamu, świątynnego miasta, znalazł się w turkusie i spłowiałej
żółci stepu.
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Był sam. Z dala od dróg, wiosek i śladów elfiej obecności. Szedł spokojnie,
odgarniając wysokie trzciny bujające się rytmicznie do melodii niesłyszalnej
piosenki. Słońce stało wysoko nad horyzontem, mimo to nie prażyło, jak miało
w zwyczaju w świecie materialnym. Czadarama śnił szczęśliwie. Stawiał kolejne
powolne kroki niczym dostojny żuraw, aż w końcu dojrzał błysk w kolorze
żywego płomienia. Instynkt nakazywałby mu zawrócić i schronić się przed
ogniem, ale on parł w jego stronę, odgarniając kotary traw.
– Matka, tam jest twoja matka… – szeptały trzciny raz po raz.
Jak dzwonki rozbrzmiały miedziane misy i garnce, uderzające o siebie
mocniej i mocniej, im bliżej był ognia. Dym gryzł Czadaramę w nozdrza i oczy.
Osłaniał się przed nim ochronnymi mantrami, ale te nie wybrzmiewały jak
powinny, zamierały mu w gardle.
– Sinthinio! – Czadarama wezwał imię boże z nadzieją. – Czy to ona? Czy to
ona jest moją matką?
– Zaraz ją ujrzysz!
Zaśpiewały trzciny łagodnie, oplatając się wokół kapłana. Szarpnął mocno,
wyrywając się do przodu, i wówczas stanął naprzeciw stosu. Ledwie zarys
krzyczącej głośno kobiecej sylwetki migotał przed nim, kiedy wchodziła między
płomienie z drzewem kwitnącym pomiędzy jej piersiami. Nad jej głową,
magicznie zawieszony w nicości, widniał miedziany garniec. A na nim wyryte
oblicze Sinthini.
A gdy mnie dobry Bóg zabierze
Niech księżyc mój nie roni łez
Wie Bóg, mój Pan – kochałam szczerze
Więc będę żyć po świata kres
– Matka! – szepnął Czadarama, gdy już miał złapać kobietę za nadgarstek, ale
ze snu wyrwało go pukanie do drzwi. Zaklął siarczyście, zrywając się na nogi.
Oblekł się szybko w haftowaną dżamę, a Elaman okrył cienkim pledem, po czym
ruszył do wejścia. W wizjerze ujrzał Jaikanta.
– Ta baba chciała cię widzieć – oświadczył stróż lakonicznie.
Kapłan wypadł ze swego domostwa niczym roziskrzona kometa, pospiesznie
wtykając złocistą szablę za szeroką patkę . Jaikant ledwie nadążał za nim,
próbując coś jeszcze mówić, jednak Czadarama zdawał się na to całkowicie
głuchy. Oczy płonęły mu niezdrowo, jak tej arackiej kobiecie, a w gestach
widniało podobne szaleństwo. I tak biegli ulicami Pahariphulamu wprost do
świątynnego przytułku.
Tak pędził do niej wtedy, zostawił wiadro na kamieniach, nie wrócił po
nie, chociaż wiedział, jak było cenne. Nigdy nie krzyczała. Mówiła spokojnie,
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ostrożnie dobierała słowa, a jej śmiech przywoływał wiosnę. Zasłoniła go
własnym ciałem, gdy vamański bat przeciął powietrze. Pozwoliła, by chwilę
później rozdarł jej skórę, byleby tylko syn nie doznał żadnego uszczerbku.
A on nie potrafił jej obronić. Miał jedynie sześć lat, lecz był przecież
mężczyzną, prawda? Mężczyźni powinni być jak skała, rodzić się wielcy, silni,
wytrwali, uformowani wyskakiwać z roztrzaskanych ojcowskich czaszek.
Niewola pozbawiła go także tej tożsamości, ale może to i dobrze. Teraz czuł
się przede wszystkim sierotą, istotą pozbawioną realnej płci, kształtu, imienia.
Jak będzie tym razem, gdy okaże się, że to naprawdę ona? Miał wrażenie,
że było w nim jednocześnie zbyt dużo i za mało myśli. Chaotyczne, nieskrępowane
– kłębiły się nad głową jak wzburzona rzeka.
Nie było czasu.
Kiedy w końcu dobiegli do odpowiedniego budynku, u progu powitała ich
jedna z żebraczek, mówiąc:
– Ta z Aratu już poszła.
– Poszła? – Szał Czadaramy opadł w jednej chwili. Biedaczka pokiwała głową.
– No przecież mówię, że poszła. Wzięła swoje rzeczy i poszła.
– Którędy? – Jaikant ledwie łapał dech.
– Wschodnią bramą.
– Mówiła cokolwiek?
– Nie pamiętam. Jestem zmęczona.
Czadarama pobiegł dalej. Już ich wszystkich po prostu nie słuchał.
***
Słońce kładło się za horyzont czerwienią, rozlewając ostatnie tego dnia
promienie po dolinie Pahariphulamu. Samotny jeździec mknął ostatkiem sił
po wschodnim szlaku w poszukiwaniu straconej nadziei. W cynobrze zachodu,
który budził nocne ptactwo, dostrzegł kształt samotnej wędrowczyni
kuśtykającej po boku traktu. Ostatnie guzy przebiegł o własnych siłach, słaniając
się na nogach.
– Matko! Matko! – wołał Czadarama.
Ona szła jednak dalej i niemal zniknęła mu z oczu. Ostatkiem sił dobiegł
do istoty i położył rękę na jej ramieniu. Chusta opadła z jej głowy, salwar pękł
z głośnym trzaskiem, obnażając tysiące pawich piór. Cała materia, łącznie
z powietrzem, wydawała się zadrżeć w obecności bóstwa.
– Zawsze miałeś jedną matkę i znasz tysiące jej imion – zaintonował Sinthinia,
rozkładając szeroko swój ogon.
– A ona? Gaika? – Czadarama opadł na kolana, wpatrując się w spokojne
oblicze boga.
Sinthinia wzruszył ramionami.
– Może to lekcja, że rodzimy się nie z łona matki, ale z mową, która kształtuje
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nasze myśli? Krzew gorejący między piersiami, ogień, jakiego nie zgasi
ocean ani deszcz. Ciało. Krew. Kości. Mięśnie. Wszystko obróci się w popiół,
moje dziecko. Zostaną tylko modlitwy.
Wszystko nagle ułożyło się w jedną całość, litery w słowa, głoski w zdania.
Poeta uśmiechnął się z wdzięcznością, delikatnie ujął dłoń niebiańskiej muzy.
– Chcesz ofiary, moja pani?
– Zawsze chętnie ją przyjmę.
Melodia i rytm pieśni wyznaczały uderzenia miedzianych garnków,
obijających się o siebie nawzajem w czasie wietrznej zawieruchy, dźwięk, który
towarzyszył porze dnia i nocy, odpoczynku i pracy.
Zaczął śpiewać. Dźwięk swojego głosu przecież znał.
Niech księżyc mój szybciutko zaśnie
Niech jego główka smacznie śpi
Niech mu się przyśnią piękne baśnie
Pod suknią syna słodko śni
A gdy mnie dobra Pani ma zabierze
Niech księżyc mój nie roni łez
Wie Bóg, ma Pani – kocham szczerze
Więc będę żyć po świata kres

Opis Autora
Urodzona w 1991 roku. Zainspirowana pendżabskim folkiem, hinduskimi eposami i
szerokopojętym indyjskim kinem. Do tej pory udało mi się opublikować jedno opowiadanie
w Białym Kruku “Susza”, a drugie “Marcepanki” ma ukazać się w najnowszym numerze
Mlem.
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Kajdany snów
Lidia Gręda
Kahra czuła się tak, jakby coś ciężkiego przyciskało ją do łóżka.
Ciężkiego jak dom. Nie, jak góra lodowa. Albo raczej jak cała planeta. Spojrzała
na leżące przy stoliku buty. Tak bardzo nie chciała wstawać. Lecz było coś,
co pomogło jej unieść trzymający ją ciężar.
Wstała powoli, jakby sama była górą. Rozejrzała się nieprzytomnie
po izbie i nie zdejmując poplamionej koszuli nocnej, chwyciła leżącą
na podłodze sukienkę i założyła ją. Potem uklękła i wyciągnęła spod łóżka
mieszek z monetami.
Nie zostało tego wiele. Będzie musiała znów się odezwać do Daca. Wezbrała
w niej fala mdłości na samą myśl o kolejnych podstarzałych szlachcicach
pchających ręce pod spódnicę…
Dźwignęła się do pozycji stojącej i wyszła ze swojej izby. Ze spuszczoną
głową przeszła przez kuchnię, gdzie minęła matkę, która nie skomentowała
jej wyglądu. Już od dawna nie próbowała namawiać Kahry, by pomagała ojcu
i braciom pracować w polu.
Kahra wyszła na zewnątrz i dopiero teraz zauważyła, że właśnie zaczynało
się późne popołudnie – wieśniacy wracali z pól. Ruszyła w przeciwną stronę,
mijając ich w milczeniu. Wiedziała, że już od jakiegoś czasu nie przypomina
dawnej siebie. Nie wiedziała tylko, w jakim stopniu. Bała się spojrzeć w lustro.
Z twarzy mijających ją ludzi wyczytała, że wygląda bardzo źle. Patrzyli
na nią jak na wariatkę, niektórzy pukali się w czoło. Nie przejmowała się tym.
Przecież była wariatką.
Na obrzeżu wioski, przykryta bluszczem, stała chata czarownicy Sanany.
Kahra jej nienawidziła. Ale gdyby nie ona, dziewczyna musiałaby wyprawiać
się po sny aż do Gyronu. Chociaż… gdyby nie ona, Kahra nigdy nie poznałaby ich
słodkiego smaku, a zatem by ich nie potrzebowała.
Wzięła głęboki wdech i weszła do chaty. Powitało ją pachnące tajemnicami
pomieszczenie. Na półkach błyszczały słoje, buteleczki i fiolki. Spod dymiących
kotłów buchał kolorowy ogień. Z sufitu zwieszały się jakieś długie czerwone
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pnącza. Gdzieś w głębi sklepu przemknął czarny kot.
Sanana wynurzyła się z ciemnego zaplecza. Na głowie miała czerwoną
chustę w misterne wzorki, a na szyi kilka ciężkich wisiorów z kamieniami,
które wyglądały jak oczy łypiące na Kahrę. Gdy ujrzała, kto do niej przyszedł,
od razu wyciągnęła spod lady skrzynię ze snami.
Błyszczały, iskrzyły się, mrugały, nęciły. Zapraszały w swoje piękne, pełne
zapomnienia wnętrza.
– Jakieś nowości? – zapytała Kahra.
– Owszem, przyszło parę. Ten – Sanana wyjęła ze skrzyni buteleczkę
z błękitnym płynem – sprawi, że odwiedzisz wiecznie goniącego słońce smoka.
Ten – wiedźma sięgnęła po szmaragdowozielony sen – da ci przygodę i ucieczkę
przed przeznaczeniem. A ten – mrugnęła, unosząc buteleczkę z różową cieczą –
wepchnie cię w objęcia gorącego romansu.
– Romansu nie chcę. Wezmę dwa pierwsze. – Kahra zmrużyła oczy, wpatrując
się w sny.
– Jesteś pewna, że chcesz aż dwa? – zapytała Sanana. – Wciąż śniąc,
zapominasz o życiu, które w końcu całkiem stracisz. Poza tym od tego robi ci się
coraz gorzej. – Spojrzała znacząco na jej twarz.
– Pilnuj własnego nosa – odburknęła dziewczyna. – Ile płacę?
Czarownica podała cenę, a Kahra wyciągnęła mieszek i wręczyła jej
kilka monet.
– Uważaj – powiedziała Sanana, pakując sny do woreczka. – Jak tak dalej
pójdzie, rodzina wyrzuci cię z domu. Zostaniesz zupełnie sama. – Popatrzyła
z obrzydzeniem. – Bo kto przyjmie taką wariatkę?
Dziewczyna wyrwała jej woreczek i wybiegła ze sklepu.
***
Wróciła do swojej izby i od razu weszła do łóżka, całkowicie pozbawiona
chęci do życia. Spojrzała na buteleczkę z niebieskim płynem. Odkorkowała ją
ostatkiem sił. Sen nie do końca był ucieczką. Ale przynajmniej był przyjemny.
Wypiła niebieski płyn. Wkrótce zasnęła.
Gdy mleczna mgła się rozwiała, Kahra ujrzała fioletowe łuski. Rozejrzała się.
Miała przed sobą piękny i smutny widok. Wielki jak kontynent smok
błyszczał, lecąc w stronę słońca. W dole przewijały się zniszczone lądy planety,
która dawno umarła.
Niestety smok też umierał. Mieszkający na nim ludzie z niepokojem
odnajdywali kolejne gnijące łuski, zaropiałe wrzody i niegojące się rany. A Kahra
miała zostać bohaterką. Miała ich ocalić, wyprawić się na nieprzyjazną ziemię
i przynieść lek, który uzdrowi smoka.
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Przez kilka godzin walczyła z niebezpiecznymi mutantami, przedzierała się
przez zdradliwe tereny i prawie zginęła od trujących wyziewów. W końcu udało
jej się zdobyć lek i uzdrowić olbrzymiego smoka. Została bohaterką – uratowała
wielu ludzi. Zrobiła coś wielkiego.
Kiedy się zbudziła, przepełniały ją duma i satysfakcja. Ale tylko przez chwilę.
Potem wrócił smutek.
Góra lodowa przyciskała ją do łóżka jeszcze mocniej niż ostatnim razem.
Kahra czuła się tak obolała, jakby przez cały dzień pracowała w polu. Najbardziej
bolało serce. Serce beznadziejnej osoby będącej nikim. Zwykłej wieśniaczki,
która nigdy nie zyska szans na lepsze życie. Która nigdy nie zrobi niczego wielkiego. Ten ból był bardzo silny. A jedyne lekarstwo na niego tkwiło w drugiej
buteleczce, tej z zielonym płynem.
Kahra nie wahała się ani chwili. Od razu chwyciła naczynie i wypiła
miksturę. Wkrótce przyszedł kolejny sen. Westchnęła, by się w nim całkowicie
zatracić. Wędrowała ciemnymi przesmykami, myśląc tylko o swojej misji.
Zapominając, kim naprawdę jest. Nie była już prostą wieśniaczką z małej wioski
pod Gyronem, której przeznaczeniem było pracować w polu do końca nędznego
życia. Była wielką wojowniczką, odważną i potężną, która swoje przeznaczenie
wybierała sama.
Dotarła pod wejście do tajemniczej, ziejącej ciemnością jaskini. Wiatr wiał,
bawiąc się jej wyśnionymi włosami. Kahra przymknęła oczy, gdy połaskotał ją
w policzki. Czuła jego zimno, ale nie tak intensywnie, jak na jawie. W snach wszystkie cielesne odczucia były słabsze od tych doświadczanych w rzeczywistości,
jakby przydymione, ukryte za mgłą.
Kahrze jednak to nie przeszkadzało. Tu przynajmniej mogła przemierzać
świat o wiele swobodniej, nawet latać. Przywykła już do tego, jak ciało zachowuje się w snach, i to tak bardzo, że po przebudzeniu czuła się potwornie ociężała,
a wszelki dotyk, nawet zwykłe postawienie stopy na ziemi, wydawał się zbyt
mocny i bolesny.
Spojrzała na wejście do groty. To tam czekał finał jej wyprawy. Walka
z czarnym smokiem, by odzyskać wydarty ludziom, poplamiony krwią skarb.
Wiedziała, że uda jej się to bez trudu, jednak odczekała chwilę, zanim ruszyła.
Nie chciała, żeby ten sen skończył się zbyt szybko, pragnęła jeszcze pozostać
dzielną wojowniczką i nie wracać od razu do swojej brudnej rzeczywistości,
przynajmniej na tyle, na ile było to możliwe. Zbyt długie niepodążanie za fabułą
snu groziło jego rozwarstwieniem i – w wyniku tego – natychmiastowym końcem.
Ale to był jej ostatni sen. W celu zdobycia kolejnych będzie musiała udać się
do Daca, by zarobić. A tego nienawidziła. Lecz wiedziała, że uczyni to, byle tylko
znów zagłębić się w kolejny sen.
W końcu westchnęła i z ociąganiem ruszyła do ciemnego wejścia jaskini.
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Zagłębiła się w nią, zaciskając dłoń na mieczu. Ogarnęła ją ciemność, która
po jakimś czasie zniknęła, zastąpiona przez światło.
Kahra rozejrzała się, gotowa do ataku, ale zamiast groty pełnej stalaktytów
i stalagmitów ujrzała szeroki, jasny korytarz. Marmurowa posadzka lśniła pod
białymi kolumnami, na ścianach błyszczały barwne mozaiki i wielkie obrazy
w misternie zdobionych ramach, a w okna wstawiono witraże, przez które
wpadało słońce.
Przystanęła zdziwiona. Dlaczego weszła do górskiej groty, a znalazła się
najwyraźniej we wnętrzu jakiegoś pałacu? Może to była część misji ze snu?
Powędrowała korytarzem. Po prawej stronie zauważyła wysokie dębowe
drzwi. Zajrzała za nie i dostrzegła jakiś przytulny pokój z kominkiem, biblioteczką
i fotelami obitymi czerwonym aksamitem.
Szła dalej korytarzami, zaglądając do ukrytych za drzwiami pomieszczeń.
Wszystkie wypełnione były pięknymi i drogimi meblami. I wszystkie były
tak samo puste – żadnych wyśnionych mieszkańców owego pałacu, żadnych
czyhających za szafą groźnych bestii. Po czarnym smoku także nie było ani śladu.
Wyszła na korytarz, gdzie z okien po prawej stronie roztaczał się widok na
szeroki, wyłożony białym marmurem dziedziniec, natomiast z tych po lewej –
na rozległą, rozgrzaną słońcem pustynię. Kahra czuła się całkiem
zdezorientowana. Dlaczego nagle przeniosła się na pustynię? Przed chwilą
widziała góry pokryte iglastymi lasami.
Oczywiście w snach wszystko było możliwe, ale miejsce, do którego
trafiła, nie pasowało jej do fabuły tego snu. Wzruszyła ramionami i dalej
przeszukiwała pałac.
Natrafiła na lśniące marmurowe schody. Zeszła nimi i znalazła się w obszernym pałacowym hallu. Zaczęła się po nim rozglądać i wtedy usłyszała
jakiś dźwięk dobiegający z pomieszczenia po prawej stronie, oddzielonego
pozłacanym łukiem. Zajrzała tam i zamarła ze zdumienia.
Na środku szerokiej komnaty przypominającej pustą salę balową klęczał
mężczyzna. Przyciskał dłonie do uszu, jakby atakowały go dźwięki, których nie
chciał słyszeć. Jego twarz wyglądała dziwnie. Miał usta otwarte tak szeroko,
że wydawało się, iż policzki zaraz mu się rozerwą. Wyglądał, jakby krzyczał,
jednak panowała całkowita cisza. Krzyczał bezgłośnie.
Kahra tymczasem poczuła od niego coś, czego nigdy w życiu nie
poczuła w żadnych snach – ani w tych kupionych, ani w tych prawdziwych.
Coś zdumiewającego. Poczuła bijącą od niego obecność.
***
Kahra biegła tak szybko, jak tylko pozwalał jej sen. Miała nadzieję, że na
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końcu korytarza, gdzie dostrzegła światło, znajdują się drzwi wyjściowe.
Pragnęła oddalić się od krzyczącego mężczyzny i wybudzić ze snu.
Mężczyzna istniał naprawdę – nie był bezmyślnym wytworem snu, lecz
żywym, myślącym i czującym człowiekiem. Kahra miała pewność – bardzo
mocno odczuła jego obecność. Nie wiedziała, co tam robił i czy w ogóle
ją zauważył. Żywiła jednak nadzieję, że nie, i chciała uciec od niego jak najdalej.
Wybiegła z budynku i znalazła się w pałacowych ogrodach pełnych posągów
i palm, między którymi lśniły białe fontanny. Postanowiła oddalić się nieco
od pałacu, zanim wybudzi się ze snu. Coś ją jednak blokowało. Czuła lęk,
więc zamierzała się obudzić… ale niezupełnie. To był jej ostatni sen i trochę
czasu minie, nim zdobędzie kolejny. A strach we śnie jest chyba lepszy od
beznadziejnego życia na jawie…
Pędziła coraz szybciej, lecz pałacowe ogrody się nie kończyły. Kahra miała
wrażenie, że dopiero na pustyni poczuje się bezpiecznie. Po pewnym czasie
zdała sobie sprawę, że od dłuższej chwili biegnie przez zupełnie inne ogrody niż
te pod pałacem.
Przystanęła, aby zobaczyć więcej szczegółów. Zniknęły posągi i fontanny,
a pojawiły się klomby z kwiatami i ławki. Palmy zmieniły się w krzewy,
a pustynny piasek zastąpiła równo przycięta trawa.
W oddali Kahra ujrzała szumiący iglasty las. Obejrzała się za siebie.
Pałac zniknął i zamiast niego pośród ogrodu zobaczyła duży, pomalowany na
biało dom.
Ruszyła w jego stronę, patrząc nieprzytomnie. Najpierw weszła do jaskini,
potem znalazła się w jakimś pałacu, a teraz tu… Nic nie rozumiała. Ten sen
musiał być uszkodzony. Już od jakiegoś czasu nie podążała za jego fabułą,
a jednak wciąż się nie budziła. Chyba że to, czego właśnie doświadczała, było
jakąś ukrytą częścią fabuły. Kahra uznała, że zanim postanowi się obudzić,
pozwiedza go jeszcze trochę.
Rozejrzała się po ogrodzie ponownie i nagle zauważyła jakiś ruch. A potem
znów to poczuła. Ciężka, łaskocząca umysł, lepka. Obecność.
Zza żywopłotu wyłoniła się jakaś kobieta. Wysoka, w długiej białej sukni
i z włosami spiętymi w kok. Gdy ujrzała Kahrę, na jej twarzy odmalował się
szok, a później desperacka nadzieja. Kahra zamarła, czując, jak spływa na nią
lęk. A potem rzuciła się do ucieczki.
– Zaczekaj! – Głos kobiety brzmiał cicho i niepewnie.
Kahra nie posłuchała.
– Błagam!
Strach był zbyt silny. Biegła dalej. Wtedy usłyszała potworny, smutny
i ociekający dotkliwym rozczarowaniem wrzask.
Kobieta z ogrodu krzyczała.
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Kahra zwolniła na moment, ale nie obejrzała się za siebie. Po chwili
na środku ścieżki, którą biegła, wyrosło drzewo. W ostatniej chwili je ominęła.
Nagle poczuła, że coś owija się wokół jej kostki. Upadła na kamienie. Odwróciła
głowę i dostrzegła, że jedna z gałęzi drzewa zaciska się na jej nodze.
– Pomóż mi! Proszę! – jęknęła kobieta w białej sukni tak żałośnie,
że przestraszona Kahra się zawahała.
Ona naprawdę potrzebowała pomocy. Kahra z trudem odpędziła strach
i spróbowała się podnieść. Gałąź natychmiast puściła jej kostkę. Dziewczyna
wstała i bardzo powoli podeszła do kobiety.
– Kim jesteś? – zapytała.
– O to samo mogłabym zapytać ciebie. – Kobieta miała już o wiele spokojniejszy
głos. – Jestem Artena. Witaj w moim śnie.
– Jak to: w twoim śnie? – Kahra otworzyła szeroko oczy.
– We śnie, który mogę kształtować, jak tylko chcę.
– Jesteś twórczynią tego snu? Snu o czarnym smoku?
Artena zmarszczyła brwi.
– Nie wiem, o czym mówisz – mruknęła. – Żyję tu od prawie siedemnastu lat.
– Jej źrenice się rozszerzyły, gdy wymawiała tę liczbę. – Myślałam, że spędzę tu
wieczność, ale wtedy pojawiłaś się ty i nadzieja wróciła… Jak ci się udało mnie
znaleźć? Znaleźć mój sen?
– Znaleźć twój sen? – zdziwiła się Kahra. – Kupiłam sen o czarnym smoku,
wypiłam go i…
– Wypiłaś sen?
– Tak… No… można kupować sny, wypijać i śnić je dla rozrywki.
– Siedemnaście lat temu jeszcze takich nie było… Ale to interesujące.
W każdym razie wszystko wskazuje na to – Artena zastanowiła się – że trafiłaś
tu przez czysty przypadek… Badałam kiedyś sny. Są one wyjątkowo ulotną
i nieokiełznaną częścią ludzkiego życia. Rządzą się swoimi własnymi, często
niezrozumiałymi dla nas prawami. Czasem się zdarza, że sny dwóch osób łączą
się w jeden, choć jest to bardzo rzadkie zjawisko… Możliwe, że sen, który kupiłaś,
złączył się na chwilę z moim…
– I co teraz?
Artena wybuchła krótkim, nerwowym śmiechem.
– Jestem zdana na twoją łaskę. Jeśli mi pomożesz, być może uda mi się
uciec z tego snu. Jeśli nie, prawdopodobnie będę musiała bardzo długo czekać,
aż znowu mój sen się z czyimś połączy, jeżeli to w ogóle kiedykolwiek
ponownie nastąpi.
– Ale… co się właściwie stało?
– Usiądźmy.
Wskazała na pobliską ławkę. Gdy usiadły, Artena zamknęła na chwilę oczy.
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Moment później przed ławką pojawiły się stolik i taca z kawą i herbatą.
– Czego się napijesz? Mam też inne rzeczy. Mam… wszystko, czego sobie
tylko zażyczysz.
– Dziękuję, herbata wystarczy. – Kahra nalała sobie pełną filiżankę i spojrzała
na Artenę wyczekująco.
Kobieta westchnęła i ponownie przymknęła powieki. Po chwili w jej prawej
dłoni zmaterializował się kielich z winem.
– Niektóre choroby są wyrokiem śmierci. – Wypiła duszkiem całą zawartość
naczynia. – Wiesz, że umrzesz – kontynuowała po chwili. – Wiesz, że zostało
ci niewiele czasu. Ale jednak… boisz się tego. Nie chcesz umierać. Coraz częściej
wyobrażasz sobie, co się stanie, gdy umrzesz. Że przestaniesz istnieć. Że cię nie
będzie, że tak po prostu… znikniesz. Naprawdę znikniesz. A świadomość tego
jest straszna.
Kahra poczuła nieprzyjemny ucisk w brzuchu. Nie istnieć… Jak to w ogóle
jest przestać istnieć?
– Kiedyś myślałam – ciągnęła Artena – że śmierć to najgorsze, co się może
człowiekowi przytrafić. Dlatego badałam sny. Bo ludzie umierają, a sen był
sposobem, by żyć wiecznie. Stworzyłam możliwość przeniesienia się do snu.
Uczyniłam z niego naczynie na duszę. Tak jak twoje ciało jest naczyniem na
twoją duszę, tak na moją duszę naczyniem jest sen.
Zrobiłam tak też ze snami kilku osób, które ciężko chorowały i miały umrzeć.
Był tylko jeden problem. Przeniesienie duszy do snu miało być bezpowrotne.
Nie moglibyśmy nigdy wrócić do naszych ciał. Musielibyśmy zostać we śnie na
wieczność. Sen nie ma swojego odpowiednika w świecie jawy, więc ucieczka do
niego oznacza, że prawdopodobnie nikt nigdy cię nie odnajdzie, bo nie ma jak
natrafić na sen, w którym jesteś. Ale co innego nam zostało, skoro i tak mieliśmy
umrzeć? Ja i kilka innych osób zgodziliśmy się, by śnić na zawsze.
Artena zamknęła oczy i rzuciła kielich w powietrze. Natychmiast zniknął.
– Każdy z nas ma swój prywatny sen, który może kształtować, jak tylko
zapragnie. Możemy stworzyć sobie wymarzony dom i wszystko, na co mamy
ochotę, możemy ubrać się, w co tylko chcemy, i możemy sprawić, że nasze ciała
będą wyglądać dokładnie tak, jak zechcemy. Mamy wszystko. I nie jesteśmy
samotni, możemy się nawzajem odwiedzać. Jednak… gdyby nie to, dawno już
bym oszalała. Ale i mnie to czeka, gdy zostanę tu dłużej. Jestem tu od niespełna
siedemnastu lat. Wiem, bo liczę każdy dzień. I była nas piątka. Trzy osoby już
oszalały. Dopadła ich potworna choroba… Każdy moment we śnie to dla nich
okropny ból, a ich głowę atakuje niesamowity hałas. To chyba przez obciążenie,
jakie sen nakłada na umysł. Śniąc, pracujesz własnym umysłem, i nie każdy
to wytrzymuje. Jeszcze przez tak długi czas… – Artena zadrżała, a jej źrenice
ponownie się rozszerzyły.
45

Kajdany snów
– Zanim tu trafiłam, byłam w innym śnie. Widziałam tam wielki pałac
i znalazłam w nim mężczyznę, który wyglądał właśnie, jakby oszalał… –
wyznała Kahra.
– To musiał być Rahir. On stworzył sobie pałac. Oszalał jako pierwszy z nas,
już po pięciu latach życia we śnie. Musiałaś zatem przejść przez zetknięcie snów
mojego i Rahira. Sny naszej piątki są ze sobą połączone.
Szaleństwo i ciągły ból musiały być straszne, jednak Kahra o tym nie myślała.
Gdyby miała możliwość życia w wiecznym śnie… to byłoby spełnienie marzeń.
– A czy ja, gdybym tu została, też bym oszalała? – zapytała.
– Nie do końca, bo to mój sen, a więc wysiłek mojego umysłu. Ale jeśli chcesz
mi pomóc, nie możesz tu zostać. Bo gdy pomożesz mi wyjść z tego snu, on
zniknie. Musiałabyś tu zostać ze mną. A na to ci nie pozwolę.
Kahra zadrżała.
– Zresztą nie wiesz, co znaczy ciągłe życie we śnie, dziewczyno. Wiem, że się
myliłam. Jest coś gorszego niż nieistnienie. Gorsze jest wieczne istnienie.
Artena nagle się uśmiechnęła.
– Wiesz, dlaczego ci to mówię? Bo to, że tu jesteś, to jakieś zadziwiająco
nieprawdopodobne, ale i szczęśliwe zrządzenie losu. Możesz nam pomóc.
Chcemy wrócić na jawę i umrzeć.
Zapanowała cisza. Kahra wpatrywała się w Artenę z otwartymi ustami.
– Umrzeć? Przecież nie chciałaś tego… Mówiłaś, że świadomość, że się
zniknie, jest straszna.
Artena pokręciła głową.
– Zastanów się, co jest bardziej przerażające: wieczność czy nieistnienie?
Czy lepiej nie istnieć, czy żyć wiecznie? Albo to, albo to, innego wyboru nie
ma. Ty nie wiesz, bo nie żyłaś tu, w tym pięknym więzieniu, tyle czasu… –
Kobieta tak posmutniała, że Kahra była pewna, że zaraz z jej oczu popłyną łzy.
– Ja pewnie też jeszcze wszystkiego nie wiem, ale odczułam mały, maleńki cień
smaku wieczności, a raczej cień świadomości jej istnienia… Wiem jednak na
pewno, że nie ma niczego innego, jest tylko istnienie i nieistnienie. I ja wybieram
nieistnienie. Dlatego błagam, pomóż mi. I nam wszystkim.
Kahra zastanowiła się. Rzeczy, o których mówiła Artena, wydały jej się
niewarte rozważań. Ale może kobieta miała rację? Co tak naprawdę bardziej
przerażało – wieczność, ale taka prawdziwa, istnienie już na zawsze… czy też
nieistnienie, koniec? Nicość? Kahra robiła wszystko, by jak najwięcej czasu
spędzać w snach… Ale czy na pewno z własnej woli? Na początku, gdy kupowała
pierwsze sny, było bardzo przyjemnie, ale teraz, od jakiegoś czasu… coś ją
przecież do tego pchało, jakaś okropna siła… i przyjemność płynąca ze snów
zamieniła się w piekło. A same sny – to, co kiedyś Kahrze wydawało się rajem,
dla innych było więzieniem, domem bez klamek, bez żadnej szansy na wyjście…
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– Dobrze, pomogę wam – oświadczyła, a na twarzy Arteny pojawiła się
wielka ulga. – Tylko jak?
– Znajdziesz osobę, która zna się na duszach. I pięcioro zwierząt. Zwierzęta
nie mają dusz, więc są idealnymi naczyniami na dusze ludzkie.
Kahra chyba znała kogoś takiego. Skinęła głową.
– Potem trzeba będzie przenieść nasze dusze do ciał pięciorga zwierząt.
A potem te zwierzęta zabić.
– Naprawdę chcecie umrzeć? Jesteście pewni?
– Tylko tak zakończą się nasze cierpienia. Nie możemy żyć jako zwierzęta,
a do ludzkich ciał nie możemy się przenieść, bo są już wypełnione czyjąś duszą.
Zabicie kogokolwiek wydawało się potworne. Lecz skoro tylko w ten sposób
Kahra mogła pomóc uwięzionym ludziom…
– Ale jeśli teraz wyjdę z tego snu, to jak was potem znajdę? – zapytała.
– Twój sen połączył się z naszymi, zatem osoba szukająca naszych dusz
będzie mogła nas łatwo zlokalizować. Wystarczy, że zajrzy do twojego umysłu.
Tylko musi to być w ciągu następnego dnia, przed tym, jak znowu zaśniesz,
inaczej ślad naszych snów zniknie z twojej głowy, zastąpiony innym –
wytłumaczyła Artena. – Na pewno jesteś w stanie pomóc? – Spojrzała jej prosto
w oczy.
To wszystko brzmiało potwornie. Kahra ponownie się zastanowiła.
Nigdy w życiu nie zrobiła niczego wielkiego, istotnego, była tylko zwykłą
wieśniaczką. A zawsze marzyła, by dokonać takiego czynu, i dlatego
takich czynów dokonywała w snach. Ale to nie wystarczało. Teraz będzie miała
okazję zrobić coś ważnego na jawie – pomóc pięciu osobom w zakończeniu
ich cierpienia.
– Tak, na pewno – powiedziała.
– Dobrze, więc możesz już się obudzić. Będę czekać – Artena uśmiechnęła się
z nadzieją.
Kahra, jak zwykle, gdy chciała się obudzić, zadarła mocno brodę.
Ujrzała, jak niebo ze snu szybko się do niej przybliża. Za chwilę miała wrócić do
rzeczywistości i wyruszyć, by dokonać swojego wielkiego czynu.
***
Sanana wysłuchała Kahry bez słowa, a potem długą chwilę milczała.
– Dobrze – powiedziała w końcu. – Znam się nieco na duszach i myślę,
że sobie z tym poradzę. Jeśli przyprowadzisz mi te zwierzęta, zrobię to.
Kahra poczuła, że robi jej się zimno. Skąd weźmie zwierzęta?
– Czy mogą być owady? – zapytała.
– Nie. Owady za bardzo się od nas różnią, by można było do nich wsadzić
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duszę. Najlepiej niech będą to ssaki, ewentualnie ptaki, jakieś kury na przykład…
Kahra poczuła nieprzyjemny ucisk w brzuchu. Jej matka miała gęsi. Jeśli
je ukradnie…
Skinęła głową i opuściła sklep. Ruszyła w stronę wsi. Gdy tylko będzie mogła,
odkupi te gęsi…
Zdała sobie sprawę, że gdy koncentruje się na jakimś zadaniu, chęć,
by zatopić się w kolejnym śnie, nie jest tak paląca.
***
Kahra drżała, obserwując ptaki zgromadzone na zapleczu sklepu Sanany.
– To zajmie tylko chwilę – uznała Sanana. – Zamknij oczy i się odpręż.
Dziewczyna wykonała polecenie, a potem poczuła łaskotanie w głowie.
Sanana zaczęła przeszukiwać jej umysł. Nie było to przyjemne, Kahra bardzo
nie chciała w nim pachnącej wilczymi jagodami, ciężkiej obecności wiedźmy.
W końcu uczucie obecności ustało, a Kahrę musnął zimny powiew, gdy
Sanana rzuciła zaklęcie.
Nagle wiedźma syknęła. Kahra otworzyła oczy i ujrzała, że na twarzy Sanany
pojawiło się niedowierzanie.
– Mam złe wieści – powiedziała. – Cztery dusze pomyślnie umieściłam
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w zwierzętach, ale jedna… dusza kobiety o imieniu Artena… Nie mogłam jej
pomóc. Jej sen jest zbyt zniszczony, ktoś za dużo przy nim grzebał… Wygląda na
to, że nierozerwalnie połączył się z duszą. A takiego snu nie mogę przenieść do
ciała zwierzęcia.
Kahra poczuła, jakby spadała.
– Co? – wykrztusiła. – Niemożliwe...
– Przykro mi.
– Naprawdę nie da się nic zrobić?
Sanana tylko pokręciła głową.
Kahra zakryła twarz dłońmi. Artena… już tam zostanie. Na wieczność. Sama.
A ona zawiodła. Miała pomóc piątce ludzi, pomogła tylko czwórce. Jedna osoba
skazana jest na szaleństwo, wieczną samotność i wieczny ból.
Nie wypowiedziała już ani słowa. Gęsi zabiła szybko, a ich ciała zostawiła dla
Sanany jako zapłatę za pomoc.
Mimo wszystko trochę zazdrościła Artenie. Kobieta żyła we śnie, jak tylko
chciała, i mogła zostać, kimkolwiek zapragnie. Płaciła za to wysoką cenę, ale czy
tak nie jest ze wszystkim? Kahra też musiała oddać wiele, by choć trochę zbliżyć
się do swoich marzeń.
Ile była w stanie poświęcić? Nie zastanawiała się już nad tym. Ruszyła,
by zarobić na kolejne sny.

Opis Autora
Absolwentka polonistyki i studentka dziennikarstwa. Publikowała w Snach umarłych,
Magazynie Histeria i antologii Powroty wydawnictwa Gmork. Udziela się też jako
redaktorka i korektorka w Fantastycznych Piórach, Fantazmatach i Zapomnianych Snach.
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Ze snu wyrywa mnie charakterystyczny dźwięk. Łudzę się, ale wiem, że to
on. Na ścianie widzę cień. Rośnie z każdym krokiem, każdą chwilą, aż widmo
postaci rozrasta się obejmując niemal cały pokój.
Z całej siły zaciskam powieki. Zaciskam je tak mocno, że aż trzeszczą.
Aż szumi mi w uszach.
Modlę się o to, żeby nie wydarzyło się to co zwykle, choć wiem, że moich
modlitw nikt nie słucha.
Gwałtowne szarpnięcie i nagły chłód. Spokojny i martwy.
Krótka cisza zwiastująca burzę.
Pisk w uszach i tępy ból. Ogłusza mnie pierwszy cios. Otwieram oczy,
ale widzę jedynie ciemność.
Zanim cokolwiek dostrzegam, łapie mnie, wyrywa z łóżka i rzuca na ziemię.
Uderzam głową o ścianę, rozchodzi się pusty dźwięk.
Podnoszę wzrok. Postać pokryta ciemnością chwyta mnie za koszulkę i unosi
do góry. Ubranie trzeszczy.
– Gnoju, myślisz, że ubranie rośnie na drzewach? – Czuję woń alkoholu. –
Myślisz, że co? Że możesz sobie rozrywać, co chcesz? Że ja to wszystko mam
za darmo? Że mnie nie kosztujesz? Wiesz, ile mnie kosztujesz?! Całe moje życie,
a ty nawet… a ty nawet nie potrafisz…
Rzuca mną o przeciwległą ścianę. Uderzam w nią i opadam na łóżko.
– Dlaczego… Dlaczego nikt mnie nie szanuje? Dlaczego nikt mnie nie kocha?
Ty myślisz… co ty myślisz? Ty myślisz w ogóle? – bełkocze stary. – Ty myślisz,
że co?
Teraz patrzę. Patrzę przerażony, jak ten jeleń, którego kiedyś rozjebał.
Właściwie to był wypadek, wyskoczył tuż przed auto z ciemnego lasu.
Patrzy dokładnie tak, jak patrzy się na… , ale on jest pędzącym samochodem,
śmiercią. Jest i jeleniem, i śmiercią.
Moich modlitw nikt nie słucha. On się znowu najebał i szuka…. Szuka?
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Czego właściwie szuka?
– Dlaczego nikt mnie nie kocha? – pyta pijany. Pada na kolana i płacze.
Miłości?
Zapalają się światła, z pokoju obok wychodzi mama, matka, cokolwiek.
Widzę jej twarz, spuchniętą od alkoholu, siniec zdobiący twarz i strup w kąciku
ust. W pięści zaciska kastet. Obudziła się, kolejna święta, najebana krowa.
Kopie go kolanem w głowę, a ojciec płacze.
– Dlaczego nikt mnie nie kocha?
– Jak kochać coś takiego? – krzyczy matka. – Jak kochać takie gówno jak ty?
Ojciec przewala się na bok i patrzy na mnie ślepo. Patrzy trochę jak ten jeleń,
ale śmiercią nie jestem ja, a… nie wiem, los? Matka kopie go w żebra.
Zazdroszczę wszystkim noworodkom, które zmarły przy porodzie.
Zazdroszczę wszystkim abortowanym płodom. Zazdroszczę każdemu, kto
nie jest mną.
– W porządku? – mówi do mnie heroina, dosłownie i w przenośni.
Dlaczego nie zostawili mnie po prostu w śmietniku?
Ciekawe, czy mnie kochają. Ciekawe, czy by za mną tęsknili gdybym uciekł.
Ciekawe, dlaczego nie ucieknę.
Wtulam się w kołdrę, ale nie tak ostentacyjnie. Przytulam ją powoli,
jakby starając się nie ruszać, jak wąż duszący ofiarę.
– W porządku, gnoju? – krzyczy. – Pytam się!
– Tak, mamo, tak, już w porządku – mówię, gryząc pościel.
– Beze mnie byś nie przetrwał.
Wiem, mamo, bez ciebie w ogóle wiele rzeczy by się nie wydarzyło.
– No! – dodaje, ale jakby do siebie. Ważne, że wychodzi.
Gaśnie światło, jestem sam, cieni nie ma. Słyszę tylko ojca łkającego gdzieś
w mroku.
Niech już zamknie mordę.
– Panie Boże, proszę, niech zdechnie – mówię cicho. – Niech już zdechnie.
On i ona. Nie chcę ich, nie chcę, żeby byli. Nie chcę ich. Proszę Boże, niech
zdechnie. Pani w szkole mówiła, że jak czegoś bardzo chcemy i bardzo żarliwie
pomodlimy się do Pana Boga, to Pan Bóg nam pomoże, jeśli życzymy sobie czegoś
dobrego. A ja bardzo żarliwie się modlę, niech dobry Pan Bóg zrobi coś dobrego
i zabierze te ludzkie ścierwa. Niech obudzi mnie z tego koszmaru, niech to się
już skończy, niech oni zdechną.
Panie Boże, proszę. Uczyń dobro, zmieć ich.
Jeśli nie Ty, to chociaż może ten drugi. Proszę, Panie Boże. Nie każ mi prosić
tego drugiego.
– Chcę być szczęśliwy, a nic innego mi nie zostało, jak prosić cię o pomoc,
Panie Boże.
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Pewnie ten drugi mnie wysłucha, skoro ten pierwszy nie chce.
– Oddam wszystko, wszystko temu, który mi pomoże. Ciało i duszę temu,
który ich zabije, wykończy. Proszę niech to się skończy, wszystko oddam,
byle się to skończyło.
Budzi mnie panująca za oknem szarówka. Przewracam się na drugi bok, żeby
nie patrzeć na słońce, żeby się jeszcze nie budzić w tym spierdolonym świecie.
– Wstawaj, mały. – Słyszę jej głos. To jej głos, ale jakiś inny, ciepły, miły. –
Wstawaj, kochanie, zrobiłam ci śniadanie.
Choć wiem, że to sen cieszę się, że to ten dobry, chociaż tyle mam od życia.
Czuję, jak materac łóżka się wgniata. Czuję miękką dłoń na skroni.
Głaszcze mnie po głowie, czuję jej ciepło, przyjemny dotyk jej skóry.
To prawdziwy dotyk, nie ten ze snu.
Odwracam się na bok i widzę jej twarz. Wygląda jak ona, ale wygląda
młodziej, szczuplej, zdrowiej, nie ma blizn i ran.
– Mały, chodź do szkoły – mówi mama.
Wchodzi on. Odruchowo kulę się w kołdrę.
– Co się dzieje? – Słyszę jej głos.
– Chodź, jelonku, odwiozę cię do szkoły. Po drodze jeszcze wpadniemy tylko
do tego twojego ulubionego lokalu, kupię ci tę kanapkę na wynos, z gyrosem
i kapustą, tę z pomidorkami, pikantnym sosem i korniszonami. Idziesz?
– Wiesz, że nie powinien jeść takich rzeczy, to niezdrowe!
– Kochanie, umówiliśmy się, że jedna kanapka tygodniowo nie jest żadnym
przestępstwem. Poza tym, zobacz! Skóra i kości.
– Masz rację, przepraszam, nie powinnam. Idę przygotować kawę, chcesz coś
na śniadanie?
– Frankfurterki z jajkiem sadzonym?
– Dobra! Też mam na to ochotę.
– Dzięki, kocham cię.
Słyszę cmoknięcie.
– Ja ciebie też kocham.
Co tu się, kurwa, dzieje?
Dobra, losie, chcesz ze mną grać w tę grę pozorów, to będziemy w to grać.
Choć wiem, że to zaraz się skończy. Znów obudzę się w tym piekle.
Bez słowa wstaję. Mój pokój wygląda tak samo, tylko jakoś lepiej. Jest jasno,
czysto. Meble nie są zniszczone i stare, wyglądają na prawdziwe paroletnie,
a nie ten barłóg. Majtki i skarpety mam w tym samym miejscu, chociaż jest
ich więcej, są czyste i ładnie sparowane. Nakładam koszulkę, moją ulubioną,
ale nie ma żadnego śladu rozerwania przy kołnierzu.
Wychodzę do kuchni. Skwierczące na patelni jajka i kiełbaski roznoszą błogi
zapach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem coś takiego. Nie pamiętam, żebym
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jadł coś takiego.
– Sok pomarańczowy czy jabłkowy? – pyta mnie mama. – Żartuję!
Przecież wiem, że wolisz pomarańczowy!
Sok pomarańczowy? Tak… nie do wódki?
Kiwam głową i staram się uśmiechać do snu i mar. Ląduje przede mną
szklanka, biorę łyk i zdaję sobie sprawę, że nie jest tak gorzki, jak pamiętałem.
Jest pyszny.
Po chwili dołączają przysmażone kiełbaski z jajkiem. Rozcinam je, z wewnątrz
wypływa płynne żółtko. Na środku stołu leży chleb posmarowany masłem.
Wiem, że jak wezmę kawałek tych pyszności do ust to się obudzę, jak w tej
bajce, którą kiedyś oglądałem w telewizji. Wiem, że po prostu stanie się coś złego.
Tak się jednak nie dzieje. Jestem w niebie.
Patrzę na nią, mamę, choć trochę się boję, że zniknie. Wiem, że zniknie.
Na pewno zniknie.
– Smakuje ci, serdeńko? – pyta z uśmiechem.
Kiwam głową. Nie chcę swoim głosem niszczyć tej idylli.
– To pałaszuj! Prędko, bo tata spóźni się do pracy!
Kiwam głową i staram się zjeść jak najszybciej. Niebo w gębie, to cudowne.
– Idziesz, jelonku? – pyta ojciec. – Bierz plecak i do samochodu.
– Tak jest!
Koszmar powraca. Znajomy smród meliny, piekła mojego życia, wyrzyganej
na dywan wódy i obitej mordy wraca wraz z dźwiękiem mojego głosu. Zaciskam
powieki modląc się o koniec, ale ten nie nadchodzi.
Otwierając oczy orientuję się, że nic się nie zmieniło. To tylko
moje wspomnienia.
– Wszystko w porządku? – pyta tata.
– Tak, wszystko w porządku.
– To zabieraj się, bo nie zdążymy kupić twojej kanapki!
Biegnę do pokoju. Rozglądam się za plecakiem, nie wiedząc, czego szukam,
ale oto on! Widzę go. Wygląda jak mój, choć… nie wiem, czy go widziałem
wcześniej. A może widziałem?
Biorę go do ręki i wychodzę.
– Przystojny ten nasz młodzieniec, prawda? – Słyszę jej głos.
– Niedługo będzie z niego mężczyzna – odpowiada on.
Nawet w bajkach nie ma czegoś takiego. Co się tu dzieje? Czy to żart?
Czy moje modlitwy zostały wysłuchane? To sen? Marzenie? Cud?
Prędzej koszmar, który wróci ze zdwojoną siłą.
Na schodach uderza mnie pierwsza rzecz, która niepokoi mnie jeszcze
bardziej. Klatka schodowa, wygląda dokładnie tak, jak wyglądała zawsze. Brudna, odrapana, usyfiona, śmierdząca moczem, rozbitymi flaszkami i marzeniami.
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Jakby nie zmieniło się nic oprócz mojego mieszkania i rodziców.
Wychodzimy przed klatkę i idziemy na parking, znajdujący się za blokiem.
Tata wkłada rękę do kieszeni. Błyskają kierunkowskazy, charakterystyczny
dźwięk odblokowującego się zamka.
Toyota, to niemożliwe. Tata nigdy nie kupiłby nic, co nie jest krajowej
produkcji. Miał Fiata 126P i Lublina, a tu co?
– Siadaj z przodu – mówi. – Jesteś już duży.
Nie wiem, dlaczego, ale czuję się lepiej, kiedy to słyszę.
Nie wiem, dlaczego.
Wsiadam, odpala samochód i rusza. Silnik jest cichy, jakby wytłumiony,
a auto dynamiczne. Fotele wygodne.
– Jak ci idzie w szkole? – pyta. – Dobrze?
Nie mam zielonego pojęcia, co odpowiedzieć. Nawet nie wiem, jak wygląda
szkoła w tym świecie.
– Nie musisz odpowiadać. Wiesz, zależy mi na twoich ocenach, ale nie
chcę być jak inni rodzice. Szkoła to nie wyścig, a edukacja nie zagwarantuje
ci przyszłości. Edukacja jest najlepszym i najłatwiejszym sposobem na to, żeby
przygotować się na przyszłość. Pamiętaj też, że nie sama wiedza, którą zyskasz
w szkole jest ważna, a relacje międzyludzkie, dyscyplina i takie tam rzeczy.
Dużo bardziej wolałbym, żebyś był szczęśliwy, niż miał czerwony pasek.
Ludzie za oknem są tak samo szarzy i nijacy jak wcześniej. Ulice tak samo
brudne, budynki tak samo zniszczone. Samochody tak samo rdzewieją, a wybite
okna świecą pustką. Jednak słońce, choć tak jak zwykle skryte za chmurami,
świeci jakby cieplej.
A mój ojciec, choć wygląda podobnie, mówi do mnie z sercem, nie butelką
w garści.
– Myślałeś już, gdzie chcesz pojechać na wakacje? Może do babci Stefci?
STEFANIA ŻÓŁKIEWSKA, napis na nagrobku. Przechylony krzyż,
rozbite szkło starych zniczy.
Zaciskam mocno powieki. Proszę, nie budź się.
Albo budź? Nie wiem, co lepsze.
– Chętnie poznałbym babcię – mówię jakby do siebie.
– Poznał? Haha! Kawalarz, co już zapomniałeś babci? No tak! Od czwartku
minęły już ze trzy dni! Może będziesz kiedyś kabareciarzem, co, jelonku?
Nie znam siebie. Nie wiem, kim jestem w tym dziwnym świecie.
Nie wiem, czy jestem dla siebie tyle wart. Nie wiem, czy będę tęsknił.
Nie wiem, czy to mnie martwi.
Nie wiem, kiedy ten sen się skończy, a zacznie koszmar.
Seat z prawego pasa zajeżdża nam drogę. Tata skręca w lewo, prosto
pod koła TIR-a.
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– Cholera! – krzyczy.
Czuję ból w klatce. Nie mogę wziąć wdechu. Świat znika w mroku. Ból wraca,
rozchodzi się wzdłuż mojego ciała. Zakrywam się rękami i nogami.
– Kto mu dał prawo jazdy, do cholery!
Otwieram oczy.
– Wszystko dobrze? – Odwraca się do mnie. – Mało brakowało, co? Ale nie bój
się, tatuś zawsze sobie poradzi. Tatuś zawsze będzie przy tobie i tatuś zawsze ci
pomoże. Choć pamiętaj, uratować możesz siebie tylko sam.
– Dobrze już, tato, dziękuję.
Odwraca się do mnie częściowo, tylko na tyle, żebym mógł zobaczyć jego
uśmiech. Szeroki, szczęśliwy, wdzięczny.
– To tutaj. Chcesz to co zwykle?
Nie mam pojęcia, co jem zwykle.
– Tak.
– Poproszę kanapkę z gyrosem i kapustą, tylko bez kiszonych, za to
z korniszonami.
– Oczywiście, już podaję. Napój do tego? – Dobiega mnie zza okna miły,
kobiecy głos.
– Chcesz colę? – pyta mnie tata. – Nie powiemy mamie.
– Jasna sprawa!
– Poproszę!
– Na wynos proszę, zapakować.
– To będzie dwadzieścia osiem pięćdziesiąt.
– Kartą.
– Dz-dziękuję… – mamroczę.
Patrzę, jak wyciąga z portfela plastikowy prostokąt i przykłada do jakiegoś
urządzenia. Rozlega się pisk, a tata chowa kartę do portfela.
– Dziękuję – mówię zdumiony.
Po chwili kanapka ląduje w moim ręku, owinięta folią i ciepła. W drugiej
dłoni trzymam plastikowy kubek pełen pysznego, słodkiego napoju.
To najlepszy dzień w moim życiu.
Szkoda, że nie jest prawdziwy.
Chwilę później jesteśmy już pod szkołą. Ta wygląda tak samo, jak
zapamiętałem. Ciekawe, czy w klasie też jestem tej samej.
– Wsadź kanapkę do plecaka! – mówi tata. – Jeszcze zgubisz. A i pamiętaj,
jesteś naszym skarbem. Nieba bym dla ciebie uchylił, gdybym mógł.
Nie chcę płakać i nie będę, ale ja też uchyliłbym dla ciebie nieba, tato, i też
cię kocham, i uchylasz mi nieba, i nie zapominaj, że wskoczę za tobą w ogień,
i nigdy ci się nie odwdzięczę.
– Widzimy się o czternastej trzydzieści, tak?
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Zamieram. Nie mam pojęcia.
– Żartuję, wiesz, że pamiętam. – I odjeżdża.
A ja już za nim tęsknię.
Idę do klasy, choć niechętnie. Przed drzwiami dostrzegam Magdę.
Przypominam sobie ten okres, kiedy chodziłem do szkoły. Chodziłem tam dla niej,
teraz już nikogo nie obchodzi, czy chodzę czy nie.
– Cześć! – mówi.
– Cześć! – odpowiadam.
– Hej Magda! – Słyszę okrzyk. Odwracam się i widzę Daniela.
Podbiega i ciągnie ją za warkocz.
– Ała! – krzyczy Magda.
Ała, myślę.
– Ała! – krzyczy po chwili Damian, któremu podcinam nogę.
Wywraca się na schodach, uderza w krawędź twarzą. Słyszę, jak pęka jego
nos. Widzę, jak z ust wypada mu kawałek zęba.
– Co ty zrobiłeś?! – krzyczy przerażona Magda.
– Ałaa! – wyje Damian. – Pomoooocy! Proszę pani! Pomocy!
– Proszę pani, pomocy! On znowu uderzył Damiana!
Głęboki wdech. To się znowu dzieje, jak wtedy.
Pamiętam, że był ciepły letni dzień. Świeciło słońce, było bardzo wietrznie.
Magda grała w klasy, ja siedziałem sam i patrzyłem.
Patrzyłem na chmury. Patrzyłem na Magdę, na mrówkę, która chodziła
mi przy bucie, patrzyłem na tego dzieciaka, który pokazywał coś kolegom, na
butelkę po soku, zaschniętą kroplę lakieru na poręczy i to jak Tomek znowu
wybił na aut daleko za daleko.
Wtedy podbiegł Damian i pociągnął Magdę za włosy, a ja…
To tylko dla niej chodziłem do szkoły.
Wybiegłem i uderzyłem go w twarz. Wiele razy. Magda krzyczała.
Damian płakał z połamanym nosem i wybitym zębem, a pani Drejer
wezwała rodziców.
Od tego czasu nie byłem w szkole.
– Ja tylko…
– Pewnie chciałeś bronić Magdę, co? Damian niestety musi iść do szpitala,
zaraz wezwiemy karetkę, a co do ciebie, młody człowieku, to wiem, że nie
chciałeś Damianowi zrobić krzywdy. Znam cię, nikogo byś nie skrzywdził.
Magda, powinnaś mu podziękować.
– Dziękuję! – Przytula mnie.
Czuję, jak pachną jej włosy, czuję, jak pachnie ona. Najpiękniejsza, najcudowniejsza dziewczyna jaką widziałem. Ona… przytula mnie i dziękuje!
To najpiękniejszy dzień mojego życia!
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Szkoda, że nie jest prawdziwy.
– Chciałbyś być moim chłopakiem? – pyta Magda.
– Co? – wyrzucam w szoku, patrząc jak pani Drejer odprowadza Damiana
do pielęgniarki.
– Przepraszam, bo ja… zrozumiem, bo ty…ty mi się zawsze… ja po prostu
zapytałam. Głupia jestem!
– Magdo, kocham się w tobie od roku! – mówię odważnie, mężnie. Zupełnie
niepodobnie do mnie, którego mnie?
Kim jestem?
– Naprawdę?
– Tak, będę najszczęśliwszy na świecie jak zostaniemy parą.
– Ja też! – odpowiada i wtula się we mnie.
Boję się mrugać, boję się zaciskać powieki. A może to był wszystko zły
sen? Może tak naprawdę nie jestem gnębionym dzieciakiem z patologii?
Może jestem pewnym siebie bożyszczem, który umawia się z najpiękniejszą
dziewczyną świata?
Może mi się tylko wydawało? Może tak naprawdę wszystko jest dobrze?
Może świat jest piękny, może moje modlitwy to też sen, może…
– Kocham cię… – szepcze Magda. – Mogę cię pocałować?
Mam dopiero trzynaście lat, nie wiem, czy powinniśmy.
– Może powinnaś.
Czuję jej miękkie usta, ciepło, zapach.
Podczas swojego pierwszego pocałunku miałem otwarte oczy. Bałem się, że
jak zacisnę powieki to się obudzę. Obudzę się w szarej, chujowej rzeczywistości
pełnej wódy, przemocy, smrodu i bólu.
Może to wszystko to naprawdę zły sen? Może nigdy nie żyłem w patologii,
może tak naprawdę nic się z tego nie wydarzyło? Może moja matka z obitą
mordą i kastetem w ręku to tylko koszmar? Może zawsze jadłem gyrosy i jajka
z frankfurterkami, a tata zawoził mnie do szkoły?
Może to jest ten dobry świat.
Jak to „on ZNOWU uderzył Damiana?”.
– Jak to „on znowu uderzył Damiana?” – pytam Magdę. – Uderzyłem go
już wcześniej?
– Słucham?
– Uderzyłem go już wcześniej?
– Nie, skąd.
– To dlaczego powiedziałaś, że znowu go uderzyłem?
– A powiedziałam?
– Nie wiem… teraz to… już nic nie wiem.
– Nie przejmuj się. Tak czasami bywa.
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Tak czasami bywa, może nie powinienem się przejmować.
Choć to… coś tu nie gra, coś jest nie tak.
Właściwie to wszystko.
Nie wiem.
– Chodź – mówi Magda. – Spóźnimy się na lekcje.
Kiedy się jest szczęśliwie zakochanym nie pamięta się matematyki, polskiego,
angielskiego czy przyrody. Myśli się tylko o niej i dotyku jej palców, i miękkości
jej skóry, i zapachu jej włosów.
Najgorsze było to, że wiedziałem, że jak tylko skończę szkołę, to obudzę się
w tym koszmarze, więc liczę każdą minutę, jakby to była ostatnia.
Ale strzała czasu zawsze kroczy naprzód, a wraz z ostatnim dzwonkiem
dostrzegam stojącego pod szkołą tatę. Jest punktualnie jak w zegarku. Zauważam
go, gdy wybiegam z Magdą. Uśmiecha się na mój widok, podchodzi.
– Cześć – mówi do nas, po czym zwraca się do Magdy – Twoi rodzice
cię odbierają?
– Dzień dobry, proszę pana. Tak, proszę pana.
– Może chciałabyś wpaść do nas na obiad? Możemy poczekać na twoich rodziców, wieczorem odwiozę cię do domu. Co wy na to?
Nie wiem, jak wyobrażałem sobie spotkanie mojego ojca z moją dziewczyną?
Raczej liczyłem na to, że będzie martwy zanim ją pozna, spotka. Liczyłem,
że będzie martwy jak najszybciej.
– Tato… nie musisz… – mówię.
Patrzy na mnie tymi samymi, choć innymi oczami, którymi patrzył poprzedniego dnia.
– Oczywiście, że nie muszę. Jak masz na imię?
– Magda – odpowiadam za nią.
– Magdo, co ty o tym sądzisz? Oczywiście, jeśli chcesz.
– Chętnie – odpowiada, po czym odwraca się, wskazując palcem. – O!
Mama przyjechała!
– Porozmawiam z nią.
Tata kieruje się do mamy Magdy, choć ta jest już prawie przy nas.
– Dzień dobry, pani jest mamą Magdy, prawda?
– Tak, co się stało?
– Ależ nic – odpowiada uśmiechając się. – Nic się nie stało. Dzieciaki się
dogadują, widzę to, może zgodziłaby się pani, żebym zabrał Magdę do nas na
obiad i wieczorem odwiózł? Przed dziewiętnastą. Oczywiście jest pani również
zaproszona! Jeśli pani tylko chce.
– Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że to wspaniały pomysł, ale mam jeszcze
inne dzieci, więc nie mogę tak po prostu zmieniać planów, ale oczywiście
zgadzam się. Mogę tylko prosić pana numer telefonu?
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– Świetnie! Jasne! Tu moja wizytówka. Proszę!
Wkłada rękę do kieszeni, a mnie ogarnia lęk. Przechodzą mnie ciarki.
Zaciskam powieki i wszystko znika. Wyciąga nóż i dźga mamę Magdy w brzuch.
Ta wykrzywia twarz w bólu i krzyczy, pada na ziemię.
– Dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Do zobaczenia, Madzia.
Otwieram oczy. Mama Madzi kuca przy niej i całuje ją w czoło.
– Dzięki, mamo! Widzimy się wieczorem!
– Kocham cię, córeczko!
– Ja ciebie też kocham, mamo!
– Miłego dnia! – mówi tata.
– Do widzenia!
– Chodźcie do samochodu, dzieciaki. Mama dzisiaj zrobiła tortille z serem
halloumi. Jak twoja kanapka, jelonku?
Zdaję sobie sprawę z tego, że na śmierć o niej zapomniałem.
– Nie zjadłem, tato, zapomniałem o niej.
– Zapomniałeś?
Jest w tym coś zimnego, dziwnego, jakby…
Czuję, jak pot oblewa moje dłonie.
– Wsadzimy do lodówki, będzie na jutro. W dobrym towarzystwie o jedzeniu
się nie myśli, co nie?
– Tak. – Nadchodzi ulga.
Ale co miała na myśli mówiąc „znowu”? Jak to „znowu uderzył Damiana”?
Nie mogę przestać o tym myśleć.
Wmawiam sobie. Na pewno, może, oby.
Tamto życie na pewno było tylko koszmarem.
Nie, to życie jest tylko snem.
Tamto było koszmarem, to jest prawdziwe.
– Siadajcie z tyłu – mówi tata, kiedy widzi, że ciągnę za klamkę.
– Ale mówiłeś, że… – zaczynam.
– Oczywiście, że jesteś wystarczająco duży, żeby jechać z przodu – przerywa
mi. – Nikt tego nie podważa, po prostu dama potrzebuje opieki czy towarzystwa.
Jak ktoś wiezie mnie i mamę samochodem, na przykład taksówkarz,
też siadam razem z mamą z tyłu. Wyobrażasz sobie, co by było jakbym zaczął
się pchać do przodu? Haha! – śmieje się. – Albo wyobraź sobie, że mama też się
wpycha do przodu. Haha! Komiczne. Stoimy tak przy klamce i się przepychamy,
a taksówkarz mówi „Wsiadajcie!”, a my do siebie: „Chcę z przodu! Jestem
duży!”, „Nie, ja chcę z przodu, jestem duża!”. Pamiętaj, jelonku, nigdy, przenigdy,
nie udowadniaj nikomu oczywistych rzeczy. Tylko winny się tłumaczy.
– Tak, tato – odpowiadam, siadając z tyłu.
Magda siada obok mnie. Nasze dłonie się spotykają. Przez moment serce bije
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szybciej, patrzę na nią. Rumieni się, uśmiecha i patrzy przez szybę. Ja pewnie
też się rumienię. Gdyby tylko tata wiedział, jaką przysługę mi wyświadczył.
A może właśnie wie?
Patrzę w jego odbicie w lusterku. Widzę jego oczy. Uśmiechają się do mnie.
Może właśnie wie.
Ciekawe, co wiedzą senne majaki. Czy one coś wiedzą?
– Jak w szkole? – pyta.
– Dobrze, tylko… – Przypominam sobie historię o Damianie.
– Tylko?
– Bo jest taki Damian…
– Ten łobuz?
Na dźwięk słowa „łobuz” czuję dyskomfort, serce rusza mi z kopyta.
Mam wrażenie, że wszystko wokół robi się ciemniejsze. Odpływam myślami.
Zaciskam powieki.
– Tak – odpowiada Magda. – Pana syn to bohater.
Co?
Otwieram oczy. Jest jasno i ciepło.
– Oczywiście, że to bohater, ale co tym razem zrobił? Co i kogo uratował?
– Uratował mnie przed Damianem! Damian pociągnął mnie za warkocz!
– A to drań!
– Podciąłem mu nogę, tato – wtrącam się. – Wywalił się na schodach. Wybił
sobie zęba i połamał nos. Ja… ja nie chciałem. – Serce wali mi jak młotem.
Rozglądam się nerwowo. Wpijam wzrok w plamkę na szybie, pewnie kupę
muchy czy coś takiego. Patrzę, jak śmiga ona po ludziach ucinając im głowy.
Zdaję sobie sprawę, że milknę. Czuję w głowie ból, paraliżujący ucisk.
Martwe ciała, bezgłowe korpusy zalewają się fontannami krwi i padają na
ziemię, na zimny szary chodnik, szamocząc się jak ryby wyrwane z wody.
Walczę z tym, żeby nie odpłynąć na fotel. Czuję, że mięśnie mi tężeją.
– Wiesz, synu. Wiesz, że nie pochwalam przemocy. U nas w domu nie jest
tolerowana. Mam nadzieję, że z Damianem będzie wszystko w porządku,
ale przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie dla niego ważna lekcja.
Postąpiłeś nagannie, lecz słusznie. Straszna przygoda, ale mam nadzieję,
że wszyscy wyciągną z tego jakąś lekcję. Co na to pani Drejer?
– Powiedziała, że to wypadek i zaprowadziła Damiana do pielęgniarki –
odpowiada Magda.
– No cóż, tak to w życiu bywa. U mnie w pracy wszystko w porządku, jakby
ktoś pytał. Haha! – śmieje się.
Nie rozumiem, co powiedział. Też chciałbym się zaśmiać, ale nie wiem
z czego. O co może chodzić? Może powinienem był zapytać?
– To dobrze, tato – odpowiadam. – Przepraszam.
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– Nie przepraszaj, nie masz za co. Kiedyś zabiorę cię do pracy, wszystko ci
pokażę, może się zainteresujesz. Ja byłem w szkole, wiem, jak to jest, ty nigdy
nie byłeś w pracy. Skąd masz wiedzieć, nie? Jesteśmy na miejscu, Magdo, nie
przestrasz się. Okolica, w której mieszkamy nie jest specjalnie ciekawa.
Widzę ten sam okropny blok, to samo zasrane podwórko, te same wywalone
śmietniki. Czuję ten sam smród co zwykle. Drzwi od klatki mają wyrwany
zamek, jak zawsze, a na klatce unosi się dym papierosów, jak zawsze.
– Kochanie! – krzyczy tata, kiedy tylko otwiera drzwi. – Wróciliśmy! Słuchaj,
mam niespodziankę! Znalazłem dodatkowe dziecko pod szkołą! Haha!
– Co? – pyta mama, wychodząc na korytarz. Widzi Magdę i się uśmiecha.
Na dość eleganckim ubiorze ma stary, wyblakły fartuch, w ręku trzyma kastet.
Kastet? Kulę się w sobie. Odruchowo zbliżam się do Magdy. Jest ciemno
i zimno. Wokół mnie pustka. Jak wtedy, tuż przed tym, jak ojciec uderzył mnie
w głowę i rzucił o ścianę, jak wtedy, kiedy…
To nie kastet.
Biorę uspokajający wdech.
To nóż.
Przechodzą mnie po plecach ciarki, ale po chwili patrzę na jej twarz.
Nie na tę opuchniętą, gdzie blizny przecinają zmarszczki i siniaki, a na tę świeżą,
uśmiechniętą. Świat znów jest słoneczny i ciepły, choć serce bije jak szalone.
– Jak idzie? – pyta tata. – Nie wiem, jak dzieciaki, ale ja jestem głodny jak koń
z kopytami!
– Jak wilk! – poprawia go mama. – Mówi się „głodny jak wilk” albo
„tak głodny, że mógłbym zjeść konia z kopytami!”. Nie możesz wymyślać
własnych p
 owiedzonek!
– Dlaczego nie mogę? Ty wymyślasz własne zasady! Zasady takie jak „nie
można wymyślać własnych powiedzonek”. – Obejmuje ją w pasie. – Zabronisz
mi? – Przyciąga ją do siebie i całuje w usta.
– Haha! – śmieje się udając, że się wyrywa. – Dobra! Możesz sobie wymyślać,
co chcesz! Tylko nie ucz tego dzieci. – Mama mija tatę i podchodzi do Magdy.
Chowa nóż za plecami i patrzy jej głęboko w oczy. – Cześć! Jestem Aśka! A ty?
– To jest Magda – wtrąca tata. – Obiecałem jej mamie, że zawiozę ją do domu
na dziewiętnastą.
– Cześć, Magdo! – odpowiada mama. – Twoja mama też jest tak piękna jak ty?
Bo jeśli tak to zaraz zrobię mężowi burę za to, że rozmawia ze ślicznotkami za
moimi plecami. Haha! – śmieje się. – Żartuję, umyjcie ręce i siadajcie do stołu.
Skończę kroić pomidora. Lubisz pomidory?
– Tak, proszę pani.
– Świetnie. Zaprowadź Magdę do łazienki.
Razem z Magdą myjemy ręce prawdziwym mydłem w płynie lecącym prosto
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ze stylowego czarnego dozownika, nie tym szarym mydłem w kostce, które jest
w szkole. W moim prawdziwym domu rzadko w ogóle było mydło.
Ten dom jest moim prawdziwym.
Oby.
– Twoi rodzice są super – mówi Magda. – Chciałabym mieć takich rodziców.
Te słowa jak nóż wbijają mi się w kręgosłup, paraliżując mnie od stóp do
głów. Czuję, jak włosy jeżą mi się na głowie. Nawet w snach nie spodziewałem
się takich słów, a tu proszę.
Słyszę je w snach.
– Sam sobie zazdroszczę – odpowiadam.
– Dzieci! Jedzenie!
– Jelonku! Daj kanapkę, schowam ją do lodówki – krzyczy tata.
– Nie zjadł?
– No nie zjadł.
Biegnę do plecaka, wyciągam kanapkę zawiniętą w folię aluminiową i podaję
tacie. Patrzę mu w oczy, nasze palce się stykają.
Zaraz mnie uderzy.
Palce zaciskają się na mojej szyi, są ciepłe, choć czuję je jak lodowate ostrza.
Zaciskam mocno powieki.
Słyszę dźwięk otwieranej lodówki. Dotyk kanapki znika z mojej skóry.
Lodówka się zamyka, zostawiając po sobie falę chłodu.
– Siadajcie.
Dostaję placek z grillowanym serem halloumi, kukurydzą, kurczakiem,
pomidorem, oliwkami i cebulą ze słodkim, czerwonym sosem barbecue.
Skupiam się na oczach Magdy.
Są piękne.
To najpiękniejszy dzień w moim życiu.
Szkoda, że nawet nie jest prawdziwy.
– Pyszne, kochanie! – zachwala tata, biorąc kęsa.
– Nie mówi się z pełnymi ustami! – mówi mama.
– Przepraszam – odpowiada, nadal żując.
Mama uśmiecha się i wzdycha ostentacyjnie.
– Kocham cię – szepcze, patrząc mu w oczy.
Ciekawe, czy moi rodzice kiedykolwiek byli tacy. Ciekawe, czy kiedykolwiek
się lubili, kochali? Nie wiem.
Skąd moja chora jaźń bierze takie wydarzenia?
Tata uśmiecha się do mamy oczami.
– Bardzo smaczne, proszę pani! – mówi Magda.
– Cieszę się, że ci smakuje! A co ty sądzisz, mały?
– Nie mów do niego „mały” przy znajomych! – strofuje ją tata.
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– Ależ przepraszam. Jak ci smakuje, dorosły mężczyzno? – uśmiecha się.
– Pyszne, mamo
– Cieszę się.
Naprawdę było dobre. Mam nadzieję, że zapamiętam ten smak na zawsze.
Będę go wspominać, tak jak ten dzień. Będę wspominał ten sen do końca życia.
O ile będę go pamiętał.
To najpiękniejszy sen w moim życiu.
Szkoda, że nawet nie jest prawdziwy.
Staram się delektować każdym ugryzieniem, wyciągnąć ze smaku wszystko,
co mogę. Zakotwiczyć się w tej chwili. Wiem, że lepszej już nie będzie.
Mama patrzy mi w oczy opowiadając jakąś śmieszną anegdotę z pracy, tata
patrzy na nią i ściera jej z policzka plamę sosu. Robi to z uśmiechem na twarzy.
Magda zasłania usta, żeby nie parsknąć ze śmiechu. Skromna, ale czysta firanka
przepuszcza biało-złociste promienie światła popołudniowego, letniego słońca.
Na parapecie zielenią się liście doniczkowych roślin dumnie piętrzących się ku
gwiazdom. Na stole stoi dzbanek pełen gorącej herbaty, z cytryną pływającą
w środku, a nad nim unosi się delikatna smuga pary.
Oddałbym wszystko, żeby zatrzymać tę chwilę.
Czas zamiera jak na zawołanie.
– Ale nic nie masz.
Odzywa się potworny głos zza moich pleców.
Zrywam się i odwracam. Przede mną stoi postać poskręcana z wijącego się
robactwa. Miriady glist zrastające się ze sobą tworząc humanoida z oczami
żarzącymi się jak czarne dziury pozostawione we wszechświecie w nienasyconym głodzie.
Podchodzi do mnie, a ja, jak sparaliżowany, nie mogę się ruszyć. Nie jestem
w stanie. Jego twarz się zbliża, gliździe kończyny mnie obejmują. Robactwo
obleka mnie, obchodzi, wgryza się w skórę, rani, razi, pali, żre mnie od środka.
Czuję, jak pod skórą toczą się roje insektów, zgnilizna pochłania moje ciało.
Czuję, jak larwy wychodzą mi nosem i oczami. Padam na kolana, wiję się, staję
się jednym z nich.
– Nic nie masz, chłopcze – odpowiada mi ten sam głos. – Już wszystko oddałeś.
– Chodź – mówi ojciec. – Muszę ci coś pokazać.
Jest cały zakrwawiony od stóp do głów. Oczy ma puste i martwe. To ten sam
ojciec, którego znam, ten sam skurwiel, który mnie tłukł całe dzieciństwo. Ten,
o którego śmierć się modliłem.
– Chodź. – Nie waha się. Łapie mnie za kark i podnosi z krzesła w kuchni.
Z krzesła, na którym siedziałem, jedząc tortillę. Jakby tego samego krzesła,
tego samego miejsca, gdzie byłem otoczony miłością i rodziną, a nie tego,
w którym byłem otoczony nienawiścią i rodziną.
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Rozglądam się.
Nie świeci słońce, bo jest noc, ale nie świeci też dlatego, że nie przebija się
przez brudne oblepione tłuszczem, ptasim gównem i rozpaczą okna.
Nie ma dzbanka herbaty w kuchni, jest za to zakrwawiona, pobita butelka
po piwie. Czerwony sos barbecue zaschnięty na policzkach mamy… matki…
Aśki. Nie, nie Aśki, ona była Aśką. Nigdy nie zbrukam tego imienia swoją matką,
niech tej kurwie ziemia będzie ciężka. Imieniem… jej. Sennej zjawy.
Kiedy patrzę na nią, jak na swoją matkę, nic nie czuję, ale kiedy myślę o niej.
O tej kobiecie śmiejącej się co chwilę, robiącej tortille z serem halloumi to…
Ja pierdolę.
Padam na kolana i płaczę.
Szkoda, że tamten dzień nie był prawdziwy. Oddałbym wszystko za to, żeby
tamten dzień był prawdziwy.
Ale nic już nie mam.
– Chodź – mówi ojciec. – Chodź, musimy iść dalej.
– Dokąd?
– Naprawdę jest ci smutno? Tęsknisz za nią? Myślałem, że jej nienawidzisz.
Myślałem, że mnie nienawidzisz, gdybym wiedział, że jest inaczej może
wszystko dałoby się jeszcze uratować? A tak… tak niestety już nic – mówi cicho,
jak obłąkany, do siebie. – Chodź musimy iść, jest już za późno na łzy.
Łapie mnie za kark i pcha przed sobą.
– Gdybym wiedział, że mnie kochasz to może wszystko dałoby się odwrócić.
– Nie kocham, nienawidzę ciebie i to kim się staliście. To kim mogliście być,
a nie jesteście.
– Więc może i dobrze. – Zaciska ręce na moim karku mocniej, padam na kolana. Kopie mnie w tyłek. Wywracam się na brzuch. Przechodzi nade mną i kuca
przy mojej twarzy. Wplata palce w moje włosy, podnosi do góry. Patrzę na niego.
Trzyma rękę przy otwartych ustach i trzyma coś w nich.
Ogłuszający huk zamyka mi oczy. Wiję się na podłodze choć wiem, że zaraz
nadejdzie kolejny cios. Po chwili dopiero rozumiem, co się stało.
Otwieram oczy, patrzę na ojca. Jego bezwładne ciało dygocze zalewając
wszystko krwią. Na suficie i ścianie rozbryzgi, na podłodze rośnie
plama c zerwieni.
Ja pierdolę, robi mi się zimno. Kulę się.
Chciałbym wstać, ale nie mogę nic zrobić. Czuję się jak sparaliżowany.
Nie mogę patrzeć na trupa ojca, ale nie mogę też oderwać od niego wzroku.
Wybiegłbym, ale nie wiem dokąd, nie wiem po co. Nie mam siły. Czuję jakby coś
stało się z moimi barkami.
Jak ta mara.
Słyszę dźwięk syren za oknem, coraz głośniej i głośniej. Samochód zatrzymuje
64

Jelonek
się na naszym podwórku.
Co teraz?
Patrzę na trupa, z jego twarzy zostały jedynie skrawki. Nie widzę w nim ani
bestii, ani uśmiechniętego mężczyzny, który czekał pod szkołą.
Widzę w nim tylko galaretkę z truskawek, widzę w nim obłęd, widzę w nim
koszmar mojego życia, koniec i jego początek.
Chcę wstać. Chcę uciekać, ale nic nie czuję. Nie czuję nóg, chłodu. Nie chcę
nawet płakać.
Boże, jak bardzo chciałbym wrócić do tamtej chwili, kiedy… do tej tortilli,
sosu z barbecue na uśmiechniętej twarzy mamy. Do szafirowych oczu Magdy.
Dlaczego to nie mogło być prawdziwe?
Słyszę kroki po schodach, ktoś biegnie. Dzwoni dzwonkiem, stuka w drzwi,
potem wali. Słyszę krzyki. Słyszę wołania. Słyszę głosy sąsiadów.
– Otwierać! Policja!
– Głośny huk, mówię wam, pewnie zajebał dzieciaka. Cały czas go bił.
Bił też ją, ona biła jego i ich. To patologia jest, panie władzo.
– To czemu nie dzwoniliście?
– A co ja, panie, donosiciel?
– Jak dla mnie jesteś takim katem jak ten skurwiel, ale chuj, nie ode mnie to
zależy, a teraz mi stąd wypierdalaj. Dobra, ty, wypierdol mi te drzwi. Karetkę mi
tu dajcie. Tak, strzał, pojedynczy. Sąsiedzi mówią, że patologia.
Resztę zagłusza potężne uderzenie. Drzwi się wyłamują.
Chcę wstać. Chcę uciekać, ale nic nie czuję. Nie czuję nóg, chłodu. Nie chcę
nawet płakać.
Zapala się światło, razi mnie po oczach, ale nawet się nie krzywię.
– Dzieciak tu jest! – Podbiega do mnie. – Mały, dobrze? Ja pierdolę, zajebany
leży. Ojciec chyba.
– Tutaj matka, zaszlachtowana! – krzyczy drugi
– Co za rzeź. – Widzę ruch jego cienia. Mówi do pudełka w ręku. – Zadzwoń
do Marka, niech przyjedzie z workami. – Klęka przy mnie. – Już dobrze mały.
Teraz już wszystko będzie dobrze. Chodź.
Otacza mnie rękoma. Podnosi. Wynosi z domu. Patrzę mu w twarz i widzę
czarne jak węgle oczy, czarne jak…
W głowie rozlega mi się krzyk. Wyrywam się, uciekam, biegnę.
Zbiegam po schodach. Barkiem taranuję drzwi od klatki i pędzę przed siebie.
Biegnę chodnikiem. Gdziekolwiek dalej, byleby dalej od niego. Biegnę przed
siebie najdalej jak mogę. Przede mną nie ma nic. Tylko pustka.
Pustka i oczy żarzące się jak dwie czarne dziury pozostawione we
wszechświecie w nienasyconym głodzie.
Padam na plecy.
65

Feranos
Błagam, nie!
– Błagam, nie! Błagam! Błagam, oddam wszystko!
Wydaje mi się, że patrzy na mnie zaskoczony. Zaskoczone? Ale nie widzę,
nie mogę na to patrzeć. Czuję, jak jego palce wsuwają mi się we włosy. Czuję ból,
kiedy ciągnie mnie do góry.
Widzę twarz ojca trzymającego w ustach pistolet. Słyszę huk, widzę, jak jego
twarz rozpada się na tysiące fragmentów, opada na sufit i ściany.
– Przecież nic już nie masz. Oddałeś wszystko.
– Nie! Proszę!
Łapie mnie za policzek i podnosi do góry. Wzrok otchłani pali mnie fizycznie i psychicznie. Jest jak oczy boga patrzącego na grzechy swoich wyznawców.
Jest jak oczy boga parzącego za grzechy swoich wyznawców.
Jego palce zaciskają się na mojej brodzie, zmieniają w robale, które wchodzą
mi pod skórę wgryzając się w mięso. Boli, jakbym topił się w kwasie, ale ten ból
nie otępia. Nie tracę wzroku, nie mdleję. Wżera się coraz bardziej, a ja krzyczę,
choć nie mam siły. Robactwo nadżera mi krtań.
– O, nie! – Puszcza mnie, a ja opadam jak szmaciana lalka.
– Dlaczego? – charczę. – Dlaczego ty mnie posłuchałeś? A nie on.
Kuca przy mnie.
– Skąd pomysł, że jestem tym drugim? Skąd pomysł, że jest nas dwóch?
Śmieje się.
Okrąża mnie. Otwieram oczy i teraz widzę, że jesteśmy pośrodku niczego,
zamknięci w pustce. W pustce z twardą i zimną podłogą.
– Nie masz szans stąd uciec. Bo nie ma stąd wyjścia. Nie ma też wejścia.
Zawsze tu byłem, zawsze tu będę, zawsze byłem wszędzie. Byłem w tobie,
w twoich rodzicach, twoich snach i wszystkim, czego kiedykolwiek doświadczyłeś.
Nie miałem tylko jednego, twojej zgody.
Dotyka moich pleców, jego robacze dłonie wgryzają się pod skórę.
Wgryzają się, wędrując do karku. Zrywam się, wstaję. Uciekam.
Zatrzymuję się.
Czuję ból, który powinien rzucić mnie na kolana, ale nie rzuca. Cały czas
stoję. Chcę zamknąć oczy, ale nie mogę. Chcę krzyczeć, chcę błagać, chcę…
– Ale nic nie możesz. Jestem w twoich myślach. Jestem twoimi myślami.
Ty i ja, na zawsze. Ty, ja i pustka i twoja wolna wola do tego, żeby być czym tylko
chcę. Zobacz, czujesz?
Siedzimy przed ogniskiem. Tata… ojciec leży najebany na polu. Matka nawet
nie zwraca na niego uwagi, pije piwo i pali papierosa. Mam lat… nie wiem… pięć?
W ogniu leży patyk, na którym wcześniej piekłem sobie kiełbaskę. Wyciągam go
z płomienia. Widzę, jak się żarzy, widzę, jak się świeci. Jak słońce.
Dotykam końca.
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Ból przechodzi mnie na wskroś. Palec parzy, żar rozchodzi się po całym ciele.
Płonę. Czuję, jak moja skóra się topi.
Płonę, języki ognia mnie otulają. Chcę uciec, ale nie mogę. Nie mogę się ruszyć.
Palą się moje stopy, topi się skóra, zlewa się z płomieniem tańczącym wokół.
– Wystarczy dotknąć odpowiednie nerwy, aby…
Czuję palce zaciskające się na karku. Czuję wodę na twarzy. Otwieram oczy
i widzę tylko ciemność. Damian topi moją twarz w zlewie. Walę głową o twardą
ceramikę. Szarpię się, ale on jest silniejszy.
Pamiętam to. Łapię go za rękę i nią szarpię. Odpływam, tracę kontakt.
Ciemnieje mi w oczach. Miękną mi nogi.
Umieram.
Tonę.
Rzuca mną o ścianę. Otwieram oczy i widzę przed sobą Magdę. Stoi z tymi
swoimi błękitnymi oczyma i się uśmiecha. W ręku trzyma młotek. Zamachuje się i uderza mnie w nogę. Czuję, jak kość pęka, przebija się przez skórę.
Ale zamiast wypływającej krwi, wypełzają glisty.
– Mogę zrobić wszystko – odzywa się robaczy głos.
Stoję pośrodku pustki nie mogą się ruszać. Pełzające szkaradztwa siedzą mi
w mózgu.
– Zobacz teraz.
Wstaję od stołu. Rzucam talerzem.
Co się dzieje?
– Co się stało kochanie? – pyta mama, Aśka.
– Nic, kurwa, mam cię dość.
– Co jest? – wstaje ojciec. – Nie mów tak do mamy!
– Zamknij, kurwa, mordę! A ty? Ty puszczalska szmato! – krzyczę na Magdę.
– Zmiażdżę twój parszywy ryj! Zniszczę go!
Proszę, nie.
Wyciągam rękę, łapię za jej twarz. Patrzę wprost w jej przerażone oczy.
Zaciskam palce, a jej żuchwa trzeszczy.
– Odejdź od niej! – krzyczy ojciec i mnie popycha. Uderzam głową w szafkę.
Wstaję, biorę ze stołu czajnik z gorącą herbatą i walę go w twarz.
Proszę, nie.
Krzyczy. Wrzątek i rozpryśnięte szkło go oślepia. Trzymam za uchwyt
i napierdalam go w twarz. Napierdalam go tak, jak wcześniej matkę, w ciemności,
tulipanem.
Co? Nie! To nie ja ją zabiłem! To nie byłem ja.
Jego krzyk się urywa, choć krzyczy dalej. Krew tryska z rozchełstanego
gardła. Łapie się za nie, ściska je, jakby chciał zlepić z powrotem.
Nie zlepisz się, spierdolino. Zdychasz.
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Jego oczy wyglądają jak ślepia tego jelenia, którego przejechał.
Odwracam się do niej. Matki. Widzę jej przerażony wzrok i tę paskudną
plamę po sosie na twarzy.
Proszę, tylko nie to, błagam. Dlaczego? Dlaczego? Proszę! Oddam wszystko!
– Nic już nie masz! – charczy mi głos w głowie.
– Proszę, nie! Synku! Co się dzieje? Co się dzieje? – krzyczy, łka, mama, Aśka.
Ta prawdziwa mama, którą miałem tylko przez chwilę, we śnie.
Łapię ją za włosy i podnoszę z krzesła. Rzucam na ziemię. Pada na brzuch.
Proszę, nie!
Siadam na niej. Widzę jak jej ręce młócą w powietrzu. Jak stara się złapać
cokolwiek, uciec, zedrzeć mnie z siebie. Czuję, jak jej myśli krzyczą teraz:
„Co się stało z jej synkiem?”, „Co zrobiłam nie tak”, „Czym sobie zasłużyłam na
to wszystko?”, „Dlaczego włożyłam w niego tyle, stworzyłam go po to, żeby…”,
„Co zrobiłam nie tak?”
Słyszę jej myśli, jak krzyczą do mnie i do niej, że lepiej byłoby to
gówno wyskrobać.
Proszę nie! Niech mi ktoś pomoże!
– Nikt ci nie może pomóc! Nic już nie masz! – krzyczy demon w moich myślach.
Łapię ją za włosy i walę o szarą terakotę. Krzyczy, a ja walę po raz kolejny.
Jestem silny, jak potwór, jestem niezniszczalny dla jej małego kruchego ciała.
Proszę, nie! Niech mi ktoś pomoże! Proszę! Ktokolwiek! Zrobię wszystko!
– Teraz właśnie zabijasz matkę. Czy to ci pomoże? – warczy głos w mojej głowie.
Błagam, tylko nie ją… Błagam.
– Nie ją? To może tę drugą, co? Magdę i jej niebieskie ślepia! Co tam, JELONKU,
którą wolisz?! Będę rozkoszował się obiema! Nic nie możesz zrobić. Jesteś jak
ten jeleń, zatrzymany w momencie, kiedy czuje ciepłą maskę samochodu swoim
mokrym noskiem. Kiedy świecące punkty, początkowo maleńkie, urosły do
takich rozmiarów, że przesłaniają już cały świat. Kiedy wie, wiesz, że jest już za
późno na cokolwiek, i nikt go już nie uratuje. Nikt cię już nie uratuje.
Wstaję, podchodzę do Magdy. Kuli się na krześle jak sparaliżowana.
Trzęsie się, obejmuje swoje nogi, dociska kolana do brody. Wyciągam dłoń
i ściskam na krtani. Czuję pod opuszkami palców jej delikatną skórę.
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie! Już wolę ja cierpieć! Błagam!
Tylko nie ona! Błagam! Proszę! Błagam, nie! Niech mi ktoś pomoże. Ktokolwiek.
– Nie zabijesz jej raz! Będziesz zabijał ją całą wieczność, będziesz zabijał ją
tak długo, aż cię to będzie cieszyć! – śmieje się potwór, skrzecząc.
Błagam! Nie!
Zaciskam na niej palce. Jej żuchwa pęka, ciągnę za zmiażdżone ochłapy
i wyrywam jej skórę. Zostaje tylko krwawa miazga, dziura, cokolwiek poniżej
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górnych zębów. Łapię głębiej, wbijam się i łapię kręgosłup, czuję jak zaciskam
się na jej kręgach.
Błagam nie, proszę, niech mi ktoś pomoże!
– Ale masz głupią minę. Ja ten jeleń, kiedy wjechał w niego twój ojciec.
Ściskam, miażdżę, oczy gasną, światło odchodzi.
Widzę, jak moja matka wije się na dole. Kopię ją w żebra. Walę pięścią
w plecy. Siadam na niej, wplątuję palce we włosy.
PROSZĘ, NIECH MNIE KTOŚ URATUJE! PROSZĘ! KTOKOLWIEK! BŁAGAM!
Walę jej głową w terakotę, a ta zmienia kolor z każdym uderzeniem. Pojawiają
się nowe i nowe ciapki, rozbryzgi i wszystko zmienia się w jednolitą czerwoną,
krwawą miazgę.
BŁAGAM! NIECH MI KTOŚ POMOŻE, KTOKOLWIEK, BŁAGAM, PROSZĘ!
POMÓŻ MI! BŁAGAM!

Opis Autora
Piszę głównie horror i fantasy. W ukazała się moja powieść Spowiedź Abysalu. Raz już
ukazałem się na łamach Białego Kruka z opowiadaniem “Nie Otwierać”.

69

OPOWIADANIE

Złotniczka
Natalia Ciejka
Niczym rzucone na taflę akwarele, barwy bledły i gasły. Kontury zacierały
się ścierane ręką malarza rozczarowanego dziełem świata. Miałam ochotę
zrobić to samo. Ochotę… to coś nowego. Chciałam rozpuścić ten obraz, wyprać
go i zapełnić płótno na nowo. Czymś, co wywoła jakiś ruch, przywoła ciepło,
kolor, zwabi energię, siłę, uczucia, ale nie… nie wychodziło.
Ostry wiatr wiał z północy i rozczesywał zarośla. Niedelikatnie, wręcz
zachłannie. Roztrącając źdźbła traw jak dowódca komenderujący wojskiem,
nieznający sprzeciwu. Zadrżałam, a Melani przykryła mnie kocem, ot tak,
bez uprzedzenia. Odejdź – chciałam powiedzieć i to słowo krzyczały moje oczy,
ale usta nie miały już na to sił. To nic nie da, nie ogrzeje serca.
Ktoś nazwał ten ogród bajecznym. Ktoś. Nie ja. Dla mnie był plątaniną
kwiatów i krzewów. Niepotrzebną zresztą, wymagającą masy pracy i sił. Masy,
której nie miałam. Za plecami stał zamek. Piękny? Nie wiem. Ciężki, ołowiany.
Przygnębiający. A być może tylko obrzydliwy. Niczym zamknięta skrzynia
owadów, oślizgła, cuchnąca, do której nikt nie podchodzi w obawie, że któraś
z tarantul wciąż żyje i kąsa. I te owady tam gniją. Jak ja.
Matka przekonywała mnie, że zamek to azyl, a dookoła są wilki. Krwiopijcy,
bandyci i zabójcy, którzy czyhają na nas, królewską rodzinę, by wyssać z niej
krew, a z tą krwią złoto. Ale były takie dni, gdy chciałam jednego z nich spotkać.
Takie dni. I kilka chwil by wystarczyło, sam na sam, by zrobił, co trzeba.
By mnie zabił. Jednak wrota zamku były zamknięte, nie wpuszczano obcych,
a po murach krążyli orkowie – strażnicy, brudni i czujni, przekupni.
–Serc nie da się kupić – powiedziałam kiedyś ojcu, wpatrując się w ich
zwaliste sylwetki, odczuwałam lęk, gdy tylko ich cień pojawiał się w pobliżu. –
Skończy się złoto, skończy się lojalność.
– Złoto się nie skończy – odburknął i przeniósł wzrok na moje dłonie.
Te dłonie. Złote dłonie. Przeklęte dłonie.
– To dar – wmawiali mi.
Klątwa.
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Kto nie nosił ich brzemienia nie wiedział, czym są. Nienawidziłam ich.
Nie raz zastanawiałam się, czy ich nie odciąć, ale nie miałam pewności,
czy jeśli to zrobię, złoto ze mnie wypłynie i już nie wróci. Czy odcięte dłonie będą
czarować? A jeśli nie, to gdzie skumuluje się dar? W brzuchu? Nogach? Głowie?
Czy dar umrze ze mną? A może martwe ciao wciąż będzie zamieniać rzeczy
w złoto? Zamkną mnie wtedy w skrzyni i nie pozwolą spocząć w grobie, byłam
tego pewna, bo wystarczył tylko moment, gdy nie mieli mnie w zasięgu wzroku,
by…
– Potrzebuję cię – usłyszałam.
Nie odwróciłam się. Nie miałam sił, a wiedziałam czyj to głos i czego chce,
wiedziałam, że nie odpuści. Królowa Sorji, moja matka, podobno piękna,
dla mnie – lodowata i wymagająca, pojawiła się przede mną, zasłaniając
szare ogrody.
– Potrzebuję cię! – Irytowała się, a na jej bladej skroni pojawiła się pulsująca
żyłka. Nie unosiłaby się, gdyby wiedziała, że to ją szpeci.
Nie musiała powtarzać. Słyszałam. Złoty ptaszek znów miał zaśpiewać, złoto
nie mogło się skończyć, nie dla nich, więc wszystkimi pokładami sił uniosłam
dłoń i zaczęłam ściągać rękawiczkę, palec po palcu...
– Nie tutaj! – syknęła.
Ach, tak, zapomniałam: sekret.
– Na litość Verda! Melani pomóż. Nie mam sił do niej. Użala się całymi dniami
– krzyczała, a ta kakofonia zgłosek, ostrych jak brzytwa, odpływała dalej i dalej,
zadając rany, lecz płytkie, nieważne. Nie, ważne.
I tak nie umiałam się sprzeciwić. Wiedziałam, że czego bym nie powiedziała,
nie zrobiła, to i tak zaciągną mnie do jednej z komnat, zatrzasną drzwi i podsuną
stosy, całe hałdy kamieni, bo:
– Wiesz, co robić.
Wiedziałam.
Melani milczała, prowadząc mnie. Ach nie! Nie mogła mówić. Sekret.
O moim darze nie mógł nikt wiedzieć. Zamieniałam rzeczy w złoto, ale nikt nie
mógł wiedzieć.
Dlaczego?
– Ale jak to „dlaczego”? Wiesz, co by było, gdyby ktoś się dowiedział? –
tłumaczyła mi matka. – Ktoś by cię porwał, wykorzystał i zamknął w klatce.
O chlebie i wodzie. Albo robił eksperymenty na tobie, chcesz tego? Tak jest
lepiej, Rosemary, dookoła są wilki, pamiętaj o tym, pamiętaj.
Lepiej?
Ale choć nie otaczały mnie pręty, czułam ich chłód i napór.
Wprowadziły mnie do komnaty i zaryglowały drzwi od zewnątrz, zostawiając
samą, a ja ściągnęłam rękawiczki palec po palcu i dotknęłam kamieni,
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chłodnych, nieczułych kamieni. Czułam, jak magia przesącza się przez moje żyły,
przelewa, jakoś tak swobodnie, bezwiednie, jakbym była tylko przewodnikiem,
pośrednikiem, a nie jej panią. Gdy całą górę zamieniłam w złoto, położyłam się
na wznak na ziemi i rozpłakałam. Wyeksploatowana i zużyta wsłuchiwałam
się w rytm swojego serca, przykry łomot i kapanie łez spływających na ziemię.
Czy w środku mnie jest złoto? Zamiast jelit, zamiast płuc i wątroby… płynna,
świetlista masa. A serce? Czy mam serce?
Obudziłam się później. W łóżku. Ktoś mnie do niego przeniósł i położył…
odłożył i pozwolił tak trwać, póki się nie przydam. Zwinęłam się w kokon
z nadzieją, że gdy będę się tak zwijać coraz ciaśniej i ciaśniej, to zniknę. Z dołu
dobiegała muzyka. Ach tak, bal. Więc trwał bal. Nie pierwszy, nie ostatni,
na którym mnie nie było. To po to ta góra złota, dlatego schowano mnie
w gniazdku, klatce, wysoko na wieży, by ten sekret się nie wydał, lecz był ukryty.
Gdzie polecisz? Gdzie polecisz?
Dookoła są wilki. Tu jest bezpiecznie…
Umrę.
Tak postanowiłam.
Zostanę przedmiotem.
To jedyny sposób, by rozgiąć pręty i uciec.
Ale jak? Nie wiedziałam. Pilnowali mnie. Dokładnie.
Melani, Nina i Elen, moje cienie, bezszelestne. Melani była niemową
od dziecka, ale Ninę i Elen pozbawiono języków, ot tak, po prostu. Chcecie tę
pracę? Ach, nie macie za co żyć? Jeść nie macie? Dobrze, damy wam pracę
i odbierzemy słowa. Tak, tak, wszystkie.
Widziałam w ich oczach ból i litość, ale choć brakowało słów między nami,
i brakowało uczuć, nie chciałam je w to wciągać. Chciałam umrzeć, bez eskorty
i bez świadków.
Przy północnej ścianie murów stała strażnica. Stara, nieużywana, obrośnięta
bluszczem. Dobre miejsce. Jedna z jej ścian załamała się i skruszała, odsłaniając
zęby schodów, a ze szczytu rozciągał się widok na wzgórza porośnięte lasami
– drugą stronę, wilczą stronę. Więc jeśli tam zginę – rozszarpią mnie i połkną
złoto. Może zginą ze mną? Może zamienią się w posągi, ale mnie już nie będzie,
nie zobaczę ich rozwartych szczęk i wygłodniałych ślepi pokrytych złotem.
Dni mijały. Czuwałam. Obserwowałam otoczenie, przysłuchiwałam się
rozmowom, węsząc niczym wygłodniały pies wśród resztek. Dwa tygodnie
później rodzice wybierali się na bal Śródmorza, coroczny, zrzeszający
okolicznych władców. Zostałam wykorzystana. Znowu. Musieli zaistnieć, musieli
błyszczeć, potrzebowali złota. A ja chciałam tylko zamigotać ostatni raz i upaść,
rozbić się na miliony kawałków, których już nikt nie złoży i nie wykorzysta.
Stałam na schodach i patrzyłam, jak odjeżdżają. Nie pożegnali mnie,
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bo po co? Krzeseł, zasłon i lamp też nie żegnają, bo nas się nie żegna. Słyszałam,
jak dwórki chwalą kryształową suknię matki. Ona śmiała się radośnie,
on burczał, że się spóźnią. Trzasnęły drzwi, konie zarżały, a stangret krzyknął
coś, niewyraźnie jak zwykle, aż ruszyli. Szmer kół gasł powoli, aż zamilkł
zupełnie gdzieś w dali.
Chwilę tak stałam, aż przypomniałam sobie, że czas biegnie.
– Zostaw mnie – zwróciłam się do Elen.
Uciekła spojrzeniem, pokręciła głową: nie mogę.
– Teraz ja wydaję rozkazy. Zostaw mnie.
Pokręciła głową. Nie mogę. Patrzyłam na nią chwilę, chciałam, by zrozumiała,
odpuściła, ale nie mogła. W jej niebieskich oczach przepychały się emocje –
było jej żal, ale nie mogła. Zwyczajnie.
– To nic – powiedziałam tylko i zeszłam schodami. Skierowałam się do drzwi
wyjściowych, ale Elen wyprzedziła mnie i zasłoniła je sobą. Pokręciła głową.
– Chodź ze mną, mam to gdzieś.
Ale ona wskazała na moją długą, powłóczystą koszulę nocną. Wzruszyłam
ramionami, ale była uparta, pokazała, że drży, że zimno, że zmarznę.
– To nic.
Zaczęła się łamać, jej spojrzenie skruszało, ale pobiegła po płaszcze,
a ja wyszłam, nie czekając już dłużej.
Świat oblepiała szarość, ziemia nie wchłonęła jeszcze zimy, wciąż pokryta
była drobnym śniegiem jak pleśnią, płowa i bezbarwna. Wyszłam i schowałam
się za balustradami schodów wśród pokrytych sianem krzewów róży. Słyszałam,
jak Elen wybiega i wstrzymuje oddech, nie zauważyła mnie, ruszyła w stronę
stajni. Tam, gdzie Kanuria, moja jedyna przyjaciółka. Moja – odkąd pierwszy raz
próbowałam się zabić. Mnie odebrano ten wybór, jej – wolność. Już nie biegała
po łąkach, ale włóczyła się ze mną, za murami. To do niej bym poszła w zwykły
dzień. Ale dzień był szczególny. Poczekałam chwilę, wstałam i zaczęłam
przesuwać się wzdłuż murów, chowając się pod oknami. Cicho, cichutko, by nikt
mnie nie dostrzegł, nie złapał przed odlotem.
Gdy dotarłam do północnej ściany, rozejrzałam się i puściłam biegiem.
Gnałam pędzona przez niewidoczne cienie. Dalej i dalej. Ale moje słabe ciało
zaplątało się w koszulę i upadło, obtarło, wypaprało w ziemi. To nic, że coś
zabolało. Wstałam i pobiegłam dalej. Nie tak gwałtownie. Dotarłam do strażnicy
i schowałam się za naderwanymi drzwiami. Wychyliłam. Czy patrzą? Ile mam
czasu? Ale cmentarna bryła zamku była ślepa, jej szkliste oczy ziały pustką.
Wdrapałam się na strażnicę, raniąc bose stopy z każdym krokiem
na kamiennych schodach, a im wyżej byłam, tym bardziej brakowało mi tchu
– i odwagi. Byłam słaba. Bardzo słaba. Ale wiedziałam, że już blisko, jeszcze
chwilkę, że wytrzymam.
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Na ostatnich stopniach omiótł mnie wiatr. Wilgotny i chłodny, lepki jak
s pocone dłonie, które chcą i nie chcą puścić zarazem. Spojrzałam w dół,
a ten widok ścisnął mi płuca, pozbawił oddechu. Tak daleko. Nie sądziłam,
że będę się bać. A się bałam. Ale to nic, to nic. Nabrałam powietrza w płuca,
aż wypełniło mnie całą niczym bańkę i wstrzymałam przez chwilę. Czułam,
że moje tętno zwalnia, umysł uspokaja się. Uniosłam oczy wyżej, ku horyzontowi,
gdzie błękit stykał się z poszarpanymi koronami świerków i sosen. Uspokajałam
się. Chciałam, by dusza zapamiętała ten widok. Ostatni.
Na tafli nieba ganiały się chmury. Kłębiaste, poszarpane, mknące z wiatrem
niczym ptaki, które tańczyły, przemykały, zawijając serpentyny nad lasem,
gromadami i samotnie. Po prawej widziałam szczyty, zamglone i niewyraźne…
Kryształowe Góry? Podobno w słoneczne dni było tam jak w tęczy, pełnej
rozczepionych promieni, mieniących się, kuszących. A las pode mną szumiał
niczym morze… nie widziałam cię jeszcze, Morze. Przepełnił mnie żal,
ale przepędziłam go jak natrętną muchę. Nie, nie. Zobaczę je. Zobaczy je jeszcze
moja wolna dusza.
Znów nabrałam głęboko powietrza w płuca i wdrapałam się na blanki.
Usłyszałam za sobą jakieś krzyki… zauważyli mnie, cóż, nieważne, bo zaraz
umrę. Zaraz zniknę. Zrobiłam ostatni krok i skoczyłam niczym ptak. Leciałam.
Spadałam. Wiatr wciskał mi się do oczu, do płuc, do brzucha, wypełniał mnie
całą, a ziemia przyciągała, wołała „będziesz wolna, będziesz” i uderzyłam.
Śmierć bolała. Bardzo.
Oj bolała, wszędzie. Jakby dusza rozbiła się na cząstki, a ktoś niesprawnie
i bezlitośnie pozszywał ją zardzewiałą igłą. I nie lata ta dusza. Gryzie ziemię,
bo nie może otrząsnąć się ze śmierci przeklętego ciała! Jęknęłam, gdy zdałam
sobie sprawę, że się od niego nie odłączyłam, tylko wciąż boleśnie w nim tkwię.
Rękawiczki miałam w błocie, bolał mnie prawy bok, dotknęłam skroni
i cofnęłam dłoń. Krew. Czerwona, nie złota. Jak dobrze. Lecz od tego nie bolało
mniej. Próbowałam się podnieść, ale przeszył mnie ból. Coś było nie tak, coś
się popsuło.
– Jest tu kto? – usłyszałam i zamarłam, szelest zbliżał się i narastał. – Jest
tu kto? Hop, hop!
Wciągnęłam powietrze i zacisnęłam oczy, jakby to miało sprawić, że zniknę.
Byłam cicho, cichutko, by nikt nie słyszał, nie dojrzał…
– O tu cię mam! – ktoś krzyknął i podbiegł. Otworzyłam oczy i zobaczyłam
buty, całe w błocie i znoszone. – Na topór Verda, co się stało? Żyjesz? Hej, hej,
żyjesz? Żyj, dziewczę!
Nie chciałam.
Syknęłam, gdy dotknął mojego ramienia.
– Boli? Pewnie boli, musiało. Z nieba spadłaś? – zaśmiał się i pomógł mi się
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obrócić i usiąść na ziemi.
Bolało. Bardzo. Zajęczałam i zasyczałam, zacisnęłam oczy, jakby to miało
pomóc powstrzymać cierpienie, a gdy uniosłam powieki, zobaczyłam go.
Za blisko. Znów syknęłam i spróbowałam się cofnąć.
– Nie radzę, coś ci się stało. – Wskazał na moją nogę, a ja podążyłam tam
wzrokiem. Znów syknęłam. Stopa znajdowała się pod innym kątem niż zwykle.
– Zaczynam się zastanawiać, czy nie jesteś jakąś odmianą węża, dość dziwną,
przyznaję, ale jednak węża. Nie mogę tylko zdecydować, czy te odgłosy mają
mnie przegonić, czy zachęcić.
Uniosłam na niego wzrok. Szczerzył się. Głupio. Miał piegatą twarz i zielone
oczy, rozbawione zresztą, i pełne światła, dziwne jakieś, nienaturalne chyba.
Świadomy, że mu się przyglądam, zaczesał palcami włosy do tyłu. Ciemne,
kasztanowe, takie jakieś niesforne, pełne refleksów i wystających liści.
Zmarszczył brwi, jakby coś mówił…
– Rozumiesz mnie? Jesteś niemową? Mówisz? Może chociaż zamrugaj,
żebym wiedział, że jest z tobą kontakt. O tak. – Zademonstrował i wytrzeszczył
oczy w oczekiwaniu.
Odmrugałam.
– Dobra. Pierwszy kontakt nawiązany. Co ja z tobą zrobię…?
– Kim jesteś? – przerwałam mu. – Co tu robisz?
– Na rogi Verda! Wystraszyłaś mnie! Mówisz! Sukces, sukces, pełen sukces.
Tym razem ja zmarszczyłam brwi. Ale zignorował mnie, tylko dalej się śmiał
sam do siebie jak wariat. Może to i wariat?
– Ja, moja droga koleżanko, jestem biologiem. Arthur Weaver, do usług,
piękna pani. Choć mogę być twoim skarbem, możesz mówić do mnie misiu,
jak bardzo się uprzesz. – Znów się wyszczerzył, jeszcze głupiej, ale widząc mój
brak entuzjazmu, westchnął. – Boli, co nie? Co się stało?
Spojrzałam na stopę i na niego, na stopę znowu, pokręciłam głową,
wiedziałam, że nie zrozumie, nikt nie zrozumie, że to z tęsknoty do wolności.
– Nie wiesz? – dopytał. – No jasne. W głowę też się uderzyłaś, ale nie
pamiętasz? Nic nie pamiętasz?
– Nic.
– Niedobrze, niedobrze… – Zadarł wysoko głowę, a potem jeszcze wyżej na
blanki strażnicy, bo czym szybko przeniósł wzrok na mnie. Podejrzliwy. Jego oczy
pociemniały, spoważniały, czoło zmarszczyło się. – To gdzie cię zaprowadzić? –
zapytał ostrożnie.
– Nie wiem. – Kolejne kłamstwo wyszło lepiej. Nie poleciałam, nie udało się,
ale nie mogłam też wrócić.
Jego spojrzenie wylądowało na mojej nocnej koszuli, pobrudzonej i cienkiej,
bosych stopach i rękawiczkach. Zmrużył oczy, niemal widziałam narastające
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w nich pytania, po czym znów zadarł głowę na strażnicę i przeniósł wzrok
na mnie. Poczułam, że policzki mnie palą. Wie. On wie. Czułam, że wie.
– No dobra – powiedział powoli i znów się uśmiechnął, choć mniej szczerze.
– Zaprowadzę cię do znachorki. Opatrzy cię chociaż, doradzi.
Pomógł mi wstać, spojrzał sceptycznie na rękawiczki. Chciał coś powiedzieć,
otworzył usta, ale zauważył moje zagubione spojrzenie i odpuścił. Oparłam się
na jego ramieniu i ruszyliśmy przez las, kulejąc boleśnie. Ja kulejąc i ja boleśnie.
On raczej nie.
Las był majestatyczny. Dziki. Tak inny od nijakich ogrodów. Wypełniony
ogromnymi drzewami, zarówno tymi opustoszałymi z liści, jak i ciemnozielonymi,
świerkowatymi i sosnowatymi, których korony nikły gdzieś w chmurach.
Przez gałęzie przesmykiwały się promienie słońca, a powietrze przesycała
ziemista woń zaprawiona aromatem liści, igieł świerków i mrozu.
Zauważyłam, że Arthur uważnie mi się przygląda, więc spuściłam wzrok,
patrząc pod nogi, by się nie potknąć. Po jakimś czasie drzewa się rozrzedziły
i pomiędzy nimi dostrzegłam niską zabudowę. W oddali dojrzałam mur miasta.
Wilki. Wśród nich grasują wilki. Pożrą mnie. Rozszarpią.
Wzdrygnęłam się.
– Coś się stało?
– Nie, nic – rzuciłam.
Chcę być pożarta.
– No dobrze… to już niedaleko. Tamara mieszka blisko lasu.
– Tamara?
– Tak. Znachorka, a ty jesteś?
– Ja… nie znam na ziołach.
Zaśmiał się.
– Chodziło mi o imię. Oczywiście sam mogę coś wymyślić… kochanie?
Skarbie? Ale chyba wygodniej będzie, gdy…
– Rose… – powiedziałam szybko, za szybko i zatrzymałam się w połowie.
Rosemary. Moje imię to Rosemary, ale mógł znać imię księżniczki.
– Rose…? – Spojrzał na mnie pytająco, czekając na rozwinięcie.
– Po prostu Rose.
Zatrzymał się, a jego usta rozciągnęły się w powolnym, tryumfalnym
uśmiechu. Zrozumiałam, że popełniłam błąd, nie wiedziałam tylko jeszcze
„gdzie”.
– Ach! Coś jednak pamiętasz! Co jeszcze pamiętasz? Rodziców? Rodzeństwo?
Ostatnie wspomnienia?
Wzdrygnęłam się. Dałam się podejść. Zawsze uczono mnie powściągliwości,
trzymania tajemnic blisko, duszenia się nimi, ale on zadawał tyle pytań,
że czułam się jak pod ostrzałem. Cofnęłam się i pokręciłam głową.
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– Ja… nie, nie pamiętam – wykrztusiłam.
Zmrużył oczy. Wiedział. Wiedział, że kłamię, ale tym razem wytrzymałam
jego spojrzenie, byłam na nie gotowa. Skapitulował, znów westchnął i wskazał
na jedną z chat.
– To tam.
Przedmieścia ciekawiły mnie, ale starałam się nie pokazywać tego po sobie.
Niskie, drewniane chaty, rozrzucone w nieładzie, przykryte strzechą, niektóre
tulące się do siebie, inne samotne, porzucone. Choć być może jednak nie,
bo przed jedną z nich dojrzałam starowinkę strugającą coś w drewnie.
Wśród tych chat ludzie – masa ludzi, wesołych, rozdrażnionych i w ciągłym
ruchu, brudnych, zajętych, nienaturalnych. Spojrzałam na Arthura
i zatrzymałam się. On był jak oni. Więc może… więc może?
Może to ja jestem inna?
Ci ludzie ociekali swobodą, lekkością, życiem, kiedy ja czułam się jak głaz
gnieciony od środka przez złocistą masę, bez tego czegoś, tego, co powinno mnie
wypełniać, jakiegoś ducha, bez…
– Idziemy?
Drżąco złapałam powietrze i kiwnęłam głową. Ze swoimi uczuciami
musiałam poradzić sobie sama, nikt i tak by nie zrozumiał, nie wysłuchał, bo
po co? Otrząsnęłam się i ruszyłam za nim.
Chatę Tamary przyozdabiały pęki ziół zawieszone na belkach. Arthur
otworzył drzwi i wprowadził mnie do środka. Ziołowy zapach odurzał, niemal
zwalał z nóg.
– Cóż to się stało?
Podeszła do nas kobieta z uśmiechem na ustach, z włosami splecionymi
w drobne warkocze, pełnymi ziół i kwiatów, które muskały jej krągłą twarz.
Jej brązowe oczy przeszywały na wskroś. Liczyła nie więcej niż czterdzieści wiosen, odziana w lekką lnianą suknię, bosa, zdawała się niemal tańczyć po izbie,
ale wydawała się krzepka i nieustępliwa. Kazała mi się położyć na sienniku
i odgoniła Arthura. Podniosła moją koszulę i obejrzała uważnie stopę, chwilę
przyglądała się jej w skupieniu, mruczała coś do własnych myśli, po czym
spojrzała wprost na mnie.
– Zaboli – powiedziała, chwyciła stopę jedną dłonią, kostkę drugą i szarpnęła.
Krzyknęłam. Na Verda! Jak bolało! Mroczki zasnuły mi obraz, a po chwili
poczułam, że po policzkach płyną mi łzy, jednak, gdy odzyskałam słuch i wzrok,
Tamara się śmiała, a Arthur patrzył na to wszystko ze spokojem.
– Ostrzegałam. Gdzie się poturbowałaś? To twoja sprawka? – Spojrzała
na Arthura, ale ten uniósł dłonie w obronnym geście.
– Jestem wybawicielem, a ty mnie posądzasz o zbrodnie? Wstydź się, Tam!
Fuknęła na niego, ale podciągnęła moją koszulę wyżej, oglądając obtarcia,
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kręcąc nosem, ale szybko zabrała się do pracy. Wyciągnęła jakieś maści, liście,
szmatki, nastawiła wodę, a ja śledziłam jej pląsaninę po izbie.
– Nie widziałam cię wcześniej, przybyłaś niedawno? – zwróciła się do mnie
po chwili. Czułam, że Arthur się szczerzy, choć stał za mną.
– Nie, ja… nie pamiętam.
Wbiła we mnie wzrok. Miałam ochotę wić się pod tym spojrzeniem,
przeszywającym i dogłębnym. Nie uwierzyła mi. Popatrzyła na rękawiczki,
co prawda proste, brązowe, ale starannie wykonane, koszulę, cienką, ale
delikatną, tkaną misternie na brzegach, i na ranę na czole. Zacmokała.
– Nie pamiętasz… a to ciekawe, no tak, ciekawe. – Czułam w tym słowie
„podejrzane”. – To co mam z tobą zrobić? Uleczę cię i opatrzę i gdzie pójdziesz?
– Zatrzymam ją! – oznajmił biolog.
– Wykluczone! – zagrzmiała Tamara i spiorunowała go wzrokiem. Zarzuciła
warkoczykami i przyjrzała mi się krytycznie. Chuda i drobna stanowiłam
przeciwieństwo „zdrowej” kobiety, której okazem była ona. – Potrafisz coś?
Gotować? Tkać?
– Nie wiem – odparłam cicho.
– No tak… jakoś cię wykorzystam, nauczę, pokażę co i jak, przydasz się, póki
nie wróci ci pamięć. A nuż, widelec ktoś zapyta o ciebie, to będziemy wiedzieć,
z której gruszy się urwałaś.
Chciałam zaprotestować, uciec, ale… co dalej? Nie poleciałam, nie udało się,
a wcześniej nie dopuszczałam do siebie myśli, że coś pójdzie nie tak, że strażnica
jest zbyt blisko ziemi, by skok skończył się śmiercią. Nie miałam wyjścia, mogłam
oczywiście wrócić na zamek, mogłam, ale… po co? Jeśli chciałam dokończyć
dzieła, tu będzie łatwiej, prościej, bez kajdan, bez więźniarek, bez murów.
– Dziękuję.
Tamara uśmiechnęła się rezolutnie i przepędziła Arthura. Pokazała mi izbę,
tłumacząc, co mogę dotykać, a czego nie i co będę robić. Wyciągnęła spod pieca
ogromny kosz ziół i kazała mi je posegregować, poodrywać listki, płatki kwiatów
do słoiczków i szczelnie pozamykać. Instruowała, tłumaczyła, ile jest do
zrobienia i że to lepiej, że nie będę za dużo chodzić, bo ma trochę takiej robótki.
Tak, tak, dobrze, dobrze więc. Nie pytała. Ale zasypała mnie taką ilością zadań
i obowiązków, że ledwie dawałam radę to wszystko zapamiętać. A wiedziałam,
że i tak będę musiała o wiele dopytać.
Dni mijały, noga goiła się, a ja nabawiłam się odcisków, uczyłam suszenia
ziół, sprzątania, cerowania i dbania o bydło. Wpadłam w wir pracy, rutynę
codziennych zajęć, a Tamara nie pozwalała na wiele oddechu, goniła
ścierką i kazała zapracować na każdy posiłek i każdy nocleg. Ale nie pytała,
choć widziałam, że jej spojrzenie wędruje od czasu do czasu do rękawiczek,
których nie pozwoliłam sobie ściągnąć.
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Na początku czułam się okropnie zmęczona, przeciążona wręcz, ale z czasem
było łatwiej, moje ciało nabrało sił, życia, skóra zarumieniła się od słońca.
Brakowało mi czasu na bezczynne tkwienie, na myślenie o marzeniu, poleceniu,
zakończeniu, ta potrzeba przestała być tak paląca, odłożyłam ją na potem i na
potem, i na potem. I tak odkładałam stale, każdego dnia, ciągle.
Pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy w izbie, zapytałam Tamarę o kwestię,
która nurtowała mnie od dawna, odkąd zasiedziałam się tu i patrzyłam na
wszystko z drugiej strony obrazu:
– Tam… dlaczego ludzie tu są biedni?
Uniosła wzrok znad kosza ziół i spojrzała na mnie wnikliwie, ale milczała,
więc wyjaśniłam:
– Wiesz… chodzi mi o to, że król i królowa są bogaci, żyją w zamku, mają dość
złota i jadła, dlaczego się z innymi tym nie podzielą?
Tamara chwilę patrzyła, w jej oczach kumulowało się coś na kształt
zdumienia, zamrugała, przechyliła głowę, analizowała coś, marszczyła nos,
aż nie wytrzymałą i wybuchła śmiechem. Zaczerwieniłam się po same uszy,
czując, że popełniłam gafę, że to coś dla niej oczywistego. Gdy się uspokoiła,
spojrzała na mnie z pobłażliwością w oczach.
– Bogatym nigdy dość, Rose – zaczęła. – Są bogaci, dlatego że tacy się urodzili,
uprzywilejowani, i dlatego, że odbierają biednym. Każdy z nas musi im płacić
tym, co ma, za możliwość mieszkania na ich ziemiach. I za ochronę, choć od lat
żyjemy w pokoju. To dlatego żyją w dostatku. Bo my im za to płacimy.
– A ich córka? Ona też jest taka?
– Córka? – Spojrzała na mnie czujnie.
– Albo syn… – dodałam prędko. – Potomstwo?
– Nie, nie, oni nie mają dzieci. Stety i niestety, bo nie wiadomo, czy byłyby
lepsze.
– Nie mają? – powtórzyłam jak echo.
Jak to? Jak to nie mają? Pokręciłam głową, nic nie rozumiejąc. Chciałam
dopytać, ale czułam, jak mróz ściska mi gardło, wspina się po ciele, więżąc
każdy skrawek skóry, połykając słowa. Zgarbiłam się, by bronić się przed tą falą
chłodu, ale lód doszedł do serca i zatrzymał je, uwięził – i ono nie wiedziało,
co się dzieje, o czym ona mówi.
– Coś się stało? Zbladłaś.
– Ja… nie, nie, boli jeszcze – rzuciłam nieuważnie i wskazałam na stopę,
która już była sprawna, już się zaleczyła. Tamara obserwowała mnie dalej
zaniepokojona. Ale w moim sercu panowała burza, zamieć śnieżna, i nie
potrafiłam, naprawdę nie potrafiłam jej opanować.
Nie mają dzieci.
Te słowa uderzyły we mnie obuchem. Co to znaczy? Co to wszystko znaczy?
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Cicho, cichutko, mój dar to sekret, ale ja… ja? Dlaczego nikt nie wie, że mają
córkę? Czułam, że się duszę, że powietrze uchodzi ze mnie i nie wraca, a płuca
nie mają sił, nie mają jej wcale, by je złapać. Co to znaczy? Co znaczy? Nikt
nie wie o księżniczce? Nikt nie wie o mnie? A może naprawdę, może naprawdę
ja jestem tylko…
– Co się dzieje, Rose?
Kręciłam głową jak w transie, nie mogłam się uspokoić. Nie chciałam.
Nie potrafiłam.
– Czy ja żyję? – zapytałam spanikowana.
Jej oczy otworzyły się szeroko w szoku i przerażeniu, porzuciła zioła
i przypadła do mnie, dotknęła czoła, szukając oznak gorączki.
– Tam? – nalegałam.
– Żyjesz, oczywiście, że żyjesz. Twoje serce bije, krew płynie, oddychasz,
wszystko to oznacza, że oczywiście żyjesz. Żyjesz, żyjesz, ale co się dzieje?
Musisz mi powiedzieć: co się dzieje, Rose?
Znowu kręciłam głową, wirowało mi przed oczyma, to było nie do opanowania,
nie do zatrzymania, ten wybuch, który roztrzaskał mój porządek świata.
Nie mogę, to sekret, to sekret, cicho, cichutko, nie mogę, ja nie mogę. Miotałam
się, w oczach czułam łzy, serce łomotało i łomotało, jak dzwon samotnej wieży.
Raz za razem. Głęboko.
– Pokażę ci coś – powiedziała Tamara i wyciągnęła z kieszeni kartkę,
rozwinęła ją. Z kartki spojrzała na mnie moja twarz, kanciasta i obojętna.
– Co to jest? – zapytałam zaskoczona. Choć chciałam i nie chciałam wiedzieć.
– Szukają cię – powiedziała i spojrzała na mnie uważnie. – Król i królowa
wyznaczyli nagrodę za dostarczenie cię do zamku. Żywej. Oskarżają cię
o kradzież i chcą odzyskać złoto. Powiedz mi, co się stało? Nie jesteś złodziejką,
nigdy nie dotykasz rzeczy bez pytania, widziałam, jak starannie odkładasz
je na miejsce. Nie wierzę im. Ale musisz powiedzieć mi, co się dzieje? Kim jesteś?
Poczułam łzy na policzkach, emocji było we mnie tak wiele, że wypływały
ze mnie, nie mieściły się, więc rozcierałam łzy, pociągałam nosem, ale płakałam
dalej. Tamara dała mi czas się uspokoić, trzymała za dłonie, schowane
w rękawiczkach dłonie, przeklęte dłonie, i czekała.
– Myślałam – wykrztusiłam w końcu – myślałam… że ich córką. Ale już nie
wiem… sama nie wiem.
Jej oczy rozszerzyły się z niedowierzania, ale nic nie rzekła, wciąż ocierała
mi łzy i trzymała, nie pozwalając uciec.
– Ptaszkiem na łańcuszku? Nie wiem… nie wiem, kim jestem, czy w ogóle
jestem?
– Jesteś, jesteś, spokojnie, Rose, od początku, powiedz, co pamiętasz.
– Pamiętam wieżę… – I tak wylałam z siebie całą historię, jak zamknięta tam,
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gdzieś wysoko, nie mogłam odlecieć, a chciałam, tak bardzo chciałam. Jak brano
mnie, używano, odkładano, pilnowano, zamykano, jak mój dzień wypruty był
z barw, emocji, uczuć, jak to wszystko bolało, a potem przestało, nie było już
nic, tylko dni, każdy dzień, jak kołowrotek, obracał się stale w tę samą stronę,
tak samo i tak samo.
Tamara była cierpliwa, nie przerywała mi, słuchała uważnie. Kilka razy
wydawała się przerażona, oburzona, jej policzki czerwieniały i bladły, chciała
coś powiedzieć, ale powstrzymała się i pozwalała mi mówić dalej, więc mówiłam
i zrzucałam z siebie balast, te góry kamieni, hałdy złota, zrzucałam i zrzucałam,
aż skończyły się łzy, skończyły słowa.
Tuliła mnie mocno i długo, wręcz ściskała i łagodnie głaskała po plecach,
aż się uspokoiłam, zaczęłam oddychać miarowo i poczułam, jak wielki
ciężar spadł mi z serca. Ale sople lodu, szpony zdrady, wciąż wbijały się w tę
miękką tkankę.
– Już dobrze, już dobrze, poradzimy z tym sobie, spokojnie – mówiła cicho,
kojąco. – Poczekaj chwilę, zaparzę herbaty.
Oderwała się ode mnie i nastawiła wodę, zalała zioła i podała kubek.
Czułam, że w środku nie jest herbata, nie tylko, ale ufałam jej, wypiłam więc całą
zawartość i odłożyłam puste naczynie. Gładziła mnie jeszcze, pomogła położyć
na sienniku, nucąc jakąś pieśń, aż zasnęłam, znużona i ukołysana.
Gdy zbudziłam się następnego dnia, czułam się lżejsza o morze łez,
kilogramy złota, a Tamara krzątała się po izbie, zaaferowana, ale zauważyła
moje otwarte oczy.
– Zbieraj się, zabiorę cię gdzieś.
Sny jeszcze nie wyplątały się z moich włosów i oczu, ale Tamara była nieugięta.
– No wstawaj, wstawaj, już, już, raz, raz! – I zdarła ze mnie koc.
Skuliłam nogi, ale w końcu wstałam, przecierając półotwarte oczy.
Wyruszyłyśmy przed świtem, kiedy delikatna mgła poranka chowała się na
wschodzie, a zachód tonął w nocy. Kazała milczeć i prowadziła przedmieściami,
aż dotarłyśmy do tawerny. Stuknęła w drzwi, dwa razy szybko, trzy wolno
i raz, mocno. Zasuwa po drugiej stronie zaskrzypiała, a drzwi uchyliły się.
Stanął w nich brzuchaty brodacz, karczmarz.
– Tam? Co ty… – Jego spojrzenie skierowało się na mnie.
– Wiem, co robię, Bill, wpuść nas! – fuknęła, przepychając się do środka.
Nie sprzeciwił się więcej, a uchylił drzwi szerzej. W środku panował mrok,
okiennice zamknięto od środka, a przy długim stole siedzieli ludzie, kobiety
i mężczyźni, starsi i młodsi, którzy zamilkli i wbili w nas spojrzenia, we mnie
konkretnie. Wśród nich dostrzegłam Arthura, otworzył usta, jakby chciał coś
powiedzieć, ale zamilkł, bo Tamara uniosła dłoń.
– Zaraz wszystko wyjaśnię. Arthur, Bill, za mną. Ty też, Rose.
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Drgnęłam, wciąż nie rozumiejąc, co się tu dzieje, skąd to zgromadzenie i co
ja tu robię, ale ruszyłam za Tamarą. Skierowała nas na zaplecze, do piwniczki,
a gdy znaleźliśmy się tam wszyscy, sprawdziła jeszcze, czy nikt nie poszedł
za nami.
– Rose, posłuchaj, od kiedy się pojawiłaś, jest tu ciężej…
Cofnęłam się zaskoczona, ale natrafiłam na ścianę.
– Nie, nie, spokojnie, poczekaj, zaraz wyjaśnię. Nie bój się. Odkąd uciekłaś od
nich, król i królowa nie mają dość złota, dlatego podnoszą daniny, ale pomimo to
orkowie opuścili mury i nie pilnują już zamku. Skoro brali od nas więcej i więcej,
to dlaczego? Dopiero teraz rozumiem. Nie mieli, jak zapłacić. Bo nie mieli ciebie.
Możesz nam pomóc, Rose. Chcemy… ich zdetronizować, osądzić. Planujemy atak
na zamek, ale…
Zaczęłam kręcić głową. Bo zrozumiałam. Wirowało mi w głowie, mdliło
mnie, moje ciało odrzucało ten pomysł. Rozejrzałam się jak zaszczute zwierzę,
przerażone. Bill wydawał się oburzony, też trochę zniecierpliwiony, a Arthur
skrzyżował ramiona na piersi i czekał.
– Posłuchaj.
Tamara chwyciła mnie za ramiona, bym wróciła do niej, bym się uspokoiła,
ale jak? No jak?
– Nie jesteś ich córką – powiedziała dobitnie. – Byłaś więźniem. Słyszałam
legendy o tobie, złotym dziecku, córce rybaka, która przepadła, utonęła, mówili,
a jej ojciec powiesił się z rozpaczy. Tak mówili. Ale to nieprawda, zostałaś porwana i wykorzystana, przez króla i królową, a w zamian nie dali ci nic, Rose, nic.
To ty dawałaś. Nie kochają cię, nie kochali nigdy, bo nie jesteś ich córką.
Słowa Tamary przeszywały mnie jak kolce, otwierały stare rany, ale i oczy.
Nie jestem ich córką? Naprawdę nie jestem? Prawda dusiła, odbierała siły,
ale Tamara trzymała mnie mocno i czekała aż się uspokoję, aż dotrze to do
mnie, aż zrozumiem. Prawdę. Byłam więźniem – bez kajdan, ale więźniem,
wiedziałam o tym od zawsze, podświadomie, ptaszek na złotym łańcuszku,
ale nie mogłam, nie chciałam w to wierzyć. Jak mogli? Czy czuli do mnie
cokolwiek? Kiedykolwiek? Czy była dla nich tylko „czymś”?
Długo odrzucałam od siebie ich prawdę, ale wiedziałam, od początku
wiedziałam, że nie czuli do mnie nic, że byli jak posągi – ze szczerego złota,
zimne i nieczułe.
Długo milczałam, widziałam, że moi rozmówcy zaczynają się niecierpliwić,
a w oczach Tamary pojawiła się niepewność. Myślała, że przystanę na
jej propozycję z ochotą, a ja się wahałam, trwało to chwilę, ale w końcu
się zdecydowałam.
– Nie skrzywdzicie nikogo ze służby – zastrzegłam.
– Tego nie da się obiecać… – zaczął Bill, ale Tamara spiorunowała go wzrokiem.
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– Nie skrzywdzicie – powtórzyłam. – Nie pomogę wam, jeśli mi tego
nie obiecacie.
– Dobrze.
– Jak niby jedna, chuda dziewczyna ma nam pomóc w przewrocie, Tam? –
oburzył się Bill. – Po co to wszystko? Po co ją tu sprowadziłaś?
– Nie mamy broni…
– A ona co? Kowalem jest? Da nam ją? No wybacz, ale jakoś nie wygląda mi…
– Złotniczką. Jestem złotniczką – przerwałam mu, a karczmarz wbił we mnie
rozdrażnione spojrzenie.
Już otwierał usta, żeby kłócić się dalej, co to da, co im pomoże, ale odsunęłam
Tamarę i zaczęłam ściągać rękawiczkę, palec po palcu. Zamilkli i patrzyli na
mnie bez słowa, a ja odsłoniętą dłonią sięgnęła po jeden z kufli leżących na półce
i dotknęłam go, a on zajaśniał, zamigotał i zamienił się w złoto. Widziałam to
w ich oczach – niedowierzanie i zachwyt. Założyłam znów rękawiczkę i podałam
kufel Billowi. Wydawał się niepewny, ale wziął go, ostrożnie, i obejrzał z każdej
strony, jakby szukał skazy, jakby bał się, że zniknie.
– Nie jestem kowalem – przyznałam po chwili. – Więc nie wiem, czy się
przydam.
Arthur się zaśmiał, Tamara także, a Bill wciąż mrugał zdumiony.
– To musi zostać między nami – dodałam. – Nie chcę, by inni wiedzieli,
skąd macie złoto.
– Ale dlaczego? Zostaniesz bohaterką!
– Nie. Zostanę trofeum.
Tamara uśmiechnęła się smutno, zrozumiała, choć widać było, że jest jej
przykro, że wrzucam wszystkich do tego samego wora, co króla i królową. Ale to
pojemny wór, zmieści wielu.
Rebelianci nazywali się wilkami. To przed nimi ostrzegała mnie mat…
ta kobieta, ta zimna kobieta. A teraz dołączyłam do ich watahy, do bandy
i pomagałam, przygotowywałam broń i opatrunki, ale po cichu, w ukryciu.
Dawałam złoto, to nim płacili za żelazo, uzbrojenie, pancerze, ale cicho, cichutko,
by nikt nie widział.
W ich oczach zapalały się płomienie, wspólny cel, misja, rozjaśniały ich
od środka. A Arthur nie był biologiem, jak powiedział mi przy pierwszym
spotkaniu, tylko stolarzem. Jednak działał w wilkach i to dlatego był tam wtedy
pod zamkowym murem, dlatego mnie znalazł. Chciał sprawdzić słaby punkt
na murach, gdzie łatwiej się zakraść. Jego poszukiwania straciły na znaczeniu,
bo mury obronne opustoszały, strażnicy rezygnowali, służba odchodziła i z dnia
na dzień zamek stawał się łatwiejszym celem.
A król i królowa nękali poddanych daninami, rozjuszając ich tym samym
i nie rozumiejąc, że zawiązują węzeł na własnych szyjach.
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Aż nastał ten dzień. Ten Dzień. Przesilenie wiosenne – wtedy się zaczęło. Odziani w lekkie kolczugi i hełmy, skórzane, solidne, z mieczami, sztyletami, łukami
przypiętymi do ciał, ruszyliśmy watahą na zamek. Ja szłam z tyłu, nie chciałam
nikogo krzywdzić czy ranić. W mieście dołączyli do nas kupcy, handlarki,
rzemieślnicy, uliczni grajkowie, którym odebrano już wszystko, i kuglarze.
Niczym fala zbieraliśmy ich wszystkich, rozzłoszczonych, złych i głośnych i dalej,
dalej, na zamek. Lecz nie było co szturmować. Strażnicy opuścili stanowiska, bez
żołdu nie czuli potrzeby dalszej służby. Brama stała samotna i pusta. Lojalności
nie da się kupić. Mówiłam. Mówiłam przecież. Ale nikt nie słuchał.
Brama niestrzeżona, lecz zamknięta. Więc ruszyliśmy taranem. I raz, i dwa,
i trzy. Huk rozniósł się echem. I jeszcze raz. W końcu drewniana brama zaczęła
pękać, poleciały drzazgi, a tłum zaczął wiwatować. I jeszcze raz, jeden raz,
aż całość puściła, a ludzka masa, cały ten dziki tłum wlał się do środka
i z krzykiem, wrzawą, groźbami ruszył na zamek, na jego mieszkańców.
Tłum dotarł do zamkowych schodów, staranował kolejne wrota i wpadł do
środka. Rozpierzchł się po całym zamku jak prawdziwe wilki, wyjąc, krzycząc,
szukając winnych, tych jedynych winnych.
– Nie ma. Nie tu – słyszałam z różnych stron.
– SĄ!
Nie wiem, gdzie ich znaleźli, ale obwiązanych powrozami i wytarmoszonych
przywlekli do sali balowej i rzucili na podłogę pod żyrandol z kryształu.
Wrzawa narastała, każdy chciał wyrzucić swoje żale, wykrzyczeć złość.
– Ściąć ich! Stracić! Zgładzić ich! – grzmiał tłum, coraz głośniej i głośniej.
– Rose? – usłyszałam, a tłum rozstąpił się.
Arthur stał obok nich, moich rodziców, byłych, królów złotych, a w dłoni
trzymał miecz, katowski miecz, ale dał mi wybór. Wskazał na nich. Wiedziałam,
o co pyta. Czy chcę? Czy chcę sama? Nie wiedziałam. Zawahałam się. A w tym
czasie ich spojrzenia uniosły się, dojrzeli mnie, z ich tęczówek powiało chłodem
i złością. Ten chłód sięgnął mojego serca, wielokrotnie zranionego. Lecz nie
powiedzieli ani słowa – bo ktoś już ich zakneblował. Czy miło jest? Czy miło? Gdy
ktoś odbiera słowa?
Królowa szarpała się, kipiała złością, chciała mnie obwinić o wszystko,
o tę swoją porażkę, lecz nie, nie miała już wpływu na mnie. To nie działało.
To oni mnie zniszczyli, już dawno, być może na początku. Byłam ofiarą,
tylko ofiarą, lecz teraz Verd uczynił mnie katem.
Podeszłam do nich niczym w transie i zaczęłam ściągać rękawiczki, palec
po palcu. Uspokoili się, ale po chwili w ich oczach pojawił się lęk, a mężczyźni
musieli przytrzymać ich mocniej, bo zaczęli się szarpać. Zatrzymałam się
i spojrzałam im w oczy bez bojaźni, bo wiedziałam, że już nic mi nie zrobią.
– Kochaliście je, tylko je – powiedziałam i spojrzałam na dłonie. – Więc
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dam wam to, o czym marzycie, zawsze chcieliście opływać w złoto, prawda?
Więc spełnię to marzenie.
Ten strach w ich oczach. Już sama nie wiem, czy wzbudzał we mnie
satysfakcję czy gorycz. Widzieli mnie, ten jeden, jedyny raz mnie widzieli.
Nie byłam już tylko przedmiotem, nie byłam przezroczysta, lecz stałam tu, żywa,
z bijącym sercem, z żyłami pełnymi krwi, gorącej, huczącej, i jasnym umysłem,
pewnym tego, co chcę zrobić. Postawiłam ostatni krok i dłońmi dotknęłam ich
ramion, lewą króla, prawą królową. Tych ludzi. Obcych. A złoto przepłynęło
przeze mnie, czułam je niczym ogień, i usłyszałam krzyk obojga, zagłuszany
przez kneble, lecz wciąż rozdzierający, który urwał się w połowie. Zgaśli,
spowici złotem, jak chcieli.
Zapanowała cisza. Spojrzałam na Arthura, a ten uśmiechnął się, obejrzał na
tłum i uniósł dłoń w tryumfalnym geście. Rozbrzmiała fala wiwatów. Radość
tłumu narastała, odbijała się echem od nawały, wibrowała, a ludzie uśmiechali
się do siebie lżejsi o tę jedną tyranię. Założyłam rękawiczki i odeszłam. Musiałam
odejść. Choć na razie trwali upojeni zwycięstwem, wiedziałam, że zrozumieją,
kim jestem i ile jestem warta, jak cenna jestem, a w ich oczach zapali się żar,
żądza, niegasnąca nigdy żądza pieniądza.
Ruszyłam do stajni, by znaleźć mojego konia – karą, smukłą Kanurię.
– Dlaczego wyszłaś? – Arthur dobiegł do mnie.
– Nie mogę tu zostać, za wiele osób widziało moją magię, przeklętą magię.
Podszedł do mnie, ostrożnie, jakbym miała zaraz uciec, rozprysnąć się
niczym bańka i zniknąć.
– Magia, która czyni dobro, nie jest przeklęta – powiedział, a ja zamarłam
w pół ruchu. – To od ciebie zależy, co z nią zrobisz.
Podciągnęłam popręgi, ciasno. Nie rozumiał.
– Nigdy nie miałam wyboru, Arthur, to oni mi go odebrali.
– No tak… to prawda. Ale teraz go masz. Więc co zrobisz?
Gdy upewniłam się, że siodło dobrze leży, zaczęłam szukać bukłaków,
dopięłam je i spojrzałam na Arthura, który wciąż stał i czekał.
– Ruszam w świat. Słyszałam, że jest wielki, że jest w nim wiele miejsca, więc
może… tak sądzę… jest też i miejsce dla mnie.
– Jest wielki – przyznał po dłuższej chwili i uśmiechnął się. – Nie szukasz
towarzysza?
Zawahałam się.
– Mam już konia.
– Bardziej rozmownego towarzysza?
– Koń spełnia te standardy.
Zaśmiał się i przez chwilę milczał rozbawiony. Zaczerwieniłam się,
ale wzruszyłam ramionami, bo mi to nie przeszkadzało, było wręcz obojętne.
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Choć nie, nie wiem, czy było. Nie, nie wiem. Wziął to za zgodę, rozejrzał
się po stajni, wybrał konia i zaczął go siodłać. Nie mówiliśmy już więcej,
tylko skończyliśmy przygotowania, wsiedliśmy na wierzchowce i wyruszyliśmy
w drogę.
Mijaliśmy grupy wiwatujących i pijanych ludzi, obwieszonych zasłonami,
kryształami, brokatami, śpiewających, fałszujących, zataczających się ludzi,
mijaliśmy ich, a przed nami otwierała się droga, szeroka i nieznana, która być
może już na nas czekała.

Opis Autora
(ur. 1993) – absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Rzeszowskiej
na kierunku inżynierii środowiska, a także Kursu Pisania Powieści Miasta Literatury
UNESCO. Od kilku lat związana z pisaniem, zainteresowana powieściami gatunkowymi
z pogranicza fantasy i science-fiction, dotychczas publikująca teksty na portalach
pisarskich. Prywatnie właścicielka podejrzanie wyglądającego psa, podobno rasowego.
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Prawda subiektywna
Magdalena Anna Sakowska
Problem z byciem nadwornym kłamcą polega na tym, że aby dobrze kłamać,
trzeba również w stopniu doskonałym znać prawdę. A to potrafi już być pewien
szkopuł. Wiele myślę, drążę, ćmię, oglądam rzeczywistość pod odwróconymi
kątami. Czasami gubię znaczenie słowa, ponieważ wypowiedziałem je zbyt
wiele razy, tak, że stało się puste. Może to być wyraz oczywisty i swojski,
zwyczajny jak garść daktyli – ale powtórzony, zniekształcony, albo z rażącym
błędem w wymowie – nic już dla mnie nie znaczy, a nawet sam dźwięk staje się
jakby wyprany z brzmienia.
Konsternacja i zdezorientowanie.
Do pomocy mam Studnię Pytań. Mogę tu przyjś
zawsze, gdy tego potrzebuję. Nachylam się wówczas nad chłodnym gardłem
i krzyczę w głąb kamiennego otworu w skale, na której zbudowany jest pałac.
Odpowiada mi, powtarzając moje własne słowa.
Jest ogromna. Z góry widzę spiralne schody, pokryte szarym mchem arkady,
krużganki w wyżłobionych dookoła grotach, gdzie znajdują się grobowce
władców. To ich duchy mają mi odpowiedzieć. Oczywiście, na ogół słyszę tylko
echo, cały świat milczy. Ludzie tutaj mówią, że niekiedy, tylko jeśli pytający
naprawdę potrzebuje odpowiedzi, duchy formują dla niego dźwięki: niezgrabne,
tajemnicze, ale jednak słowa. Ale ja nie wierzę w magię.
Cały ten kraj jest nią przesiąknięty, tak jak kamienie tutaj do cna przeniknięte
są słońcem i pyłem, duchy plączą pod nogami, za każdym rogiem ulicy czają
się znaki i niedokończone przepowiednie. Nie ma co, lokalne bóstwa są
nadzwyczaj gadatliwe, mam wrażenie, że któregoś dnia zajrzę do miski z kaszą
i z niej wyskoczą. Babilończycy to głupi naród, który nie potrafi ukształtować
swojego losu inaczej niż zaklęciami. Bezdennie prostackie zwyczaje. A jednak
tu przychodzę.
Czuję ulgę, gdy pochylam się nad studnią i wiem, że już za chwilę powierzę
jej swoje wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że w zacienionym i wilgotnym
wnętrzu komnaty, znajdującej się w podpiwniczeniu pałacu, potrafię sobie
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przypomnieć znaczenie słowa „chłód”. Ale być może swoją rolę odgrywa
też fakt, że ktoś mnie tu słucha. Nawet jeśli ten ktoś nie istnieje naprawdę.
Bo w prawdziwym życiu na to, co mówi nadworny kłamca nie zważa nikt.
Moje słowa są jak szum wydm, jak drżenie rozgrzanego piasku.
Moim ciałem wstrząsa przyjemny dreszcz, ponieważ w Komnacie Pytań
temperatura jest niższa od tej na zewnątrz, a moja skóra wciąż jest gorąca.
Powoli tracę wspomnienia zimna.
Teraz jednak je czuję, na swoim przedramieniu widzę podnoszące się
włoski i małe wzniesienia, z których wyrastają. Na chwilę mnie to otrzeźwia:
tłumaczę sobie, że wszystko to tylko głosy mojej niepewności, słuchają mnie,
mam w pałacu ważną funkcję, jestem zaufanym człowiekiem baladana i tylko
mi może naprawdę ufać. Jako nadworny kłamca powinienem wskazywać
prawdę, nie tak jak inni doradcy, których zafrasowane, poważne miny skrywają
podstęp i kłamstwo – ja kłamię otwarcie. Dlatego, by baladan zawsze miał
się na baczności, by zawsze pamiętał, że jego własny, niezależny osąd liczy
się bardziej od żmijowych języków. Jednocześnie nie jestem błaznem, który
mówi, co mu ślina na język przyniesie. Swoimi kłamstwami wskazuję przecież
prawdę, wypowiadam na głos to, czemu w oczywisty sposób nie należy wierzyć.
Jako jedyny w tym dusznym, zapomnianym przez prawdziwego boga pałacu,
zachowuję zdrowy rozsądek. Tak, taka jest prawda, i nie wolno mi poddać się
wątpliwościom.
Nabieram powietrza i krzyczę na całe gardło:
– Czy kiedyś zostanę wreszcie wielkim wezyrem?
Wsłuchuję się w nienadpływającą odpowiedź, szept mchu.
W sercu czuję Ostrzeżenie.
***
Siedzą za stołem z rzeźbionymi okuciami, przebierają upierścienionymi
 aluchami po blacie. Cydrowy mebel, jest tak ogromny, tak niewyobrażalnie
p
stary, ciężki i lepki od warstw tłuszczów wnikających w jego pory przez pokolenia,
że zdaje się, jakby miał swój własny umysł. Czego nie da się powiedzieć
o członkach królewskiej rady. Wszyscy, co do jednego, są jak trzciny kołyszące
się na wietrze: szóstym zmysłem wyczuwają skąd będzie dziś wiać i zginają
karki przed najsilniejszym powiewem.
Prędzej połknęliby własne języki, niż oddali mi pokłon jako wielkiemu
wezyrowi, nienawidzą mnie serdecznie, bo uważają, że jestem słaby.
Wypomadowane, idealnie utrzymane brody dodają im męskości, na odsłoniętych
szyjach prężą się gady i ptaki namalowane wprost na skórze. Czy naprawdę
dodają im mądrości?
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Groźba w ich spojrzeniach.
Wróżbita Lilissu z warkoczem zaplecionym na brodzie siedzi z rękoma
złożonymi na kolanach, w każdej chwili gotowymi wystrzelić w górę w geście
pozdrowienia i szacunku, podczas gdy w jego oczach nieodmiennie widać tylko
pogardę. Nippur, najwyższy wódz, zawsze przez wszystkich szanowany t artemu,
wygląda na śmiertelnie znudzonego, małym palcem pieczołowicie wygarnia
pył z głębokich zmarszczek na czole. W tym pustynnym kraju piasek wciska
się we wszystkie otwory ciała, ze szczególnym uwzględnieniem nosa, wydmami
osadza się w uszach. A potem Nippur mnie zauważa:
– Nie może być! Dalthan Kalabris tutaj? Co robisz na posiedzeniu rady? –
tartemu natychmiast wyszczerza zęby w uśmiechu.
Co tutaj robię? Jak on śmie tak drwić!
– Czym zasłużyliśmy na ten zaszczyt? – dopytuje.
– Sam się nad tym zastanawiam – odpowiadam. – Może oszczędzisz mi
wysiłku i powiesz, co też ostatnio zrobiłeś wartego uwagi?
Nippur mruży oczy i otwiera usta do odpowiedzi, ale w tej samej chwili drzwi
komnaty otwierają się. Szuramy nogami na powitanie baladana.
Władca podchodzi do stołu i podaje każdemu z nas ćwiartkę fioletowego
cytrusa, nazywanego niecierpkiem – tym rytuałem zaczynają się wszystkie
posiedzenia rady. Sięgam po moją cząstkę jako ostatni, i choć całe ciało wzdraga
się na rytualną torturę, spożywam owoc z promiennym uśmiechem, patrząc
monarsze prosto w oczy, i udowadniając w ten sposób dozgonną przyjaźń.
– Oby wasze domy zawsze były wyższe od domów waszych przyjaciół –
otwiera posiedzenie baladan.
– Niech twej głowy nigdy nie przypruszy popiół, a twego brzucha nie okryje
tłuszcz…
– Co dziś w porządku obrad? – przerywa rytualne pozdrowienie monarcha.
Lilissu poprawia się na krześle:
– Poselstwo.
– Poselstwo? – baladan podnosi wprawdzie brwi, ale nie wygląda
na szczególnie zainteresowanego.
– Tak, najjaśniejsze słońce, przybyli posłańcy z Krakchen. Czy chcesz przyjąć
ich osobiście?
– A muszę?
– Nie jest to konieczne. Przedłożyli list od swojego panującego, który dość
jasno wykłada sprawę.
– Panującego…?
– Oni upierają się, by nazywać go królem, ale to przecież
barbarzyńskie państewko…
– … naprawdę wiem, jakie są kraje ościenne mojego własnego ludu!
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Baladan wali pięścią w stół, ale jest to gest przeniknięty raczej znudzeniem
i irytacją, niż wściekłością.
– Zdziwiłem się jedynie, że panującym nazywasz starego Karima, dotąd nie
odnosiłeś się do niego inaczej jak „zawszony baran”.
– W istocie, majestacie słoneczny – Lilissu uśmiecha się, lubi być tematem
rozmowy – lecz zawszony baran zmarł, najwyraźniej pół księżyca temu. W jego
miejsce władzę w Krakchen sprawuje teraz dziesięcioletni Hron.
– Nieledwie dziecko… – zamyśla się baladan. – A więc poselstwo chciało
oficjalnie powiadomić nas o śmierci starego?
– Nie tylko, synu boga. Młody watażka najwyraźniej zamierza aktywnie
działać i pragnie złożyć ci wizytę. A może – wróżbita bawi się warkoczykiem –
po prostu czuje, że należy złożyć ci hołd.
– Dziękuję, Lilissu. To, co powiedziałeś najwyraźniej objawiły ci duchy.
Ta wizyta to nie tylko kurtuazja… – Nippur włącza się do rozmowy i zaczyna
wymądrzać, a ja przestaję słuchać. Wszystko to jest dość oczywiste: młody
watażka, a tak naprawdę król-dziecko może chcieć tylko jednego: rozejmu.
Gdyby pragnął konfliktu, po prostu by go kontynuował. Najwyraźniej jednak
nie czuje się gotowy, i całkiem słusznie, ciągnąć nużącej granicznej wojny
podjazdowej. Krakchen jest wprawdzie militarnie groźne, ale to ten rodzaj
nieukierunkowanej i nieprzemyślanej siły właściwy państwom na niższych
stadiach cywilizowania, a młody Hron będzie w najbliższym czasie zajęty walką
wewnętrznych frakcji i niezliczoną liczbą wujów próbujących objąć go czułym
awunkulatem. Jeśli dobrze poprowadzimy rozmowy, na kilka lat, zanim wraz
z dojrzewaniem w jego żyły napłynie ambicja, zapanuje spokój.
To dobrze, gdyż jako nowy wezyr nie będę mieć czasu, żeby zajmować
się konfliktami zbrojnymi: ogród po poprzedniku wymaga gruntownego
przebudowania, stary gust miał spaczony, powiedzmy wprost: sprośny,
powstawiał w alejach figury kobiet z odkrytymi łonami.
– Kłamco! – dobiega mnie głos baladana. Rozglądam się po sali: Nippur
najwyraźniej już zamilkł i teraz przygląda mi się z drwiącym uśmieszkiem. –
Czy uważasz, że to dobry pomysł? Może podzielisz się opinią, skoro już tu jesteś.
Omiatam salę wzrokiem, hieny tłumią śmiech, świszcząc przez zęby. Mógłbym
po prostu przytaknąć, zgodzić się z czymkolwiek, byle uniknąć zmieszania.
Ale przecież tylko głupiec postąpiłby w ten sposób.
– Wybacz, majestacie słoneczny – odpowiadam. – Zamyśliłem się nad
implikacjami wizyty Hrona i nie dosłyszałem propozycji szlachetnego Nippura.
– Mówiłem właśnie – Nippur ściąga brwi, najwyraźniej niezadowolony,
że ominąłem pułapkę – że w trakcie wizyty należy olśnić Krakcheńczyków
przepychem oraz zaawansowaniem Acai. Niech Hron zobaczy, z kim wojował
jego ojciec, niech się zawstydzi i zadziwi. Pokażemy mu rzeki złota, słonie bojowe,
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okutych w stal wojowników stojących w słońcu bez słowa skargi, najpiękniejsze
kobiety oraz najnowocześniejsze państwo na południe od Wielkiego Zęba.
– Jeśli można… – wtrąca się Montho, pełniący od niedawna funkcję
wielkiego kapłana i skarbnika, młody, zahukany chłopak – … ale my przecież
nie mamy rzek złota, okutych w stal wojowników, ani słoni bojowych. Ani…
najpiękniejszych kobiet.
Baladan przygląda mu się uważnie, spojrzenie jak zwykle ma nieprzyjemnie
przenikliwe.
– W istocie, nie mamy – zgadza się.
– Obawiam się, najjaśniejszy panie – tłumaczy szybko Montho – że skarbiec
nie uniesie takich wydatków.
Tak, trzeba będzie kupić słonie, sprowadzić rzeki złota i najpiękniejsze
kobiety – rodzime niewiasty znane są ze zbyt ostro zakrzywionych nosów
i umęczonej słońcem cery.
Czuję, że nadszedł czas, by włączyć się w dyskusję. Oczywiście, mówię coś
zgoła innego, niż to, co w istocie uważam. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
mówię z nadmierną emfazą, zdaje się, że nawet przewracam oczami.
– Absolutnie nie warto ponosić takich kosztów – kłamię. – Tylko po to,
by zaimponować jakiemuś młodzikowi. Takie środki można by spożytkować
lepiej, na przykład na unowocześnienie armii, by kiedy Hron dorośnie,
była w stanie stawić czoło sąsiadowi.
– Och – oburza się Sekenere – co za bzdury. – Mimo długoletniego kształcenia
w księgach, jest kompletnie głupia. – Być może umysł tak podpowiada,
ale intuicja twierdzi coś całkiem innego – jej twarz znów się rozjaśnia,
najwyraźniej jest niesłychanie zadowolona z tego, co właśnie powiedziała.
Czy naprawdę nie zauważyła, że się ze mną zgadza?
– Postanowione – baladan niespodziewanie klaszcze w dłonie i wstaje
z krzesła. To znak, że usłyszał już wszystkie głosy, warte wysłuchania i narada
zostaje natychmiastowo zakończona. Choć po słowach „postanowione” nikt
już nie ma prawa choćby otworzyć ust, Nippur odchrząkuje, nieprzyjemnie
poklepując mnie po plecach, nachyla się do mojego ucha i szepcze, niemal
parząc mnie gorącym oddechem:
– Czy znów dolega ci któraś z chorób?
– Skądże – kłamię.
– To dziwne, bo naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek będziemy tego
samego zdania.
Rzeczywiście. Może jednak powinienem dokładniej przemyśleć swoją
opinię? Czyżby zaciągnięcie długu po to, by wydać wielkie przyjęcie nie było
najlepszym pomysłem? Nie, znów w siebie wątpię, a osoba starająca się o pozycję
wezyra musi być pewna siebie. Inaczej te kanalie zjedzą mnie na śniadanie.
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– Dalthan – król zatrzymuje mnie w pół kroku, gdy pozostali znajdują się już
za drzwiami.
– Tak, miłościwy panie?
– Ty jeszcze zostań.
***
Baladan jest niskim mężczyzną o przystojnej twarzy i stanowczym
c harakterze, którego trudno wyprowadzić z równowagi. Teraz uważnie mi się
przygląda: białka oczu dziwnie kontrastują z jego ciemnymi tęczówkami.
Pot spływa mi po skroni, karku, łaskocze między łopatkami, wycieram wilgoć
kawałkiem szala, przerzuconego ponad ramieniem.
– Dalthanie, ile lat jesteś nadwornym kłamcą? – pyta władca.
– Więcej niż masz palców u obu dłoni, słoneczny majestacie – odpowiadam,
głośno przełykając ślinę. Czyżby to już? Jednak zostałem doceniony? Nie będę
musiał wdawać się w niekończące złośliwości z Nippurem, wysłuchiwać
śmiechów hien Lilissu i Ake, udowadniać wszystkim czegoś, co i tak jest przecież
oczywiste. Zbieram się na odwagę, by dokończyć myśl władcy – … i sądzę,
że już wystarczy.
– Doprawdy? – dziwi się baladan. – Nie sądziłem, że tak szybko się ze mną
zgodzisz. Ale to dobrze, cieszę się, że sam dostrzegasz…
Dziś chyba wcześniej skończę obowiązki, a potem zabiorę matkę do tego
miejsca, w którym podają sery smażone w sezamie, będziemy świętować, a ona
będzie tak szczęśliwa, że nie wspomni nawet o kuzynie Severusie. Zastanawiam
się, czy wieczorem kazać napełnić balię wody, choć będzie to kosztować,
a lichwiarz znów szyderczo błyśnie złotym zębem, wysypując szekle na stół.
Z drugiej strony jako wezyr nie będę już musiał przejmować się długami,
co więcej zamieszkam, bezpośrednio przy sieci akweduktu i wówczas codzienne
kąpiele staną się…
– … powinieneś szydzić z zadufanych doradców, wysuwać naprzód śmiałe
idee, utrzymywać swojego władcę w stanie najwyższej koncentracji, nadworny
kłamca to cenny członek dworu. – Syn boga marszczy czoło, wzdycha i przez
parę uderzeń serca wygląda jak zwyczajny mężczyzna.
Kiwam głową, nieco skonsternowany, zazwyczaj baladan jest oszczędny
w pochwałach, nie spodziewałem się więc podobnej przemowy. Zastanawiam
się, czy stać mnie będzie na posadzenie w ogrodzie alei daktylowców.
– A w tobie tyle ostatnio fermentu, co w zimnym górskim strumieniu.
Ach, już rozumiem: zamiast zachęty, będzie bat. Dobrze, pozwolę się zagrzać
do dalszej walki nawet i batem. Ostatecznie, wezyr to nie byle jakie stanowisko,
wstyd byłoby dostać je zbyt łatwo.
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– Najjaśniejszy panie – opuszczam głowę. – Masz rację: rozpraszają mnie
troski, zdrowie szwankuje, to wszystko mi się jakoś przydarza… lecz koniec
z tym.
Milknę. Życie kłamcy nauczyło mnie, że lepiej powiedzieć za mało, niż zbyt
wiele. Ludzie sami chętnie uzupełniają luki tym, co chcą usłyszeć.
Wstrzymuję oddech, serce bije mi mocniej.
Dosięga mnie atak, pozwalam sobie na przykucnięcie w kompromitującej
pozycji, która zupełnie nie przystaje do mojej godności. Opieram głowę
o kamień i wdycham zapach zaprawy murarskiej, kwaśny odór popiołu, czuję
go tu wszędzie, choć w promieniu stu dni drogi nie ma aktywnego wulkanu…
i choć w zastygłej na wieki zaprawie nie sposób go przecież wywąchać. Po chwili
mdląca duszność mija, choroba jakby wycofuje się. Jednak wiem, że i tak gdzieś
tam się czai. Budzi grozę tym większą, że nie znam nawet jej imienia: medycy
rozkładają ręce, szeleszcząc szerokimi płaszczami, przywdziewają dziwne
wyrazy twarzy, które nigdy nie wróżą nic dobrego. Nikt nie wie, co mi dolega –
a może po prostu nie mówią mi, ponieważ jest to coś zbyt strasznego?
Odwracam się i spostrzegam, że baladan przechadza się po komnacie,
unikając miejsc, w których słońce rozgrzewa pstrokatą posadzkę, mija mnie,
oddala się tak, że nie sposób dostrzec wyrazu jego twarzy, dźwięk towarzyszący
jego krokom coś mi przypomina.
Kołatanie, kłapanie, grzechot.
Zerkam na stopy władcy i dostrzegam obuwie podobne do tego, które
wcześniej miał na sobie posłaniec, ale zbyt ozdobne, by było przeznaczone
do konnej jazdy: sandał z podwyższeniem wyrastającym z środka podeszwy.
Zdaje się, że ten nowy wybryk mody nazywają obcasem. Zaiste, baladan wydaje
się teraz wyższy, a to musi mu się podoba
. Wszyscy na dworze wiedzą, że ma kompleksy na punkcie wzrostu.
– Żeby uczynić się bardziej przydatnym – wpadam na pomysł – osobiście
sprowadzę dla ciebie, z Trynisu przepyszne, królewskie odzienie, o jakim
zacofany lud Hrona może tylko pomarzyć. Kiedy tylko zobaczy cię w tej szacie,
natychmiast padnie na kolana. Co więcej, będzie to coś… coś… coś, czego nikt
jeszcze nigdy nie widział! Nigdy.
– Naprawdę uważasz, że przyjęcie ich w ten sposób to dobry pomysł?
Nie powinniśmy raczej normalnie porozmawiać? Kto wie, może to rozsądny
chłopiec?
Pstrokata podłoga zaczyna wirować, przymykam oczy. Mdli mnie.
Nagle znów nie mogę oddychać.
***
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Leżę w komnacie aszipu, którą rozpoznaję po zapachu ziół, nie wiem
co tu robię, ani jaka jest pora dnia. Dotykam amuletu z kamieniem lapis lazuli,
ale nie udaje mi się powstrzymać wirowania w głowie. Koszula przywiera do
ciała. Pot, gęsty i cuchnący, klei się pod pachami. Słyszę przytłumione głosy.
– Znowu?
– No co ja poradzę.
– Więc jednak coś mu dolega?
–…
– No więc?
– Wydaje się, że nic. Odczyniłem wszystkie możliwe uroki, narządy nie są
nabrzmiałe, serce pracuje miarowo. Dałem mu coś na ból, ale… na dobrą sprawę
tam gdzie pokazuje, nie ma co boleć.
– Demony?
– Daj spokój. Nawet majestat słoneczny nie przechodzi tylu obrzędów
oczyszczenia.
Głosy rozpływają się w pustce, ostrość widzenia rozmywa, a ja nagle
rozumiem, że to wszystko musi być sen.
***
Słońce świeci do upadłego, nawet wieczorem. Mimo wszystko przyroda odżywa, bzycząc, szeleszcząc i pohukując. W gorącu, tym przebrzydłym
rozkosznym ciepełku, wystarczy odrobina wilgoci, by powstało życie.
Istnienie z rodzaju tego, który nieustannie kopuluje, mnoży się, pęcznieje
i zwielokrotnia – a potem brzęczy; kąsa; swędzi. Stoję, wyglądając na miasto,
i zagłębiam paznokcie w świeżych ugryzieniach owadów.
Ona krząta się gdzieś z tyłu. Nic nie mówi, milczeniem nabrzmiałym jak brzuch rodzącej, aż trzęsie się z tego nic-niemówienia. Gdy jedzenie jest gotowe,
siadamy i bez rytuału, pochyleni, zanurzamy łyżki w misie. Metal skrobie
o drewno, ociera się o metal: moja łyżka o jej łyżkę w drażniącym nadmiarze
intymności.
Zauważam, że matka grzebie tylko w misie, a prawie wcale nie je.
– No wyduśżeee wreszcie!!! – Nie odrywam wzroku od talerza, starając się
za wszelką cenę zachować spokój. Kasza wygląda dziwnie, a skwarki chrzęszczą
między zębami, najpewniej znów je przypaliła..
– Dlaczego na mnie krzyczysz? – dziwi się.
– Po pierwsze: wcale nie krzyczę, po drugie: widzę, że chcesz coś powiedzieć.
– Nic, nic… – odpowiada.
Za murami ciemnieje, a insekty odbijają się od płomienia, robiąc ciche syk,
syk… Na dodatek, ja nie cierpię jeść jęczmienia, mówiłem jej o tym z tysiąc razy
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– Ale.…
– Nic, nic, tylko… – matka odpowiada cicho, spod półprzymkniętych powiek
– widać już zupełnie cię nie obchodzę. Cały dzień sama siedzę w tej norze.
Równie dobrze mogłabym zdechnąć.
Przymykam oczy, liczę. Wiem przecież, że milczenie jest najlepszą obroną.
A jednak nie wytrzymuję i wreszcie się odzywam:
– To nie jest nora – ważę każde słowo – mamy jedną z najwyższych kwater
w pałacu.
– Najwyższych, najwyższych… – mamrocze, zbierając misę ze stołu. –
Na pewno nie tak wysoką jak niektórzy. Dziś przyszedł list i kuzyn Severus…
– N i e k t ó r z y nie są w swoim kraju cudzoziemcami.
– Tutaj wdychamy tylko smród sąsiadów.
Jej skóra jest jak zawsze nieprzyjemnie miękka i spocona, matka mówi jakby
naprawdę cierpiała straszliwe męki i serce miało jej lada chwila pęknąć, nawet
chwyta się za pierś, a ja znów boję się, że umrze.
– Niedługo zostanę wielkim wezyrem i będziesz mieć ogród na dachu –
wyrywa mi się, choć chciałem powiedzieć jej dopiero, gdy wszystko się dokona.
Matka podnosi brwi w wyrazie chytrego niedowierzania.
– Łżesz – mówi i drepcze do spiżarni na swoich krótkich starczych nóżkach.
Mimo wszystko mam nadzieję, że to ją pocieszy. Rzeczywiście, zasłużyła
na wyższy dom. Zawsze musiała radzić sobie sama, niestrudzenie pracowała
na moje wychowanie, podarowała mi życie lepsze, niż to, które sama miała.
Chciałbym jej pokazać, że warto było, że nareszcie może być spokojna.
Chciałbym zobaczyć dumę w jej oczach. Choć z drugiej strony czasem marzę,
by stąd wyjechać, odejść sam, być może odnaleźć ziemię moich przodków.
Ale byłby to z całą pewnością szczyt niewdzięczności.
Odsuwam się od stołu i postanawiam iść jakoś ją obłaskawić. Gdy wchodzę
do spiżarni, natychmiast kręci mi się w głowie od ostrego, drażniącego zapachu
żywności, czuję nieprzyjemny skurcz w żołądku. Na piecu stoją naczynia, których
zawartością można by wykarmić pół armii. Matka wciąż gotuje na potęgę,
choć jej kuchnia od dawna już nie smakuje: z wiekiem przestała czuć smaki,
rozpoznawać zepsute pokarmy, niedowidzi, nie ma siły oddzielać chrząstki od
mięsa, czy wymyć warzyw z piachu – ale wciąż skrycie wierzy, że najlepsze
co może zrobić, to ugotować komuś obiad.
– Nie kłamię – mówię, choć ona nie zwraca na mnie uwagi, siedzi obrażona
i skubie słodkie daktylowe qullupu. No tak, a kaszy prawie nie zjadła. – Władca
bardzo poważnie rozważa moją kandydaturę – zapewniam.
– Nic z tego nie będzie, nie rób sobie nadziei – macha ręką, wstaje z trudem i zaczyna mieszać w garnku, w którym od dawna nic się już nie gotuje. –
Oni cię tam nigdy nie docenią.
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No tak, cała mamusia. To ona nauczyła mnie kłamać. Krzykiem wyrysowała
dla mnie nasze własne terytorium: sprawy, o których nie wolno mówić prawdy,
bo inaczej będzie niezadowolona. Jeśli robiłem albo mówiłem coś, czego nie
aprobowała – darła się, pouczała, obrażała. Więc za drugim razem wiedziałem
już, że nie mogę powiedzieć prawdy, prawdą zwyczajnie nie potrafiłem jej
zadowolić. I tak się uczyłem. Z czasem spraw, które wywoływały wrzask, było
coraz więcej. Dziś tematów dla nas już nie ma. Milczenie wypełnia izbę jak
zapach spalonego obiadu.
– Pewnie chcesz dokładkę – podejmuje matka – tak lubisz jęczmieniak.
Nie chcę dokładki, nie chciałem nawet pierwszej porcji. Jednak odruchowo
zaglądam jej przez ramię: do dna garnka klei się rozgotowana brązowawa kasza,
a na palniku obok stoi naczynie pełne martwych cykad, długonogich moskitów
i smażonej szarańczy, którą wcześniej najwyraźniej wziąłem za skwarki. Tłuszcz
błyszczy na pancerzykach.
Czy to już obłęd, czy zwyczajna zemsta za moje spóźnienie na kolację? Matka
przecież wie, że na samą myśl o jedzeniu robactwa, co jest niestety osobliwą
miejscową praktyką, dostaję torsji. Teraz stoi z lekko przechyloną głową
i przygląda mi się.
W jej oczach widzę, że to nie jest żadna pomyłka, ale zemsta.
Pochylam się i zwracam posiłek w kąt brudnej kuchni.
***
Otwieram skrzynię, na którą niecierpliwie czekałem od ostatniej pełni
księżyca. Z środka wydobywam szatę dla baladana i przepustkę do nowego życia
dla mnie. Zdobycie jej kosztowało mnie nie tylko małą fortunę, ale także zmusiło
do poznawania ludzi, którym niedobrze jest być winnym przysługę. Zrobiłem
to za plecami arcykapłana, królewskiej zaklinaczki, aszipu oraz najwyższego
wodza. Oby było warto, bo z pewnością ceną będzie ich gorąca nienawiść.
W dotyku tkanina przypomina wodę: jest jedwabista, chłodniejsza od
powietrza i podobnie jak w toń jeziora można się w nią zapaść. Dzieli z wodą
jeszcze jedną ważną cechę: jest przezroczysta. A gdyby to nie wystarczyło,
by baladan okrzyknięty został najnowocześniejszym władcą na świecie, zamiast
obrębić prostokąty tkaniny, udrapować i spiąć królewską szpilą, każę uszyć
z niej tunikę, wedle najnowszej mody z obcych krajów. Posłałem już nawet po
szwaczkę.
– Niewiasta pokornie prosi o posłuchanie – głos Yakina odrywa mnie
od beli materiału wartego trzech dorosłych słoni. Odwracam głowę i widzę
przygarbionego sługę, oraz stojącą za jego plecami wysoką kobietę o orlich
rysach. Nie wolno jej tutaj przebywać, póki jej nie wezwę. Powinna czekać
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w pokoju posłuchań.
– Pokorniuchno – potwierdza niewiasta, przestraszając chłopaka,
najwyraźniej nieświadomego, że stoi za jego plecami. Skinieniem wskazuję jej
miejsce, gdzie może stanąć, a sługę odprawiam bez wyciągania konsekwencji ze
złamania protokołu. Jestem przecież, a przynajmniej lubię tak o sobie myśleć,
dobrym człowiekiem.
– Czego pragniesz, niewiasto? – pytam.
– Nie jestem niewiastą – odpowiada. Przyglądam się jej: twarz ma raczej
brzydką z wysoko podniesionym podbródkiem, nosi się niedbale, suknia, nieco
poplamiona, nieco rozchełstana, przylega do ciała bardziej, niż nakazywałaby
skromność. Jest w tej kobiecie coś wyuzdanego. Zastanawiam się… chyba sposób
wykrojenia ust.
– Widzę przecież, że jesteś.
– Kobietą… owszem. Słowo nie-wiasta oznacza jednak niewiedzącą. A ja za
taką się nie uważam.
Niemal się uśmiecham. Wiedząca? A co ona może wiedzieć, pyskata?
Aż dziw, że nikt jej dotąd nie ubiczował.
– Na imię mi Mrjit – mówi.
– Niech będzie, Mrjit, mam dla ciebie zadanie. Trzeba uszyć tunikę dla
baladana, tu masz materiał. Najdroższy na świecie. Jeśli popsujesz choć
skrawek, sprzedam cię do niewoli w niezbyt przyjemne miejsce i do końca
życia nie odpracujesz długu. Ale myślę, że nie popsujesz, bo ludzie mówią,
że jesteś najlepsza.
Ludzie mówią też, że jest kassaptu, ale takie rzeczy słyszy się właściwie
o każdej szwaczce, bo szycie to tutaj czynność magiczna (co nią nie jest?).
Nić materiału to nić żywota, nić żywota to nić materiału. Mrjit podchodzi do beli
materiału i gładzi dłonią tkaninę.
– Nie – mówi i odwraca się, przyglądając mi się badawczo. – Nie uszyję.
– Słucham?
– Ten materiał sprowadzi zgubę na całą Acaię. On… ma coś w sobie, nieznaną
moc, sama nie wiem… skąd on się w ogóle wziął? Szyjąc z niego, zmienimy
osnowę rzeczywistości, czuję to pod palcami, a jeśli baladan go założy, nastanie
koniec świata, wielki smutek, rzeź niewiniątek. Tak szepczą nici.
– Szepczą nici? – pytam z rozbawieniem.
– Jeśli uważnie słuchać piasku, już słychać krzyk tysiąca gardeł. – Niewiasta
milknie. Ja wsłuchuję się w piasek, ale nie słyszę nic poza jego natarczywą
o b e c n o ś c i ą. Pustynia otaczająca miasto ciągnie się po horyzont,
jest wszędzie, wpełza też we mnie: żar w płucach, suchość w gardle, wieczne
szczypanie w oczach.
– No dobrze, powiedzmy, że ci wierzę…
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– Kłamiesz – Mrjit spogląda mi prosto w oczy.
A więc jednak coś tam wie.
Przez chwilę przyglądam się spoconemu kosmykowi czarnych włosów na jej
karku. Ona również nieustannie mi się przypatruje.
Potem zaciska pięść na niciach, które wydobyła z kieszeni, rzuca nimi
o posadzkę, a one rozpełzają się na wszystkie strony jak małe, szybko mknące
gady. Nie jak: one są jaszczurkami. A przynajmniej tym się wydają w taniej
jarmarcznej sztuczce. Moim zdaniem kobieta powinna być bardziej ostrożna,
bo za czarownictwo kodeks każe śmiercią. Skąd wie, że jej nie wydam?
– Sztuczki? – kwituję. – Przyszłaś pokazywać mi sztuczki?
Mrjit z irytacją kręci głową, podwija suknię. Z kieszeni dobywa garść mąki
i sypie biały proszek na podłogę, tworząc wokół mnie ochronny krąg. Później
bierze ze stołu naczynie z wodą i zanurza w nim rękę aż po łokieć. Podchodzi
do mnie blisko, tak, że czuję cynamonowy zapach jej skóry, a woda z jej ręki
skapuje mi na sandały, wilgotną dłoń kładzie na moich ustach.
Zakłopotanie.
– Usta moje łojem – mówi śpiewnym głosem – język solą, albowiem skłamałem
i przywiodłem na siebie chorobę, obraziłem bogów, a lista moich grzechów długa,
niby wstęga Eufratu. Niech zło jak łój się rozpuści, niech spłynie ze mnie choroba.
Nie wytrzymuję i zaczynam się śmiać.
– Niewiasto, aszipu codziennie sprawują nade mną ten rytuał oczyszczenia,
i to muszę przyznać, o wiele wprawniej.
– Tym bardziej, więc – Mrjit kiwa głową – powinieneś być pod wrażeniem,
gdy mój okaże się skuteczny.
Odstępuje ode mnie, zabierając ze sobą zapach cynamonu.
– Wcale nie czuję się lepiej.
– To twoja sprawa. Ale jesteś zdrowy.
– Zdrowy? – przez głowę przemyka myśl, że może Mrjit dostrzegła moją
chorobę i ją zabrała, tę, która, jestem pewien, kiedyś upomni się o moje życie.
– Wolny od kłamstwa. – Aha, więc jednak chodzi o nic nie znaczący rytuał.
– Nie chodzi tylko o rytuał – dodaje, jakby czytała mi w myślach. – Kłamstwo
zatruwa ci umysł, prowadzi do obłędu, sam już nie wiesz, co jest prawdą,
pogubiłeś się i od dawna siedzisz w ciemnościach. Ty, człowiek rozsądny.
Pragmatyczny.
Wzruszam ramionami.
– Naprawdę tego nie dostrzegasz? Właśnie wypędziłam twojego najgorszego
demona. Wpuszczenie go było twoim wyborem, jeśli teraz zrobisz to powtórnie,
wróci i dokona spustoszenia. Jeśli jednak postanowisz chodzić w prawdzie,
będziesz wolny. Możesz odejść z tego kraju, dokąd zechcesz, wybierzesz miejsce,
w którym zamieszkasz i nic już nie będzie cię tu trzymać. Nawet twoja matka.
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Przełykam ślinę, w ustach czuję suchość – to nic nowego, tu zawsze jest
sucho. Myślę o kraju, o którym kiedyś śniłem, w którym drobniutkie kropelki
wody samoczynnie osiadały na skórze. Było tam też mnóstwo motyli. Boję się.
I nagle wzbiera we mnie paląca złość. Jak ona śmiała mówić o mojej matce?!
– Mylisz się. Tu jest teraz mój kraj, i nie pragnę niczego innego, jak tylko mu
służyć – odpowiadam. A potem wołam Yakina i nakazuję wymierzyć czarownicy
pięćdziesiąt batów.
***
– I jak, jak to wygląda? – pyta baladan, okręcając się wokół własnej osi.
– Olśniewasz, majestacie słoneczny – odpowiadam, mrużąc oczy i pochylając
głowę, jak w prażącym słońcu.
Syn boga wygląda na zadowolonego, gdy przygląda się sobie w lustrze,
przepysznym łupie wojennym o ciężko zdobionej ramie, które stoi w jego
sypialni.
– Twoi wrogowie padną zdumieni na twarze – dodaję. Zastanawiam się,
czy przypadkiem naprawdę tak nie będzie. Władca w nowej szacie nie ma przed
nikim tajemnic. Jest nagi.
…agi…agi…agi.
Co to właściwie znaczy? W moim kraju nagością były odsłonięte przedramiona,
tutaj są nią karminowe sutki niewiast. Wszystko jest kwestią mody, zwyczaju,
punktu widzenia. Tyle, że włosy pod pachami baladana odznaczają się pod
delikatnym materiałem, można policzyć każdą z blizn na barkach, a przyrodzenie
porusza się rytmicznie przy każdym kroku.
…agi…agi…agi.
Na tej dziwnej ziemi każde słowo traktuje się jak zaklęcie, ale ja wiem,
że to nie prawda: słowa są bez znaczenia, tylko czasem przydają się, by kogoś
zranić. Pamiętam swoje pierwsze kłamstwo… Nie, nikt nie pamięta swojego
pierwszego kłamstwa, bo nieodmiennie zaczyna się od rozminięć z prawdą zbyt
drobnych, by w ogóle je zauważyć. Przypominam sobie jednak jak miałem pięć
lat i matka zniknęła na szesnaście słońc, a ja zostałem całkiem sam z niejakim
tylko zapasem jedzenia. Kiedy wróciła, spytała czy tęskniłem. Nie, nie tęskniłem,
byłem wściekły i ani trochę nie cieszyłem się, że wróciła. Odpowiedziałem
jednak, że bardzo i objąłem ją w talii, tuląc policzek do przepoconego brzucha.
Dzięki niej potrafię udawać. Nie krzywić się nawet na widok królewskiego
kutasa.
– Na pewno ci się podoba?
– To początek nowej mody – mówię, uważając, by nie dodać przesadnej
emfazy. Baladan nie dostrzega łgarstwa, pewnie zresztą wcale się go nie
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spodziewa. Gdybym zawsze kłamał, mógłbym równie dobrze zawsze mówić
prawdę, dlatego dobry kłamca pałacowy umiejętnie żongluje między absolutną
szczerością, a przewrotnymi myślami.
– Rzeczywiście – jego majestat przyznaje z zastanowieniem – tunika jak
żadna inna. To musi być chyba najbardziej nowoczesne odzienie, jakie w życiu
widziałem. A na początku, każda nowa moda wygląda dziwnie… – znów się
okręca, marszczy brwi – hmm… hmmm… A ty co myślisz? – pyta, odwracając się
w stronę swojego łoża.
Zaskoczony, podążam za jego spojrzeniem i uświadamiam sobie, że nie
jesteśmy w komnacie sami. Z pościeli podnosi się postać, która wcześniej nie
wydała z siebie ani jednego dźwięku.
– Ja nie myślę, jestem tylko kobietą – odpowiada i przemierza komnatę
w kierunku baladana, a gdy podchodzi składa na jego dłoni pocałunek. –
Niech twój dzień będzie błogosławiony, kłamco – wita się.
– Niech słońce jasno ci świeci, Mrjit – odpowiadam przez zaciśnięte zęby.
Nie mogę przestać myśleć o jej ustach. I tym, czego przed chwilą dotykały.
Władca wychodzi na taras, a my podążamy za nim. W przejściu odwracam
się w stronę niewiasty:
– Ladacznica.
– Błazen.
– Musisz zdawać sobie sprawę – niewiasta nachyla się i mówi ledwie
dosłyszalnym szeptem – że baladan wygląda niedorzecznie.
Jakie to ma ostatecznie znaczenie? Wzruszam ramionami, podchodzę do
kwitnącego tamaryszka i w roztargnieniu wodzę palcami po puszystym kwiatostanie.
– To kwestia gustu – odpowiadam. Poza tym, ta tunika sprawi,
iż zostanę wezyrem.
– Wielkim wezyrem? – brwi Mrjit nagle wędrują w górę. – Wielkim wezyrem?
– powtarza. Mimowolnie zastanawiam się jak wyglądają dziś jej plecy:
czy czerwone pręgi mocno odznaczają się od bieli skóry? – Powiedziałam ci już:
to sukno ściągnie na nas zagładę. A ty powiesz o tym baladanowi. Ale najpierw
otworzę ci oczy.
– Pożałujesz swojej bezczelności! – stwierdzam, w myślach dobierając
grubość bicza.
– Nie sądzę – odpowiada Mrjit, a potem dodaje – Avra Kehdabra.
– Avra Kehdabra? To jakieś zaklęcie?
Kobieta spokojnie kręci głową:
– W języku moich przodków znaczy to „uczynię, co rzekłam”. Sprawię,
że przejrzysz. Magia, ta prawdziwa, zawsze polega właśnie na tym. Majestacie słoneczny – Mrjit podnosi głos i z głębokim pokłonem zwraca się do
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 aladana – słyszę, że obecny tu Dalthan Kalabris ma zostać wielkim wezyrem,
b
czy powinnam już mu gratulować?
Syn boga z roztargnieniem odwraca się od barierki w naszą stronę.
Przez chwilę wygląda jakby niedosłyszał słów niewiasty, powtarza:
– Dalthan Kalabris wezyrem? Nadworny kłamca i niedołęga wezyrem
mojego państwa?! – łapie się za brzuch, skręca w pół i bardzo długo, hałaśliwie
oraz zapamiętale się śmieje.
***
Rano śniłem o piaskach pustyni. Były jak woda, były jak powietrze,
a ja nauczyłem się w nich oddychać. Zastanawiam się, co bym czuł, przemierzając
je i odchodząc z tego miejsca.
– Czy naprawdę nie mam szans zostać wielkim wezyrem?! – wykrzykuję
z podniesioną głową.
– …yrem…yrem…yrem… – odpowiada Studnia Pytań. A potem nagle dzieje
się to, o czym mówią legendy: słyszę głosy. Głosy, które brzmią, jakby pochodziły
ze snu. Wydaje mi się, że już kiedyś je słyszałem.
– Udaje chorego.
– Ciągle zajęty, tak naprawdę nic nie robi.
– Przychodzi na posiedzenia królewskiej rady, choć nie jest członkiem.
– Żmijowy język.
– Wyrodny syn.
Przez chwilę te głosy wydają mi się jedyną rzeczywistością. O niczym nie
myślę, próbuję nie zagłuszyć ich w swojej głowie. Może mają rację? Może
powinienem odejść, poszukać gdzieś swojego własnego cienia.
Tylko że boję się bezkresu pustyni.
I rozczarowania w oczach mojej matki. Nawet jeśli odejdę i już ich nie
zobaczę. Zawsze będę wiedział, że gdzieś tam są, będę je widział za każdym
razem, gdy zamknę powieki.
Nagle jakby rozjaśnia mi się w głowie i zaczynam wszystko rozumieć:
baladan nie śmiał się, ponieważ Mrjit powiedziała coś śmiesznego! To nie był
śmiech rozbawienia, nikt normalny nie śmieje się przecież w taki sposób.
To było… nienaturalne. Jak klątwa, jak urok.
Tylko że ja nie wierzę w czary.
Ale zawsze mogę się mylić. Tak, powinienem przyjąć prawdę, gdy sama się
narzuca, nawet gdyby kłóciła się z moimi wcześniejszymi wyobrażeniami.
Tak nakazuje podstawowa ludzka uczciwość.
***
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Jest duszno. Brudne niebo przeszywają iskry wznoszące się znad ogniska,
a ja aż dziwię się, że rozgrzane naelektryzowane powietrze nie staje od tego
w płomieniach.
Aszipu pospiesznie kończą rytuał, a ogień oczyszcza, wypalając grzech Mrjit.
Musiałem powiedzieć egzorcystom o tym, co zrobiła baladanowi.
Jestem przecież, a przynajmniej lubię tak o sobie myśleć, dobrym człowiekiem.
Inni chyba też tak sądzą, bo patrzą na mnie z szacunkiem i pozdrawiają
z daleka. Już niedługo dostąpię najwyższych zaszczytów, teraz jednak nie wolno
mi o nich myśleć, ponieważ słychać już bębny towarzyszące orszakowi Hrona.
Zbliża się, widzę już lektykę króla-dziecka. Biegnę przez plac, by znaleźć się jak
najbliżej baladana. Przecież mnie potrzebuje.
Majestat słoneczny, moje słońce, stoi na czele powitalnego orszaku, u stóp ma
oswojonego lwa, na głowie pięknie trefioną fryzurę. Wiatr targa powłóczystą
tuniką.
Sekenere i Nippur stoją po prawej stronie władcy, wpatrzeni w nadciągających
Krakcheńczyków. Na mój widok trącają się łokciami, co przyjmuję jako oznakę
uznania, widocznie wiedzą już, kto tu będzie niedługo rządzić.
– Ten czego się pcha? – słyszę głos, ale nie widzę, kto mówi. Nieważne,
próbuję przecisnąć się przez rozgrzane plecy dworzan, ale ktoś ciągle zagradza
mi drogę. – Ciiiii… nie przeszkadzaj. – Decyduję się stanąć z boku, najważniejsi
doradcy zawsze tak właśnie czynią.
Znów kręci mi się w głowie, ale teraz nie czas na słabość, dostrzegam
zbliżających się gwardzistów Hrona, odzianych w zbroje, których u nas nikt nie
chciałby założyć: pogięte i porysowane, wyglądają na używane, ale oni zdają
się nosić je z jakąś dziwną, nieuzasadnioną dumą. Głowy trzymają wysoko.
Maszerują w rytmie, a wokół milknie szmer tłumu. Z daleka dochodzi odgłos
gromu.
Pierwsza straż hołdowników staje w szeregu i kłania się synowi boga.
Niektórzy podnoszą głowy, w ich oczach widać zdziwienie, ale stoją i czekają
na następne szeregi. Jestem pewien, że w życiu nie widzieli słoni, ani równie
pięknego miasta. Gdy lektyka dotyka ziemi, ktoś podbiega i rozwiera poły
zasłony, a potem nic się nie dzieje.
Baladan chrząka niecierpliwie.
Wreszcie z lektyki wysiada król-dziecko. Ma zwichrzoną czuprynę i zaspane
dziesięcioletnie oczy, które rozszerzają się na widok zwierząt. Rozgląda się
długo. Współczuję mu, że stoi przed synem boga w tak żenującym podróżnym
stroju, że nigdy nie oglądał prawdziwej stolicy. Pewnie dopiero teraz rozumie.
Pozdrawia tłum i mruży oczy, patrząc wprost na baladana. – Wujowie –
mówi, najwyraźniej zwracając się do otaczających go wojowników – sądziłem,
że przybywam w tę krainę, by nawiązać nowe sojusze, ale teraz widzę,
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że przejechałem szmat drogi po to, by mnie obrażano, choć nie okazałem tym
ludziom nic prócz dobrej woli.
Daje kohorcie znak do zawrócenia i podchodzi z powrotem do lektyki.
– Panie! – krzyczy Sekenere. – Kto cię obraził?
Niemal nie słychać jej poprzez odgłos mieczy Krakcheńczyków uderzających
o tarcze, ale Hron odwraca się i odpowiada.
– Jak to kto? Wasz władca jest nagi i z wysoka powiewa na mnie swą męskością
niczym proporcem. Doprawdy nie istnieje większy despekt. Teraz odjeżdżam,
a gdy powrócę przekonacie się, że nie warto było lekceważyć Krakchenu. – Po
czym nie oglądając się już więcej, odjeżdżają. Ich miecze nie przestają wybijać
rytmu.
Stoimy i w milczeniu przyglądamy się długim szeregom wojowników, podczas gdy na nasze głowy spadają pierwsze krople deszczu.
***
– Nie smakuje ci – stwierdza matka i wydłuża knot lampy, maczając palce
w lnianym oleju. Wydaję z siebie jakiś nieokreślony dźwięk, ale zaczynam
energiczniej zanurzać łyżkę w misie. Jemy barani gulasz, doprawiony ostrą
przyprawą, który przyjemnie i słodko rozgrzewa wnętrze.
– Dziś święto.
– Dziś święto – potakuję.
– Może jutro będzie padać.
Na zewnątrz słychać odległe krzyki. Odsuwam pustą misę, a matka mruczy,
zadowolona.
Zauważam, że trzęsą jej się dłonie i wzrok ucieka gdzieś w kierunku hałasu.
Staruszkę musi naprawdę niepokoić jazgot młodzieży. Cóż, jest święto, mają
prawo się bawić.
Siedzimy. Może dziś wcześniej położę się spać, by być jutro gotowym
do nowych obowiązków? Słychać twarde pancerze ocierające się o siebie,
gdy robactwo znów wszystkimi szczelinami pcha się do komnaty. To dziwne,
ale tak go nienawidzę, że naprawdę niemal to słyszę.
– Deser?
– Nie, dziękuję.
– No to zrobię – matka wstaje i zaczyna krzątać się po kuchni, a ja siedzę
i nasłuchuję. Musi być hucznie, bo zdaje się, że krzyki dochodzą jakby z tysiąca
gardeł. Przez chwilę wzdragam się na ten dźwięk, jest w nim coś… coś…
Jakiś przedmiot upada na podłogę w kuchni.
Słyszę je.
Nadchodzą: chrzęst pancerzy, tumult nóg, skrzypienie – wojsko maszeruje
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przez miasto. Kulę ramiona i przez chwilę się trzęsę, nim wytłumaczę sobie,
że to tylko armia owadów, najazd szarańczy, który przeminie, jak wszystko
inne. Może trzeba będzie szczelniej zatykać otwory, używać więcej czosnku do
smarowania okien.
Tylko dlaczego uderzenia są tak rytmiczne?
– Posypać cynamonem?
Kręcę głową. Krzyki przybliżają się, tumult rośnie, to będzie długa noc,
a ja raczej jednak nie zasnę.
– Wiesz, chyba jutro wybiorę się na targ – rozważa matka, siada i przytrzymuje
miskę na stole, by się nie trzęsła.
– To weź jabłek.
Rumor. Łoskot. Zgrzyt. Kurz sypie się ze stropu. Dlaczego ona płacze?
– Kup też trochę daktyli – dodaję, gdy nasze drzwi otwierają się z trzaskiem
i staje w nich krakcheński wojownik.

Opis Autora
Debiutowałam opowiadaniem „Małodobra” na łamach Fantazji Zielonogórskich 8.
Dwa inne wyróżnione zostały w konkursie Pigmalion Fantastyki. Opublikowałam również
miniaturę „Audyt” w zbiorze Dzień z życia pisarza pod redakcją Beaty Wawryniuk.
W styczniu 2022 roku ukazała się Fuga. Powieść Polifoniczna, książka o igrzyskach
rozgrywanych w aplikacji, opowiedziana głosami pięciu różnych narratorów.
Z wykształcenia dziennikarka i etnolożka kultury. Przelotnie flirtowałam
z badaniami rynku, co zakończyło się za obopólną zgodą i z lekkim tylko westchnieniem
ulgi. W międzyczasie, zupełnie przypadkiem, nauczyłam się nauczać, i teraz, zupełnie
bez sensu, zamęczam kursantów angielskim.
Myślę w dwóch językach, pasjami oglądam dobrą kinematografię w oryginale (a co
mi tam, złą także) i uczę się warsztatu od amerykańskich scenarzystów; co podobno widać
w mojej prozie, ale nie wiem, czy mówią to życzliwi, czy złośliwi – różnica bywa niewielka.
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Pokój
Aleksandra Jung
Zawsze byłam dobra. Dokładałam wszelkich starań, aby być dobrą uczennicą,
dobrą córką, dobrą przyjaciółką, dobrą siostrą, dla sprzedawcy w sklepie dobrą
klientką, a dla prześladowców dobrą ofiarą. Nie umiałam wyobrazić sobie,
co by się stało, gdybym była przez moment zła. Niestety w życiu każdego
człowieka nadchodzi chwila, gdy staje się choć na krótko kłopotliwy, słaby,
schorowany, gdy potrzebuje pomocy. Bałam się tej chwili. Wiedziałam,
że bycie kulą u nogi nigdy nie jest dobre. Stawia się wtedy ludzi w niezręcznej
sytuacji, wymaga od nich niepotrzebnego wysiłku, by zająć się nami albo chociaż
odczepić od kostki. Nie chciałam być kimś takim, czymś takim. Decyzja zapadła
– nie będę. Nigdy.
Z tego właśnie względu, gdy tylko zdawało mi się, że mój stan jest dla innych
kłopotliwy, niezręczny, że woleliby mnie w nim nie widzieć, zamykałam się
w Pokoju.
Pokój zawsze stał pusty. To było to jedno pomieszczenie w domu, które
nie pełniło żadnej funkcji. Nikt nigdy do niego nie wchodził, może odkurzyć
go od czasu do czasu, a jeszcze rzadziej położyć w nim gości. Nie przytłaczał
rozmiarem, choć nie powiedziałabym, że uważałam go za przytulny. Pod ścianą
stał w nim szary tapczan, obok fotel i drewniana szafa; nic więcej. Uznałam go
za idealny, by zamknąć w nim wszystko, co we mnie złe. I dlatego, gdy chciało
mi się płakać, wchodziłam do Pokoju, kładłam się na tym przygnębiająco
szarym tapczanie i dopiero wtedy sobie na to pozwalałam. Tak samo wtedy,
gdy po prostu dobijał mnie jakiś niewytłumaczalny, znikąd atakujący smutek,
ale o wiele zbyt melancholijno-otępiający, by wylewać nad nim łzy.
W Pokoju zawsze było cicho. A może to ja, gdy siadałam na tapczanie –
rzadziej fotelu – i patrzyłam się przed siebie, w pustkę, nie słyszałam już niczego
oprócz własnego oddechu, zbyt nim zajęta. Moje oczy były otwarte, ale czułam,
że nic nie widzę, że patrzę w ciemność. Z czasem przestałam w Pokoju zapalać
światło, by swoje odczucie uzgodnić nieco z rzeczywistością.
Wychodziłam stamtąd zupełnie odmieniona – rześka, wesoła i dobra.
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Taką wszyscy mnie znali. W szkole śmiałam się, żartowałam, zgłaszałam, w domu
sumiennie uczyłam się i robiłam te wszystkie inne rzeczy, które wypadało mi
robić. Jeśli ktoś patrzył, to z uśmiechem, jeśli nie – z pustką w oczach. Żyłam dla
innych. Żyłam po to, by nie sprawić im kłopotu. I z czasem zdałam sobie sprawę,
że jedynym, co było naprawdę moje, było to, co zamykałam w Pokoju.
Pokój gościł mnie coraz częściej. W pewnym momencie właściwie co
wieczór, i gdyby nie to, że rodzina zaczęłaby się martwić, w Pokoju również
bym spała. Czasami, gdy budziłam się w nocy drugi, trzeci raz i wiedziałam, że
już nie zasnę, schodziłam na dół do Pokoju, bo bezsenność też nie jest przecież
dobra, i wracałam do siebie rankiem, żeby nikt nie domyślał się nawet, że się
stamtąd ruszyłam. Coraz więcej musiałam się tam zamknąć. Gdy płakałam,
szeptałam najrozmaitsze żałosne słowa w szczelinę między tapczanem i ścianą,
mając nadzieję, że myśli za nimi stojące wypłyną ze mnie przez usta, jeśli
to zrobię.
– Nienawidzę siebie. Jestem słaba. Jestem kupą brzydkiego mięsa.
Nie zasługuję na miłość. Nie zasługuję na życie. – Ściana tłumiła skutecznie moje
szepty, ale wierzyłam, że dosięgają podłogi.
W tę niewielką szczelinę zaczęłam także kierować moje łzy. Było ich już
za dużo, bym ciemne plamy na tapicerce mogła zbyć jako niezauważalne.
Układałam się tak, by w miarę możliwości spadały tylko tam albo przynajmniej gdzieś blisko. Kiedy ocierałam je dłońmi, wycierałam je o tapczan tylko po
włożeniu ręki w szczelinę.
– Chcę strzelić sobie w głowę i pomalować ścianę resztkami mojego mózgu.
Chcę zacisnąć pętlę na swojej szyi i patrzeć w lustrze, jak robię się fioletowa.
Chcę skoczyć z wieżowca i rozpłynąć się na betonie w krwawą kałużę –
powtarzałam, jakbym uczyła papugę mówić.
Pewnego razu obudziłam się w nocy, a po całym moim ciele rozpływało się
jakieś dziwne drżenie, jakby moje mięśnie próbowały płakać, ale nie mogły
dosięgnąć moich oczu. To było nieprzyjemne. Nieproszone w mojej głowie
zaczęły pojawiać się rozmaite myśli i głosy, których nie chciałam słuchać.
Nie patrzyłam na zegarek, ale miałam wrażenie, że jest druga, może trzecia.
Podniosłam się z łóżka i poszłam do łazienki. Szukałam czegoś ostrego.
W milczeniu chwyciłam za maszynkę do golenia i zeszłam na dół do
Pokoju. Usiadłszy na tapczanie, zaczęłam dłubać w niej z precyzją wytrawnego
chirurga, pomagając sobie czasem nożyczkami do paznokci. Chciałam wydobyć
żyletkę. Robiłam to spokojnie, nie płakałam, nie waliłam głową o ścianę
w desperacji. Delikatnie rozchylałam główkę maszynki, aż maleńki kawalątek
metalu wreszcie upadł na podłogę, choć nie wiem sama, ile mogło mi to zająć.
Wzięłam go do ręki.
To była rzeźnicka robota, dość żmudna, jeśli mam być szczera. Przyłożyłam
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 strze do swojej ręki i zaczęłam przesuwać, coraz mocniej, coraz
o
głębiej, przełamując coraz to bardziej prymitywne bariery instynktu
samozachowawczego. Jak krojenie mięsa. Wciąż w tej samej linii, powoli,
a wytrwale, aż skóra rozerwała się i zaczęła krwawić. Nie tryskała, ledwie
wypływała leniwie, jakby z obowiązku, bez śladu paniki w jej powolnych
ruchach. Denerwowała mnie jej gnuśność. Nie byłam taka słaba, mogłam
mocniej. Mogłam głębiej. A może jednak nie mogłam?
W milczeniu włożyłam swoje krwawiące przedramię w szczelinę między
ścianą a tapczanem i mogłabym przysiąc, że przez chwilę coś przejechało
po nim jakby szorstkim językiem. Gdy poszłam do łazienki, by przycisnąć do
rany ręcznik papierowy i poczekać, aż krew przestanie lecieć, na papierze nie
widziałam już ani kropli.
Robiłam to regularnie, wciąż tak samo żmudnie i wciąż coraz głębiej,
aż na skórze zaczynało mi powoli brakować miejsca. A jednak za każdym
razem miałam wrażenie, że stchórzyłam, że mogłam bardziej, więcej, mocniej.
Nienawidziłam siebie za to, że w ogóle to robiłam, ale jednocześnie także za to,
że robiłam to za słabo.
W naszym domu czasem ktoś spał. Od kiedy zaczęłam korzystać z Pokoju
w ten sposób, starałam się unikać takich sytuacji, ale czasem się nie dało.
Do mojego ojca z daleka przyjechał kolega. Nie wiem sama, kto to był, ponoć
nie widzieli się wiele lat. Umiarkowanie mnie to interesowało. Bardziej
skrzywdzona czułam się tym, że położono go właśnie w Pokoju. Pokój był mój.
Regularnie trułam go złem, którego wstydziłam się i nie chciałam, by ktoś pośród
niego spał. Tej nocy leżałam w swoim łóżku jeszcze bardziej niespokojnie niż
zwykle, myśląc o tym, że tam na dole jakiś obcy taplał się w moich łzach i krwi.
Nie spałam wtedy dobrze.
Obudziłam się późno, półprzytomna ze zmęczenia, ale okoliczności zmusiły
mnie do prędkiego wytrzeźwienia. Dopiero po chwili zdałam sobie sprawę,
że zbudziły mnie neurotyczne kroki w tę i we w tę po korytarzu; to moja matka
krążyła po nim bezradnie, czego nie miała w zwyczaju. Nie przebrawszy się
z piżamy, wyszłam ze swojego pokoju, by sprawdzić, co się dzieje, i gdy to
zrobiłam, ona odwróciła ku mnie swoją bladą twarz.
– Zniknął.
Nie rozumiałam.
– Tata nie może się do niego dodzwonić.
Zeszłam na dół, gdzie przy stole w kuchni siedzieli mój ojciec i siostra, oboje
równie bladzi jak matka. Gdy zaś otworzyłam drzwi do Pokoju, zobaczyłam,
że był pusty, a na pościeli w postaci licznych rozdarć i zadrapań dostrzec dało
się wyraźne ślady walki.
Moi rodzice pojechali na komisariat, żeby zgłosić zaginięcie. Ja z siostrą
107

Pokój
zostałam. Nie mogłam przepuścić okazji, by położyć się na rozłożonym tapczanie,
w moim Pokoju, i myśleć o tym, że może on upominał się o mnie, że może był
niezadowolony tym, że ktoś inny w nim przebywał. Może chciał się napić.
Wyszłam z Pokoju, bo zaczął mnie wreszcie trochę przerażać. Poszłam do
kuchni, żeby nalać sobie wody. Tam nadal siedziała moja siostra, przerażona,
nieobecna. Kiedy zobaczyła, że sięgam po szklankę, nagle wstała i bez słowa
wyszła z kuchni. Wyjrzałam za nią. Stała przed Pokojem, z ręką na klamce.
– Nie wchodź tam – powiedziałam, a mój głos zabrzmiał nieco błagalnie.
Ona spojrzała na mnie pustym wzrokiem, jakby dając mi znać, że to nieważne,
co powiem w tej chwili. Bez słowa pociągnęła za klamkę i weszła, a ja nie
wiedziałam sama, dlaczego tak bardzo tego nie chciałam.
Milczałam, unosząc szklankę do ust. Woda była zimna. Myślałam o Pokoju,
o tym, czym był dla mnie, dla innych. Jeżeli to ja zostawiłam w Pokoju część
siebie, to czy to ja byłam winna temu, co się stało? Moje zło było temu winne?
Nie chciałam. Ja chciałam tylko być dobra.
Przeszywający krzyk, który usłyszałam, sprawił, że upuściłam szklankę.
Kawałki szkła rozbryznęły się po podłodze, ale ja nie miałam czasu, by zważać
na to, czy w nie nie wdepnę; wybiegłam z kuchni i wpadłam do Pokoju,
skąd dobiegał wrzask mojej siostry.
Leżała na podłodze, żywa pewnie jeszcze przed sekundą, lecz teraz już
nie. Wszędzie była krew, ale dopiero po chwili zorientowałam się, że nie cała
należała do niej. Nad jej martwym ciałem pochylało się coś, coś tak odrażającego,
że nie mogłam nawet na to patrzeć, i usiłowało oderwać mięso od jej kości.
Nie umiałam nawet zmusić się do tego, by zastanowić się nad tym, co to było.
Dotarło to do mnie dopiero wtedy, gdy spojrzało na mnie; prosto w moje oczy.
W ogromnej, zwartej kałuży rozcieńczonej wodą krwi pływały fragmenty
przyjaciela mego ojca; osobno tors, głowa, kończyny. Wyglądały jak
w połowie strawione, jakby maczały się w odrażającym żołądkowym kwasie,
z wnętrznościami na wierzchu. A za zęby, którymi rozrywał ciało mojej siostry,
służyły mu zęby tego nieszczęsnego znajomego mego ojca, którego głową
kierowała czerwona kałuża. Po oczach, strawionych przez bezlitosne soki,
zostały dwa puste oczodoły. Służył bestii tylko za sztuciec, którym porcjowała
sobie mięso następnej ofiary.
I kiedy ta ohydna kreatura dojrzała pustymi oczodołami głowy niefortunnego
gościa mojego rodzica, że weszłam, przestała momentalnie rozrywać jej ciało;
twarz zakrwawioną od posiłku uniosła w moim kierunku, patrząc na mnie
z czymś podobnym do szacunku.
Zrozumiałam wszystko. Byłam tego matką. Kałuża składała się z moich łez
i mojej krwi, a potwór rósł pod tapczanem, karmiony przeze mnie co noc. A teraz
dorósł. Moje dziecko dorosło. Zaczęłam cofać się, ledwie utrzymując równowagę
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na chwiejnych nogach, ale kałuża przybliżyła się do mnie, jakby tęskniła za mną
po długich godzinach rozłąki.
Głowa uniosła się lekko i rozcieńczona krew napięła się, skrzepła nieco,
jakby pod wpływem wielkiego wysiłku, gdy na wpół strawiona twarz zaczęła
ruszać powoli ustami.
– Nie-na-wi-dzę… – wyrzęziła jakimś cudem, z przyczyn równie
niezrozumiałych jak to, że stwór ten w ogóle jakkolwiek się poruszał. Poczułam,
że zbiera mi się na wymioty. – Nie-na-wi-dzę… sie-bie…
Głos brzmiał tak mizernie, jakby to umierający, stuletni starzec usiłował
wypowiedzieć coś ostatnim tchnieniem. Poznawałam te słowa. To ja ich
to nauczyłam.
– Chcę strze-lić… so-bie… w gło-wę…
Zaczęłam krzyczeć. Całe zło, jakie zamknęłam w Pokoju, ożyło, a ja stałam
obok świeżo rozszarpanego ciała mojej siostry, którą pożerała głowa pół
strawionego przyjaciela mojego ojca. To ja urodziłam to coś. To ja to karmiłam,
dawałam temu pić, uczyłam mówić. I ta szkarada uważała się za moje dziecko,
pozostawała mi lojalna i nie chciała mnie opuścić. Już nigdy, choćbym chciała.
Zakrwawione usta uśmiechnęły się, a między pożółkłymi zębami wciąż
widziałam resztki ludzkiego mięsa.
– Odejdź – powiedziałam błagalnym tonem, ale ani twarz, ani kałuża nie
zareagowały na to słowo. – Odejdź, jeśli mnie… – Sama zastanowiłam się,
czy to coś może w ogóle czuć, ale postanowiłam zaryzykować. – Odejdź, jeśli
kochasz mamę.
Uśmiech się poszerzył.
– Nie-na-wi-dzę.
Zarówno sufit, jak i ściany Pokoju dotąd wydawały mi się bardzo solidne,
lecz wtedy zachwiały się niebezpiecznie. W uszach zadzwonił mi jakiś trzask,
potem gruchot. Intuicja podpowiedziała mi, by rzucić się do drzwi i uciec,
zostawić za sobą Pokój i wszystko, co w nim było, zapomnieć o potworze, którego
urodziłam. Ale było już za późno. Nim chociaż połowa mojej stopy znalazła się
poza pomieszczeniem, ściany runęły, wszystkie jednocześnie. Nie dowiem się
już, co dalej się stało. Gruzy pogrzebały mnie i to, co stworzyłam.

Opis Autora
Piszę od wczesnego dzieciństwa, a oprócz literatury interesuję się filozofią, językami
i kryminologią. Chodzę do szkoły średniej do klasy o profilu teatralno-filmowym.
W przyszłości chciałabym studiować polonistykę.
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Opowiadanie nagrodzone III miejscem w konkursie Pigmalion Fantastyki 2022.
Światło na wysokości Krateru Piątego było rozrzedzone. Ciężko się nim
oddychało. Esta stał pod szczeliną atmosfery Zanti – trzynastej planety
w układzie Ylo. Pęknięta kopuła magnetyczna dawała się ostatnio we znaki
mieszkańcom. Szczelina zagrażała zakrzywieniem czasoprzestrzeni, choć na
razie jedynym dostrzegalnym objawem było blednące życiodajne światło.
Esta wziął głęboki wdech, napełniając alveolary fotonami. Poczuł przyjemne
wibracje swojego pola energetycznego. Nawet nie próbował wyobrażać sobie,
co się stanie, gdy poziom gęstości światła spadnie jeszcze bardziej. Pierwszy
raz od Wielkiego Wybuchu zagrożenie ze strony starego Wszechświata stało się
tak bardzo realne. Jeśli nie powstrzymają napięć pola, cała planeta może ulec
zagładzie, a wraz z nią n
 ajdoskonalsza forma życia – Kwantosolarus sapiens.
– Elou-io-kwai!
– Elou-io.
Kwantosolarne byty wymieniły się energią słów. Brzmiało to,
jak pozdrowienie, ale było po prostu solidną dawką energii. Niech będzie
spokój, niech będzie. Generatory dobrych słów pracowały całą zantiańską dobę,
by zaopatrzyć mieszkańców. Źródło zasilania serwera kwantowego zależało
od szczelności powłoki magnetycznej. Gwiazda Ylo, wokół której krążyła
Zanti, kiedyś życiodajna, od lat wysysała energię z planety, gęstniejąc i powoli
przemieniając się w czarną dziurę. Ochronny płaszcz zantiańskiego globu
był jedyną gwarancją życia.
Kiedy Esta zjawił się w kwaterze głównej, nie miał dobrych wieści
dla Strażnika Spokoju. Opowiedział mu o swoich pomiarach w okolicy
Krateru Piątego.
– Przypuszczam, że przyczyną powstania szczeliny może być próba ataku
ze strony Ludzi.
Strażnik Spokoju nawet nie mrugnął, obserwując parametry na
plazmowym hologramie.
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– Nie bądź śmieszny Esto, ten przedwczorajszy gatunek z odległej
c zasoprzestrzennie Ziemi? Zagraża co najwyżej sobie i swojej karłowatej
planecie. To niemożliwe, żeby ktoś z nich mógł mieć coś wspólnego z naszą
szczeliną. Musieliby mieć neurobioniczne mózgi. Poza tym wszystko wskazuje
na to, że to działanie jakiegoś dywersanta, a wiesz przecież, że jak tylko go
złapiemy, to będzie mógł sobie błękitną planetę obejrzeć z bliska, ale nam co
najwyżej pomachać do teleskopu.
Plazma zmarszczyła się nieznacznie pod powłoką Esty, ale Strażnik
najwyraźniej nie zwrócił na to uwagi.
– Rada ma wszystko pod kontrolą, prace naprawcze trwają, idź do swoich
obowiązków – zakończył Strażnik i wrócił do swojego ekranu.
Tak jak przypuszczał. Wiedzieli, że coś się dzieje, ale nie znali podejrzanego.
Musiał się spieszyć.
Wszyscy, którzy każdego dnia decydują o ustawieniu swojej energii pola
w pozycji ypsylon, budują spokój i zasobność tej planety. Jesteśmy kreatorami.
To nasza świadomość zbudowała ten porządek. Władza myśli jest największą siłą
w kosmosie. To ona zmienia parametry pola i tworzy rzeczywistość. – Z mentalnych głośników rozlegały się komunikaty, nadawane podprogowo.
Esta, idąc do swojego habitatu, mijał inne świetliste, niemal przezroczyste
istoty o błyszczących oczach, w których migotały jasne i spokojne obrazy
z wewnętrznych hologramów. Zupełnie jak jego. Tyle że pod powłoką fotonową
Esty plazma pulsowała złowieszczo.
***
W Campusie Jet Propulsion Laboratory w Kaliforni właśnie świtało.
Mężczyzna obudził się z nagłą myślą, która była jak olśnienie. Jednocześnie
miał poczucie niewyjaśnionego niepokoju, które zignorował, przypisując
je podnieceniu z odkrycia ostatniego brakującego ogniwa w wynalazku, nad
którym jego grupa pracowała od lat. Z wykształcenia był fizykiem kwantowym,
z zamiłowania neuropsychiatrą. Wyboru drugiej profesji dokonał po części
dlatego, że jego matka całe życie zmagała się z lękiem i depresją, a walkę z nimi
przegrała, gdy obronił doktorat. Ten doktorat był przełomowy, ponieważ świat
zyskał wreszcie doświadczalne wyjaśnienie teorii strun, która do tej pory
była świętym Graalem fizyków kwantowych. Jednocześnie mężczyzna stracił
bezpowrotnie możliwość dotarcia do swojej matki na poziomie kognitywnym
i emocjonalnym. Odebrał to jako osobistą porażkę. Matka wybrała chemiczne
rozwiązanie swojego psychicznego cierpienia.
Gdy dzień po pogrzebie odbierał prestiżową Albert Einstein World Award of
Science, poprzysiągł sobie, że udowodni wszystkim, iż mamy fizyczną możliwość
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wpływu na naszą rzeczywistość.
Siedział na łóżku, pośród zmiętej pościeli i otrząsając się z resztek snu sięgnął
po notes, który zawsze leżał na stoliku nocnym. Był pełen niezrozumiałych
dla laika znaczków, symboli, wzorów. Mężczyzna gorączkowo zapisywał tam
kolejne równanie i kolejne, i jeszcze jedno. Poprawiał, skreślał, wyprowadzał
linijki cyfr. Nie usłyszał pukania do drzwi.
– Stan. Stan! Mogę wejść? – Szczupła szatynka o bladej cerze, właśnie wsunęła
głowę do jego pokoju.
– Wejdź, już kończę, nie uwierzysz, co właśnie odkryłem. Z tym równaniem
wreszcie wszystko pasuje!
Był rozgorączkowany i podniecony. Przestał bazgrolić jedynie po to, by zrzuci
stertę ubrań z łóżka, robiąc miejsce dla Kate. Spotykał się z nią w ostatnich
miesiącach. Wyglądała jak Wenus z Milo, ideał cielesnego piękna, ale Stana
pociągała w niej najbardziej jej niesamowita inteligencja i matematyczny umysł.
Była jednym z młodych inżynierów zatrudnionych przez NASA do budowy
nowej dalekobieżnej sondy, która miała dotrzeć dalej, niż się to kiedykolwiek
śniło astrofizykom. Poza tym Kate umiała cieszyć się życiem. Znajdowała radość
w małych rzeczach i zawsze oglądała świat z perspektywy szklanki do połowy
pełnej, co Stan zwykł nazywać pozycjonowaniem kwantu po dobrej stronie
mocy. Pod tym względem była zupełnym przeciwieństwem jego matki. Od Kate
nauczył się radości z dotyku ciepłego deszczu na twarzy, smaku czekolady powoli rozpuszczającej się na języku, szumu morza czy widoku nocnego nieba nad
pustynią Mojave.
Do współpracy przy tworzeniu sondy zaproszono fizyków kwantowych,
w tym Stana, ponieważ projekt zakładał całkiem nowe spojrzenie na podróże
w przestrzeni kosmicznej. Tym razem nie był to tylko abstrakcyjno-logiczny
bełkot w stylu paradoksu kota Schrödingera.
Wyliczenia wskazywały, że jedna z planet w układzie Ylo, mogłaby teoretycznie
być siedzibą cywilizacji pozaziemskiej, ale nie takiej w znaczeniu biologicznym.
Prawdopodobnie rasę obcych tworzyłyby rozumne, e
 nergetyczne byty.
Stan zdawał sobie sprawę, że środowisko jego kolegów naukowców nie
było gotowe na tak śmiałe teorie. Musiał mieć niepodważalne dowody, zanim
ogłosi swoje tezy, inaczej skończyłby w psychiatryku, jak jego matka. Dlatego to
brakujące równanie, które olśniło go dziś rano miało takie wielkie znaczenie.
– Muszę ci coś powiedzieć – zaczęła niepewnie Kate.
– Ja też, to przełom…
– Stan, posłuchaj mnie.
– Nie masz pojęcia jakie to ważne.
– Tak, rozumiem, ale musisz o czymś wiedzieć.
– Kate, mam już wszystkie dane, mam dowód, rozumiesz? Strukturyzator
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fotonów jest możliwy do wykonania. Musimy tylko przekonać tego gościa
o imieniu jak hasło do kompa, by sfinansował jego budowę – ciągnął na jednym
oddechu – To będzie news. Wszystkim dupkom z Akademii pospadają kapcie.
– Jestem w ciąży! – krzyknęła Kate, zatrzymując słowotok Stana.
Cisza spadła na nich jak zimny deszcz. Mężczyzna patrzył na kobietę
nierozumiejącym wzrokiem. Kilka razy otworzył usta, jak ryba wyrzucona na
brzeg, a potem się rozpłakał.
***
Esta przygotowywał właśnie bioaerozol z joktoprocesorami, który miał
 amiar wyprowadzić przez szczelinę atmosfery do tunelu czasoprzestrzennego.
z
Tego, który pojawił się zantiańskim popołudniem. To miał być odpowiedni
moment, teraz gdy gwiazda Ylo stała nisko nad horyzontem. Jak przewidywał
według swoich wyliczeń, tunel prowadził na Ziemię w lipcu 2060 roku.
To będzie kolejny skok dla ludzkości, dla tej zwierzęcej rasy o bardzo nietrwałych,
łatwo biodegradowalnych powłokach, która w toku tak zwanej ewolucji, zdołała
jednak wykształcić świadomość. No może niezupełnie sama. Mistrzowie Esty
maczali w tym palce.
Oględnie mówiąc, był to uboczny i niezamierzony efekt projektu
penitencjarnego. Oddychający światłem Zantianie, wytwarzali bardzo
silne pole energetyczne, dzięki energii dobrych słów. Niestety w szeregach
Kwantosolarnych, jak w każdym społeczeństwie zdarzały się wyrzutki.
Tych, którzy dopuścili się sprzeniewierzenia pola, skazywano na okropną karę.
Plazmę solarną takiego osobnika wysyłano na Ziemię, lokując ją w postaci duszy
w płodach ludzkich, wymazując jej przy tym całą pamięć. Kiedy mijał czas
biologicznego więzienia, ciało samo na powrót uwalniało plazmę, sformatowaną
na nowo w biopowłoce. Wtedy mogła wrócić na Zanti.
Esta znał wielu nawróconych, którzy po pobycie na Ziemi stali się
przykładnymi obywatelami Zanti. Opowiadali takie historie, że aż Escie
marszczyła się powłoka fotonowa. Nie mógł uwierzyć, że ludzkie mięso może
powodować tak koszmarne odczucia w plazmie jak ból i cierpienie. Ciało było
obrzydliwe, wydzielało różne śluzy, cuchnęło i bardzo łatwo się psuło.
Jednak wśród opowieści byłych skazańców słyszał też takie, które
chwaliły ciała za niespotykane zdolności odczuwania smaków czy orgazmów.
Takie opowiadali recydywiści, gotowi poświęcić swój energetyczny spokój dla
możliwości oglądania błękitnej planety przez ludzkie gałki oczne.
Nieraz kusiło go, by to zrobić. Teraz mógłby. Wystarczyło przyznać się
do manipulacji polem przy Kraterze Piątym. Zostałby skazańcem i wysłano
by go na Ziemię. Przekonałby się na własnej plazmie, jak to jest mieć ciało.
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Martwiło go jednak nieco, że pamięć o Zanti odzyskałby dopiero po powrocie.
Chociaż bioprogram Konscjenta, nad którym pracował mógłby to obejść.
Poza tym byłby to tylko egoistyczny incydent, bez długofalowych korzyści, a Esta
miał naturę naukowca i cenił projekty, które były twórcze.
Chciał być Kreatorem. Lubił myśleć o sobie jak o genetyku świadomości.
Nie chciał, by tak pełna możliwości mikstura międzygatunkowa pozostała tylko
projektem dyscyplinarnym. Ponadto zastanawiało go, co działo się w plazmie
niektórych skazanych, że decydowali się na zamach na swoją cielesną powłokę.
Głównym narzędziem resocjalizacji był sam pobyt w ciele, a skoro to było
zdrowe i wygodne, to Esta nie mógł pojąć, dlaczego wybierali samobójstwo.
Tacy uciekinierzy, nie wracali na Zanti, więc nie mógł się tego od nich dowiedzieć.
Dlatego, kiedy kolejny skazany został przeformatowany z postaci fotonowej
do bioaerozolu, wykradł go z aresztu i dodał ulepszacz neuronalny w postaci
kwantowych joktoprocesorów śledzących. Cała operacja była nielegalna.
Wiedział, że nigdy nie dostałby zgody Komisji Etyki na manipulacje
procesorowe w ludzkich umysłach, ale tak bardzo chciał podnieść kwantową
świadomość energetyczną Homo sapiens. Było mu żal skazańców. A jednoczenie
coś go do nich ciągnęło. Jakaś niezdrowa fascynacja organicznym,
zwierzęcym ciałem.
Jeśli udałoby mu się wcielić w życie swoją aberrację, neurobioniczne mózgi
upgradowanych ludzi osiągnęłyby wreszcie taki poziom świadomości jak ich
zantiańscy protoplaści.
Oczami wyobraźni widział kolejny skok w rozwoju gatunku, ewolucję na
miarę rewolucji. Bawiły go teorie Homo sapiens na temat własnego pochodzenia,
a zwłaszcza bajeczki o bogach. Z drugiej jednak strony nie miał nic przeciwko,
jeśliby go tak nazywali.
***
Stan pracował nad projektem strukturyzatora fotonów przez całą ciążę Kate.
Jednocześnie zaangażował się w tworzenie interfejsu mózgu, połączenia sieci
neuronalnych ze sztuczną inteligencją. Już od dawna wszczepiano ludziom do
głów rozmaite elektrody, stymulatory i chipy, na początku głównie w celach
terapeutycznych, ale ostatnio także po to, by po prostu zwiększyć ich możliwości.
Ochotnicy dostawali widzenie noktowizyjne, percepcję infradźwięków
czy mikrodyski z danymi zgranymi ze smartfonu. Projekt bioAI zakładał
nawet możliwość zapisywania i odtwarzania wspomnień oraz katalogowania
wyobrażeń. Ta część szczególnie go interesowała. Widział tu potencjał
do wykorzystania strukturyzatora fotonów, który miałby pomóc w świadomej
kontroli myśli. Stanowi chodziło przede wszystkim o to, by każdy nauczył się
114

Kwantosolarus
być kreatorem swojej materialnej rzeczywistości. Ale ze względu na ryzyko
ataków hakerskich czy globalnej kontroli, ta część badań nie dostała atestu
Komisji Bioetycznej. NASA z kolei podziękowała Stanowi za współpracę, bo
zbyt odbiegł od swoich pierwotnych zadań w projekcie dalekobieżnej sondy.
Kierownictwo uznało, że to za dużo zachodu, by kontynuować zbyt
skomplikowane badania nad możliwością posłania jej w okolice Ylo. W zamian
za to zajęło się rozwijaniem technicznego wsparcia kolonizatorów, leżącego
w zasięgu myśli techniczej Marsa.
Z tego powodu Stan był sfrustrowany. Coraz częściej miewał wahania
nastroju. Czuł się jak niedoceniony prorok, mimo, że Kate przez całą ciążę
zapewniała go o jego boskości. W żartach nazywała go Kreatorem. Zresztą
Kate zawsze znajdowała właściwe słowa, zawsze umiała przywrócić mu
perspektywę, generowała dobre myśli. No i teraz też miała rację. Bądź, co bądź
stworzył życie w jej brzuchu. Do tego, praktycznie rzecz ujmując, był właściwie
nadczłowiekiem. Jego unikatowy neurochip wyróżniał go z tłumu cyborgów.
Dzięki niemu nie potrzebował już komputera do swoich obliczeń i zapisywania
danych. Miał nadzieję, że wkrótce wejdzie w fazę testową podłączenia do niego
strukturyzatora fotonów.
Wszystko to jednak było dla niego niewystarczające.
– Pomyśl – mówił do Kate, gładząc ją po rosnącym brzuchu, gdy siedzieli na
łóżku – kiedy Mary będzie dorosła, ludzie będą mogli sobie zafundować mózgi
superneuroprocesorowe i przebierać w nich jak teraz w rodzajach smartfonów.
Kate też podobała się ta wizja, ale nic nie odpowiedziała, bo wiedziała, w jaką
kolejną nutę uderzy Stan. Ten akord ją przerażał.
– Moglibyśmy pójść dalej. Wyobrażasz sobie hodowanie płodowych
neuronów z wszczepionymi malutkimi procesorami, takimi typu … typu jedna
kwadrylionowa, yyy… jak ta jednostka się nazywa…
– Jokta, jedna kwadrylionowa to jokta – dokończyła Kate patrząc jak Stan
pociera skronie. Ostatnio był coraz bardziej zapominalski i roztargniony.
– Przepracowujesz się, powinieneś trochę zwolnić – próbowała zmienić
temat Kate.
– Nikt już nie będzie cierpiał na depresję. Nikogo już więcej nie wciągnie ta
czarna dziura. Jak ludzie będą w stanie za pomocą programu posortować swoje
myśli to przestaną być dziećmi we mgle – mówił dalej Stan, próbując utrzymać
otwarte oczy. Powieki same mu opadały. Kate pogładziła go po włosach,
a on natychmiast zasnął wtulony w jej brzuch. Gdy spał z uchylonymi ustami nie
wyglądał na profesora z rekordowo wysokim IQ. Przypominał małego chłopca,
marzącego o podróżach do gwiazd.
Tego dnia, gdy przypadała rocznica śmierci matki Stana, Kate urodziła córkę
– Mary. Natychmiast odnalazł się w roli ojca. Zmieniał pieluchy, nosił dziecko
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na rękach, tulił. Opowiadał córce zachwycające baśnie o odległej planecie Zanti
i jej świetlistych mieszkańcach. O gwieździe Ylo, która z życiodajnej zamieniła
się w zabójczą, wysysającą energię. O Zantianach oddychających światłem,
którzy posiedli zdolność ochrony swojego globu, dzięki kwantowym generatorom
dobrych słów, tworzącym silne pole ochronne. Wspominał o wyrzutkach
kwantosolarnego społeczeństwa, wykorzystujących swoją energię do kreacji
negatywnych myśli, jakie nadwyrężały powłokę protekcyjną. Opowiadał,
że zostawali oni za to skazywani na ciężką karę. Gdy mówił o skazańcach,
przytulał Mary ze łzami w oczach.
– Wszyscy jesteśmy skazańcami, Mary. Wszyscy.
Kate stała w uchylonych drzwiach do sypialni i obserwowała jak malutka
Mary uspokaja się przy dźwięku głosu ojca. Pomyślała, że jej własny ojciec
nigdy w życiu nie opowiedział jej żadnej bajki. Uważał to za bzdury, którymi
prawdziwy naukowiec nie powinien sobie zawracać głowy. Kate z kolei uważała,
że fantazja to właśnie koło zamachowe naukowego toku myślenia.
Stan opowiadał dalej, ściszonym głosem, głaszcząc Mary, ale patrząc gdzieś
w przestrzeń pustymi oczami, jakby był gdzieś bardzo daleko:
– To przez uciekinierów, takich jak twoja babcia. To oni zasilają swoją gęstą
jak smoła energią gwiazdę Ylo. Dlatego już nigdy jej nie spotkamy. Nie możemy
tam polecieć, nawet gdyby NASA dalej pracowała nad projektem. Ylo wsysa
wszystko i wszystko przepada w Ylo.
W środku nocy Kate obudził płacz. Odruchowo przysunęła do siebie małe
ciałko i chciała podać pierś. Ale to nie Mary płakała. Odłożyła dziecko do
łóżeczka i poszła do łazienki, skąd dobiegał płacz.
Na podłodze siedział Stan i trzymał się za głowę, szlochając. Na umywalce
stało otwarte opakowanie leku przeciwbólowego.
***
Kiedy Skazaniec 2060 nie wrócił, Esta wiedział już, dzięki informacji
zapisanej z fali, którą nadały joktaprocesory śledzące, gdzie trafiają samobójcy
z Ziemi. Ylo. Ten obszar czasoprzestrzeni miał coraz silniejszą grawitację.
Teraz wszystko stało się dla niego jasne. To dlatego powłoka magnetyczna
Zanti była taka ważna. Bez niej czarna dziura stanie się cmentarzyskiem dla
Zantian. Szczelina sprawiała nie tylko, że światło się rozrzedzało. Niebezpiecznie
zbliżał się też horyzont zdarzeń, czyli granica czarnej dziury. Esta wiedział,
że po jej przekroczeniu Zanti po prostu zniknie. A wszystko przez
naukowe zapędy. Jego plazma pulsowała strachem i poczuciem winy,
dawno nie odczuwał takich wibracji swoich kwantosolarnych cząsteczek.
Musiał podłączyć się na moment do generatora dobrych słów, by wyrównać
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 oziom energii. Elou-io-kwai. Po chwili wewnętrzny hologram wygładził
p
się i Esta mógł wreszcie jasno myśleć. Musiał działać. Nie miał już wyjścia.
Zgłosi się do Rady, przyzna do dywersji, a oni załatwią resztę. Musiał tylko na
szybko wymyślić jakieś obejście neutralizacji pamięci, aby tam na Ziemi mógł
popracować nad ludzką wersją generatora. Przeglądając katalog z zapiskami
z badań, wpadł na pomysł wykorzystania molekuły podobnej do tej, która
w ludzkim ciele pobudza do wytwarzania przeciwciał. Antygen musiał być
wprowadzony do solarnej plazmy zanim ona opuści powłokę fotonową. Tak,
to będzie idealna szczepionka przeciw utracie wspomnień.
Zanim jednak zdążył wprowadzić antygen do pamięci jego plazma odczuła
zbliżające się świetliste istoty. Już wiedzieli. No tak, musieli przechwycić
falę joktaprocesorową.
– W imieniu Rady Zanti jesteś aresztowany za naderwanie powłoki
magnetycznej naszej planety. Rada skazuje cię na pobyt penitencjarny w ludzkim
ciele na 85 ludzkich lat.
Dzięki za pomoc, ale na pewno nie spędzę tam aż tyle, pomyślał Esta i zanim
Strażnicy Danych schwytali jego plazmę zdążył niepostrzeżenie przyłożyć
swój ostatni hologram do małej ikonki Error migoczącej w tle bioprogramu
Konscjenta. To, co wchłonął w alveolary wraz z ostatnim błyskiem zantiańskiego
światła było trojanem o nazwie Astrocytoma.
***
– Przestań robić ze mnie wariata! – krzyknął Stan do Kate, gdy ta po raz
 olejny zasugerowała mu wizytę u lekarza – Nic mi nie jest, po prostu czasem
k
boli mnie głowa. Nie, nie zapominam gwiazd, to znaczy…słów. Odczep się ode
mnie! Nie mam czasu, muszę pracować nad struktury…struktyzato…struturru
– Spokojnie Stan, rozumiem, strukturyzator fotonów jest teraz najważniejszy.
– No, no właśnie – burknął już nieco udobruchany Stan – I przestań już do
mnie mówić Stan.
Kate nie chciała używać imienia, które sobie wymyślił. To by było jak
przyznanie, że jest chory i chociaż w głębi duszy wiedziała, że tak jest,
nie chciała dopuścić do siebie tej myśli. Pomyślała jednak, że zagra jego kartami.
– Dobrze, że mówisz o strukturyzatorze, kochanie, bo dzwonili właśnie
z Centrum Badawczego Neurobioniki i pytali, czy zechciałbyś im pokazać
swoich prac nad syntezą strukturyzatora z ludzkim mózgiem poprzez
złącze neurochipowe.
Stanowi aż się oczy zaświeciły.
– No pewnie, Kate, może dadzą mi bazę badawczą do badań
eksperymentalnych?
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– Chcieliby, ale tu niestety jest pewien problem – Kate zagrała jak prawdziwa
aktorka, modląc się w duchu, by jej ukochany złapał się na jej nieczystą grę.
– Jaki problem? Nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać – w jego
głosie znów brzmiała determinacja naukowca.
– Nie mają ochotnika z odpowiednim chipem…
– Przecież ja mam taki chip i jestem gotów na fazę badań klinicznych.
– Naprawdę? Wiesz, że zanim cię podłączą do twojego wynalazku, muszą
zrobi
ci MRT? – spytała ostrożnie. Miała wyrzuty sumienia, ale w tej chwili
wydawało jej się, że jest to jedyna możliwa opcja, by Stan poddał się badaniu.
Martwiły ją zaburzenia nastroju, pamięci, urojenia i coraz częstsze bóle głowy.
Gdy rano zwymiotował, a potem nie miał siły podnieść się z podłogi, postanowiła,
że trzeba działać.
– Czego się nie robi dla ludzkości – odrzekł Stan, a ona natychmiast zawiozła
go do szpitala, żeby się nie zdążył rozmyślić.
Kiedy Stan leżał w tubie aparatu do rezonansu magnetycznego, Kate siedziała
z radiologami przed monitorami i obserwowała skany. Nawet ona, która w tej
dziedzinie była laikiem, widziała przyczynę tego, co działo się z jej mężem.
W jego głowie tuż obok neurochipa wyrósł ogromnych rozmiarów guz.
Po biopsji okazało się, że to złośliwy gwiaździak o bardzo kiepskim
rokowaniu. Kate chciała krzyczeć, ale Mary spała na jej piersiach w nosidełku,
więc tylko wbiła sobie zęby w zaciśniętą pięść, aż poczuła w ustach smak krwi.
– Kate – mówił lekarz spokojnie – zajmiemy się nim. Nie będzie go bolało.
Wiedziała, że doktor mówił o leczeniu paliatywnym, nic innego już nie mogli
zrobić, wszystko to już jej cierpliwie wyjaśnił.
Kate usiadła przy łóżku Stana. Obserwowała jak spokojnie leżał
z półprzymkniętymi oczami. Leki z kroplówki działały, oddychał miarowo,
a gdy poczuł jej dłoń na swojej, uśmiechnął się lekko.
– Kocham cię – powiedział – Kocham Cię, Kate. Kocham cię Mary.
Kobieta zdała sobie sprawę, że powiedział to po raz pierwszy. Zawsze czuła
jego miłość, ale nigdy nie mówił o uczuciach. Łzy kapały na główkę córki,
która zaczęła wiercić się w nosidełku. Wypięła dziecko i położyła przy Stanie,
a on objął je przytrzymując jednocześnie dłoń Kate.
– Obiecaj mi, że dokończysz za mnie projekt porządkowania myśli. Masz już
strukturyzator, będziesz miała mój chip.
Kate chciała coś powiedzieć, ale połykała właśnie swoje łzy, a Stan ciągnął:
– Wiem, że dasz radę, bo sama jesteś generatorem dobrych słów. Pamiętaj
o tym.
– Nie, nie mów tak. Nie odchodź.
– Nie płacz, zobaczymy się przecież na Zanti – powiedział i zamknął powieki.
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Po chwili poczuła, jak jego uścisk się rozluźnił, a oddech stał się nierówny, by po
paru minutach ucichnąć i ulecieć w kosmos. Jego twarz miała teraz taki błogi
wyraz. Kate miała wrażenie, że promienie słoneczne, które właśnie oświetlały
mu lekko otwarte usta, tak naprawdę sączyły się właśnie z jego wnętrza.
– Do zobaczenia, Esto – powiedziała Kate i powiodła wzrokiem za smugą
światła prowadzącą w niebo za oknem.

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

Nie urodziłeś się, żeby pracować całe życie na spokojną starość, ani żeby żyć
szybko i umierać młodo.
Nie urodziłeś się, żeby być trybikiem w maszynie, ani żeby system zmieniać,
ani go zniszczyć.
Nie urodziłeś się, żeby być czyjąś drugą połówką, ani łamać serca,
ani żyć w samotności, ani żeby spełniać ambicje swoich rodziców,
ani wychowywać następne pokolenie.
Nie urodziłeś się, żeby być częścią czegoś większego, ani żeby czerpać
z życia pełnymi garściami, ani cierpieć za miliony, ani iść po trupach do celu.
Nie urodziłeś się zupełnie bez powodu i celu.
Dlaczego więc?
Urodziłeś się, by samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie.
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Głód istnienia
Mateusz Antczak

– Jedz, maleńka, jedz. Musisz jeść, żebyś była duża – nakłaniał.
Od tygodni dogadzał jej, jak mógł. Przygotowywał tłuste brytyjskie śniadania,
dwudaniowe polskie obiady z dużą ilością smażonego mięsa, desery polewane
tonami bitej śmietany i czekolady.
– Dlaczego tak mnie tuczysz? – zapytała. – Masz jakiś fetysz? Jesteś gorszy
niż moja babcia!
Pokręcił głową.
– Już ci tłumaczyłem, maleńka, potrzebuję coś zmienić w swoim życiu.
– Ale co to ma wspólnego ze mną?
– Chcę zmienić przeszłość. Naprawić własną ścieżkę.
W końcu zrozumiała:
– Ty durniu! Spałeś na fizyce, przyznaj się. Jeśli chcesz stworzyć funkcjonalny tunel czasoprzestrzenny, musisz nakarmić mnie ciemną energią,
a nie ludzkim żarciem! – wyjaśniła Czarna Dziura.
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Pierwszy lot
Aleksandra Tarnowska

Pod stopami czułam nierówną ścieżkę. Trawy łaskotały tak samo
jak kilka dni i lat wcześniej. Wspięłam się na górkę, żeby zerwać jeżynę, której sok
plamił skórę.
Rzeka zalała łąki. Zmarszczona tafla odbijała pędzące po niebie klucze.
Co chwila jeden z ptaków się wyrywał. Zniżał lot, żeby wbić się w wodę,
wynurzyć i ruszyć dalej. Ale zaraz odfruwał.
Tylko jeden popłynął ku brzegowi, kołysząc się. Zbiegłam z górki.
Białopióry czekał na ziemi. Łypał jednym i drugim koralikowym okiem.
Wyciągnęłam rękę, a on chwycił dziobem palce, raniąc skórę.
Woda stopniowo pochłaniała moje kolana, biodra, brzuch. Mrużyłam oczy,
kiedy z rąk wyrastały pióra.
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Depresja na trzy akty
Katarzyna Mazur
Prolog
Wracasz
nad ranem niepostrzeżenie
żeby zlizać z twarzy
mej smak
wczorajszej czekolady
Pierwszy akt
kończy się obdarciem
ze słodyczy
życia
Ale
wiem, że
lubisz mnie
niedomytą w dresie gdy
pod Tobą przybita
wierzgam
smętnymi myślami
Drugi akt
Jesteś, gdy niewyspanym okiem
daję radę spojrzeć
na świat,
wtedy spijasz mi z ust
ostatnią kroplę ambicji
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Trzeci akt
I wgniatasz w materac,
szepcząc stanowczo:
„nie, dzisiaj nie wstaniesz”
bezsilna
I powtarzam bezgłośnie Ci w takt
„nie, dzisiaj nie wstanę”
bezsilna
Epilog
Ciężar przyprawia o zawrót głowy
A ta jedna łza wypuszczona
gdy się uśmiechasz
rozsadza przytłaczającą mnie apatię
dlatego wierzę że Ci się wreszcie znudzą

Opis Autora
Mam 22 lata, studiuję twórcze pisanie i marketing wydawniczy. W literaturze
fascynują mnie turpizm i groteska.
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