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Na okładce widzimy grupę pięciorga nastolatków, wszyscy w żywych i dynamicznych pozach oraz uśmiechem na 

 ustach. Na ilustracji znajduje się również robot trzymającego książkę. Począwszy od góry. W lewej części okładki, tuż pod 

tytułem czasopisma, krępy chłopak w łososiowej koszulce, niebieskich spodniach, goglami na oczach i z żółtymi włosami 

unosi się w powietrzu na plecaku rakietowym. Z dyszy wydobywa się smuga dymu. Ręce ma wyciągnięte ku górze. 

Poniżej niego, zaczynając od lewej, widzimy robota w szarej obudowie oraz z gąsienicami zamiast nóg. W prawej dłoni 

trzyma książkę podpisaną Bajki robotów, natomiast lewą unosi ku górze, z jednym wyciągniętym palcem. Dalej  widzimy 

chłopaka ubranego w żółto-brązową koszulkę z nadrukowanym numerem trzynastym na środkowej części, oraz  

niebieskie spodnie. Nosi na głowie czapkę oraz futurystyczne okularym przypominające te do wirtualnej rzeczywistości. 

Również unosi się w powietrzu, a konkretnie na latającej desce. Obok niego na latającym skuterze siedzą chłopak  

i  dziewczyna, obydwoje mają na dłowach kaski z przeźroczystym wizjerem. Za kierownicą siedzi chłopak, ubrany  

w czerwnoną koszulkę w żółte pasy, krótkie spodenki i brązowe rękawiczki. Patrzy się przed siebie. Za talię trzyma go 

 dziewczyna o jasnobrązowych włosach. Ubrana w niebieską, krótką koszulkę i krótkie, zielone spodenki. Spogląda za  

siebie. Na samym dole znajduje się rząd komputerów, a przy jednym z nich, przy prawej  stronie, 

 siedzi chłopak unoszący radośnie ręce ku górze. Na oczach również ma futurystyczne okulary. 

Całość okładki, nie licząc postaci i robota, utrzymana jest w jasnych odcieniach szarości. Pomieszczenie, w którym 

znajdują się postacie, przypomina wnętrze statku lub nowoczesnego kompleksu. U góry, za tytułem czasopisma widzimy 

rury wentylacyjne, a po prawej stronie duże okno z widokiem na współczesne miasto.

W górnej części okładki, pośrodku, znajduje się tytuł  czasopisma  „Magazyn Biały Kruk”, 

ISSN 2544-6304 oraz napis numer 22 październik - grudzień 2022.  W lewej  dolnej 

części okładki mieści się  lista  utworów oraz Krzysztof Piersa, wywiad. Lista znajduje się  

w spisie treści na następnej stronie.

W prawym dolnym rogu figuruje logo wydawcy z nazwą w kolorze czarnym z białym konturem. Koło w kolorze nie-

bieskiego, rozgwieżdżonego nieba, z białym krukiem pośrodku i czerwonym zarysem księżyca. Pod logo  widnieje napis 

Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk.

Audiodeskrypcja okładki dla osób niewidomych
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 Na horyzoncie widzimy już koniec roku 2022. Dla niektórych  
był  radosny, a inni cieszą się, że mogą go wreszcie pożegnać. Obfitował również 
w masę globalnych, jak i lokalnych zawirowań, od których wszyscy wolelibyśmy 
już odpocząć. Dla „Białego Kruka” rok 2022 był naprawdę szczególny.  
W czerwcu mogliśmy się cieszyć już dwudziestym numerem, a we wrześniu 
pięcioleciem działalności. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie, jako Rednacza,  
jest to niesamowity okres, w którym mogę lub mogłem współpracować  
z niesamowitymi ludźmi. I mam nadzieję, że będę mógł również z nimi 
 wszystkimi cieszyć się podczas dziesięciolecia czasopisma. W tym roku również 
otrzymaliśmy wyróżnienie, bowiem opowiadanie, które opublikowaliśmy,  
czyli Susza Katarzyny Podstawek, otrzymało nominację do Nagrody Fandomu 
Polskiego im. Janusza A. Zajdla. Przeżywaliśmy to bardzo, bo jest to jasny sygnał 
dla nas, że czytacie, oceniacie i Wam się poszczególne opowiadania podobają. 
Dziękujemy!

Ten numer został zatytułowany Fantastyczna szkoła, ponieważ chcieliśmy 
pokazać Wam, że szkoła to nie tylko straszny system edukacji, ale również  
miejsce, gdzie mogą dziać się magia i niesamowitości. By daleko nie szukać, cała 
seria książek o Harrym Potterze bazowała właśnie na tym, że akcja działa się  
w szkole dla czarodziejów. To również może być inne miejsce, jak akademia Jedi 
lub Szkoła Bojowa w Grze Endera.

 W numerze dwudziestym drugim „Białego Kruka” przygotowaliśmy dla 
Was sześć opowiadań. Jedno z nich, czyli Kamień z Illii, jest utworem, którzy 
napisali dla nas specjalnie na zaproszenie Łukasz Kucharczyk, znany ze zbioru 
opowiadań Granty i smoki, oraz Kacper Kotulak, znany z licznych opowiadań. 
Do tego powracają powieści w odcinkach, a na końcu znajdziecie trzy utwory  
z konkursu zorganizowanego wraz z pomysłodawcami NieOCZYwista  
antologia. W tym numerze zajrzycie również po raz ostatni za Horyzont Zdarzeń  
fantastyki Jakuba Węgrzynowskiego. Jakuba niestety pochłania życie,  
ale życzymy mu szczęścia i sukcesów w przyszłości! Zaś Michał Karpiński 
przygotował do tego numeru artykuł Proszę państwa, oto mistrz. Nie zapomina-
jmy o wywiadzie. Tym razem w ogniu pytań był Krzysztof Piersa, autor między 
innymi Liceum Ogólnomagicznego czy Camgirl.

Jak zwykle na koniec dziękujemy artystom, którzy przygotowują dla nas 
ilustracje na okładkę. Marcin Kułakowski stworzył niesamowitą i żywą pracę, 
która świetnie oddaje wizję otwartej szkoły przyszłości. Wielkie brawa, bo nas 
w redakcji zamurowało z zachwytu.

 W imieniu redakcji „Białego Kruka” życzę Wam miłej lektury!
 Redaktor Naczelny
 Grzegorz Czapski 
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Biały Kruk: Miło jest nam powitać na łamach Magazynu „Biały Kruk”  
Krzysztofa Piersę. Na początek standardowe pytanie. Jak u Ciebie zaczęła się 
 przygoda z pisarstwem? Od młodości chciałeś pisać, czy pojawiło się to z czasem?

Krzysztof Piersa: Uszanowanko wszystkim! Odpowiadając na pytanie:  
zawsze! Od najmłodszych lat wymyślałem opowiadania i rysowałem komiksy. 
Kiedy pytano mnie w podstawówce, kim chcę zostać, odpowiadałem: pisarzem. 
Nawet na testach zawodowych w liceum hardo stwierdzałem, że chcę pisać 
książki. To była myśl, która towarzyszyła mi od zawsze. 

BK: Poza byciem pisarzem jesteś również znany z bycia terapeutą  
ds. uzależnień. Jesteś autorem poradników, jak np. Komputerowy ćpun oraz 
Złota rybka w szambie. Jak pokonać uzależnienie od smartfona i internetu.  
Dlaczego podjąłeś się akurat tych rodzajów uzależnień?

KP: Powiedziałbym, że to był przypadek. Sam strasznie dużo grałem  
na  kompie i nie miałem wątpliwości, że jest to uzależnienie. Gracze  jednak 
nie mówili o tym zjawisku. Stwierdzaliśmy, że granie 5 godzin dziennie jest 
w porządku, a w ogóle to przy CS-ie uczę się rosyjskiego (i inne dowcipy  graczy). 
Z drugiej strony terapeuci widzieli w grach krew cieknącą po  klawiaturze. 
Czułem, że potrzebny jest w tym wszystkim wyważony głos rozsądku.  
No i tak to się zaczęło. 

BK: Czym według Twoich doświadczeń różni się pisanie poradnika 
o wychodzeniu z uzależnień od powieści? Miałeś problem z przestawieniem się, 
czy niekoniecznie?

KP: Różnice są dwie. Research i język. Poradnik pisze się prosto pod 
względem językowym. Po prostu płyniesz z tym tekstem zdanie po zdaniu.  
Problem  stanowi jednak research. Tutaj nie ma miękkiej gry. Nie ma „wydaje 
mi się, że to tak jest” albo „czuję, że to pomoże”. W poradniku wiedza musi być 
konkretnie zweryfikowana, nawet jeśli wnioski okażą się kontrowersyjne. 

Wywiad   
z   Krzysztofem Piersą

WYWIAD
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BK: Po prostu mnie to ciekawi. Czy czujesz pewną misję pomagania ludziom 
wyjść z cybernetycznych nałogów? Faktycznie, są one obecnie coraz częściej 
spotykane. Myślisz, że to staje się (o ile już nie jest) poważnym problemem?

KP: Szczerze? Czuję się jak John Connor z Terminatora, który wie,  
że  nadchodzi dzień sądu. Ilość nadużyć pod względem Internetu jest 
zatrważająca. Widzę dzieciaki na TikToku, które same stwierdzają sobie 
depresję, ADHD i borderline. Widzę rodziców dumnych, że ich dwulatek potrafi 
włączyć filmik na YouTube. Widzę całe pokolenie nabijające setki godzin  
na netflixowych serialach, jednocześnie narzekających, że to szkoła odarła ich 
z wyjątkowych pasji. Obserwuję, jak rok po roku ta społeczna machina zaczyna 
się rozpadać, a ja mogę jedynie rzucać w ludzi książkami i przestrzegać przed 
nieuchronnymi konsekwencjami. 

BK: Jedną z Twoich pierwszych powieści są Kosmiczne bobry i  zemsta 
księżycowej szarańczy. Cóż, już sam tytuł jest intrygujący, a zawartość 
również, przynosząca skojarzenia trochę z Warhammerem (zarówno Fantasy,  
jak i WH40K). Skąd pomysł na powieść i czemu akurat bobry aka Mik-Maki?

KP: Dużo grałem w League of Legends i zobaczyłem tam Tristanę – małą 
skrzatkę z działem przeciwpiechotnym na rączkach. Pomyślałem, że to jest 
ten poziom fantazji, którego brakuje mi w powieściach fantastycznych.  
Mam dość kolejnej zrzynki z Władcy Pierścieni. Miecze i smoki już były.  
Chcę czegoś n owego, nawet jeśli inni wolą odgrzewany kotlet. 

BK: Pierwsze wydanie Kosmicznych bobrów wyszło spod szyldu  
Genius Creations, a drugie już u wydawnictwa Alegoria (podobnie jak Cam-
girl) ze zmienionym tytułem, czyli Księżycowa Szarańcza. Kroniki Światozbioru.  
Czemu postanowiłeś wydać książkę po raz drugi oraz zmienić tytuł?  
Czy w  nowym wydaniu zaszły spore zmiany w stosunku do poprzedniego?

KP: Nowe wydanie ma blisko 100 000 znaków zmiany. Zmiana tytułu wynika 
też z tego, że większość, słysząc Kosmiczne bobry, ma przed oczami bajkę dla 
dzieci, a jednak historia Mik-Maków nie jest zbyt delikatna. Trup ściele się tam 
gęsto. Siłą rzeczy potrzebny był doroślejszy tytuł i dojrzalsza szata graficzna. 

BK: Twoją następną książką fabularną było Liceum Ogólnomagiczne.  
Skąd pomysł i dlaczego chciałeś opisać szkołę magiczną à la Hogwart,  
ale w polskim systemie edukacji? Przyznaję, że to nie tylko brzmi absurdalnie, 
ale zarazem strasznie. Człowiek zastanawia się, jakie katusze mogą przeżyć  
bohaterowie Twojej książki. 

KP: Z początku chciałem napisać po prostu magiczny zamek Malbork,  
ale pomyślałem, że to nie ma nic wspólnego z polskością, a ja, choć lubię fantastykę, 
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nie znoszę zakłamywania rzeczywistości. Dlatego Liceum  Ogólnomagiczne  
porusza wiele do bólu prawdziwych problemów, z którymi ścierają się  
uczniowie. Mam poczucie, że ta książka była moim największym sukcesem,  
bo wywołała absolutną inbę w kwestii ocen. Dla jednych to okrutne 1/10.  
Dla innych to 10/10. Zdania ekspertów pozostają więc podzielone. 

BK: Jak w takim liceum wygląda lekcja religii?!
KP: Dobre pytanie! Niestety, nie zdążyłem opisać tego w pierwszej części, 

a obecnie mam zupełnie inne powieści na warsztacie. Obawiam się więc,  
że Liceum Ogólnomagiczne pozostanie jednostrzałowcem, choć pod tym 
względem ta powieść sama świetnie się broni. 

BK: Po Liceum Ogólnomagicznym napisałeś powieść zupełnie niezwiązaną 
z fantastyką. Mowa oczywiście o Camgirl, czyli erotyku. Czy poprzez tę książkę 
chciałeś podjąć jakieś wyzwanie? Albo, uwzględniając oczywiście, że jesteś 
terapeutą, chciałeś coś za jej pomocą przekazać? Bo faktycznie, uzależnienie od 
pornografii jest problemem, który może wejść w granicę Twoich zainteresowań. 
A może cel był jeszcze inny?

KP: Celów było kilka. Po pierwsze, słyszałem, że faceci nie mogą i nie potrafią 
pisać erotyków. Był to wystarczający powód, by odpowiedzieć: „Tak? Potrzymaj 
mi piwo!”. Po drugie, zawsze chciałem sprawdzić się w pisaniu scen erotycznych. 
Po trzecie, 365 dni nieszczególnie przypadło mi do gustu i chciałem pokazać 
powieść erotyczną z zupełnie innej strony. Po czwarte, chciałem udowodnić,  
że negatywne recenzje fantastyki są związane z frustratami gatunkowymi,  
a nie faktyczną jakością książki. Efekt został osiągnięty, bo Camgirl nie doczekała 
się żadnych roastów, a chyba nie jest aż tak wybitną książką w porównaniu do 
Bobrów czy Liceum…

No, a po piąte, to temat seksworkingu zawsze mnie ciekawił i czułem całym 
sobą, że po prostu chcę napisać tę książkę. 

BK: Jak widzimy, masz naprawdę spory rozrzut gatunkowy. Bo to science 
fantasy z bobrami, to realizm magiczny, a to erotyk. Jak Ty na to patrzysz?  
Zazwyczaj czytelnicy myślą, że autor powinien mieć jakąś specjalizację,  
ale Ty łamiesz ten stereotyp.

KP: Lubię rzucać sobie wyzwania pod względem fabularnym. Poza tym 
mam wrażenie, że cały czas szukam siebie. Patrzę, co zatrybi, co się spodoba 
odbiorcom, jakie będą nastroje. Obecnie odchodzę z fantastyki, bo  internetowi 
napinacze zwyczajnie obrzydzają radość twórczą, a i sprzedaż pozostałych  
gatunków jest na zupełnie innym poziomie. W kryminałach i obyczaju nikt tak 
nie wyzywa aspirujących pisarzy, a ja nie mam w zwyczaju walczyć o sympatię 
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ludzi, którzy na mnie plują. Jeżeli lepiej mi będzie w innych gatunkach – to tam 
się właśnie znajdę. 

BK: Zdradzisz, nad czym teraz pracujesz?
KP: Obecnie kończę thriller psychologiczny – coś pomiędzy Battle Royale 

a Nocą oczyszczenia. Książka wróciła właśnie od bety i czeka mnie solidny 
buldożer fabularny. Na warsztacie mam też kryminał przygodowy o skarbach 
drugiej wojny światowej w stylu Kodu Leonarda da Vinci. W wolnym czasie 
na przekór wszystkiemu piszę powieść fantastyczną w stylu przeniesienia do 
 innego świata, czyli coś jak Pan Lodowego Ogrodu, Trudno być bogiem albo 
 popularne japońskie isekai. To taka książka w stylu „Fuck it. I tak to napiszę”. 

BK: Jesteś znany również z tego, że prowadzisz kanał na YT.  
Mówisz o  pisarskim rzemiośle (zarówno samemu, jak i czasem z Arkadym 
 Saulskim), ale też o sprawach ogólnofandomowych. Czemu postanowiłeś 
stworzyć kanał i jaką przyszłość dla niego planujesz?

KP: Sam miałem wielkie problemy, żeby znaleźć rzetelne informacje na temat 
pisania książek, więc pomyślałem, że fajnie by było stworzyć miejsce, w którym 
młodzi pisarze mogą znaleźć kilka słów na temat tego, jak w ogóle zacząć 
swoją przygodę z pisaniem. Ostatnio zrobiłem sobie przerwę od  nagrywania,  
ale  wracam po Nowym Roku. 

Co będzie jeszcze na kanale? Na pewno wróci pisarskie Q&A, planuję kilka 
pisarskich podcastów (z różnymi jegomościami), ale pojawi się również więcej 
materiałów społeczno-psychologicznych. Mam wrażenie, że w kwestii pisania 
powiedziałem już wszystko, co chciałem powiedzieć, dlatego zacznę niedługo 
zmianę kontentu. 

Poza tym irytują mnie maile w rodzaju: „Nie czytam twoich książek,  
ale widziałem twoje filmiki, proszę, przeczytaj mój tekst”. 

BK: Co Krzysztof Piersa lubi czytać, gdy ma na to chwilę? I nie mówię tylko 
o książkach. Zdradzisz również, jakie powieści są Twoimi ulubionymi?

KP: Mnóstwo mang. Uwielbiam Fire Punch, Made in Abyss, Attack on Titan 
i Mieruko-chan. Z książek dla przyjemności czytam wyłącznie powieści z cyklu 
Herezji Horusa ze świata Warhammera 40,000. W międzyczasie oczywiście są 
też kryminały i klasyki, ale to już bardziej „researchowo”. 

BK: Również hobbystycznie malujesz modele (to bardziej) i czasem nimi 
grasz. Czym jest dla Ciebie to hobby? Są osoby, które to rozumieją, ale znajdą się 
również tacy, którzy mogą się z tego śmiać.
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KP: Totalnym eskapizmem. Czasami łapię się na tym, że na koniec dnia 
nie ma znaczenia, ile masz wyświetleń czy lajków, tylko czy masz pieniądze 
i czas na realizowanie swojego hobby. Czy możesz w niedzielę usiąść w fotelu,   
by pomalować kilka kosmicznych robaków albo elfów jeżdżących na  kangurach. 
Uwielbiam się w tym zatracić. Bardzo niewiele osób zna moją prywatną stronę 
„Krzysiek Piersa – warhammerowiec” i jak to mówił Paździoch: dbam o  „moje 
małe Idaho”. 

BK: Jaka jest Twoja ulubiona frakcja w Warhammerze 40k oraz w Fantasy? 
Możesz odpowiadać szczerze. Naszego czarnoksiężnika chaosu, czyli  rednacza, 
zamknęliśmy w immaterium, czyli szafie. Nie będzie siał antyimperialnej  
propagandy.

KP: W Wh40k zbieram Mechanicum, Tyranidów i Adeptus Custodes,  
ale całym sercem jestem za Gwardią Imperialną. Fala żołnierzy poprzedzająca 
falę stalowych czołgów – this is my jam! Poza tym uwielbiam „Żołnierzy 
 kosmosu”. 

W Fantasy zbieram Lumineth Realmlords, Kharadron Overlords i Slaves to 
Darkness. Strasznie podoba mi się klimat przerażających wojowników chaosu, 
ale znowu to ludzie skradli moje serce. Strasznie podobają mi się trzymający  
klimat paladynów Stormcast Eternals, ale czekam na jakąś bardziej ludzką 
frakcję z parowymi czołgami i działkami organkowymi. 

Wychodzi na to, że w obu przypadkach jestem tym, który by krzyczał:  
„For the Emperor!”.

BK: Dziękujemy za wywiad!
KP: Również bardzo dziękuję.
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Jednym z najbardziej interesujących aspektów każdej opowieści jest 
 przemiana bohatera, który na naszych oczach przeistacza się z brzydkiego 
kaczątka w pięknego łabędzia, niemającego sobie równych w otaczającym 
go świecie. Obserwując, jak protagonista osiąga sukces, czujemy satysfakcję 
i  pewien rodzaj dumy, bo przecież trzymaliśmy za niego kciuki przez całą 
historię. Cel byłby jednak niemożliwy do zdobycia, gdyby na drodze bohatera 
nie stanął Mistrz wskazujący kierunek podróży.

Na początku historii bohater tkwi w świecie, który go przytłacza. Nie radzi 
sobie w nim i czuje, że do niego nie pasuje. Mieszka w komórce pod schodami, 
marzy o galaktycznych podróżach albo chce poznać prawdę o realnym świecie. 
Wtedy los daje mu szansę. Może to być list przyniesiony przez sowę, spotkanie 
dwóch uciekających droidów lub wybór między czerwoną a niebieską tabletką. 
Podejmuje decyzję i kiedy już wie o istnieniu nowego, nieznanego uniwersum, 
próbuje znaleźć w nim dla siebie miejsce. Tu bohater spotyka Starego Mędrca, 
który staje się jego nauczycielem i przewodnikiem.

Postać ta i jej relacja z uczniem pojawia się już w legendach i mitach.  
Bez Mistrza, podróż ucznia nie ma szans powodzenia i nie jest to bynajmniej 
mój wymysł. To zjawisko zostało opisane przez mitoznawcę Josepha Campbella, 
który na podstawie swoich obserwacji sformułował teorię monimitu, będącą 
inspiracją dla wielu twórców, i tym samym mającą znaczący wpływ na kulturę 
i sztukę naszych czasów. 

Ważną rolę w Campbellowskim monomicie odgrywa właśnie Mistrz, który 
funkcjonuje od dawna w nowym dla protagonisty świecie. Zdaje sobie sprawę 
z rządzących nim sił, a prowadzi go wzniosła idea, którą chciałby wcielić 
w życie. Jednak choć zrobił już wiele w tym kierunku, cel jest jeszcze daleko, 
a on się postarzał i stracił siły albo zdaje sobie sprawę, że osiągnął szczyt swoich 
umiejętności i do pełnego sukcesu potrzebuje kogoś bardziej utalentowanego 
niż on sam.

Luke i Obi-Wan Kenobi to duet przedstawiający klasyczną relację  Mistrza 

Proszę państwa,    oto mistrz
Michał Karpiński

ARTYKUŁ
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Proszę państwa,    oto mistrz

i Ucznia. Chłopak zapatrzony jest w swojego mentora i spija każde słowo 
z jego ust. Choć nie wszystko rozumie, wierzy w otaczającą go zewsząd Moc.  
Inaczej jednak jest z jego ojcem, Anakinem, który miał w wielu sprawach zdanie 
 odmienne od Obi-Wana. Sam Kenobi był wówczas młodym i niedoświadczonym 
nauczycielem. To połączenie doprowadziło do tragicznego w skutkach 
 pojedynku. Nie tylko dla nich, ale i dla całej galaktyki.

Konfrontacja Mistrza i Ucznia to ciekawe rozwiązanie fabularne budzące 
w odbiorcy wiele emocji, ponieważ często jest on związany z obiema  stronami 
konfliktu. Rozumiemy Anakina, który chce ratować Padmę i dlatego  szuka 
 pomocy po Ciemnej Stronie, ale też popieramy Kenobiego próbującego 
powstrzymać zło przejmujące kontrolę nad jego uczniem.

Konflikty tego rodzaju są często metaforą zmiany pokoleniowej.  
To walka pomiędzy konserwatywnym mentorem a młodym człowiekiem  
gotowym wprowadzić w życie nowe zasady. W takich sytuacjach zwykle 
zwycięża uczeń, co ma oznaczać nieuniknioną zmianę aktualnych poglądów.  
Jednak w Zemście Sithów poruszany jest odwieczny problem dobra i zła. 
Triumfuje dobro  reprezentowane przez Obi-Wana stojącego murem za 
wartościami  demokratycznymi.

Do odmiennego pod względem merytorycznym pojedynku doszło między 
boginią Ateną a śmiertelną księżniczką Arachne. Córka Zeusa nauczyła 
ludzi tkactwa i jako Mistrzyni nie miała sobie równych w tej dziedzinie.  
Pewnego dnia Arachne postanowiła zmierzyć się z boginią w konkursie na 
najpiękniejszą tkaninę. Kiedy Atena zobaczyła doskonałe dzieło dziewczyny, 
wpadła we wściekłość i zniszczyła jej pracę, co w następstwie doprowadziło do 
 samobójstwa Arachne.

Zazdrość nauczyciela, w tym przypadku Ateny, wydaje się nam czymś 
 dziwnym i nienaturalnym. Przecież w tym cały sens, aby uczeń przewyższył 
Mistrza. Jednak nie każdy jest w stanie pogodzić się ze świadomością, że jego 
czas mija. Bywa też, że już na samym początku nauczyciel nie chce przyjąć  
ucznia pod swoje skrzydła.

Siedemdziesięcioośmioletni pan Fredricksen nie chce zabrać ze sobą młodego 
Russela, wiedząc, że będzie musiał się nim opiekować i wszystkiego go uczyć. 
Sytuacja jednak się odwraca i okazuje się, że to staruszek może wiele nauczyć 
się od dziecka. Odlot nie jest klasycznym przykładem omawianego  motywu,  
ale doskonale ukazuje, że obie strony są w stanie uczyć się od siebie, jeśli tylko 
się na to otworzą.

Bywa też, że uczeń zbyt szybko próbuje się usamodzielnić, co najczęściej 
nie kończy się dobrze, tak jak w utworze J.W. Goethego Uczeń Czarnoksiężnika, 
w którego Disneyowskiej ekranizacji wciela się sama Myszka Miki. Główny  
bohater postanawia użyć zaklęcia podpatrzonego u swojego mistrza.  
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Jest pewny siebie, bo przecież wnikliwie obserwował czarnoksiężnika 
i początkowo  wszystko idzie po jego myśli. Problem zaczyna się, kiedy adept  
sztuki magicznej orientuje się, że nie potrafi odwołać zaklęcia. Na moment przed 
tragedią pojawia się czarnoksiężnik i ratuje nicponia z opresji.

Goethe zwraca nam uwagę, że nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje. 
I choć oglądając specjalistę w akcji, mamy wrażenie, że jego umiejętności to 
fraszka dostępna wszystkim, w efekcie to tylko potwierdzenie jego mistrzostwa, 
za którym często kryją się krew, pot i łzy. 

Ale czy da się osiągnąć coś bez pomocy Mistrza? Na pewno jest to 
czasochłonne, bo on zwykle wie, co jest ważniejsze, a co mniej, co  niebezpieczne,  
a co dozwolone. Z nim droga jest mniej wyboista, a upadki mniej bolesne.

No dobrze, ale istnieje przecież coś takiego jak samokształcenie. Słowniki 
języka polskiego podpowiadają, że samouk to osoba kształcąca się  samodzielnie, 
bez pomocy nauczyciela. Spiderman uzyskał swoje moce po ugryzienia 
 genetycznie zmodyfikowanego pająka. Nikt go nie nauczył jak wspinać się po 
ścianach. Jednak słynne słowa wypowiedziane przez wujka Bena: „Z wielką 
mocą wiąże się wielka odpowiedzialność” prowadziły Petera Parkera przez całe 
superbohaterskie życie i miały wpływ na wiele jego decyzji.

Całkiem niedawno słyszałem, jak pewien znany muzyk w wywiadzie  
radiowym określił się dostojnym tytułem samouka. Rozumiem przez to,  
że nie podpatrywał u nikogo, jak poprawnie posługiwać się instrumentem, nuty 
rozszyfrował samodzielnie, no i nie słuchał żadnej innej muzyki prócz swojej, 
bo inaczej miałby jakieś inspiracje, a to prosta droga do utraty szlachetnego 
tytułu samouka. 

Nie ma nic złego w samodzielnej nauce czy inspiracjach, zastanawia 
mnie jednak, co jest złego w przyznaniu, że ktoś nauczył się podstaw swojego 
 hobby na przykład od Youtubera albo że wpływ na jego twórczość miał dany  
artysta. Bo nauczycielem nie musi być nawet ktoś znajomy. To może być autor 
książek, które otworzyły nam oczy na ważne sprawy, ba, może też w ogóle nie 
istnieć, jak bohater komiksu, którego postawa wywarła na nas duże wrażenie. 
Nie bądźmy zarozumiali i nie krępujmy się, że potrzebowaliśmy inspiracji 
albo czyjegoś wzorca. Może naszym autorytetem jest przyjaciel albo ktoś, kogo  
kochamy i warto wtedy okazać wdzięczność nawet przez samo powiedzenie im 
o tym, jak bardzo nam pomogli. Miejmy też oczy szeroko otwarte, bo jak widać 
we wspomnianym Odlocie, nawet od dziecka można się wiele, wiele nauczyć.
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Zacznę od małego ogłoszenia. 
Mianowicie chciałem się pożegnać. W tym numerze bowiem publikuję 

ostatnią recenzję w ramach Horyzontu zdarzeń. Opuszczam łamy Kruka, 
ponieważ wchłonęła mnie czarna dziura, którą czasem nazywamy życiem.  
Albo także sprawami. 

Po dwóch latach współpracy dziękuję Naczelnemu, Redakcji oraz Czytelnikom 
za czas, uwagę oraz zaufanie. Otrzymałem szansę, aby rozwinąć skrzydła, 
nauczyć się nowych rzeczy, jak również zdobyć doświadczenie. Opublikowałem 
tu kilka tekstów, a moja nadzieja w tym, żeby okazały się one pożyteczne. 

Jakkkolwiek czas na mnie. Żegnajcie zatem, do zobaczenia na 
książkowych szlakach!

W tym numerze publikuję tekst o powieści historycznej z elementami  
fantasy. Wolałbym opisać przywoływaną książkę jako dzieło z gatunku realizmu 
magicznego, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wielu chciałoby zakwalifikować 
ją do klasycznej fantastyki. Przyjrzymy się tej sprawie bliżej.

Historia w służbie fantastyki
Nadarzyła się więc okazja, aby zastanowić się nad sprawami  warsztatowymi. 

Woda na sicie bowiem opowiada historię skonstruowaną na podstawie 
 trzynastowiecznych dziejów. Nadmienię, że to pewne przybliżenie, które nie 
znajduje bezpośredniego wskazania w tekście, co później obszerniej wyjaśnię. 
Tymczasem powieść przedstawia aranżację procesu o czary, w którym ujawnia 
się dodatkowo dochodzenie kryminalne, spychane na margines przemilczenia. 
Na pierwszy rzut oka fantastyka utworu opiera się na czarodziejstwie głównej 
bohaterki, przezywanej La Vecchia (wł. „stara”). Bohaterka ta jest oczywiście 
kobietą oskarżoną o czary, która w trakcie składania zeznań opisuje swoje  
dotychczasowe życie. Relacja jednak nie jest jednorodna, raz wygląda na żywot 
wyrzutka, innym razem – nikczemnika oddanego diabelskim mocom.

Vermiglio w kolorze krwi
Jakub Węgrzynowski

HORYZONT ZDARZEŃ
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Vermiglio w kolorze krwi

Dlatego stawiam pytanie o rodzaj fantastyki, gdyż moim zdaniem 
wyobrażenie zostało zaczerpnięte z ówczesnej rzeczywistości. Stało się przede 
wszystkim interpretacją czarodziejstwa La Vechii – czegoś na wskroś realnego 
w ogólnym sensie, wszakże procesy o czary stanowią silnie zakorzeniony obraz 
postrzegania rzeczywistości poświadczony historycznie. Natomiast wyobrażony 
świat wydaje się swobodnie zaadaptowanym krajobrazem italskiej wioski,  
która odgrywa drugorzędną rolę, czyli może być uniwersalnie każdą historyczną 
osadą. 

Tak ujętą fantastykę zaliczyłbym do realizmu magicznego. Komentowane 
wyobrażenie zatem nie jest zapisem autorskiego strumienia świadomości lub 
abstrakcyjną dekonstrukcją. Raczej odczytaniem niesamowitości z annałów 
dziejów. Chciałbym zauważyć tę różnicę warsztatową, która dotyczy  
pracy  koncepcyjnej. Powieść Anny Brzezińskiej to dobrze opracowany utwór 
 historyczny, w którym wbrew pozorom mniej jest fantazmatów, więcej zaś 
ciekawie zaaranżowanych faktów służących za motywy.

Ramy historyczne
Jako że tyle o historyczności zostało powiedziane, warto opisać tę 

warstwę książki. Zgodnie z tym, co napisałem powyżej, czas wydarzeń nie 
jest  jednoznacznie podany. Otrzymujemy wprawdzie urzędowe  adnotacje 
 kalendarzowe, ale brak w nich daty rocznej. Pośrednim wskazaniem są 
 przekonania oskarżonej, która powtarza w zeznaniach o pewnej walce światła 
z ciemnością. Wiarę tę można przypisać do szeroko pojmowanej gnozy. 
 Znamiennym przykładem  ugrupowania wpisującego się w takie przekonanie 
są katarowie, działający w okresie przypadającym na XI–XIII wiek na terenach 
Francji oraz Włoch.

Więcej śladów widać w imionach bohaterów, scenerii oraz głównej  tajemnicy 
stanowiącej oś historii. La Vecchia bowiem pochodzi z wioski przeznaczonej do 
wydobycia vermiglio. Najprawdopodobniej owym surowcem jest ruda rtęci, 
wykorzystywana m. in. do barwienia ubrań. Nazwa wioski „Cynober”  sugeruje 
motyw wzięty z minerału o tym samym określeniu (lub inaczej cynabaryt), 
którego złoża występują m. in. we Włoszech.

W tej układance jednak nie pasuje proces inkwizycyjny. Święte Oficjum 
 bowiem nie zajmowało się herezją wśród poddanych króla w ówczesnym 
okresie. W historiografii przyjęło się traktować owe sądownictwo  (pierwotnie) 
w  charakterze wewnętrznego organu ścigania nieprawowiernych  duchownych. 
Dopiero w XV wieku ukazuje się Młot na czarownice, który rozpęta nagonkę na 
ludzi z gminu. Następnie w wyniku dziejowej zawieruchy doby reformacji dojdzie 
do unowocześnienie nieco już wtedy zakurzonego organu  instytucjonalnego. 
Palenie wiedźm zatem było późniejszym wynalazkiem.
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Anna Brzezińska oczywiście jest historyczką, więc owe szczegóły zna 
 doskonale. Warto o nich wspomnieć ze względu na jasne  przedstawienie 
 konstrukcji dzieła, gdyż ujawnia się w tym kolejny aspekt warsztatowy.  
Woda na sicie nie jest kompletnym odwzorowaniem portretu  historycznego, 
a raczej skutecznie zestawionym kolażem. Fikcja bowiem daję możliwość 
rozpisania powieści według indywidualnego klucza, stwarza więcej przestrzeni 
wolności wyrazu niż np. literatura faktu.

Narracyjny kłopot
Powieść jest monologiem oskarżonej kobiety, wielokrotnie składającej 

 zeznania przed trybunałem duchownych. Język utworu został  wystylizowany 
na ludową gawędę. La Vecchia opowiada potoczyście, z pewną lekkością 
podeszłego wiekiem człowieka, który od podszewki poznał arkany żywota.  
Co jakiś czas wypowiada pewną sentencję, jak np. „honor kobiety jest utkany ze 
słów, godność mężczyzny zaś kryje się w jego czynach”. 

Trzeba oddać autorce gawędziarski kunszt połączony z umiejętnym 
 przedstawieniem historycznych realiów. Niemniej narracja książki możne 
stanowić kłopot w lekturze. Po pierwsze zdania są wielokrotnie złożone,  
bogato obsypane dygresjami i strumieniem świadomości bohaterki. Po drugie 

Pieter Bruegel - Jarmark św. Jerzego (domena publiczna)
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tytułowa wiedźma opisuje większość zarzutów, którymi została obarczona, 
gdyż czytelnik nie ma innej możliwości zapoznać się z kontekstem zdarzeń.  
La Vecchia więc opowiada rozwlekle i mówi o tym, co teoretycznie jest wiadome. 
Na dodatek jeszcze kłamie.

Kłamliwość kobiety komplikuje odczytanie utworu, gdyż zmusza do 
 pytania o prawdziwą relację. Wbrew pozorom osią sporu nie jest  niemoralny 
Kościół przeciw uciemiężonemu ludowi. Z toku dochodzenia ujawnia się 
spór o sąsiedzką uczciwość między wykluczonymi a lokalnym samosądem.  
Warte docenienia jest to, że w powieści Brzezińskiej nie została zawarta 
 schematyczna wykładnia zdarzeń, mimo że byłoby to łatwe i bynajmniej 
 niepozbawione racji. Tymczasem w książce mamy do czynienia z mieszaniną 
skomplikowanych ludzkich losów. Chęć odwetu ciągnie niszczycielskie 
 konsekwencje, kłamstwo staje się mieczem obosiecznym.

Humanizm zamiast przygody
Książka ta jest opowieścią, w której akcja ustępuje pola intrydze  kryminalnej 

połączonej ze złożoną siecią portretów psychologicznych. Niewątpliwie 
 walorem Wody na sicie jest to humanistyczne ujęcie ludzkiego życia, dodatkowo 
ubranego w historyczny kostium. Książka przypomina zbiór dojrzałych refleksji 
nad egzystencją i mało w niej wydarzeń przygodowych, chociaż intryga stanowi 
pewnego rodzaju grę na drugim planie.

Powieść Anny Brzezińskiej jest gawędą ludową z poważnym przesłaniem. 
Motyw procesu o czarodziejstwo miesza się z motywem wykluczenia jednostki 
(nie instytucjonalnym, a społecznym). Kłamstwo tworzy intrygę i służy  zbrodni, 
lecz jest równocześnie wyrazem reakcji na niesprawiedliwość. Fantastyka 
miesza się z humanizmem i jest to bardzo udany mariaż.

Anna Brzezińska, Woda na sicie, Wydawnictwo Literackie, 2018.
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Rorty Pragmaticbuck krył się za skałą i celował z procy w półnagiego 
 wielkoluda, który wysoko nad głową trzymał wierzgającego nogami  Cilgerana. 
Rorty miał dość oleju w głowie, żeby poobserwować rozwój wypadków,  
zanim włączy się do walki. Proca to jednak tylko proca. Trzeba mieć nieludz-
kie szczęście, aby powalić czymś takim muskularnego wielkoluda. Takie  
rzeczy zdarzają się tylko w legendach i niewłaściwie używanych powiedzonkach, 
a mądry niziołek wie, kiedy nie warto zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi 
góry mięsa, która zabijanie ma zaprogramowane jako odruch bezwarunkowy.

A Cilgeran? Cilgeran był niesamowicie podekscytowany. Na co dzień 
cieszył się wzrostem w okolicach średniej dla doktorantów Uniwersytetu 
 Wielkobohaterskiego i nieczęsto miał okazję patrzeć na świat z góry. Poza tym 
skromny doktorant niecodziennie ma okazję być duszonym przez kogoś tak  
opiewanego w pieśniach jak Rolf Barbarzyńca. Co prawda stalowy uścisk sprawiał 
też pewne niedogodności – na przykład uniemożliwiał oddychanie, a wątły kark 
mógł w każdej chwili trzasnąć jak zapałka, ale Cilgeran już dawno nauczył się 
szukać w każdej sytuacji przede wszystkim pozytywów. To wręcz nieoceniona 
umiejętność, kiedy jest się młodzieńcem stojącym u progu błyskotliwej kariery 
naukowej. Dzięki niej można na przykład cieszyć się niezwykłymi przygodami 
i cennymi doświadczeniami tam, gdzie każdy normalny człowiek widziałby 
kłody złośliwie ciskane pod nogi i nadprogramowe ciężary zrzucane na plecy. 

– Gadaj, plugawy goblinie! – Wielkolud potrząsnął biednym doktorantem.
Cilgeran wykazał się jednak niebywałą hardością ducha i ani myślał gadać. 

Zamiast tego posiniał na twarzy. Pragmaticbuck zawahał się. Może jednak  
powinien ruszyć z odsieczą? Koordynator programu wymiany studenckiej na 
pewno będzie potem zadawać niewygodne pytania. Zwłaszcza jeśli ktoś jest  
studentem Uniwersytetu Wielkobohaterskiego.

– Słuchaj, Rolf – odezwał się pilnujący koni chudzielec, który musiał być 
Eirą, Samotnym Krzykiem Sokoła, słynnym włamywaczem, kompanem Rolfa 
Barbarzyńcy. – Ten goblin za dużo ci nie powie, jak zmiażdżysz mu kark.

Rorty popatrzył na złodzieja jak na wybawienie.
Rolf Barbarzyńca zmarszczył brwi. Jego procesy myślowe dało się niemal 
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policzyć, obserwując bacznie czoło. Eira miał może i trochę racji, ale Rolf na ogół 
nie przejmował się takimi szczegółami.

– Poza tym nawet nie powiedziałeś mu, co ma gadać.
– Hrmpf… – mruknięcie barbarzyńcy zabrzmiało jak niewielka lawina,  

ale wzniesione ramię opadło. Zwolniony z uścisku Cilgeran gruchnął na ziemię, 
łapczywie łapiąc oddech. Niziołek podbiegł do niego, starając się jednak,  
by  doktorant pozostał pomiędzy nim a Rolfem. Kiedy jest się niziołkiem, pewna 
doza tchórzostwa jest wręcz pożądana i uznawana za cnotę.

– No – burknął Rolf, przysiadając na kamieniu. – To teraz gadajcie.
Rorty spojrzał na Eirę błagalnie. W jego oczach krył się delikatny odcień  

paniki.
– Mój duży, porywczy przyjaciel chciałby się dowiedzieć, czemu nas śledzicie.
Cilgeran kaszlnął. Zabrzmiał trochę jak przydepnięty kurczak.  Jeszcze 

 mocniej wytrzeszczył oczy, poklepując swoją sakwę. Rorty zrozumiał. 
Rozsupłał rzemienie i wydobył zalakowany zwój. Drżącą ręką wyciągnął list ku 
barbarzyńcy, choć błyskawicznie się zreflektował i zwrócił w stronę złodzieja.

Eira obejrzał uważnie pieczęć. W jego świecie pieczętowało się rzeczy bardzo 
cenne albo bardzo groźne. Po chwili namysłu przełamał jednak lak i rozwinął 
pergamin. Przesunął wzrokiem po piśmie.

– Tu stoi, że te dwa gobliny to doktorant i student…
– Czarnoksiężnicy? – Ożywił się na powrót Rolf. – To brzmi po czarnoksięsku.
– Nie, nie, skąd! – Rorty w lot wychwycił nutkę krwiożerczego  zainteresowania 

w głosie barbarzyńcy. Niziołki mają nosa do takich spraw. – Uczymy się 
rzemiosła bohaterskiego.

Eira pokiwał głową.
– Są z jakiegoś Uniwersytetu Wielkobohaterskeigo. Przysyła ich niejaki  

Erasmus.
– Erasmus? Znałem chyba kiedyś jednego Erasmusa.
– Tak… – wycharczał z trudem Cilgeran, dźwigając się na nogi. – Walczył pan 

ramię w ramię z profesorem Erasmusem pod murami Illii.
Groźne, rzeźbione mroźnymi wiatrami północy i gorącymi piaskami 

południa oblicze rozjaśniło się. A nie był to powszechny widok.

***

Było piękne wiosenne przedpołudnie, choć w miejscowym klimacie pula pór 
roku ograniczała się właściwie do wiosny i lata. Pod murami Illii nie było widać 
ani śladu wojsk hellickich, co było okolicznością niespotykaną od  bagatela 
dziesięciu lat. Illianie tak już przywykli do trwającego od dekady oblężenia,  
że wyglądali teraz zdezorientowani zza blanek potężnych murów. Po Hellitach 
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pozostał tylko… Koń. Wielki, drewniany koń.
Drewnianej, zbitej naprędce – choć, trzeba przyznać, wprawnie – konstrukcji 

przyglądała się grupa Illiańskich dostojników i generałów z samym królem  
Skamandrusem na czele. Władca okrążał budowlę, przyglądając się jej z uwagą. 
Poważnie zastanawiał się, czy ci cali Hellici byli naprawdę tak durni i wierzyli, 
że kogoś nabiorą na taki prymitywny numer. Wielki drewniany koń, w którym 
spokojnie można zmieścić trzydziestu-czterdziestu wojowników. No i jeszcze 
te drzwi w brzuchu. Bogowie! Jakby może jeszcze zbudowali podobiznę jego –  
Skamandrusa…

– No, dobra. Słuchajcie, Illianie! – zawołał król dość donośnie, by usłyszeli 
go ludzie zebrani na murach, ale przede wszystkim przygłupi Hellici ukryci 
 w  koniu. – Wygląda na to, że wróg odstąpił od naszych bram.

Rozległy się głośne wiwaty, choć kilku co bystrzejszych dowódców wyglądało 
na zmieszanych. Król mrugnął do nich porozumiewawczo.

– Hellici zostali tak upokorzeni – podjął – że postanowili podarować nam 
tego oto drewnianego konia – zawiesił głos, żeby niedoszli dywersanci mogli się 
nacieszyć swą przebiegłością. – I tego właśnie drewnianego konia spalimy tu, na 
miejscu czci wielkiego Ypsistosa, w podzięce za to, że obdarzył nas zwycięstwem.

Wiwaty mieszkańców przybrały na sile, a z wnętrza konia, zgodnie  
z oczekiwaniami, dobiegł krzyk. Chociaż nie do końca taki, jak można się było 
spodziewać

– Dobra, dość tych hellickich podstępów! – Zagrzmiał potężny głos. –  
Czas brać się do poważnej roboty!

Potężne uderzenie wysadziło z zawiasów drzwi w końskim brzuchu. O piasek 
uderzyło coś masywnego i ciężkiego. Rolf Barbarzyńca podniósł się, wyprostował 
na pełną, imponującą wysokość i dobył miecza. Stojący bliżej dostojnicy Illiańscy 
zauważyli, że miecz zalśnił niepokojąco, choć przecież barbarzyńca stał w cie-
niu drewnianego konia. Wielkolud uśmiechnął się paskudnie.

– To Rolf! – krzyknął ktoś na murach.
– Rolf Barbarzyńca? – zapytał drżącym głosem ktoś, kto miał gorszy widok.
– A znasz innego? – odpowiedział pierwszy.
Wybuchło zamieszanie. W końcu ktoś trzeci, kto potrafił szybciej dodać dwa 

do dwóch, zawołał:
– Szybko! Zamykajcie bramę!
Niezdobyte twierdze mają jednak pewien defekt konstrukcyjny. Mury Illii 

były tak potężne, że po ich szczycie można było jeździć konno, a do otwierania 
masywnych, spiżowych wierzei zaprzęgano pół tuzina pociągowych wałachów. 
Takich wrót żadną siłą nie da się zamknąć na tyle szybko, by nie wpuścić do 
środka porządnie rozpędzonego barbarzyńcy.

Nieopodal, w drewnianych trzewiach konia, dzielni helliccy  dywersanci 
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 spojrzeli pytająco na swego dowódcę. Generał Erasmus uśmiechnął się 
 tajemniczo. Wszystko szło zgodnie z planem. Całe szczęście, że jego pomysły 
potrafiły tak błyskawicznie dopasowywać się do nowych okoliczności.  
Może i w jego głowie wyglądało to nieco romantyczniej… Doborowi helliccy 
 wojownicy przemierzający skąpane w mrokach nocy ulice Illii przy  migotliwym 
blasku pochodni… No, ale po pierwsze liczy się efekt, a po drugie, kiedy do 
planu dywersyjnego włącza się kogoś takiego jak Rolf Barbarzyńca, trzeba być 
 elastycznym w kwestii podobnych szczegółów.

Tymczasem spiżowe wierzeje Illii trzasnęły głucho w bardzo kłopotliwym 
momencie – Rolfa oczywiście nie udało się powstrzymać, za to udało się nie 
wpuścić do twierdzy króla i jego dostojników. Skamandrus miotał się pod 
 murami, przeklinając swych poddanych i domagając się  natychmiastowego 
otwarcia bramy. I wtedy okazało się, że twierdzowa wada konstrukcyjna 
ma też  drugie oblicze – otwieranie wrót trwa mniej więcej tak samo długo 
jak  zamykanie. A jak ktoś jeszcze ma rozszalałego barbarzyńcę na głowie…  
Skamandrus też nie poprawiał sytuacji, wrzeszcząc coś o zdrajcach, kretynach 
i policzeniu się po wszystkim.

Wciąż skryty wewnątrz konia Erasmus dał swoim ludziom znak. Helliccy 
wojownicy zaczęli jeden po drugim zjeżdżać po linie na ziemię. Czujne ucho 
mogłoby też wychwycić delikatną zapowiedź nadciągającej z oddali armii, 
chociaż akurat jej historia nie przypisała znaczącej roli w rozstrzygnięciu  wojny. 
Zamknięci w potrzasku Illianie, z królem pokrzykującym i wygrażającym się 
pod murami, zaczynali właśnie dojrzewać do zmiany klimatu politycznego. 

***

Jedną z rzeczy, za które Cilgeran chwalił sobie swoje uniwersyteckie życie, 
było to, że poza jego przestrzenią pozostały szkolne osiłki. W morzu pamięci 
młodego doktoranta wspomnienia o naciąganych na głowę  kalesonach, lądującej 
w  przyszkolnym wychodku głowie, zabieranych na przerwach  kanapkach, już 
dawno zaległy na samym dnie, skryte w mroku niedostępnych głębin. Bliska 
obecność Rolfa była czymś w rodzaju łodzi podwodnej z  przytwierdzonym do 
dachu ogromnym reflektorem. Takim potrójnym, z doklejonymi po bokach 
latarkami. Natomiast pan Rorty o niczym nie myślał – jego umysł w całości 
wypełniał obraz polowania na orła, który zaprezentował im słynny barbarzyńca. 
Oko niziołka nie zdążyło zarejestrować ruchu potężnych mięśni, rzutu zdobioną 
złotem i rubinami włócznią, tego, jak grot przeszywa ciało dumnego króla 
 przestworzy. Natychmiast po dobyciu przez Rolfa broni, Pragmaticbuck dostrzegł 
wypełniony krwią nieboskłon oraz spadającego z niego ptaka, w  oczach którego 
malowało się zaskoczenie. Niziołkowi nie mieściło się w głowie, jak wielką siłą 
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i szybkością musiał dysponować ten opiewany w pieśniach heros. I jak łatwo 
mógłby ich obu zgnieść, gdyby tylko przyszła mu na to ochota. Inna sprawa,  
że upieczony nad ogniskiem orzeł okazał się całkiem dobry. (Smakował zupełnie 
jak kurczak). Jedli w ciszy, wpatrzeni w rozjaśniający bezgwiezdną noc ogień. 
W końcu Rolf, mlaszcząc donośnie, odezwał się:

– Byłem kiedyś na uniwersytecie. 
– O, to ciekawe – ucieszył się Cilgeran, widząc szansę na przełamanie lodów 

– a co pan studiował?
Z naprzeciwka rozległo się głośne parsknięcie. Eira Samotny Krzyk Sokoła 

spojrzał pobłażliwie na doktoranta i rzekł:
– Nie, jemu raczej chodziło o to, że…
Ale nie dokończył, ponieważ, po rozważeniu pytania i po chwili oczekiwania 

na to, aż rozlokowane daleko od siebie nieliczne synapsy w Rolfowym mózgu 
zakończą procesy komunikacyjne, Arwryjczyk powiedział:

– Nic. Wszedłem tam, wyrżnąłem wszystkich i zabrałem skarby.  
No i wyszedłem – zakończył beztrosko. Na obozowisko ponownie opadła zasłona 
milczenia. 

– Ano. Tak to bywa – przerażony Rorty postanowił ożywić na powrót 
rozmowę, choć gdyby go zapytać, gdzie i kiedy według niego tak bywa, zacząłby 
gwizdać i kręcić palcami młynka.

Tuż przy podobnej do dębowego pnia nodze Rolfa rozbłysnął stalowy  refleks. 
Cilgeran poprawił okulary – tak, nie mógł się mylić.

– Przecież to Østil! – zakrzyknął podniecony. – Legendarny miecz, o którym 
minstrele śpiewają, że tylko prawdziwy heros jest godny go dzierżyć!

– Naprawdę? – Zainteresował się pan Rorty. – A w zasadzie co w nim jest 
takiego niezwykłego?

– Niech pan tylko spojrzy, panie Rorty – zapiał Cilgeran – przecież wyraźnie 
widać jak złowrogo pobłyskuje!

Niziołek, drapiąc się po głowie, zastanowił się. Rzeczywiście, w pewnym 
sensie było to niespotykane, że w świecie, w którym babcie dawały wnukom 
na urodziny Amulety Niewidzialności, w śniadaniowych płatkach znajdowało 
się Buzdygan Nocy, a zataczający się na ulicy pijany człowiek mógł potknąć 
się o Toporek Gorejących Ran, miecz, który jedynie błyszczał i nic poza tym,  
był w stanie uchodzić za mocno nietypowy. Ponadto nierozsądnym wydawało 
się powiedzieć coś, co mogłoby urazić Rolfa z Arwrei, nie upewniwszy się 
 przedtem, że postawiło się zawczasu stopę na innym kontynencie.

– Słyszałeś o Østilu? – spytał barbarzyńca, a na jego grubo ciosanej twarzy 
pierwszy raz rozmówcy odnotowali coś w rodzaju uśmiechu. Wyglądało to,  
jakby piorun przeorał górskie urwisko.

– Czy słyszałem? – odparł pełen zapału chłopak. – Ja wygłosiłem o nim dwa 
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referaty i opublikowałem artykuł w „Głosie Bohaterskim”! To przecież nim 
utorował sobie pan drogę przez Krainę Cienia, a dekapitując Słabo Widocznego 
Władcę, powiedział pan słynne „Cholera, ta jucha jest wszędzie”. Powstały dwie 
monografie o różnych sposobach odczytania tego okrzyku, do jednej miałem 
nawet przyjemność sporządzić indeks nazwisk.

Rolf wpatrywał się w młodego doktoranta. Wokół nieskalanej myślą twarzy 
barbarzyńcy wirowało coś w rodzaju namysłu. W końcu stwierdził uroczyście:

– Dobrze, niech tak będzie.
Cilgeran i niziołek spojrzeli na siebie zbaraniali, niezbyt pewni, co do które-

go fragmentu rozmowy odnosiła się ta konkluzja.
– E… dziękujemy – podjął uprzejmie pan Rorty – a tak właściwie, na co 

się zdecydowałeś?
– Że was nie zabiję i nie złożę waszych trucheł w ofierze Tryggowi – 

wyjaśnił, jak gdyby była to najbardziej oczywista rzecz pod wszystkimi 
możliwymi słońcami.

– Je-je-je-steśmy pa-panu b-b-bardzo w-w-w-wdzięczni – Wydukał Cilgeran, 
choć bardzo starał się, by zabrzmiało to, jakby dziękował pani Halinkanne 
z dziekanatu za podanie numeru sali, w której odbywają się zajęcia.

– Erasmus… – ciągnął dalej barbarzyńca – minęło już tyle lat. Co teraz  porabia 
mój dawny druh?

– Naucza na Uniwersytecie Wielkobohaterskim, jest akademikiem – 
 Cilgeran zdążył się już przekonać, że należy ostrożnie dozować ilość faktów  
podawanych Arwryjczykowi.

– No ta… – Wielkolud podrapał się po głowie. – Nic dziwnego, zbyt wielu 
pożytecznych rzeczy to on nie potrafił.

Nie za bardzo wiedzieli, jak to skomentować. Za spory sukces uznali  
jednak to, że rozmowa finalnie wkroczyła na odpowiednie tory. Warto było 
 teraz trzymać się rozkładu jazdy.

– Profesor Erasmus wysłał nas do Pana po kamień z Illiiańskiej twierdzy.  
Podobno dał go panu na przechowanie, gdy po bitwie postanowił wrócić 
do domu.

Rolf zadumał się. Rorty kątem oka spostrzegł, że Eira kręci się niespokojnie 
na drewnianym siedzisku. Heros wyszeptał:

– Słyszałem, że droga powrotna zajęła mu dziesięć lat… Bogowie morza 
 rzucili na niego klątwę.

– Tak było – przyznał Cilgeran – profesor do dzisiaj ma wstręt do morza, 
każdy urlop spędza w górach, nawet pod prysznic nie wchodzi bez parasola. 
A co z tym kamieniem?

– Zostawił mi kawałek gruzu przed odejściem. Dlaczego teraz sobie 
o nim przypomniał?
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– Nie wiem. – Doktorant wzruszył ramionami. – Może to nostalgia? Ludziom 
zdarza się na stare lata.

– Nigdy tego nie miałem. To zaraźliwe? – Barbarzyńca spojrzał na wędrowców 
spod byka.

– Nie, nie, przenoszone jedynie drogą kropelkową – odrzekł szybko Rorty, 
który już jako tako potrafił dostroić się do wolno przetwarzającego dane 
 nadajnika w głowie barbarzyńcy. Ten uspokoił się.

– Musi gdzieś być w mojej chacie. O brzasku pójdziemy do Ugh – zdecydował 
olbrzym. Potem długo patrzył na niziołka.

– Jesteś dość pulchny, przyjacielu – powiedział, a Rorty zatrząsał się, jakby 
ktoś wrzucił go do garnca lodowatej wody – Trygg lubi pulchnych niewiernych… 
jakiemu bogowi służysz?

– Jestem ateistą! – zapiszczał dramatycznie pan Pragmaticbuck.
– Czyli jakiemu?
– No właśnie o to w tym chodzi, że żadnemu.
Był to ciekawy problem do rozważenia, który zbił nieco Rolfa z pantałyku. 

Trygg sycił się krwią służącą innym bogom. Ale co jeśli ta krew nikomu nie 
służyła? Ostatecznie heros stwierdził, że dla boga wojowników, półobłąkanego 
olbrzyma, nie stanowiłoby to większej różnicy. Sztuka jest sztuka, a ścięta głowa 
to ścięta głowa.

– Ano. Tak to bywa – westchnął głośno, ułożył się na twardej ziemi i zasnął. 
W ślad za nim poszedł Eira. Rorty’emu i Cilgeranowi zajęło to jeszcze kilka 
ładnych godzin. 

***

To samo słońce, które niebawem zrujnuje tę skromną namiastkę snu 
 Cilgerana i Rorty’ego, wiele lat temu i wiele mil dalej nieśmiało wzniosło się  ponad 
 horyzont, złocąc morskie fale. Generał Erasmus stał na wybrzeżu i, wpatrzony 
w dal, rozmyślał o ostatnich dziesięciu latach swojego życia. Odczuwał raczej 
potworne zmęczenie i ból w plecach niż dumę. Pancerz miał cały powgniatany 
i poplamiony krwią, co owszem, mogło świadczyć o bohaterstwie, ale oznaczało 
też, że ktoś będzie musiał to odczyścić i nareperować.

Wojna – myślał – cóż za bezsensowna koncepcja.
Erasmus uważał, że wszyscy ludzie z natury są dobrzy, tylko nie wszyscy 

o tym wiedzą i dlatego wyruszają na te durne wojny, przez które człowiek nie 
może zajmować się swoimi sprawami. I to właśnie najgorsze. Taki konflikt 
zbrojny poważnie szkodzi interesom. Przynajmniej takich prostych ludzi jak 
Erasmus, którzy usiłują jakoś związać koniec z końcem, władając skromnymi 
kilkunastoma średniej wielkości wysepkami. Włodarze pokroju Skamandrusa 
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albo hellickich współdespotów, Epeisodiona i Stasimona, na pewno wychodzą 
na swoje w tym całym bałaganie. Ktoś przecież musi.

Nawet łupy stanowiły słabą pociechę.
Ponoć w niektórych barbarzyńskich państwach możnowładca ma prawo 

do spędzenia pierwszej nocy z każdą poddaną, która akurat wychodzi za mąż.  
Epeisodion i Stasimon wyznawali podobną filozofię, kiedy dochodziło do 
podziału łupów. To w końcu królowie wygrywają wojny. Prości żołnierze mogą 
co najwyżej polec chwalebną śmiercią w służbie idei, a zawsze jakoś znajduje 
się idea, dla jakiej spora grupa ludzi jest gotowa oddać życie. Politycy  stanowili 
dość istotną wątpliwość w przekonaniu Erasmusa o powszechnej dobroci. 
Jeśli ich nikczemność wynikała z niewiedzy, to musieli być naprawdę durni.  
Ale przecież nikt nie słuchałby głupich władców, prawda?

Z oddali wciąż dobiegały odgłosy radosnego rabowania wszystkiego, co tylko 
się da. W końcu zwykli szeregowcy też musieli coś z tego mieć. Chociaż baczny 
obserwator mógłby pośród tłumu plądrujących dopatrzyć się również pewnej 
liczby Illian. W końcu wojna trwała tyle lat, a obie strony i tak mówiły jednym 
językiem, modliły się do tych samych bogów, a raz nawet urządzili wspólnie 
zawody lekkoatletyczne pomiędzy potyczkami. Zresztą, skoro sprawa była już 
i tak przegrana…

Na ogół zdobywanie miast polega na zabiciu dostatecznej liczby obrońców 
– tak, by reszta w stanie możliwie nienaruszonym przeszła na własność 
 zdobywców. Może nie trzeba było używać płonących pocisków do katapult… 
Może same katapulty były przesadą, skoro załoga na murach co rusz to zamykała, 
to otwierała bramę, a w środku Hellici mieli już swojego barbarzyńskiego 
 herosa. No, ale po dziesięciu latach oblężenia wszyscy byli tak jakoś niezdrowo 
podekscytowani. I tak od pocisku do pocisku piękne niegdyś miasto skończyło 
jako smętne gruzowisko.

Od strony dogorywających ruin Illii nadszedł Rolf Barbarzyńca. Dźwigał 
wypchaną sakwę. Illia była naprawdę zamożnym miastem. Jej bogactwo mogło 
sprawić problem nawet Rolfowi. Heros stanął obok Erasmusa. Worek gruchnął 
o piasek z tym doskonale znajomym łoskotem, który sugerował sporą masę 
dość przypadkowo upchniętych kosztowności. Generał spojrzał zazdrośnie na 
pakunek. Niektórzy widocznie mogli liczyć na ulgi podatkowe przy podziale 
łupów. Chociaż nic w tym dziwnego. Jakoś nie potrafił sobie wyobrazić, jak stary 
Stasimon albo jego tłusty brat Epeisodion próbują przekonać Rolfa, że musi 
im oddać najlepsze kąski, które osobiście zrabował. Mądry, a przynajmniej 
rozsądnie tchórzliwy władca wie, kiedy użyć kija, kiedy marchewki, a kiedy po 
prostu zejść z drogi i nie narażać się na gwałtowne przyspieszenie w postępie 
linii dynastycznej.

– Nie udało mi się jej odnaleźć – oznajmił barbarzyńca, choć wyraźnie nie 
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przejmował się niepowodzeniem. Czegokolwiek nie odnalazł, wór skarbów 
musiał stanowić dostateczne pocieszenie. – Pewno ją wywieźli.

– Kogo? – Erasmus otrząsnął się z filozoficznego zamyślenia. Rolf był 
człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Tak twardo zresztą, że po samych 
 drganiach można było zgadnąć, że nadchodzi.

– No, Elleni.
Wśród żołnierzy faktycznie krążyła historia o tym, że Hellici wyruszyli na 

wojnę, ponieważ syn Skamandrusa uprowadził oszałamiająco piękną Elleni, 
córkę Stasimona, hellickiego współdespoty. Tak… Byłaby to niewątpliwie piękna 
opowieść, gdyby nie to, że Elleni w momencie wybuchu wojny była już zdecy-
dowanie dorosłą kobietą, a jedyny syn Skamandrusa miał cztery latka. Zresztą ta 
cała oszałamiająca uroda też musiała zostać dodana przez kogoś, kto posiłkował 
się raczej fantazją niż dobrym wzrokiem. Erasmus uśmiechnął się smutno. 
Świat Rolfa musiał być dużo prostszym miejscem. Geografia gospodarcza, 
 kontrola szlaków handlowych i agresywna polityka fiskalna nie mieściły się tam 
jako logiczne powody do wyruszenia na wojnę, a co najwyżej jako przejściowe 
trudności, które można szybko rozwiązać celnym ciosem miecza.

Z zamyślenia ponownie wyrwał go Rolf. A raczej jego miecz, Østil,  
który  nagle zadźwięczał metalicznie.

– Ktoś ku nam zmierza. – Rolf przybrał pozę, za którą rzeźbiarze daliby się 
posiekać i ugotować w oleju.

Generał osłonił dłonią oczy, wpatrując się w nadbiegającą z oddali postać.
– To tylko sierżant Teleangeliaforos. – Uspokoił towarzysza. Rolf, z cieniem 

zawodu na twarzy, opuścił miecz. 
Po krótkiej chwili stał już przed nimi zlany potem i ciężko dyszący Hellita.
– Panie… – wysapał, z trudem łapiąc oddech. Nie biega się lekko w pełnej 

zbroi z tarczą i włócznią na dokładkę, jednak hellickie tradycje były bezlitosne. 
– Zgromadziliśmy naszych.

Erasmus skinął głową, pozwalając sierżantowi wykaszleć się i spróbować 
uspokoić oddech.

– Niestety, straciliśmy Chazillesa. Wygląda na to, że jeden z tych drani znalazł 
jego słaby punkt.

– Który? – zainteresował się Ersamus. – Głowę? Serce? A może nerki?
– Myślenie, panie. Łajdak powiedział Chazillesowi, że skoro do pokonania 

go wystarczy trafić w głowę, serce, nerki albo zadać mu wystarczająco dużo 
 pozornie niegroźnych ran, to tak naprawdę jest równie nieśmiertelny jak zwykły 
illiański pastuch.

– Dobry był z niego wojownik. – Rolf pokiwał z uznaniem głową.
Z tym Erasmus musiał się zgodzić. Chazilles był wspaniałym wojownikiem 

i o ile jego przekonanie o własnej nieśmiertelności było niedorzeczne, o tyle 
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 ostrza przeciwników faktycznie zawsze go jakoś omijały. Złośliwi mówili, że to 
fortuna lubi sprzyjać głupcom, ale Erasmus uważał, że właśnie niezachwiana 
i nieco głupkowata wiara, że nic mu nie grozi, dawała Chazillesowi tę wyjątkową 
pewność w walce, która dodatkowo deprymowała przeciwnika. Ale, jak widać, 
do czasu.

– Dajcie rozkaz do wymarszu. I szykujcie okręt. Wracamy do domu.
Teleangeliaforos zasalutował i pobiegł z powrotem, robiąc dobrą minę do 

złej, a przynajmniej bardzo męczącej, gry.
– Posłuchaj, przyjacielu, mam do ciebie prośbę – Erasmus uśmiechnął 

się  blado, kiedy sierżant zniknął w oddali. – Chciałbym, żebyś to dla mnie 
przechował. – Wskazał na kanciaste zawiniątko.

Rolf odgarnął czerwoną tkaninę.
– Przecież to jest kamień.
– Tak. Kamień z murów Illii.
– Na demona ci kamień? Czy na twojej wyspie brakuje budulca?
– To na pamiątkę – odparł Erasmus, chociaż przeczuwał, że skręcił 

w złą uliczkę. Filozofia życiowa Rolfa miała bardzo konkretne podejście do 
 kolekcjonowania pamiątek z miejsc, które odwiedzał – zbierał wszystko, co 
można było w najbliższym czasie wymienić na jadło, wino oraz towarzystwo 
kobiet skromnych w ubiorze, ale już niekoniecznie w obyczajach.

– No wiesz, kiedy na stare lata wyciągnę zmęczone kości przy cieple 
 domowego ogniska… – bąknął, ponownie zderzając się z realiami świata 
 Rolfa. Starość była tam zjawiskiem, które zdarzało się wyłącznie innym –  
na ogół starcom, a ci, o ile nie byli czarnoksiężnikami, nie mieścili się w wąskim 
 spektrum zainteresowań barbarzyńcy.

– Szalony z ciebie człowiek, Hellito.
– Możliwe.
– Ale czemu ja mam zabierać ten gruz, skoro to ty chcesz na niego patrzeć, 

kiedy już będziesz stary i zniedołężniały?
Erasmus westchnął ciężko, jakby już czuł pierwsze pachnące reumatyzmem 

powiewy jesieni życia.
– Przede mną długa droga, a czuję w kościach, że bogowie ostatnio przestali 

mi sprzyjać. Zdaje się, że przypadkiem wyłupiłem oko z posągu Jednookiego Io.
– Takie rzeczy się zdarzają. – Rolf pokiwał głową z miną znawcy tematu. – 

Jestem pewien, że ten cały Jednooki Io nie będzie się gniewał. Zresztą jakby takie 
coś było zabronione, to po co by robili te oczy ze szlachetnych kamieni?

– Kapłani też niezbyt mnie lubią. A oni mają chyba chody u bogów.
– Walczyłeś dzielnie, więc Trygg na pewno będzie ci sprzyjał. Trygg plwa na 

kapłanów i ich tchórzliwą krew.
– Hm… To miło z jego strony. – Erasmus wzruszył ramionami, choć nie 
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wyglądał na podniesionego na duchu opieką obłąkanego olbrzyma brodzącego 
po pas we krwi przelanej przez swych wyznawców. – Ale Trygg nie zna się chyba 
specjalnie na żegludze, prawda?

***

„Chata” Rolfa nie bez powodu została tutaj okraszona cudzysłowem. 
W rzeczywistości był to pałac dorównujący rozmiarem samemu  Uniwersytetowi 
Wielkobohaterskiemu imienia Kelta Niezwyciężonego. Marmurowe bloki  
budowniczowie hojnie wysadzili perłami i diamentami, złoto niemal wylewało 
się ze ścian, ogromne rzeźby przedstawiające okrutnego Trygga  przyozdobiono 
rubinami i szafirami. Wszędzie krzątały się służące, na widok których pan 
Rorty raz za razem szeptał sobie pod nosem imię żony. Mogli spodziewać się, 
że sławiony w pieśniach bohater wykorzystywał później zdobyte skarby, na 
przykład budował za nie pałac, który w dziwaczny sposób korespondował 
z resztą, dość skromnego, handlowego miasteczka. Cilgeran, szkolący się na 
 eksperta w historii i teorii bohaterstwa ogólnego, sądził, że na zasobność  
Rolfowej sakwy duży wpływ miał też jego epizod w roli faraona Nagary. Ale, 
jak powszechnie wiadomo, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.  Siedzieli 
teraz w bogato wystrojonej sali, przy stole, na którym można by było grać 
w szachy figurami ludzkich rozmiarów. Cilgeranowi i Pragmaticbuckowi nieco 
przeszkadzało bliskie towarzystwo tygrysów w perłowych obrożach. Nie do 
końca podzielali zdanie Rolfa, że to „dobre i pocieszne kicie”. Służący szeptał coś 
wielkoludowi na ucho.

– Jak to nigdzie nie ma? – Wzburzył się barbarzyńca. – To niemożliwe, 
przecież musi być w którejś komnacie z pamiątkami wojennymi!

Sługa nie zdążył odpowiedzieć, bo nagle wszyscy usłyszeli donośne „HOP!” 
rozlegające się w okolicach okna. Szybko do niego doskoczyli i oto, co  ujrzeli: 
Eira Samotny Krzyk Sokoła brawurowo upadł na rozłożoną na ostatnim 
piętrze markizę, odbił się niczym kauczukowa piłeczka, zeskoczył na ziemię 
i pognał ku wierzejom. Dalsze wydarzenia przypominały w ogólnych zarysach 
efekt, jaki uzyskuje się poprzez omyłkowe najechanie odkurzaczem na kota.  
Rolf chwycił pod pachy Cilgerana i Rorty’ego, po czym wyskoczył przez okno – 
jako że przewyższał je rozmiarami, wraz z nim wyskoczyły solidne  fragmenty 
ściany. Markiza nie wytrzymała starcia z ciężarem herosa, który przebił 
 zadaszenie na wylot i wylądował, wznosząc wokół siebie tumany kurzu.  
Pan Rorty nie był już pewien, gdzie kończy, a gdzie zaczyna się jego niziołkowy 
zadek,  Cilgeran miał wrażenie, iż mózg wylewa mu się uszami. Arwryjczyk nie 
osiągnął prędkości światła – osiągnął prędkość ojca wychodzącego na chwilę 
po mleko.  Uniwersyteckim wysłannikom zdawało się, że z każdym przebytym 
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metrem skóra coraz bardziej oddala się od mięśni.
– Ni-ni-nig-g-dy-y wię-ę-ę-c-ej wy-wy-wy-m-m-m-i-i-i-a-a-any bi-bi-bi-la-la-te-

te-te-ra-ra-ra-l-n-nej – wystękał przez zaciśnięte zęby Cilgeran. Miał wrażenie,  
że ta sztuka kosztowała go kilka z nich.

Eira, który w pierwszej nanosekundzie był maleńkim czerwonym 
 punkcikiem na horyzoncie, w dziesiątej poczuł już ciężar Rolfowego kolana, 
którym wojownik przygwoździł go do ziemi. Gdy nacisk zelżał, słynny złodziej 
zdołał przekręcić się i spojrzeć w zimną jak stal twarz herosa.

– Echem… chyba muszę się do czegoś przyznać – powiedział, uśmiechając 
się jak przerażone dziecko liczące na to, że mama jednak nie zdążyła 
na wywiadówkę.

***

Towarzyszenie Rolfowi miało swoje blaski i cienie. Mądry złodziej,  
a za  takiego miał się Eira Samotny Krzyk Sokoła, powinien zaś wiedzieć, kiedy 
trzymać się cienia, a kiedy można zaryzykować nieco blasku. Z Rolfem sprawa 
była dość prosta. W jego cieniu należało się kryć zawsze, kiedy narażał ich obu 
na niechybną śmierć, czyli przez mniej więcej dziewięćdziesiąt procent czasu. 
Ale zdarzały się też chwile blasku. Trzeba jednak doprecyzować, że nie chodziło 
o pierwszą z brzegu, byle jaką jasność. W burzliwym życiu u boku Rolfa aż nazbyt 
łatwo było o bluźniercze światło przeklętych klejnotów, pochodni wykonanych 
z czyichś kości albo o dobywającą się nie wiadomo skąd niepokojącą poświatę 
okalającą ołtarze starożytnych, pogańskich i zdecydowanie przerażających 
bogów. Chodziło raczej o ciepły, gościnny płomień ogniska, świecy bądź latarni 
– byle nie przeklętej – taki, który towarzyszy ludziom, którzy chętnie podzielą 
się jadłem i trunkiem z legendarnym herosem, a w zamian oczekują tylko 
zapierającej dech w piersiach opowieści o jego czynach.

Scenariusz na ogół był śmiesznie prosty – wchodziło się do dowolnej 
 karczmy, oberży, tawerny czy wyszynku i nie mijała chwila, a ktoś wołał  
„hej, czy to nie Rolf Barbarzyńca?”. Potem leciało już z górki – ludzie sami 
wciskali im kufle i przepychali na sam środek, a Eira już zaczynał pleść historie. 
Nie musiał nawet zmyślać. To znaczy owszem, zmyślał jak najęty, ale po prostu 
nie było to  konieczne. Znając pracowitość Rolfa, jakikolwiek bohaterski czyn 
Eira by wymyślił, barbarzyńca prawdopodobnie dokonał go już kilkukrotnie, 
i to w różnych zakątkach świata.

Tak było zawsze. A przynajmniej zazwyczaj. Każdy w miarę rozgarnięty 
statystyk wie jednak, że pomiędzy „zawsze” a „zazwyczaj” jest jeszcze całkiem 
spora przestrzeń zdarzeń. Traf chciał, że statystyka postanowiła być szczególnie 
złośliwa w wyjątkowo paskudną noc.
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Wiatr chłostał niemiłosiernie lodowatymi strugami deszczu. Eira usiłował 
jakoś osłonić się opończą, która widziała zdecydowanie zbyt wiele przygód, 
choć po prawdzie to w towarzystwie Rolfa nawet jedna przygoda to za dużo 
dla zwykłej odzieży. Nastrój złodziejowi dodatkowo psuło to, że Arwryjczykowi 
ta podła pogoda zdawała się zupełnie nie przeszkadzać. Kłujące, zimne strugi 
spływały po niewzruszonym obliczu jak po spiżowym posągu.

Tylko te jaśniejące w oddali okna karczmy stanowiły pocieszenie.  
Choć z drugiej strony była to ughańska karczma, a w Ugh mieli osobliwe 
podejście chociażby do savoir vivre’u. No bo kto to widział okradać złodzieja? 
Tyle że to przeklęte miasto rozciągało się wszędzie wokół, a deszcz nie wyglądał, 
jakby zamierzał przestać zatruwać Eirze życie, także wybór był niewielki.

Pchnął drzwi karczmy, przepuszczając Rolfa przodem – w końcu to on był 
biletem do darmowej uczty. Nawet ughanie lubili historie o bohaterach.

Ale czyżby nie dziś?
Gdy tylko Eira wcisnął się pod ramieniem Rolfa do zatłoczonego wnętrza, 

uderzył go jawny brak zainteresowania gościem, którego każdy imponująco 
wyrzeźbiony mięsień obiecywał wypieki na twarzy.

 – Przepraszam. – Złodziej pociągnął za rękaw najbliższego jegomościa. –  
Przyjacielu, czy nie zauważyłeś…

– Ćśś… – przerwał mu ostro tamten. – Nie przeszkadzaj. Słuchamy opowieści 
o zdobyciu Illii. Przybył do nas prawdziwy heros.

– Co? Kto? Jak? – Eira bełkotał kolejne pytania, ale odpowiedziało mu tylko 
gremialne syknięcie, niosące delikatną sugestię, że jeśli się nie uspokoi, to ktoś 
może mu w tym dopomóc.

– Mężczyźni i kobiety. Dzieci i starcy. Każdy Illianin drżał na dźwięk mego 
imienia. – W głębi sali faktycznie ktoś opowiadał historię o bohaterskich  
wyczynach. I pewnie raczył się darmowym piwem i mięsiwem. Drań!

W międzyczasie szanse Eiry na posiłek i napitek spadły jeszcze bardziej. 
W całym tym zamieszaniu, jakimś cudem, udało mu się zgubić Rolfa. Szybko  
jednak wypatrzył ponad tłumem czarną grzywę. Barbarzyńca przeciskał się 
przez zgromadzonych, chociaż technika owego przeciskania należała do dość  
niestandardowych. Tłuszcza po prostu instynktownie rozstępowała się 
przed nim, a gdy już przeszedł – zlewała z powrotem w zwartą masę ludzką, 
niemożliwą do przebicia dla zwykłego włamywacza, w dodatku zziębniętego 
i głodnego.

– Ale kiedy już wtargnęliśmy do twierdzy, jeden z tych drani odkrył mój sekret 
– kontynuował swoją opowieść nieznany złodziej darmowych poczęstunków. – 
Mój słaby punkt, że wystarczy trafić mnie w głowę, serce, nerki…

– Albo zadać dostatecznie dużo pozornie niegroźnych ran, abyś umarł 
z upływu krwi – wtrącił się Rolf.
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Zapadła martwa cisza. Wszyscy wstrzymali oddech, przeczuwając 
 niespodziewany i zupełnie darmowy zwrot akcji w opowieści.

– Rolf, stary druhu! Jak dobrze cię widzieć.
– Myślałem, że poległeś w Illii, Chazillesie!
– Miałem tylko przejściowe trudności. Zwątpiłem w swą moc. Ale potem 

okazało się, że generał Erasmus wpadł w niezłe tarapaty. Słyszałeś na  pewno. 
Wracał na swoją wyspę dziesięć lat. Dziesięć lat! A to zaledwie kilka dni drogi 
przy sprzyjających wiatrach. I wszyscy, co z nim byli, poginęli. A ja przecież 
miałem wracać z nim! Czyli bogowie jednak nie chcą, żebym umarł.  Przynajmniej 
tak mówił tatko. No i wspomniał, że skoro już wracam na szlak, to żebym nie 
zapomniał przysłać do domu jeszcze trochę łupów.

Tłum w karczmie wyraźnie się ożywił.
– To Rolf Barbarzyńca – przez zgromadzonych przetoczyła się fala szeptów.
– On też tam był, prawda? – wtórowały im inne.
– Czy tam był! Ponoć własnoręcznie wyrwał wrota twierdzy. A były tak 

potężne, że do otwierania ich zaprzęgano tuzin słoni!
Eira zaczął popadać w lekką panikę. Ktoś tu próbował wysiudać go 

z  interesu! Tymczasem ekscytacja tłumu rosła powoli do poziomu zagrażającego 
porządkowi społecznemu.

– Aż żal, że i mnie tam nie było – mówili do siebie goście z wypiekami 
na  twarzach.

– Jakby tak poczuć samemu choć okruszek takiej legendy. Każde pieniądze 
bym dał, żeby doświadczyć czegoś takiego.

Nagle wykolejony wózek przedsiębiorczości Eiry złapał równowagę 
i  nieoczekiwanie wskoczył na zupełnie nowe tory.

– Możliwe, że będę mógł panu pomóc. – Złodziej zagadnął jegomościa,  
który tak szczodrze szastał „każdymi pieniędzmi”. – A co by pan szanowny 
powiedział na autentyczny kamień, który ten tam Rolf własnoręcznie wyrwał 
z murów Illii?

Kilka par oczu zalśniło chciwie. Eira dobrze wiedział, gdzie jakiś czas temu 
jego towarzysz schował zwykły kawał starego piaskowca.

I tak następnego ranka Rolf zubożał o kilka funtów gruzu, a Samotny  Krzyk 
Sokoła stał się całkiem zamożnym Krzykiem Sokoła. Zwłaszcza że znalazło się 
jeszcze więcej chętnych, żeby dać każde pieniądze za autentyczny fragment 
murów Illii i w ciągu kilku następnych dni Eira sprzedał jeszcze kilka kamieni. 
To nic, że Rolf miał tylko jeden.

***

– Powinienem Cię zabić, Wędrowny Gilu Mastodonta – rzekł głucho Rolf.
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– Samotny Krzyku… zresztą nieważne – skwitował Eira, przyzwyczajony,  
że próby nauczenia Rolfa tego przydomka były równie skuteczne,  
jak  przekonywanie rekina żarłacza do niezwykłych walorów smakowych tofu. 
– Wydawało mi się, że kwestię zabicia mnie już dawno temu przepracowaliśmy 
– dodał, wciąż otrzepując sfatygowaną ucieczką szatę – ja jestem złodziejem 
i łotrzykiem, ty wojownikiem i herosem, każdy ma w tej bajce jakąś funkcję i nie 
ma co przesadzać z dramaturgią. Poza tym, kto wtedy pomógłby wam odnaleźć 
tego gościa, któremu lata temu wcisnąłem ten kamień? – Zakończył spokojnie. 

Rolf skinął lekko głową, trafiały do niego nacechowane praktycznie  
argumenty. Cilgeran i Rorty zbyt zajęci byli podziwianiem tętniącego życiem 
miasta Ugh. Mówiło się o nim, że wkraczający tu turysta może pożegnać się 
z oszczędnościami, nieruchomościami czy planami na przyszłość – i w wielu 
przypadkach była to prawda. Miasto mieniło się feerią barw, stragany i sklepy 
wyrastały przed nimi niby grzyby po deszczu, okiennice karczm i zamtuzów 
mrugały ku wędrowcom uwodzicielsko.

– Najlepiej będzie rozpocząć tam, gdzie wszystko się zaczęło – stwierdził Eira 
– czyli musimy iść do Zatrutej Ryby.

Karczma okazała się jedną z tych mniej atrakcyjnych – wyglądała, jakby 
od czasu opowieści Rolfa i Eiry nikt, przez całe lata, nic w niej nie zmieniał.  
Poza dodatkowymi dekoracjami, takimi jak gęste pajęczyny, wszechobecny kurz 
czy unoszący się zapach stęchlizny. Pod sufitem zawieszona była rybacka sieć, 
na zwisających z niej haczykach smutno kołysały się rybie szkielety, a dokładniej 
to, czego nie zdołał w nich rozkruszyć ząb czasu. Barmanem nadal był tu Egar, 
teraz nazywany Siwym Egarem.

– No jasne, że pamiętam, jak żeś tu sprzedawał te swoje kamyki, Samotny 
Krzyku Sokoła – powiedział, wycierając kufel. – Twój pierwszy klient nadal tu 
jest – wskazał owiniętą w szmatę dłonią na ciemny kąt sali – Hilas Lekka Ręka 
stracił cały majątek na te niby legendarne bibeloty. Teraz zostało mu tylko to. – 
Spojrzał smętnie w dno szklanicy.

Siedzący przy zabrudzonym stoliku mężczyzna z całą pewnością oglądał 
w swoim życiu wiele takich den. Rolf stanowczym ruchem podniósł jego 
głowę z blatu. Natychmiast wydostał się z niej pozbawiony jakiegokolwiek 
 kontekstu bełkot:

– I wtedy pilymy w tym lesie, a potem sralymy, rzygalymy… a to pifo take 
ciepue byo…

Wylane mu przez pana Rorty’ego, wprost na głowę, wiadro zimnej wody 
sprawiło, że oczy, choć nadal przekrwione i umęczone, zdawały się od czasu do 
czasu osadzać na jakimś punkcie odniesienia.

– S… so? – Lekka Ręka zadał dość uniwersalne pytanie.
– Kamień. Kamień z murów Illii. Sprzedał ci go ten człowiek – mówiąc to,  
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Rolf wskazał na Eirę
– Nadal go masz?
– Ne… bek! Fystko… fystko… hik! Pouszło… – pijak nie dokończył,  

ale  bohaterowie bez trudu odgadli sami.
– Co z nim zrobiłeś?! – ryknął Rolf, łapiąc ledwo świadomego nieszczęśnika 

za gardło.
– Iiiik!
Wojownik nieco rozluźnił chwyt.
– Bałyła... Bałyła khupił... – wymamrotał zbolałym głosem Lekka Ręka.
– Baryła? Ten kupiec zmieniający co chwilę asortyment? – Niepewnie 

skojarzył Eira.
– Tayest – potwierdził Hilas i na powrót osunął się na blat. Panu 

 Pragmaticbuckowi sumienie nie dałoby spokoju, gdyby przed wyjściem 
nie położył na stoliku Hilasa kilku miedziaków. Choć i tak zaraz zgarnął je 
Eira  Samotny Krzyk Sokoła, czego szczęśliwie nie zauważył ani niziołek,  
ani jego  sumienie.

Baryła w pełni zasługiwał na swój pseudonim. Brzuch wielki, niczym 
wynurzający się z morskich toni wieloryb, bohaterowie dostrzegli zaledwie 
przekraczając teren targowiska. Zdawał się rozsadzać krajobraz, ustawiać 
przechodniów i innych kupców pod samą ścianą pejzażu. Nie to jednak  
najbardziej zainteresowało Cilgerana i Rory’ego. Doktorant i student nie  mogli 
oderwać oczu od zbroi. Były ich tu dziesiątki, ponieważ Baryła, w związku 
ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, przebranżowił się na handel 
odzieżą sportową.

– Niesamowite – wyszeptał nabożnie Cilgeran – ma pan tu nawet napierśnik 
Roberta Lagi!

– A jak – odparł dumnie handlarz – i nie tylko ten kandelabryjski, 
 reprezentacyjny. Mam też klubowy z Armii Bastiońskiej i wcześniejszy,  
z Legionu Monabijskiego, ten jest w promocji!

– A to jest – zapiszczał wniebowzięty pan Rorty – ćwiekowana zbroja 
 Szybkiego Żółwia z Parbergu! Ojej, to chyba kolczuga Karakana z Rosarlandu… 
hę?! – wykrzyknął zdziwiony niziołek, gdy jego palec przebił na wylot splatane 
metalowe kółka, dziwnie podobne w dotyku do papierowej masy.

– Nie ma zmartwienia – Baryła poklepał Rorty’ego po plecach – kilka  kropelek 
kleju i będzie jak nowa, poza tym teraz i tak już musisz ją kupić, maluchu.  
W dodatku trochę ci na niej opuszczę!

„Trochę” oznaczało mniej więcej tyle, że pan Pragmaticbuck musiał pożyczyć 
od Cilgerana całość jego stypendium doktoranckiego, większość  drobnych, 
jakie akurat miał przy sobie Rolf (będących dla przeciętnego człowieka 
równowartością fortuny znalezionej w garnku na końcu tęczy), a także portfel, 
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który Eira w międzyczasie podwędził dla sportu niewinnemu przechodniowi. 
Jeśli zaś chodzi o illiiański kamień – znów nie mieli szczęścia.

– No, miałem przez chwilę taką bryłkę – przyznał Baryła – ale opyliłem ją 
Kasowi Novie, on teraz prowadzi „Złotą Racicę” przy Alei Uciech.

Cóż było robić? Smętnie, lecz wciąż z nadzieją, ruszyli dalej.
Cilgeran niezbyt rozumiał, w jaki sposób Aleja Uciech zasłużyła na swoją 

nazwę. Nigdzie, ale to nigdzie nie dostrzegał bibliotek, księgarni czy choćby 
stoiska z używanymi książkami. Wszędzie za to widoczna była bieda –  
w szklanych drzwiach prężyły się prawie nagie kobiety, najwidoczniej prosząc 
przechodniów o wsparcie. Gdy doktorant chciał jednej oddać ostatnie  miedziaki, 
Rolf powstrzymał go, mówiąc, że to nie wystarczy. Najwidoczniej nawet  ubóstwo 
miało swoją cenę. Prawdziwy szok przeżył jednak Cilgeran po  przekroczeniu 
drzwi Złotej Racicy. W środku roiło się od sukubów – demonic, niezwykle 
zmysłowych wysłanniczek diabła, które nawiedzają mężczyzn we snach.  
Na tym właśnie polegał geniusz Kasa Novy – po cóż czekać aż sukub 
łaskawie zechce cię nawiedzić? Tym bardziej, że zawsze istnieje możliwość,  
że akurat będzie to bezsenna noc, lub taka, która szybko się kończy, bo  akurat 
 rozpoczynasz pracę na trzeciej zmianie. Nova spędził wiele lat, poszukując 
sukubów we wszystkich możliwych zakątkach globu, dał im stałe zatrudnienie, 
pewność pracy, opiekę lekarską, trzynastą pensję i dodatki wypłacane w ramach 
świąt. Te odpłacały mu się z nawiązką. Nigdy nie brakowało klientów chętnych 
na choćby krótką drzemkę.

– Nigdy jeszcze nie spotkałem żadnego sukuba – powiedział zachwycony 
własnym szczęściem Cilgeran do demonicy siedzącej na blacie recepcji, wesoło 
machającej racicami.

– Ja nigdy nie spotkałam takiego młodzieńca, o gładkolicy – odrzekła 
ponętnie diablica, a Cilgeran z namysłem podrapał się po naznaczonym 
trądzikiem  policzku.

– Mam do pani tyle pytań, czytałem o was w Bestiariuszu Cidiego 
 Projektosa, w Opisaniu monstrów De Perewera, słuchałem też wystąpienia 
doktora Mapa na konferencji poświęconej koszmarom sennym! – paplał  
zafascynowany  doktorant.

– Możemy iść na górę, tam opowiem ci więcej… – zaczęła wysłanniczka 
piekieł, lecz nie dokończyła, bo oto pan Rorty, wiedząc, że doświadczenie życiowe 
Cilgerana nigdy nie przekroczyło granic uniwersytetu, wkroczył pomiędzy  
swego druha a sukuba i rzekł:

– Nie, nie, droga pani, mój rachityczny przyjaciel jest dziś… w zasadzie to 
zawsze… niedysponowany. Chcemy tylko porozmawiać z panem Kasem Novą!

– Nie ma go – odparła rozczarowana przepadnięciem szansy na zarobek  
demonka – i jeszcze długo go nie będzie, wyruszył na poszukiwanie nowych 
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pracownic aż na kres kontynentu.
– No i koniec, możemy się pożegnać z kamieniem z Illii! – zajęczał niziołek.
– Kamień z Illii? Chodzi wam o taką pamiątkę z tej Wielkiej Wojny? – spytała 

zainteresowana diablica.
– Tak, tak, dokładnie o taki nam chodzi! – zakrzyknęli chórem.
– Kas miał taki kamień… – powiedziała powoli.
– I? Co się z nim stało? Mówże, kobieto!
Znacząco potarła palcami u dłoni. No tak, jakoś musiała zrekompensować 

sobie brak zarobku. Eira bez słowa położył przed nią garść złotych monet.  
Rolf nawet nie poczuł, gdy złodziej wyciągał mu je z sakwy.

– Oddał kamyk Cykadzie.
Wędzony Skrzek… ekhm, Samotny Krzyk Sokoła struchlał. Cykada. Każdy, 

kto obracał się w półświatku, podświatku i nadświatku przestępczym Ugh, znał 
to imię. Cykada trząsł ughańskim podziemiem. Gdy ktoś kończył w tym mieście 
na dnie rzeki – Cykada wiedział, kto i dlaczego. Gdy słyszałeś, jak szepczą ci 
w ucho „pozdrowienia od Cykady”, wiedziałeś, że nie musisz się już przejmować 
tym, co przyniesie kolejny dzień. Bo na pewno go nie będzie. Rolf również 
słyszał wszystkie te opowieści, ale dla niego znaczyły one mniej więcej tyle,  
ile informacja, że w kuchni zalęgło się kilka muszek owocówek. Nie zastanawiając 
się wiele, ruszył ku dokom. Reszta podążyła za nim.

Doki przepełnione były słonym powietrzem i zapachem wątpliwej świeżości 
ryb. Wszędzie krzątali się ludzie zajęci… zajęci… no, zajęci tym, czym  zazwyczaj 
zajęci są ludzie pracujący w dokach. Statek Cykady, Blizna Łotra,  zacumowany 
był na samym skraju portu. Mógł robić wrażenie – zza burty wyglądały 
ogromne działa armat, po pokładzie krzątali się zbudowani z samych mięśni 
marynarze, na dziobie umocowana została wielka rzeźba krakena. Na pokład 
wprowadzili ich ochroniarze Cykady – dwugłowe ogry, każda z czterech par 
oczu przyglądała się bohaterom złowrogo. Cykada znajdował się pod pokładem, 
nadzorował układanie skrzyń w czymś na kształt ogromnego magazynu.  
Był to niski,  niesamowicie chudy człowiek o oczach niczym owad. Oczywiście 
doskonale wiedział, kim jest Rolf Barbarzyńca.

– Witaj, o Potężny! Niech będzie pozdrowiona twoja matka! – powiedział tak 
uroczyście, jak i fałszywie, szeroko rozkładając ramiona.

Tego dla Arwryjczyka było już za wiele.
Nikt nie wie, co dokładnie tego dnia stało się w ughańskich dokach. Blizna 

Łotra stała się czymś w rodzaju miejskiej legendy. Ludzie mówili, że  drewniany 
kraken wzleciał ku niebu, a następnie rozprysł się na miliony kawałków.  
Niektórzy wspominali też o wyrwanym maszcie, który, wirując niczym  diabelski 
młyn, spustoszył cały port – chodzą słuchy, że nie zatrzymał się do dziś. Podobno 
większe i mniejsze skrzynie wylatywały przez pokład niby fajerwerki o północy 
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w Nowy Rok. Wielkie zdziwienie wzbudził półtonowy fortepian, który przeleciał 
przez kadłub, zatapiając sąsiadujące z Blizną Łotra okręty. Najdziwniejsze 
 jednak było…

Ze względu na drastyczność dalszego opisu, zmuszeni jesteśmy zastąpić go 
pożyteczną i rozwijającą definicją słownikową:

„Mantykora zawadiacka – szkoda słów na cholerę. Brzydkie toto, niegroźne 
i śmierdzące. Można podlewać, ale po co, to ni pierona nie wiem”.

Cidi Projektos, Bestiariusz, s. 171.

Stali na brzegu. Eira gorączkowo wyjaśniał coś Rolfowi na ucho.
– Acha – mruknął wojownik – czyli jemu nie chodziło o to, że moja  matka była…
Kolejne szepty wprost w barbarzyńskie ucho.
– No dobrze, dobrze. Każdy może się pomylić – orzekł wielkolud,  

ale  nieprzekonany wyszeptał jeszcze pod nosem – A właśnie, że jego matka…
Zdruzgotany Cykada, zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, obserwował, 

jak ostatnie resztki Blizny Łotra zapadają się w morską toń. Cilgeran ostrożnie 
dotknął jego ramienia.

– Eee… przepraszamy pana, ale właściwie chcieliśmy tylko zapytać o kamień 
z Illii…

– Kamień z Illii? – zapytał słabym głosem rzezimieszek. – KAMIEŃ Z  ILLII?! 
A myśleliście, że co to było?! – Wskazał palcem miejsce, gdzie jeszcze do 
 niedawna cumowała Blizna Łotra. – Sądzicie, że to był jakiś tam straganowy 
handel?! To była cała machina eksportowa!

– Co, nie rozumiem? – Doktorant był wyraźnie zdezorientowany.
– Jakiś człowiek sprzedał kilka kamyków w Zatrutej Rybie – powiedział wciąż 

roztrzęsiony Cykada – opowiedział mi o tym Kas Nova, pomyślałem, że można 
na tym zarobić. Zwoziliśmy gruz z kamieniołomów, rozbijaliśmy go na drobne 
kawałeczki i sprzedawaliśmy jako „kamienie z murów Illii”. Ludzie uwielbiają 
takie pamiątki…

Eira poczuł, że w przeszłości uciekło mu coś bardzo istotnego. I nie chodziło 
tu wcale o poszanowanie prawa do posiadania przez innego człowieka.

– Szybko zaczęliśmy poszerzać rynek o inne krainy – kontynuował Cykada – 
aż zjawił się ten olbrzym i zniszczył wszystko!!!!! – Pięć wykrzykników dobitnie 
świadczyło o nienajlepszej kondycji psychicznej przestępcy.

– Przecież powiedziałem, że mogłem się pomylić – nadąsał się Rolf.
– A… ten kamień, który miał pan od Kasa Novy? Nadal go pan ma? – Cilgeran 

nie tracił nadziei.
– Wszystko! Wszystko przepadło! – zaszlochał Cykada. – Przenosiliśmy firmę 

na Wyspy Knajackie, wszystko było na pokładzie – upadł na kolana, a wokół 
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niego rozrastała się kałuża łez.
Szli przez zdewastowany port. Nikt nie miał zbytniej ochoty na rozmowę. 

W końcu głos zabrał pan Rorty:
– Nikt nam przynajmniej nie powie, że nie próbowaliśmy. Moim zdaniem… 

auuu! – Zawył z bólu, gdy jego bosa stopa natrafiła na coś ostrego. Podniósł  
kamyk przewiązany wstążką, na której widniało: „Kamień z murów Illii. Spraw 
sobie kawałek historii!”. Najwidoczniej był to jeden z tych znajdujących się 
w skrzyniach rzucanych przez Rolfa na prawo i lewo. Niziołek i doktorant 
 spojrzeli na siebie.

– W sumie – zaczął Pragmaticbuck – czy to ważne, by kamień naprawdę był 
fragmentem murów Illijskiej twierdzy?

– Ważne jest to, by wierzyć, że tak było – dodał radośnie Cilgeran.
Pokrzepieni tą pseudofilozoficzną myślą ruszyli przed siebie. Kamień  

bezpiecznie spoczywał w kieszeni niziołkowego surduta.

***

Profesor Erasmus obracał kamień w palcach, gdy doktorant i student 
 opowiadali mu o przeżytych przygodach. W końcu wstał i rzekł, podając im rękę:

– Doskonała robota, panowie, wiedziałem, że można na was liczyć. To co,  
do zobaczenia potem na obiedzie?

– Panie profesorze, a czy pamięta pan o zaświadczeniach? – zapytał Cilgeran.
– Tak, panie Cilgeranie, wszystko wypiszę, nie ma zmartwienia – 

zapewnił starzec.
Gdy zamknęli za sobą drzwi gabinetu, profesor nasłuchiwał, aż ich  kroki 

odpowiednio ucichły. Spojrzał na kamień – dziwne, zapamiętał go jako większy… 
Cóż, pamięć na starość płata figle. Przypomniał mu o spalonych słońcem 
stepach, które przemierzał, podążając ku Illii. Przypomniał o samej  twierdzy 
– jej  architektonicznym pięknie, doskonałości w każdym  wybudowanym 
 milimetrze. Przywrócił wspomnienia potu, przypływu adrenaliny, igrania ze 
śmiercią. Nakierował myśli ku legendzie o pięknej Elleni. Tak, wtedy człowiek 
czuł, że żyje, to były czasy…

A potem wyjął z szuflady biurka mały młoteczek i rozłupał pamiątkę na 
drobne kawałeczki.

W środku nie było niczego. Na blacie biurka pozostały jedynie odłamki 
i proch. A przecież to właśnie w takim kamieniu ukrył skradzione „oko 
 Jednookiego Io”, które tak naprawdę było Kamieniem Bilingwistycznym –  
klejnotem zdolnym do porozumiewania się w każdym możliwym języku.  
Na Uniwersytet Wielkobohaterski, w ramach wymiany akademików, przyjechać 
miał słynny profesor Puk – był on jednak Fukujaninem i nikt z pracowników 
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Łukasz Kucharczyk

(ur. 1990) – za dnia akademik, w nocy pisarz. Ma na swoim koncie monografię 
zatytułowaną Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława Lema i kilkadziesiąt 
artykułów poświęconych polskiej literaturze współczesnej. W 2022 roku zadebiutował 
jako pisarz zbiorem opowiadań fantasy pt. Granty i smoki. Jego opowiadanie  
Ostatni płatek zostało opublikowanie w antologii 24.04.2022, powstałej na pomoc  
dla Ukrainy. Kolejne ukazało się w drugim numerze Krzysztofiznu.

Kacper Kotulak

Okołoolsztynianin z rocznika ‘91, geodeta z głową w kosmosie, trochę naukowiec.  
Organizator, współautor i redaktor dwóch antologii pisanych w hołdzie Iron Maiden pod  
szyldem Iron Tales. Autor pierwszej książki fantastycznonaukowej o hot-dogach  
nominowanej do Wawrzynu – Nagrody Literackiej Warmii i Mazur 2020. Twórca  
postaci Rolfa Barbarzyńcy. Arwryjski heros, stworzony w hołdzie Robertowi E. Howardowi 
zadebiutował w antologii Małe Problemy Wielkich Bohaterów, potem zaś zawitał na krótko 
na łamach Szortalu.

nie znał narzecza tego ludu. Oczywiście rektorat stwierdził, że przeznaczenie 
środków na zatrudnienie tłumacza to zbędne fanaberie. Dlatego też  Cilgeran 
i Rorty zostali wysłani z misją do Ugh. Może powinien był powiedzieć im 
wprost, co kryło się w kamieniu. Obawiał się jednak, że ucierpi na tym jego 
 profesorski autorytet. Wziął na palec nieco kamiennego pyłu – zresztą…  niektóre 
 wspomnienia są więcej warte od najbardziej magicznych klejnotów świata.  
Ta myśl go pokrzepiła, jakoś poradzą sobie bez tłumacza i bez artefaktu. 

– A przed obiadem warto pójść na spacer – pomyślał i poszedł po kamizelkę 
ratunkową. Nigdy nie wiadomo, gdzie czaić się może jakaś kałuża. 
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– Jak niegdyś stwierdził jeden z najsłynniejszych czarodziei, Thameon 
 Streioss, nasza rzeczywistość składa się z trzech elementów: materii, energii 
i  esencji, a jednak to bez tej ostatniej wszystko, co nas otacza, powróciłoby do 
 stanu chaosu. To właśnie esencja sprawia, że materia ma swoje  charakterystyczne 
właściwości, a energia może płynąć. Dzięki esencji możemy mówić o magii 
i tworzyć cuda…

Mistrz-profesor Milder wykładał rozentuzjazmowany, przechadzając 
się w tę i z powrotem po sali wypełnionej rzędami masywnych, antycznych  
biurek z pociemniałego drewna. Zasiadała za nimi zgraja młodziutkich adeptów 
sztuk tajemnych, wywodzących się z wszelakich rozumnych gatunków,  
ze wszystkich stron świata. Uczniowie Wielkiej Akademii Arkanów w Utulno, 
odziani w błękitno-białe szaty z obowiązkowym godłem uczelni, bardzo starali 
się wyglądać na równie zaangażowanych w wykład, co mistrz Milder, ale Krygiff 
Lyndemar dobrze wiedział, że koleżeństwo ziewa i przestaje pilnie skrobać  
eleganckimi piórami, bardziej prostackimi długopisami czy wręcz ołówkami, 
gdy tylko profesor wystarczająco się oddalił.

Młody krasnolud sam miał dość słuchania po raz setny o prawach magii 
Streiossa. No dobra, ten elf opisał dawno temu sprawy, które stanowią dziś 
podstawę wiedzy o magii i jej władzy nad esencją, jest ważny, ale ile razy można 
wałkować ten sam temat?!, dumał zniecierpliwiony, drapiąc się po swojej jasnej, 
mięciutkiej jeszcze bródce, która i tak zawstydzała żałosny zarost otaczających 
go  nastoletnich ludzi. O elfach szkoda gadać, bo ci poniżej linii brwi nie mają ani 
włoska na tych ich śliczniutkich buźkach, a całkowicie włochaci zwierzoczłecy 
także nie znają poczucia dumy z bujnej brody. Szlag! Bardziej zajmuje mnie 
 dumanie o brodach niż wykład. A miało być tak fajnie! Podstawy zaklinania 
przedmiotów i w ogóle, narzekał, chowając kanciastą twarz w dużych dłoniach.

– Panie Lyndemar, czyżby pan przysypiał? – mruknął złowrogo nad uchem 
młodzieńca mistrz Milder.

Kiedy się obejrzał, godna podziwu, kruczoczarna i sięgająca pasa broda 
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 zaklinacza widniała tuż przed jego twarzą. Profesor nie cierpiał nieuwagi  
na swoich zajęciach, więc Krygiff już drżał na myśl o czasie wolnym, 
 zmarnowanym na przepisywanie jakichś bzdetów z podręczników w jego 
 gabinecie, kiedy drzwi do sali się otworzyły i weszło przez nie wybawienie 
w postaci elfki w błękitno-złotej szacie opiekunów adeptów, mistrzyni Dilayni.

– Przepraszam, że przeszkadzam w zajęciach, profesorze, ale właśnie została 
do nas przetransferowana nowa, obiecująca uczennica. Dotychczas pobierała 
naukę indywidualnie u swojego mistrza w dalekich stronach, więc uznałam,  
że dobrze by było, aby czym prędzej wdrożyła się w rygor akademii, podczas 
gdy dziekanat zajmie się formalnościami – wyjaśniła uprzejmie kobieta.

Milder nie należał do przesadnie zorganizowanych czarodziei, więc zaraz 
zapomniał o przewinieniu krasnoludzkiego ucznia i skupił się na intruzie. 
Przez chwilę wydawał się gotów wykłócać o to, czemu Dilayni śmie przerywać 
jego arcyważny wykład na temat tego, co adepci trzeciego roku doskonale już 
wiedzieli, ale filigranowa ciałem, lecz mocna charakterem opiekunka wcale  
nie czekała na jego zgodę, tylko zaprosiła gestem kogoś, kto nadal stał  
na  korytarzu za drzwiami. Krygiff miał wrażenie, jakby próbowała przywołać 
do siebie płochliwe zwierzątko.

– Podejdź proszę, dziecko. Nie wstydź się. Są tutaj twoi przyszli koledzy 
i nauczyciel zaklinania, więc uprzejmie byłoby się przywitać – mówiła łagodnie, 
zachęcająco.

Nieśmiało, ostrożnie, ze zwieszoną głową, małymi kroczkami do sali weszło… 
coś. Ani Lyndemar, ani żaden inny adept, ani chyba nawet  mistrz-profesor przez 
chwilę nie potrafili powiedzieć, z czym mają do  czynienia. Wysokie, chude, 
z szopą czarnych włosów nie mogło być człowiekiem ani  przedstawicielem 
podobnego gatunku, bo miało pysk, kremowe futro i długi ogon z kitą 
 ciemnych kudłów, ciągnący się smętnie po ziemi. Jednakże nie mogło być 
także zwierzoczłekiem. Krasnolud spojrzał dla pewności na swoich kolegów,  
którzy wyglądali w zasadzie jak dwunożne koty, psy, jelenie czy nawet ptaki,  
ale nie przypominali przybyszki.

– Moi drodzy, poznajcie Elurteil. Śmiało, podnieś główkę i się przywitaj – 
kontynuowała Dilayni, wskazując na przybyszkę.

Wreszcie dziwna istota uniosła spojrzenie, ukazując nieziemsko 
 szmaragdowozielone oczy, jakby lśniące nikłym blaskiem, skryte za wielkimi 
okularami o okrągłych szkłach. Kiedy podrapała się pazurzastą dłonią po czole, 
odsłoniła wyrastający spomiędzy futra kamień o podobnie zielonej barwie co 
oczy, i w końcu wszyscy zrozumieli: to zatakarinka.

– Tolha, zu hisie… – zaczęła tamta.
– Skarbie, zrób to w języku imperialnym. W akademii adepci przybywają 

zewsząd, dlatego wszyscy dla ułatwienia porozumiewamy się standardowym 
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imperialnym. Mogłabyś się także nie chować za mną, dziecko – przerwała jej  
opiekunka.

Zestresowana dziewczyna tak się przejęła, że próbując się przesunąć, 
wywinęła orła na rąbku szaty opiekunki i zdumiona elfka musiała pomóc jej 
się pozbierać oraz powstrzymać ją przed paniczną ucieczką z sali. Przyparta do 
muru przybyszka nie miała wyjścia.

– Cześć, ja Elurteil Tarenai, miło poznać – wymamrotała ledwie zrozumiale, 
z dziwacznym akcentem, i znowu opuściła wzrok.

Przez chwilę na sali panowało milczenie, po czym wybuchła salwa śmiechu. 
Nawet Milder się uśmiechnął. Krygiff także zarechotał, ale po chwili poczuł 
się z tym źle, gdy dostrzegł, jak zatakarinka aż drży z hamowanych emocji.  
Zrobiło mu się jej żal, wyrwanej nagle, skądkolwiek przybyła.

– Już, starczy! – zawołała surowo Dilayni, gasząc ubaw jednym ściągnięciem 
brwi. – Elurteil jest tutaj nowa i potrzebuje się zadomowić, więc liczę,  
że okażecie jej szacunek i włączycie ją do swojego grona, bo zgodnie z wolą 
komisji jej zdolności kwalifikują ją na trzeci rok nauki. Słońce, usiądź sobie tutaj, 
by posłuchać wykładu. Przyjdę po ciebie, gdy się skończy, i będę dalej pomagać 
ci się zadomowić.

Opiekunka posadziła adeptkę na wolnym krześle z tyłu sali i zamierzała 
odejść, ale zatrzymał ją ogon owinięty wokół jej ręki. Posiadaczka piątej 
kończyny z rozpaczą zapytała o coś w języku zari, który Lyndemar znał słabo, 
ale chodziło chyba o spotkanie z poprzednim mistrzem.

– Zobaczysz się z nim jeszcze, kochanie, a teraz zostań. Nie dowiesz się,  
czy to miejsce dla ciebie, jeśli choć nie spróbujesz.

Elfka w końcu przekonała dziwną istotę do pozostania na sali, po czym 
sama wyszła. Od razu wśród adeptów rozległ się szmer szeptów, które uciszył 
chrząkający na wzór zepsutej machiny Milder. Lyndemar zdążył usłyszeć 
zarówno słowa zainteresowania, bo w swojej grupie nie mieli żadnego zatakari, 
ale także prześmiewcze komentarze dotyczące tego niezdarnego, brzydkiego 
czegoś o zbyt długich kończynach względem reszty ciała. Z kąta –  okupowanego 
przez wyjątkowo arogancki egzemplarz potomstwa elfiej arystokracji i jego 
klikę przyklaskiwaczy – ziała wręcz jawna wrogość dla „tego przejawu kalania  
dobrego imienia akademii”. Krygiff przeczuwał, że to przestraszone 
„zwierzątko” będzie miało po prostu ciężko, ale dalszą uwagę starał się przenieść 
na słowa mistrza, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał, czemu prawa 
 Streiossa są takie ważne do zrozumienia zasad rządzących zaklinaniem magii 
w  przedmiotach codziennego użytku.

– A właśnie, adepcie Lyndemar. – Milder przypomniał sobie o krasnoludzie. 
– Drugie prawo magii, teraz!

Zdębiały krasnolud spojrzał na wykładowcę.
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– Tak myślałem! Pięć punktów karnych, adepcie Lyndemar, za nieuwagę – 
orzekł władczo mistrz, po czym rozejrzał się za następną ofiarą.

Dostrzegł ją na końcu sali. Inni podążyli za jego wzrokiem, by spojrzeć  
na roztrzepaną zatakarinkę, która patrzyła na nich, ale jakby ich nie widziała, 
bo jej myśli najwidoczniej błądziły nieznanymi reszcie ścieżkami. Ona, zdaje się, 
jest stuknięta, pomyślał Krygiff.

– Tarenai, tak? – zwrócił się do niej czarodziej, wracając na ziemię. – Co nasza 
nowa uczennica powie o prawach Streiossa? Słuchamy.

Istota skuliła się przestraszona.
– A co to ten Streioss? Jakaś potrawa? Może deser? – zapytała z nadzieją.
Znowu wywołała falę śmiechu, a Milder omal nie wyszedł z siebie.
– Co takiego? Streioss był elfem, młoda damo, nie jedzeniem! Wielkim 

 badaczem magii sprzed dwóch tysiącleci! Wszyscy wiedzą, czego dokonał! 
Nawet tacy księ…, to znaczy, zatakari!

Zdenerwowany wykładowca omal nie wypalił z obraźliwym określeniem 
na zatakarinów.

– Ach, ten ktosiek – Elurteil bardzo się ucieszyła, że zrozumiała, o kogo 
chodzi. – Mój mistrz mówił, że był mądry, jak na elfa. Że powiedział, że materia 
i  energia zawsze razem z esencją, że bez esencji to chaos, ale z nią – coś. Magia 
włada esencją, przez to też materią i energią, tylko nie można im kazać przestać 
być sobą. Tak, mistrz mówił, że to był mądry elf, ale zatakari wiedzieli to już 
wcześniej… – rozgadała się na dobre, chociaż mało kto rozumiał, co konkretnie 
miała na myśli.

Mimo to Milder pogładził się po brodzie, w skupieniu przetwarzając  
potok słów.

– W zasadzie ma panna rację, niezmienność materii i energii to w istocie 
 sedno drugiego prawa, ale widzę, że trzeba oduczyć pannę tych bre…, znaczy się, 
przedstawić ogólnie przyjęte ramy wiedzy o magii. Dobrze, to teraz  przejdziemy 
do początków zaklinania…

Adepci westchnęli jednym głosem, spodziewając się kolejnej porcji nudów, 
a Elurteil znowu się skuliła, przepadając myślami w wytworach własnej 
wyobraźni. Czy usłyszała cokolwiek z wywodów profesora – nie mógł stwierdzić 
nikt. Krygiff nie przekonał się jednak, co ją czeka, gdy pozostanie sam na sam 
z nowymi kolegami i koleżankami, bo tuż przed końcem wykładu wróciła 
 mistrzyni Dilayni, by zabrać Elurteil ze sobą. Zamyślony Lyndemar wyszedł 
z sali wykładowej i dopiero po chwili zauważył, że woła do niego jego przyjaciel.

– Co mówiłeś, Salimie?
Śniady, ludzki młodzieniec, Salim Virias, sprawiał wrażenie zirytowanego.
– Mówię, że ten rok zaczął nagle wydawać się bardziej interesujący,  

mój rosły inaczej kolego – powtórzył Salim. – Przecież ten księżycowiec 
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dosłownie spadł z księżyca! Jak toto wygląda i gada! A widziałeś to nawiedzone 
spojrzenie? Świruska jak nic! Jej mistrz pewnie ją tu oddał z troski o własną 
skórę. O, popatrz na to. – Trącił łokciem krasnoluda, by ten się odwrócił. –  
Miramida to księżycowca rozerwie na strzępy tylko za to, że ta brzydula nie 
pasuje do jej wizji akademii.

Promieniejąca pięknem elfka o postawie władczyni istotnie miała minę, 
jakby chciała kogoś zabić, ale to zdarzało się u niej dość często. Gorzej, że nie 
poprzestawała tylko na minach i z jej inicjatywy dręczono już wielu adeptów. 
Sama oczywiście ręce miała czyste.

– Isariya to rozpieszczona, wredna zdzira – podsumował Krygiff. – Na mnie 
też się uwzięła, że jestem krasnoludem, a „przecież krasnoludy nie powinny 
czarować, tylko siedzieć pod ziemią i ryć w skałach”, i doskonale pamiętam 
wszystko, co jej przydupasy mi robiły na pierwszym roku. – Gorzki ton zdradzał, 
że brodacz wspomina upokorzenia, których niegdyś doznał.

Salim dostrzegł, że przyjaciel pogrążył się w mniej przyjemnych myślach.
– Wyluzuj, Krygu, dała ci już przecież spokój. Poza tym teraz masz takich 

świetnych kumpli jak ja, co ochronią twoją brodę przed elfimi kombinacjami. – 
Młodzieniec klepnął krasnoluda przyjacielsko po plecach.

Na krępym, niskim osobniku nie zrobiło to wrażenia, ale pomogło mu pozbyć 
się z głowy myśli zarówno o przeszłych krzywdach, jak i o nowej koleżance.  
Jako że ta nie pojawiła się już na zajęciach aż do końca dnia, zdążył o niej całkiem 
zapomnieć, jak o bardzo nierzeczywistym śnie, i skupić się na nauce.

***
Było już po zmierzchu, gdy Krygiff Lyndemar opuścił – fantazyjny w kształcie 

– główny gmach uczelni i ruszył alejami ku zabudowaniom akademika.  
Dla większego komfortu uczących się adepci byli kwaterowani w jednym  
miejscu. Tacy ludzie czy elfy, jako najliczniejsi, mieli przeznaczone dla siebie 
całe budynki. Ze zwierzoczłekami, ze względu na występowanie ich różnych 
 rodzajów, koligacje klanowe albo inne antagonizmy, sprawa była bardziej 
skomplikowana, więc ich dom został podzielony na małe, oddzielne sekcje. 
Wreszcie, na szarym końcu, już pod murem okalającym teren uczelni, stał sobie 
spory, ale niezbyt rzucający się w oczy obiekt.

To tutaj kwaterowano wszystkich, których z jakiegoś powodu nie dało 
się upchnąć do pozostałych akademików, a więc na przykład nielicznych 
 krasnoludów z magicznym talentem albo zatakari chcących uczyć się  
Utulno. Grupa tych istot z kamieniami na czołach stała obok wejścia, tocząc 
przyjacielską dysputę w zari, a na ich widok Krygiffowi zaczynało coś dzwonić 
w myślach, coś, co powinien pamiętać. Idąc przez pokój wspólny, drapał się po 
głowie, z nadzieją, że sobie przypomni, co to takiego, ale po chwili machnął 
ręką. Wygrała prozaiczna chęć odrobienia pracy domowej i wyspania się przed 
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kolejnym dniem pełnym nauki. Właśnie się wspinał po wytartych, strasznie 
skrzypiących schodach, kiedy się zaczęło.

Najpierw poczuł nagłe i potężne nagromadzenie esencji gdzieś w pobliżu. 
Potem błysnęło, huknęło, a z damskiej łazienki dosłownie wyleciał z  krzykiem 
jeden z tych durni uważających, że kocenie nowych to święty obowiązek 
starszych roczników. Krygiff ledwo powstrzymał śmiech satysfakcji, bo tego  
„wiecznego studenta” nikt nie cierpiał, nawet inni ludzie, a za całokształt 
marnej twórczości dziekanat zesłał go tutaj. Gorzej, że za tym idiotą wylała się 
fala zaklętej wody, zalewając z hukiem pokój wspólny. Spanikowani powodzią 
 adepci zapomnieli o swoich magicznych zdolnościach i bardzo zwyczajnie 
uciekali na schody lub meble, byle wyżej od wzbierającej wody. Kierowany 
esencją żywioł uparł się szczególnie na żartownisia, miotając nim po całym 
pomieszczeniu kolejnymi uderzeniami fal.

– Na bogów! Niech ktoś biegnie po opiekuna, wykładowcę albo i nawet  
rektora! Nas tu normalnie zalewa! – wołał jeden z uczniów.

– A co z Rialtem? Przecież on się zaraz utopi – pytał inny.
– Mała by to była strata – mruknął Lyndemar.
W innej sytuacji ktoś by pewnie go upomniał, że takie komentarze są nie 

na miejscu.
– Mniejsza o niego! Zaraz wszyscy utoniemy! – jęczał jakiś zatakari, unosząc 

się na ławie.
– Uspokój się, księżycowcu! Wystarczy otworzyć drzwi, a woda sobie 

popłynie w siną dal! Żadna magia ich nie blokuje! Noż w mordę, przecież  
wszyscy tu  uczymy się magii! – zawołał, zasłaniając w zażenowaniu twarz.

Panowały panika i chaos, ale ktoś bardziej trzeźwy na umyśle go posłuchał 
i odblokował drzwi, pozwalając wodzie wypłynąć na zewnątrz, nim jej  poziom 
zanadto wzrósł. To jednak nie załatwiało sprawy wylewającego się ciągle 
z łazienki strumienia, usiłującego dorwać uciekającego przed nim Rialta. 
Lyndemar wpadł na pomysł, że to może być jakieś zaklęcie podtrzymywane, 
a jego przerwanie zakończy całą powódź. Z tą myślą zeskoczył z chlupotem  
ze schodów i zaczął brodzić ku wyrwanym drzwiom łazienki. Kilka razy musiał 
uderzyć pociskiem, naprędce utkanym z esencji, w nacierający stamtąd bałwan 
zaczarowanej wody, ale przedarł się do środka.

W damskiej łazience woda leciała ze wszystkich możliwych rur, istotnie 
grożąc zalaniem całego budynku, gdyby na to pozwolić. Pośrodku tego  chaosu, 
w kręgu suchej podłogi, siedziała w kucki ta brzydka zatakarinka, chlipiąc 
cichutko. Nie bełkotała w obłąkaniu inkantacji, nie opętał jej żaden zły duch 
ani też nie czarowała świadomie. Machała tylko palcami, powtarzając w zari 
jakieś słowa, które przypominały Krygiffowi wyliczankę, a nie zaklęcie, mimo to 
opuszczały ją całe fale esencji, podtrzymujące magiczny zamęt.
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– Hej ty! Elurteil, tak? – wołał krasnolud, bijąc się pięściami z napierającą 
wodą. – Hej, pozwól mi podejść! Chcę tylko pogadać!

Podniosła na niego smutne spojrzenie zapłakanych zielonych oczu.
– Zły chłopiec też tak mówił, a potem wepchnął pysk, mój, w muszlę,  

i to klozetową, a nie inną! – jęknęła z pretensjami. – Niech utonie! Zasłużył!
Tak jak się spodziewał, Rialto próbował ją skocić, cholerny dureń. Krygiff 

zmełł w ustach przekleństwo, po czym skupił się na zatakarince.
– Słuchaj, na pewno sobie zasłużył, ale ja to nie on, podobnie jak inni moknący 

za tymi drzwiami. Nie sądzisz, że przesadzasz z tą powodzią? Cholera… –  
Na moment zniknął pod zwałem wody. – Daj mi podejść zanim sam utonę!  
Chcę ci pomóc! Wiem co czujesz, rzucona nagle w to miejsce!

Elurteil rozważała chwilę jego słowa, po czym skinęła głową. Woda rozstąpiła 
się i ociekający wodą krasnolud mógł stanąć przed nią.

– Uff, dziękuję. – Zmęczony usiadł obok niej i przez chwilę z  zainteresowaniem 
obserwował taniec wody. – A więc mów, co ci leży na sercu. To nawet nie jest 
twój pierwszy dzień i już ci tu tak źle? – zagadnął.

Dziewczyna ukryła pysk za kolanami i jakby próbowała zwalczyć w sobie 
chęć do zwierzeń, ale ostatecznie zdołała odpowiedzieć:

– Nie chcę tu być. Mistrz przekonał, u mnie talent, u mnie moc, powinna 
uczyć się w najlepszej szkole magii Światodrzewa, że tam zrobią z Elurteil wielką 
czarodziejkę, nie magiczkę typ wiejski. Nie chcę zawieść mistrza, zgodziłam się, 
potem wszyscy się śmiali i tu nie jest jak w domu, a potem… Potem ten niemiły 
chłopiec bez futra śmiał się, że porzucona, a do łazienki wszedł też i…

– Nie musisz powtarzać, co ci zrobił – powstrzymał ją Krygiff, tak jak 
wcześniej Salim pomógł mu przekierować myśli na inny temat. – Więc masz żal 
do swojego byłego mistrza i czujesz się tu porzucona. Nic dziwnego, że Rialto 
doprowadził do wybuchu emocji swoją durnotą.

– Mistrz jest dobry! Nie porzuciłby! – Elurteil gwałtownie stanęła w obronie 
poprzedniego nauczyciela.

– Nic takiego nie mówię! – Krasnolud wzniósł ręce w geście pokoju. –  
Ale wiem, co czujesz, sam miałem wrażenie bycia zesłanym tutaj. Wiesz,  
ja należę do gatunku miłośników kopania tuneli, walenia w kowadło i skręcania 
mechanizmów. Talent magiczny to u nas rzadkość, a twoja rodzinka albo uważa 
to za błogosławieństwo bogów, albo wręcz przeciwnie. Myślałem, że moi są 
z tej drugiej kategorii, kiedy mnie tu wysłali, ale przemogłem się, otworzyłem 
i powiadam ci, Wielka Akademia Arkanów to niezwykłe miejsce, tylko trzeba je 
poznać. Tu są tysiące lat historii, czary na każdym kroku, możliwość nauczenia 
się prawdziwej magii, a nie jakichś sztuczek, a profesorowie, no, w większości, 
wiedzą, co robią – zapewniał ją, wkładając w swój głos wszelką pasję, jaką 
wzbudzała w nim akademia.



43

Poznajcie Elurteil

Ona słuchała, dumała i pokazała ponownie swój pysk.
– Chyba… Chyba miły krasnolud ma rację – stwierdziła.
– No pewnie, że mam. Jestem tu od trzech lat.
– Powinnam to przerwać, prawda? Tak naprawdę chciałam tego niemiłego 

chłopca tylko zmoczyć. Ale czary trochę zadziałały inaczej – zaśmiała się 
 nerwowo, wskazując na to, co się dzieje poza suchym kręgiem.

– Trochę? – Krygiff rozejrzał się po łazience, która wydawała się teraz  
odbiciem Sfery Wody.

– Troszkę. – Pokazała palcami, jak „troszkę”. – Moje czary lubią zachowywać 
się inaczej. Może mnie stąd wyrzucą i powrót do domu? – zasugerowała 
z nadzieją.

– Jeśli Rialta nie utopisz, to raczej skończy się na naganie od mistrzyni  Dalayni. 
W przeciwnym wypadku nie tylko cię wyrzucą, ale też wtrącą do więzienia 
za morderstwo i na pewno nie wrócisz do domu – zgasił ją  pragmatycznym  
tonem Krygiff.

Elurteil zrobiła wielkie oczy, jakby wcale nie myślała o tym, że ktoś może 
zginąć. Kompletnie straciła głowę, a gdy machała bezładnie rękami, wody 
przybywało jeszcze więcej. Lyndemar złapał ją za dłonie i zmusił, aby przestała 
się ruszać i uspokoiła.

– Po prostu zamknij esencję w sobie. Na pewno potrafisz.
Pod spojrzeniem krasnoluda zamknęła powieki, skupiła się, a wtedy woda 

przestała wirować po łazience i opadła na posadzkę, skąd zaczęła powrót do 
rur, pozostawiając wszystko suche. Niestety, zniszczenia pozostały. W pokoju 
 wspólnym dało się usłyszeć westchnienia ulgi oraz troskliwe słowa  mistrzyni  
Dilayni, która musiała przybyć w międzyczasie. Po chwili elfka zajrzała 
do łazienki.

– Adepcie Lyndemar, chciałabym zauważyć, że to pomieszczenie dla dam, 
ale jestem dumna, że poznał pan Elurteil i ją wsparł w trudnej chwili, więc 
przymknę na to oko – rzekła do krasnoluda. – A co do ciebie, moja droga,  
twój mistrz miał rację. Masz nie lada potencjał do ujarzmienia. Jesteś już naszą 
adeptką, Elurteil, więc niestety muszę cię za ten wyczyn ukarać i prosić, by nie 
było powtórek.

Elurteil smętnie zwiesiła głowę, ale Krygiff czuł, że nie jest już tak  zrozpaczona.
***

Plotka o wieczornej powodzi w „domu osobliwości”, jak czasem zwano  
akademik numer pięć, piorunem obiegła szeregi adeptów Wielkiej Akademii  
Arkanów i Elurteil z miejsca stała się bohaterką gorących plotek, które 
w pierwszej chwili skupiały się na wymyślaniu coraz to bardziej  niedorzecznych 
kar, jakim to zatakarinka miała zostać poddana. Krygiff był w nich prawie 
zupełnie pomijany i nie wiedział, czy chce mu się śmiać, czy płakać, ale samemu 
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wolał trzymać język za zębami. Po co jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę 
wokół „przestraszonego zwierzątka” z szopą na głowie.

Wystarczyło, że Elurteil pokazała się o poranku pod salą do ćwiczeń z magią 
elementarną, by w ich grupie zapanowało nieprzyjemne milczenie. Spojrzenia 
wszystkich skierowały się na dziewczynę oglądającą przez wielkie okulary plan 
akademii. Gdy podeszła, przezornie ustępowano przed nią, jakby była chora. 
Tylko Miramidę musiała omijać, bo elfka ani myślała się odsuwać przed taką 
marną kreaturą, ani też nie zamierzała poświęcać jej swojego cennego czasu.  
Na oko Lyndemara dziwaczka nawet nie zauważyła tego wymownego 
 zachowania nowych kolegów i koleżanek. Coś chyba zaczęło jej świtać, dopiero 
gdy usiedli w sali, a ona miała wokół siebie sporo wolnej przestrzeni.

Mistrz-profesor K’Soth, kotoczłek z miłością do zaklęć ognistych, to jeden 
z najbardziej wyrozumiałych nauczycieli, jakich Lyndemar poznał podczas 
zajęć, ale nawet on zaczynał tracić cierpliwość do nowej uczennicy, gdy ta psuła 
wszystkie zaklęcia magii żywiołów, jakie kazał jej rzucać, by ocenić poziom 
jej wiedzy. Czary Elurteil okazywały się albo za słabe, przez co magia mająca 
zamrażać dawała ledwie przyjemny chłodek, albo tak mocne, że K’Soth musiał 
ratować salę ćwiczebnej przed pożarem. Krygiff widział, że dziewczyna jest 
coraz bardziej przygnębiona, ale zgodził się z Salimem, że nie powinien się 
wtrącać w to, co się z nią dzieje. Albo się ogarnie, albo faktycznie załamie i ją 
wyrzucą, czym pewnie ustanowi jakiś rekord w długości nauki w akademii.

Minęło tak kilka dni i uczniowie w grupie zaczynali się przyzwyczajać,  
że nowa jest beznadziejna, zarówno na ćwiczeniach, kiedy to knociła  wszystkie 
czary, jak i na zajęciach teoretycznych, podczas których zdawała się bujać 
w obłokach, a zapytana odpowiadała łamanym imperialnym. Lyndemar 
pamiętał, co mówiła Dilayni i co widział w łazience, więc zastanawiał się,  
czy ona faktycznie jest szurnięta, czy tylko udaje głupią, aby nie musieć się tu 
uczyć. Jeśli tak bardzo tego nie chce, to czemu sama nie zrezygnuje? Nie ma  
przymusu nauki w akademii.

Wreszcie przyszedł czas na zajęcia praktycznie z magii kreacji. Dla wielu 
adeptów była to okazja, by zakładać się o to, jaki chaos wywoła Elurteil, kiedy 
zabierze się do kształtowania materii. Mistrz Foudain, stary i doświadczony 
profesor, wymyślił pracę w parach do rzucania bardziej skomplikowanego niż 
zwykle zaklęcia. Grupa dość energicznie się podzieliła, wszakże na trzecim roku 
każdy miał już swoich znajomych. Tylko brzydka zatakarinka pozostała sama 
jak palec. Problem w tym, że liczba uczniów w grupie wraz z nią była parzysta.

– Proszę mi powiedzieć, dlaczego wasza nowa koleżanka nie ma pary? – 
zapytał Foudain. – Niech ktoś do niej dołączy, bo nie zamierzam pozwalać na 
żadną trójkę, a jeśli nikt się nie zgłosi, sam kogoś dobiorę.

– Niech sam sobie z nią czaruje! Ona jest szalona! Prawie utopiła Rialta! – 
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jęknął drobny oraz wiecznie zdenerwowany Henri Galemann, stojący obok 
Salima i Krygiffa.

Krasnoludowi znowu zrobiło się żal zatakarinki. Naprawdę przypominała 
mu o jego początkach w progach akademii, gdy też tak stał osamotniony, 
patrząc w beznadziei na innych, licząc na czyjąś litość. Własna przyzwoitość nie 
pozwoliła mu tego zignorować.

– Salimie, czaruj z tą męczybułą Henrim. Idę na ochotnika – oświadczył.
– Zwariowałeś, Krygu?! – Przyjaciel złapał go za ramię. – Widziałeś to, to… 

cokolwiek ona nazywa czarowaniem? Rzucanie zaklęć z jej udziałem może być 
szkodliwe dla zdrowia!

– Jestem krasnoludem, najprędzej to przeżyję. – Krygiff wzruszył ramionami. 
– Poza tym, jeśli nikt się nie zgłosi, to mistrz sam kogoś jej dokooptuje i ten ktoś 
wcale nie będzie chciał pomóc, a ja mam dość tego, że wszyscy traktują ją jak 
przelotne widziadło.

Nim Salim czy Henri zdołali jeszcze coś powiedzieć, Lyndemar zawołał do 
nauczyciela i podszedł do zatakarinki.

– Cześć, pamiętasz mnie?
Skinęła głową.
– A chcesz czarować razem?
Znowu potaknięcie.
– To chodź.
Foudain przygotował stanowiska i każdej z par wręczył miskę jakiegoś 

materiału: pyłu, wiórów czy opiłków metalu. Mieli użyć kombinacji ćwiczonych 
wcześniej zaklęć do stworzenia z materiału obiektu, który nie będzie sztuką 
nowoczesną i pozostanie trwały po zakończeniu inkantacji. Zadanie całkiem 
wymagające dla trzeciorocznych adeptów, wciąż operujących głównie na 
prostej magii, więc pozwolił im nawet używać podręczników. Miramida tylko 
prychnęła, pierwsza zabierając się do dzieła ze swoją najlepszą „psiapsiółką”.

– Dobra, więc jak byś ty się do tego zabrała, Elurteil? – zagaił Lyndemar, 
biorąc do rąk miskę z jakimś sproszkowanym kamieniem.

– Zu? – Wskazała na siebie palcem.
– Tak, zu, zu. Chyba coś jednak potrafisz, nie? Inaczej twój mistrz by cię tu 

nie przywiózł. Poza tym na własne oczy widziałem, co zrobiłaś w babskim kiblu.
Sam ustawił miskę na środku stanowiska i zaczął wertować księgę w  

poszukiwaniu właściwych zaklęć, by spisać je oraz składniki potrzebne do ich 
rzucenia. Zatakarinka przyglądała się temu milcząco, a Krygiff trochę zaczynał 
się niecierpliwić, bo inni już próbowali czarować. Na razie nikomu nie szło, 
nawet pannie aroganckiej, Miramidzie, i to, co tworzyli, było niepodobne do 
 niczego, po czym natychmiast się rozpadało. Zdarzyło się też kilka eksplozji,  
ale jak do tej pory nic, co poruszyłoby mistrza Foudaina.
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– Na władcę skał, Harwira! Pomożesz cokolwiek, czy tylko będziesz dalej się 
gapić? Rusz się, to zadanie grupowe – zirytował się krasnolud.

Potem przypomniał sobie, że dziewczynka pochodzi z jakiegoś zadupia 
księżycowców i uczyła się indywidualnie u swojego mistrza.

– Nie czarowałaś nigdy wspólnie, co? Mów prawdę. – Zmierzył ją wzrokiem.
– Czarowałam. Ale… Moje czary lubią dziwnie działać, naprawdę – 

mruknęła speszona.
– Czary nie mają dziwnie działać, mają robić to, co chcemy, po to uczymy 

się na czarodziei i czarodziejki – przypomniał jej Krygiff, starając się brzmieć 
łagodnie. – Po prostu… skup się na zadaniu, a nie myśl o niebieskich migdałach, 
czy co cię tam zajmuje, gdy patrzysz tępo na wykładach. Idę o zakład,  
że potrafisz stworzyć magię jak trzeba, jeśli się przyłożysz. Dobra, tymczasem 
próba pierwsza, samodzielna – dodał z wyrzutem.

W tak zwanym międzyczasie krasnolud ułożył dookoła miski z pyłem 
składniki zaplanowanych przez siebie zaklęć, których rzucenie, w jego 
 mniemaniu, stworzy trwały, kamienny kielich, zgodny ze wzorem pamiętanym 
z dzieciństwa. Zaczął zbierać moc, szykując się do wymówienia słów.

– Czekaj, miły brodaczu! – zawołała nagle zatakarinka, przez co Lynde-
mar omal nie wywołał niekontrolowanego uwolnienia esencji. Spojrzał na nią  
zirytowany. – Miły brodacz powiedział, że się założy. Zróbmy taki zakład,  
lubię zakłady. Z rodzeństwem je robiliśmy i starsza siostra się złościła,  
tak  uroczo, bo ja często wygrywałam…

Krygiff złapał się za głowę, nie nadążając za jej tokiem rozumowania. 
Jeszcze kątem oka zobaczył przelotny tryumf Miramidy. Ku jego satysfakcji 
 skomplikowana figura elfiej pary po chwili rozpadła się z powrotem na 
kawałeczki metalu.

– Co ty wygadujesz? – odpowiedział Elurteil, która nadal nalegała na zakład. 
– Dobra, dobra, założę się o deser, że nie dasz rady mi pomóc w przemienieniu 
tego piachu w kielich. Może być? – wypalił bez zastanowienia.

Zatakarinka dosłownie oblizała się na myśl o deserze i zaklaskała w  ekscytacji.
– Super! Oj, miły brodacz przekona się, że nie zamierzam przegrać! – 

zapewniła i spojrzała na to, co przygotował Krygiff.
Coś wyraźnie jej w tym nie pasowało, a na pysku wreszcie pojawiło 

się  skupienie.
– Tak sobie myślę, że czary mówione to mało. Trzeba też porysować – 

stwierdziła, sięgając po kawałek dziwnie skrzącej się pod światło kredy z półki 
ze składnikami. – Kręgi kierują, kręgi utrzymują, kręgi dają kontrolę. Może i mi 
dadzą? Chciałabym ten deser. – Znowu się oblizała.

– Skup się, Elurteil! Jakie kręgi narysować? – pytał krasnolud, wertując książkę.
Zatakarinka wyrwała mu ją i rzuciła w kąt.
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– Powiedziałam: taki, co kieruje, taki, co trzyma, taki, co daje kontrolę.
Zaczęła rysować. Krygiff nie miał pojęcia, czy robi to z pamięci, czy na czuja, 

ale rozpoznawał znaczenie znaków czy linii. Kiedy nabrał pewności, co mają 
przedstawiać, wziął drugi kawałek kredy, by jej pomóc. Nikt inny na to nie wpadł 
i wszyscy tylko patrzyli z powątpiewaniem, choć sam mistrz Foudain wydawał 
się zaintrygowany. Trochę to trwało, inne pary przeprowadziły już  przynajmniej 
po jednej próbie, a oni dopiero mieli kręgi, składniki oraz sekwencję zaklęć.  
Lyndemar nie należał do prymusów, ale nie cierpiał zostawać na szarym końcu.

– Oby to zadziałało, zatakarinko. A więc… – Ponownie chciał zacząć 
inkantację, ale pazurzasta dłoń dziewczyny zamknęła mu usta.

– Ja powiem, ja dam moc i poruszę materię. Miły brodacz, ty kontroluj, tak? 
Nie pozwól, by moc Elurteil uciekła i robiła sobie, co chce. Kontroluj – poleciła 
mu, z dziwnym błyskiem zielonych oczu skrytych za szkłami okularów.

Nie garbiła się już, nie mamrotała przestraszona ani nie uciekała  spojrzeniem. 
Teraz promieniowała nie rozpaczą, lecz ekscytacją.

– Jasne, to w końcu ma być współpraca. Zróbmy tak – zgodził się zaskoczony.
Oboje zaczęli inkantować słowa zaklęć wedle tego, co ustalili.  Najpierw  

zatakarinka przywołała swoją moc i tchnęła czystą, białą esencję leithr w pył, 
podrywając go z miski. Krygiff pilnował, by magia nie uciekała poza krąg, tylko 
pozostawała w nim i tworzyła z prochu kielich – na wzór tego z jego wyobraźni.  
To działało. Luźna chmura zmieniła się w wir zstępujący na posadzkę i skupiający 
się w formę solidnego, namacalnego naczynia. Lyndemar czuł zaskoczenie, 
spodziewał się, że będzie musiał walczyć z chaosem magii  zatakarinki,  
ale to bardziej przypominało pilnowanie stada owiec, aniżeli hamowanie fali 
przypływu. Przedmiot jednak drgał, jakby na moment tracił ostrość konturów, 
zdradzając, że nadal jest tylko pyłem. Elurteil uśmiechnęła się do krasnoluda, 
a ten kiwnął jej głową na znak, że czas kończyć. Razem rzucili zaklęcia spajające. 
Błysnęło, ogarnęła ich fala przemienionej esencji, która pozostawiła w środku 
kręgu skończony kielich. Na koniec Elurteil nonszalancko zmazała ogonem krąg, 
niwecząc jego ewentualny wpływ, a Krygiff z dumą podniósł naczynie, będące 
teraz jedną bryłą kamienia. Mistrz Foudain odebrał przedmiot, obejrzał, ocenił, 
przetestował jakimś zaklęciem. Jego ludzka twarz rozpromieniła się.

– Brawo! Elurteil, Krygiffie, jako pierwsi przypomnieliście sobie,  
że  narysowanie magicznych kręgów wydatnie ułatwi zapanowanie nad  kilkoma 
zaklęciami na raz, i tym samym pierwsi wykonaliście zadanie. Dałoby się to 
zrobić wydajniej, panna zatakari użyła nieproporcjonalnie wielkich ilości  
esencji, ale i tak macie piątkę.

Czarodziej szczerze ich chwalił, co zdumiewało wszystkich pozostałych  
uczniów, którzy oczekiwali po takim duecie najwyżej spektakularnej porażki. 
Miramida niezwłocznie postanowiła wyrazić swoje niezadowolenie:
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– Co takiego?! Mistrzu! To przecież jakieś oszustwo! Powiedział mistrz,  
że aby stworzyć przedmiot, mamy skorzystać z wiedzy, którą poznaliśmy od 
mistrza! Karzeł i księżycowiec powinni zostać zdyskwalifikowani za te kręgi!

– Ciut grzeczniej, moja panno. Nie pochodzi aby panna z poważanego rodu? 
– Foudainowi nie przypadł do gustu ton elfki. – Niemniej ma panna rację, tylko 
że nie mówiłem nic o tym, że macie ograniczać się wyłącznie do wiedzy, którą 
poznajecie na moich zajęciach. Adepci trzeciego roku powinni mieć już całkiem 
dobre pojęcie o kręgach i znakach, jeśli się nie mylę. Oczywiście sukces dałoby 
się osiągnąć także dzięki zastosowaniu metod innych niż magiczny krąg, ale to 
pozwolę wam jeszcze odkryć. Panno Elurteil, panie Krygiffie, możecie państwo 
usiąść i zjeść drugie śniadanie, a resztę proszę o powrót do pracy. Na razie mam 
z tych zajęć tylko jeden kielich! – zawołał gromko czarodziej.

Bajecznie piękna elfka jeszcze zrobiła wściekłą minę do ich dwójki,  
ale  Elurteil nawet nie zwróciła na to uwagi, tylko uśmiechała się promiennie 
ze szczęścia.

– Chwała księżycom, wygrałam! To kiedy deser? – zapytała, jakby tylko to 
miało dla niej znaczenie.

Krygiff roześmiał się.
– Nie bój żaby, załatwię ci ekstra porcję podczas przerwy obiadowej. 

Wiedziałem, że tylko strugasz niezdarę. To była świetna magia.
– Nie mówiłam, że nie umiem, tylko że magia robi dziwne rzeczy, jak ja 

czaruję – przypomniała mu.
***

Odkąd Elurteil się pojawiła w akademii, ani razu nie dotarła do  wspólnej 
sali jadalnej. Do tego czasu krążyły różne teorie na temat tego, co i gdzie  
je  zatakarinka: od okradania kuchni, przez dokarmianie przez litościwą 
mistrzynię Dilayni, po rzekome nocne eskapady poza teren uczelni, by w le-
sie polować na ptaki i gryzonie. Dziś jednak, po zajęciach z magii materii, 
nieśmiało wsunęła się do wielkiego pomieszczenia pełnego stołów, krzeseł 
oraz zajętych  obiadem adeptów. Większość zwykle zbierała się w grupki 
 znajomych o  wspólnych zainteresowaniach. Krygiff także przesiadywał  
ze  swoimi przyjaciółmi.

– O nie, pokazała się. Musiałeś, Krygu? – jęknął Salim, starając się ukryć 
przed wzrokiem zatakarinki.

– Weź nie histeryzuj, człowieku, po prostu jej pomogłem, tak jak wyście mnie 
pomogli kiedyś – odparł krasnolud.

Zamierzał dać znać zatakarince, gdzie ma podejść, ale kiedy się odwrócił, 
jej uśmiechnięte oblicze nachylało się tuż nad nim, a jej kryształ błyszczał.  
No tak, oni przecież mogą widzieć czyjś ślad esencji przez te ustrojstwa na czołach, 
przypomniał sobie.
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Opis Autora
 Na świecie chodzę już od 28 lat, a pochodzę ze słynącej z uzdrowiska mieściny 

tuż przy granicy z Czechami. Studiować i żyć mi przyszło daleko od domu rodzinnego,  
bo w Poznaniu. Z wykształcenia geolog, z zawodu urzędnik, w ramach hobby gracz, czytelnik 
i pisarz. Pisuję różne opowieści w klimatach fantasy co najmniej od czasów  szkolnych, 
ale dotąd nie udało mi się nigdzie uzyskać publikacji, co nie przeszkadza mi marzyć,  
by pewnego dnia wydać książkę.

– Deser? – zapytała, przełykając ślinę.
– Jasne, że dostaniesz. W końcu się założyliśmy i wygrałaś – przyznał 

z uśmiechem, dając jej znak, by się dosiadła.
Chwilę później pałaszowała ciastka z kremem, tak się nimi zachwycając,  

że umazała sobie całe futro wokół ust.
– Naprawdę dobre, ale lepsze bym zrobiła. Mama nauczyła. Mama dużo 

umie – mamrotała przy okazji.
– Znasz się na robieniu słodyczy? To brzmi ciekawie – odezwała się Yantelia, 

jedyna otyła elfka, jaką znał Krygiff.
Żywy przykład na to, że niepohamowane wsuwanie słodyczy może odcisnąć 

piętno nawet na legendarnie patykowatych istotach.
– Zu ze wsi. Elurteil wiele potrafi, tylko czary robią, co chcą. Dziękuję, że miły 

brodacz pomógł, by nie robiły, czego chcą. – Skłoniła się przed Lyndemarem 
w specyficzny sposób.

– Eee, co ja tam pomogłem? Pilnowałem, byś się skupiała, i tyle. I mów 
mi Krygiff albo Krygu. Ten „miły brodacz” jest trochę żenujący – poprosił. – 
W każdym razie, dalej chcesz wracać na tę swoją wieś? – zmienił temat.

– Nie. Jeśli Elurteil będzie mieć przyjaciół takich jak Krygiff, może uczyć się 
w akademii. Mistrz będzie dumny i wieś będzie dumna – stwierdziła  rozmarzona.

Salim prawie się zakrztusił.
– Może nie rozpędzaj się tak bardzo, księżycowcu – wycedził, za co Yantelia 

zdzieliła go po uchu.
– Wstyd mi za ciebie! – prychnęła. – Ja nie widzę problemu. Może się z nami 

kumplować, bo jak tak teraz z bliska patrzę, to jest dziwna w pozytywnym  
sensie.

Ekipa skinęła głowami na znak zgody, nawet Salim. Krygiff zaczął się 
rozwodzić, jaki to jest dumny, że ma takich porządnych przyjaciół. Za to Elurteil 
poczuła wzbierającą w sercu radość. Nareszcie ją poznali.
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Gdy tylko weszli do środka, od razu wiedziała, czego chcą.
Zamek w rozpadającym się domku letniskowym nie stanowił najmniejszego 

wyzwania dla trzech podchmielonych licealistów. Złowieszczo uśmiechnięci, 
ruszyli w jej stronę.

– A co wy tu… – pisnęła zmrożona strachem.
– Zielona noc, dziwko! – zagrzmiał ten na przedzie. Miał na imię Kacper,  

ale wszyscy wołali na niego „Kacu”. – Sprawa jest prosta. Przespacerujesz się 
 rozebrana do jeziora i z powrotem! – dodał, co uczniowskie gremium pozostające 
na zewnątrz domku skwitowało radosnym okrzykiem.

– Po-każ cycki! – skandowali.
Przerażona skrzyżowała ręce na piersi.
– Nie! – krzyczała. Cofała się coraz bardziej i bardziej, aż plecami uderzyła 

w ścianę domku. – Nie ma mowy!
– O Jezu, to nic wielkiego! – westchnął drugi. Marek. Równie szeroki i pewny 

siebie, co pierwszy. – Już nie bądź taka święta i tak nie ma na co patrzeć!
Desperacko rozglądała się w poszukiwaniu jakiejkolwiek drogi  ucieczki. 

Domek wydawał się klaustrofobicznie mały w porównaniu z trzema 
 napastnikami. Światło blisko dwudziestu telefonów komórkowych wyzierało 
tuż zza framugi, niczym ogień trawiący wszystko, co spotka na swej drodze. 
Nawet gdyby minęła tych byczków… tamtym z pewnością już by nie uciekła.

– Pomocy! – wrzasnęła ze wszystkich sił, aż bolesne drapanie ścisnęło gardło. 
– Na pomoc!

Kacu dopadł do niej pierwszy. Otwarta dłoń z siłą rozpędzonego samochodu 
uderzyła na odlew, a licealistka padła na ziemię. Jej twarz drętwiała od ciosu, 
a żelazny posmak krwi potęgował szok.

– Jak nie chcesz współpracować, to trudno… – burknął trzeci o imieniu 
Paweł. – Zobaczysz, kiedyś wszyscy będziemy się z tego śmiać.

Obrócili ją na plecy. Silne dłonie zacisnęły się na jej rękach i nogach  niczym 

Nie wódź mnie na   pokuszenie
Krzysztof Piersa

OPOWIADANIE
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imadła. Panika ogarnęła jej myśli. Wierzgała wściekle we wszystkich  kierunkach. 
Krzyczała desperacko, trzymając się nadziei, że ktoś ją usłyszy i przerwie ten 
koszmar. Poczuła twarde ręce szamoczące się przy jej pasku od spodni. Wtedy 
uroniła pierwszą łzę. Cokolwiek by nie zrobiła… nie ucieknie. Zamknęła oczy 
w poczuciu całkowitej bezradności.

Nagle wszystko ustało. Ręce grzebiące przy jej pasku zastygły w bezruchu. 
Dłonie przyciskające ją do ziemi straciły impet. Nie słyszała już skandującego 
za drzwiami tłumu. W ogóle nic nie słyszała. Powoli otworzyła oczy i ku 
swojemu zdziwieniu zobaczyła, że cała trójka napastników klęczy przy niej 
w całkowitym bezruchu.

Co tu się dzieje?, pomyślała.
Dopiero wtedy go dostrzegła. Przystojny mężczyzna w czarnym  garniturze 

siedział na łóżku. Kruczoczarne włosy zaczesane do tyłu oraz idealnie 
przystrzyżony zarost kontrastowały z bladą skórą. Wyglądał na rozbawionego.

– Moje uszanowanie. – Uśmiechnął się perlistymi zębami, wstając na równe 
nogi. Poprawił marynarkę, odpiął guzik i ruszył w stronę zastygłych w bezruchu 
napastników. – Ty jesteś Amanda Abrams – bardziej stwierdził, niż zapytał. –  
Ja zaś… cóż… myślę, że wiesz, kim jestem.

– Nie rozumiem… – pisnęła, próbując się oswobodzić, lecz zastygłe ręce 
chłopaków ściskały ją mocno.

– W nieciekawej sytuacji się znalazłaś… niezły ambaras, nie ma co – stwierdził 
rozbawiony, bacznie przyglądając się pomnikom przemocy. – Jestem tu, żeby ci 
pomóc… a przynajmniej dobić targu. No bo wiesz… mogę dać ci wszystko… jeśli 
ty również wszystko mi oddasz.

Wtedy zobaczyła swoją przeszłość. Te wszystkie razy, gdy próbowali 
uprzykrzyć jej życie. Choć z nikim nie szukała zwady, od pierwszych dni szkoły 
określono ją jako ofiarę. Tak po prostu. Wyrok bez możliwości apelacji zapadł 
niemal natychmiast. Była tym, z kogo można się śmiać, z kogo można szydzić 
i robić paskudne żarty, których nie zrobiliby nikomu innemu. Zobaczyła pocięty 
stanik, który zdjęła na WF-ie. Podręcznik od historii z narysowanym penisem 
na każdej z trzystu czterdziestu stron. Kopanie w krzesło, gdy wstawała do 
 odpowiedzi. Kawałki papieru ciskane w jej stronę. Dziesiątki przerobionych 
zdjęć publikowanych w internecie…

Na początku walczyła. Zgłaszała każdy występek nauczycielom. Gdy jednak 
w niczym to nie pomogło, próbowała śmiać się z ich żartów, jakby nie dotyczyły 
jej samej, a jakiejś innej Amandy Abrams. Ten plan również nie wypalił. 
 Ostatecznie zaczęła to ignorować. Zamykać oczy i uszy na wszystko dookoła. 
Liczyła każdą minutę do końca zajęć, do końca semestru, całego roku  szkolnego…

– Dlaczego mi to pokazujesz? – jęknęła, oswobadzając się z koszmaru 
wspomnień. – Po co?
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Ukląkł tuż obok niej, wciskając się między napalonych oprawców, delikatną 
dłonią głaszcząc ją po czole.

– Abyś wiedziała, że to nie tylko dzisiaj. Twoje życie wygląda w ten sposób 
od dawna. Próbowałaś z tym walczyć wszelkimi konwencjonalnymi  metodami,  
lecz nie przyniosło to najmniejszego rezultatu. Dzisiaj, gdy postanowili 
przekroczyć ostatnią granicę… Dopiero teraz jesteś gotowa powiedzieć „dość”. 
Uczynili z twojego życia piekło na ziemi, ale teraz, gdy już dobijemy targu, 
będziesz mogła odpłacić im pięknym za nadobne. Otrzymasz szansę na zemstę. 
Szansę na sprawiedliwość.

Amanda nie pojmowała do końca jego słów. A może nie chciała ich 
pojmować? Wiedziała kto, a raczej co przed nią stoi, lecz bała się wymówić jego 
imię, jakby sama jej świadomość broniła się przed nową, niewytłumaczalną 
rzeczywistością. Czy to złudzenie? Czy oszalała? Czuła jego delikatne opuszki 
palców muskające policzek. Zapach drogich perfum przykrywający odór siarki. 
Czuła jego pewność siebie i nonszalancję.

– Skąd wiesz… że w ogóle dobijemy targu?
Uśmiechnął się śnieżnobiałymi zębami. Jego piwne oczy zdawały się 

prześwietlać na wylot jej ciało i duszę.
– Och, droga Amando – westchnął. – Wyglądam ci na amatora?
W jednej chwili rozmył się w chmurze czarnego dymu, a rzeczywistość 

ponownie zaczęła płynąć. Napastnicy z niezmienną zawziętością dopadli do 
niej. W pierwszej sekundzie zdezorientowana ponownie zaczęła wierzgać ze 
wszystkich sił. Wszelkie dotychczasowe myśli wyparowały. Została tylko jedna 
– przetrwać.

Napinała ramiona i kopała, wrzeszcząc przy tym jak opętana. Wiedziała, 
że krzyk to jej jedyna szansa. Zrzucenie z siebie trzech rosłych nastolatków 
pozostawało poza jej zasięgiem. Byli więksi, silniejsi i znacznie brutalniejsi.  
Jej ciosy zdawały się nie robić na nich żadnego wrażenia.

– Oj, już tak się nie rzucaj, przecież nic ci się nie stanie – rechotał Kacper. – 
Marek, wsadź jej jakąś skarpetę w japę, bo wydziera się jak głupia!

Marek posłusznie chwycił Amandę za twarz i wepchnął jej głęboko do 
gardła kawałek ubrania, uniemożliwiający jej zarówno krzyk, jak i oddychanie.  
Ze wszystkich sił pociągała nosem, dostarczając ciału namiastkę wcześniejszego 
powietrza. Jej krzyk przerodził się w żałośnie przytłumiony lament.  
Ręce i nogi paliły z bólu, lecz nadal stawiała opór, pamiętając, że tylko to jeszcze 
jej pozostało. Dusiła się. Obraz coraz bardziej zachodził mgłą.

– Dobra, ściągamy to z niej – stwierdził przywódca, gdy pasek od spodni okazał 
się zbyt dużym wyzwaniem. Jednym szarpnięciem podciągnął jednocześnie 
podkoszulkę i sweter do góry, odsłaniając różowy stanik. – Ej, ty masz duże  
cycki, wiesz? A myślałem, że nosisz push-upy, jak połowa dziewczyn!
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– E tam, to ty ładnych cycków chyba nie widziałeś! – westchnął teatralnie 
Paweł. – Takie tam zwykłe dojce ma.

– A powiedziałem, że są ŁADNE? Mówię tylko, że DUŻE! – zadrwił.
– Dobra, bierz się za te spodnie!
Wstyd palił ją niczym rozżarzony węgiel. Zimna drewniana podłoga, boleśnie 

przypominała o nagości. Jeszcze chwilę temu łudziła się ostatnim skrawkiem 
nadziei, że to będą tylko żarty, że obalą ją na ziemię, pośmieją się, ale jednak 
zrejterują. Gdy Kacper ponownie chwycił za pasek, nie miała wątpliwości,  
że się nie zatrzyma. Szamotała się to w prawo, to w lewo, utrudniając mu zadanie 
choćby na te kilka sekund. Już teraz wiedziała, że walczy na próżno, że nie jest 
w stanie się uwolnić, że przedłuża tylko to, co nieuniknione.

Mimo to walczyła. Tylko to jej pozostało.
Sprzączka w końcu uległa, podobnie jak guzik i rozporek. Nowa fala 

przerażenia zalała jej myśli. Kacper chwycił materiał tuż przy biodrach. 
Wstrzymała oddech.

Czas ponownie się zatrzymał. Znów zobaczyła mężczyznę w czarnym 
 garniturze. Znowu siedział na łóżku, jak gdyby nigdy nic, spoglądając spokojnie 
w jej stronę. Więc za pierwszym razem to nie było złudzenie? On naprawdę 
tu był? Bezskutecznie próbowała wykrztusić nasiąkniętą śliną skarpetę.  
Nadgarstki paliły z bólu. Z trudem łapała każdy kolejny oddech. Mimo  wszystko 
poczuła ulgę. Czegokolwiek pragnął od niej elegancki mężczyzna, choć na chwilę 
zatrzymał jej koszmar.

– A wiesz, że Twoi oprawcy również mają bogatą przeszłość w kwest-
ii przemocy? – spytał nonszalancko. – A no tak, nie odpowiesz… nie szkodzi.  
Ja będę mówić – zaproponował.

Ponownie wstał z łóżka, poprawiając marynarkę. Instynktownie próbowała 
zasłonić się przed jego wzrokiem, lecz zastygli w bezruchu chłopcy  ograniczali 
jej ruch. W jego spojrzeniu nie czuła jednak pożądania. Delikatny uśmiech 
zdradzał rozbawienie, jak u komika, który nie może się doczekać pointy.

– No bo na przykład ten gość… Kacper Bałdyn… matka go tłucze. Leje go 
strasznie. Wystarczy, że przyniesie do domu czwórkę, a już dostaje przez głowę. 
Niby jest od niego mniejsza, ale posłuszny pies wie, kiedy ma dostać karę.  
To pewnie dlatego jest taki agresywny wobec innych, ale ja się tam nie znam na 
psychologii – opowiadał, klepiąc nieruchomego Kacpra po ramieniu. – Ciekawe, 
czy ćwiczenia fizyczne, które tak uwielbia, to też jakaś forma radzenia sobie 
z traumą. Już teraz bierze takie anaboliki, że za dwanaście i pół roku stanie 
się z tego powodu całkiem bezpłodny… O, albo spójrz na tego! – kontynuował, 
przenosząc spojrzenie na Marka, trzymającego ją za nogi. – Tego chłopaka 
 molestuje ojczym. Paskudna sprawa. Rodzice się rozwiedli i matka znalazła  
sobie niezłego partnera. Zarabia ogromne pieniądze, ale jak się napruje, to… jak 



54

Krzysztof Piersa

wy to mówicie? Bzyka wszystko, co na drzewa nie spieprza? Chyba jakoś tak.  
No więc, jak już jego ojczym jest na procencie, to szuka ciepłego ciałka. Czasami 
trafi do żoneczki, a czasami zdecyduje się na młodego. Żeby życie miało  smaczek, 
rozumiesz. Najlepsze jest to, że matka jest tego świadoma, tylko wiesz… lepiej on 
niż ja, prawda? Tak to sobie tłumaczy.

Amanda wpatrywała się kolejno w oczy swoich oprawców. Nie spodziewała 
się, że mogli spotkać się z takim wielkim cierpieniem. Zawsze byli uśmiechnięci, 
charyzmatyczni, wszyscy ich uwielbiali…

– Och, to ty nie wiesz, że ludzie chowają największe lęki pod uśmiechem? 
– wtrącił rozbawiony elegant. – Jednocześnie własne cierpienie wcale nie 
sprawiło, że zrobili się bardziej wrażliwi. Wręcz przeciwnie. Chcą, żeby cały 
świat krwawił tak, jak oni krwawią. Dzięki temu nie są w stanie rozpoznać, która 
krew należy do nich. O, jest jeszcze ten! – dodał, podchodząc do trzymającego ją 
za ręce Pawła. – Ten tutaj ma o wiele subtelniejszy problem, ale za to  prawdziwy 
klasyk! Rodzina prawników. Już pradziadek był sędzią. Dziadek i ojciec prow-
adzili kancelarię. Chłopaczek się nie wyłamie. Jest tylko jeden problem.  
On świetnie rysuje!

Amanda spojrzała na zaaferowanego mężczyznę z entuzjazmem 
opowiadającego o ludzkich tragediach.

– No wiem, mnie też to zaskoczyło! – Uśmiechnął się, ignorując jej zdziwienie. 
– Wygląda na takiego, co sztukę ogląda wyłącznie na MTV, a tworzy naprawdę 
piękne rzeczy. Sam byłem zachwycony, a wierz mi, niejedno już widziałem. 
No ale co zrobisz… tatuś pcha go na studia prawnicze. Nie wykręci się, nie ma  
opcji. Najlepszy artysta to podobno ten pogrążony w cierpieniu, prawda? A może 
w biedzie? W głodzie! Tak! Dobry artysta jest głodny!

Ponownie ukląkł obok niej. Chłodne powietrze omiotło jej ciało.
– Myślisz, że zatrzymają się na tym? – spytał, wskazując bieliznę. Zupełnie 

zmienił ton. Zniknęła wysoka nuta dowcipu zastąpiona zimnym barytonem. 
– Mieli wyrzucić cię w samych majtkach, ale… coś mi się wydaje, że na tym 
nie poprzestaną. Oczywiście nie musisz mi wierzyć, prawda? Powiem jednak, 
że… widziałem już całkiem sporo podobnych sytuacji. Nie jest to ani szybkie…  
ani przyjemne. Znaczy z twojej perspektywy. Oni będą się przy tym świetnie bawić.

Łzy spływały jej po policzkach. Więc tak się to wszystko potoczy? Zgwałcą 
ją? Ostatecznie poniżą przed całą klasą? Słowa tego mężczyzny brzmiały jak 
okrutny wyrok i choć nie chciała mu ufać… czuła, że miał rację.

– Nie, nie pomogę ci – kontynuował monolog. – Nie jestem tu od pomagania. 
Jestem od dobijania targu. Co ci mogę zaproponować? Potęgę. Moc do  zmieniania 
tego, co niemożliwe. Moc tworzenia i niszczenia. Przeklinania i mordowania. 
Dam ci możliwość do zemsty i sprawiedliwości. Słowem… dam ci wszystko. 
A czego pragnę w zamian? Również wszystkiego!
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Zmroziło ją. Dopiero teraz zdobyła się na odwagę, by wypowiedzieć choćby 
w myślach, na czym tak naprawdę zależało tajemniczemu nieznajomemu.

Dusza! Mam mu ją zaprzedać!
W jednej chwili jego uśmiech zrobił się okrutnie zimny. Przerażający. Miała 

rację. Wiedziała, że ma rację.
– No to ty się tu zastanów na spokojnie, bez presji – stwierdził, prostując nogi. 

– No i wiesz… powodzenia? Nigdy nie wiem, co radzić ludziom w takiej sytuacji, 
ale „powodzenia” jest chyba właściwym słowem, co?

Nie zdążyła nawet pomyśleć nad odpowiedzią, gdy ponownie zniknął,  
a bezlitosny czas na rozkaz ruszył naprzód.

Zebrawszy ostatnie cząstki energii, walczyła o wyswobodzenie. Językiem 
starała się wypchnąć z ust nasiąkającą śliną skarpetę. Desperacko wpatrywała 
się w łunę błękitnego światła telefonów komórkowych dochodzącą z dworu. 
Miała nadzieję, że ktoś się jednak wyłamie, że poczuje wobec niej współczucie 
i powstrzyma napastników, że jednak w ostatniej chwili coś się zmieni.

Nic się nie stało.
Choć mięśnie paliły ją żywym ogniem, próbowała zyskać choćby sekundę. 

Jej wymęczony opór okazał się ledwie symboliczny w porównaniu z ich siłą. 
Patrzyła na ich twarze, próbując złapać kontakt wzrokowy. Może jeśli dostrzegą 
rozpacz i strach wylewające się razem ze łzami… może wtedy się opamiętają?

Widziała jednak wyłącznie dziką rządzę i podniecenie. Zdążyli uporać się 
z każdą warstwą ubioru poza bielizną. Wodzili spojrzeniami po jej  piersiach, 
brzuchu i kroczu. Przestali się uśmiechać. Nowa myśl rozprzestrzeniała się 
w ich głowach niczym pożar. Poczuła, że to właśnie w tej nieskończenie długiej 
sekundzie, przekraczali granicę. Opory moralności pękały niczym bańki 
mydlane, ustępując zupełnie nowym żądzom. Nie chcieli już tylko żartować.  
Nie chcieli wyłącznie wypchnąć jej z domku. Patrzyli na jej smukłe ciało 
i pragnęli go dotknąć, posiąść na własność. Byli panami tej chwili i zapragnęli 
czuć się nimi do samego końca.

Bo cóż mogło im się stać? Czy ktoś z zewnątrz zareaguje? Wbiegnie do środka, 
twierdząc, że jednak przesadzili, a niewinny żart przekroczył granicę? A może 
przyklasną takiemu zachowaniu, bo w końcu jej się należy? Może uwiecznią 
cały akt i rozpowszechnią w internecie?

Nie widziała już w nich ludzi. Widziała jedynie dzikie bestie.
Kacper bez słowa chwycił za stanik i szarpnął ze wszystkich sił, rozrywając 

złączkę. Choć piekielny ból przeszył jej plecy, szybko ustąpił palącemu wstydowi, 
który okazał się jeszcze większą katorgą. Wpatrywali się w jej obnażone ciało 
z wyrazem niewinnego zaciekawienia, jak dziecko, które dorwało świerszczyka 
i pierwszy raz widzi nagą kobietę.

Mimo zdartego gardła zawyła ponownie, lecz już nie błagając o pomoc. 
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Zawyła z rozpaczy. Nad tym, co ją właśnie spotkało. Nad tym, co jeszcze miało ją 
spotkać. Nad beznadzieją i okrucieństwem.

Gdyby tylko mogła… Gdyby miała dość siły…
Kacper zdecydowanie chwycił za majtki. Czuła jego spocone palce sięgające 

pod materiał. Zedrze je. Odsłoni najbardziej wstydliwe miejsca.
Wstrzymała oddech.
Czas ponownie się zatrzymał. Znowu była bezpieczna. Nerwowo rozglądała 

się w poszukiwaniu eleganckiego kusiciela. Siedział tak samo, jak wcześniej na 
łóżku, zerkając w jej stronę.

– Na początku zawsze się mnie boją. Zbaw mnie ode złego, dobry Boże.  
Nie wódź mnie na pokuszenie, bym ze ścieżki prawości nie zszedł – perorował, 
składając ręce jak do modlitwy. – Ale gdy docieramy do końca historii… 
 zawsze mnie wyczekują. Nadzieja zmienia się w rozpacz, a ten zły i okrutny 
staje się jedyną szansą na przetrwanie i sprawiedliwość. Cóż jednak poradzić.  
Mam  kiepski pijar…

Ponownie wstał i ukląkł tuż obok niej. Czuła, jak przegląda jej myśli niczym 
kartotekę. Nie musiała nic mówić. Wiedział wszystko.

– Nadal wątpisz? – spytał zaskoczony. – Po tym wszystkim, co usłyszałaś 
i  czego doświadczyłaś, nadal masz wątpliwości? Spodziewasz się zakończenia 
jak w przypowieściach? Po trzecim razie przyjdzie błyszczący aniołek i ocali twą 
duszyczkę? No bo skoro ja przybyłem, to ten drugi również musi i  wyczaruje 
oazę na środku pustyni? Oczywiście możesz postawić na ten zakład, jeden 
już tak zrobił. Jeśli jednak mogę coś podpowiedzieć… nie każdy ma wysoko 
 postawionego starego, który złamie zasady na złość rzeczywistości, tylko po to 
by wyszło na jego.

Słuchała go z zapartym tchem, a łzy spływały jej po policzkach. Płakała nad 
własnym losem. Nad cholerną niesprawiedliwością. Płakała, bo miał rację. Czy 
naprawdę ktoś miałby przybyć jej na ratunek? Zawsze była sama. Dlaczego 
teraz miało się to zmienić? Nie musiała nic mówić. Nie musiała nawet kiwać 
głową. Patrzył jej głęboko w oczy i po prostu wiedział. Jego uśmiech zrobił się 
jeszcze okrutniejszy.

– Dziękuję, że zdecydowała się pani na nasze usługi – wyszeptał, zbliżając 
się do jej twarzy. Ciepło jego ciała otuliło ją. W jednej chwili ich usta się 
złączyły i złożył na jej wargach krótki, lecz namiętny pocałunek. Instynktownie 
próbowała się odsunąć, na co oderwał się rozbawiony. – Czyżbyś nie wiedziała, 
że wiedźmy spółkują z diabłem?

Odwzajemniła pocałunek. Zapach siarki wcześniej tak odrzucający,  teraz 
zdawał się rozbudzać niczym afrodyzjak. Sięgała jak najmocniej, upajając się 
jego dotykiem, smakiem i zapachem. Nigdy wcześniej nie czuła  podniecenia 
tak silnego, jakby za chwilę miało rozsadzić ją od środka. Miała wrażenie,  
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że w tym pocałunku płyną całe tysiąclecia, a ona trwała w miłosnym  uniesieniu, 
przekraczając granicę rzeczywistości. Pragnęła go całego teraz w tej chwili  
ze wszystkich sił całą swoją nieśmiertelną duszą.

Poczuła wtedy moc wlewającą się przez jego usta prosto do jej serca.  
Nieograniczona potęga, przekraczająca wszelkie wyobrażenia. „Niemożliwe” 
zostało roztrzaskane na milion kawałków, obrócone w pył. Była wszechpotężna. 
Nie potrafiła wyjaśnić jak ani dlaczego… po prostu to wiedziała.

W końcu odsunął się od jej spragnionych ust, spoglądając głęboko w oczy.  
Kropla potu spłynęła mu po czole i naznaczyła jej policzek niczym ambrozja. 
Nie był już straszydłem z książek. Nie był okrutnym handlarzem. Stał się  
przyjacielem w potrzebie, gdy nawet nadzieja odwróciła wzrok.  
Stał się  ukochanym. Jedynym, którego naprawdę potrzebowała. Jedynym,  
który naprawdę ją rozumiał.

I nie zamierzała go rozczarować.
Czas ponownie ruszył. Wiedziała o tym, gdyż sama wprawiła go w ruch 

niczym zębatka terkocząca w pozytywce. Prawa rządzące światem stały się 
dla niej jasne niczym tabliczka mnożenia. Koledzy z klasy kontynuowali swój 
festiwal przemocy, lecz coś się zmieniło. Jej ciało stało się lodowate. Skórę miała 
twardą i szorstką. Choć nic nie wskazywało na zmiany, instynktownie poczuli, 
że zmieniło się wszystko. Popatrzyli na siebie nawzajem, upewniając się, czy 
czują to samo. Wyrzuty sumienia? Rozsądek? Nie…

Jakby w jednej chwili umęczony kot stał się krwiożerczym tygrysem, a oni 
sami przyszli na jego terytorium.

Spojrzała w stronę drzwi, które natychmiast się zatrzasnęły, odcinając 
błękitne światło widowni. Szczęknął wcześniej wyłamany zamek. Nasiąknięta 
śliną skarpeta wyparowała, a nastolatka odetchnęła z ulgą. Jej podarte ubranie 
zaczęło odtwarzać się nitka po nitce, jakby nic się nie wydarzyło. Puścili ją 
w jednej chwili jak oparzeni. Powoli wstała, rozmasowując obolałe nadgarstki.

– Dobrze się bawiliście kosztem niewinnej dziewczyny, prawda? – spytała 
cichutko, cedząc każde słowo. Jej głos zgrzytał im w myślach niczym gwóźdź 
rysujący po szybie. – Teraz moja kolej.

Marek i Paweł przyparli do ściany, ściśnięci przerażeniem. Kacper jednak 
jako prowodyr nie mógł sobie pozwolić na okazanie strachu, zwłaszcza przy 
kolegach. Ruszył na Amandę z pięścią przygotowaną na uderzenie.

– A co ty mi tu będziesz…
Nie dokończył. Gdy tylko jego palce musnęły jej skórę, zamarł w bezruchu 

jak rażony prądem.
– Dla ciebie… siła jest wszystkim – stwierdziła. – Jestem silny, więc mogę. Mogę 

wziąć. Mogę skrzywdzić. Siła jest odpowiedzią. Siła jest sprawiedliwością. Jakie 
to uczucie stać się tym słabszym? Mogłabym zrobić z tobą dosłownie wszystko. 
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Spalić żywcem. Obedrzeć ze skóry. Łamać każdą kość po kolei. Torturować dzień 
i noc byś poczuł chociaż fragment koszmaru, na który chciałeś mnie skazać.

Przyłożyła mu dłoń do spoconego czoła. Próbował się odsunąć, lecz paraliż 
nie ustępował.

– Nie martw się… Nie zabiję cię. Nie od razu przynajmniej.
Coś wsączało się w jego ciało. Osłabienie. Drętwota. Ręce traciły siłę z każdą 

upływającą sekundą.
– Wiesz, czym jest stwardnienie rozsiane? – spytała. – Paskudna choroba 

pożerająca twoje mięśnie. Nie będziesz już w stanie nikogo skrzywdzić. Niedługo 
zaciśnięcie pięści będzie poza twoim zasięgiem. Chodzenie o własnych nogach, 
ledwie wspomnieniem. Każdego dnia będziesz czuł, jak robisz się słabszy 
i słabszy, skazany na opiekę tych, których sam uważałeś za słabych. A gdy 
zaczną podstawiać ci kaczkę, bo nawet nad zwieraczami stracisz kontrolę… 
nie zapomnisz o mnie. Każdego dnia będziesz pamiętać moją twarz i powód,  
dla którego twoje życie stało się piekłem.

Zabrała rękę, a nieprzytomny Kacper bezwładnie padł na podłogę.
Marek wcisnął się w ścianę jak najdalej od dziewczyny. Paweł rzucił się 

do wyjścia z domku. Szarpał za klamkę, uderzał i kopał, lecz drzwi nawet 
nie drgnęły. Krzyczał, ile tylko miał sił w płucach. Nikt jednak nie przyszedł 
z pomocą.

W tym czasie Amanda zbliżyła się do przerażonego Marka.
– Wiem o twoim ojczymie. O tym, co ci robi – zaczęła ciepło, przykładając mu 

dłoń do twarzy. – Chcę, żebyś wiedział, że gdybyś tylko szukał pomocy… wielu 
mogłoby ci współczuć. Ja… mogłabym ci współczuć. Ty jednak postanowiłeś 
przekazać to cierpienie dalej. Skoro tobie niszczą życie, dlaczego sam nie 
miałbyś zniszczyć cudzego, prawda?

– Przepraszam… przepraszam – szlochał, gdy prawą nogawkę znaczyła 
ciemniejąca plama moczu. – Obiecuję, że już nigdy…

Przyłożyła mu palec na usta i zamarł w bezruchu.
– Cichuteńko – uspokajała, gdy zupełnie nowe demony wnikały w jego 

umysł, zatruwając go. – Pomogę ci. Spodoba ci się. Powiedziałabym, że wręcz to 
pokochasz. Wiesz, czym jest syndrom sztokholmski? Chodzi o miłość do swojego 
oprawcy. Choć będziesz nienawidził ojczyma za każdym razem, gdy przyjdzie do 
ciebie… z radością zaczniesz wyglądać kolejnych odwiedzin. Będziesz to kochał 
i nienawidził. Będziesz szukać tego całe życie. Będziesz mieć powodzenie wśród 
kobiet, lecz tylko biorący cię przemocą mężczyzna da ci spełnienie,  którego 
zapragnie twój zwichnięty umysł.

Marek również osunął się blady na ziemie. Tuż przy Amandzie ponownie 
pojawił się elegancki towarzysz.

– Tak! Dokładnie tak! Wiedziałem, że masz to w sobie! Ta kreatywność!  
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Ten styl! Nie jesteś zwykłym rzeźnikiem – chwalił, klaszcząc przy tym teatralnie. 
– Aż nie mogę się doczekać, jaki los zgotujesz ostatniemu!

Paweł w panice chwytał wszystko, co było pod ręką i rzucał w kierunku 
zbliżającej się koleżanki z klasy. Talerze, ubrania, buty i kosmetyczki leciały przez 
cały domek, tylko po to, by rozpaść się na popiół tuż po zetknięciu z dziewczyną.

– Nie! Błagam! Proszę! – wrzeszczał. – Ja nie chciałem! Nie podobało mi się! 
Naprawdę! Przepraszam! Zmusili mnie! Nie chciałem! Przepraszam!

Amanda zdawała się go nie słyszeć. Stawiała jedną nogę przed drugą, 
bezlitośnie skracając dzielący ich dystans. Gdy była już tak blisko, że poczuł 
odurzający smród siarki, padł na kolana.

– Boże, przepraszam! Ratuj mnie, proszę! – skamlał żałośnie.
Bez słowa kucnęła tuż obok niego.
– Nie chcę umierać. Proszę, nie chcę umierać. Przepraszam.  

Tak  bardzo przepraszam…
W końcu spojrzał na nią.
– Wiesz, że zawsze mi się podobałeś? – spytała. – Dopiero dzisiaj dowiedziałam 

się, że masz w sobie artystyczne zacięcie. Zawsze to podejrzewałam, wiesz?  
Nie potrafię określić, co tak naprawdę czułam, ale… tak mi się wydawało, że jest 
w tobie coś więcej. Że może kiedyś… w innym wszechświecie… my… moglibyśmy 
być kimś więcej.

– Przeprasza…
Bez sekundy zawahania położyła mu dłoń na ramieniu i natychmiast 

zesztywniał, podobnie jak dwóch poprzednich. Spodziewał się bólu i rozpaczy. 
Zamiast tego poczuł, jak siła zwana muzą pompuje się w jego żyłach.

– Słyszałeś, że talent może być zarówno błogosławieństwem, jak 
i przekleństwem? – zaczęła. – Będziesz świetnym malarzem. Naprawdę 
wspaniałym. Problem w tym, że prawnikiem będziesz jeszcze lepszym.  
Rodzice pokierują cię na studia. Potem na aplikację. Będziesz prowadził 
kancelarię z ojcem aż do pięćdziesiątki. Potem przejmiesz biznes i będziesz 
działać sam. Będziesz mieć mnóstwo pieniędzy, poważanie wśród rodziny 
i  kolegów z branży. Problem w tym, że chciałbyś malować obrazy. W cichości 
serca tylko o tym będziesz marzyć i tylko to nie zostanie ci dane – kontynuowała, 
wpatrując się w jego szerokie ze strachu oczy. – Żadne kochanki, wycieczki  
zagraniczne, jachty i samochody nie wypełnią pustki, jaką wydrze niespełnione 
marzenie. Będziesz wiedział, że mogłeś… lecz po to nie sięgnąłeś.

Towarzysz w garniturze ponownie zaklaskał w dłonie.
– Ciekawi mnie jednak, co pierwsze wykończy naszego przyjaciela? 

 Przepalona alkoholem wątroba? Nerwica? A może depresja? Na co tu postawić…
Paweł chłonął każde słowo swej przesądzonej z góry przyszłości.  Wytrzymanie 

do pięćdziesiątki w tak okrutnej rzeczywistości zdawało się  nierealnym  
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podbojem. Miał nadzieję, że to tylko sen. Zamknie oczy, znów je otworzy, 
a wszystko będzie jak dawniej.

Nie był to bynajmniej sen, lecz koszmar na jawie.
– Boże… ratuj… – wyszeptał.
– Zobaczysz – uśmiechnęła się. – Jeszcze wszyscy będziemy się z tego śmiać.
Zabrała rękę, a ostatni kolega z klasy osunął się nieprzytomny na podłogę. 

Amanda wstała i raz jeszcze omiotła spojrzeniem swoich niedoszłych oprawców. 
Dzieło zniszczenia, którego była autorką, budziło w niej prawdziwy kalejdoskop 
uczuć. Złość i rozczarowanie wobec ludzi i całego świata. Niespodziewane 
ukłucie rozkoszy na samo wspomnienie wymierzonego okrucieństwa. Dreszcz 
podniecenia, gdy zerkając w stronę wciąż zablokowanych drzwi, planowała 
dalsze posunięcia. Elegancki towarzysz uśmiechał się szeroko, przeskakując 
z miejsca na miejsce, próbując tym samym nie nadepnąć zaklętych nastolatków.

– Nie każdy jest w stanie zaskarbić sobie moje uznanie – komplementował, 
poprawiając marynarkę. Szkoda, że musieliśmy się poznać w tak 
 nieprzychylnych okolicznościach, lecz ostatecznie rad jestem, że do owego 
 spotkania w ogóle doszło.

– Tak – westchnęła Amanda, zbliżając się do drzwi. Zablokowany zamek 
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W wolnej chwili modelarz i mangowiec

natychmiast ustąpił, a świeże powietrze wdarło się do środka. – Nie ma tego 
złego, co na dobre by nie wyszło, prawda?

Wyszła na prosty drewniany taras. Błękitne światło nagrywających wszystko 
telefonów oświetlało zaskoczone twarze nastolatków. Dla nich, od zamknięcia 
drzwi minęło raptem kilka sekund.

– Jeżeli będziesz mnie kiedyś potrzebować… daj znać. – Uśmiechnął się, gdy 
jego sylwetka rozpływała się w smudze czarnego dymu.

– Z pewnością – odparła Amanda, spoglądając na kolejnych uczniów.  
Ich dusze i serca były dla niej jak otwarta księga. Wiedziała wszystko 
o wszystkich. W jednej chwili skupiła spojrzenie na Justynie. Blond piękności. 
Przewodniczącej klasy. Dziewczynie Kacpra. Całe wydarzenie… zasadzka… to 
był jej pomysł.

– W takim razie, jeszcze raz dziękuję za skorzystanie z moich usług, polecam 
się na przyszłość – stwierdził, gdy już niemal całkowicie rozmył się w przestrzeni. 
– No i cóż… dobrej zabawy!

– Dokładnie tak. – Uśmiechnęła się, wskazując palcem na Justynę. Ta padła 
na ziemię, wymiotując larwami much. – Noc jeszcze młoda… a ja zamierzam się 
dobrze bawić.
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– Ścięgno należy przełożyć nad palcem wskazującym prawej dłoni, 
a następnie, dłonią lewą, połączyć je za pomocą igły oraz nici z włókna 
 elektrycznego z pozostałymi ścięgnami.

Poprawił okulary szybkim gestem i odchrząknął. Spojrzał najpierw  
na zegarek, a potem znów zwrócił ciemne oczy na odrobinę pożółkłe  karty 
książki. Ręczne pismo było problematyczne, ale zdecydowanie bardziej  
ekonomiczne i oszczędne niż drukarka. Marley był zagorzałym  przeciwnikiem 
marnotrawstwa energii, dlatego kilka miesięcy temu z dumą przedstawił 
 uczniom jedyny na świecie egzemplarz “Podręcznika średnio  zaawansowanego 
reperarza”. No, przynajmniej jedyny egzemplarz w tym, co ze świata zostało. 
Kiedy znad zielonych, zniszczonych oprawek zobaczył, że większość uczniów 
zakończyła zszywanie, kontynuował lekturę.

– Teraz szew ciągniemy wzdłuż nowego ścięgna, starając się jak najsprawniej 
połączyć je ze zdrowymi. Vanessa, widzę, że już to zrobiłaś, gratuluję. Brandon, 
zdejmij maskę w tej chwili.

Zachowuje się tak, jakby nigdy nie czuł umarłego. Niech poczeka,  
aż będziemy przerabiać zamykanie komory brzusznej. Już otworzył usta, 
by kontynuować, kiedy salę wypełnił wystraszony pisk. Jeden z chłopców 
gwałtownie podniósł się z krzesła i odskoczył od swojego biurka. Mówiłem Neli,  
że pasy trzeba wymienić. Marley westchnął i przeszedł przez pomieszczenie  
wśród śmiechów uczniów. Z politowaniem spojrzał w pozbawione 
blasku życia oczodoły  trupa, który podniósł się do pozycji siedzącej.  
Martwiak kłapał  instynktownie szczękami, a kawałki wyschniętego 
mięsa odpadały od lewego  policzka, gdy rzucał się gwałtownie w stronę 
zapachu Marleya. Niedługo później, kiedy  skórzany,  wyszczerbiony 
pas znów ciasno przygwoździł umarłego do metalowego blatu  biurka, 
na korytarzu rozległo się miarowe, ponure dudnienie dzwonka.  
Tego, którego znaleźliśmy na eskapadzie w jakimś małym, dziwnym miasteczku 
za wschodnim krańcem stanu. Ale wtedy przywieźliśmy gratów.

Wiosna
Natalia Maślej

OPOWIADANIE
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Kiedy wszyscy wyszli, Marley, pochłonięty myślami, po kolei zaczął czyścić 
pracownię. W świetle mrugających, żółtych lamp do małego koszyczka z napisem 
“Home sweet home” pozbierał pozostałe kawałki ścięgien i mięsa. Potem rzucił 
okiem na poszczególne prace. Vanessa wykonała bardzo dobrą robotę, ale musi 
popracować nad techniką zaszywania. Mimo wszystko jest najlepsza w grupie. 
Brandon widocznie bardziej przejmował się zapachem niż faktyczną pracą.  
Nie nadaje się do tego fachu. Zake wyrył na skórze martwiaka “Ashley” i dodał 
krzywe serduszko. Nauczyciel westchnął tylko ze  zrezygnowaniem.  Pozostali 
nie wyróżnili się w żaden sposób, ale poziom grupy zdawał się być dość 
 przyzwoity. Marley uśmiechnął się pod nosem. Rokują na dobrych reperarzy. 
Widać większość zdała już sobie sprawę, jak wiele w ich przyszłości zależy  
od fachu, który wybiorą, i faktycznie zadali sobie trud odrobiny pracy.

Z głośnym szczękiem pordzewiałych kluczy otworzył drzwi do magazynku. 
W środku zapaliła się pojedyncza, blada żarówka zwisająca smętnie z sufitu. 
Rzucała blask na poukładane w równych rzędach i pooznaczane czarnym 
markerem pudełka, pojemniki i słoiki. Marley odłożył koszyk i sięgnął po jedno 
z nich, metalową puszkę po świątecznych piernikach. Zadrapany napis głosił 
“Urodzajnych Świąt Bożego Narodzenia”, jednak nauczyciel zmarszczył brwi 
widząc niezwykłą obfitość pudełka. Na jego dnie spoczywał samotny skrawek 
ludzkiego ścięgna, które przypasowałoby na operację małego palca.  Dlaczego 
dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę? Zaraz przychodzi nowa grupa  
i co prawda mogę ich zająć eksperymentami z trupimi paznokciami, ale jak mam 
pójść do przodu z materiałem? Marley westchnął ciężko i sięgnął po  awaryjny 
słoik włosów i paznokci.

***

 Ze stęknięciem usiadł na fotelu o miękkim, skórzanym oparciu. Zegar 
tykał spokojnie, a ciepło żółta lampa oświetlała jego skromny salon. Na ścianach 
pozawieszał najładniejsze plakaty i obrazy, jakie zdołał znaleźć, a pod nimi 
poustawiał najmniej zniszczone meble, jakie się przytrafiły. Od dawna nauczył 
się przyjmować to, co przynosi los i nie kręcić nosem. Telefon zadzwonił 
w  momencie, gdy otworzył książkę o rzadkich i niecodziennych  zachowaniach 
zwierząt. Poirytowany z cmoknięciem podniósł słuchawkę. Po krótkim 
 przywitaniu, z drugiej strony przedstawiła się pani Charleston, matka jednego 
z  uczniów. Po tonie głosu poznał, że coś jest zdecydowanie nie tak. Nie musiał 
czekać długo na potwierdzenie swych obaw.

 – Proszę pana, moja córka powiedziała mi dziś, że na lekcji  rzekomego 
naprawiania ścięgien przerabialiście znów strukturę zmarłego paznokcia 
i włosa. Chciałam zaznaczyć, że jest to ósmy raz w tym miesiącu i powinien pan, 
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tak mi się wydaje, kontynuować materiał? Nie rozumiem, dlaczego w ten sposób 
zaniedbuje pan własnych uczniów.

Chciał coś powiedzieć, ale kobieta szybko kontynuowała.
– To nie tak, że wyrażam tylko własną opinię. Rozmawiałam z ojcem  Dannego 

oraz rodzicami Polly i oni również są takiego zdania. Nie ma sensu, by nasze 
dzieci chodziły uczyć się poważnego fachu w niepoważny sposób.

– Pani Charleston, to, co przerabiamy jest zawsze istotne i zawsze poważne. 
Proszę mnie wysłuchać, mamy aktualnie pewne problemy…

– Panie Umber, problemy są po to, by je rozwiązywać. Mam nadzieję, że nie 
będę zmuszona wypisać córki z zajęć, ale jeśli dalej tak pójdzie, nie będę miała 
innego wyjścia. Do widzenia.

 Kiedy usłyszał szum w słuchawce, z wściekłością odłożył ją. Czy ona 
nie rozumie, że nie jestem bogiem? Skąd mam wziąć ludzkie ścięgna? Od  dawna 
nie byłem poza granicami miasta, to prawda, ale od kiedy Frank przeszedł na 
emeryturę, nie mam z kim pojechać. Cholera jasna, już też nie mam zdrowia 
i siły, żeby jeździć na tego typu eskapady. Zresztą słyszałem, że o całego  trupa 
coraz trudniej, zostały już tylko jakieś ochłapy. Każdy pozabierał najlepsze 
kąski do gospodarstw albo fabryk, a kiedy wywieszają ogłoszenie o reperarza 
zapominają, że my też się starzejemy, a nowe pokolenie potrzebuje nauki. “Och, 
panie reperarzu, ale jak to na emeryturze? Nie ma nikogo nowego, nie zna 
pan innego? Wie pan, to ścięgno Achillesa kompletnie się rozpadło i teraz nie 
mam ciepłej wody…” Ale oddać jednego z dziesięciu trupów w domu do szkoły to  
absolutnie nie, bo pieprzony wiatrak nie będzie działał.

Z przygnębieniem spojrzał na swojego umarłego. Nie było miejsca na 
zewnątrz, a zresztą deszcz nie sprzyjałby jego pracy, więc umieścił go w  salonie, 
w zachodnim rogu. Był bardzo cichy i nie przeszkadzał w niczym. Miarowe 
kroki po pewnym czasie stały się całkiem normalne, a okazjonalne  skrzypienie 
metalowego koła, które napędzało elektryczność w jego domku zupełnie 
nieszkodliwe dla jego snu. Dbał o swojego trupa jak o największy skarb;  
co tydzień sprawdzał wszystkie ścięgna i co jakiś czas konserwował 
 odpowiednimi środkami skórę, by nie wytwarzała przykrego zapachu.  
Marley zdał sobie sprawę, że całkiem polubił tego umarłego. Nawet go 
nazwał, co w głębi duszy uważał za kompletną głupotę. Nie, Bena nie oddam, 
nawet dla dobra uczniów. Zresztą, skąd wtedy wziąłbym prąd czy ciepłą wodę?  
To nie wchodzi w grę.

Po chwili zamysłu wciągnął powietrze i otworzył znów książkę. Znudzone 
oczy wędrowały wzdłuż rzędów literek, kiedy nagle ożywiły się odrobinę na 
 akapicie o kanibalizmie u bocianów. Marley poprawił okulary i przybliżył do 
 siebie lekturę. “Problem z potomstwem pojawia się wtedy, kiedy dorosłe  osobniki 
nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości pożywienia. Na rodzicach ciąży 
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odpowiedzialność dokonania selekcji, by z dzieci wyrosły silne i dożywione  
osobniki. W przypadku braku ilości pożywienia stosownej do ilości potomstwa, 
dorosłe ptaki zjadają najsłabsze z nich, by pozwolić pozostałym odpowiednio 
się rozwijać. Dokonują tym samym koniecznej w naturze selekcji naturalnej dla 
dobra ogółu.”

Koło Bena zaskrzypiało złowrogo, a światło mrugającej od czasu do 
czasu żarówki spoczęło na zielonych oprawkach okalających ciemne oczy.  
Ciemne oczy wypełnione lśnieniem.

***

 To potomstwo mojej wiedzy, moje potomstwo. Obserwował grupę  
uczniów zajętą badaniem paznokci. Zmrużył oczy, skupiając się na Brandonie. 
Siedział nad swoim mikroskopem i rysował coś w notesie. On jest najsłabszy. 
Nie pasuje tutaj, a kolejni rodzice czerwienieją ze złości na słowa “paznokcie 
i włosy”. Może i mają rację. Nie po to te dzieci tu przychodzą, powinniśmy już 
dawno przyszywać dwudzieste ścięgno. Trupy leżały jak kłody, od czasu do czasu 
kłapiąc szczękami czy obracając głowy w stronę żywych istot w pomieszczeniu. 
Mięśnie ud już czekały na naprawienie, ponacinane. Ta grupa to przyszłość, 
jeśli teraz się zatrzymamy, nic z nich nie będzie, ale gdybyśmy ruszyli do przodu…  
Za cztery lata będą sami martwić się brakiem ścięgien, ale w ich umysłach już 
zakwitnie kwiat wiedzy i umiejętności.

Zadzwonił dzwonek. Krople potu wystąpiły na czole Marleya. Czuł  
dziwnie duży ciężar małego nożyka w kieszeni luźnych jeansów. Ścięgna na 
łydce chłopaka napięły się malowniczo, kiedy pakował swoje rzeczy. Już za 
tydzień, po odpowiednim przygotowaniu jego ciała, na tych właśnie mięśniach  
Vanessa i inni studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności. Pani Charleston 
już nie będzie dzwonić, bo jego ciało wystarczy nawet na kilka miesięcy. Bran ma 
tylko babcię, w dodatku z Alzheimerem. Od dawna ma problemy z rozpoznawani-
em wnuka, więc jeśli on zniknie, może nawet nic nie zauważy?

– Brandon, zostań jeszcze chwilę.

EPILOG
Uważnie śledził wzrokiem klasę. W pewnej chwili jego oczy zawisły na pustym 

krześle przy jednym z biurek. To nic. Lepiej spójrz, jak pilnie pracują. Będzie 
z nich wyśmienity materiał na reperarzy. Igły i nici tańczyły przy ścięgnach. Nie 
za świeżych, ale też nie za starych. Nikt nie zauważyłby różnicy, ale lepiej było 
poczekać trochę i zakonserwować to mięso. Vanessa oczywiście już skończyła 
pracę, a gdy jakiś trup znów wyzwolił się z górnych pasów,  uczniowie sami 
potrafili przypiąć go z powrotem. Mądre dzieciaki.
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Opis Autora

Trzynastoletnia miłośniczka wszystkiego, co fantastyczne. Laureatka  Ogólnopolskiego 
Konkursu Kryształowe Smoki 2020 oraz 2022 (jest nominacja, finał odbędzie się  
w sierpniu 2022r.), XXV Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 
2021,  XV i XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Okno” edycja 2021r. oraz edycja 
2022r. Wyróżniona w III Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży 
„Witkacy. Napisane Dzisiaj” 2021, w XXX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
“Młodzi Twórcy Literatury”2020  oraz III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
“Tak widzę świat, tak go czuję. Suplement: DRUGI FRONT” 2022r.

Pogrążony w myślach słuchał dudnienia dzwonka i obserwował, jak 
 uczniowie wychodzą z klasy. Kiedy został tylko on, uśmiechnął się i zaczął 
gwizdać. Wśród wesołej melodii pozbierał do koszyczka materiały i odłożył je 
do magazynku. Następnie wziął do ręki jedno z pudełek z mięśniami. Kiedy 
 jednak je podniósł, poczuł, że jest niepokojąco lekkie. Tak samo jak to z napisem 
o Urodzajnym Bożym Narodzeniu. Zmarszczył brwi i zamilkł. Minęło już co 
prawda kilka miesięcy, ale… Nie, tak nie może być. Po kolei sprawdzał wszystkie 
pojemniki, aż w końcu dotarł do ostatniego. Na metalowej powierzchni widniała 
pozdzierana naklejka biało-czarnego ptaka z czerwonym dziobem, lecącego 
między białymi chmurami i zielonymi polami. W środku zostało ostatnie 
ścięgno. Marley zamknął na chwilę oczy. Czuł, że nadchodzi wiosna. W końcu 
bocian mógł zwiastować tylko ją.
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Powierzchnia wywaru pokryła się mętnymi bąblami. Dwie wiedźmy – 
starsza, Magistra Mela, i młodsza, adeptka Apisa – z ulgą powitały pierwszy 
zielonkawy purchel, podobny do wielkiej ropuszej brodawki, który w końcu 
pękł. Pogoda zdecydowanie nie sprzyjała pracy; na plaży było wietrznie, fale 
zagarniały coraz większe połacie piachu i bez wątpienia zanosiło się na deszcz. 
Ale egzamin połączony z ostatecznym wtajemniczeniem musiał odbyć się 
 dzisiaj, niezależnie od okoliczności. Nie chodziło o fazę księżyca czy ascendent 
w Skorpionie – po prostu dziekan wyznaczył taki termin.

Kiedy wywar zaczął bulgotać, obie wiedźmy wiedziały, że można przestać 
już mieszać. Apisa wyjęła wielką chochlę z kotła, postukała nią o rant i spojrzała 
wyczekująco na mistrzynię. Pora na ostatni składnik.

– Powiedz, mistrzyni, co mam dodać na koniec?
Magistra Mela wskazała palcem tam, gdzie woda nieustannie mieszała się 

z piaskiem.
– Idź ku morzu i przynieś największą muszlę, jaką znajdziesz.
Zachęcona enigmatycznym tonem głosu doświadczonej wiedźmy, Apisa 

powędrowała w stronę brzegu. Ten był usiany głównie drobinami muszli, 
 dawno już zniszczonymi przez fale, ale co parę kroków można było trafić na 
nienaruszone egzemplarze – piękne, białe i gładkie. Niestety dość małe. „Pytanie 
tylko”, zastanawiała się, prawie ryjąc nosem w piasku, „czy chodzi o największą 
muszlę, jaką znajdę wśród tych, które tu są? Czy może być więc względnie 
mała? Czy naprawdę musi być duża?” Oddaliła się już na znaczną odległość od 
 mentorki, która – widać było to nawet z oddali – dosyć się już niecierpliwiła: 
dreptała w miejscu i co chwila nerwowo zerkała do kotła.

Wreszcie uwagę Apisy przykuła muszla prawie tak duża, jak jej dłoń. Sięgnęła 
po nią bez wahania, tłumacząc sobie, że skoro poczuła impuls, by ją wziąć,  
to była to ta właściwa.

Przybiegła do Magistry, wymachującej już nerwowo chochlą – w końcu 
wywar nie może za długo czekać. Młodsza kobieta dobiegła do kotła i już miała 

Muszelka
Klaudia Keller
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wrzucić muszlę do mikstury, gdy starsza złapała ją za przegub.
– Nie wrzucamy muszli do środka.
– To co robimy?
– Musisz – zaczęła Magistra, a w jej oczach pojawił się tajemniczy błysk – 

oddać mocz do muszli i z tej muszli wlać go do wywaru.
Apisa przez dobrych kilka sekund trwała w stuporze, analizując, co właśnie 

usłyszała. Kiedy wreszcie pojęła sens tego polecenia, wydało jej się ono 
 piramidalnie głupie.

– Mam sikać do muszli?
– Tak, masz dokładnie to zrobić. Sikaj, tylko nie uroń ani kropli.
– Jaki to ma sens?
– Taki, że to niezbędny składnik wywaru, tak samo jak poprzednie składniki. 

Jakoś co do nich nie miałaś wątpliwości.
– Bo były logiczne. Rozgwiazda pasuje. Pajęcze odnóża też są bardzo 

w  klimacie. I dobrze, nawet jeśli jest potrzebny mój sik, to dlaczego akurat z tej 
muszelki, w dodatku największej, jaką znalazłam? Jaki to ma wpływ na skład? 
Czy mój mocz jakoś reaguje z muszlą?

– Tak jest w przepisie i tak masz robić! To w końcu jest wtajemniczenie czy 
jakieś konsylium dyletantów?

– A nie myślisz, mistrzyni, że to nie ma kompletnie sensu? – kontynuowała 
Apisa, niezrażona wyzywaniem jej od dyletantów. – Czy muszla ma jakąś 
specjalną energię, która natycha (jest w ogóle takie słowo?) ten mój mocz? Do tej 
pory nie uprawiałyśmy magii, która opierałaby się na specjalnych naczyniach, 
no chyba że były to naczynia naprawdę nasączone energią, na których widniały 
podpisy typu: „Czaszka Utrecha Kulawego, nasączona mocą jego płynów 
mózgowych”. Jakie moce ma niby przypadkowo znaleziona muszla?

Magistra Mela zamachnęła się, by zdzielić chochlą protegowaną, ale ta się 
zręcznie uchyliła. W końcu sama ją wyszkoliła w unikach.

– Tak się robi od tysięcy lat, czemu akurat ty masz się od tego wymigać?! 
Wydaje ci się, że jesteś już na tyle wyedukowana, że możesz MNIE uczyć, 
jak tworzy się jeden z najstarszych wywarów?! – krzyczała, coraz bardziej 
 zirytowana, także dlatego, że morskie bałwany przybrały na sile i z hukiem 
miażdżyły kolejne konstelacje muszelek.

– Ale zastanów się! Powiedz mi chociaż, jaki jest cel sikania do muszelki,  
jakby nie można było sikać do miski albo czarki!

– Musi być muszelka i już! I TYTUŁUJ MNIE MISTRZYNIĄ!
– To nie ma sensu! Znalazłam największą muszelkę, ale i tak jest mała. 

Przecież wszystko się nie zmieści, a naprawdę mi się chce, bo gotujemy już od 
kilku godzin. A rozbryzg będzie jak ta lala, więc jak mam nie uronić ani jednej 
kropli? Czy moc muszli zależy od jej wielkości?
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– Jeśli zaraz się nie zamkniesz – wycedziła Magistra przez zaciśnięte popsute 
zęby – włożę twoją głowę do tego kotła i będę trzymać ją tak długo, póki się 
nie utopisz. Albo póki nie wypłyną ci oczy. A potem wystawię ci tak złą ocenę,  
że nawet w dziekanacie będą ci jej współczuć. I wcale nie będzie mi szkoda tych 
kilku godzin, które poświęciłyśmy na ten wywar.

– Zamknę się, jeśli podasz mi, O, MISTRZYNI, choć jeden sensowny powód, 
umotywowany magicznie, chemicznie i logicznie, dlaczego mam się poniżać 
i sikać do muszelki.

Magistra milczała, coraz bardziej sznurując usta. Na twarz adeptki wpełzł 
triumfalny uśmiech, rozciągający się jak żmija.

– Nie ma żadnego powodu. Nie ma żadnego powodu, by nie zrobić tego 
 inaczej. To jest zwykłe kocenie, jak przynoszenie kilwatera od bosmana.  
I ty o tym dobrze wiesz. Nie ma powodu, by po raz kolejny od tysięcy lat robić tę 
samą szopkę i hołdować bezsensownemu rytuałowi.

Kobieta wyglądała, jakby miała zaraz eksplodować, ale w końcu skapitulowała. 
Pogrzebała chwilę w połach swojej aksamitnej szaty i wyjęła coś, co przypominało 
odcięty byczy róg. Przez moment Apisa myślała, że to magiczny artefakt,  
do którego adeptki nie mają dostępu, ale okoliczności wymusiły  wtajemniczenie. 
W pewnym sensie się nie pomyliła. Róg okazał się zapieczętowanym, pokaźnym 
korkiem, który Magistra odetkała z głośnym pyknięciem. Wytrząsnęła z  niego 
resztki jakiegoś płynu – nawet taka ilość pachniała intensywnie miodem 
z cukrem – i z marsową miną podała  przedmiot adeptce.

– Nawet jeśli masz rację – wycedziła – to kończy nam się czas. Sikaj do tego 
i wlewaj do kotła jak najszybciej.

Apisa przyjrzała się rogowi. Rzeczywiście, musiał należeć do byka lub in-
nego kopytnego narwańca. A tym, co tworzyło dziwną fakturę pod palcami, były 
wyżłobione litery układające się w słowa „Miodu obfitość”.

– Nie wierzę w to – stwierdziła Apisa.
– Przestań gadać. Piersiówkę mam, jaką mam, a teraz sikaj. Tylko najpierw 

opłucz i wytrzyj!
Młoda, z nieokreślonym wyrazem twarzy, opłukała róg w pierwszej 

nadpływającej fali, pośpiesznie wytarła go w spódnicę i skierowała się 
ku wydmom.

– NIE WŁAZIMY NA WYDMY! – ryknęła Magistra, przekrzykując fale.
Jej protegowana, trochę zgaszona – słusznie zresztą – schowała się za jakimś 

pniakiem, zrobiła, co zrobić musiała, i wróciła z pełnym rogiem.
– Wlewaj – warknęła starsza – i patrz.
Uczennica wykonała polecenie. Starsza również wbiła wzrok w gęstniejący 

płyn. Ich uwagę od reakcji w wywarze, który zmieniał kolor na złoto-czerwony, 
odwrócił dopiero gigantyczny, wysoki na trzy piętra bałwan morski. Zmył on 
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Skończyła polonistykę i, o dziwo, polonistyka nie skończyła z nią. Pracuje w książkach, 
robi grafiki i rysuje potwory. Poza tym lubi powieści gotyckie i w wolnych chwilach  
obserwuje płazy.

z plaży obie kobiety, pniak, połowę wydmy, kocioł i wszystkie muszelki.
Morał z tej historii jest żaden, chociaż potwierdza ona tezę, że w  sztormowy 

dzień nie warto robić niczego na plaży. W każdym razie egzamin będzie 
 powtórzony, oczywiście, jeśli uda się znaleźć obie wiedźmy.
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Wszystko zaczęło się od roztoczańców – małych, szarych robaczków wielkości 
paznokcia małego palca u ręki – i od kilku ludzi wsadzających ciekawskie nosy 
w nie swoje sprawy, to znaczy naukowców. Naukowcy zawsze muszą grzebać 
tam, gdzie nie trzeba. Przez setki tysięcy lat żaden człowiek nie grzebał w obiegu 
lambda-neuronalnym roztoczańców i był spokój. Komu to przeszkadzało?

Na dodatek byli to amerykańscy naukowcy. Na lunch zamawiali z KFC 
kubełki kurczaków, które faszerowano sterydami, a kiedy pojedli, siadali do 
szalek, mikroskopów i nanomózgów roztoczańców, by mącić im w głowach.

Pierwsza faza eksperymentu polegała na nauczeniu jednego roztoczańca,  
że tam, gdzie jest czerwone pudełko czekają okruszki po kurczaku z KFC, a tam, 
gdzie żółte – nie ma niczego. Potem zeskanowano profil aktywności jego obiegu 
lambda-neuronalnego, wprowadzono go do obiegu drugiego roztoczańca,  
po czym grupa jedenastu ludzi, którzy ukończyli najwybitniejsze  uniwersytety 
tego świata, stała i patrzyła z czerwonymi od podniecenia policzkami,  
jak mały, szary robak wcina okruszki panierki pozostałe po kurczaku.  
Niski Azjata nawet podskoczył i pisnął: „Ojejciu!”, i całe szczęście, że roztocza-
niec zajęty był  wcinaniem okruchów i nie zwracał na niego uwagi, bo dzięki 
temu fala wstydu spowodowana wyskokiem Azjaty zatrzymała się w obrębie 
 jednego gatunku.

Naukowcy, jak to naukowcy, nie znali umiaru i natychmiast postanowili,  
że to, co robili z małymi zwierzętami, zaczną robić także z dużymi.

Niestety, pech chciał, że akurat wówczas na rynku brakowało białych myszy 
laboratoryjnych. Amerykańscy naukowcy co prawda nie wskazywali palcami, 
ale tajemnicą poliszynszyla było, że winę za to ponosi zespół naukowców 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy postanowili przeprowadzić 
 eksperyment dotyczący nauczenia myszy języka polskiego, a te, kiedy tylko 
opanowały tę umiejętność, zaczęły się nawzajem obgadywać. Później jeden  
niesforny stażysta nauczył je koncepcji pieniądza, co poskutkowało wyłonieniem 
się wśród populacji myszy kilku grup interesów. Pierwsza otworzyła serwis  
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autogaz i uniezależniła się finansowo. Druga wyjechała do Trójmiasta, zaciągnęła 
się do pracy w stoczni i powołała do życia związek zawodowy. Trzecia kupiła 
niedużą furgonetkę, wzięła pieniądze od każdego, kto wyraził zainteresowanie 
reklamą, i obkleiła ją zdjęciami tęczy, biało-czerwonej flagi, niebieskiej flagi 
z żółtymi gwiazdkami, gwiazdy Dawida, czerwonej gwiazdy z sierpem i młotem, 
gwiazdki Anno Domini 1998, rozgwiazd, Roberta Gwiazdowskiego, Gwiazdy 
Śmierci LEGO, kremówki, dżemu truskawkowego, wieszaka z Ikei i czarnego, 
lateksowego body, dzięki czemu nikt przeciw ich działalności nie protestował, 
bo każdego trochę wkurzała, ale i każdemu trochę się podobała, a hajs leciał od 
wszystkich. Czwarta grupa natomiast, gdy tylko zorientowała się, w jakim kraju 
żyje, poleciała pierwszym czarterem, który leciał na Zachód. Kiedy tylko obsługa 
samolotu usłyszała, że myszy mówią po polsku, pozbyła się ich z pokładu 
na najbliższym lotnisku w Berlinie. Tam gryzonie postanowiły zamieszkać 
w  jedynym miejscu, w którym żywej istocie wolno przebywać, nawet jeśli nie 
ma pieniędzy – w bibliotece. Szybko nauczyły się języka niemieckiego i dla  
zabicia czasu postanowiły zapoznać się z twórczością niemieckich filozofów. 
Pech chciał, że bibliotekarze zorientowali się w końcu, że między regałami 
mieszkają myszy, i wyrzucili je na bruk. Wskoczyły więc do bagażnika  pierwszego  
lepszego auta na polskich blachach i wróciły do Polski. Tam postanowiły 
odnowić dawne znajomości, co skończyło się tym, że pozostałe trzy grupy 
również zostały  zaznajomione z twórczością niemieckich filozofów, pokiwały 
smętnie  pyszczkami, gdy tylko uznały, że życie nie ma sensu i postanowiły 
przestać się rozmnażać.

Jako że ostatnie żyjące pokolenie białych myszek żądało kolosalnych 
pieniędzy za przeprowadzanie na nich testów, amerykańscy naukowcy 
postanowili rozpocząć nabór alkoholików do badań. Niski Azjata powiedział, 
że jego wujek kiedyś interesował się alkoholizmem. Wystarczył jeden  
krótki telefon, by namówić krewnego, który za śmieszne pieniądze zgodził się, 
aby zamknąć go w laboratorium i przeprowadzić testy na białych myszkach 
skaczących mu przed oczami.

Eksperyment przeprowadzony na roztoczańcach powiódł się więc na 
myszach, kotach, psach, małpach, wujku Azjaty i samym Azjacie.  Dowolna 
wiedza przyswojona przez jeden układ nerwowy, po zeskanowaniu 
i  umieszczeniu w  innym układzie tego samego gatunku, zostawała odtworzona 
dokładnie w takim stopniu, jak gdyby dany osobnik sam tę wiedzę przyswoił.  
Co bardziej perwersyjni naukowcy zaczęli eksperymentować międzygatunkowo, 
jednak pomni historii stojącej za niedoborem białych myszy zostali  
szybko  postawieni do pionu. Natychmiast zaczęto szukać dziedzin, w których ta 
 technologia mogłaby zostać wykorzystana.

Na pierwszy rzut poszły szkoły elementarne. Nałapano gówniarzy, usadzono 
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w ławkach, każdemu nałożono na głowę szary hełm z wizerunkiem pełzającego 
roztoczańca (ku czci istot, których heroiczny wysiłek, w formie wpieprzania 
resztek po kurczakach z KFC, pozwolił ludzkości na kolejny krok) i uruchomiono 
proces wtłaczania profilu neuronalnego, zeskanowanego z mózgu najbardziej 
napalonego na wiedzę licealisty, jakiego znaleziono.

Później nagrania z pierwszych eksperymentów latami puszczano w  telewizji. 
Widzowie z niedowierzaniem łapali się za głowy, patrząc, jak łapały się za 
głowy sześciolatki, kręcące się między ławkami i usiłujące złapać równowagę.  
Szybko okazało się, że jest lepiej, niż sądzono, gdyż umysły biorców 
 najefektywniej pobierały szkolną wiedzę w czasie snu, gdy nie działał filtr 
odsiewający  wszystko, co nie miało sensu.

Tak oto szybko okazało się, że szkoła jako taka nie jest już potrzebna. 
Sześciolatki jednego dnia zjadały piasek i wsadzały do nosów flamastry, 
a  drugiego rozwiązywały równania wielomianowe i nie dawały się uspokoić, 
płacząc z powodu rozgoryczenia związanego z postanowieniami  konferencji 
jałtańskiej. Nauczyciele najpierw zaczęli strajkować, a potem, w ramach 
ugody, założyli szare hełmy z wizerunkami roztoczańców i zaaplikowali sobie 
 dowolnie wybraną, przydatną ze względów zarobkowych wiedzę.  Wynalazkiem 
prędko zainteresowały się uczelnie, ale nie profesorowie, którzy jak jeden 
mąż  stwierdzili, że skoro nie udostępniają swoich slajdów, to czemu mieliby 
udostępniać głowy. Mniej zżyci z bracią akademicką wykładowcy  przehandlowali 
zawartość komórek nerwowych, co poskutkowało rozkwitnięciem  wiedzowego 
podziemia. Na stronach Darknetu można było znaleźć osoby oferujące 
usługi, które za ciężkie pieniądze umożliwiały wsadzenie sobie na łeb hełmu, 
 przetransferowanie wiedzy i wydrukowanie dyplomu ukończenia uczelni, 
który wyglądał jak prawdziwy, tyle że był ładniejszy.

Cudowne urządzenie niestety miało swoje wady. O ile wtłoczenie wiedzy 
ścisłej – cosinusów, archipelagów, wzorów na cząsteczki fenyloetyloaminy –  
nie stanowiło najmniejszego problemu, o tyle wiedza  polonistyczno-artystyczna 
za nic nie dawała się przekazać. Na świecie zaroiło się od przemądrzałych 
sześciolatków, które zawstydzały rodziców znajomością programu  Microsoft 
Excel, potrafiły wymienić największe dzieła najznamienitszych malarzy  
flamandzkich, w małym palcu miały „Pana Tadeusza” i „Konrada Wallenroda”, 
ale żadne z nich nie potrafiło wznieść się duchem w nadprzestrzeń, zachwycić 
się pięknem czy dotknąć absolutu.

Wielu rodzicom zupełnie to nie przeszkadzało. Podrzucili HR-owcom CV 
sześciolatków, a oni ochoczo pozatrudniali dzieci do robienia tego wszystkiego 
z wykorzystaniem pakietu Office, o czym dorosłym się nawet nie śniło, a co  mieli 
wylistowane we własnych CV. Wszystko to za całkiem przyzwoite pieniądze,  
przynajmniej według rodziców. Pozostali zaczęli wywierać naciski na 
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wymyślenie czegoś, co pozwalałoby zająć czas ich dzieci przez osiem, albo 
i dziesięć, godzin dziennie.

Amerykańscy naukowcy znów zaczęli zastanawiać się nad tym, w jaki 
sposób wbić do głów przeżycia emocjonalne, estetyczne i duchowe.  Postanowili 
pochylić się ponownie nad roztoczańcami. Niestety, okazało się, że po  zjedzeniu 
okruchów panierki pozostałej po kurczakach z KFC małe robaczki przestały mieć 
duszę. Trzeba było poszukać innych obiektów do badań. Białe myszki, kiedy 
tylko dowiedziały się, o co chodzi, powiedziały, że prędzej sobie palną w łeb, 
niż dadzą wsadzić do głów tego całego „Wertera”. Wujek Azjaty po  ostatniej 
wypłacie z laboratorium tak zabalował, że od tego czasu zupełnie stracił 
 zainteresowanie alkoholizmem. Nie było skąd wziąć myszy,  postanowiono więc 
eksperymentować na sobie nawzajem.

Tak oto powstał lekturalizator – maszyna, do której zsypu wrzucało się 
dowolną powieść fabularną, aby potem wtłoczyć do niej jaźń i żyć przeżyciami 
bohatera niczym w prawdziwym świecie, dokonywać za niego wyborów 
i kierować dowolnie jego losem. Trzeba było tylko uważać, żeby przez 
 przypadek nie wrzucić tomiku poezji, bo wtedy urządzenie najpierw gotowało 
się wewnętrznie (to był bardzo emocjonalny wynalazek), a następnie rzucało 
stertą wyzwisk, wypuszczając czarną chmurę bardzo nieładnie pachnącego 
dymu, po czym odchodziło obrażone w kąt, zostawiając tam, gdzie stało, kleksa 
paper mâché z podanej mu liryki. Natomiast jeśli do zsypu wrzucono prozę, 
maszyna wykonywała szereg następujących czynności:

1. zapoznawała się z treścią lektury,
2. generowała świat przedstawiony,
3. tworzyła spis postaci,
4. i rozpisywała dla każdej z nich scenariusze, według których ta postać 

mogła postępować,
5. a na koniec wsadzała to wszystko naraz do podpiętego pod nią szarego 

hełmu z wizerunkiem pełzającego amerykańskiego naukowca.
Później należało hełm założyć na głowę, nasunąć na oczy okulary 

przesłaniające świat rzeczywisty światem przedstawionym i na ekranie wyboru 
wybrać, jaką postacią chce się zostać.

Co ciekawe, wynalazkiem natychmiast zainteresowało się środowisko 
 polonistów. Dopytywali, czy istnieje opcja wyboru narratora, albo chociaż  
autora. Na odpowiedź, że „niestety, ale nawet lekturalizator nie jest w stanie 
zaspokoić głodu wiedzy odnośnie tego, co autor miał na myśli, więc ta opcja 
odpada”, zareagowali romantycznie – zapaścią dobrego samopoczucia – ale i tak 
ustawili się w kolejce do cudownej maszyny.

 Kiedy tylko poloniści nasycili się przeżyciami bohaterów  literackich, 
będąc przez jakiś czas w ich skórach, opcje lekturalizatora rozszerzono 
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o możliwość wrzucenia do zsypu obrazów oraz pendrive’ów z filmami. 
Następnie porozwożono maszyny po szkołach, gdzie sześciolatki, początkowo 
podchodzące do funkcjonowania wynalazku dość sceptycznie, już po pierwszych 
doświadczeniach oszalały z radości i zaczęły wymykać się z domów, żeby móc 
więcej czasu spędzać w szkole na analizowaniu „Nad Niemnem” i „Granicy”.  
Co bardziej rezolutne ukradkiem wrzucały do zsypu filmy w typie „Pulp fiction” 
i tym podobne, a jedno z dzieci, do dzisiaj nie wiadomo, w jakim celu, wrzuciło 
do środka reprodukcję obrazu „Czarny kwadrat na białym tle”. Siedziało 
w hełmie przez osiem godzin nieruchomo, po czym, gdy lekturalizator obwieścił 
cichą melodyjką zgapioną z pralki, że wszystkie scenariusze zostały ukończone, 
zeskoczyło z fotela z wypiekami na twarzy i do końca semestru powtarzało 
wszystkim, jakie to było zajebiste.

Gdy nowy model nauczania został wdrożony we wszystkich szkołach 
w każdym kraju, przez świat przelała się fala masowych ucieczek dzieci 
z domów do szkół. Nie pomogły zmiany na listach lektur i umieszczenie na nich 
powieści możliwie najbardziej zdezaktualizowanych, napisanych  archaicznym 
językiem i opowiadających o społeczeństwie, które już nie istnieje. Dzieci 
 zafascynowane były przeniesieniem świadomości do ciała zupełnie innego 
człowieka, przeżywaniem tego, co nie było dla nich dostępne w otaczającym 
je świecie, doświadczaniem życia, znajdując się w skórze osoby innej płci, 
rasy, wyznania, wieku. Rodzice zaczęli narzekać, że ich wcześniej potwornie 
przemądrzałe dzieci teraz zaczęły zwracać im uwagę na temat tego, jak ci się 
odnoszą do innych, co mówią do jednych sąsiadów o drugich sąsiadach i jakie 
ułomne intelektualnie treści przyswajają, pozwalając telewizorom na nędzne 
i jednoscenariuszowe podrabianie działania lekturalizatora.

Jednak amerykańscy naukowcy nie byli głupi. Zaproponowali rodzicom, 
że jeśli tylko chcą, to mogą usunąć lekturalizatory ze szkół („Ooo taaak!”),  
ale rodzice muszą mieć świadomość tego, że wtedy, na skutek powrotu dzieci do 
domów, będą musieli spędzać z nimi czas („O nie, nie, to jednak nie!”).

Dzieci rosły, lekarze z na lewo zdobytą wiedzą robili niewiarygodną kasę 
na pisarzach, którym nadgarstki wysiadały od produkowania nowych powieści 
(a zapotrzebowanie rynku na coraz to więcej wydawanych książek nadal było 
niezaspokojone – niczym studnia bez dna). Nowe pokolenia powoli zastępowały 
stare. Policjanci narzekali na nudę, ponieważ poziom przestępczości malał 
wraz z wymieraniem ostatnich roczników sprzed rewolucji roztoczańców 
i  lekturalizatorów. Czasem tylko zdarzał się przypadek kogoś, kto ciągle 
wrzucał do lekturalizatora jedną i tę samą książkę, a to nigdy nie kończyło się 
dobrze. Więzienia świeciły pustkami, tylko jeden zakład penitencjarny wciąż 
był  otwarty. Zatrudniał tylko jednego klawisza z zadaniem dotrzymywania  
towarzystwa jedynemu więźniowi – facetowi, który naładował do  lekturalizatora 
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(ur. 1993) pisarka literatury fantastycznej, obyczajowej, komediowej. Zapalona  
fanatyczka biografii klasyków literatury. Autorka podcastu „Biografie” w serwisie  YouTube. 
Od 2022 r. związana z projektem AudioTeatr, gdzie odpowiedzialna jest za tworzenie  
tekstów słuchowisk. Autorka powieści Wszystkich świętych idiotów. Laureatka wielu  
ogólnopolskich konkursów literackich, m.in. IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. 
Wandy Dobaczewskiej Na chwałę słońca organizowanego przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Z zawodu programistka.

kryminałów i z czasem stracił kontakt z rzeczywistością. Kościoły tętniły życiem, 
co piątek wieczór pełne były radosnych, młodych ludzi spotykających się tam na 
subtelnych potańcówkach, uprzyjemnianych drinkami z palemkami. A od czasu 
do czasu na okładkach kolorowej prasy przemykał zazdrosny szept: „Kolejny 
miliarder, pisarz niszowej fantastyki, zakupił właśnie wyspę na Bahamach”, 
pisano, „Rządy wszystkich krajów w kieszeniach pisarzy! Jak ma być dobrze na 
tym świecie?”.
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W końcu nadeszła wiosna. Pachniała świeżą miętą, rozbrzmiewała wesołymi 
dźwiękami muzyki i nierównymi wystrzałami z pistoletów. Do chłodnego 
 szarego korytarza przez małe okienka wdzierały się promienie słońca dające 
nadzieję na lepsze dni.

Po ostatnim napadzie Szwendaczy na ASN postanowiliśmy, że wdrożymy 
wszelkie znane nam środki działania przeciwko tym potworom. Niepohamowany 
zdołał namówić Nathaniela, aby udostępnił nam stare głośniki  porozwieszane 
w kątach korytarza. To on trzymał przy sobie pilot, żeby w razie kłopotów móc 
zmienić czy podgłośnić muzykę – wiedzieliśmy już w końcu, że Szwendacze miały 
bardzo wrażliwy słuch. Zioła o wyrazistym zapachu zakupiliśmy w  pobliskim 
markecie i rozstawiliśmy je niemal w każdym pomieszczeniu organizacji.  
Na razie tylko tyle mogliśmy zrobić – grać irytującymi dźwiękami i drażniącymi 
zapachami, których czerwonookie demony nie znosiły. Czy to nas chroniło?  
Szczerze w to wątpiłam. Człowiek jest w końcu istotą przepełnioną głupią 
nadzieją. Pozostało wierzyć w to, że przynajmniej przestaną się nami interesować.

Zamknęłam drzwi od pokoju i ruszyłam korytarzem w stronę stołówki. 
Obok mnie przebiegł Niepohamowany z pistoletem w dłoni. Pomachał mi, 
szczerząc swoje rekinie zęby, a chwilę potem strzelił przez ramię w kierunku 
 Nieobliczalnej. Ta nawet nie zerknęła w moim kierunku, tylko przebiegła obok 
jak wiatr. Dzień jak co dzień.

Przy drzwiach głównych stała Bezładna ze starym słomianym kapeluszem na 
głowie. W ręku trzymała różową konewkę w kształcie słonia, który przez trąbę 
wylewał strumienie wody do doniczki z miętą. Na mój widok wyprostowała się, 
szeroko uśmiechnęła i pomachała dłonią jak uszczęśliwione dziecko. Oczywiście 
jej odmachałam, choć z nieco mniejszym entuzjazmem. Ruszyłam dalej,  

Paranoidalna
Marlena Urbaniak

POWIEŚĆ
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bo miałam ochotę na tosty z żółtym serem, które czekały na mnie w stołówce. 
Choć nie widziałam nigdy kucharki gotującej dla nas jedzenie, wiedziałam,  
że doskonale zna nasze potrzeby. Plotki głosiły, że tylko Niepohamowany miał 
z nią bezpośredni kontakt. To zdecydowanie typ, który wszędzie się wciśnie.

Uśmiechnęłam się pod nosem. Powoli zaczynałam przyzwyczajać się 
do  Niezidentyfikowanych, a nawet się z nimi zaprzyjaźniać. Zwłaszcza 
Wyobrażalny stał się nieco bardziej przystępny. Co prawda wciąż patrzył na 
mnie nieufnie spode łba, jakbym za chwilę miała go zaatakować, ale zdarzało 
się, że odpowiadał na moje pytania. Cóż, o wilku mowa.

Kiedy weszłam do stołówki, zobaczyłam, że Wyobrażalny siedzi skulony 
na krześle z nogami podwiniętymi pod brodę i wgapia się zamyślony w  talerz 
owsianki. Na wierzchu pływały kawałki banana i jabłka, a on dotykał je łyżką, 
jakby miał do czynienia z czymś obrzydliwym. Niepohamowany mówił,  
że jego zaprzyjaźniona kucharka chciała dostarczyć Wyobrażalnemu porządnej  
dawki witamin, ponieważ był „blady, mizerny i chudy”. Jak widać, niezbyt mu 
się to podobało.

Uśmiechnęłam się pod nosem i podeszłam do stołu. Usiadłam na krześle 
 naprzeciw niego.

– Widzę, że śniadanie bardzo ci smakuje – powiedziałam rozbawiona.
Wyobrażalny uniósł wzrok, jakby się mnie tutaj nie spodziewał.  

Usta wykrzywił w grymasie niezadowolenia.
– Nienawidzę owsianki – rzucił pod nosem. – I owoców.
– Nie dziwię się w takim razie, że tajemnicza znajoma Niepohamowanego 

pracująca na kuchni chciała cię dobrze odżywić – zaśmiałam się i sięgnęłam 
na koniec stołu po świeże tosty, które już na mnie czekały. Jednego bez  pytania 
podałam Wyobrażalnemu, który najwyraźniej docenił ten gest, bo kiwnął 
dziękująco głową, przesunął miskę z owsianką jak najdalej od siebie i chrupnął 
przypieczony chleb z serem.

Śniadanie zjedliśmy w zupełnej ciszy, bo nie potrzebowaliśmy słów. 
Wyobrażalny był jedną z tych osób, w których obecności dobrze się czułam, nawet 
jeśli nie padło z naszej strony żadne słowo. Zwykle dużo gadałam, zwłaszcza na 
studiach, gdzie miałam wielu znajomych, ale tu wcale tego nie potrzebowałam.

Kiedy skończyliśmy jeść nasze tosty, równocześnie na siebie spojrzeliśmy.  
Ja się uśmiechnęłam, Wyobrażalny nachmurzył i uciekł wzrokiem w bok.  
To było jego typowe zachowanie.

– Hej – rzuciłam, żeby zmienić tor myśli chłopaka, cokolwiek w nich 
siedziało – chodźmy na spacer. Tak rzadko wychodzisz na zewnątrz. Słońce  
dobrze ci  zrobi. – Puściłam mu oczko i zanim cokolwiek odpowiedział, wstałam, 
obiegłam stół, chwyciłam go za rękę i porwałam w stronę wyjścia, nie czekając, 
aż zaprzeczy.
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Wyobrażalny

Nie rozumiałem, co ta wariatka wyprawiała. W jednej chwili coś do mnie 
mówiła, a brzmiało to jak propozycja, na którą mogę odpowiedzieć „nie”, 
a następnie ciągnęła za rękę. Nawet jeśli chciałem coś powiedzieć, nie mogłem. 
Pędziliśmy tak szybko, że zdawało mi się, iż tracę grunt pod nogami. Prawie 
latałem ponad chmurami, które odrywały się od ścian korytarza, a serce 
w piersi waliło tak głośno jak stado dudniących koni biegnących po wzgórzach. 
Przed sobą widziałem tylko blond włosy i głębokie zielone oczy, które zerkały 
na mnie przez ramię. Paranoidalna nie była aniołem. Ale dla mnie nie była też 
człowiekiem. Więc kim?

Siłą zostałem wyciągnięty na podwórze. Słońce wbiło w moje oczy tysiące 
promienistych igieł. Byłem wampirem, który nie wynurzał nosa poza ASN.  
Blady i zmizerniały, tak jak twierdziła kucharka. Nie potrzebowałem jasności do 
życia, skoro sam byłem cieniem. To Paranoidalna była jak to słońce. Tak samo 
raziła mnie swoim blaskiem. Chyba tego nie chciałem. A może jednak?

Zanim się zorientowałem, dziewczyna puściła moją dłoń, a ja poczułem 
przejmujący chłód. Dziwne uczucie. Przed chwilą byłem z kimś, teraz znowu 
tkwiłem tu sam. Z pustą ręką wyciągniętą przed siebie.

W uszach zadudnił mi kobiecy śmiech. Uniosłem wzrok, mechanicznie 
marszcząc czoło.

– Dlaczego patrzysz na swoją rękę? – spytała Paranoidalna, przekręcając 
głowę w bok. Już siedziała na murze otaczającym ASN i machała w górze 
 nogami. – Brakuje ci mojej? – zażartowała i wyciągnęła długie palce przed  
siebie. Spojrzałem na nią jak na idiotkę, jednak z jakiegoś powodu ciało 
zadziałało wbrew mojej woli. Znów chwyciłem za dłoń obcej dziewczyny  
i silnym gestem zostałem wciągnięty na mur.

Słońce nadal uderzało mnie po oczach, czole, nosie oraz rękach. A jednak 
nie założyłem kaptura, nie naciągnąłem rękawów i nie spuściłem wzroku. 
Patrzyłem prosto w uosobione słońce, które szeroko się do mnie uśmiechało.

Czy to, co do niej czułem, to zaufanie? Nigdy nikomu nie ufałem. A nawet 
jeśli tak było, nie pamiętałem już o tym uczuciu. Kiedyś w tym marnym, pustym 
życiu istniała jakaś rodzina. Matka, ojciec, starszy brat, może nawet pies.  
Teraz byli jednak jedną wielką mgłą przeplatającą się pomiędzy wspomnieniami.  
Chyba mnie chronili. Nie chcieli, żebym wylądował w IBPP. Ale czy im ufałem? 
Czy cokolwiek do nich czułem?

Paranoidalna nie była człowiekiem. I ja też nim nie byłem.
– Znowu się na mnie patrzysz – przyuważyła dziewczyna. Spojrzała na mnie 

badawczo. Zwykle odwracałem wzrok, ale tym razem czułem się tak, jakby ktoś 
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przyszył moją głowę igłą i nitką do tęczówek dziewczyny. – Mam coś na twarzy? 
– spytała.

– Oczy – rzuciłem bez zastanowienia, bo to one najbardziej mnie do 
niej przyciągały.

Znowu zostałem obdarzony śmiechem. Wesołym, dźwięcznym, 
obezwładniającym dźwiękiem, który unosił się na chmurach i umykał 
między drzewami.

– Chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jesteś czasem zabawny.
Byłem zabawny? Nie mogłem być zabawny. To cecha Niepohamowanego. 

Chyba. W końcu tak mówili inni ludzie. Bezładna zawsze śmiała się z jego 
żartów. Co to w ogóle znaczyło „być zabawnym”? Palnąć coś bez sensu?  
Bez ładu? Żadnego składu? Śmiała się ze mnie czy poza mną?

Mój mózg znowu dokonał przewrotu. Wyłączyłem się. Nie wiedziałem już, 
co czułem, jeśli w ogóle coś czułem. Za dużo rozważań. Za dużo emocji. Emocji? 
Nigdy ich w sobie nie miałem. A może teraz były? Widziałem słowa unoszące się 
w powietrzu. Rozmazywały się, ale mogłem je odczytać. Zdziwienie. Niepokój. 
Podejrzliwość. Strach. Nieufność. Radość?

Zdołałem tylko otworzyć usta, chcąc z siebie wyrzucić cokolwiek, co przyszło 
mi do głowy, ale w tej samej chwili przez wszystkie te słowa przebiła się 
głowa Niepohamowanego. Wyobrażenie pękło jak ogromna bańka mydlana, 
pozostawiając po sobie jedynie rażące promienie słońca.

– Elo, mordy! – rzucił rozbawiony R., który najwyraźniej rozśmieszył samego 
siebie tymi słowami. – Nathaniel nas wzywa – dodał, kiedy oparł się już łokciem 
o murek, tuż obok ud Paranoidalnej. Z jakiegoś powodu mnie to zirytowało. 
Chciałem go kopnąć. Dlaczego?

– Czyżby kolejne kółko terapeutyczne? – spytała z westchnięciem  

Paranoidalna

– Wyglądał na poważnego, więc podejrzewam, że szykuje dla nas jakąś 
reprymendę. Łatwo gościa rozczytać. – Niepohamowany wyszczerzył zęby.

Zaraz potem Paranoidalna zeskoczyła z murku, a ja zostałem z niego siłą 
ściągnięty przez tego irytującego typa. Czułem, że gdyby zrobił to gwałtowniej, 
wylądowałbym twarzą w trawie. Ciekawe, czy Charmaine śmiałaby się wtedy ze 
mnie. Charmaine? Dlaczego to imię wciąż chodziło mi po głowie?

Zmarszczyłem czoło, ale niczego nie powiedziałem. Tym razem nałożyłem 
kaptur na głowę, naciągnąłem rękawy i opuściłem wzrok. Wróciłem do swojego 
ciała, spadając znad chmur. Ta chwila lunęła deszczem.

Paranoidalna
Może Niepohamowany minął się z prawdą, ponieważ Nathaniel wcale nie 
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chciał nas za nic ukarać, ale na pewno nie wezwał nas na kółko terapeutyczne. 
Raczej na przesłuchanie.

– Powiecie mi, co robiliście podczas ostatniego weekendu? – spytał 
z niezwykłą dla niego powagą, jakby wcielił się w prawdziwego psychiatrę. 
Złożył ręce, oparł łokcie na biurku i położył podbródek pomiędzy dłonie.

– W który weekend? – spytał z wyszczerzonym uśmiechem  Niepohamowany. 
– Poprzedni? A, trochę sobie polowaliśmy w lesie. Nie na zwierzynę,  
na  Szwendaczy. Pamiętasz tych kolesi, o których ci wielokrotnie opowiadaliśmy? 
Ci z czerwonymi oczami, co żrą dusze ludzi. No, to chcieli nas napaść 
w  organizacji.

Świetnie. Mówił o tym tak swobodnie, że na pewno Nathaniel w to uwierzy. 
Zresztą niby dlaczego by miał? Nie był Niezidentyfikowany. Nie dostrzegał tego, 
co my. Prawdopodobnie podczas przeglądania nagrań z kamer widział tylko 
latających po korytarzu ludzi, którzy walczą z powietrzem. To, że miał nas za 
wariatów, było wypisane na jego twarzy. I w jego Uczepionym, który patrzył 
na nas i mrugał nierozumnie oczami. Bezładna też zdawała się go widzieć,  
ale wyjątkowo niczego nie mówiła.

– Myślisz, że to zbiorowa halucynacja, co? – spytał Niepohamowany, 
uśmiechając się jak łobuz z podstawówki, który został wezwany na dywanik do 
dyrektora i cwaniakował.

Nathaniel, jak wybudzony z transu, zaczął chrząkać w dłoń.
– Skąd. Po prostu trudno mi w to uwierzyć – odpowiedział ostrożnie. – Jednak 

jesteście… – widać było, że bał się dokończyć zdanie – członkami ASN – wybronił 
się, nie używając słowa „Niezidentyfikowani”. – Wszystko może być możliwe.

– Nie musisz się martwić – odezwała się Bezładna, przybierając zadziwiająco 
poważną minę, co kolidowało z jej słomianym kapeluszem i niebieską sukienką 
z kokardą na przedzie. Tak samo nie pasowała do tego jej zaciśnięta w górze 
pięść. – Zadbaliśmy już o to, żeby Szwendacze tu nie przychodziły. Boją się 
głośnych dźwięków i nie lubią mięty.

Dziewczyna nagle się rozpromieniła, a Nathaniel? Nathaniel milczał. 
Odezwał się dopiero po dłuższej chwili. Widocznie próbował wymyślić jakąś 
strategiczną odpowiedź.

– Cóż – zaczął przeciągle – prosiłbym was po prostu o rozwagę. Nie wychodźcie 
nigdzie po nocach – dodał z niemrawym śmiechem.

Na tym skończyło się spotkanie. Skonsternowany Nathaniel pozwolił nam 
się oddalić, a więc ruszyliśmy do swoich pokoi. Wyobrażalny zdążył gdzieś 
zniknąć, zupełnie jakby nie był obecny na spotkaniu. Nieobliczalna zamknęła się 
w  swojej ciemnicy. Bezładna chwyciła za konewkę pozostawioną na  korytarzu 
i  radosnym krokiem ruszyła w stronę kolejnych donic z miętą, a było ich 
naprawdę wiele do podlania. Zostałam tylko ja i Niepohamowany. Wiedziałam 
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już, co chce mi powiedzieć. Dostrzegłam to w jego oczach oraz ustach,  
które chytro się uśmiechały. Teraz przypominał mi lisa, zwłaszcza że jego  
farbowane włosy idealnie wpasowywały się w ten zwierzęcy wizerunek.

– Pamiętaj, że jutro upływa termin naszego zakładu. Czekam na cenne 
 informacje. – Puścił mi oczko i nie czekając na odpowiedź, poszedł do stołówki.

Uśmiechnęłam się pod nosem.
Cóż, została mi tylko jedna rzecz do rozszyfrowania…

***

Nie byłam w bibliotece od wielu tygodni, nie wspominając już o miejscach 
publicznych, gdzie siedziało i rozmawiało ze sobą wielu ludzi. Jeszcze  niedawno 
uchodziłam za najbardziej wygadaną studentkę, towarzyską oraz otwartą,  
dzisiaj sama siebie nie poznawałam. Czułam się nieco nieswojo. Jakbym 
była Alicją, która wyrwała się z Krainy Czarów do normalnego świata. To mi 
uświadomiło, że choć tęskniłam za normalnością, nie mogłam już do niej wrócić. 
Nie w najbliższym czasie. A może nawet nigdy.

Odpychając na bok te rozważania, starałam się skupić na misji, jaka mi 
dziś przyświecała. Nie przybyłam tu, żeby wypożyczyć czy przeczytać książkę. 
Wpisałam swoje nazwisko na listę użytkowników korzystających z  komputera. 
Zresztą nawet jeśli chciałabym powrócić do tego archaicznego sposobu  
poszukiwania informacji, w tej małej bibliotece nie było książek. Wszystkie 
dzieła znajdowały się w zdigitalizowanych zbiorach. Papierowe wersje czytadeł 
już naprawdę rzadko można było dostać. Za to oglądano je w muzeach oraz 
 antykwariatach jako relikt przeszłości.

Usiadłam przy biurku, otworzyłam biblioteczną wyszukiwarkę i rozwinęłam 
zaawansowane opcje. Niewiele posiadałam informacji o Niepohamowanym, 
ale detektywem byłam całkiem niezłym. Znałam jego inicjały, które zapisał 
w zeszycie – R.H. Nie wiedziałam, ile dokładnie ma lat, ale mogłam pobawić 
się w przedziały. Na moje oko Niepohamowany sytuował się pomiędzy 
 dwudziestym drugim a dwudziestym szóstym rokiem życia. Był starszy ode 
mnie – sam się do tego przyznał – i najstarszy w naszym gronie. Wiedziałam też, 
że całe życie mieszkał w Las Vegas. To już trzy cenne dane. Jako słowa kluczowe 
oznaczyłam również szkolne konkursy, którymi się chwalił. Wiedziałam nawet, 
jaki recytował wiersz. Szansa, że znajdę na ten temat wiadomości, były bardzo 
małe, a jednak tyle wystarczyło. Niech żyje technologia!

Raiden Harney, zwycięzca konkursu recytatorskiego w trzeciej klasie 
 podstawowej, zaskoczył jury improwizacją trudnego wiersza, do którego 
zapomniał słów. Ponoć na dramatyczne zakończenie oblał się wodą z  wazonu 
i obsypał kwiatami, co uznano za alegorię zwycięskiej i jednocześnie  przegranej 
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Absolwentka filologii polskiej II stopnia na specjalizacji edytorskiej. Redaktor,  
content menager i copywriter. Od czasów wygranej w konkursie na powieść w odcinkach 
wspiera redakcję Białego Kruka. Zajęła trzecie miejsce w konkursie organizowanym 
przez wydawnictwo Genius Creations (antologia: Niegrzeczni chłopcy) i pierwsze miejsce  
w kategorii One Shot w konkursie „Splątane Nici” organizowanym na Wattpadzie.  
W fantastycznym świecie znana jako elfia księżniczka

strony bohatera lirycznego. Mała głupota, a pozwoliła mi osiągnąć to, co chciałam.
Ze zdjęcia patrzył na mnie wyszczerzony chłopak z ulizanymi włosami.  

Miał w oczach ten sam błysk, co Niepohamowany, choć z wyglądu bardzo 
różnił się od swojej przeszłej wersji. Nie ma się czemu dziwić, w końcu dorósł.  
Coś mnie podkusiło, żeby zjechać na sam dół zarchiwizowanej strony  magazynu. 
Pojawiło się kilka obraźliwych komentarzy na temat rzekomej improwizacji 
chłopaka, ale jeden z nich szczególnie mnie zainteresował.

„Raiden to zabójca”.
To dziwne, że nikt nie usunął tego przekazu. Całe szczęście, była to niezła 

okazja, aby bliżej przyjrzeć się tematowi.
Z uśmiechem zapisałam w zeszycie pierwsze informacje dotyczące mojego 

kolegi. W bibliotece ostatecznie siedziałam aż do zamknięcia. Teraz miałam już 
jednak wszystko, czego potrzebowałam, aby wygrać zakład.
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Jack i dziewczyna patrzyli na siebie. Chwila zmieniła się w wieczność, 
 wszystko zamarło, jakby sam świat wstrzymał oddech. Baranski nie potrafił 
oderwać spojrzenia od jej oczu; umysł detektywa krzyczał, by coś zrobił, 
ostrzegał, że jeśli nie zareaguje, to umrze, lecz mężczyzna nie mógł się poruszyć. 
Choć czuł bijące mocno serce i grube krople potu spływające po plecach, stracił 
kontrolę nad ciałem – jak w koszmarze, z którego człowiek nie jest w stanie 
się wybudzić.

Kobieta otworzyła usta.
Dreszcz przebiegł po grzbiecie Jacka. Odzyskał władzę nad kończynami,  

ale nie wiedział, co czynić.
W końcu zareagował.
Nie pojmował, czemu to zrobił; nie potrafił rozstrzygnąć, czy to on 

dokonał wyboru, czy może jakaś cząstka umysłu podjęła decyzję za niego.  
Może kończyna zadziałała z własnej inicjatywy, jakby uniosły ją niewidzialne 
sznurki. Co go opętało?

Prawa ręka Jacka szybkim ruchem ściągnęła kominiarkę z jego głowy.
Dziewczyna zamarła.
Czas znów się zatrzymał.
A później Jack dostrzegł w oczach Tamary zrozumienie. Jak gdyby mógł 

czytać w jej myślach.
Poznała go.
Obróciła głowę w lewo, a Baranski podążył za wzrokiem kobiety. Anders, 

odwrócony do nich plecami, pochylał się nad biurkiem, przerzucał jakieś  
papiery, mrucząc przekleństwa. W pewnym momencie guru zesztywniał, oparł 
się o blat; olbrzym zgiął się wpół nad wąskim i małym w porównaniu do niego 
meblem, oddychając ciężko.

Pajęczyna
Olaf Pajączkowski

POWIEŚĆ
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Tamara posłała jeszcze jedno spojrzenie Jackowi. Usta dziewczyny poruszyły 
się bezgłośnie. Detektyw bez problemu pojął, co chciała przekazać.

„Czekaj”.
Potem wstała.
Szła ku Andersowi, a Baranski przyglądał się jej jak zafascynowany widz 

obserwujący poczynania zmyślnego iluzjonisty. Gdy była już o kilka kroków od 
guru, ten roześmiał się chrapliwie. Tamara i Jack zamarli.

– No tak… – mruczał Nowozelandczyk. – Oczywiście. Taka jest prawda.  
Nie inaczej. Oczywiście!

I ponownie zarechotał, trząsł się cały, aż papiery przesunęły się po biurku.
Tamara, nabrawszy powietrza w płuca, stanęła przy przywódcy 

 Zgromadzenia Odrodzenia i położyła mu dłoń na ramieniu. Drgnął.
– Chodźmy, kochany – powiedziała, głaszcząc lekko mężczyznę. – Chodź  

ze mną. Jutro się tym zajmiesz. Dzisiaj możesz się zrelaksować.
Obrócił się, zafurkotała szata. Baranski spiął mięśnie, gdy spojrzenie  

Andersa się po nim prześlizgnęło, ale guru nie zatrzymał go na detektywie,  
lecz na kobiecie. Przypatrywał się jej przez chwilę błyszczącymi oczami, a potem 
uśmiechnął paskudnie.

– Teraz chcesz, kocico? – zapytał; głos delikatnie mu drżał. – Tak nagle?
Jack zacisnął dłonie w pięści. Czuł, że czas znowu powinien zamrzeć,  

ale wydarzenia następowały prędko, jedno po drugim, a on reagował za wolno.
– Proszę – rzekła Tamara, przytulając się do guru.
– Nie mam czasu – rzucił Nowozelandczyk oschle, wpatrując się ponad głową 

kobiety w jakiś punkt w przestrzeni; wzrok miał roziskrzony, szczęki mocno 
zwarte, a po czole zaczęły spływać krople potu. Stał sztywno niczym posąg, 
nie odwzajemniając pieszczoty Tamary, z rękami zwieszonymi po bokach, 
a  Baranskiemu zdało się, że twarz przywódcy Zgromadzenia wykrzywiło 
obrzydzenie. Trwało to jednak tylko chwilę, mgnienie oka – wreszcie Anders 
wyszczerzył się lubieżnie i chwycił dziewczynę za ramiona. – A niech tam.  
Już wszystko wiem. Chodź, kocico.

Szybkim krokiem, szybszym niż wszedł, Anders opuścił gabinet, ciągnąc  
za sobą Tamarę. W uścisku wysokiego guru drobna kobieta wyglądała jak małe 
zwierzątko niesione przez dziecko, bezradne, całkowicie podporządkowane 
potężniejszej istocie. Nim zniknęła za progiem, rzuciła ostatnie spojrzenie 
 Jackowi, puste, bez wyrazu.

Drzwi się zatrzasnęły. Kroki Andersa i Tamary oddaliły się. Cisza.
Baranski ruszył na środek pokoju, rozglądając się po pogrążonym w półmroku 

wnętrzu. Mdliło go, jakby za dużo wypił. Spoglądał to na wyjście, to na biurko, 
i miał wrażenie, że zaraz usłyszy szyderczy śmiech guru i chichot dziewczyny, 
że nagle zmaterializują się obok i zostanie złapany. Nie, nie zmaterializują –  
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oni cały czas tam byli, nigdzie nie poszli, tylko Jack wyobraził sobie tę całą 
dziwaczną scenę, tak mocno sobie wmówił, iż rzeczywiście się rozegrała, że oczy 
naprawdę ją ujrzały. Przez moment czekał, spodziewając się, że ogromna dłoń 
przywódcy duchowego zamknie się na jego szyi, lecz sekundy mijały, a on ciągle 
stał sam pośrodku pomieszczenia. Zerknąwszy raz jeszcze na drzwi, przywołał 
obraz pustych źrenic Tamary. Zadrżał. W końcu podszedł do biurka.

W morzu dokumentów tonął kalendarzyk i srebrny kluczyk, a z otwartej 
szuflady, wysuniętej z mebla jak wywalony z ust język, wystawała czyjaś  
podobizna. Baranski powstrzymał się przed dotknięciem czegokolwiek;  
najpierw wyciągnął z kieszeni telefon, zrobił zdjęcie biurka i dopiero wtedy 
sięgnął po kartkę. Kiedy ją podniósł, spostrzegł, że na dnie szuflady kryło się 
kilkanaście setek dolarów, prawie niewidocznych w półmroku. Sfotografował 
pieniądze, po czym spojrzał na wizerunek.

Z utrzymanego w odcieniach szarości portretu spoglądał pewnie, 
z  delikatnym, jak gdyby ironicznym uśmieszkiem, dojrzały mężczyzna.  
Choć patrzące bystro oczy pełne były życiowego doświadczenia, to  ujrzane 
wydarzenia i osobiste problemy nie przytłumiły pełgającego w nich blasku, 
a żadna zmarszczka nie szpeciła oblicza. Głowę białymi lokami okalała 
 charakterystyczna, XVIII-wieczna peruka, a bogaty szustokor o wielkich 
 mankietach i kamizelka z kwiatowym motywem zdradzały jego pozycję 
społeczną i majątek. Artysta tak operował światłocieniem, że blask padał na 
twarz modela, jak gdyby chciał nadać mu wygląd świętego albo, co bardziej 
prawdopodobne, oświeconego męża. Pod portretem czyjaś ręka skreśliła  wielkie 
litery i cyfry, które pięły się ku górze strony, niemal nachodząc na wizerunek, 
układające się w informację:

 „ST. GERMAIN
 ? – ? XVIII
 500?”
 Obrócił kartkę. Jeszcze jedna notatka.
 „Jadł u Poncjusza Piłata. Opisywał podawane dania.
   ↓
 Rakoczy?
   ↓
 Cagliostro→Crowley/Rasputin?
 Cagliostro=/St. Germain
 Cagliostro→Crowley? St. Germain→Rasputin?
 Crowley mógł się podszywać, żeby odwrócić uwagę od    

                prawdziwej tożsamości!
 Milczenie?”
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Jack, zmarszczywszy brwi, zrobił zdjęcia obu stronom, po czym odłożył  
papier do szuflady, na banknoty. Zerknął na komórkę, otworzył galerię, 
powiększył obraz uwiecznionych w słabym świetle tygrysiej lampy słów.  
Nie było źle. Jakość pozostawiała nieco do życzenia, rozmyte kontury znaków 
irytowały, ale potrafił je odcyfrować, a nie chciał ryzykować użycia lampy 
aparatu. Następnie zabrał się za notatki walające się po biurku, wszystkie 
pokryte tymi samymi, wielkimi literami; nie czytał, tylko fotografował, szybko, 
ale na tyle wolno, by migawka złapała najlepszą możliwą w tych warunkach 
ostrość. Pracował jak maszyna, przerzucał kartkę po kartce, na moment świat 
utonął w cichutkim szumie papieru. Jedynie czasem pozwalał sobie na spojrze-
nia przez ramię, na drzwi.

Wreszcie skończył z zapiskami i popatrzył na kalendarzyk. W półmroku 
ujrzał ślady czerwonego długopisu – okrąg, litery, cyfry oraz kłębowisko  
poziomych i pionowych linii – na dwóch datach, ale dopiero kiedy uniósł 
 przedmiot do oczu, dostrzegł szczegóły.

Zacisnął szczęki. Nie zdziwił się, choć i tak zrobiło mu się gorąco, gdy zobaczył 
dwie duże litery „B” i stojące za nimi kropki. Pierwsza para znaków znajdowała 
się pod przekreśloną dzisiejszą datą i zamazaną sekwencją dziewięciu cyfr,  
druga pod okręgiem otaczającym przedwczorajszą datę.

– Wczoraj już nie żył. Znalazłem jego ciało – szepnął.
Trochę mechanicznie przerzucił kartki kalendarzyka, ale nigdzie nie odkrył 

innych oznaczeń. Odłożył go na miejsce, z obrzydzeniem, jak lepkiego śmiecia. 
Uwieczniwszy także terminarz na zdjęciu, otworzył pierwszą fotografię,  
tę przedstawiającą pierwotny układ przedmiotów na biurku. Zerkając na ekran, 
przesunął kilka kartek, umieścił kluczyk nieopodal prawej krawędzi mebla,  
delikatnie przekręcił portret St. Germaina, by przywrócić stan jak najbliższy 
zastanemu, i w końcu na palcach ruszył ku drzwiom

Przystawił ucho do drewna i przez chwilę nasłuchiwał. Nie  zarejestrowawszy 
żadnego dźwięku, naciągnął kominiarkę na twarz i wyszedł na korytarz. 
Ostrożnie przebił się przez ciemność i znalazł w zalanym światłem sterylnym 
przejściu; zmiana była tak nagła, jak gdyby niespodziewanie przekroczył granicę 
między światami. Przez moment stał pod jedną z kamer, mrużąc podrażnione 
blaskiem oczy, i znowu wytężył słuch, lecz w tle szumiały tylko jadące gdzieś 
w oddali samochody. Kiedy źrenice już się przyzwyczaiły do jasności, przemknął 
do roślinnego korytarza. Tu zamarł, gdy zmęczony umysł znienacka zmroził 
go myślą:

„Jak się stąd wydostaniesz?”
Zatrzymawszy się pośrodku pomieszczenia, pośród soczystej zieleni, 

rozejrzał się. Zerknął na drzwi sal wykładowych z małymi oknami, nie na 
tyle jednak małymi, by dorosły człowiek nie mógł się przez nie przecisnąć,  
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lecz przypomniał sobie ostrzeżenia Anny. Jedyna droga ucieczki wiodła przez 
hol wejściowy, obok stanowisk ochroniarza i portiera. Nie, mógł jeszcze wrócić 
do pogrążonego w mroku korytarza i zbadać pokoje, w których nie był, może…

Westchnął ciężko. Anna nie wspominała o tylnym wyjściu.
– Prawdziwy z ciebie profesjonalista, Jack – warknął cicho. – Świetnie 

to przemyślałeś.
Nie miał wyboru. Szybko skierował się ku drzwiom prowadzącym do  recepcji. 

Oczami wyobraźni ujrzał, jak przystawia ucho do drewna, nasłuchuje, ale nie 
rejestruje żadnego ożywienia po drugiej stronie, naciska klamkę, wychodzi i nie 
spotyka Suna, któremu szlachetne serce nie pozwoliło na  opuszczenie damy 
w potrzebie, dobiega do szklanych wrót, przemierza park i kryje za  jednym 
z niszczejących domów, oddycha głęboko, uśmiecha, udało się, miał farta, 
miał farta…

Drzwi się otworzyły i do korytarza wkroczył Sun.
Niemal natychmiast skoczył w tył, zobaczywszy Jacka. Baranskiemu serce 

uciekło do gardła.
– Kim pan jest? Co pan tu robi? Jak pan się tu dostał? – surowo pytał 

 recepcjonista, marszcząc brwi. Prędko opanował zaskoczenie i emanował 
pewnością siebie, nieugiętością, odwagą; wyprostował się, stanął w progu, 
odcinając drogę ucieczki. Baranski mimo tłukącego się w klatce piersiowej serca 
uśmiechnął się lekko. Porządny człowiek z tego Suna.

– Zaraz będzie tu policja – dodał Azjata, nie czekając na odpowiedź  
detektywa. – Zaraz…

Syk. Pnące się po ścianie rośliny zafalowały. Sun i Jack spojrzeli na nie.
Nie, to nie rośliny się poruszyły. To ściana.
– Co? – sapnął recepcjonista, wycofując się do drzwi. Baranski także zrobił 

kilka kroków w tył.
Coś długiego wystrzeliło z muru. W akompaniamencie syku gruba lina 

okręciła się wokół szyi Suna. Mężczyzna krzyknął. Sznur pociągnął go ku ścianie. 
Azjata, charcząc, upadł.

– Nie! – wrzasnął detektyw. Skoczył ku wleczonemu po podłodze człowiekowi. 
Dostrzegł, że to nie była lina, lecz ogon.

Wyciągnął dłonie do Suna. Ogon szarpnął się i powlókł swą ofiarę poza 
zasięg Jacka. 

– Nie!
W tym momencie z przyległej ściany wystrzeliła pajęczyna. Sieć oplotła nogę 

Suna i napięła się. Mężczyzna zawisł w powietrzu, między ogonem i nicią, jak 
nabite na rożen zwierzę. Twarz mu poczerwieniała, oczy wyszły na wierzch. 
Zacisnął palce na ogonie.

Baranski w końcu się do niego zbliżył. Sięgnął ku jego koszulce. Gdy prawie 
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dotknął materiału, ogon naprężył się. Pajęczyna pękła z trzaskiem, a Sun, rzężąc, 
poleciał do tyłu. Syk. Ogon, wlokąc ze sobą recepcjonistę, zanurzył się w ścianie. 
Ani po nim, ani po jego ofierze nie został żaden ślad. Zapadła cisza.

Jack, blady jak kreda, z trudem powstrzymał mdłości. Pędem opuścił siedzibę 
Zgromadzenia Odrodzenia. Biegł przez pogrążone w mroku miasto, aż znalazł 
nocny autobus, wrócił do mieszkania, a gdy wreszcie, trzęsąc się jak w febrze, 
runął na podłogę w przedpokoju, na ramię spadł mu pająk.

   
***

Trzęsę się, jakbym to ja tam był. Długie posiedzenie. Na zewnątrz jest już 
 ciemno. Nawet nie wiem, ile pisałem, bo nie pamiętam, kiedy zacząłem, ale czuję 
się jak po maratonie, długo to musiało być. Mam wyrzuty sumienia. W ogóle dziś 
nie pisałem tych pierdół dla wydawcy. 

Nie mogę przestać myśleć o panu Bogumile. Nigdy bym się nie spodziewał, 
że ma taką historię. Ale czy za każdym człowiekiem nie kryje się jakaś historia? 
Najczęściej tragiczna. Może powinienem być lepszym obserwatorem. Lepszym 
pisarzem, lepszym człowiekiem. Naprawdę niewiele wiem o swoich sąsiadach,  
nie tylko o panu Bogumile. Muszę to nadrobić. Może jutro?  

***

SUPER!!!!
Dziękuję Wam, moi Drodzy!
Mówiłem Wam już, że jesteście najlepszymi Czytelnikami na świecie?
Dziękuję za wszystkie miłe słowa na blogu! I nie tylko na blogu, bo dostałem też 

maila z gratulacjami! Rozpieszczacie mnie i sprawiacie, że czuję, że to wszystko 
ma sens! W końcu dla piszącego największą nagrodą jest czytelnik, a największą 
karą – no, sami pewnie rozumiecie ;) Gdyby mnie nikt nie czytał, to pewnie bym 
miał wątpliwości, czy sens jest dalej pisać :D 

Nie, pisałbym tak czy tak, dla siebie, bo ta powieść wciąga mnie jak bagno.  
To jak gdyby najważniejsze moje dzieło, tak czuję. Miał ktoś z Was tak, że coś 
robił i robiąc to, już wiedział, że to będzie dzieło jego życia? Coś tak ważnego, 
że nic wcześniej o podobnej wadze nie istniało i nic równie ważnego już nie 
 nadejdzie? Czuję, że teraz tak mam. A to, że również inni czytają, to bonus, o jakim 
nie marzyłem. No dobra, marzyłem, ale nie liczyłem. Albo się nie spodziewałem. 
 Jeszcze mniej się spodziewałem, że się komuś – poza mną – będzie podobać. 
Dziękuję, dziękuję, dziękuję!

Dziękuję też za wszystkie ciekawe uwagi. Zauważyłem, że dość często  
pytacie o postać Mordercy. Uważacie, że jest najciekawsza, że dodaje całości  
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suspensu i klimatu. Narzekacie, że jest jej najmniej. Jeden z Was nawet powiedział, 
że chciałby, żeby Morderca wpadł i pozabijał wszystkie pozostałe postaci. Heh… 
intrygujący… pomysł. Powieść zmieniłaby się w rasowego slashera. Wiecie,  
Morderca chodziłby i wykańczał powoli jedną postać po drugiej, a Jacka na końcu. 
To byłoby niespodziewane zakończenie, co? Genialne, tak właśnie zrobię!

A na serio – mój Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że to żart i powieść aż tak Cię 
nie znudziła i nie odrzuca, że chciałbyś, aby wszyscy już poginęli i był spokój. A jeśli 
tak, to mam nadzieję, że kolejne rozdziały Cię przekonają. Aby jednak nie wyszło 
na to, że olewam prośby Czytelników – bo tak nie jest, w końcu jesteście dla mnie 
bardzo ważni! – obiecuję, że Morderca już niedługo wróci i będzie slasherował. 
Trup będzie się słał gęsto jak w filmach ze Schwarzeneggerem! Pasuje?

Oczywiście nie mogło się obyć też bez krytyki. I druga oczywistość – od Was 
spodziewałem się tylko konstruktywnej. Nie zawiodłem się. Daliście mi dużo do 
myślenia. Postaram się odnieść do zarzutów:

 
1) Czytelnik nr 1 ocenił, że moje rozwiązania fabularne są „naciągane” i „idę na 

łatwiznę”. „Te wszystkie akcje z tripowymi wizjami jakby autor swoje jazdy LSD 
nam streszczał – po co? Dziwne to i niepotrzebne. A nawet LOL totalny, jakby autor 
się starał na siłę nas przestraszyć. Ale po tych wszystkich pajęczynach i dziurach 
w niebie wcale nie popuściłem. Takie akcje to w horrorach klasy XYZ oglądałem 
albo pseudoartystycznym bełkocie kabotynów. Najgorsze? Ta pajęczyna,  
co wykończyła ochroniarza. WTF? Totalny cringe. Za dużo tego. Przeginka. Takie 
nagromadzenie rekwizytów horrorowych sprawia, że nie wiem, czy to na serio. 
Autor jaja sobie robi z czytelnika? Chyba nie. A więc chciał nas przestraszyć, 
a zaserwował cały kitchen sink tropów horrorowych. Takie nagromadzenie razi, 
parodia się robi”.

Uf, mój Drogi! Dziękuję Ci za tę ostrą, ale szczerą opinię! Doceniam, że się nie 
wzbraniasz, tylko piszesz, co myślisz. Cenię! Cóż mogę Ci odpisać? Nie miałem  
zamiaru się egzaltować, nie miałem zamiaru przegiąć pałki, a kabotynem nikt 
mnie nigdy nie nazwał – pewnie dlatego że trudno jest powiązać autora romansideł 
z kabotynizmem :) Niemniej nie odczułem, bym przesadzał, ale wiadomo,  odczucia 
autora mogą być różne od uczuć Czytelnika, a zamierzony efekt po prostu nie  
wypali. Albo będzie wręcz przeciwny :P Tak się chyba tutaj stało. Mogę tylko 
napisać, że wszystko to nie było bez powodu, że się później wszystko wyjaśni. 
Wizje mają swoje głębokie uzasadnienie. Mam nadzieję, że nie zniechęcą Cię do 
śledzenia dalszych losów Jacka? Aha, i to nie była tylko pajęczyna, ale i ogon węża.

2) Krytyk nr 2 ma inny problem – otóż nie rozumie, dlaczego Jack ściągnął 
kominiarkę. Uważa to rozwiązanie za naciągane. Tzn. rozumie, że Jack ściągnął 
kominiarkę, żeby Tamara mogła go rozpoznać i tym samym uratować, ale skąd 
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Jack mógł wiedzieć, że właśnie takie działanie go uratuje? „Autor się tutaj w ślepy 
zaułek zagnał, nie wiedział, jak bohatera z opresji wyjąć i przyp***ił czymś 
takim. Ale żeby Jack mugł się w ten sposub ratować musiałby znać myśli autora 
i wcześniej przeczytać fabułę, że Tamara jest po jego stronie bo to wcześniej nie 
wynikało. To takie zagranie meta które może się zdarzyć amatorom a nasz pisarz 
się chwali, że opublikowane powieści ma na koncie (co prawda jakeś Harlequiny 
dla niewyrzytych sexualnie kur domowych, tutaj nie trzeba jakiś umiejętności ale 
jednak). SŁABOŚĆ AUTORA!!!” [pisownię zachowałem oryginalną – Andrzej] 

Tobie także dziękuję za ważną krytykę, mój Drogi! Muszę tutaj powtórzyć – 
może będę to w ogóle powtarzał jak mantrę – że się później wszystko wyjaśni 
i żebyś został z nami do końca. Przemyślałem poważnie każdy zwrot akcji i wiem, 
że się może wydawać naciągany, ale wszystko jest podporządkowane myśli 
 przewodniej, tematyce, ukrytemu tzw. przesłaniu. Konkluzja Cię usatysfakcjonuje, 
mam nadzieję. Choć, przyznam się tu bez bicia, że może jest tak, że tutaj Was 
nęcę jakąś wspaniałą konkluzją, która wszystko wyjaśni, a może tak naprawdę ja 
sam… jej nie znam? JESZCZE nie znam. No, prawdy nie zdradzę! Zostańcie ze mną 
i przekonajcie się, czy miałem plan przygotowany od początku, czy wciskałem 
Wam kity! :P 

3) Krytyk nr 3 – „Dlaczego pokój Andersa nie był zamknięty kartą magnetyczną? 
Dlaczego światła pozaświecali w ośrodku, w którym nikogo nocą nie ma? Nie żal 
im kasy za prąd? CZY NIKT NIE LICZY SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM!?”.

Tobie również dzięki za krytykę (i za troskę o środowisko)! Zacznę od 
 ostatniego pytania – otóż to źli ludzie. Niszczenie środowiska to dla nich pryszcz. 
Codzienna podłość. Ale nie martw się, Kapitan Planeta już jest na ich tropie!  
Poza tym chciałbym zwrócić uwagę na to, że ośrodek nie był wcale taki opuszc-
zony – byli Anders, Tamara i… kto wie, kto jeszcze? Ja wiem, ale nie powiem! :P 
Natomiast pytanie pierwsze – Anders to pewny siebie zbój. Nie spodziewał się,  
że ktoś się włamie, a jego ludzie z szacunku, a wręcz uwielbienia dla swojego guru, 
nie buszują mu nocami po gabinecie. 

4) Krytyk nr 4 – „To jest tak denne że żal.pl. Daj se spokój. Przestań pisać. 
Ośmieszasz się. Nikt tego nie czyta. Oddaj laptopa komuś, kto potrafi pisać!”.

No cóż… dziękuję? Co więcej powiedzieć – zostań ze mną do końca, czytaj, mam 
nadzieję, że Ci się spodoba… Choć w sumie wydaje mi się, że Ciebie już raczej nic 
nie przekona. Mogę tylko wyrazić żal (niekoniecznie.pl), że nie trafiłem w Twoje 
gusta. Może następnym razem się uda?

5) Krytyk nr 5 – „Ale gó***o!”
Eee… jw.?
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Dzięki raz jeszcze za wszystkie wypowiedzi, te dobre i te złe. Jestem wzruszony. 
Zostańcie ze mną… a zresztą sami wiecie :) 

Aha, byłbym zapomniał. Doszły mnie słuchy, że pewne czasopismo internetowe 
publikuje moją powieść na swoich łamach. Tego to bym się nigdy nie spodziewał. 
Jeśli mnie czytacie – dziękuję po stokroć i mam nadzieję, że nie odstraszam Wam 
Czytelników!  

***

Pusta przestrzeń, zanurzona w czerni, tak duszna, że mógł przysiąc,  
iż znalazł się setki mil pod ziemią. Może tak właśnie było.

Na początku chyba spadał, później tonął. Wreszcie zaczął zapadać się 
w  sobie, rozpadać na kawałki, rozciągać, kurczyć. Nie potrafił opisać tego  uczucia  
(czy nie znał tego miejsca przecież).

Brnął przez gęstą i lepką maź, klejącą mu oczy, usta, nos (już tu)… A potem 
nagle jego stopy znalazły twardy grunt, a muł zniknął. Dziwna sensacja także 
(kiedyś był).

Rozejrzał się z przestrachem, lecz nigdzie nie dostrzegł nawet iskierki światła. 
Widział tylko ten wszechobecny, lepki mrok. Powietrze, wilgotne i śmierdzące 
stęchlizną, z trudem przeciskało się przez drogi oddechowe i ciężko opadało na 
płuca (tak!). 

Powoli ruszył do przodu (już). Nie chciał stać w miejscu, było mu zimno,  
czuł się odsłonięty (to). Wyciągnął ręce do przodu, na wszelki wypadek, żeby nie 
wpaść na jakąś ścianę (na). Dłonie błądziły w przestrzeni, nigdzie nie znajdując 
oparcia (pewno).

Ciszę wypełniło echo jego kroków (kiedyś). Stuk, stuk, stuk, stuk (czuł).  
Jak odgłos kamienia upadającego na dno studni, ale zniekształcony (dusił): 
zwielokrotniony i równocześnie przytłumiony (się), rozmyty w gęstym (Boże) 
powietrzu (on). Nierealny (tu). Z (zaraz) innego (przyjdzie) świata.

Coś (ON) poruszyło (JUŻ) się z tyłuIDZIE.
Biegł ileNIEUCIEKNIESZsił w nogach. Za plecami słyszałONDOPADNIESIĘ

IWYJDZIEZESNUdziwne odgłosyW – jak gdyby trzaskiALEJCE, jęk ostrza piły 
tarczowej trącej o kamieńCIAŁO. Nie oglądał (w pajęczynie) się przez ramię 
(w pajęczynie).

Nagle w(pajęczynie) mroku ujrzał światełko(pajęczynę, a w niej zwłoki). 
nieZrozumiał. To tam musiał biec.

MYLISZ SIĘ.
Gdy tylko znalazł się w ciasnej grocie (w zaułku był trup), skąpanej w jasnym 

świetle (ciemność tu nie dotrze), poczuł spokój. Nie słyszał już nic za plecami; 
cokolwiek go goniło, nie weszło tu za nim.
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MYLISZ SIĘ, ON TU JEST.
Odetchnął głęboko, krztusząc się ciężkim powietrzem, i oparł się o ścianę.
NIE STÓJ W MIEJSCU.
Przymknął oczy, czekając, aż organizm się uspokoi. Słyszał – czy też bardziej 

czuł – bicie swego serca w uszach, coraz wolniejsze, coraz  spokojniejsze. 
Wreszcie uniósł powieki. Otaczały go chropowate, nieregularne mury 
świecącego  kamienia, przywodzące na myśl bursztyn, w którego wnętrzu ktoś 
rozpalił ogień.

Okrągła komnata była niewiele większa od jego pokoju, jedynym wyjściem 
okazał się otwór w skale, przez który wszedł do środka. Sufit znajdował się  nisko, 
mógł dotknąć go ręką trumna. Na zewnątrz coś się czaiło, w każdej chwili mogło 
wejść do środka, ale on odczuwał spokój. Wiedział, że stworzenie nie wkroczy 
do świecącej groty. Może bało się światła. Był bezpieczny. nieBył sam.

Nie, nie sam. Pod przeciwległą ścianą stał odwrócony do niego plecami jakiś 
znany mu człowiek ubrany w długi, czarny płaszcz. Wyglądało na to, że  podziwia 
skalną powierzchnię, ale Jack wiedział, że to nieprawda, bo już tu kiedyś był.

– Kim jesteś? – zapytał po raz drugi, lecz tamten w żaden sposób nie 
zareagował. Nie tylko nie odpowiedział, ale nawet nie poruszył się, choćby 
o milimetr. Mógłby uchodzić za posąg wykuty z czarnego kamienia, gdyby nie 
to, że dało się słyszeć jego oddech. Cichy, syczący, jakby i on z trudem wciągał 
stęchłe powietrze w płuca.

Jackiem znów wstrząsnął strach, strach i gniew, a potem zaczął sobie 
przypominać. Podszedł bliżej.

– Słyszysz mnie?
Znowu milczenie. Tylko jego oddech stał się głośniejszy i cięższy.
W Jacku wezbrała furia. Podbiegł do człowieka, chwycił go za ramiona i siłą 

obrócił twarzą do siebie. 
A potem krzyknął. 
Patrzył bowiem na zgniłe oblicze rozkładających się zwłok. Co gorsza 

pamiętał już wszystko. Wiedział, co się zaraz stanie. Stara skóra odchodziła 
płatami, gdzieniegdzie prześwitywała naga biel czaszki. Jedynie oczy były żywe, 
młode, obojętne. Pozbawione uczuć. Świeciły jasno jak dwie żarówki. Ciałem 
Jacka wstrząsnął dreszcz, kotłujące się pod czaszką myśli w końcu się uspokoiły. 
Coś się nie zgadzało. 

Trup uśmiechnął się do niego resztką zgniłych zębów.
– Tym razem nie uciekaj – wychrypiało monstrum. – Mamy mało czassu. 

Chcę ci powiedzieć.
– Co? – zapytał Baranski, patrząc jak zahipnotyzowany w świetliste oczy  

trupa.
– Nie mogę, rzeczywisstośść jesst tylko iluzją. Artyssta. To on tworzy.  
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Tworzy ten śświat. Mnie. Ciebie. Nass. Szsztuka to potęga. Moc. Tworzy 
rzeczywisstośść i potrafi ją zniszszczyć. Dlatego też na początku było Ssłowo. 

 25.

– Idiota – mruknął Jack do siebie.
Rano stację metra zalały tłumy; zaspani mieszkańcy miasta ciągnęli ku 

stalowym pojazdom, inni wysypywali się z wagonów i zmierzali do schodów. 
Nieliczni odwiedzali sklepy – spożywczy, z pamiątkami, z prasą, małą księgarnię. 
Jack natomiast stał pośrodku płynącej w obie strony ludzkiej rzeki, pełnej 
dziesiątków zmieniających się twarzy, i wpatrywał się w rozkład jazdy, a gniew 
i wspomnienia wczorajszej nocy próbowały przeszkodzić mu w skupieniu się 
na tekście.

Dlaczego wtedy nie skorzystał z metra? Dlaczego wziął taksówkę? Oczami 
wyobraźni widział taksiarza składającego zeznania policji: „Tak, podejrzany 
jakiś był, jechał właśnie tam, zapamiętałem, bo do tej okolicy mało kto jeździ… 
O tak, to on, właśnie, to on”. Widział uśmiech Smitha, uśmiech, który zdawał się 
mówić: „Oczywiście”.

Ruszył ku księgarni, przerzucając w pamięci obrazy z poprzedniego 
 wieczora, oceniając swoją akcję. Beznadzieja. Zmęczenie i brak snu nie mogły 
być wytłumaczeniem. Należało lepiej to przeanalizować, może wówczas…

Zadrżał. Wkroczył do wypchanej książkami przestrzeni. Błyszczące 
nowością okładki przywitały go feerią barw i wielkimi literami składającymi 
się w jakieś nazwiska, chyba popularnych obecnie pisarzy. Zrobił kolejny krok, 
wdychając charakterystyczny zapach farby drukarskiej. Siedzący za ladą wąsaty 
chłopak w berecie nawet na niego nie spojrzał; gapił się przez ogromne okulary 
w smartfona, a z uszu zwieszały się białe przewody słuchawek. Jack podszedł do 
pierwszego lepszego regału, przecierając spocone czoło. Po w miarę spokojnie 
przespanej nocy, przerwanej tylko trzy razy – gdy Baranski miał ten dziwny sen 
i gdy, dwukrotnie usłyszawszy stukot na korytarzu, przebudził się, by popatrzeć 
na drzwi – nie bolała go już głowa, a oczy nie szczypały, jakby ktoś natarł je 
piachem. Łatwiej zbierało mu się myśli, wzrok jak gdyby się poprawił. Jedynie 
grzbiet po zażyciu proszków wydawał się sztywnym kawałem drewna, ale wolał 
to niż wściekłe igły wbijane od czasu do czasu w kręgosłup.

Odetchnąwszy głęboko, odczytał tytuły kilku książek. Wskazywały, że miał 
do czynienia z sensacją, thrillerem, z jakimiś romansidłami. Wtem ujrzał 
pozycję niepasującą do otaczających ją utworów, wyróżniającą się niczym tenor 
na  koncercie boys bandu – pomiędzy tę całą literaturę ktoś wcisnął Woltera.

Powiastki filozoficzne. Przypomniał sobie studenckie czasy, kiedy po 
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zajęciach pochłaniał Kandyda. Cenił trafność obserwacji francuskiego filozofa 
i jego cięty dowcip, lekkie pióro i wagę poruszanej problematyki. „On mógłby na 
Discovery prowadzić swój program”, myślał nieraz. „Przekazałby sporo wiedzy 
i nie zanudzał”.

Usta detektywa same rozciągnęły się w szerokim uśmiechu, gdy dotknął 
okładki. Sięgnął po portfel i zamarł. Długo tak stał, przyglądając się dziełu 
Woltera, wspominał ulubione fragmenty Kandyda i wszystkie te dni spędzone 
na kampusie między egzaminami, dorywczymi pracami i próbami  muzycznymi, 
aż wreszcie, westchnąwszy ciężko, schował portfel. To nie był czas na zakupy. 
Zerknął na księgarza, a wyciągając rękę z kieszeni, dyskretnie poprawił 
schowany pod koszulą kuchenny nóż, wciśnięty za pasek, lecz chłopak wciąż 
wpatrywał się w ekran komórki.

Wtem z megafonów dobył się głos oznajmiający, że za pięć minut przybędzie 
jego pociąg. Wymknął się z księgarni jak duch, nie obdarzając hipstera 
 kolejnym spojrzeniem.

Nie powinien tam jechać. Tylko głupiec wraca na miejsce przestępstwa.
– Przecież nie jestem przestępcą – mruknął, z trudem powstrzymując  

się przed sprawdzeniem, czy nóż dalej jest za paskiem.
I choć mózg ciągle podrzucał mu jeden scenariusz rozwoju sytuacji –  

że się z czymś wygada, że ktoś go rozpozna, że zostanie złapany –  
nie wycofał się. Skupił się na wspomnieniu kalendarza z „B”, na prośbie Anny, 
na kulącej się ze strachu Tamarze, na…

Czekając na przyjazd pociągu, wyciągnął telefon i wybrał numer Lebiediew. 
Znowu nic. Spróbował ponownie, a potem, gdy w końcu otworzyły się przed nim 
drzwi wagonu, wkroczył wraz z ciżbą do środka. Dziesiątki okrytych płaszczami 
i kurtkami ciał przytuliło się do siebie, wypełniając stalowe trzewia  zapachami 
dezodorantów i kwaśną wonią potu, cichymi rozmowami i jeszcze  cichszym 
basem tuzina piosenek dobiegających z nałożonych na uszy słuchawek.  
Jack, wciąż trzymając smartfona w dłoni, wcisnął się w kąt, za dwóch wielkich, 
odwróconych do niego plecami chłopów, a wtedy maszyna ruszyła.

Detektyw nie zauważył, by ktoś na niego patrzył; głowy pochylały się 
nad ekranami, twarze ginęły w gęstwinie gniotących uchwyty rąk, skrywały 
za ciałami współpasażerów. Rzuciwszy okiem na zawieszony pod sufitem 
wyświetlacz informujący, że do swojej stacji ma pół godziny, obrócił się tyłem 
do towarzyszy podróży i także skupił na telefonie. Otworzył zrobione wc-
zoraj zdjęcia i co jakiś czas zerkając na wyraźnie niezainteresowanych nim 
ludzi, skoncentrowanych jedynie na swych małych elektronicznych światach, 
oddał się lekturze notatek Andersa, lekturze pełnej nazwisk, niektórych nie-
obcych Jackowi, innych poznanych dzięki konsultacji z Yahoo, wszystkich 
bez wyjątku związanych z okultyzmem, filozofią, tajnymi stowarzyszeniami.   
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Ezoteryczne  figury ukazywały się niespodziewanie w toku historii 
 Nowozelandczyka i znikały raptownie, by niekiedy powrócić na marginesach.

Sama historia poruszała się równie pokrętną drogą, co jakiś czas porzucając 
ciąg przyczynowo-skutkowy, powtarzając się, nagle urywając. Lwia część 
 notatek składała się z tylko kilku zdań, a nawet kilku wyrazów,  prawdopodobnie 
skreślonych w mniejszych lub większych odstępach czasu, Baranski jednak 
szybko zorientował się, że rdzeniem chaotycznej narracji, słowem najczęściej 
pojawiającym się i powracającym w gąszczu nazwisk, wydarzeń i przemyśleń, 
było śnienie. Z tego, co detektyw wywnioskował, wynikało, że była to regularnie 
stosowana w Zgromadzeniu praktyka mająca na celu opuszczenie świata iluzji 
i że dotychczas nie przyniosła spodziewanych efektów. Uśmiechnął się lekko, 
gdy dotarł do fragmentu:

„W Hermetycznym Zakonie Złotego Blasku nie doznaliśmy oświecenia.  
Szukam dalej. Stworzę własny Zakon.

Rozpadli się. My trwamy”.
Podrapawszy się po głowie, kontynuował lekturę, w której, niczym mantra, 

przewijały się śnienie, iluzja, nawiązania do kolejnych postaci historycznych; 
dołączyły do nich nazwiska, których Baranski nie mógł znaleźć w Internecie. 
Wreszcie natrafił na w miarę spójny ustęp:

„Michał Sędziwój odkrył tlen. Tylko?
NIE! M.S. odkrył substancję, która otępia umysły żywych stworzeń.  

Ta  substancja w powietrzu? To ona hamuje oświecenie?
Odcięcie tlenu pomaga. Tuż przed utratą przytomności umysł się  oczyszcza. 

Prawda. Nie da się, oczywiście, tego kontynuować, świat się broni przed 
 odkryciem jego tajemnic, zabija. NIE POTRAFIĘ.

John Dee znał tę substancję. Skąd? Badał, ale nie zdążył ukończyć pracy.
Newton miał wielką bibliotekę, interesował się hermetyzmem. Znał 

Różokrzyżowców, Eliasa Ashmole’a, Roberta Fludda, Michaela Maiera. ZNAŁ 
TEŻ SĘDZIWOJA, BYŁ NIM ZAINTERESOWANY. Skąd ta fascynacja? 

ALCHEMIA! NEWTON SPADKOBIERCĄ DEE!
MAIER BYŁ NA DWORZE RUDOLFA II HABSBURGA!!!!
DEE (I KELLEY) BYŁ NA DWORZE RUDOLFA II!!!! DEE (I KELLEY) BYŁ NA 

DWORZE STEFANA BATOREGO, KRÓLA POLSKI!!!!
a) Praga: Michał Sędziwój (– Michael Maier –) Edward Kelley(–)John Dee
b) Kraków: Michał Sędziwój – Edward Kelley(–)John Dee
Saint Germain na dworze angielskim. S.G. Polakiem?”
Baranski powoli przyzwyczajał się do narracji, wręcz dał się wciągnąć w wir 

alchemicznych wizji, a nawet zaczynał odnajdować strukturę w chaosie, gdy 
niespodziewanie dotarł do ostatniej strony, gdzie resztki porządku upadły.

Trzy czwarte strony pokrywały skreślenia – jedynie gdzieniegdzie spod 
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grubych, przebijających papier w wielu miejscach na wylot linii wyzierały 
nieśmiało drobne litery, z których pomimo najszczerszych chęci Baranski nie 
potrafił złożyć słów. Tam, gdzie ręka Andersa nie pogrzebała dawnych zapisów 
pod plamami atramentu, powracał jeden wyraz:

„DZIWKA”.
Jack zadrżał. Już nie przyglądał się czemuś, co zafascynowany 

 hermetycznymi traktatami czytelnik mógłby wziąć za dzieło ekscentrycznego 
– może nieco  odklejonego od rzeczywistości zwyczajnych zjadaczy chleba – 
wizjonera. Przyglądał się czemuś, w czym tylko odurzony narkotykami umysł 
odkryłby sens, wyrwanemu z otchłani podświadomości skotłowanemu kłębowi 
wspomnień, obrazów i myśli. Dziełu szaleńca.

„DZIWKA”.
„DZIWKA”.
„DZIWKA”.
Refren nagle się urywał. Pośród morza przecinających się linii, na wysepce 

bieli, tkwiły nowe słowa:
„Kolejny Rudolf II – brak! Palatynat – ? Heidelberg?”.
I znowu kilkanaście „dziwek”.
Baranski zmrużył oczy. Nie, pomylił się. W jednym miejscu pogrubione litery 

układały się w inny, podkreślony, wyraz:
„KLUCZ!”.
Obrócił komórkę, palec przyciskając do ekranu tak, by obraz się nie przekręcił. 

Na marginesach, zapisane drobnym druczkiem w pionie, znajdowały się dwie 
takie same frazy:

„ci którzy mogą zobaczyć zobaczą mogą zobaczyć na pewno zobaczą mają 
oczy niepotrzebne”.

Ostatni passus umieszczono na samym dole strony:
„Czy zobaczy inne klucze? Sprawdzić możliwości. Nie udało się. Długa droga, 

mało czasu. Można próbować dalej albo skoncentrować się na kluczu”.
Wagon zatrzymał się na stacji Baranskiego. Detektyw, schowawszy komórkę 

do kieszeni, niemal bezwiednie ruszył ku wyjściu, przepychając się pomiędzy 
nieruchomymi pasażerami. Przed oczami ciągle miał dwa wyrazy. „Klucz”.  
„Dziwka”.

 26.

Zielony głośnik znajdował się w tym samym miejscu, w którym Jack go ukrył, 
jak gdyby czekał na swego właściciela – między korzeniami dębu. Tym razem 
nie mrugał już wesoło czerwonymi diodami. Leżał tam jak martwy.

Baranski wcisnął urządzenie do kieszeni, a następnie ruszył ku  siedzibie 
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 Zgromadzenia Odrodzenia, starając się zapanować nad przyspieszonym 
 oddechem. Im jednak bliżej był budynku, tym bardziej tracił kontrolę. Mokra 
od potu koszula lepiła się do ciała, ręce delikatnie drżały. Gdy wszedł do 
środka, powietrze zrobiło się ciężkie, z trudem przepychało się przez nozdrza,  
by  zalec w płucach jak kamień. Rzucając szybkie spojrzenia na ściany, mężczyzna 
przełknął ślinę i spiął się do skoku, gotów do ucieczki, lecz ściany pozostawały 
ścianami, niczym więcej.

– Dzień dobry. W czymś mogę pomóc?
Spokojny głos z wyraźnym australijskim akcentem przywrócił  detektywa 

do rzeczywistości. Niski, łysy człowiek o szerokim uśmiechu, którego nie 
powstydziłby się ani sprzedawca ubezpieczeń, ani aktor zarabiający na życie 
reklamowaniem pasty do zębów, stał za kontuarem, przyglądając się uważnie 
Jackowi. Baranski zerknął w prawo, na stanowisko ochroniarskie, i ujrzał Paula. 
Ten skinął mu lekko głową. Detektyw mimowolnie odwzajemnił pozdrowienie.

– Tak – wycharczał Jack, z całych sił starając się uspokoić emocje i uciszyć 
wyobraźnię, która cały czas podpowiadała, że ściany się ruszają. – Nazywam się 
Baranski, byłem tu wczoraj.

– Tak, tak, rzeczywiście, Paul mi opowiadał – odparł portier, nie przestając 
się uśmiechać. „Jakby dostał szczękościsku”, przemknęło detektywowi przez 
myśl. – To w czym mogę pomóc?

Zimne szpony zaczęły chwytać sercę Baranskiego, a chwilę później lodowate 
igły przebiły gardło, jak gdyby coś nie miało zamiaru pozwolić mu zadać tego 
pytania, pytania dręczącego go od wczorajszej nocy. Chciał zrezygnować, wyjść 
z tego budynku, w którym powietrze było ciężkie, w którym było tak gorąco. 
Chciał opuścić te mury, a mimo to wziął głęboki oddech, odchrząknął, przełknął 
szpilki i z trudem wydusił:

– Nie ma Suna?
Odpowiedź na szczęście padła od razu.
– A nie, nie widziałem go dzisiaj. Ale wczoraj był na dwie zmiany, w nocy 

robił, zmył się pewnie wcześnie rano, jeszcze zanim przyszedłem. Mówię panu: 
gość jest tytanem pracy, podziwiam człowieka! Tyle robi, a ciągle chodzi wesoły, 
zasuwa żartami, każdego o samopoczucie zapyta i wszystko jeszcze do tego 
 jarzy, żadne zombie, proszę pana! Czasem zastanawiam się, skąd on ma tyle 
siły? Ja bym nie wyrobił.

– Chyba na coś tam zbiera – odezwał się Paul, nie odrywając wzroku do 
ekranu. – Mówił mi kiedyś, że coś ważnego.

– A, masz rację. Mówił mi kiedyś nawet na co. No ale to już jego sprawa.  
Nie było go dziś. Może jednak ja będę mógł w czymś pomóc.

Baranskiemu na moment pociemniało przed oczami.  
– Proszę pana? Dobrze się pan czuje?
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– Nie, nie… To znaczy: tak, tak! – Jack głośno odetchnął. Czarne plamy 
rozproszyły się jak stado przerażonych roślinożerców na widok zbliżającego 
się drapieżnika. – Gdyby go pan spotkał, proszę mu przekazać ode mnie, że… – 
urwał. – Czy jest pan Anders?

Uśmiech wreszcie zszedł z twarzy Australijczyka. Recepcjonista przyglądał 
się Baranskiemu z wyraźnym zakłopotaniem, jakby rozważał, co powinien 
uczynić. 

Jack był pewien, że to nie pytanie o Andersa spowodowało taką reakcję.
– Uhm… Pan mistrz? On miał dziś wyjechać.
Detektyw wyprostował się i chyba w końcu zdołał zapanować nad 

drżeniem ciała.
– I co, wyjechał?
Recepcjonista się rozluźnił.
– Kiedy przyszedłem do pracy…
– Tak.
Baranski spojrzał w prawo, w kierunku drzwi prowadzących do pełnego 

roślin korytarza. Stała tam, ze stworzoną ludzką ręką namiastką lasu za  plecami, 
z opuszczonym podbródkiem i splecionymi z przodu dłońmi. Ciemne włosy 
 falami spływały jej na piersi.

– Tak – powtórzyła ciszej, unikając wzroku Jacka. – Wyjechał. Ale ja mogę 
pomóc. Odpowiedzieć na pytania czy… w jakikolwiek sposób.

Detektyw kątem oka zauważył, że szeroki uśmiech powrócił na 
usta  Australijczyka.

– To pan Baranski. A to pani…
– …Tamara – wszedł mu w słowo Jack. Już w momencie wymawiania jej im-

ienia uświadomił sobie, że nie powinien się tak wyrywać, dodał więc szybko: 
– Spotkaliśmy się wczoraj.

– A to świetnie. Ale, jak pan widzi, mistrza Andersa nie ma. Nie możemy się 
teraz z nim skontaktować, bo on nie używa telefonów komórkowych, musiałby 
pan poczekać na jego powrót, a niestety nie jestem w stanie udzielić informacji, 
kiedy ten nastąpi. Jeśli ma pan do niego jakieś zapytania, to zawsze może mi 
pan je przekazać, a ja sobie zapiszę i przekażę. Prosiłbym też o pana numer 
telefonu, bym mógł się z panem skontaktować i dać znać, że odpowiedzi już są. 
Ewentualnie może pan poczekać, jak wróci. I też zostawić telefon, dam panu 
znać, kiedy wróci. A jeśli chciałby pan po prostu się czegoś o nas dowiedzieć, to, 
jak już wspominałem, służę pomocą i…

Australijczyk mówił i mówił, lecz w czasie tego monologu Jack ani razu 
na niego nie spojrzał. Gapił się na dziewczynę jak na niecodzienne zjawisko, 
wpatrywał w jej twarz, szukając siniaków, ran, jakiegokolwiek śladu  przemocy, 
lecz bezskutecznie. Szła ku detektywowi, stawiając drobne kroczki, wolno 
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i ostrożnie, jak gdyby przemierzała rozżarzone węgle. Zielona sukienka 
szeleściła w rytmie jej ruchów.

– Ja pomogę – rzekła Tamara, gdy znalazła się już blisko Jacka, niemal 
 szeptem, ale mimo to ten drżący głos zdołał jakimś cudem przerwać paplaninę 
Australijczyka. Na moment zapadła ciężka cisza, aż wreszcie kobieta uniosła 
różnokolorowe oczy i popatrzyła na detektywa. – Prosił mnie, żebym to zrobiła. 
Żebym panu służyła. Wszelką pomocą.

Baranski mimowolnie przełknął ślinę.
– T-tak – zająknął się, czując, że robi mu się jeszcze goręcej. – Mam  kilka pytań…
– Może… może pójdziemy? – zaproponowała niepewnie, znowu uciekając 

gdzieś wzrokiem. – Do parku? Na ławkę? Tu jest tak duszno…
– D-dobrze.
Ruszyła ku wyjściu. Baranski zawahał się; na chwilę przymknął oczy 

i odetchnął głęboko, próbując zapanować nad szybkim biciem serca, nad 
krwią dudniącą w uszach. Gdy uniósł powieki, ujrzał Paula gapiącego się na 
czekającą przy szklanych wrotach Tamarę. Ochroniarz szczerzył się, a źrenice 
mu błyszczały.

***

Już w drodze do drzwi Jack uświadomił sobie, że nie widział w parku żadnej 
ławki; kiedy wyszedł na zewnątrz, rozejrzał się i bez emocji odnotował fakt,  
że pamięć go nie zawiodła. Nie odezwał się jednak do idącej obok Tamary. 
Dziewczyna, nie patrząc na detektywa, w pewnym momencie oznajmiła:

– Chodźmy do hotelu. To niedaleko.
Baranski nie odpowiedział. Dał się poprowadzić Tamarze do ulicy, którą  

tylko co jakiś czas przemierzały samochody, a potem dalej, ku zaniedbanym  
budynkom. Milczał, gdy zanurzyli się w półmroku zaułka, a następnie,  
przekroczywszy pełne walających się śmieci podwórko, stanęli przed  otwartymi 
na oścież drzwiami trzypiętrowej kamienicy. Nie zawahał się, kiedy  dziewczyna 
delikatnie pociągnęła go do środka, do śmierdzącego  moczem korytarza, 
a później przez małe drzwi z wyblakłym napisem „RECEPCJA” do kolejnego 
pomieszczenia. Kroczył za nią, niemal mechanicznie, jak we śnie, rozglądając 
się bez większego zaciekawienia po szarym, prawie pozbawionym sprzętów 
 pokoju, gdzie brzęczały wielkie muchy, latając niespiesznie, jakby cienkie 
skrzydełka z trudem unosiły tłuste ciała. Po lewej stronie znajdował się  tylko 
stół z ciemnego drewna i wciśnięta w kąt stara szafa, po prawej  natomiast 
 telewizor pamiętający chyba prezydenturę Reagana, zawieszony pod  sufitem, 
oraz ciemny fotel okupowany przez grubego brodacza w przepoconym 
 podkoszulku. Człowiek patrzył na ekran spod półprzymkniętych powiek,  



101

Pajęczyna

nie zaszczycając gości nawet słowem; tkwił w centrum pomieszczenia, na swym 
pokrytym żółtymi plamami tronie, z rękami położonymi luźno na oparciach, 
niczym władca małego królestwa, którego supremacji nikt nie jest w stanie 
zagrozić, trochę jak stary, ogromny pająk w świecie sieci i pochwyconych w jej 
sploty ofiar, gdzie czas prawie nie płynie, gdzie monotonię czekania i obserwacji 
rzadko cokolwiek przerywa.

Tamara wyciągnęła dwa banknoty i podała je mężczyźnie; ten,  spojrzawszy na 
dolary bez większego zainteresowania, wcisnął je w kieszeń krótkich spodenek, 
a z drugiej wydobył klucz. Nic nie powiedział, o nic nie pytał; wręczywszy 
 dziewczynie klucz z przytwierdzonym doń breloczkiem z nabazgraną 
koślawą piątką, odwrócił wzrok i znów zagapił się na telewizor pokazujący 
starcie dwóch wielkich zapaśników. Jack nie zawahał się, gdy Tamara ruszyła 
ku znajdującym się przy szafie drzwiom; podążył za nią przez przejście,  
a gdy wstąpili na skrzypiące drewniane schody, dotknął ściany, od której płatami 
odpadała łuszcząca się farba. Wszystko gniło, wszystko cuchnęło. Jakby ten dom 
był trupem. Baranski miał wrażenie, że schody zaraz zarwą mu się pod stopami, 
a w tym samym momencie, w którym runie w dół, także sufit się podda i Jack 
zostanie pogrzebany pod stosem gruzu i butwiejącego drewna.

Gdy wreszcie dziewczyna otworzyła jedno z trojga drzwi na pierwszym 
piętrze, znowu krew zadudniła mu w uszach. Nie wycofał się; wraz z Tamarą 
wkroczył do brudnej kawalerki. Wdychając odór wilgoci zmieszany z subtelną 
wonią kwiatowych perfum kobiety, zatrzasnął za sobą drzwi. Serce biło mu 
już jak oszalałe. Stała obok, tak blisko jego ciała, czuł jej ciepło, jej  oddech. 
 Gdyby tylko mógł się skupić, pewnie usłyszałby, jak jej żyły tłoczą krew,  
ale było coraz goręcej, coraz więcej śliny napływało do ust, a mimo to gardło 
wręcz bolało z pragnienia, brakowało powietrza, coraz trudniej było zapanować 
nad  reakcjami organizmu, pocił się, coraz goręcej…

Spojrzała na detektywa. Przyciągnął ją do siebie. Jęknęła. Była taka  delikatna, 
taka miękka.

„Weź ją”, szepnęły ściany. „Tak dawno nie miałeś kobiety. Należy ci się”.
Milczała, gdy pochylił się, by ją pocałować. Ciepły oddech ogrzał usta Jacka, 

wdychał zapach ciemnych włosów. Zakręciło mu się w głowie.
Nagle zorientował się, że miała zaciśnięte wargi, unikała wzroku  Baranskiego. 

Nie rozluźniła się w jego ramionach, przeciwnie – zesztywniała, nie oddała 
pieszczot. Po prostu mu się poddała.

Powróciła doń scena z nocy, gdy Anders wlókł Tamarę jak pozbawioną 
woli zabawkę, a jej oczy nie wyrażały niczego, może tylko rezygnację, i poczuł 
 obrzydzenie do samego siebie. I wtedy gorąco zniknęło, szum w uszach 
ucichł, serce się uspokoiło; pożądanie zgasło, zastąpione lepkim chłodem 
przeszywającym każdą komórkę organizmu.
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Odepchnąwszy Tamarę delikatnie, obrócił się do niej plecami i oparł czoło 
o drzwi. 

– Przepraszam – rzucił przez ramię. Wtem przypomniała mu się Anna.  
Byli tak różni, że często zastanawiał się, jakim cudem ich związek przetrwał 
tak długo. Ona stale się śmiała, nie brała życia zbyt poważnie, lubiła spotykać 
się z ludźmi i bawiąc się telefonem, nieraz opowiadała Jackowi o przypadkowo 
poznanych na mieście osobach, o spontanicznych rozmowach na przystankach, 
w supermarketach, nawet na ulicy. Ściągała audiobooki, e-booki, podcasty, 
oglądała vlogi i transmisje na YouTubie, czytała blogi, testowała coraz nowsze 
kamery internetowe i uczyła się języków programowania, bezlitośnie kpiąc 
z niechęci partnera do wszystkiego, co powstało mniej niż trzydzieści lat temu, 
ale z uśmiechem i figlarnym błyskiem w oku. On spędzał wieczory z nosem 
w starych tomiszczach albo pożółkłych numerach „Weird Tales”, okazjonalnie 
zapisywał kolejne zdania, które w przyszłości miały się ułożyć w wymarzoną 
powieść, najczęściej jednak grał na saksofonie, rozpamiętując dawne, lepsze 
dni, i tylko niekiedy powracał do teraźniejszości. Annie rzadko udawało się 
wyciągnąć Jacka do jej ulubionego klubu pełnego wielokolorowych, jaskrawych 
świateł i dudniącej nisko muzyki, a jeszcze rzadziej spotykali się ze znajomymi 
Lebiediew, z którymi miał niewiele wspólnych tematów. Ona była optymistką, 
on – przeciwnie.

Chadzali odmiennymi drogami, choć mieszkali razem, prowadzili  
niemal odrębne życia. Pomimo to ich ścieżki nieraz się splatały – gdy po raz 
tysięczny dyskutowali o Wojnie i pokoju czy wtedy, kiedy zastanawiali się 
nad kondycją współczesnego człowieka – i w takich momentach Jack wierzył,  
że odnalazł bratnią duszę. I że w ogólnym rozrachunku różnice tak naprawdę 
nic nie znaczyły.

Wbrew sobie uśmiechnął się, gdy zdał sobie sprawę z absurdalności sytuacji 
– stał w brudnym pokoju z należącą do jakiegoś dziwacznego kultu dziewczyną, 
z którą przed chwilą pragnął się kochać, wspominając związek ze swoją byłą, 
która zaginęła, która być może już nie…

Zacisnął zęby, odwrócił się, spojrzał na Tamarę. Czerwona na twarzy 
wpatrywała się w jakiś punkt w ścianie, oddychając płytko, ale widocznie 
musiała wyczuć albo zauważyć kątem oka, że detektyw się jej przyglądał, bo 
powiedziała cicho:

– On chciał, żebym… żebyśmy…
Baranskiego ogarnęła osobliwa emocja. Nie potrafił jej nazwać, nie potrafił 

określić, co się z nim działo, ale nagle spłynęło nań przemożne wrażenie, że nie 
powinien tam być, że jego ciało znajdowało się na innej płaszczyźnie niż reszta 
świata, jak gdyby był postacią z kreskówki doklejoną do filmu dokumentalnego. 
Mimo to zapytał spokojnie:
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– Po co?
Tym razem, po chwili wahania, popatrzyła mu w oczy.
– Chciał, żebym sprawdziła, co wiesz. Żebym cię odciągnęła. Powiedziała,  

co chcesz usłyszeć.
Dreszcz przebiegł po plecach Baranskiego. Skinąwszy Tamarze głową, 

zerknął przez ramię na drzwi. Za nimi, na korytarzu, mógł się ktoś chować. 
Słuchać.

Uśmiechając się lekko do dziewczyny, uniósł otwartą dłoń.
– Klucz – rzekł półgłosem. – Proszę.
Jej spojrzenie przez moment błądziło od niego do drzwi i z powrotem, 

w końcu jednak przekazała mu przedmiot. Baranski włożył go do zamka 
i przekręcił. Usłyszawszy cichy szczęk, odwrócił się z powrotem do dziewczyny 
i delikatnie popchnął ją ku tonącej w świetle dnia sypialni. Nie opierała się,  
ale miał wrażenie, że znowu zesztywniała, toteż szepnął jej do ucha:

– Tam ktoś może być. Porozmawiamy tutaj.
Przez chwilę nie reagowała, prawdopodobnie trawiąc tę informację. Wreszcie 

skinęła głową i oboje znaleźli się w pokoju. Jack stanął przy oknie. Dokładnie je 
wymyto, próżno było szukać na szybie choćby plamki brudu czy nawet smugi. 
Jedyna czysta powierzchnia w zapuszczonym mieszkaniu. Światło przechodziło 
przez nie bez trudu, układając się w jasny prostokąt na łóżku, na skraju którego 
usiadła Tamara. W blasku jej blada twarz zdawała się niemal przeźroczysta, 
a czarne włosy przetykały promieniste okruchy. Coś lśniło na piersi dziewczyny, 
jakiś amulet. Jack zmrużył oczy. To był chyba złoty flecik.

– A ty? – spytał. – Czego chcesz?
– Porozmawiać. Wiedziałam, że… – zawahała się, na moment uciekła 

gdzieś wzrokiem, szybko jednak znów na niego popatrzyła. – Że tak to będzie.  
Że będziemy rozmawiać.

– To dlatego wczoraj mi pomogłaś?
– Tak. Nie chciałam, żeby stało ci się coś złego – przerwała, przygryzła dolną 

wargę, jakby z jakiegoś powodu zawstydzona. – Pomyślałam też, że chcemy tego 
samego – dodała.

– To znaczy czego? I skąd wiesz, czego ja chcę?
– Sam powiedziałeś, że jesteś detektywem. Słyszałam, że pytałeś o Betty.
– Finch?
– Tak. Chciałeś jej pomóc. Nie wiem czemu, ale jak cię zobaczyłam,  

to pomyślałam, że nie szukasz jej tylko dlatego że taka jest twoja praca. – 
Mówiła cicho i niespiesznie, jak gdyby uważnie dobierając każde słowo. – Nie 
byłam pewna, ale jak spotkałam cię w nocy w gabinecie, a dziś nie widziałam,  
żeby coś zniknęło, to pomyślałam, że miałam rację. Że naprawdę chciałeś 
jej pomóc.
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Fantazji  Zielonogóskich) oraz w czasopismach i na portalach (Magazyn Biały Kruk,  
Migotania Przejaśnienia, Nowa Gazeta Literacka, OkoLica Strachu, Secretum,  
Silmaris, Szortal Na Wynos, Mole). W 2014 roku wygrał konkurs Dębowe Pióro  
na  opowiadanie cyberpun kowe; jego próby po-etyckie znalazły się w e booku z haiku 
Życie: Kilka chwil, natomiast kilkanaście esejów i kil-ka opowiadań – w antologii tekstów 
Skamieniałe motyle: Opole (to także darmowy e book).

– Tak, chcę wyjaśnić tę sprawę. Ale nie chodzi tylko o nią – odparł Jack 
równie ostrożnie. – A więc sądzisz, że chcę pomóc wyjaśnić okoliczności śmierci 
 Elisabeth Finch i dlatego można mi zaufać. Ciągle jednak nie wiem, czego ty 
chcesz. Czemu ze mną rozmawiasz, a nie wypełniasz polecenia swojego 
 przywódcy. W czym mam ci pomóc?

Dziewczyna popatrzyła na swoje dłonie, delikatne dłonie ułożone  
na  kolanach, ściśnięte w pięści tak mocno, że Baranski mógłby przysiąc,  
że słyszał chrzęst kości. Przyglądała się im przez dłuższą chwilę, jak gdyby jej 
świat skurczył się do nich, jak gdyby poza nimi nic nie istniało, a wzrok miała 
pusty. Jackiem wstrząsnął dreszcz. Wzrok prawie jak u trupa.

Niespodziewanie podniosła głowę.
– Chyba… chyba… – wychrypiała, rzucając wokół niespokojne spojrzenia. 

Baranski przesunął się bliżej wyjścia z pokoju, na wypadek, gdyby zerwała się 
z łóżka i spróbowała uciec. Nie wstała; kilka razy bezgłośnie poruszyła  ustami, 
jakby nie potrafiła wydobyć z siebie kolejnych słów, przypominając w tym 
momencie aktorkę niemego filmu, nim wreszcie dokończyła: – Chyba chcę cię 
prosić, żebyś mi pomógł… chyba się zemścić.
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Dziecko kopie –choć brzydzą mnie cudze kaszojady –odwracam się 
z uśmiechem. Żal mi kobieciny wgapionej w okno, o ile widzi coś pod szmatą 
na twarzy. Przy piersi wisi najmłodsze. Dwoje niewiele starszych siedzi obok.  
Za mną jeszcze trójka, razem z tym od kopniaków.

Ze startem samolotu zaczyna się wycie. Matka nie reaguje, głowa mi pęka, 
ale próbuję ją zrozumieć.

Na jej miejscu nie miałabym innego życia. Ślub, dom, dzieci. Chuj z paletą 
wyborów, wymarzoną przyszłością, nawet ubraniami.

To ja zdecydowałam, na jakie studia pójdę. Myślałam o informatyce,  
ale tam sami faceci, więc wybrałam prawo. Na trzecim roku pracowałam już 
jako  sekretarka w kancelarii. Po studiach ślub ze starszym kolegą z wydziału, 
małżeństwu łatwiej o kredyt. I mamy nasze mieszkanko – na szczęście  
rodzice pomogli.

Teraz chcemy dziecko. No, może dwójkę, bo jedynaki to łajzy. Po porodzie 
żłobek i powrót do pracy, ja nie madka bombelków A jak teściowa odda obiecaną 
działkę, zbudujemy dom.

Za mnie nikt nie decyduje. Dzięki, Europo!

Wolna
Aleksandra Tarnowska

OPOWIADANIE KONKURSOWE
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Kiedyś uwiodła go
Zachwycił się
Chciał odgadnąć źródło

za młodu nie zdołał

dopiero gdy oczy
w ostatniej godzinie zamykał
wyszeptał
to
zapach

jak bez
co pachnie
nawet gdy
kwiat brązową barwą się okrywa

Kiedyś
Katarzyna Jachim

WIERSZ KONKURSOWY
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Znałem ją od dawna
Doskonale się ukrywała
Towarzyszył jej zawsze brak koloru
Jakby nie wiedziała, że istnieją
Kilka razy próbowałem z nią porozmawiać
Im bardziej pytałem, tym bardziej się oddalała
Pamiętam też czas, gdy nie widywałem jej wcale
Jakby zapadła się pod ziemię… zniknęła…
Traciłem nadzieję, że ją odzyskam

Cierpiałem

Pewnego dnia zobaczyłem jej oczy… wyraźnie
Oczy, których nie widziałem nigdy wcześniej
Z czasem ujrzałem, jak wyglądają jej usta
Jej szyja i ramiona, jak układa włosy
Wreszcie zobaczyłem ją całą w moim odbiciu
To była ona… kobieta w pomarańczowej sukience
Pozwoliła mi się poznać i towarzyszyć w swojej dalszej drodze
Zaprosiła do siebie… na stałe
Dziękuję
Na zawsze Twoje, 
Lustro

 Kobieta w pomarańczowej    sukience
Magdalena Rybczyńska

WIERSZ KONKURSOWY
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