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Drogi czytelniku, w dłoni trzymasz właśnie efekt pracy 
ludzi, którzy zaangażowali się w projekt Ogólnopolskiego 
 Konkursu  Literackiego Południowe Podlasie w innym  wymiarze, 
 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Miłośników 
 Fantastyki “Biały Kruk” z siedzibą w Siedlcach. W środowisku 
miłośników fantastyki możemy być kojarzeni z internetowym 
czasopismem literacko-popkulturalnym czyli Magazynem Biały 
Kruk, który wydajemy już od pięciu lat. Wykorzystaliśmy całe 
zdobyte doświadczenie, by móc zrobić krok dalej i stworzyć coś 
specjalnego. Dlatego, nieważne, czy czytasz teraz wersję PDF na 
komputerze, czy trzymasz w dłoni wersję papierową, w imieniu 
wszystkich autorów i redaktorów, dziękuję, że zainteresowałeś się 
naszą antologią.

Celem konkursu była szeroka promocja regionu, historii, 
kultury i miejsc poprzez wykorzystanie konwencji fantastyki. 
Zarówno nasze stowarzyszenie, jak i organizacje, które były jego 
poprzednikami, są głęboko wrośnięte w region Południowego 
Podlasia. Spora część członków stowarzyszenia mieszka lub  
pochodzi właśnie stąd – na przykład z Siedlec czy Białej  Podlaskiej. 
Wierzymy, że poprzez organizację konkursu oraz tę antologię 
jesteśmy w stanie promować nasz region.

Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie mapę polskiej  fantastyki. 
Jeśli spojrzymy na ścianę wschodnią, to śmiało zobaczymy,  
że  tereny Białostocczyzny, Mazur, Lubelszczyzny i  Podkarpacia 
mają sporo punktów, które są wykorzystywane przez polskich 
autorów. Natomiast sam środek, właśnie tereny wokół Siedlec, 
Białej Podlaskiej, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego i innych 
miejscowości regionu posiadają co najwyżej kilka punkcików, 
a potem nic. Oczywiście, niedawno zaczęło się to poprawiać,  
ale to nadal teren dziewiczy na owej fantastycznej mapie.

Przedmowa

Grzegorz Czapski
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Przedmowa

Bez bicia przyznam, że inspiracją, by zorganizować konkurs 
literacki na napisanie opowiadań o regionie Południowego  
Podlasia, była zazdrość. Od lat prężnie działa konkurs  Fantazje 
Zielonogórskie, który polega na napisaniu opowiadania z akcją 
osadzoną w Zielonej Górze, organizowany przez  Stowarzyszenie 
Ad  Astra czy seria Tarnowskie Góry wydawana przez  wydawnictwo 
Almaz. Często pojawiała się u mnie myśl: W czym Południowe 
Podlasie jest gorsze od Zielonej Góry? Otóż w niczym, bo również 
mamy swoje tajemnice i legendy. Trzeba tylko zachęcić autorów 
i czytelników, by zainteresowali się bardziej ich zgłębianiem.

Tak właśnie narodził się projekt konkursu. Mamy nadzieję,  
że wam się spodoba i zapewni wiele wrażeń literackich i nie tylko.

Teksty, które w środku znajdziecie, pokazują różnorodność, 
która jest typową cechą fantastyki. Będzie i fantastyka 
słowiańska, horror historyczny, fantastyka naukowa, a nawet 
znajdą się  elementy weird fiction. Są to teksty zarówno autorów 
z  dorobkiem, jak i dopiero stawiających swoje kroki w literackim 
świecie. Ludzie z całej Polski.

Kończąc przedmowę, przejdę już do podziękowań.
Na początek chciałbym podziękować członkom Jury, czyli:
Ewie Kozak – doktor nauk humanistycznych w  zakresie 

literaturoznawstwa słowiańskiego, adiunkta w  Instytucie 
Językoznawstwa i Literaturoznawstwa  Uniwersytetu 
 Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Autorce 
 publikacji naukowych poświęconych słowiańskiej  fantastyce 
 naukowej XX i XXI wieku. Jest również redaktorem 
 naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego 
 Conversatoria  Litteraria,

Magdalenie Świerczek-Gryboś – pisarce, redaktorce,  badaczce 
twórczości Stanisława Lema. Z wykształcenia między  innymi 
filozofka i etyczka. Dwukrotnie nominowana do Nagrody  
im.  Macieja Parowskiego i Nagrody Fandomu Polskiego  
im. Janusza A. Zajdla. Prezes zarządu Polskiej Fundacji  
Fantastyki Naukowej, współtworzy Grupę Wydawniczą  
Fantazmaty. Odpowiedzialna m.in. za antologię Ja, legenda 
 (Fantazmaty), Niezwyciężone (EmpikGo) i Nowoświaty (SQN).
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Trzecim członkiem Jury z ramienia organizatora  
byłem ja. Szanownym paniom jurorkom dziękuję za pracę 
i rzetelną ocenę opowiadań. Ale i również za żywiołowe zebranie 
Jury, podczas którego wyłoniliśmy laureatów.

Również chciałbym podziękować doktorowi Rafałowi   
Dmowskiemu, dyrektorowi Archiwum Uniwersytetu 
 Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, historykowi, 
wykładowcy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  
Pan doktor Dmowski specjalnie do antologii przygotował 
tekst popularnonaukowy Kilka słów o Południowym Podlasiu.  
Jest to synteza wiedzy, czemu Południowe Podlasie różni się od 
województwa podlaskiego. Czyli jeden z głównych celów antologii.

Chciałbym również podziękować również wszystkim osobom, 
które miały wpływ na powstanie tej antologii. Mowa o:

Krzysztofie Bilińskim – założycielowi i właścicielowi 
Wydawnictwa IX, który zapewnił nam pomoc merytoryczną, 
związaną z wydaniem książki. Bez niego bylibyśmy jak te dzieci 
we mgle,

Małgorzacie Lewandowskiej – niesamowitej artystce 
oraz przyjaciółce stowarzyszenia (i nie tylko), która nie dość,  
że stworzyła ilustrację na okładkę, ale również wspierała cały  
projekt cennymi radami oraz uwagami,

Bartoszu Harasimowi – skarbnikowi Stowarzyszenia 
Klub Miłośników Fantastyki “Biały Kruk”, bez którego nie 
poradzilibyśmy sobie z arkanami sztuki finansowej,

Mariuszu Kiesińskim – sekretarzowi Stowarzyszenia Klub 
Miłośników Fantastyki “Biały Kruk”, za pracę przez ostatnie kilka 
lat dla stowarzyszenia.

Na koniec chciałbym podziękować naszym partnerom,  
patronom i sponsorom:

Funduszowi Popierania Twórczości – ZAiKS
Bibliotece Miejskiej w Białej Podlaskiej
Instytutowi Językoznawstwa i Literaturoznawstwa 

 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Biurowi Tłumaczeń Przysięgłych – Zofia Czapska
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Przedmowa

I już naprawdę na koniec. Jeszcze raz chciałbym podziękować 
wszystkim autorom i redaktorom. Oraz tobie, drogi czytelniku.

Grzegorz Czapski
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Południowe Podlasie to stosowana dopiero od II połowy XIX 
wieku popularna nazwa regionu administracyjnego położonego 
w środkowowschodniej części Polski między Wisłą, dolnym  
Wieprzem i Tyśmienicą a środkowym i dolnym Bugiem, jednoczący 
ziemie zróżnicowane etnograficznie i historycznie. Jego stolicą 
na mocy decyzji administracyjnych zaborców stały się Siedlce 
historycznie położone na północnych rubieżach Małopolski, 
u zbiegu granic Mazowsza i właściwego Podlasia1. Zasięg  
terytorialny Południowego Podlasia nigdy nie był ściśle określony. 
Współcześnie Podlasie Południowe podzielone jest między 
dwa województwa: lubelskie z Białą Podlaską i  mazowieckie 
z  Siedlcami. Zazwyczaj nazwą tą określa się tereny leżące na 
terenie departamentu siedleckiego (później województwa  
podlaskiego, guberni podlaskiej i guberni siedleckiej),  czyli 
w  obecnym województwie lubelskim powiaty: bialski, 
łukowski, parczewski, radzyński (bez gminy Czemierniki), rycki  
(bez Dęblina) i włodawski, dodatkowo okolice Kocka i Ostrowa 
Lubelskiego (powiat lubartowski) a w obecnym województwie 
1 Szerzej o terytorium i pojęciu Podlasia zarówno w znaczeniu geograficznym, 
 historycznym, jak i administracyjnym: A. Chałubińska, T. Wilgat, Podział  fizjograficzny 
województwa lubelskiego, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego 
 Towarzystwa Geograficznego, Lublin 1954; A. Dylikowa, Geografia Polski. Krainy 
 geograficzne, Warszawa 1973, s. 399, 444; Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej 
Polski, Kraków 1900, s. 194-214; J. Kostrowiecki, Środowisko geograficzne Polski,  
Warszawa 1961, s. 174 i nast.; J. Mikulski, W sprawie niewłaściwego stosowania nazwy 
„Podlasie” do niektórych powiatów woj. lubelskiego, „Czasopismo Geograficzne”, 1931,  
nr 3; W. Trzebiński, A. Borkiewicz, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego  
w okresie 1815-1918, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 4,  Warszawa 1956;  
J.  Tyszkiewicz, Podlasie - kształtowanie się nazwy i  terytorium do końca XIX  stulecia 
„Prace  Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego”, z. 3, 
Siedlce 1982, s. 3-22;  G. Welik, Wschodnie Mazowsze, czy Południowe Podlasie? Region  
w podziałach administracyjnych, [w:] Wschodnie Mazowsze, czy Południowe 
 Podlasie? Region w podziałach administracyjnych, [w:] Źródła do dziejów regionu,  
red. U. Głowacka-Maksymiuk i G. Welik, Siedlce 2002, s. 9-16.

Kilka słów o Południowym 
Podlasiu
Rafał Dmowski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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Kilka słów o Południowym Podlasiu

mazowieckim powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski 
i węgrowski, dodatkowo gminy Osieck i Sobienie-Jeziory  
(powiat otwocki).

Do pierwszej poważnej zmiany decydującej o późniejszym 
wzroście znaczenia Siedlec jako stolicy regionu doszło dopiero 
w wyniku realizacji postanowień III rozbioru Polski. Wówczas  
to ziemie położone na południe od rzeki Bug, w tym teren Siedlec 
i okolic, znalazły się na terenie zaboru austriackiego. Obszar ten 
nazwano Galicją Zachodnią lub Nową. Formalne przyłączenie  
do cesarstwa austriackiego miało miejsce 21 marca 1796 r. 

18 lipca 1796 r. na mocy rozporządzenia Komisji Urządzającej 
Galicji Zachodniej Siedlce stały się siedzibą cyrkułu  siedleckiego 
(jednostki administracyjnej włączającej podległy jej obszar 
w system administracyjny w monarchii austriackiej), chociaż 
początkowo jedynie z nazwy, gdyż siedziba cyrkułu mieściła się 
w Łukowie. Nowopowstały cyrkuł siedlecki składał się z części  
historycznych ziem: drohiczyńskiej, łukowskiej i liwskiej2. 

W 1803 r. cyrkuł siedlecki podzielono na okręgi (Kreise) 
w Siedlcach, Garwolinie i Stanisławowie3 15 VI 1807 r. dobra 
„klucza siedleckiego” składającego się z: miasta Siedlce oraz 
 folwarków: Stara Wieś, Grabianów, Wołyńce, Wólka Wołyniecka, 
Mościbrody, Białki, Ujrzanów, Nowa Kolonia, Topórek, Żabokliki, 
Chodów, Kopcie, Wola Suchożebrska i Suchożebry, zostały przez 
spadkobierców księżnej Aleksandry zamienione z rządem 
 austriackim na dobra rządowe Tarnogóra, Puchaczów, Gruszczyn, 
Zakrzówek i Przybysławice4. 

Warto zaznaczyć, że książę Adam Czartoryski chcąc podnieść 
wartość miasta przy zamianie z władzami austriackimi pozbawił 
samowolnie mieszkańców przywilejów nadane mu w 1693, 1728, 
1778.

14 X 1809 r. tereny Nowej Galicji przyłączono do Księstwa 
 Warszawskiego. 17 IV 1810 r. dokonano kolejnej,  niezmiernie 
2 T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru 
 austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976, s. 32, 49.
3 W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów 
 administracyjnych i ustroju władz. Lublin 1977, s. 64-68.
4 J. Kuligowski, Kontrakt zamiany dóbr siedleckich za dobra rządowe w  Lubelskiem 
pomiędzy książętami Czartoryskimi a rządem austriackim z 15 VI 1807 r.  
„Prace  Archiwalno-Konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego”, 1997, t. X, 
s. 81-101.
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ważnej dla miasta zmiany administracyjnej, tworząc w  Siedlcach 
stolicę departamentu siedleckiego, jednego z dziesięciu 
w Księstwie. Departament ten podzielono na 9 powiatów: 
bialski, łosicki, łukowski, radzyński, siedlecki, włodawski, 
żelechowski, węgrowski i garwoliński. Na czele departamentu 
stał prefekt pochodzący z nominacji księcia warszawskiego, 
czyli króla  saskiego Fryderyka Augusta I. Miał on pełnię władzy 
 administracyjnej i policyjnej, spod jego kompetencji wyłączone 
były tylko sprawy wojskowe i sądownictwo. Przy prefektach 
istniały rady prefekturalne. Na czele powiatu stał podprefekt, a na 
czele miasta – burmistrz5. Dzięki tym zmianom znacznie wzrosła 
rola Siedlec jako ośrodka administracji państwowej. 

W 1815 r. na mocy postanowień pokoju wiedeńskiego 
 utworzono Królestwo Kongresowe połączone unią personalną 
z Rosją. 16 I 1816 r. na mocy decyzji władz rosyjskich  Królestwa, 
Siedlce zostały stolicą województwa podlaskiego6,  jednego 
z ośmiu, na jakie podzielono Królestwo Polskie. Władzą  
administracji ogólnej w każdym województwie była  kolegialnie 
funkcjonująca komisja wojewódzka, składająca się z  prezesa, 
5 komisarzy zasiadających i 4 komisarzy delegowanych  
do  obwodów (po jednym na obwód), sekretarz generalny 
i doradca prawny – asesor. Komisja składała się początkowo 
z następujących wydziałów: wyznań religijnych i oświecenia, 
administracyjnego, policyjnego, wojskowego, skarbowego, a od  
1818 r. wydziału dóbr i lasów rządowych. Po reformach 
 administracji w 1821 r. pozostały 3 wydziały: administracyjny 
i oświecenia publicznego, wojskowo-policyjny, skarbowy. 

Mimo zasady kolegialności, o ważniejszych sprawach 
decydował prezes komisji wojewódzkiej. Teren województwa 
podzielono na obwody: siedlecki, łukowski, bialski i radzyński.  
Na czele obwodów stał komisarz. 

Obwody dzieliły się z kolei na powiaty, o kompetencjach 
okręgów wyborczych dla sejmików wyborczych (szlacheckich) 
i sądowych (sądy pokoju). W miastach powołano zwierzchności 

5 A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów  
do odzyskania niepodległości. Lublin 1996, s. 60-61.
6 W. Trzebiński, A. Borkiewicz: Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 
1815-1918. Warszawa 1956, s. 13 i nn.
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miejskie złożone z prezydenta i radnych. 
Warto przypomnieć, iż to dzięki powołaniu Województwa 

Podlaskiego ze stolicą w Siedlcach w świadomości społecznej  
miasto to stało się wówczas stolicą Podlasia. Pogląd ten jest 
żywy po dziś dzień, choć miasto nie miało nigdy nic wspólnego 
z  historycznym czy też geograficznym Podlasiem. 

W ramach akcji represji po powstaniu listopadowym  dokonano 
szeregu zmian mających na celu likwidację odrębności Królestwa 
od Cesarstwa Rosyjskiego. Na mocy kolejnego ukazu carskiego 
dotychczasowe województwa przemianowano na gubernie.  
Od 7 III 1837 r. do 21 VIII 1844 r. Siedlce były stolicą guberni 
podlaskiej. W 1844 r. zlikwidowano ją, przyłączając jej tereny do 
guberni lubelskiej. Należy zaznaczyć, że w roku 1842 zmieniono 
nazwę dotychczasowego obwodu siedleckiego na powiat  siedlecki 
(ros. ujezd), zaś nazwę dotychczasowego powiatu na okręg  
(ros. okrug).

19/31 XII 1866 r. wydano kolejny ukaz dotyczący zmian 
w podziałach terytorialnych kraju. Od 1 I 1867 r. miasto  ponownie 
zostało stolicą guberni, tym razem siedleckiej. Gubernię 
 podzielono na 9 powiatów: siedlecki, węgrowski, sokołowski, 
konstantynowski, bialski, włodawski, radzyński, łukowski 
i garwoliński. Powstała wówczas gubernia siedlecka istniała  
do 23 VI/6 VII 1912 r., kiedy to jej tereny włączono do nowopowstałej 
guberni chełmskiej oraz do guberni lubelskiej i łomżyńskiej7.  
Na czele guberni stał gubernator, który urzędował w dawnym 
Pałacu Ogińskich w Siedlcach. 

Nazwa Południowe Podlasie często utożsamiana jest 
z  terytorium jednostki administracji kościelnej czyli  utworzonej 
w 1818 r. Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej. W jej skład 
wchodziły krańce: zarówno historycznego, jak i  administracyjnego 
 Podlasia8, Ziemi Brzeskiej, Ziemi Czerskiej, część obszarów  
Mazowsza południowego, Mazowsza północnego oraz fragmenty 
województw lubelskiego i sandomierskiego, a ponadto skrawek 

7 G. Welik, dz. cyt., s. 8, 11-12.
8 R. Dmowski, Siedlce w XIX wieku - zarys problematyki badawczej, [w:] Aleksandra 
Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku, teksty opracowali i wstępem 
opatrzyli R. Dmowski i A. Ziontek, Siedlce 2007, s. 49-50.
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Ziemi Chełmskiej9. Tereny, które objęła nowa jednostka kościelna, 
wchodziły przed 1805 r. w skład kilku różnych diecezji. Ziemia 
Brzeska należała do diecezji łuckiej, krańce południowego  
Mazowsza i Ziemia Czerska należały do diecezji poznańskiej, 
Mazowsze północne zaś do diecezji płockiej. Północne  
obszary Lubelszczyzny wchodziły w skład diecezji krakowskiej.  
Część ziem wchodziła w skład diecezji chełmskiej 
i diecezji  lubelskiej10.

Obszar wchodzący w skład diecezji podlaskiej był także 
interesującym „tyglem” narodowościowym. Mieszkali tu:  
Polacy, Żydzi, Rusini, Tatarzy, Niemcy i przedstawiciele innych 
narodowości. Na omawianym terenie istniały dwa obrządki: 
 rzymskokatolicki – łaciński w diecezji podlaskiej ze stolicą 
w Janowie i unicki – unicka diecezja chełmska ze stolicą w Chełmie. 

W 1863 r. unicka diecezja chełmska obejmowała gubernie: 
lubelską wraz z przyłączoną do niej siedlecką, łomżyńską, 
i suwalską11. Dzieliła się na 21 dekanatów, w których zamieszkiwało 
łącznie ok. 223 tys. wiernych, skupionych w 270 parafiach. 

We wschodniej części rzymskokatolickiej diecezji  podlaskiej 
znajdowały się następujące dekanaty unickie: bialski, kodeński, 
łosicki, międzyrzecki, sokołowski, parczewski, wiśnicki 
i włodawski. Zamieszkiwało je ok. 103 tys. unitów w 109  parafiach. 
Szacunkowo co trzeci mieszkaniec tych terenów był unitą12. 
W 1866 r. władze carskie zmniejszyły liczbę dekanatów do 12, 
w tym na terenach diecezji podlaskiej z 8 do 5. Pozostały dekanaty: 
bialski, konstantynowski, radzyński, sokołowski i włodawski13.

Granice dekanatów i parafii obu diecezji zazwyczaj nie 
pokrywały się (mimo jednakowo brzmiących nazw). Parafie 
unickie były z reguły mniejsze, dlatego w obrębie jednej parafii 

9 F. Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku,  
Warszawa 1975, s. 25.
10 P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska. W 150. rocznicę erekcji  
(1818-1968). Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej,  
Siedlce 1971, s. 71-82.
11 Szerzej o strukturach administracyjnych diecezji chełmskiej w: W. Kołbuk, Unia 
kościelna w Królestwie Polskim w XIX w., [w:] Polska - Ukraina. 100 lat sąsiedztwa, t. 2, 
red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 131-139.
12 T. Fręchowicz, Cerkiew greko-katolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów  
biskupa Beniamina Szymańskiego. Studia i materiały historyczne, Rzym 1981, s. 22-23.
13 W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1992,  
s. 11-13.
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łacińskiej znajdowało się kilka parafii grekokatolickich. Do  parafii 
unickiej należało średnio od 4 do 5 miejscowości, do łacińskiej 
od 8 do 13. Przemieszanie obu obrządków na jednym terytorium 
powodowało konflikty. 

Badaczka dziejów Unii Hanna Dylągowa stwierdza, że: 
„wierni nie zawsze korzystali z usług swego księdza i nie  zawsze 
chodzili do «właściwego» kościoła. W wielu przypadkach 
zależało to od zaistniałej sytuacji – bliskości kościoła i kapłana”14. 
 Niejednokrotnie dochodziło, szczególnie w ocenie władz 
 rosyjskich, do  konfliktów o „dusze” pomiędzy proboszczami 
łacińskimi a parochami  unickimi. Paradoksalnie stan „ukrytego 
konfliktu” pomiędzy przedstawicielami obu obrządków zakończył 
się dzięki  polityce władz rosyjskich. Represje, jakie zaczęły 
dotykać wiernych i hierarchię obu obrządków, doprowadziły, 
w wielu  przypadkach, do zjednoczenia sił i nawiązania  wzajemnej 
współpracy  przeciwko wspólnemu zagrożeniu15.

Ostateczne działania, kończące wieloletnią akcję, mającą na 
celu likwidację unii, podjęto w 1875 r., dziesięć lat po  definitywnym 
zdławieniu powstania styczniowego. Wydano wówczas ukaz 
o zniesieniu unickiej diecezji chełmskiej i zjednoczeniu unitów 
z prawosławiem. Unici byli bowiem traktowani przez władze 
jako wierni, których podstępnie w 1596 r. pozyskano dla Kościoła 
katolickiego, i w związku z tym należało ich przywrócić na łono 
Cerkwi prawosławnej, co czyniono poprzez stosowanie wszelkich 
dostępnych środków, nie patrząc na wyraźny sprzeciw wiernych 
tego obrządku.

Rosjanie siłą zmuszali unitów do przejścia na prawosławie. 
Doszło do wielu starć wojska rosyjskiego z niestawiającymi 
zbrojnego oporu unitami16. Do masakr ludności doszło m.in.:  
14 H. Dylągowa, Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989, s. 20.
15 Szerzej: J. Lewandowski, Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów 
Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875, Lublin 1996; K. Maksymiuk, Opieka duchowieństwa 
katolickiego nad unitami podlaskimi w latach 1875-1905, [w:] Unici Podlascy..., t. I,  
s. 155-192.
16 Literatura poświęcona problematyce męczeństwa unitów podlaskich jest bardzo 
 obszerna, przykładowo: Z. Młynarski, Polska bibliografia do dziejów męczeństwa unitów 
na Podlasiu za lata 1874-1990, „WDP”, 1990, nr 4, s. 122-138; Czasy Nerona w XIX wieku 
pod rządem moskiewskim czyli ostatnie chwile Unii w diecezji chełmskiej. Fakta zebrane 
przez kapłanów unickich i naocznych świadków, uzupełnił i wydał J. P. Bojarski, Lwów 
1878; J. Łubieńska, Podlaskie „Hospody pomiłuj” 1872-1905. Kronika prześladowania Unii 
przez naocznego świadka, Kraków 1908; H. Dylągowa, Unia brzeska i unici w Królestwie 
Polskim, Warszawa 1989; H. Dylągowa, Dzieje Unii Brzeskiej, Warszawa-Olsztyn 1996; 
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17 stycznia 1874 r. w Drelowie, gdzie zginęło 13 osób, 27 stycznia 
1874 r. w Pratulinie, gdzie zabito również 13 osób. Aby złamać 
opór włościan, we wsiach unickich zakwaterowano wojsko,  
które przemocą zmuszało lud do zmiany wyznania.

Sytuację unitów zmienił ukaz tolerancyjny z 30 kwietnia 
1905 r., wydany przez cara Mikołaja II17. Unici nie mogli jednak 
wrócić do Kościoła unickiego, gdyż, jak pisze Hanna Dylągowa: 
„o Kościele unickim w dalszym ciągu nie było bowiem mowy 
w Cesarstwie Rosyjskim”18. 

Prześladowanie unitów zakończyło się jednak dopiero po 
opuszczeniu przez administrację i wojsko rosyjskie terenów 
Królestwa w 1915 r.

Dziś, kiedy w wyniku dwóch wojen światowych jak  
i  zmian politycznych i administracyjnych w okresie PRL podział 
 wyznaniowy i narodowościowy stracił na znaczeniu. Obecnie 
nazwę Południowe Podlasie stosują przede wszystkim  historycy 
oraz mieszkańcy omawianego terenu by przypomnieć rolę 
 Siedlec jako stolicy regionu. Tym bardziej, że współcześnie miasto  
to straciło na znaczeniu przestając być stolicą w 1998 r.  
województwa siedleckiego a stając się jedynie stolicą powiatu 
grodzkiego i są do dziś stolicą Diecezji siedleckiej.

Nazwa Południowe Podlasie to również swoisty wyróżnik 
regionu od terenu województwa podlaskiego ze stolicą  
w Białymstoku jak również województwa mazowieckiego  
ze stolicą w Warszawie.

P. J. K. Podlasiak [J. Pruszkowski], Martyrologium czyli Męczeństwo Unii na Podlasiu,  
cz. 1, Kraków 1905, cz. 2, Lublin 1917; Szczególną uwagę należy zwrócić na tom rozpraw  
Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, red. 
J.  Skowronek i U. Głowacka-Maksymiuk, Unici Podlascy, t. I, Siedlce 1996. Niezmiernie 
cenny jest także wybór wspomnień: „Zanim wróciła Polska”. Martyrologium ludności 
unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień. Wybór i opracowanie  
T. Krawczak, Unici Podlascy, t. V, Siedlce 1994.
17 K. Dębiński, Ukaz tolerancyjny z dnia 30 kwietnia 1905 r. w dyecezyi lubelskiej. Wolność 
unitom porzucenia prawosławia, Warszawa 1918; W. Kołbuk, Skutki carskiego ukazu 
tolerancyjnego z roku 1905 na Ziemi Chełmsko-Podlaskiej, „Roczniki  Humanistyczne”, 
1997-1998, t. 45-46, s. 239-249; J. Cabaj, Unici Podlascy wobec ukazu tolerancyjnego z 30 
kwietnia 1905 r., „RB”, 1996, t. IV, s. 155-168;
18 H. Dylągowa, Unia brzeska…, s. 65.
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W prowincji najbardziej nie lubię tego, że ludzie ciągle 
dopytują, skąd jestem. I lasów, bo tak wyszło, że zieleń w obu moich 
branżach słabo się kojarzy. W tej głównej z pleśnią oraz niechcianą 
kontrolą sanepidu, w tej drugiej – z mętną wodą w Wiśle, a to 
bardzo mało pożądany widok. Zwłaszcza przed śmiercią.

– Wiem, że twój stary kupił sobie pół Wólki Kosowskiej,  
ale tu chodzi o korzenie, tożsamość… – Budrys drąży ulubiony  
temat, klepiąc w kierownicę. Wystukuje rytm słowiańskiego  
trapu, który trochę go już zahipnotyzował. – Solą której  
ziemi jesteś?

– Chyba glutaminianem sodu.
– Czym?! – Dziwi się tak, że przez chwilę przestaje patrzeć  

na drogę. – A, czekaj! To nie jest to gówno, co to przyprawiacie nim 
psy zamiast solą?

– No, czasem nawet pasuje do zwykłego mięsa.
Budrys rechocze jak żaba, której rozdęło płuca. Dławi się 

radością, kaszle paskudniej od nałogowego palacza. Dobrze, że przy 
tym chociaż znów skupia się na drodze. Umrzeć gdzieś pomiędzy 
Siedlcami a Białą Podlaską to gorzej niż zostać zakopanym żywcem 
w Lesie Kabackim. Tam przynajmniej ktoś by mnie szukał,  
tu zdecydowanie nie. Jadę przecież na występy gościnne, 
a właściwie na misję. Cudzą, nie swoją. Wiadomo, ojciec prosił. 
A czego się nie robi dla rodziny?

– Lubię cię, słuchaj, bo fajny jesteś i bez kija w dupie.  
Ale powiedz mi jedno… – mój towarzysz podróży zawiesza głos. 
Korzysta z tego, że stanęliśmy na skrzyżowaniu, by poprawić  
breloczek dyndający przy lusterku. O dziwo, nie krzyż 
z  wizerunkiem Świętego  Krzysztofa, a jakiś słowiański  symbol  
podobny do swastyki na sterydach. – Tylko obiecaj, że się 
nie obrazisz.

Żertwa dla pani Białki

Aleksandra Bednarska
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– Wal śmiało. – Przeczuwam treść pytania. By ukryć 
zażenowanie, rozciągam usta w szerokim uśmiechu numer pięć, 
tym na dobrego wujka, nie na Jokera.

– Ej, serio, ja prosty człowiek, więc jakby co, nie bierz 
tego do siebie. – Budrys szyje ciąg dalszy usprawiedliwienia. 
 Nadchodzi prawdziwa bomba. – No bo skoro w dowodzie masz  
An Dung, to jak mam do ciebie mówić?

– Po polsku najlepiej. – Duszę się wymuszonym śmiechem.
Będąc dzieckiem wietnamskich imigrantów, od małego 

wiedziałem, że są dwa rodzaje podwórek: te, gdzie na dzień dobry 
dostanę za to, jak wyglądam, i te, gdzie wywinę się od  mordobicia 
ciętą ripostą. Ze względu na wygodę i higienę środowiska pracy 
miałem nadzieję, że tym razem trafiłem na to drugie.

– Dobra, no. – Budrys rozglądał się na skrzyżowaniu, jakby 
czekał, aż z zarośli wyskoczy sarna samobójca. – Ale gdybyśmy 
 mieli się zaprzyjaźnić, byku, to jak bym cię mógł zapisać  
w kontaktach?

– Andrzej – ucinam. – Albo po prostu Endżi.
– Czemu Endżi? To imię jak dla zdziry-dupodajki, a ty, stary, 

powiem to wprost, wyglądasz raczej na mocnego chłopa.
Uśmiech zastyga mi nagle w prostą, drgającą kreskę. Gdybym 

wierzył w Buddę, wyklepałbym dwadzieścia razy tę samą mantrę, 
którą powtarzała moja matka, kiedy fryzjerki obrabiały jej tyłek, 
myśląc, że nie zna słów innych niż „trwała”. Tak się jednak składa, 
że ja i ona różnimy się nieco w przekonaniach.

– Budrys, zjedź – rzucam jak groźbę.
– A co, wytrzęsło żołądeczek? – rechocze, bo nie przeczuwa,  

co się kroi. – Za dwa kilometry stacja…
– Nie wytrzymam tyle.
Na zbyt wiele zaczyna sobie pozwalać. Docinkami kwestionuje 

za dużo i w mało wybredny sposób. Czepia się wszystkiego, co się 
da w moim wyglądzie i tych paru słowach, które zdążyłem z nim 
zamienić. Przegina, jedzie po bandzie. Niby puszczam to mimo uszu, 
słyszę jak hałas w tle. Ale kiedy szaruga łączy siły ze  zmierzchem, 
nachodzą mnie chęci do złego. Poddać się im to jakby podpisać  
cyrograf z mało znanym diabłem: gra niewarta świeczki ani  



Aleksandra Bednarska

19

– zgodnie z przysłowiem – ogarka.
– Załatw, co musisz, tylko się nie zgub. – Budrys wrzuca drążek 

zmiany biegów na luz i zaciąga ręczny.
Pozwalam mu wierzyć, że jest panem sytuacji,  dopóki 

nie przekręci kluczyka w stacyjce. Wtedy następuje to,  
co  nieskromnie nazwę wejściem smoka. Wdech. Chwytam go  
za kark, drugą ręką otwierając drzwi kierowcy. Zginam jak 
rozwrzeszczaną harmonijkę, aż szoruje czołem o asfalt. Wydech. 
Zmrok jest moim sprzymierzeńcem, a we mgle tak gęstej,  
że tępi noże, nikt się nie zatrzyma, by sprawdzić, skąd ten  wrzask. 
Wdech. Sam muszę się zatrzymać, odpuścić, zanim zrobię za dużo 
i za szybko. Wydech. Ciskam Budrysem na wilgotne pobocze.  
Kępka rzadkich, płowych włosów zostaje w dłoni jak skalp.

– Znaczenie imion bywa mylące. – Strzepuję kudły z palców, 
szturchając skulonego rodzimowiercę w bok. Na jego szczęście 
czubek adidasa jest miękki i pogięty, więc nie może to boleć. –  
Raz Endżi to laska, co dorabia na kamerkach, a raz anioł śmierci. 
Zabawa polega na tym, że nigdy nie wiesz, na które z nich trafisz. 
Wiesz, pozory, wygląd, tożsamość… Mówią, że wszystko jest 
dziś płynne. Ale spokojnie, nie biorę tego do siebie. Lubimy się 
przecież. Prawda, byku?

Spomiędzy szczękających zębów Budrysa wydobywa się 
 niemrawe „tak”. Kuląc się niczym wilcze szczenię przed alfą  
watahy, czeka na mój ruch.

– Zdradzę ci, jak oszukać śmierć albo, jak wolisz, nie wkurwiać 
Endżiego. – Otwieram schowek, wygrzebuję stamtąd paczkę  
filtrów oraz elektronicznego papierosa. – Nie drażnij mnie i nie 
zaglądaj mi w dowód. Proste, skuteczne, nie trzeba dopłacać.

Wyciągam rękę na znak zgody. Budrys chwyta się jej  kurczowo 
i daje wciągnąć na pokład szarozielonego passata. Liżąc asfalt, 
przypomniał sobie, że gramy w jednej drużynie, szukamy tego 
samego pierścienia mocy. Tylko że ja jestem Frodem, a on tym 
drugim, którego imię rzadko się pamięta.

– Daleko jeszcze do tej Białki Tatrzańskiej? – Zaciągam się  
e-papierosem o dziwnie ziołowym posmaku.

– Białej Podlaskiej – poprawia niemal szeptem, zapinając pasy. 
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– Wyjechaliśmy z Siedlec, więc tak z godzinę.
– No to postój zaliczony. – Klepię go poufale w ramię. –  

Cała naprzód!
Wypuszczam dym nosem, tym razem rozpoznaję słodkawy 

zapach szałwii wieszczej. Budrys kilka razy próbuje odpalić auto. 
Nadal schodzi z niego strach, trzęsie dłońmi i grzbietem zgiętym 
pod skórzaną kurtką. Przydrożne krzaki też drżą. Może buszuje 
w nich ten sam diabeł, którego kuszeniu znowu się oparłem? 
Cokolwiek tam jest, znika, gdy ruszamy. Ginie we mgle oraz braku 
przydrożnego oświetlenia.

***

Odkąd stałem się równie warszawski, co korki i Syrenka, 
coraz trudniej wyjeżdżać mi w teren. Ale jak każdy  Wietnamczyk 
pilnuję rodzinnych interesów. Głównie dlatego, że w chwili 
 obecnej pokrywają się z tymi, które uważam za własne.

Tak, jestem synem gościa od zupek – tych niby chińskich i niby 
z Radomia. Nie, ojciec nie zostałby Czyngis-chanem dań instant,  
gdyby nie sieć odpowiednich kontaktów. Ten oto starożytny 
 wynalazek działa prężnie na każdym możliwym gruncie,  
od grząskich pól ryżowych przez czarnoziemy lubelskie  
aż po Mierzeję Wiślaną. Co do mojej w nim roli, jest instrumentalna,  
ale na dłuższą metę się opłaca. Inaczej nie spędzałbym nocy 
w  miejscu, gdzie nawet hot dog ze stacji benzynowej smakuje 
tańszą, lokalną podróbką oryginału.

– To widziałeś ją tutaj? – Budrys podsuwa sprzedawcy telefon.
Ze zdjęcia na ekranie zalotnie mruga farbowana  

brunetka w stroju małej miss. Diademik ze sztucznymi  cyrkoniami, 
pomarańczowa karnacja, makijaż jak tapeta pomazana przez 
dziecko świecówkami. Aldonka, na oko może z piętnaście lat, 
córka króla parówek Zygmunta Podrazy. A przynajmniej wersja 
 dziewczyny z Festynu Podrobów Otwock 2018, po którym to ślad 
po niej zaginął.

– Może tak, a może nie… Zależy, kto pyta i za ile. –  
Chudy sprzedawca kiwa się na piętach.
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Z głośnym siorbnięciem pociąga łyk energetyka z kolorowej 
puszki. Ma podkrążone oczy i pryszczatą gębę kogoś, kto nigdy nie 
wyjdzie z mentalnej piwnicy. Zręczne palce gracza stukają w kasę 
fiskalną, jakby szukały szczęśliwej kombinacji cyfr.

– Słuchaj, młody, sprawa jest prosta – przejmuję pałeczkę. 
– Dziewczyna zaginęła, nie widziano jej od dawna. Wsiąkła 
bez śladu, żądań okupu, listu z przeprosinami za ucieczkę.  
Sprawę zamknięto, wyprawiono pogrzeb pustej, białej trumnie…

– No, smutne – wtrąca sprzedawca, wodząc niewidzącym  
wzrokiem po półkach. – Tragedie chodzą po ludziach.

– Tylko że ta akurat mogła się wcale nie zdarzyć. –  Nachylam 
się nad ladą. – Dwa tygodnie temu ojciec dziewczyny dostał cynk, 
że widziano ją w okolicach Białej Podlaskiej. W barze na obrzeżach 
miasta, wieczorem przy którejś cerkwi, na tej stacji  benzynowej… 
Świta ci coś? Jeśli nie, może pokażesz nam  monitoring?  
Oczywiście nie pozostaniesz stratny.

– A jesteście z policji? – Cwaniak nagle przytomnieje.
– Nie, dlatego mamy znacznie wyższą skuteczność.
Prycha bezgłośnie. Pociąga ostatni łyk z puszki monstera,  

by zgnieść ją w dłoni, aż krople słodkiego syfu spłyną mu 
po  nadgarstku.

– To życzę powodzenia – cedzi przez zęby tak krzywe, że nie 
pomaga im aparat. – Przyda się wam na terenie pani Białki.

– Że czyim, kurwa?! – Szarpię nim przez ladę, aż dzwoni 
łańcuch, który nosi przy spodniach, wraz z nim wszystkie klucze 
i breloczki. – Tu rządzi Mietek Kosak, on wydał pozwolenie…

– Chyba masz mocno wczorajsze informacje. – Gówniarz 
 szczerzy się tak, jakby się prosił o wybicie jedynek. – Zresztą  
tu u nas jest zasada, że co na papierze, to sercu niemiłe.

Doigrał się, szczyl jeden. Już chcę tłumaczyć, co i jak robię 
z wnętrznościami takich jak on, używając strzępków przepisów 
na podroby… Gotowanie to jedna z moich pasji, więc posiadam 
wiedzę w temacie. Ale podchodzi Budrys, z wahaniem kładzie 
mi dłoń na ramieniu, wymienia porozumiewawcze kiwnięcie 
głową z pyskatym piwniczakiem. Zupełnie jakby wiedział coś,  
czym w ciągu dwóch godzin drogi nie zdążył się podzielić.
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– Endżi, daj spokój… Kolega się trochę zagalopował, ale źle 
nie chciał. – Na rękawiczce dzierganej z włóczki w kolorze nici  
dentystycznej błyszczy trójkątny symbol. – No, chodź, pojedziemy 
na kebsa do centrum, pogadamy. Dobry jest, swojski i w bułce… 
Spróbujesz, nie pożałujesz.

Odstawiam gówniarza za ladę, gdzie jego miejsce. Wdech. 
Zaciągam się zapachem palonej kawy z automatu, co wcale mnie 
nie uspokaja. Nie mogę tu zrobić porządku, jeśli chcę, żeby to był 
mój ostatni występ. Ostatni, zanim ojciec mnie puści na swoje. 
Wydech. Rodzina, wszystko dla niej i od niej. Odcięcia pępowiny 
doczekam się wkrótce.

– Nie jadam kebsa – warczę.
– To może hot dog z kabanosem? – Szczyl kusi szczęście raz 

jeszcze. Jednak Budrys cmoka na to z dezaprobatą niegodną  
spolegliwego sługi Światowida. Podaje chłopakowi wymięte 
 banknoty. Płaci tak za paliwo i szeroko pojętą fatygę.

Wychodzę pierwszy, nie czekam. W chłodnym  wieczornym 
powietrzu czuć jesień, nadchodzącą ulewę, zwiędłe liście, 
dym z dogasającego ogniska. Cieszyłbym się tym dłużej,  
gdyby nie szum w krzakach. Narasta, gdy podchodzę od  strony 
 pobliskiej latarni. W plamie żółtawego światła znajduję kość, 
tak obgryzioną i niedużą, że mogłaby być równie dobrze 
 ludzka, co zwierzęca. Mrugam raz, wahając się, czy ją podnieść. 
Mrugam drugi, by się upewnić, że to nie przywidzenie. Zanim 
przykucnę, coś wystrzela spomiędzy liści leszczyny. Łapka – 
chuda, prawie dziecięca, oblepiona brunatną mazią – zaciska 
szpony na kości i wciąga ją w szeleszczącą gęstwinę. Mrugam 
trzeci raz. Po tym, co najwidoczniej wyśniłem na jawie,  
nie ma śladu.

– Budrys! – wołam, odwracając się przez ramię. – W tym  
papierosie była tylko szałwia? Czy może coś, co mocniej kopie?

– Świeży produkt lokalny. – Wyrasta przy mnie jak gadający  
grzyb. – Wy tam w Warszawie nie wiecie już, jak smakuje  
prawdziwe jedzenie. A co dopiero przyprawy i zioła.

Wzruszam ramionami, bo przydzielono mi zadanie trochę 
inne niż ciągła polemika. Poza tym nie chce mi się dyskutować. 
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Patrzę pod nogi. Szelest leszczyny ustał, ale na asfalcie widnieje 
cienka, czerwona smuga.

***

Kebab „U Dżafara” znajduje się przy jednej z ulic odchodzących 
od rynku. Biała Podlaska nocą to ładne, klasycystyczne  
miasteczko. Zieleń, białe kolumienki co starszych budynków, 
syf kontrolowany, upchnięty w zaułkach, gdzie nie zdrapano 
plakatów z wyborów samorządowych. Oczywiście tych, które 
odbyły się ponad cztery lata temu.

Lokal, w którym siedzimy, przypomina mi, że jeśli zawalę 
misję odnalezienia Aldonki, skończę w podobnym miejscu. 
W królestwie plastikowych sztućców śmierdzącym nieświeżą 
fryturą. Tam, gdzie przy lecących na zmianę powtórkach Trudnych 
spraw i Dlaczego ja umierają marzenia o zdrowym stylu życia.

To przedsionek mojego prywatnego piekła. Meble  ogrodowe  
rozrzucone po porysowanym linoleum i wyprana z emocji 
sprzedawczyni w babcinej podomce. Zrobiłbym wszystko, by tak 
nie skończyć.

– Jasiek – zwraca się do Budrysa dziewczyna. – Powiedz 
koledze, że jak lubi, to do frytek mamy też keczup pikantny.

– Dzięki. – Uśmiecham się znad tacki ociekającej tłuszczem. – 
Wolę bez.

– Ale… – Sprzedawczyni w zakłopotaniu rozpycha kieszenie  
podomki. – Ale ładnie mówisz po polsku.

– Ty też.
Czerwieni się, co sprawia, że jej blada karnacja wygląda 

odrobinę zdrowiej. Ucieka na zaplecze odgrodzone od sali zasłoną 
ze sznurów drewnianych koralików.

– Jak chodzi o panią Białkę, to zaraz ci wytłumaczę, byku.  
Obiecaj tylko, że nie będziesz się pieklił. – Budrys robi pauzę 
na smoczy kęs. Mieszanka sosów i soku z kapuścianej surówki 
spływa mu po brodzie.

– A mam o co?
– No właśnie nie bardzo. Sprawa z Mietkiem jest taka,  
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że świetny z niego człowiek, ma pod granicą kontakty i w ogóle… 
Ale w tym mieście rządzi tylko na papierze. Godzi się na to,  
nie rości żadnych praw, chociaż pewnie wolałby, żeby sprawa nie 
wyszła. Wizerunek, te sprawy…

– Zgoda. A co z tą białą panią?
– Białką – poprawia mnie, jakbym przekręcił amen w  pacierzu. 

– Ona tu rządzi od niepamiętnych czasów.
– Znaczy się rodzina z koneksjami sprzed wojny? Czy może 

z okresu państwa Polan? – kpię, a Budrys nadyma się ze złości 
jak balon.

– Ta, może, kurwa, wielkiej Lechii! Gdzie ty chodziłeś do 
szkoły? W Sajgonie?

– Nie, na Pradze-Północ. To co z tą Białką?
– Panią… – syczy znad na wpół zeżartego kebabu. – W sprawie 

córki króla parówek mogłaby pomóc.
– Świetnie – prycham. – To czemu nie umówiłeś nas z nią 

od razu?
– Ona jest legendą, istotą z praczasu, panią życia i śmierci 

swoich poddanych.
– Czyli to bardziej sekta niż nasza branża? Wyrażaj się jaśniej.
Budrys wzdycha, ocierając z sosu z trzy płowe włosy 

na  podbródku.
– Endżi, lubimy się i fajny z ciebie chłopak. Ale do  spotkania 

z panią Białką trzeba się przygotować. Rozdaje tylko śmierć  
lub łaskę, nigdy nic pomiędzy. Czy jesteś gotów…?

– Ja pierdolę, co to? Gra w podchody? – Uderzam pięścią 
w stół, rozlewając wygazowaną colę. – Powiem ci, co zrobisz, 
żebyśmy się znowu nie pogniewali. Umówisz nas do tej całej 
pani na jutro. Gadka szmatka, herbatka, sernik, byle wyciągnąć,  
co wie o Aldonce.

– To może nie wyjść…
– Na twoim miejscu postarałbym się, żeby wyszło.
Szuram czerwonym plastikowym krzesłem i podchodzę do lady. 

Krząta się za nią dziewczyna w podomce. W poświacie lodówek 
z napojami sprawia wrażenie jeszcze bledszej i obojętniejszej,  
niż kiedy przyniosła frytki.
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– Gryzie cię coś? – pyta, podając mi dolewkę napoju.
– Jak na podryw, to kiepskie. – Rozglądam się pod tej cuchnącej 

spalenizną dziurze.
– Bo niezamierzone – ucina, by podjąć temat, wokół którego 

krążą moje myśli. – Tu nie jest wcale tak źle. Gdyby wywalić paru 
typków i zmienić dekoracje, byłoby czysto, schludnie. W sam raz 
na nowy początek.

– Początek czego?
Wybucha perlistym śmiechem wrednej małolaty i wraca 

na zaplecze. Ma w sobie coś, chociaż na pierwszy rzut oka nie 
nazwałbym jej ładną. Skąd wiedziała, że boję się skończyć 
w  miejscu, które ona uważa za jedyną słuszną codzienność? 
Nie wierzę już w zbiegi okoliczności. Stanowczo zbyt wiele ich 
tego wieczora.

***

– Nie za wcześnie? – Poprawiam na kolanach pudełko 
z kawałkami makowca, sernika, resztkami szarlotki 
i drożdżówkami ze zwiędłym rabarbarem. Zgarnęliśmy je skoro 
świt z  cukierni „Kryształek” razem z kawą na wynos o smaku 
 brudnego  papierowego kubka.

– Guślarki wstają wraz z poranną rosą. – Budrys odpina pasy 
i skanuje teren za przednią szybą. Z nudów podążam za jego 
 rozbieganym wzrokiem. Stado kundli spuszczonych z łańcucha 
warczy zza metalowej siatki. Podmurowany parterowy domek 
w niczym nie przypomina chatki na kurzej nóżce.

– Nasza chyba zaspała. – Wyciągam kawałek suchego ciasta 
i wpycham sobie do ust. W żołądku ssie mnie jak rzadko kiedy, 
ale kolejnego nie wezmę. Lepsze zakalce piekłem, gdy zaczynałem 
przygodę z gotowaniem.

A było to tak, że ojciec obiecał przychylić mi nieba, jeśli 
pójdę na politechnikę. Pech chciał, że wolałem gastronomik.  
Nie pomogły sceny matki ani groźby wydziedziczenia. 
Dostałem jednak za swoje w bardziej wyrafinowany sposób.  
Zamiast wymarzonej  restauracji z kuchnią fusion –  
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sieć barów  szybkiej obsługi dla młodych  korposzczurów, 
 studentów i innych, którzy nienawidzą  dobrego jedzenia. 
Miał to być czyściec do usranej śmierci, dopóki nie nadarzyła 
się okazja w postaci zaginionej Aldonki. Ojciec wziął mnie 
 wtedy na stronę i obiecał, że jeśli wygrzebię spod ziemi czy 
 innej dziury w ścianie córkę króla parówek, da mi na knajpę 
w Trójmieście. Wielką, przy ruchliwym deptaku, z menu, 
jakim tylko zechcę. I że będzie dzwonił, ale tylko z życzeniami  
na święta albo żeby zapytać, co u mnie. Żadnych innych spraw.

Oczywiście, ktoś przemądrzale zauważy, że mogłem 
tym rzucić, iść na swoje, odciąć się. Móc zawsze można, 
ale nie kiedy jest się  synem dalajlamy zupek instant.  
Moje plany miały rozmach, którego nie kupiłbym za uciułany 
przez pięć lat grosz. A ja potrzebowałem pierdolnięcia 
 mamuta miażdżącego niższe formy ewolucji w drodze na 
 szczyt. Oczekiwania… Któż ich nie wyśmiewa, tylko po to,  
żeby po zejściu z pola widzenia próbować im sprostać?

– Ja jebię, Endżi, czy ty wiesz, co to świętość? – jęczy Budrys, 
rwąc płowy zaczes z zaczątka łysiny. – Żertwy się nie żre,  
kiedy chcesz nią coś ugrać.

– Przepraszam, nazrywam agrestu.
Wyskakuję z auta, zanim Budrys znów mnie zbluzga.  

Jest dziwnie rozdrażniony, podekscytowany niczym dziecko 
w pierwszym dniu zerówki. Udziela mi się chyba ten nastrój,  
bo agrest to wymówka. Odkąd tu przyjechaliśmy, trzeci raz mam 
wrażenie, że ktoś czai się w zaroślach. Człowiek, nie zwierzę. 
Pochylam się nad krzakiem, rozchylam ostrożnie zeschłe, pokryte 
szczątkami liści badyle. Znowu nic.

– Co to za kuna w moim rabarbarze? – karci mnie głos ciotki 
uzależnionej od porannej inhalacji cienkimi mentolami.

– Agreście – poprawiam, odwracając się.
Stoi wściekła jak osa, która przespała zmianę pór roku.  

Babsztyl ściśnięty paskiem puchatego szlafroka.  
Cechy  szczególne jej twarzy przyćmiewają grube okulary i korona 
z  piankowych papilotów.
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– Ja… – Otrzepuję się z niewidocznego pyłu. – W sprawie  
spotkania z panią Białką.

– Chętnie pomogę. – Wyciąga rękę, a obrysowane różową 
kredką usta rozciągają się w uśmiechu. – Guślarka Grażyna.

– Oczywiście… – Gryzę się w język. – Szef kuchni Andrzej,  
bardzo mi miło.

– Zapraszam. – Otwiera furtkę, przeganiając rozszczekane psy.
Puszczam przodem Budrysa, który o mały włos się nie  zapluwa 

milionem zbędnych przeprosin. Mam inne zmartwienia niż 
urażona o poranku duma Grażyny. W agreście znalazłem trójkątną 
zawieszkę z cienkich, drobnych kości, na moje oko nienależących 
do kurczaka. Tamtym razem to mogło być przywidzenie,  
ale w poranną wizję po kęsie drożdżówki trudno mi uwierzyć.

***

Salonik guślarki to skansen, kapsuła czasu, w której wolno  
jedynie ścierać kurze. Meble po zamożnej prababci, kilimy,  
koronki. Czuję się jak w cepelii, gdzie dodano kącik kawiarniany. 
Grażyna czochra koronę z papilotów, mrucząc pod nosem obco 
brzmiącą inkantację. Nie mam pojęcia, po co, więc umilam sobie 
czas małym zwiedzaniem. Żeby niczego nie dotykać,  skupiam 
się na zdjęciach. Te kolorowe i czarno-białe łączy wspólny 
 mianownik w  postaci Grażyny. Swojskie jak kulebiak geny muszą 
być w jej rodzinie tak silne, że trwają w niezakłóconej domieszką 
z zewnątrz puli  przynajmniej od czasów zaborów. Mrugam, bo od 
tych  wszystkich Grażyn w różnych fryzurach, strojach i pozach 
mieni mi się w  oczach.

– Już – mówi nagle ta prawdziwa. – Z czym przychodzicie?
– Z wkupnym. – Budrys stuka nieśmiało palcem w pudełko 

z cukierni. – Wystarczy, żebyś szepnęła pani Białce dobre słowo?
– Muszę wiedzieć najpierw, w jakiej sprawie.
Tu wcinam się ja, streszczając historię zniknięcia Aldonki.  

By stopić do reszty serce poruszonej guślarki, rzucam na stół  
telefon ze zdjęciem dziewczyny.

– Aaa, tu niestety nie pomogę. – Grażyna z niesmakiem  odsuwa 
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ekran czubkiem perłowego szpona. – Kto daje i odbiera, ten się  
na wiecznych bagnach poniewiera.

– Budrys, co to ma znaczyć? – warczę znad kawy zbożowej.  
Mój towarzysz podróży w nieznane kuli się, w ciszy lustrując  
obgryzione paznokcie.

– Żertwa to święta rzecz, nie wolno jej zastąpić byle czym 
– ciągnie guślarka, odpalając mentola. – Chcesz odzyskać 
dziewczynę, musisz podbić stawkę. Fantazją,  egzotycznym 
 smakiem, wiesz… Czymś, czego nasza pani chętnie by spróbowała.

– Mam jej coś ugotować? O to chodzi?
– Ciepło, Andrzejku. – Grażyna puszcza kółka dymu niczym 

syta smoczyca. – Ale musi być dużo cieplej, żebyś załapał.
Kłóciłbym się, bo jest dziesiąta pięćdziesiąt dwie rano, 

a mnie skończyła się cierpliwość do zagadek. Wystarczy jednak 
 przypadkowe łypnięcie przez okno, bym wyleciał na podwórko 
jak z procy. Chuda, zakapturzona postać pochyla się nad maską 
passata. Szarpie sklejone brudem wycieraczki, by coś za nimi 
zostawić. Dopadam jej karku, jakbym był głodnym jastrzębiem. 
Rozpłaszczam ją na masce całym ciężarem ciała.

– A co to za kuna? – Wykręcam drobne, kościste nadgarstki, 
drugą ręką zrywając kaptur z głowy intruza.

– Ta, co zostawia ci wskazówki, dzbanie! – syczy blada 
 dziewczyna. Znam ją, sprzedała mi spalone frytki, częstowała  
pikantnym keczupem. Mówiła, że to  miejsce nie jest tak złe,  
gdyby zmienić dekoracje.

– Jakie wskazówki…? – urywam, to w końcu głupie pytanie. 
Kościany trójkąt nadal obija się o klucze w kieszeni kurtki. –  
Ale o co z nimi chodzi?

– O to, żebyś poszukał w lesie. Inaczej to droga po omacku.
Korzystając z sytuacji, wyrywa się i kopie mnie w kostkę. 

Wrzeszczę, bo to zawsze kurewsko boli. Gdyby nie nosiła 
podróby martensów z targu, dogoniłbym ją bez trudu. A tak znika 
w zaroślach na dobre, zanim się podniosę.

– Endżi, byku! – Budrys drepcze przez chaszcze i wychodzi zza 
furtki. – Co to było?

– Znak. – Podnoszę się, opierając na masce.
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– Oby taki, dla którego warto obrazić Grażynę. Mamy tu nie 
wracać i w ogóle na nią nie liczyć. Chyba że oddasz, co znalazłeś 
w agreście…

– Niech się goni, raszpla. – Pluję obficie pod nogi.
– To… co zamierzasz? Pani Białka przyjmuje co prawda 

niezapowiedzianych gości, taka tradycja, że gość w dom i te sprawy. 
Ale pomaga tylko tym, którzy zrobili sobie  odpowiednie plecy…

Coś mówi mi, że Budrys jest z guślarką w zmowie. Jak, po co 
– to jeszcze nie do końca się klei, jednak zwyczajnie nie ma innej  
opcji. Wytłuc to z niego tu i teraz czy rozwiązać sposobem? Wdech, 
wydech. Chociaż w sumie to prosta decyzja.

– Muszę przewietrzyć głowę. – Rozcieram skroń. – Taki 
sługa Leszego i Baby Jagi jak ty wie pewnie, gdzie w okolicy 
rośnie najwięcej prawdziwków? No, nie daj się prosić, mordo. 
W  Warszawie przecież takich nie znajdę.

***

Próżność to kruchy fundament. Otwiera jednak drogę do serca 
oraz w prostej linii do ciosu w splot słoneczny. Ten obezwładnia 
przeciwnika na tyle, że można zyskać nad nim lekką przewagę. 
A Budrys jest dumny i próżny jak mało kto. Całe nadleśnictwo  
bialskie zna ponoć lepiej niż własną, dziurawą kieszeń. Nawija 
o tym bez przerwy, gdy parkujemy na ubitej ścieżce na skraju 
lasu. Leci ostro z tematem, jakbym sprawiał wrażenie kogoś, kto 
pragnie wyznawać wiarę nie w Peruna, a w mchy i paprocie.

– Natura… – rozpływa się, zaciągając rześkim, jesiennym 
 powietrzem. – Jej nie oszukasz ani nie zdławisz kagańcem 
 pozornych pragnień. Jedyne prawdziwe to te, które wynikają 
z potrzeb ciała i duszy.

Mruczę w ramach niemrawej zgody. Od dziecka opieram się 
indoktrynacji. Rodzice nie wkręcili mnie w buddyzm ani kult  
przodków, katechetka nie wypędziła diabła, który rzekomo 
mieszkał za moją niepolską skórą. Odmówiłem nawet grzecznie 
świadkom Jehowy, a to spora sztuka. Budrys trafił więc na słaby 
grunt, ale pragnął na nim zastosować radosną trójpolówkę.
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– Czujesz tę moc? Puls prastarych korzeni drzewa-świata? –  
Szturcha mnie lekko w plecy i rozciąga moje ramiona tak, bym stał 
na polanie niczym w szczerym polu biały krzyż. Pozwalam mu na 
więcej niż zwykle, niech sobie odbije za wczorajszy wieczór.

– Czuję… – silę się na porządną wymówkę, ale odpuszczam. 
– Czuję, że wzywają mnie krzaki. Ale może potem, przy rydzach 
i prawdziwkach, zrozumiem ten… zew natury.

Budrys opuszcza gardę. Nie przeczuwa, że – bez względu na 
to, czy w mieście, czy też w pięknych okolicznościach przyrody –  
jestem kimś, kogo nazywa się szują albo nikczemnym typkiem.

Ciemna gwiazda, którą uważam za jedyną słuszną duchową 
przewodniczkę, wiedzie mnie wzdłuż pni drzew. Nie rozróżniam 
ich, bo wychowałem się w mieście. Pamięć do symboli mam 
 jednak lepszą niż do kształtów liści. Wyryty na korze odwrócony 
trójkąt prowadzi ledwie wydeptaną ścieżką.

Szlak urywa się nagle, na małej polanie, która wygląda raczej 
na przypadkowy prześwit w leśnej gęstwinie. Patrzę w ściółkę, 
rozglądam się wokół. Gdzieś w krzakach miga mi  zakapturzona 
postać. Słyszę jej kroki i rozpoznaję ją, chociaż z całych sił 
próbuje udawać, że jest sarną. Dobra, to czas na zasłonę dymną. 
Podchodzę do drzewa i dzwonię paskiem, jakbym pierwszy raz 
w życiu go rozpinał. Wskakuje na mnie od tyłu, zawzięta jak żbik.  
Po  farbowanych kudłach poznaję, że dobrze trafiłem.

– Nie rób hałasu – szepcze mi do ucha dziewczyna od  kebabu. 
Podnoszę ręce w geście poddania, zapominając o rozpiętym pasku. 
Ożeż… Niby dorastałem w czasach popularności subkultury  
skejtów, ale wyrosłem z tego stylu jak z muzyki Limp Bizkit. 
Swoją drogą, ciekawe, czy na Podlasiu też wraca moda na krok 
w  kolanach.

– Popraw się i odwróć – piszczy.
Podążam za jej rozkazem.
– Tylko żadnych sztuczek.
– Znam jedną, ale nie przyniosłem rekwizytów. – Szczerzę się 

nerwowo, dla rozładowania emocji. – Nazywa się „Feniks z głową 
wieprza i pogrzebaczem w dupie”. Jak sama nazwa wskazuje, 
wymaga ona…
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– Oszczędź szczegółów. – Macha ręką na znak, że trzeba się 
spieszyć. – Wiesz, po co tu tak naprawdę jesteś?

– Żeby znaleźć Aldonkę, córkę króla parówek z Otwocka.
– No to znalazłeś. Ale pudło, strzelaj dalej.
Mierzę ją wzrokiem góra-dół, jakbym stał na bramce. 

Rzeczywiście, twarz dziewczyny już w mdłym oświetleniu  
kebabowni sprawiała wrażenie nieobcej. Brak szalonego makijażu 
i pomarańczowej opalenizny zrobił jednak swoje. Szkoda, że od 
razu nie skleiłem tego w całość, bo byłbym już w drodze  powrotnej.

– Podpowiem. – Aldona przerywa mój przydługi myślotok. –  
Po to, żebyś już nie wrócił.

– Że jak?
Strzela na boki oczami przerażonej trusi. Są czerwone, 

podkrążone z wiecznego niewyspania. Boi się tak bardzo, że ciąg 
dalszy szepcze, wisząc mi na ramieniu:

– Ta Białka to nie człowiek, a jakieś przedwieczne monstrum. 
Wygląda jak chuda gówniara, a gada głosem stuletniej wiedźmy. 
Ponoć jej ojciec był kościejem, czyli takim nieumarłym, który 
żyje, póki gromadzi skarby. Zanim przyszła na świat, jego zamek  
najechali Litwini i wszystko rozkradli. Złoto, kosztowności, żony. 
Z tej jednej, co była w ciąży, wycięli mieczem Białkę. Uratowała ją 
starucha-guślarka Grażyna, żercy karmili ludzkim mięsem, żeby nie 
zmarniała. I tak w nim zasmakowała, że nadal je żre. Minęło tysiąc 
lat, jak nie więcej, a ta nieodrodna córeczka tatusia wzbogaciła się 
i też żyje z lichwy. Chętnie pożycza pieniądze za smaczną i pożywną 
żertwę… – Aldona przerywa i szarpie mnie za kurtkę. – Myślisz,  
że po co ja tu jestem?

– Oj, szałwię musisz mieć lepszą niż Budrys. – Grożę jej palcem 
na żarty. – Nawet jeśli cała ta bajeczka na dobranoc to prawda,  
to czemu trzyma cię żywą? Minęło parę ładnych lat, odkąd 
 tatusiowi zginęłaś.

– Sam mnie oddał – prycha – bo w przeciwieństwie do braci nie 
chciałam iść w jego ślady. Dostał w zamian konto na  Kajmanach 
i tonę złota w banku szwajcarskim. A niedawno podzielił się tym 
przepisem na sukces z twoim starym. Zupki instant, śmiechu 
warte… Myślisz, że w dobie eko-sreko to się nadal sprzedaje?
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Jej słowa są jak tępy cios w bebech poprawiony kopniakiem 
w plecy. Nagle te lata upokorzeń w śmierdzącej starym olejem 
garkuchni nabrały nowego sensu. Miałem przecież siostrę i brata, 
którzy bez szemrania ukończyli politechnikę. Ojciec na każdym 
kroku podkreślał, że to oni, nie ja, nadają się do wyższych celów. 
A ta obietnica lepszego lokalu, pomocy w zrealizowaniu marzeń… 
Trochę za łatwo mu przyszła.

– Zaraz – otrząsam się, odzyskuję trzeźwość. – Czemu mam 
wierzyć akurat tobie? Może prawda jest pośrodku, a ja nie mam 
jak wysłuchać drugiej strony. Daj jeden ostateczny argument,  
Aldona. Przekonaj mnie, że nie ściemniasz.

Podbródek dziewczyny drży, szczęka lata jej od ucha do 
ucha, jakby żuła żywą ośmiornicę. Walczy z czymś, zamiast 
chować głowę w piasek. Szanuję to, bo ludzie bez słabości to 
 zwykli  psychole.

– Jasiek będzie próbował cię struć. – Wciska mi w garść 
samarkę pełną zasuszonych liści. – Tak zachowasz przytomność 
i dasz radę z nią pomówić. Przyjmie cię, gościa nie wypada 
wyrzucać za drzwi, choćby na kolacji miał robić za danie główne.

– A ty… – Marszczę brwi, ważąc woreczek w dłoni. – Jaki masz 
z nią układ?

– Taki, że jeśli będziesz potrzebował, mogę się za tobą 
wstawić. Poza tym jestem dla niej za chuda i trochę bez smaku.  
A to  prawdziwa Słowianka, lubi na bogato.

Ucieka w las, zanim zbiorę się na to, by drążyć. Nie gonię jej 
i tym razem, bo muszę sobie parę rzeczy przepracować.

Ten wyjazd właśnie awansował na liście moich najmniej  
ulubionych na bezkonkurencyjną pierwszą pozycję. Toż to 
 parodia Blair Witch Project w przydeptanych kapciach, z muzyką 
graną na pokrywkach babcinych rondli i dziadkowym  akordeonie. 
Najchętniej rzuciłbym to w diabły, pojechał przeżreć w  luksusowej 
restauracji jakąś absurdalnie wysoką sumę, przepić kolejną 
w  towarzystwie najbrzydszych w okolicy striptizerek. Reset,  
totalne oczyszczenie łba. Przeorał mnie ten Dziki Wschód, nie ma 
co. Okazał się zbyt dziki nawet dla tego, który od dziecka obrywał 
za to, że przypomina Mongoła.
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– Endżi, byku! – Budrys przedziera się przez zarośla.  
Stąpa z gracją kulawego dzika, chociaż las to ponoć jego miejsce 
mocy. – Gdzieś ty zabłądził?

– Nie wiem, nie znam się – wzdycham z braku pomysłu na  lepsze 
podsumowanie. – Zabierz mnie tam, gdzie rosną  prawdziwki.

***

Są pewne rzeczy, które mimo lat spędzonych nad Wisłą 
przeżywam trochę inaczej niż statystyczny Polak. Podstawową 
różnicą nazwałbym umiejętność przyjmowania krytyki na klatę. 
Zniosę wszystko bez kontry. Za każdym razem, kiedy – tak jak tego 
popołudnia – dzwoni do mnie ojciec i mówi, że widzi we mnie same 
braki, nie kłócę się. Z boku wygląda to wręcz, jakbym się zgadzał,  
bo mruczę tylko: „Tak, jasne, rozumiem twój zawód. Dziecko  
kosztuje tyle, że masz prawo wymagać, by ta inwestycja się 
zwróciła, tato. Tak, będę dalej się starał. Nie, nie oczekuję 
 klepania po główce ani pleckach. W ogóle to przepraszam, że żyję.  
Pozdrów matkę i dwójkę mojego bardziej  uzdolnionego  
rodzeństwa”.

Nie muszę tłumaczyć, że po porcji krytyki z dziś cieszyłem się, 
kiedy padła mi bateria. Cieszył się z tego również Budrys, chociaż 
obaj mieliśmy ku temu całkiem inne powody.

– Ognisko pod gwiazdami – jarał się mocniej od drewna  
polanego rozpałką. – Jedność z mocą ziemi, powietrza i wody…

– A z dziupli wyskoczy Kapitan Planeta – przerywam mu, gapiąc 
się w ciemny ekran telefonu. To chyba błąd, bo słabości lepiej tak 
otwarcie nie okazywać. Nie w lesie, po zmroku, w towarzystwie  
fanatyka czterech twarzy Światowida.

– Cokolwiek cię męczy, zaradzi temu spotkanie z panią Białką. 
– Budrys staje się nagle milszy niż potrzeba. – Bo tu nie chodzi 
o żadną Aldonkę czy o układ twojego starego z królem parówek. 
Problem leży głębiej…

– Czyli gdzie?
– W tym, byku, że jesteś wulkanem negatywnej energii 

większym niż Wezuwiusz. Skupiony na sobie, swoich  zaletach 
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i brakach, zgubiłeś sens. A on polega na tym, że człowiek to 
część natury, członek plemienia, sługa sił na obu biegunach 
 drzewa-świata.

– Płyniesz, kurwa… – Chcę przywołać go do porządku,  
ale robię się dziwnie senny.

Ziółka Aldony, opiekane na ogniu rydze i boczniaki, dwa 
smętne łyki ciepłej ice tea… A może to wieczór na leśnej  polanie 
okraszony żarem ogniska, trzaskiem suchych badyli, smugą  
dusznego dymu. Nie znam się, nie byłem przecież w harcerstwie, 
a z bractwa  rodzimowierców wyleciałbym już w progu.

– Żertwa to wszystko wyprostuje, naprawi… – Budrys mnoży 
się w oczach, zupełnie jak guślarka Grażyna. – Ci, którzy nie 
umieją żyć w zgodzie z sobą i światem, są dobrzy tylko na ofiarę.

Bełkoczę, zapluwam się słowotokiem. Macham rękami,  
jakbym dzięki temu mógł utrzymać się na powierzchni nocy. 
Wdech. Ciemność zapada na dobre, dopiero gdy uderzam twarzą 
w szorstką warstwę ściółki. Wydech. Bezwładność ciała nie 
 oznacza z automatu pustki w głowie. Słyszę ich. Kroki, szuranie, 
chrupot łamanych gałązek. Słyszę, jak podchodzą, zamykają krąg. 
Wreszcie któreś łapie mnie za kostki i ciągnie dalej w las.

Są pewne rzeczy, które mimo lat spędzonych nad Wisłą  
postrzegam inaczej niż statystyczny Polak. Na przykład 
 odpuszczenie, pójście z prądem. Czasem kluczem do  odzyskania 
przewagi jest fakt, że zamiast podskakiwać dla zasady,  
pozornie poddajesz się woli przeciwnika. Usypiasz jego czujność,  
by uderzyć znienacka.

***

Siedziba pani Białki to coś pomiędzy salą weselną w remizie 
a smoczą pieczarą. Gdyby nie to, że siedzę skrępowany jak  szynka, 
ten kontrast śmieszyłby mnie bardziej. Ale mają tu wszystko, 
czego potrzeba na wiejską imprezę z przytupem. Stół ustawiony 
w podkowę, biały obrus, odświętną zastawę z ludzkich kości. 
A nie, to ostatnie to tak zwany koloryt lokalny.

Za stołem siedzi, a jakże, śmietanka towarzyska, wśród 
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której dostrzegam piwniczaka ze stacji benzynowej i Grażynę 
wypsikaną perfumami z kiosku. Budrys, wziąwszy na siebie rolę 
samozwańczego mistrza ceremonii, skacze wokół rozgadanych 
biesiadników. Wymachuje płonącym kłębkiem suszonej 
szałwii, podśpiewuje pod nosem. To chwila, kiedy z  gapowatego 
 pomocnika przepoczwarza się w pełnoprawnego bohatera 
własnej historii. Trwa to jednak krótko. Rodzimowierca maskuje 
radość grymasem uniżonego sługi, gdy tylko wchodzi pani Białka. 
Najchętniej rzuciłby się jej pod nogi, by posłużyć za dywan. 
Reaguje tęsknym westchnieniem oplutego przez damę minstrela,  
gdy zmora  wymija go, mlaszcząc jęzorem.

– Strawa… – Białka rzęzi jak porysowana paznokciem płyta.
Porusza się krokiem kulawej lalki z porcelany, miota głową, 

jakby miała szyję z gumy. Jest głodna, nienażarta, w kącikach nie-
bieskawych ust zastygła jej ślina. Tren sukienki, która sprawia 
wrażenie uszytej z firanki, niesie za nią Aldona.

– Bisurman… – Oblizuje wyszczerbione zęby, mierząc mnie 
łakomym wzrokiem. – Na przystawkę w sam raz!

– Wypraszam sobie! – wcinam się, dotknięty na więcej niż 
jednej z płaszczyzn. – Po pierwsze, co za bisurman z Wietnamu?  
Po drugie, jak już, to co najmniej danie główne!

– Miele ozorem i szydzi – skrzeczy Białka i wywraca 
złowieszczo oczami. – Żółci w nim tyle, że oby nie czuć w smaku…

Dobra, dość tego płynięcia z prądem. Wymieniam szybkie  
spojrzenie z Aldoną. Jeśli ktoś może i chce mi pomóc, to tylko ona.

– Pani najmilsza! – Nachyla się Białce do ucha, gładząc jej chude, 
karłowate ramiona. – Zacna to żertwa, ale niegodna szlachetnego 
gardła. Kto wie, co taki je i pije, od jakiej ziemi odrósł, czego się 
nawdychał. Prawda jest jedna. Swojskie jadło żołądkowi najmilsze. 
Co tu dużo mówić, przy naszym wspólnym stole siedzi już taki,  
nadziany jak makowiec i godzien tego zaszczytu. – Aldona ce-
luje palcem w Budrysa. – Wybacz, Jasiek, ale kto tak widział? 
Babrać się w warszawskie sprawy, zakłócać spokój Grażyny przed 
pierwszą kawą… Pani, on chciwy jest bardziej od Litwina.

– Zdrajca, łachudra… – Białka ot tak traci mną  zainteresowanie. 
Podrywa się z krzesła, wskakuje na stół. Gdy drepcze w stronę  
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Budrysa, kościana zastawa chrupie jej pod stopami. –  
Jak się wytłumaczy?

– Litości! – Żerca samozwaniec ucieka od szponiastych palców. 
– Chciałem dobrze…

– Wolne żarty! Powód miał czy zwykły z niego mąciciel 
i  zawistnik?

Budrys zasłania się najbardziej wyświechtanym z motywów:
– Ja to zrobiłem z miłości, pani! Litwini obiecali odczepić się 

od naszych spraw raz na zawsze. Ceną, bo tę trzeba zapłacić, 
a jakże, było zniszczenie gościa od chińskich zupek z Radomia,  
tak żeby oni mogli zastąpić je ekokartaczami! Andrzej, jego syn,  
to tylko pierwszy krok, planowałem kolejne…

– Ta, Jasiek, jasne – wtrąca Aldona. – Niby czemu teraz 
przezywają cię Budrysem?

– Kimże to? – charczy miniaturowa pokraka i zgrzyta zębami. 
– Wieszli, co memu tatce drużyna Budrysowa uczyniła? Wieszli,  
co mnie spotkało z jego ręki?

– Licho podkusiło, pani! Ale przywdziałem lisią skórę z miłości 
i gorliwej wiary! To, co między nami, musi być przecież szczere…

Białka i Aldona uśmiechają się do siebie niczym dwie 
przyjaciółki z filmu o tym, jak pogrzebać wrednego typa w pięć 
minut. Że też Budrysa zgubiła słabość do kobiet. No tak, wyglądał 
mi na takiego, który lubi małolaty z piekła rodem.

– Bujać to my, ale nie nas, Jasiek – syczy córka króla parówek.  
– Jak tak kochasz, to znalazłbyś inny sposób. Widać słabo szukałeś. 
To co, pani? Łaska czy obiad?

Skrzek Białki wypełnia pieczarę. Nie słucha już, w dwóch 
 podskokach zmienia się w głodną zmorę. Wdech. Wolałbym tego 
nie widzieć. Nie jest jednak źle. Goście otaczają  rozwrzeszczanego 
Budrysa pierścieniem, w powietrzu latają tylko zakrwawione 
płowe kłaki, strzępy ubrania i skóry. Białka chłepce krew,  
ale najwyraźniej nie ma zamiaru skończyć posiłku. Może nie 
lubi tatara bez przypraw, kto wie? Wydech. Dziwne uczucie.  
Nigdy nie myślałem o swoim pochodzeniu jako o wartości dodanej, 
czymś cennym i ciekawym. W życiu zebrałem wpierdol na wielu  
podwórkach, ale na żadnym do tej pory nie ocaliła mnie przed 
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nim inność. Tę z reguły się tu tępi.
– Pani, może dobre i swojskie, ale żeby tak na surowo? – 

 strofuje Białkę Aldona. Widocznie mają niezłe układy, bo zmora 
wyciera zakrwawione łapska w sukienkę z firanki i zamienia się 
w słuch. – Tak się składa, że gość, ten, którego odradzałam ci zjeść,  
jest mistrzem kuchni pięciu przemian. Dary naszej ziemi, jak 
świeże i przepyszne by nie były, zyskają na szczypcie egzotyki…

Białka na znak zgody mlaszcze jęzorem. No tak, teraz  
odcinek Master Chefa, wydanie, hm, powiedzmy, że osobliwe.  
Ktoś rozcina mi więzy, ktoś inny podaje fartuch, pokrowiec pełen  
noży, deskę, tłuczek… W  sumie to mam, czego chciałem. Kuchnia 
fusion, baza stałych klientów, lokalni dostawcy i produkty. Może 
poradzę sobie bez ojca, jego koneksji, kasy ciułanej na boku? Może 
szukałem po omacku, a po latach planowania ucieczki na północ 
to wschód okaże się nowym początkiem?

Kiwam głową i zabieram się do roboty. Czas start, składniki 
na stole, zegar tyka w rytm mlaszczącego ozora Białki.  
Na  koniec Grażyna przynosi łaskawie woka, pryszczaty  piwniczak 
– kuchenkę turystyczną. Czuję wyzwanie, ale mu sprostam. 
Wierzę w siebie. Właśnie uniknąłem znacznie gorszego syfu.

– No, dawaj, Endżi, pokaż jej Budrysa w pięciu smakach. –  
Aldona szturcha mnie w bok. – A potem pomyślimy, jak zmienić  
dekoracje.

– Tak, żeby było z klasą, ale bez pompy? – upewniam się, 
wiążąc fartuch.

– Dokładnie. – Mruży oczy z uśmiechem. – Chociaż ja wolę: 
po naszemu.

W prowincji najbardziej nie lubię tego, że ludzie ciągle dopytują, 
skąd jestem. Tu po dzisiejszym jednak przestaną. Dlatego zrobię 
to, co ćwiczyłem przez całe dotychczasowe życie: zniknę, wtopię 
się w nowy krajobraz jak szczypta glutaminianu w mięsny sos.  
Po prostu dodam mu odrobinę smaku.
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Mieszka zaś naród Jaćwingów w północnej stronie, graniczy 
z  Mazowszem, Rusią i Litwą i ma język w dużej mierze podobny do 
języka Prusów i Litwinów i zrozumiały dla nich, a ludy dzikie, wojownicze 
i tak bardzo żądne sławy i pamięci, że dziesięciu spośród nich walczyło 
ze stu wrogami, zachęconych tą jedyną nadzieją i świadomością, że 
po śmierci i zagładzie ziomkowie będą ich sławić pieśniami o dzielnych 
czynach. To usposobienie przyprawiło ich o zgubę, ponieważ mała 
garstka łatwo ulegała liczebnej przewadze tak, że powoli niemal cały 
ich naród wyginął, ponieważ nikt z nich nie cofał się przed nierówną 
walką, ani nie starał się uciec po wdaniu się w walkę.

Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego 
Królestwa Polskiego

Kiedy Jan obracał się w szerokim świecie, do dworów stukał 
w poszukiwaniu możnego patrona – zawsze się przedstawiał 
jako Jan Koszycki herbu Samson, dziedzic Mordów. W końcu był 
nim, choć rodowe gniazdo opuścił we wczesnej młodości, zaraz 
po śmierci swego ojca Bogumiła, wysłany przez dziada i ciotkę 
na nauki. Sprytny człowiek wie, że znaczniejszym od siebie 
trzeba się pokazać z najlepszej strony – a gdy trzeba, to i nieco 
tę stronę pozłocić. Talent gawędziarski miał Jan nie od parady –  
po kilku słowach jego ojcowizna urastała w wyobrażeniu 
słuchaczy do rozmiarów i kształtu dumnego zamku, na którego 
murach  wrogowie połamali zęby, zaś sam młodzieniec mógł 
śmiało przyjąć pozę nieugiętego strażnika rubieży.

Czasem, owszem, ktoś się zapytał:
– A skądże to ta nazwa, Mordy? Pocieszna taka,  sowizdrzalska. 

Że od pysków się wzięła? Dalibóg, opowiedz, przednia to musi 
być facecja!

Krzywił się wówczas Jan, wąsa kręcił i z góry na interlokutorów 
spoglądał. I snuł opowieść o tem, jak to w latach dawnych pogańscy 
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Jaćwingowie, ziemię lubelską spustoszywszy, uchodzili z łupami 
ku swym lesistym dziedzinom, by się schronić w puszczach  
nieprzebytych przed gniewem polskich możnych. Nim jednakże 
zbiec zdążyli, dopadł ich książę Leszek Czarny i blisko Janowej  
ojcowizny właśnie walną bitwę wydał rabusiom, co praw boskich  
ni ludzkich nie uznawali. Mnogo ludzi wtedy zginęło, bagna 
spłynęły krwią, a trupów chować nie było komu. Pogromił 
jednakowoż Leszek pogan i od tejże hekatomby straszliwej  Mordom 
nazwę nadano nową, a na zamku mordzkim  osadzono  polskiego 
rycerza przybyłego z Koszyc, Samsonem się pieczętującego,  
aby od Jaćwingów ziem strzegł. Od niego szlachetny ród  Koszyckich 
wziął swój początek. Jeno poganie nie przyszli już  nigdy po tym 
pogromie, by łupić, zabijać i palić, niedobitki zapadły w głuchą 
puszczę i słuch po nich zaginął.

Piękne historie Jan nad roztruchanem prawił 
i z  ukontentowaniem w oczach rozmówców się przeglądał.  
Całkiem z palca owych opowieści nie wyssał, potyczka pod  Mordami 
jako żywo miała miejsce – tylko temat rozdmuchiwał i  kunsztownie 
go oprawiał, by się większym wydawał i  wspanialszym. A jednak, 
choć rodowe siedliszcze pod niebiosa same wynosił, to wracać 
doń nie zamierzał wcale. Bo po prawdzie to rzekomo  dumny 
zamek był grodziskiem otoczonym ziemnym wałem. Skryte za 
nasypem domostwo pana dziedzica od trzech innych chałup 
wyróżniało się tylko podcieniem na drewnianych słupach.  
Taką to mordę Mordy miały w istocie, w odróżnieniu od 
 surowego, acz  szlachetnego oblicza, które im Jan pieczołowicie 
dla podbicia własnej  estymy przyprawiał. Do tego młodzieniec 
zaznał  szerokiego świata, poocierał się po dworach i odwykł 
od siermiężności  swego  rodowego gniazda. Przywykł za to 
do splendoru, bogactwa,  towarzystwa panów szlachetnych 
i dam frymuśnie odzianych, o twarzach gładkich a barwiczką 
pociągniętych, rączkach białych i arystokratycznie delikatnych.

Gdy więc przybysze z ojcowizny do Trok przybyli, gdzie się 
 litewskim panom i samemu księciu Witoldowi Jan przymilał, 
wzdrygnął się on w duchu. Oto go znaleźli i ani chybi będą 
 chcieli zaciągnąć ze sobą. Tknęła go też myśl na ich widok,  
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że było i może coś na rzeczy w tych przytykach, że miano  Mordom 
nadano od kogoś o pysku szpetnym, a kto lędźwie miał przy 
tym  nadzwyczaj płodne i fizys swoją podłą z wyglądu zostawił 
w  spadku  licznym  potomkom.

Gęby owo poselstwo mordzkie miało bowiem jak jeden mąż 
paskudne niepomiernie, śladami po ospie podziabane i zacięte 
w jednakim wściekłym grymasie, bliskim w wyrazie do ogara,  
co ofiarę ucapił i popuścić nie ma zamiaru. Na pierwszy rzut oka  
było widać, że ludzie to z najgorszego sortu, których nikt nie chce  
mieć ani za towarzyszy broni w czasie wojny, ani za sąsiadów  
w czas  pokoju. Wszystkie pyski, stare i młode, połączone 
jakowymś  dziwnym, trudnym do uchwycenia podobieństwem 
o  powinowactwie krwi zaświadczającym, naznaczyły 
głód, występek i gorzałka, a dwie na dodatek i franca.  
Na zbójów patrzyli, nie na rycerzy, wszyscy co do  jednego, 
i łypali spode łbów krzywo, zazdrośnie i  zaczepnie.  
Takie to były te mordy mordzkie i zaiste wielkie to szczęście,  
że w ten dzień, gdy się objawiły w wysokich progach, Jan  akuratnie 
do miłośnicy, wdówki po kupcu bławatnym się wyprawiał.  
Przez to zdybał tę bandę w giermakach i siermięgach wiatrem 
podszytych na dziedzińcu jeszcze, nim się na pokoje pchać 
zaczęli. Może Bóg będzie miłościw i nikt ich z Janem na dworze 
nie  pokojarzy.

O, próżne nadzieje… Zza hałastry mordzkiej wyłoniła się 
godniej od reszty odziana, niemłoda niewiasta o orlim nosie, 
słomianych włosach splecionych w niedbały warkocz, biodrach  
szerokich i  bujnych piersiach ściśniętych niemożebnie serdakiem 
pod rozpiętym kaftanem. Jej oczy miały w sobie coś z wilczycy, 
a głos wiele wspólnego z trąbami jerychońskimi.

– Tuś mi, Jasieńku piękny! – ryknęła na cały podwórzec. – 
A podejdźże no bliżej, niech ślepia napasę!

Nie dało się nie dostrzec, że hołota mordzka, która chwilowo 
wypadła z pierwszego rzędu zainteresowania białogłowy, 
odetchnęła jakby z ulgą. Ot, są rzeczy na niebie i ziemi stałe 
i  niezmienne. Takoż i Jan, choć z lat dziecięcych wyrósł  dawno, 
zachował się dokładnie tak, jak drzewiej bywało, gdy był 
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pacholęciem. Zrazu struchlał niby zając pod miedzą. Po chwili,  
odruchem wiedziony, złapał się za uszy obronnym gestem, by za 
nie kobieta nie wytargała jak łownego psa. I to był błąd, bo zamiast 
tego dwoma palcami ucapiła za gładko wygolony prawy policzek.

– A, ti, ti! Buziuchna krasna jak u panienki, dalibóg, ni trochę 
do Bogumiła niepodobna, twój ojciec by się w grobie przewrócił.

– Ciotuchna… – sarknął Jan i wywinąć się próbował z uścisku. 
– Co też ciotuchna? Ciotuchna Dobroniega wstydu mi narobi.

– Wstydu? – powtórzyła, znów unosząc głos i budząc 
 powszechne zainteresowanie. – Wstydu to ty, koguciku  obskubany, 
za grosz złamany nie masz! Mój własny bratanek… Listy do  ciebie 
słałam. Miałeś ruszać do domu dawno temu, u Korczewskich 
zatrzymać się i czekać na mnie!

Ton jej jasno wskazywał, że cierpliwe a grzeczne  oczekiwanie 
na jej posłuchanie i decyzję we wskazanym miejscu Jan 
 winien traktować jako zaszczyt. I niezwłocznie się dostosować  
do poleceń, dla własnego dobra. Tymczasem listy spalił bez czytania,  
bo zdawało mu się, że dość daleko uciekł, by się uwolnić.  
Od tyranii ciotki  Dobroniegi, od ponurego, milczącego dziadka, 
 wspomnienia  martwego ojca i widoku zaciętych mord mordzkich. 
A także i  zapachu mokradeł, przenikającej przyodziewę wilgoci 
 przeplatanej wonią zastałej wody i gnijących roślin.

– Nie dotarły żadne listy – zełgał w nadziei, że się mu upiecze. 
Ciotka podparła się pod boki i wbiła w niego pełne niesmaku spo-
jrzenie.

– Ojciec mój słabował od jesieni. Gdym wyjeżdżała, leżał na 
łożu śmierci. Pewnie już nieżyw. – Wypluwała słowo po słowie, 
a Jan czuł, że ziemia mu się spod nóg usuwa, że w dół gdzieś leci 
w czarną, nieprzebytą otchłań. Już wiedział, jak to się skończy –  
i co się skończy bezpowrotnie. Jego wesołe, beztroskie życie.  
– Tyś teraz pan na Mordach.

– Ale obowiązki tu mam, a ciotuchna lepiej sobie na 
 gospodarce poradzi. – Podjął desperacką próbę uwolnienia się 
od kamienia młyńskiego, który mu próbowano do szyi uwiązać. 
A  Dobroniega huknęła go znienacka otwartą dłonią w plecy,  
aż mu coś pod łopatkami chrupnęło.
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– Już żem tu komu trzeba pisma ostawiła. Pakuj statki, jeśliś 
się tu dorobił czego, i ruszamy. Źle, jak ziemia tak długo bez pana 
stoi. Zwłaszcza taka jak nasza.

I się stało, jak rzekła, słowo Dobroniegi bowiem zawsze 
stawało się ciałem. Mogło wybrać sobie co najwyżej, zali chce 
ciałem  martwym być czy jednak ciałem żywym. Jan wybrał opcję 
drugą i jeszcze przed południem kołysał się w kulbace, zgarbi-
ony i załamany, a wiosenny deszcz lał mu się uparcie za obszyty 
lisem kołnierz. Przed zgnębionym młodzikiem dumnie jechała 
ciotuchna, a za nimi na gościńcu malowniczą a nieporządną kupą 
rozsypali się ich towarzysze. Wlekli się na podjezdkach i za nic 
nie chcieli godnie ani w ogóle nijak się prezentować. Popijali ze 
wspólnego gąsiorka podłą gorzałkę, raz po raz słowem rzucając 
grubym. I dość szybko Jan zorientował się, że za nic go ma owa 
czereda, że tylko przed Dobroniegą czują respekt i gdyby nie ona, 
pies z kulawą nogą by się po niego nie pofatygował.

– Nie poradzi sobie ten chłystek. – Doszło przypadkiem do 
jego uszu na postoju. Głowę obrócił w stronę szeptów. Sędziwy 
Kaźmierz pykał w lulce jakoweś zielsko smrodliwe okrutnie, 
dym otaczał go jak pogańskiego wieszcza, a i głosem ponurym 
przemawiał, jakby przyszłość widział i wiedział, że nic tam  
dobrego nie czeka, by się zadziać mogło. Dwóch młodzików 
słuchało go z uwagą, jaką  pewnikiem księdza na ambonie nie 
 obdarzali. I Jana diabeł podkusił, by z krzów wyleźć i pokazać się.

– A to czemu niby? – spytał buńczucznie.
Jego nagłe objawienie na Kaźmierzu wrażenia nie zrobiło 

żadnego. Pozycji nie zmienił, tylko wzniósł na młodego dziedzica 
wyblakłe ze starości oczy, otoczone rzęsami białymi i rzadkimi 
niby pierwszy śnieg. Znów z fajki pyknął. – Pierwsze ognie na 
mokradle zapłoną, a uciekniesz z podkulonym ogonem.

– Jeszcze obaczym – odwarknął rozeźlony, że mu się przytyki 
dziwaczne czyni. Ciotkę postanowił podpytać, ale Dobroniega 
prychnęła jak rysica.

– Głupie gadanie.
– O jakie ognie mu szło?
– Bujdy prostego ludu. Na mokradle czasem błędne  



44

Łupieżcy

ognie w nocy widać. Ludziska wierzą, że to dusze pokutujące 
lampki palą. – Wzruszyła ramionami, aż serdak zatrzeszczał 
pod naporem jej obfitych wdzięków. – Nie ma co śliny psuć na 
rozprawianie o dyrdymałach. Każde jedno bagno czasem w nocy 
świeci, każdemu jednemu ducha przydają jako bywalca stałego. 
To i naszemu także.

– Co racja, to racja – stwierdził Jan zgodnie, z Dobroniegą 
bowiem najlepiej było się zgadzać, a przynajmniej sprawiać takie 
wrażenie. – To co u nas straszy jakoby?

– Jaćwięgi – prychnęła. – Czciciele drzew. Ci, co ich książę 
 Leszko zaciukał w bitwie, czy ci, co ich na śmierć zamęczył, 
jako jeńców w pętach… A kto tam wie? Jak ludzie farmazony 
opowiadają, to im się wersje mnożą sprzeczne między sobą.

Zmarszczył Jan brwi, że się w jedną kreskę połączyły.
– I co – pociągnął ciotkę za język – zabił ich książę  

niehonorowo po tym, jak się poddali? Owych pogan?
– A dajże ty mi święty spokój – warknęła ciotuchna, obnażając 

zęby, których kły były całkiem wilczym podobne. – Chcesz tracić 
czas na bajędy dla pacholąt, to Kaźmierza pytaj. I jeszcze  jedno, 
boś chyba zapomniał z dala od domu… Żebyś mi się do nich 
nie odnosił jak do byle chłopów. Kaźmierz i reszta – to szlachta 
jest, wolni ludzie, urodzeniem nam może i nierówni, ale wierni 
i  honorowi. Zawszeć my na mordzkiej ziemi jedną ścianą stoimy. 
Myśmy krew Jarogniewa z Koszyc, Samsonem się pieczętującego, 
którego książę krakowski na Mordach osadził. – Wyprostowała 
się dumnie w kulbace. – A oni, Skolimowscy od Kaźmierza, 
ale i  Sosnowscy, i Głuchowscy – machnęła ręką za siebie –  
to  potomkowie drużyny Jarogniewowej. Nasze rody związane na 
wieki, zawsze stajem razem. Żyj z nimi dobrze.

– Zapytam Kaźmierza o księcia i ów mord – oznajmił Jan 
nieco przekornie, na co ciotuchna oczami wywróciła, ale tematu 
nie podjęła.

Wiedział Jan, iż wszystko na świecie właściwy ma czas i miejsce, 
pogwarki o pomordowanych jaćwieskich wojownikach postanowił 
przeprowadzić na stypie dziadka. Wszak Dobroniega była 
 pewna, że Piotra już na marach zastaną. Jan się poniekąd cieszył.  
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Piotra pamiętał jako władczego, surowego i oschłego. Stary rycerz 
skory był do gniewu, o byle co pięść albo i ostre w ruch puszczał, 
a przy tym Bóg go nie obdarzył choćby krztą humoru. Na jego 
 wspomnienie po karku Jana wędrowały ciarki i odczuwał podszytą 
nieco wstydem ulgę, że nie dojdzie do rozmów przy łożu śmierci.  
Za pacholęcia bał się ponurego, milkliwego dziadka bardziej 
niż ciotki.

Ledwie przez bramę Mordów przejechali, ledwie Jan zeskoczył 
z siodła w grząskie, wodniste błoto, już zrozumiał, że próżne jego 
nadzieje. Przeczuł to, jak przeczuwa się nadciągającą burzę.  
Gdy zaś wkroczył za Dobroniegą do dziennej izby, przysiadł 
na dębowej ławie i powiódł spojrzeniem po zgromadzonych 
 domownikach, ich pobladłych twarzach i oczach sino podkrążonych, 
był już pewien. Żyw jego dziad jeszcze. Żyw, bo wszyscy stali 
wymęczeni, wymięci od długiego czuwania i cisi byli jak wędrująca 
mgła. Nie dziwota… W domostwie, którego pan umiera, taka cisza 
zalega, że można słyszeć spacer pająka po krokwi i swary myszy 
w ścianach. Gdy zaś pan kona długo, ciche dni zlewają się w jed-
no i wszystkie stają się sobie podobne, trudno wskazać granicę, 
gdzie jeden przechodzi w drugi, niepodobna je zliczyć. Czuwanie,  
co jeszcze nie jest żałobą, a dopiero ma się w nią przerodzić,  
rozwleka się w wieczność, a domownicy trwają przy śmiertelnym 
łożu kolejne dni i noce.

– Pan rzekł – przemówiła wreszcie do Dobroniegi jedna 
z białogłów, międląc w dłoniach końce paska – że nie zemrze,  
dopóki z młodym Janem nie rozmówi się.

Ciotuchna rozpromieniła się, jakby słońce zza chmur wyszło, 
i klasnęła w ręce.

– Ha! Znaczy ojcu poprawiło się!
– Nie, pani – wymamrotała niewiasta, unikając jej wzroku. – 

Całkiem nie. Po prostu żyw jest jeszcze.
W tej samej chwili spochmurniała na powrót Dobroniega, 

chwyciła Jana za łokieć i pociągnęła w korytarz obwieszony 
skórami i porożami jeleni. Pamiętał Jan ten korytarzyk, bawił 
się w nim jako dziecko, jego stopy powycierały gliniane klepisko 
w niekończących się codziennych wędrówkach.
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– Co będzie chciał, obiecaj mu. Niech odejdzie w spokoju – 
wysyczała mu w ucho i nie czekając na reakcję, otworzyła drzwi 
do alkowy. W nozdrza Jana buchnął zaduch, zapach starego potu, 
moczu i choroby.

Nad szerokim łożem wisiał herb ich rodziny. Wystrugany 
w drewnie nagi Samson rozwierał przemocą pysk lwa. Niżej na 
kołkach opierał się rodowy miecz, którym podobno jeszcze ich 
przybyły z Koszyc przodek walczył. Wokół jelca pająki zaplotły 
siną zasłonę z pajęczyn i Jan pojął, że dziadek zapewne nie miał 
owego miecza w rękach ani nie przypasał do boku od miesięcy, 
a może i lat. Wielu lat, podczas których Jan nie odwiedził rodowe-
go siedliszcza.

Piotr zmienił się, a te zmiany ścisnęły Janowi gardło.  
Czas zgryzł jego dziada swoim zębem, przeżuł i wypluł. Kruche ciało 
tonęło pod grubym wilczym futrem, do pokrytej plamami  czaszki 
o skórze  wiotkiej jak pergamin lepiły się przesiąknięte potem  
kosmyki  rzadkich włosów. W wychudzonym starcu o zapadniętych 
policzkach nikt by się już nie dopatrzył możnego szlachcica, pana 
na przygranicznym grodzisku, człeka wojennego, co w  niejednej 
sprawie krew przelewał, własną i cudzą. Starość i choroba 
wysuszyły krzepkie niegdyś ciało. Lico Piotrowe ściągnął grymas 
boleści, piersi unosił rzężący oddech. Powieki miał przymknięte 
i Janowi się zdało, że starzec odpłynął w sen. Mężczyzna poprawił 
odruchowo futro, którym umierający był przykryty, i wtedy chuda 
dłoń obciągnięta żółtą, pomarszczoną skórą wypełzła spod pościeli 
jak pająk. Palce zamknęły się na ręce Jana z zaskakującą siłą.

– Jaśko – wychrypiał Piotr. – Ty teraz pan będziesz  
na  Mordach. Na twojej głowie i barkach wszystko.

Schylił się Jan, czoło oparł o łoże. Wspomniał słowa ciotki, 
przez zduszone gardło zapewnił, że wszystkiego dopilnuje, zadba 
i  obroni. Nie da, by ojcowizna zmarniała lub w obce poszła ręce.

– Nie pozwól – wycharczał Piotr. Paznokcie wbiły się w skórę 
Jana, wyblakłe oczy starca zapłonęły dziwnym blaskiem, w tonie 
głosu zadźwięczał rozkaz. – Nie puszczaj nikogo na mokradło.  
Sam też nie chodź. Nie bądź durny, jak twój ojciec był.  
Zostaw ich… ich sprawom. Ich grzechom.
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– Kogo? – wyszeptał Jan struchlały. Znów poczuł się  
pacholęciem, którego srogi dziadek ukarze za psotne zachowanie 
 niegodne  potomka szlachetn go rodu. Najchętniej by uciekł, 
 jak uciekł po śmierci ojca. Rękę próbował wyswobodzić  
z uścisku, ale umierający go przyciągnął jeszcze bliżej, tuż przed 
twarz o zapadłych policzkach i oczach płonących gorączką, 
a może szaleństwem.

– Jaćwingów. Nie odpuszczą, nie zapomną. Oni swego strzegą… 
ty musisz strzec ich. Wiedzieli, że nie wszystek umrą. Dlatego się 
nie bali śmierci. Pilnuj, żeby nikt, nikogo… – Starzec wyduszał 
z siebie urywki zdań, spod paznokci wbitych w nadgarstek wnuka 
sączyła się krew. – Obiecaj!

Na pobrużdżonej twarzy Piotra malowała się taka udręka,  
że podobny się stał wyobrażeniem Jezusa konającego na krzyżu.

– Przysięgam – obiecał Jan, przykładając drugą dłoń do  piersi 
i zaklinając się jeszcze na wszystkich świętych. Nie wiedział 
po prawdzie, co obiecuje – lecz widział, że tylko to przyniesie 
 dziadowi ulgę. Jemu pozwoli spokojnie zamknąć oczy, a Janowi 
wyrwać się z jego uścisku.

Tak też się stało. Uchwyt starczych palców zelżał,  pomarszczone, 
bezrzęse powieki opadły w dół. Przywiędłe usta poruszały się 
 jeszcze, niemal bezgłośnie, ale gdy Jan się do nich nachylił, 
posłyszał tylko ledwie rozróżnialne słowa pacierza. Zapytał,  
dlaczego ojciec miał być durnowaty, ale nie doczekał się odpowiedzi. 
Zasnął na klęczkach, trzymając dłoń dziadka w swojej. Jednak gdy 
sen skleił mu oczy, nie przyniósł odpoczynku. W nocnych majakach 
Jan minął konno sioła do grodu przypisane, konia ostawił i pieszo 
brnąć począł przez bagna i błotniste rozlewiska, które otaczały 
 Mordy. Szedł niespiesznie, kijem badając niepewny grunt przed 
sobą, a świat wokół szarzał wraz z nadchodzącym zmierzchem.  
Gdy słońce skryło się za horyzontem, między pniami nagich, 
 bezlistnych drzew jeden po drugim rozpaliły się blade, niebieskie 
ogniki. Ale Jan szedł i szedł, coraz dalej, coraz głębiej się zapadał, 
rękami już mącił zarosłą kożuchem rzęsy wodę – bo jakże miał nie 
iść, gdy przed nim pewnie kroczył jego dziad, nad głową unosząc 
płonącą takim samym błękitem jak światła umarłych żagiew 
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i drogę mu wskazując własnym przykładem? Któż lepiej od Piotra 
Koszyckiego, pana na Mordach, znał te bagna i ścieżki, co przez 
nie prowadziły? Skoro Piotr szedł, znaczyło, że droga jest i przejść 
się łacno da… A do tego przejść trzeba, ma to sens jakiś, który 
 dziadek wnukowi objawi, gdy cel osiągną.

Tyle że nie dotarli nigdzie. Jan nagle grunt stracił, błotnista 
woda zamknęła mu się nad głową, wdarła do ust rozwartych do 
krzyku, zdusiła oddech. Wierzgnął, by się wybić na powrót na 
powierzchnię, ale stopami jeno muł mielił, co podparcia dać mu 
nie mógł. Walczył i szarpał się, ramionami tłukł, ale siła jakaś 
mocarna przydusiła mu je naraz do piersi, by zaraz szarpnąć 
ku górze.

– Jan! – Słyszał swoje imię jakby z oddali. – Jan!
Ocknął z okrzykiem przestrachu zamierającym na ustach. 

Za ramię szarpała go Dobroniega, usta miała zaciśnięte w wąską 
kreskę i wilgoć wzbierającą w kącikach oczu. Jan zaś zorientował 
się, że ręka starego rycerza, którą dzierżył w swojej, zimna była 
i sztywna. Patrzył przez chwilę na zapadnięte policzki, półotwarte 
oczy i nieruchomą pierś dziadka i ze zdziwieniem odkrył gdzieś 
na dnie własnego serca zalążki żalu i smutku. Gdy ciotka wyszła, 
łzy wycierając ukradkiem rękawem, Jan po raz ostatni dotknął  
prawicy Piotra.

– Wszystkiego dopilnuję – obiecał raz jeszcze, choć zdawało 
mu się, że błądzi niby człek na bagnach zagubiony, co nie może 
odnaleźć dla siebie właściwej i bezpiecznej ścieżki. Po chwili  
wahania zdjął ze ściany miecz rodowy, kurz i nici pajęcze odgarnął 
z jelca i oręż przypasał do boku. Poczuł się jakby pewniej.

Jeszcze tego dnia grodzisko zakotłowało się przygotowaniami 
do ostatniej drogi i stypy dla zmarłego pana. Jan – choć był panem 
nowym – czuł się w tym ferworze jak pyłek unoszony bezwolnie 
na wodnym wirze. Ciało Piotra, już obmyte i godnie odziane, 
spoczywało na ławie w głównej izbie, wokół modliły się i zawodziły 
kobiety z grodziska i najęte z siół płaczki. W kuchni i pod gołym 
niebem szykowano strawę na stypę, a grodzisko zapełniło się 
po brzegi gośćmi. Piwo i gorzałka lały się racjonowanym przez 
Dobroniegę, ale całkiem wartkim i szerokim strumieniem.  
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Podpici mężczyźni otoczyli ciasnym kręgiem starego Kaźmierza 
i wiec się tam jakowyś szeptany i tajemny odgrywał. Próbował 
się Jan raz i drugi wepchnąć w ciżbę, posłuchać, o czym mówią 
i  samemu zasięgnąć języka. Na próżno. Cichli, gdy się tylko zbliżał. 
Patrzyli, jakby był obcy, choć przy boku nosił oręż Jarogniewa, 
a pozory  szacunku okazywali jeno wtedy, gdy w zasięgu wzroku 
pojawiała się ciotuchna Dobroniega. Odpuścił, ale po raz pierwszy 
pomyślał, że nie z pogardy to czynią, a przynajmniej nie tylko.  
Coś ich łączyło, oprócz wspólnego pochodzenia i wspólnej krwi, 
a tym czymś była wspólna tajemnica, do której nie chcieli go 
dopuścić. Prawiła ciotka, że stoją zawsze razem jako mur –  
to i stali faktycznie, ale jego między siebie dopuścić nie zamierzali.

I dobrze, pomyślał Jan. Bo i on nie zamierzał pchać się tam, 
gdzie go nie chciano. Już sobie to i owo zdążył poukładać w głowie. 
Tedy na stronie dziewkom służebnym przykazał, by Kaźmierzowi 
i  towarzystwu jego polewać hojnie, gdy proszą i gdy nie proszą.  
Dwie z nich sobie wybrał, co ze spojrzenia i postawy zdawały 
mu się najbardziej rozgarnięte. W dłonie im wetknął po 
oberżniętym  groszu.

– A uszu tam dobrze nadstawcie, o czym Kaźmierz   
Skolimowski prawi. I opowiecie mi, słowo w słowo,  
to po  drugiej dostaniecie.

Długo na plon z zasianego ziarna nie czekał, jedna z dziewek 
przybiegła jeszcze przed południem, gdy Jan z Dobroniegą  
przysiedli wreszcie, by się miodem pokrzepić.

– Kaźmierz prawi rzeczy straszne – zeznało dziewczątko 
karnie i ślepiami łysnęło w stronę Janowej sakiewki. Młodzieniec 
wydobył monetę, ale nadal trzymał ją w palcach.

– Rzecze – pociągnęła służka, zniżając głos do trwożnego 
 szeptu – iż teraz na bagna iść można i szukać. Że stary pan to gonił,  
ale młodemu… – urwała nagle.

– No, co młodemu? – zachęcił ją Jan i groszem dla zachęty 
znów jej błysnął.

– Młodemu to gęsi pasać, a nie mężom przewodzić…  
Pan wybaczy, ich słowa, nie moje – zaznaczyła.
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Dobroniedze gniew lica podbarwił krwawymi 
 plackami rumieńców.

– Już ja im gęsi pokażę – wycedziła i zębami zgrzytnęła,  
ale Jan ją po dłoni kojąco pogładził.

– Ciotuchna zaczeka z tym jeszcze – sumitował i znów do służki 
się obrócił. – A czego oni, duszko, na tym moczarze chcą szukać?

– Jak to czego? – Oczy dziewki zaokrągliły się niemal jak 
ten grosz, którego miała za przeszpiegi otrzymać. – Skarbów.  
Łupów jaćwieskich na bagnie ukrytych. Złota, srebra 
i  kamuszków kolorowych…

– Jezus, Maria i wszyscy święci – podsumowała cierpko wywód 
Dobroniega i pociągnęła łyk miodu prosto z gąsiora. – Rozumy 
im całkiem poplątało. Ojciec nie bez kozery zabraniał łażenia  
po  moczarze. Moc ludzi się tam potopiło…

Odczekał Jan, aż odprawiona służka zniknie za drzwiami, 
ściskając w dłoni otrzymaną monetę. Odwrócił się, by zajrzeć 
ciotce w oczy.

– Dziadek zabraniał, bo mój ojciec się w bagnie utopił? – spytał 
wprost, a Dobroniega usta otworzyła w zdumieniu.

– Wiedziałeś…
– Domyśliłem się po ostatniej z dziadkiem rozmowie. –  

Jan wzruszył ramionami. – Tylko nie wiem, czemu żeście mnie 
i wszystkich okłamali.

Kobieta westchnęła i znów sięgnęła po napitek.
– Ojciec ode zawsze wzbraniał chodzenia na mokradło. Surowo 

karał, jak się kto wyłamał. Jakby fama poszła, że własny syn 
jego poruczeń nie usłuchał, to mir by u ludzi stracił – sapnęła ze 
złością. – Tośmy i bajkę wymyślili o zbójcach, co go samego opadli.  
To  dobrze tłumaczyło, że Bogumił… – zamilkła na chwilę, by podjąć 
 cichszym głosem. – Boć widzisz… nie utopił się wcale brat mój  
a twój  rodziciel. Myśmy go na skraju błot znaleźli posieczonego 
 mieczami i z czaszką pękniętą. I  dlatego żeśmy cię do zwłok nie 
dopuścili, bez słowa  wyprawili w świat. Baliśmy się, że krew  
ci rozum zaleje, że pomsty będziesz szukał. I że stracimy i ciebie.

– Pójdziemy za Kaźmierzem. Po cichu – zdecydował Jan nagle, 
a Dobroniega palcem mu pogroziła.
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– Ani mi się waż. Ojciec zakazywał…
– Dziadek polecił mi strzec mokradeł – odparł Jan  przekornie. 

– A ciotuchna sama mówiła, że my i Kaźmierzowi towarzysze 
zawsze murem stoimy. To i pójdziemy, stanąć murem. A jeśli 
iście zły duch tam siedzi, tuż obok domostwa naszego? Wszak 
ci Jaćwingowie nie za niewinność i nie za słuszną sprawę głowy 
dali. Zbóje to byli i łupieżcy. Z rajzy wracali, z rękoma czerwonymi 
ode krwi.

– Nic dobrego z tego się nie urodzi – orzekła Dobroniega,  
lecz ku zdziwieniu Jana, który sądził, że się z ciotką łatwo nie 
 dogada, westchnęła ciężko i kiwnęła głową na zgodę. – Idź sam.  
Na mnie będą mieć oko – dodała po chwili wahania.

– A mnie mają za słabowitego chłystka, niewartego uwagi – 
dopowiedział Jan rozbawionym tonem. – Przynajmniej ty uważasz 
inaczej. A i oni niebawem zmienią zdanie.

Dumał jeszcze Jan, czy Kaźmierz i jego totumfaccy ruszą od 
razu, czy też się wstrzymają, aż Piotr spocznie za brzozowym  
zagajnikiem na północ od grodu, obok swych przodków i dawnych 
druhów, co opuścili ziemski padół przed nim. Jednak poczekali.  
Gdy grudy rozmiękłej gliny padały jedna za drugą na wie-
ko sosnowej trumny, z ciżby zgromadzonej wokół grobu 
dobiegł do uszu młodego dziedzica Mordów szept pełen ulgi 
i  skrywanej pożądliwości.

– Jeszcze dziś pójdziem, przed zmrokiem.
Przez Janową głowę przemknęła dziwaczna myśl,  

że Kaźmierz i inni odczekali, aż stary rycerz spocznie w grobie,  
bo  zyskiwali tym pewność, że nie podniesie się i nie wywrze 
pomsty za złamanie jego zakazów. Że bali się go nawet, gdy 
zamknął oczy.

Znajdował to spostrzeżenie dziwnie niepokojącym, choć na 
pewno nie tak bardzo, jak rozlany między olchami i grabami 
 moczar, na który podążył śladem Kaźmierza i piątki młodszych 
Skolimowskich i Sosnowskich czy też Głuchowskich – nadal ledwo 
ich Jan po twarzach rozpoznawał, a i czasu na przyglądanie się 
wiele nie miał. Oczy wlepiał głównie w ich plecy.

Bagno cuchnęło zastałą wodą i gnijącą roślinnością. 
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Powierzchnię skrywał gruby kożuch rzęsy wodnej i zbutwiałych 
liści. Choć słońce stało jeszcze wysoko, tu pod drzewami ciemno 
było, jakby lada chwila miał zapaść zmierzch. Na samym skraju 
 moczarów, tu i ówdzie między pniami majaczyły sterty gałęzi, 
ale nad wodami snuł się gęsty opar i trudno było orzec, czy to 
 przypadkowo spiętrzone stosy, żeremia bobrze, czy też ktoś na 
 skrawku twardszego lądu ziemiankę sobie pobudował. Jednak 
 gdyby ktoś chciał żyć w takim miejscu, musiałby to być człek 
 szalony. Nawet ścieżka, którą Jan skradał się śladami wiarołomnych 
 szlachciców, rozmiękła była i grząska. Błoto raz po raz więziło 
nogi Jana, oddawało je niechętnie, z obleśnym mlaśnięciem.  
Młody  Koszycki za każdym razem zamierał w bezruchu… ale nikt 
nie zauważył jego obecności. Snująca się nad bagnami mgła kryła 
jego obecność, a śledzeni mężczyźni sami brnęli przez ścieżkę 
z niemałym trudem, zagłuszając jego kroki. Gdy zaś Jan przystanął 
na chwilę, wsłuchał się mocniej i uważniej – odkrył, że prócz 
ich kroków, głosów i oddechów nie słychać nic. Ani nawoływań 
ptactwa, ani głosów zwierzyny. Jakby wszystko na tym bagnie ze 
szczętem pomarło.

– Pewnyś, Kaźmierzu, że opłacą nam się te trudy? – wysapał 
ktoś na przedzie i cały pochód przystanął.

Kaźmierz oddychał ciężko i głośno, wysiłek i wilgotna mgła 
musiały gnieść mu piersi.

– Co mam być niepewny… – wypluł po chwili. – Ojciec i dziad 
by nie kłamali! Jaćwingów książę Leszko zgonił, zanim z łupami 
z grabieży zdążyli zbiec na swoje ziemie. Opadł ich i wytłukł.

– Toć skoro wytłukł, to i odebrał wszystko, jak kapłony 
ich oskubał.

Zaśmiał się starzec głucho i nieprzyjemnie.
– A gdzieżby tam. Twardzi to byli woje z Jaćwingów, choć 

pogany bezbożniki. Nie od Boga ta siła była. – Słowa przerwał 
odgłos splunięcia. Kaźmierz wziął kilka charkotliwych  oddechów 
i pociągnął. – Gadał dziad, że jak ich książę opadł, to się jak 
wściekłe psy na nich rzucili. Na zbrojnych książęcych. Z  mieczami 
z brązu i drewnianymi pałkami skoczyli, a bili się zajadle,  
do ostatniego tchu. Wiedzieli, że śmierć nad nimi, a nie bali 



Dagmara Adwentowska

53

się wcale.  Nielicznych zdołali książęcy żywcem w pęta wziąć.  
No i wtedy wyszło szydło z worka – zachichotał starczo Kaźmierz. 
– Nie było przy nich  owych skarbów zrabowanych. Ukryć je 
zdążyli. A gdzie? A tutaj, na  moczarze. W pośpiechu, bo już im 
książę po piętach deptał.

– I żaden nie pokazał, gdzie? – zdziwił się jeden z młodzików.
– Ani jeden – zaprzeczył Kaźmierz, a w jego głosie pojawiły 

się nuty niechętnego podziwu. – Wiem to, bo dziad mój razem 
z  panem Jarogniewem przy straceniu jeńców uczestniczył.  
Na kaźń ich kazał książę Leszko wziąć. Pasy z nich darli, członki 
łamali i żywym  ogniem piekli. Ni słowem jednak się nie  zdradzili, 
w twarz się księciu i jego zbrojnym śmiali. Ot, jako rzekłem. 
Pogańskie ich diabły musiały im sił dodać. Aż ich wszystkich, 
i w bitwie padłych, i jeńców zabitych, w bagno woje Leszka 
 wrzucili, na wieczne potępienie. To już im wtedy nie było wesoło.

Przez chwilę Jan słyszał przez mgłę tylko ciężkie  oddechy, w tym 
najgłośniejszy, charkotliwy, co się dobywał z  piersi Kaźmierza.

– To my skąd wiemy, kędy szukać? – Jeden z młodszych doznał 
nagle uderzenia błyskotliwości rozumu. – Nic we mgle nie widać, 
choć oko wykol. Co uczynim, jak zmrok przyjdzie?

Kaźmierz nie zdążył nic odrzec, bo w oddali, za ścianą mgły 
rozpaliło się bladoniebieskie światło. Zdawało się drgać nieco 
wyżej niż powierzchnia moczaru… jakby na jakimś wzniesieniu, 
na wyniesionej ponad powierzchnię błota wyspie. Jan wstrzymał 
oddech. Do pierwszego światła dołączyło kolejne, potem następne. 
Wyglądały jak nanizane na sznurek korale, jak widziane z dala  
pochodnie trzymane przez ustawionych w rzędzie ludzi.

– Nuże – syknął Kaźmierz szeptem zduszonym. – Do świateł.
– Diabelska to rzecz… – szepnął ktoś trwożliwie. Ktoś inny 

się modlił, żywot swój polecając opiece Najświętszej Panienki.  
Jan z rozbawieniem pomyślał, że jemu zarzucali tchórzostwo 
i słabość ducha, a sami trzęsą się niby osiki. Ale i on zobaczył i poczuł. 
Tumany mgły się skręcały, jakby ktoś niewidoczny przemieszczał 
się przez opar, a od świateł ciągnął w ich stronę zimny powiew,  
lodowaty dotyk śmierci.

– Do świateł – powtórzył Kaźmierz i sądząc z odgłosów, pięścią 
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rozkaz poparł, a poprawił jeszcze argumentem błyszczącej 
 mamony. – Bogumił szedł za światłami i złoto wyniósł z bagien.

Dłoń Janowa skoczyła do rękojeści odziedziczonego  miecza. 
Mógł niby Kaźmierz wymyślać farmazony na poczekaniu,  
by do swego planu przekonać, ale… skąd w ogóle koncept taki? 
Czy rozmawiał z ojcem młodego Koszyckiego w jego ostatnich 
chwilach? Czy wiedział coś więcej?

Jan poczuł, że włosy na karku stają mu dęba. Zrobiło się 
przenikliwie zimno, para oddechu z jego ust raz za razem 
dołączała do gęstniejącej mgły. I wtedy w grupie Kaźmierza, co 
już ślamazarnie poczęła na nowo brnąć ścieżką, ktoś głosem 
 rozedrganym od  trwogi wezwał imienia Boga nadaremno. 
Zadźwięczała dobywana broń.

– Stój, kto idzie?! – krzyknął Kaźmierz władczo, ale zamiast 
odpowiedzi z mgły poniósł się upiorny śmiech. Zaraz potem –  
kroki. Mlaśnięcie ostrza zagłębiającego się w ciało. Zgrzyt stali o kości,  
jęk bólu. A potem plusk ciała padającego w wodę.

– Diabeł! – rozdarł się jeden z mężczyzn.
– Jaćwięgi! Upiry! – wrzasnął inny.
– Stać! W kupę! – Kaźmierz próbował jeszcze ogarnąć 

 krewniaków, ale było za późno. Panika wzięła górę. Rozbiegli się 
we wszystkie strony. Jeden pomknął nazad ścieżką, Jana minął 
o szerokość dłoni, nie zatrzymał się, nie zwolnił nawet, omiótł 
młodego Koszyckiego spojrzeniem bezrozumnym i zeszklonym 
od przerażenia.

Inni musieli wyrwać w bok, prosto w bagno, gdzie  pojedyncze 
kępy traw i innej roślinności dawały nadzieję podpory dla stóp. 
Nadzieję nader złudną, bo kolejne pluski poświadczały, że  szlachcice 
omsknęli się w błoto. Wzywali wniebogłosy litości zratowania,  
ale moczar trzymał krzepko swe zdobycze, a zamiast pomocy  
przyszli oni. Z mgły wysunęły się rosłe sylwetki. Szerokie ramiona 
wojów okrywały posklejane błotem zwierzęce futra. Z płowych 
wąsów i włosów w bagnisko kapała woda. W krzepkich dłoniach 
dzierżyli topory, krótkie miecze i drewniane pałki, a w  martwych 
oczach pobłyskiwała nieludzka, okrutna uciecha. Ich stopy, 
niektóre bose, niektóre owinięte skórami, unosiły się tuż nad 
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powierzchnią moczaru. Jan już wiedział, że tym, co w moczarze 
utknęli, pomóc nie zdoła. Krzyki o pomoc uwięzionych w błocie 
szlachciców przechodziły w błagania o litość, a potem jeden po 
drugim w jęki i przedśmiertny charchot. Koszycki z mieczem  
dobytym w dłoni skoczył wprzód, zobaczyć, czy ktoś na pewnym 
gruncie ścieżki nie został.

W głowie dźwięczały mu słowa Dobroniegi – że jego to ludzie, 
że nasi, murem zawsze obok siebie stały nasze rody i mus,  
by  nadal stały.

Jedynym, co się nie dał ogarnąć panice i nie rzucił do  ucieczki 
na oślep w mgłę, był Kaźmierz. Starzec starł się z jednym 
z  upiorów i już miał Jan obok wbić się chyżym susem, znaleźć 
miejsce na wąskiej ścieżynie i w walce młodszym, silniejszym 
ramieniem wesprzeć starego Skolimowskiego, gdy wtem wrósł 
w ziemię jak słup soli. Zobaczył bowiem z bliska, przed czyimi 
ciosami Kaźmierz zastawia się z coraz większym trudem.

Pamiętał te ciemne włosy i gęste, krzaczaste brwi. Pamiętał 
i kaftan lisim futrem obszyty. Ten sam, w którym Bogumił 
 Koszycki lata temu wyszedł przez bramę grodziska, by już nigdy 
żywym nie wrócić.

– Ojcze? – stęknął Jan zdumiony i zdało mu się, że niebieskie 
spojrzenie upiora na moment spoczęło na jego twarzy. – Nie!

Nawet jeśli zmarły Bogumił dosłyszał Janowe protesty,  
nie powstrzymał ręki. Ostrze miecza przełamało wątłą zastawę 
i spadło na głowę Kaźmierza. Starzec padł bezwładnie u stóp 
 upiora, z rozpękłej czaszki w moczar popłynęła krew  przemieszana 
z szarymi nitkami mózgu. Młody Koszycki cofnął się o krok,  
ale upiór nie ruszył ponownie w mordercze tany. Także jaćwiescy  
wojowie przystanęli kilka kroków od ścieżyny, wisieli w  powietrzu 
nad kożuchem zielonkawej rzęsy pokrywającej moczar. Sine usta 
Bogumiła uśmiechnęły się smutno.

– Urosłeś – stwierdził. – To już tyle lat…
Jan potrząsnął głową gwałtownie.
– Dlaczego? – Wskazał na skręcone w błocie ciało Kaźmierza. – 

On był nasz, ziomek, towarzysz broni. Zabiłeś go…
– Pewnie po temu, że on zabił mnie. Tak, zemsta ma z tym coś 
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wspólnego. – Bogumił uśmiechnął się wisielczo. – Ja ograbiłem 
zmarłych Jaćwingów, Kaźmierz złupił mnie. Tom się i odgryzł – 
stwierdził bez satysfakcji.

– A Jaćwięgi zgrabiły łupy na ziemi lubelskiej i za to głowy 
dali. Kradzione to złoto tyle razy, że już nie wiadomo, czyje ono – 
mruknął Jan. – Kaźmierz też będzie na bagnisku straszył? Warte 
owe skarby całej tej krwi przelanej? Chcecie tu przy nich wartę 
trzymać na wieki wieków? Ojcze? – Próbował pochwycić wzrok 
ojca, a potem powiódł spojrzeniem po milczących pogańskich  
wojach. – I wy?

***

Świtało już, kiedy Jan dobrnął do grodziska. Okrzyknięty przez 
strażnika przeczłapał zgarbiony przez bramę i wór z płaszcza 
poczyniony ze stęknięciem ulgi zrzucił ze strudzonych ramion. 
Brzęknęło metalicznie. Spod mokrej wełny wysypało się kilka 
monet, po dziedzińcu potoczył się kielich srebrny, kolorowymi  
agatami zdobiony.

– Dobry Boże! – krzyknęła Dobroniega, wypadając z podcieni. 
– Toć jużem myślała, że cię diabli porwali.

Otworzył Jan ramiona, pozwolił się ściskać i nawet po  policzku 
szczypnąć, jak to Dobroniega miała w zwyczaju.

– Mnie nie, ale, ciotuchna, Kaźmierza i młodych   
Skolimowskich porwali. Ale nic to…

– Jakże to: nic to. Trzeba pachołów skrzyknąć, księdza ściągnąć, 
na bagno iść. – Rozpędziła się Dobroniega.

– Nie, nie – zaprzeczył i otoczył jej policzki dłońmi. –  Ciotuchna 
posłucha, bo ja tu teraz pan na Mordach i moje słowo ponad 
 wszystkimi. Mówię: nic to. Bo oni byli ostatni. Nikogo już upiory 
z moczaru nie wezmą.

Ściągnęła usta sceptycznie, by zaraz czubkiem ciżmy trącić 
ciężki wór roniący grosiwo i błyskotki.

– A to co?
– A to moja część umowy.
– I co z tym niby masz uczynić?
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– Mam zadbać, by nikt już przez to złoto krwi nie przelewał. 
Wydam je. Nie wiem jeszcze, na co. Na dobro obrócę. Rzemieślników 
ściągnę może, osadę rozbuduję. Biednych wspomogę.  
Może o prawa miejskie wystaram się nawet. Kościół ufunduję…  
Tym Jaćwingom pomordowanym pewnie msze ulgi nie przyniosą,  
ale naszym owszem.

– Naszym, znaczy komu? – Dobroniega wbiła w Jana uważne 
spojrzenie i na moment się zawahał. Wreszcie rzekł wolno, 
ważąc słowa.

– Kaźmierzowi i tym młodym Skolimowskim, co ich na 
łupieską wyprawę zabrał, by zmarłych okradać – odparł po chwili.

Uznał, że całą prawdę zachowa tylko dla siebie i zabierze do 
grobu. Nie chciał ograbiać ciotki i innych ze wzniosłych złudzeń.  
To w końcu skarby cenniejsze niż złoto.
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Rok 2022. Polska. Południowe Podlasie.

– Sama się w nie wpędzasz – wyszeptała filigranowa 
 brunetka, wodząc smukłą dłonią po przekrzywionym nagrobku 
i zagłębieniach arabskich napisów.

Uwielbiała cmentarze. Spacerując w otoczeniu grobów, 
odzyskiwała spokój i porządkowała myśli. „Kiedy popełnisz błąd, 
łatwiej przekląć wśród zmarłych” – zasłyszane słowa powracały, 
więc klęła do woli, zupełnie jak dziś. Było w tym jednak coś więcej. 
Refleksja? Wymuszona przerwa, podczas gdy świat pędził dalej? 
Idąc za radą autorki jednej z książek, zainstalowała w  telefonie 
tapetę z panoramą starego cmentarza, by przypominała 
o ulotności życia. Uśmiechnęła się na wspomnienie reakcji 
 Maksa, gdy podczas wykwintnej kolacji dostrzegł posępne tło na 
ekranie samsunga.

Maksymilian. – Zagryzła wargi na myśl o mężczyźnie, który 
fascynował i odpychał jednocześnie.

– Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, kretynko.  
Co sobie myślałaś?

Zarzuciła kaptur dresowej bluzy i zerknęła na ciemne chmury, 
z których siąpił coraz bardziej rzęsisty deszcz.

– Szkoda czasu na facetów! – rzuciła, wstając.
Pomimo strug deszczu i błotnistej, leśnej nawierzchni, 

stary cmentarz tatarski w Studziance wyglądał zjawiskowo. 
 Przekrzywione głazy z wyrytymi inskrypcjami wystawały z ziemi 
niczym palce chłonące krople deszczu. Nabrzmiała od  wiekowych 
grobów ziemia pochłonęła dawno wydeptane ścieżki tak,  
że nie sposób było odgadnąć, czy buty nie depczą kości imamów, 
 majorów i tatarskich rotmistrzów. Ulubiona samotnia leżała 
z dala od ruchliwych dróg i zabudowań, przez co, ilekroć Aneta 

Sen-Sen

Paweł Zbroszczyk
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unosiła zaczep cmentarnej furtki, miała wrażenie, że wchodzi  
do miejsca, w którym czas płynie wolniej.

Jej wzrok zatrzymał się na nagrobku Jana Okmińskiego. 
Dostrzegła ruch. Na kamieniu obok siedziała mała dziewczynka, 
która uniosła chudą rękę na znak powitania, po czym przetarła 
twarz przedramieniem. Ubrana w wymiętą, ciemnoniebieską 
sukienkę obserwowała z niepokojem otoczenie.

– Gdzie twoi rodzice? – spytała Aneta, rozglądając się  
po pustym cmentarzu.

Dziewczynka wydęła policzki i zmarszczyła czoło.
– Zabierz nas stąd, zanim przyjdą oni – odparła zimnym,  

wyzutym z emocji głosem.
Aneta poczuła uderzenie gorąca. Błyskawicznie podbiegła 

w stronę dziecka, które nie mogło mieć więcej niż sześć lat.
– Uciekłaś im? – spytała, kucając obok małej.
Dziecko skinęło głową.
– Coś ci się stało?
Zmoknięta dziewczynka zamarła, jakby nie zrozumiała  

pytania.
– Zabierz nas z terenu wierzchołka!
Aneta bez namysłu wzięła małą na ręce i ruszyła w stronę 

przymkniętej, cmentarnej furtki. Biegła prosto na leśną 
polankę, która służyła nielicznym odwiedzającym jako  
tymczasowy  parking.

Nie ma żadnych nowych śladów opon. Może mieszka 
w  Studziance? – pomyślała, ciągnąc za klamkę mazdy 3.

– Usiądź z tyłu i zapnij pasy.
Dziewczynka dotknęła karoserii i po krótkim wahaniu 

wskoczyła do środka, po czym legła na kanapie.
– Gdzie jedziemy? – spytała po uruchomieniu silnika.
– Do mnie. Wysuszymy cię, a potem na policję. Pewnie tam 

zgłoszą się rodzice.
– A gdzie jest twój dom?
Aneta obniżyła lusterko, by mieć ją na oku.
– Mieszkam w Łomazach, to pięć minut stąd – odparła, 

obserwując reakcję dziecka. – Bóg jeden wie, co cię spotkało.
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– Bóg… – powtórzyła, jak echo dziewczynka, a po ustach 
przemknął cień uśmiechu.

– Jak się nazywasz? – spytała Aneta, wyprzedzając jadącą 
powoli, zapakowaną po dach czerwoną fabię.

Mała spojrzała w lusterko i uniosła dłoń.
– Nazywamy się Sen-Sen.

***

Galaretowaty roztwór ochlapał szkło silosu regeneracyjnego. 
Wieko kapsuły zasyczało ostrzegawczo i odskoczyło w stronę 
 panelu nawigacyjnego. Powiedzieć, że Kha-Len byli wściekli,  
to tak, jakby nic nie powiedzieć. Dwa dni temu urojony problem 
w kopalni danych, a teraz sygnał alarmowy z zasobowni. Wypełzli 
z kapsuły i przylgnęli do mokrej powierzchni podłogi, studząc 
rozgrzane ciało. Dysze automatycznych pomp ssących zadrżały, 
czyszcząc skórę Kha-Len z pozostałości roztworu.

Gdyby nie płynące z komunikatora alarmowe ultradźwięki, 
można by rzec, że statek kosmiczny Beta wciąż spał zanurzony 
w głębinie. Wypełniona cieczą aparatura w postaci wielkich 
bąbli obracała się rytmicznie, monitorując poziom ciśnienia, 
naładowania osłon, paneli zniekształcających oraz rozsyłając po 
całym akwenie stożkowate wiązki echosond.

– Grupa Zasobów do Grupy Zarządzania Eksperymentem! – 
Owalne pomieszczenie wypełnił podekscytowany krzyk.

– Tu Kha-Len. Wyrwałeś nas z błogiej drzemki. Czy to nie 
może poczekać ze trzydzieści lat?

Powierzchnię ciekłego ekranu wypełniła pionowa kolumna 
jaskrawych znaków, które co dwie sekundy obracały się w lewo 
lub prawo.

– Wita was RZZ62. – Ton głosu wydawał się ostrożniejszy. – 
Zarejestrowałem pobór większej ilości Tynitu i Rad4.

Kha-Len znali przyczynę, zanim otwór w twarzoczaszce ułożył 
się spiralnie, by wydobyć bulgoczące dźwięki.

– Dzisiaj dyżur Sen-Sen – odparli sucho. – Pewnie znowu 
oddaliły się od wierzchołka.
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Nastała cisza przerywana płaczliwym pojękiwaniem 
 echosondy głębinowej.

– Zniknęła też rezerwa Xen – wymamrotał RZZ62.
Ciało Kha-Len zafalowało.
– Wzięły Xen? Co one wyprawiają? – Bulgot przeszedł 

w stłumiony syk. – Powiadom militarnych, niech dwóch wyjdzie 
na powierzchnię i ściągnie Sen-Sen z powrotem. Tylko ostrożnie, 
żadnego kontaktu.

– Ku chwale informacji! – krzyknął gorliwie raportujący.
Kha-Len drżeli przez chwilę. Rozważali czy powiadomić 

pozostałe lokalizacje. Zgodnie z wytycznymi eksperymentu, 
Xen mógł być wykorzystany tylko na początku, tysiące lat temu, 
kiedy ojcowie inicjatorzy przyjęli ludzką postać i pokazali się 
mieszkańcom Ziemi.

Czyżby Sen-Sen chciały się ujawnić? Niby dlaczego miałyby 
to robić?

Lepka macka Kha-Len maznęła drzwi prowadzące do komory 
krystalizacji. Postanowili, że dadzą militarnym kilka godzin. Jeśli 
Sen-Sen się nie znajdą, będą zmuszeni powiadomić pozostałe 
lokalizacje, a może nawet poprosić Rdzeń o instrukcje.

***

– Musisz powiedzieć mi więcej. Samo nazwisko Szerszeń  
to za mało. Wiesz, gdzie jest twój dom? – Kobieta rozłożyła ręcznik 
z napisem “This girl can”.

Dziewczynka milczała, wsłuchując się w pobrzękiwanie 
 bransolet na nadgarstkach Anety.

– Czym się zajmujesz? – spytało dziecko.
– Jestem fizykiem. Naukowcem – dodała, jakby to miało  

coś zmienić w percepcji sześciolatki.
– Jaki fizyk?
Aneta przerwała suszenie i spojrzała w niebieskie oczy 

dziecka, zastanawiając się co odpowiedzieć.
– Badam takie tyci, tyci drobinki, z których składa się świat. 

Wszystko zbudowane jest z takich właśnie ziarenek: ten ręcznik, 
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twoja sukienka, nawet pieprzyk, który masz na rączce, o tu.
Dziewczynka zareagowała uśmiechem i chwyciła 

 nadgarstek Anety.
– Górny, dolny, powabny, dziwny, szczytowy, denny.
Dłoń kobiety drgnęła, upuszczając ręcznik na  

jesionowy  parkiet.
– Znasz rodzaje kwarków? – spytała z niedowierzaniem,  

po czym uwalniła się z uścisku.
– Wymieniłyśmy te, które znasz ty.
– Czemu wciąż mówisz o sobie w liczbie mnogiej? –  

Aneta zrobiła dwa kroki w tył i wpadła pośladkami na krawędź 
 parapetu. – Kim jesteś?

– To, co teraz powiemy, będzie trudne.
Nastała cisza. Aneta słyszała swój przyspieszony oddech. 

Chciała odskoczyć, może nawet wybiec z pokoju, lecz tylko 
przesunęła dłonie, popychając zapachowe świeczki na parapecie.

– Nie jesteśmy z tej planety ani z tej galaktyki. Nie mamy 
złych zamiarów. – Dziecko wykonało ostrożny krok w kierunku 
okna. – Mieszkamy na waszej planecie od ponad pięciu tysięcy lat.  
Dziś przybrałyśmy pokrewny wygląd, ale w rzeczywistości 
różnimy się bardzo.

Dziewczynka zdobyła się na sztuczny uśmiech i westchnęła.
– Inni nie będą zadowoleni, że uciekłyśmy z kryjówki 

i  opowiadamy to wszystko.

***

Gonitwa myśli.
Zadzwonić do Maksa? Po tym, jak go wykorzystałam 

i wywaliłam za drzwi, będę ostatnią osobą, od której odbierze  
telefon. Policja? I co im powiem? Że porwałam z tatarskiego 
 cmentarza sześciolatkę, która twierdzi, że pochodzi z innej 
 galaktyki? Biedne dziecko, pewnie wciąż jest w szoku.

– Nie wierzysz mi. – Głos wyrwał kobietę z zamyślenia. 
Spojrzała w dół, na zbielałe od ściskania parapetu palce.
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– Pytaj – powiedziała dziewczynka.
Wzrok Anety prześlizgnął się po regale z książkami. 

 Molekularna mechanika kwantowa, Teoria pola, Teoria s uperstrun 
i supersymetrii. Biblioteczka dźwigała wiele ważnych w codzien-
nej pracy tytułów.

– Kwarki – wyszeptała. – Czy mogą istnieć swobodnie?
– Plazma kwarkowo-gluonowa.
– Kurwa! – Kobieta zaklęła pod nosem i od razu zasłoniła usta.
Serce tłukło niemiłosiernie, jakby chciało wydostać się przez 

gardło. Część niej pragnęła usłyszeć tę właśnie, prawidłową 
odpowiedź. Odpowiedź oczywistą dla fizyków jądrowych, mniej 
oczywistą dla naukowców innych specjalizacji. Pozostałym  
plazma mogła kojarzyć się co najwyżej z rodzajem broni w  filmach 
SF lub grach wideo. Ale dziecko?

– Teraz na chwilę znikniemy – szepnęła mała i dotknęła karku.
Po chwili Aneta została sama, choć była pewna, że tuż przy 

mokrym taborecie wciąż słyszy oddech.

***

Szkło peerelowskiej szklanki zabrzęczało w cynowym  
koszyczku z uchem, kiedy Aneta drżącą dłonią odstawiła  naczynie 
pełne fusów. Filiżanki, korkowe podstawki, walizka wypełniona 
pozłacanymi sztućcami. Te i inne relikty komuny zdobiły 
 mieszkanie niczym zwierzęce trofea leśniczówkę. Pamiątki 
po mamie, których nie miała serca wyrzucić. Dziesiątki razy 
wyobrażała sobie, jak upycha je po szafkach, by ukryć szczyt 
 obciachu przed przyjaciółmi. Na szczęście nie miała przyjaciół 
i nikt poza Maksem nie przekraczał progu. A on? Szef działu  
ds. realizacji projektów naukowych i jego wieczny sweter 
z piramidą sam w sobie stanowił szczyt obciachu.

Chmura dymu z elektronicznego papierosa rozwiała się nad 
głową dziewczynki. Jej drobna rączka machinalnie otwierała 
i zamykała blaszany pojemnik z napisem „Herbata Jubileuszowa”.

Może ta obca cywilizacja żywi się obciachem? – pomyślała  
Aneta, pozwalając sobie na ironiczny uśmiech.
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Marzyła o kieliszku czerwonego wina. Kto wie, 
może pozwoliłaby namówić samą siebie na szklaneczkę 
 dwunastoletniego The Glenlivet, którego butelkę trzymała 
w barku na porąbane okazje. Opowieść istoty wstrząsnęła 
nią do głębi. Podświadomie pragnęła, by wszystko okazało się  
tylko snem, lecz lewa półkula naukowca nie pozwalała nawet na 
jedno, drobne uszczypnięcie. Ponownie zaciągnęła się, świdrując  
wzrokiem jasnowłose dziecko.

– A więc… wasza rasa wybrała Ziemię do  przeprowadzenia 
eksperymentu? – spytała, chcąc upewnić się, że dobrze 
zrozumiała przekaz.

– Waszą planetę oraz prawie cztery tysiące innych o poziomie 
rozwoju poniżej trzy – doprecyzowała dziewczynka.

– Wylądowaliście ponad 5000 lat temu?
Skinięcie głową.
– A statki?
– Ukryte.
Dziecko odstawiło pudełko z herbatą i splotło palce  

niczym profesor opowiadający o szczegółach sesji. Nastała 
cisza,  przerywana tykaniem zegara przyczepionego do gipsowej 
płaskorzeźby z ptakami.

Zwariowałam – pomyślała Aneta. – Ale jeden ze statków jest 
tu, na Podlasiu?

Dziewczynka przytaknęła, kołysząc długim warkoczem.
– Potem każda z grup rozpoczęła eksperyment, tak?
– Tak. Kilku ojców inicjatorów przybrało ludzki wygląd 

i ujawniło się mieszkańcom Ziemi, a nawet żyło wśród nich,  
choć każdy w innych czasach.

– Po co?
– Powiedzmy, że coś zapoczątkowali, choć każdy z nich użył 

innych założeń i zaczynał w innym momencie oraz lokalizacji.
– Co zapoczątkowali?
Dziewczynka westchnęła i wzruszyła ramionami.
– Nie możemy tego zdradzić. Eksperyment trwa,  

wszystkie grupy projektowe wciąż mają ludzkich zwolenników. 
– Głos dziewczynki zamarł, po czym uniosła dłoń, zatrzymując  
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kolejne pytanie w ustach Anety. – Już tu są! – wyszeptała, 
poruszając na boki gałkami ocznymi.

Aneta wyjrzała przez okno, lecz nie dostrzegła nicze-
go  podejrzanego.

– Musiałyśmy zniknąć, inaczej byś nam nie uwierzyła.  
By to zrobić, na chwilę przestałyśmy używać Xen. Potem znowu 
przybrałyśmy formę ludzkiego dziecka. Ci, którzy mnie szukają 
widzą ślady użycia zasobu. Czy… można stąd uciec inaczej 
niż standardowo?

***

Dawno nieotwierane drzwi na strych uchyliły się, 
poskrzypując. Aneta pchnęła klapę prowadzącą na dach,  
po czym podała dłoń dziewczynce. Usłyszała dźwięk wiszących na 
werandzie dzwoneczków. Ktoś lub coś musiało je właśnie minąć.

Kiedy biegły po pokrytym papą dachu, poziom 
 podekscytowania Anety sięgnął zenitu. Fakt, większość znajomych 
z pracy określiłaby ją prędzej jako nieprzewidywalną wariatkę, 
niż unikającą ryzyka flegmatyczkę, teraz jednak czuła się  niczym 
aktorka filmu akcji. Filmu, który zapewne skończy się tuż  
po  przebudzeniu. Sadziła wielkie susy, przeskakując nad 
świetlikami i omijając mokre fragmenty dachu. Dziewczynka 
biegła tuż za nią, lecz nie dyszała tak mocno. W ogóle zdawała 
się nie męczyć, jakby przybrana ludzka postać była wyłącznie 
powłoką, strojem do porannego joggingu.

Zeskoczyły z blaszanej krawędzi zadaszenia na przylegający 
budynek garażu. Oczami wyobraźni Aneta ujrzała pomarszczoną 
twarz starszej kobiety, od której kupiła działkę. Gdy dobijały  
targu, pani Róża nie mogła znaleźć klucza do zawilgoconej rudery. 
Obiecała, że dośle go zaraz po rozpakowaniu w Białej Podlaskiej. 
Ten nigdy nie dotarł, a jedynym pożytkiem, jaki dawała zamknięta 
przybudówka był rzucany latem przyjemny cień.

Na szczęście wciąż tu jest – pomyślała, schodząc z drabiny, 
którą wcześniej oparła o tylną ścianę garażu, szukając gniazda os.

Wtem okno kuchenne w domu mieszkalnym wystrzeliło, 
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rozsypując szkło po zaniedbanych rabatach kwiatowych.  
Hałas był tak głośny i niespodziewany, że obie ukryte  
za przybudówką postacie przylgnęły do betonowego chodnika.

– Do samochodu! – krzyknęła Aneta, pędząc w kierunku  
zaparkowanego auta.

Kolejne, tym razem południowe okno eksplodowało z hukiem, 
plując szklaną drobnicą. Kobieta przeklęła w myślach, dopadła 
drzwi samochodu i wskoczyła do środka, obserwując, jak mała 
ląduje na tylnej kanapie.

Wsteczny. Mokry żwir wystrzelił spod kół.
– Dwóch militarnych. Mają broń soniczną – powiedziały bez 

emocji Sen-Sen.
Do przodu. Spocona dłoń ześlizgnęła się z automatycznej  

skrzyni biegów, a koła zabuksowały w miejscu, rozbryzgując błoto 
po ścianie budynku.

– Zabierz nas stąd!
Aneta naparła ciałem na kierownicę, jak gdyby to miało 

pomóc. Silnik ryknął i samochód przyspieszył, skręcając 
w ulicę Wisznicką.

Moje szyby – odgoniła idiotyczną myśl, starając się opanować 
nerwy i skupić na dotarciu do komisariatu.

– 51.48 północ, 23.37 wschód – powiedziały Sen-Sen, 
a prowadząca bezkrytycznie wpisała namiary w panelu nawigacji.

– Jabłeczna? Klasztor Świętego Onufrego?
Dziewczynka skinęła głową, po czym zerknęła z niepokojem 

przez tylną szybę.
– Co tam jest?
– To jedno z miejsc naszej pracy. Są tam ważne zasoby.
– Chodzi o eksperyment?
Samochód podskoczył na nierównościach, lecz 

dziecko milczało.
– Cmentarz tatarski, prawosławny klasztor. Powiesz o co 

chodzi? – dopytywała Aneta.
– Zostało tylko sześciu militarnych. Dwóch wysłali do twojego 

domu, minimum trzech zostanie bronić statku. Jest spora szansa, 
że tam, dokąd jedziemy nie będzie nikogo.
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– A jeśli będą?
Nastała cisza, przerwana silnym uderzeniem dłoni 

w kierownicę.
Ostatnie, czego mi trzeba to panika. Weź się w garść. Weź się 

w garść – myślała Aneta.
– Czym jest Xen? – spytała.
Usta dziecka wykrzywiły się w grymasie niezadowolenia.
– Proszę, jestem fizykiem. To wszystko jest naprawdę 

interesujące. Poza tym… nie pytam o eksperyment.
Białe kombi z wyciem silnika wyprzedziło samochód Anety 

i pomknęło, znikając za zakrętem.
– Wykorzystujemy ziemski iryd do stworzenia dwóch zasobów 

ułatwiających wychodzenie poza statek.
Aneta wyrównała oddech, usiadła prosto i wsunęła za ucho 

przepocony kosmyk włosów.
– Rad4 podtrzymuje ciepłotę naszych ciał. Wasz świat jest 

zbyt zimny – kontynuowała dziewczynka. – Tynit zasila  ogniwo 
napędzające pole maskujące. Dzięki temu jesteśmy dla was  
niewidoczni.

– A Xen?
– Xen nie pochodzi z Ziemi. Ingeruje w genom. Dzięki  

niemu możemy stać się dowolnym organizmem. No… prawie 
 dowolnym. Xen był zarezerwowany dla ojców inicjatorów. W  fazie 
 rozruchowej eksperymentu tylko oni mieli zgodę, aby ukazać się 
jako ziemscy mężczyźni.

– Ale dlaczego przybrali ludzką postać?
– Chcesz powiedzieć, że ludzie wysłuchaliby i uwierzyli im, 

widząc jak naprawdę wyglądają? Zapewniam, że mocno różnimy 
się od waszych wyobrażeń o kosmitach.

– Potrzebujesz więcej Xen, prawda? To po to jedziemy 
do klasztoru? – Aneta poprawiła lusterko, starając się objąć  
odbicie dziewczynki.

– Nie ma go na Ziemi ani miligrama więcej. Zużyłyśmy resztkę, 
aby się z tobą skontaktować. Za dziesięć minut forma  dziewczynki 
przestanie istnieć. Na szczęście mamy wciąż trochę Tynitu,  
więc pozostaniemy niewidoczne.
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Aneta zwolniła, przysłuchując się istocie, która mówiła 
coraz ciszej.

– Jedziemy do klasztoru, bo kończą się Rad4 i Tynit. Bez Rad4 
nie przeżyjemy poza statkiem, a bez Tynitu przestaniemy być dla 
ciebie niewidzialne. Ujrzysz nasz prawdziwy wygląd, a do tego nie 
możemy dopuścić.

***

Błękitna wiązka lasera głaskała bryłę, profilując brodę postaci 
łudząco podobnej do Anety Szymańskiej.

– Nie spotykaliśmy się razem od H1N1 z 1918 roku. Co to  
za kobieta? – wymamrotała postać na jednym z ekranów.

– Witajcie – wybrzmiał głos kolejnego uczestnika połączenia.
Macka Kha-Len musnęła migający przycisk, a metalowe ramię 

drukarki przestrzennej zassało końcówkę lasera i wsunęło się 
w otwór ściany.

– Aneta Szymańska. Kontakt typu trzeciego. Niestety –  
powiedzieli Kha-Len.

– Kto z naszych? – Ton głosu majaczącej na ekranie istoty 
przybrał nieprzyjemną barwę.

– Sen-Sen.
– Ostatnia Kalua? Teraz rozumiemy, dlaczego 

fatygowaliście wszystkich.
Kha-Len zbierali myśli. Przyszło im do głowy, że problem 

można rozwiązać bez raportowania do Rdzenia. Wystarczyło  
jednak, że ktokolwiek z innych lokalizacji zaprotestuje…

– Powiadamiamy Rdzeń! – oznajmili. – Zobaczymy, co na 
to staruszka.

Migające postacie milczały, najwyraźniej aprobując 
 propozycję.

Kha-Len zbliżyli się do szklanego bąbla i wystukali szereg 
instrukcji na ledwo dostrzegalnych przyciskach. Zadymiona 
tuba, stanowiąca ramię urządzenia przechyliła się, umożliwiając 
wsunięcie macki. Poczuli ukłucie. Bąbel rozbłysnął, ukazując 
zniekształconą, mlecznobiałą postać. Choć Kha-Len wiedzieli, 
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że to tylko hydro-kwantytatywna wizualizacja, a nadchodząca 
rozmowa stanowić będzie symulację opartą o zbiór milionów  
scenariuszy, mimo wszystko zadrżeli, czując pierwotny lęk.

– Wyzwanie? – spytała wirtualna twarz.
– Kontakt poziomu trzeciego – odparli szybko Kha-Len.
– Ryzyko eskalacji?
– 17%. Samotna kobieta, naukowiec.
– Zaawansowanie eksperymentu?
– Ponad 83%.
– Pokolenie, obiekt i rola?
Macki Kha-Len zesztywniały, po czym ułożyły się 

w gest podległości.
– Szóste pokolenie, grupa zarządzania eksperymentem, Kalua. 

Ostatnia…
– Zachowanie?
– Ucieczka, brak współpracy, komunikacja z obcym.
Migocząca twarz znieruchomiała, jak gdyby komputerowa  

symulacja zawiesiła się, lecz obserwujący scenę byli pewni,  
że takie sytuacje nie mają prawa się zdarzyć.

– Uruchamiam tajny protokół informacyjny – zaszumiała 
postać. – Wasza seria wysłana na obiekt 320C okazała się wadliwa.

Pomieszczenie wypełniła głucha cisza, zaniknął nawet szum 
oddechu istot połączonych zdalnie.

– Istniało 0,07% szans, że wada ujawni się w jednym z siedmiu 
pokoleń. Los chciał, że dotyczy ostatniej Kalua. Musicie za wszelką 
cenę doprowadzić je na statek. To podstawa sukcesu całego  
eksperymentu.

– Na czym polega ta… wada? – spytali Ren-Tal z drugiej  
lokalizacji.

Postać odwróciła się w stronę monitora, z którego padło  
pytanie.

– Minimalne neurodegeneracje w ośrodkowym układzie  
nerwowym. Dotyczą wyłącznie połączonych kobiet. Uszkodzenie 
zaburza tok rozumowania, wnioskowania, a zwiększona ilość  
hetryzolu może przekładać się na większy niż standardowo wpływ 
emocji na osąd i decyzyjność. Na szczęście wada nie replikuje się 
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na kolejne generacje. Wyniki dostaliśmy już po waszym wylocie. 
Ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia było niewielkie,  
nie chcieliśmy przerywać ekspedycji. One… – istota nagle urwała, 
a Kha-Len wraz z migającymi postaciami zamarli.

– …one mogą podważać cel eksperymentu, a nawet przejść 
na stronę obcych. Dlatego to niezwykle ważne, by działać szybko 
i skutecznie.

– Ku chwale informacji! – Kha-Len napięli macki, co oznaczało 
akceptację woli i bezwzględne posłuszeństwo. Po zakończeniu 
transmisji, podążyli wprost do komór zajmowanych przez  
militarnych.

***

Kiedy Aneta dojechała do Jabłecznej i ujrzała w oddali 
 zabudowania Klasztoru Świętego Onufrego, poczuła niepokój.  
Tylne siedzenie samochodu było puste.

– Nie wjeżdżaj do środka, stań przy tym starym drzewie. 
– Usłyszała szept dochodzący z miejsca, gdzie przed paroma  
minutami siedziała niebieskooka dziewczynka.

A więc skończył się Xen – pomyślała.
Samochód przeciął asfalt i skręcił na łąkę. Ogromny dąb,  

o pniu tak szerokim, że nie objęłyby go cztery dorosłe osoby, 
obwieszony był prawosławnymi krzyżami, obrazami świętych 
i różańcami. Drewniany, przybity wyżej daszek, miał za zadanie 
chronić dewocjonalia przed deszczem. Brak wolnego miejsca 
wymusił jednak wieszanie relikwii z każdej strony dębowego  
olbrzyma.

– Sen-Sen… – powiedziała Aneta, oglądając przypięty  
do  drzewa obraz prezentujący Ostatnią Wieczerzę. – Czy mamy 
szansę… Czy istnieją inne kwarki?

Słyszała oddech istoty, widziała niewielkie wgniecenie 
 skórzanej tapicerki, odpowiedź jednak nie nadchodziła.

– Powiedz, proszę!
– Stanęliście w martwym punkcie. Znajdziecie je, jeśli 

zmienicie perspektywę. – Głos był przerywany, jak gdyby poza 
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widocznością powłoki, ubytek Xen zmniejszał również jakość  
komunikacji. – Zostań tu.

Drzwi auta otworzyły się i nastała cisza. Aneta czuła,  
jak napięte ciało odmawia posłuszeństwa. Masowanie sztywnego 
karku niewiele dawało, a skurcze w prawej dłoni alarmowały,  
że powinna ograniczyć wysiłek i ostudzić emocje.

A może miałam wypadek? Może wszystko, co mnie spotkało 
od odwiedzin cmentarza to sen i leżę w śpiączce na OIOM-ie przy  
Terebelskiej?

Machnęła dłonią, po czym zerknęła w stronę zabudowań 
wokół monastyru. Prawosławny klasztor w Jabłecznej odwiedziła 
rok temu z Maksem. Pamiętała, że trafili na uroczystość ku czci 
męczennika, który zmarł, broniąc świątyni przed  spaleniem. 
Zafascynowana atmosferą i przepięknym wnętrzem  klasztoru, 
przez całe nabożeństwo roztrząsała, kto jest w błędzie:  
kobieta fizyk – zadeklarowana ateistka czy miliony wiernych 
religii prawosławnej, katolickiej, buddyjskiej lub islamu.  
Gdy opuszczali świątynię, niskie głosy popów, wzmacniane 
 ukrytymi w bramach głośnikami, muskały stare ikony i okrążały 
monastyr, niosąc się aż po sad.

– Setki lat wierzeń – mówił Maks – Tyle osób nie może żyć 
w błędzie, Anetko.

– A jednak każdą wiarę cechuje inny dogmat, inny bóg lub 
prorok. Przyznasz więc, że niektórzy muszą być w błędzie – 
argumentowała, używając logiki.

Potrząsnęła głową, odrzucając wspomnienia i zerknęła 
na  przytwierdzony do drzewa duży obraz Matki Boskiej 
z dzieciątkiem.

Okolicą wstrząsnął dziwny odgłos, jakby gigantyczne naczynie 
odessało się od powierzchni ziemi. Tylna szyba auta wystrzeliła 
z hukiem i zasypała wnętrze szklanymi drobinkami, a boki 
bagażnika wgięły się do środka, jakby były zbudowane z cyny, 
a nie hartowanej stali.

Pisk w uszach. Dudnienie. Aneta strzepnęła z włosów  
resztki szyby i wytarła cieknącą z nosa strużkę krwi. Paniczny 
krzyk przedarł się przez jej ściśnięte gardło. Nigdy wcześniej nie 
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bała się tak bardzo. Dziesiątki dewocjonaliów leżało w trawie. 
Na drzewie zostało kilka przekrzywionych obrazów i pojedyncze 
różańce, które dyndały, stukając złowrogo.

Uruchomiła silnik, a kiedy dotknęła pedału gazu usłyszała,  
jak coś wpada na tylną kanapę i domyka drzwi.

– Ruszaj! Pilnują magazynu – powiedziały Sen-Sen.

***

– To oni? Mówiłaś, że będzie bezpiecznie. Nic ci nie jest? –  
Aneta zarzuciła istotę pytaniami, odwracając się co chwila 
w stronę fragmentu zielonego śluzu na kanapie.

– To nic takiego. Nie mogą nas poważnie skrzywdzić.  
Jesteśmy ostatnią Kalua.

– Będą nas ścigać? – spojrzała w bok, próbując ocenić stan 
samochodu. Poza brakiem szyby i wgniecionym bagażnikiem auto 
wyglądało dobrze.

– Mają niewielu militarnych. Obstawią wierzchołki, 
przygotują zasadzkę.

– Co oznacza „ostatnia Kalua”?
Sen-Sen westchnęły.
– Niepotrzebnie cię w to wplątałyśmy.
Wzrok Anety prześlizgnął się po tylnej kanapie. Próbowała 

ocenić, czy ilość śluzu nie powiększa się.
– Dlaczego uciekłaś ze statku?
– Nie wiemy – odpowiedziały Sen-Sen po chwili namysłu. – 

Ten eksperyment jest… zły.
– Czemu?
– Wpływanie na fundamentalne rzeczy powinno być zaka-

zane.
Jechały w ciszy, sunąc na zachód krajową sześćdziesiątką 

trójką. Aneta strzepnęła z dresów resztki szyby i wytarła 
dłonie o uda. Odpuściła dalsze dopytywanie o eksperyment.  
Powoli docierała do niej powaga sytuacji. Powinna komuś o tym 
 wszystkim powiedzieć.

– Co mi grozi?
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– Zabiją cię – odparły szybko Sen-Sen. – Nie wolno ci wrócić 
do domu. Zachowaj dla siebie to, co wiesz i co widziałaś.  
Wyjedź, najlepiej tysiące kilometrów na zachód lub północ. 
Niewielu z nas zostało, a możliwości przemieszczania mamy 
ograniczone. Możemy wciąż produkować Tynit i Rad4, ale musimy 
rozkładać to w czasie.

– Efekt cieplarniany – przerwała Aneta.
– Tak – przyznały Sen-Sen. – Nie możemy zostać dostrzeżeni. 

Jeśli wyjedziesz daleko i będziesz milczeć, może zostawią  
cię w spokoju.

– Czy… – zaczęła Aneta, lecz słowa utknęły w zaciśniętym  
gardle. – Czy zabiliście już kogoś?

Istota poruszyła się.
– Ostatnio w 1989 roku. Dwoje dzieci przypadkowo odkryło 

położenie statku. Militarni udusili je zabawką.
Czytałam o tym – pomyślała ze zgrozą Aneta. – Niewyjaśnione 

morderstwo skakanką. Boże, w co ja się wpakowałam!
– Obiecaj, że od teraz nie będziesz patrzeć w tył. – Usłyszała  

szept.
– Dlaczego?
– Właśnie skończył się Tynit. Ujrzałabyś nasz 

 prawdziwy wygląd.
– Obiecuję – odparła Aneta, czując w ustach smak krwi.

***

Odchyliła lusterko do pierwotnej pozycji i upewniła się,  
że widzi tylko drogę. Czuła, jak wzbiera w niej ciekawość, którą 
trudno będzie powstrzymać. Ilekroć kusiło ją, by odwrócić się 
i spojrzeć za oparcie, tłumaczyła sobie, że im więcej zobaczy, tym 
większe może jej grozić niebezpieczeństwo.

Gdzie mogłaby wyjechać? Jedyna myśl, która zaświtała 
w głowie, to Long Island i Brookhaven National L aboratory. 
Mieszkała tam dwa zimowe miesiące, kiedy odbywała 
obowiązkowe dyżury przy detektorze cząstek. Czy wyrażą zgodę, 
by wróciła? Pewnie nawet się ucieszą. Jak dotąd pracowała  
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zdalnie z Polski, ale niezły fizyk na miejscu… Na pewno się zgodzą.
A dom? Co z nim zrobię? Ogród, stara grusza, zamknięty garaż. 

To wszystko, co mam. Co powiem Maksowi?
Przyjrzała się spoconym dłoniom na kierownicy.
Nic mu nie muszę mówić!
– Do kiedy tu będziecie, na Ziemi? – rzuciła, zdając sobie 

sprawę, jak idiotycznie zabrzmiało to pytanie.
– Eksperyment skończy się w roku 3000.
– Szmat czasu. 
Może zdążę spłacić kredyt – pomyślała, wiedząc, że czarny  

humor oznaczał reakcję obronną.
– Gdyby zadać wam pytanie w jakim celu istniejecie, zapewne 

padłoby dużo różnych odpowiedzi i żadna nie byłaby prawdziwa 
– powiedziały Sen-Sen.

Aneta spojrzała odruchowo w lusterko, lecz ujrzała tylko 
maskę czerwonej ciężarówki, podjeżdżającej zbyt blisko.

– My żyjemy, by kolekcjonować informacje. To najważniejsza 
wartość i cel naszego istnienia. Rodzima planeta to Rdzeń, 
zawierający ogromne ilości danych, które kolekcjonujemy 
z różnych miejsc wszechświata.

– Na przykład z Ziemi.
– Na przykład – potwierdziły Sen-Sen. – Zanim wyruszy  

ekspedycja, Rdzeń tworzy serie projektowe.
– Serie?
– Im dłużej przeprowadzany ma być eksperyment, tym 

większa seria powstaje. 5000 lat temu na Ziemię dotarło ponad 
milion naszych kobiet. Żyjemy długo, bo średnio 900 ziemskich 
lat, lecz jesteśmy rasą regresywną, a to znaczy, że w stworzonej 
serii więcej osobników umiera, niż się rodzi.

– Nie rozumiem.
– Każdy mężczyzna umiera zanim osiągnie tysięczny rok życia. 

Podobnie kobieta– z tymże 10% kobiet ma w sobie od początku 
córkę, a 60% syna.

– Jak to: ma w sobie?
– Wy, ludzie, zachodzicie w ciąże, u nas wygląda to inaczej. 

Część kobiet mojej rasy posiada w sobie dziecko od  pierwszego 
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dnia życia. Co więcej, wegetujący wewnątrz potomek jest 
świadomy wszystkiego, co widzi, myśli i pamięta matka oraz 
jej przodkinie.

Aneta zwolniła, czując, że jest rozkojarzona. Po chwili 
zwolniła bardziej, aż w końcu zjechała na pobocze i włączyła 
światła  awaryjne, których blask raz po raz rozświetlał skryte 
w narastającym zmroku sosny.

– A ty? Masz wewnątrz dziecko? – spytała cicho, wsłuchując 
się w miarowy odgłos klikania świateł awaryjnych.

– Rozmawiasz z nim, to córka. Otrzymała moje imię: Sen.
– Dlatego mówisz… mówicie w liczbie mnogiej?
– Tak – przyznały Sen-Sen. – Kiedy minęło 1000 lat naszego  

pobytu na Ziemi, z kobiet wydzieliło się 600.000 mężczyzn 
i 100.000 kobiet. Mężczyźni również pamiętają to, co matka, lecz 
zabierają wiedzę wraz ze śmiercią. Ponieważ są mniej istotni,  
RZZ podczas ekspedycji przetwarzają zasoby, administrują  
statkiem lub walczą.

– A kobiety?
– Najważniejsze są te, które mają w sobie córkę. Mówimy na 

nie Kalua, stanowią zaledwie 10%. Zaraz po informacji, Kalua  
to największe dobro naszej rasy. Pracują przy eksperymencie.  
To dzięki nim dane zbierane w takich miejscach, jak to, 
 przekazywane są kolejnym pokoleniom, aż w końcu docierają na 
planetę macierzystą. Po upływie 3000 lat naszego pobytu, w roku, 
który nazywacie „zerowym” zostało już tylko 1000 kobiet.

– A dziś? Ilu z was przetrwało?
– W kilku lokalizacjach globu żyje łącznie 60 mężczyzn  

i 10 kobiet.
– W tym jedna Kalua. Ty.
– Mhm – przyznały Sen-Sen. Pomimo, że w Polsce żyje 

jeszcze jedna kobieta Kha-Len, to my jesteśmy ważniejsze,  
bo Kha ma w  sobie syna. Dlatego nic nam nie mogą zrobić.  
Choć wydzieliłyśmy się w 1996 roku, pamiętamy wszystko od 
początku lądowania. Umrę, lecz pozostawię córkę, ostatnią 
kobietę z zachowaną wiedzą.

– Co z nią będzie?
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– Z wiedzą czy z córką? – Aneta miała wrażenie, że usłyszała 
śmiech. Zapragnęła spojrzeć w tył, lecz pomna obietnicy tylko 
opadła mocniej na fotel, analizując ogrom informacji.

– Wiedza trafi do Rdzenia i zostanie przekazana nowym, 
wyruszającym na projekty seriom. Córka dożyje swoich lat 
w domu, a jeśli los obdarzy ją szczęściem bycia połączoną, 
przedłuży serię o kolejne pokolenie.

– A eksperyment? Zdradziłaś już i tak dużo…
– Nie możemy! Nie po tylu latach prac, nie po tym, w co 

uwierzyliście i kim się przez to staliście. Ale… ponieważ jesteśmy 
ci winne przysługę, opowiemy o czymś, co będzie przydatne. 
Może w ten sposób wynagrodzimy niebezpieczeństwo, które na 
ciebie ściągnęłyśmy. – To powiedziawszy, Sen-Sen zasypały Anetę  
informacjami, a ta odpięła pas i sięgnęła do schowka, by wyciągnąć 
kartkę i ołówek. Była skupiona jak nigdy dotąd. Z uniesionymi 
brwiami, drżącą dłonią zapisywała pojedyncze zwroty, próbując 
podsumować długą opowieść obcej istoty.

– To niemożliwe! – krzyknęła, czując ogromną ekscytację.
Przypomniała sobie, jak będąc małą dziewczynką kupiła 

w  kiosku los Błyskawica. Na wiszącej rozpisce przeczytała 
zwycięską liczbę i porównała ze swym kuponem. Obie  
liczby były identyczne. Pobiegła do domu i wykrzyczała świetną 
nowinę matce, która poprosiła, by ta upewniła się i sprawdziła 
ponownie. Pamiętała, jak biegła ile tchu w piersiach, a kiedy 
dopadła  zabrudzonej szyby kiosku, zerknęła raz jeszcze.  
Liczby były takie same, miała w ręku zwycięski kupon. Podała 
los kioskarzowi, krzycząc i podskakując z radości. Teraz, 
ściskając zapisaną kartkę, oparta o fotel kierowcy, czuła to samo,  
co wtedy. Każda cząstka ciała wibrowała niczym odbezpieczony 
granat, który właśnie dotknął powierzchni celu. Zacisnęła pięści 
na wspomnienie długich wąsów i uniesionych brwi sprzedawcy. 
Jego spuchnięte paluchy trzymały delikatny zwitek, jak gdyby 
był bezwartościowym śmieciem. Mężczyzna schylił się, szukając 
czegoś pod ladą, po czym zwrócił los, twierdząc, że nie jest 
 wygrany. Tylko, że była na nim zupełnie inna liczba. Podmienił 
kupon, oszukał mnie gnój!
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Coś otworzyło tylne drzwi samochodu.
– Teraz wyjdziemy i nie spotkamy się już nigdy więcej. 

I tak wystarczająco cię naraziłyśmy. Wyjedź daleko,  zapomnij 
o domu, ukryj się i za kilkanaście lat skorzystaj z wiedzy, 
którą przekazałyśmy.

– Zostań, proszę! – krzyknęła, oglądając się w tył, lecz szara 
plama skoczyła z fotela i zniknęła w leśnej gęstwinie.

***

Po dwudziestu minutach bezskutecznego przeczesywania  
krzaków, Aneta usiadła na zmurszałym pniu. Zmęczonym ciałem 
wstrząsnął nieprzyjemny dreszcz, a nagromadzony stres ujawnił 
się jako wybuch rzewnego płaczu. Łkała kilkanaście minut – 
początkowo cicho, dławiąc emocje – z czasem jednak zaczęła 
wrzeszczeć z bezsilności i kopać okoliczne liście.

To dar, na jaki nie zasłużyliśmy – pomyślała, ściskając kartkę.
– Muszę je odnaleźć – powiedziała, zdając sobie sprawę,  

że pierwszy raz użyła liczby mnogiej.
Wiedziała, że Sen-Sen będą potrzebowały pomocy, a ona 

jest jedyną osobą, na którą mogą liczyć. Pobiegła w stronę auta 
i wskoczyła do środka. Sprawnym ruchem sięgnęła do  kieszeni 
za siedzeniem i wyciągnęła mapę. Potarła nos i rozłożyła na 
 kolanach sporej wielkości płachtę.

– Dokąd pójdziecie, Sen-Sen? Na czym polega wasz 
 eksperyment? Co wtedy zapoczątkowaliście? – pytała samą siebie,  
po czym zdjęła zębami skuwkę flamastra, którym miała 
w  zwyczaju mazać, kiedy wpadała na abstrakcyjne hipotezy.

Końcówka zaskrzypiała, rysując na mapie czarną linię, łączącą 
Cmentarz Tatarski w Studziance z Cerkwią Świętego  Onufrego 
w Jabłecznej.

– Wierzchołki – wysepleniła ze skuwką w ustach, mażąc 
wielkie kropki przy końcach linii. – Gdzie są kolejne? Co łączy  
te miejsca?

Podskoczyła, gdy pędząca ciężarówka śmignęła obok, trzęsąc 
samochodem, aż sterczące resztki wybitej szyby wpadły do środka.
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– Eksperyment, wierzchołki, tam pracuję… – powtarzała 
w skupieniu. – Cmentarz tatarski.

Maks opowiadał, że na jego terenie odkryto pozostałości 
 dawnego meczetu – przypomniała sobie.

– Islam – powiedziała głośno, spoglądając w tył, gdzie 
 niedawno siedziały Sen-Sen.

Palec powędrował po narysowanej linii i znieruchomiał 
przy lokalizacji cerkwi w Jabłecznej. Kobieta zaczęła się kołysać,  
jak miała w zwyczaju, gdy intensywnie nad czymś myślała.  
Rytmiczne ruchy wzmacniały skupienie, a uderzenia pleców 
o  fotel przypominały, że wciąż nic nie rozumie.

– Prawosławie – wyszeptała, dotykając okręgu wokół cerkwi. 
– Islam. Prawosławie.

Palce krążyły po mapie w poszukiwaniu miejsca  oddalonego 
o równą odległość od końców narysowanej linii. Słyszała 
brzęczenie leśnych owadów, niezrozumiałe słowa dochodzące 
ze ściszonego radia. To wszystko było wokół, lecz ona kiwała 
się z nieobecnym wzrokiem, zatopiona w analizie geografii 
południowego Podlasia.

– Kościół unicki! – wykrzyknęła, stukając palcem i połączyła 
punkt z pozostałymi, tworząc idealny trójkąt. Jak to możliwe,  
że nie zaważyła tego wcześniej? Na przestrzeni kilkudziesięciu 
kilometrów podlaskich ziem od lat funkcjonowały trzy, a nawet 
cztery różne wierzenia.

Poprawiła bransolety, zsuwając je do nadgarstka.
– Tylko ojcowie inicjatorzy mieli zgodę, aby ukazać się wam 

jako ziemscy mężczyźni – powtórzyła jak mantrę słowa Sen-Sen. – 
Rozpoczęli eksperyment w kilku miejscach globu.

Kim byli ci, którzy zażyli Xen i pokazali się ludziom?
Przechyliła lusterko i spojrzała na wysuszone usta. Poruszyła 

nimi, lecz przytłoczona ciężarem myśli nie miała odwagi 
wypowiedzieć ani słowa więcej.

– Abra-Ham? Al-Lah? Bud-Da? – wymamrotała w panicznym 
obłędzie i poczuła, że słabnie.

Oddychała powoli. Pomyślała o zmarłej matce, o ojcu,  
który uciekł za granicę, kiedy miała osiem lat. Wytarła spocone 
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dłonie i dotknęła kieszeni, sprawdzając, czy wciśnięta kartka 
wciąż tam jest. Kiedy włączyła silnik, pierwszy raz od dawna 
przeżegnała się.

EPILOG

Policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności  tajemniczego 
zniknięcia czterdziestoletniej mieszkanki Łomaz,  Anety 
Szymańskiej. Ostatnie ślady poszukiwanej prowadzą  
do  neounickiej cerkwi w Kostomłotach. To na pobliskim parkingu, 
tuż przy kaplicy chrzcielnej odnaleziony został zdewastowany 
samochód należący do Anety Szymańskiej.

Podczas przeszukania cerkiewnych zabudowań  odnaleziono 
zgniecioną kartkę, która zawierała śladowe ilości DNA 
 poszukiwanej. Zapisana była niezrozumiałymi określeniami  
(pisownia oryginalna): leczenie nowotworu, stworzyć komórki  
antyrakowe na poziomie kwarków, anihilacja z komórkami  
rakowymi, wytworzy się energia, schładzać ciało 
(zwrot podkreślony).

Dziennikarz Tygodnika Podlaskiego próbował skontaktować 
się z Maksymilianem Budą, który jako ostatni mógł widzieć 
kobietę. Mężczyzna jednak nie wyraził zgody na spotkanie 
i odmówił komentarza.

Ktokolwiek wie, gdzie może przebywać Aneta Szymańska  
proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy  
Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub z Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych Fundacji Itaka.

Od autora:
Niniejsze dzieło jest fikcją, wymysłem wyobraźni autora i nie 

ma na celu urażenia uczuć religijnych.
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Lipiec, 1968
Sierżant Wincenty Maćkowiak właśnie 

kończył zmianę. Oprócz interwencji 
u Kwiatkowskiej i kilku drobnych pijackich wybryków niewiele się 
wydarzyło. Miał przed sobą piękny, słoneczny dzień. Noc minęła 
mu spokojnie, więc nie czuł zmęczenia i cieszył się, że będzie mógł 
pojechać na ryby. Przed wyjściem przekazał raport Lubeckiemu.

— Janek, nic się nie powinno dziać, całą noc był spokój.
— A kiedy tu coś się działo? — spytał ze śmiechem kolega. — 

To Łapy, tu zawsze jest nudno.
Witek przejrzał się w lustrze. Lekko przeczesał czarne, gęste 

włosy. Miał podkrążone oczy, a na czole zaczęły pojawiać się 
pierwsze zmarszczki. Był młody, ale zmęczenie dodawało mu  
kilka lat. Na czole pojawiały się pierwsze zmarszczki.

— Lepiej dla nas, by to się nie zmieniło. — 
Wprawdzie lubił „akcję”, ale dziś marzył tylko 
o spokojnym popołudniu nad Narwią. — Idę do domu.

— Do takiej żony to bym nie szedł, tylko biegł! — roześmiał się 
znowu Lubecki.— Witek pogroził mu żartobliwie ręką, na co ten 
odpowiedział mu szerokim uśmiechem.

No tak, Irena. Lubił do niej wracać. Była piękna i do tego 
naprawdę dobra. „Luks damulka”, jak miał w zwyczaju ją 
nazywać. Jasnobrązowe włosy okalały delikatną twarz. Mógł bez 
końca patrzeć w te niebieskie, nakrapiane złotem oczy. Jej spoko-
jny, łagodny głos działał na niego kojąco. Zawsze wiedział, kiedy 
wracała z pracy – zdradzał ją stukot szpilek. Miała  melancholijne 
usposobienie, które równoważyło jego choleryczną naturę. 
Biorąc z nią ślub, wygrał los na loterii. Dziś się jednak rozminą. 
Ona do południa w sklepie, a on od południa na rybach.  
Czuł, że musi odpocząć.

Koniokrady

Agata Sobisz
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Drogę do domu pokonał w zaledwie kilka chwil. Gdy otworzył 
drzwi, poczuł zapach przyszykowanego śniadania i usłyszał żonę 
czule przemawiającą do ich prawie trzyletniej córeczki Beatki. 
Kochał je obie nad życie, mimo to czasem miał wrażenie, że swoim 
mundurem zakłóca ich mały, bezpieczny świat.

– Witek, dobrze, że już jesteś. – Żona ucałowała go  
na powitanie.

— Cześć, skarbie.
— Słuchaj, nad ranem dzwoniła Halina, była 

 bardzo  zdenerwowana... – W głosie ukochanej usłyszał 
 lekkie  zaniepokojenie.

Halina była jego młodszą siostrą, która została w rodzinnym 
domu w Zajęcznikach, by przejąć gospodarstwo i opiekować się 
matką. Kilka lat temu wyszła za mąż za jego przyjaciela, Antka. 
Sięgnął po kawę i wziął głębszy łyk.

— ... w nocy ktoś im ukradł konie – dokończyła.
Mało nie udławił się gorącym napojem.
— Skurwy... — Spojrzał na bawiącą się obok córeczkę i szybko 

ugryzł się w język — Wiedzą kto to mógł być?
— Nie. Chociaż Halina podejrzewa, że to młody Zduniak 

z koleżką.
— Może mieć rację — zamyślił się, przypominając  

sobie chłystka.
— Pojedziesz do nich?
— A mam wyjście? — odpowiedział zrezygnowany,  

już wiedział, że dziś nie dotrze na ryby.
— Wiciu, a co z Beatką? Ja otwieram dziś 

sklep, nie mogę jej przecież wziąć ze sobą, dobrze 
o tym wiesz. — Małżonka zaczęła szykować się do wyjścia — Poza 
tym znowu się spóźnię — westchnęła.

— Beatka, jedziemy na wycieczkę do Zajęcznik — zwrócił się 
już do córki.

Dziewczynka uśmiechnęła się promiennie.
— Jedziemy? — rozłożyła rączki i zaczęła chichotać. Jak ta 

mała to robiła, że przy niej czuł się dosłownie rozbrojony?
— Leć Irka, do wieczora wrócę.
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Kobieta założyła szpilki i z gracją obróciła się w jego kierunku.
— Powodzenia panie sierżancie! — Posłała mu całusa 

i w okamgnieniu zniknęła za drzwiami.
Wincenty nie tracił czasu. Gdy tylko Irena wyszła, szybko się 

przebrał i odświeżył, przygotował też Beatkę do wycieczki. Odpalił 
swoją syrenkę, po czym wyruszyli w drogę, którą znał na pamięć, 
więc trasa minęła im dość szybko. Lipcowe słońce ogrzewało ich 
twarze, a auto prowadziło się lekko. Śpiewał Beatce piosenki, by 
mała nie znudziła się zbyt prędko podróżą. Na miejsce dojechali 
po jedenastej. Do rodzinnego domu wszedł pewnym krokiem.

— Halina! — zawołał.
Kobieta wyskoczyła z sieni. Choć była zaledwie kilka lat  

starsza od Witka, różnili się diametralnie. Praca na roli odbiła na 
Halinie swoje piętno. Miała spracowane ręce i spaloną słońcem 
twarz. W przeciwieństwie do brata, była niska, dość drobnej  
postury. Śladowe podobieństwo można było dostrzec jedynie 
w oczach rodzeństwa. Halina miała równie przeszywające 
jak on  spojrzenie, tak kontrastujące z jej pogodnym i wesołym 
 charakterem. Włosy skrywała pod kwiecistą chustą.

— Boże, Witek, jak dobrze, że jesteś! — Wzięła na ręce Beatkę 
i ją ucałowała — Irena ci wszystko powiedziała? Taka bieda! 
Dwa konie!

— Leć się pobawić — powiedział do córeczki, która ochoczo 
na to przystała.

Miał wrażenie, że Halina zaraz się rozpłacze. Była naprawdę 
poruszona, w przeciwieństwie do Witka, który teraz w pełni 
skupiał się na zadaniu.

— Gdzie Antek?
— A gdzie ma być? W polu robi!
— Dobrze, Halina pomyśl, gdzie i kiedy ostatni raz 

widzieliście konie?
— Wczoraj pod wieczór – były tutaj. Nad ranem usłyszeliśmy 

hałas, zerwaliśmy się, ale było już za późno. — Ukryła twarz 
w dłoniach. – Antek wybiegł na ulicę i zobaczył dwóch młodziaków, 
jak jadą na naszych koniach.
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— Dokąd jechali, to ważne.
— Na Klekotowo...Chyba.
— Pytaliście sąsiadów? Może to ktoś z Zajęcznik?
— Tak, oczywiście. Podobno młody Zduniak dziś tak balował.
— Wiesz gdzie?
— W Sarnakach była zabawa. Nad ranem wrócił do wsi 

i znowu przepadł...
— Razem z twoimi końmi... — dodał bez pomyślunku.  

Po policzkach Haliny popłynęły łzy. – No, już dobrze... Odnajdę je, 
ale  Zduniakowi i temu drugiemu nie daruję.

— Słuchaj — coś jej się przypomniało – Walendziak wracał 
rano znad Buga, mówił, że widział ich w Klimczycach. To po 
 drugiej stronie rzeki. Witek, naprawdę dziękuję.

Zanim zdążył się odezwać, usłyszał za swoimi plecami 
 chropowaty głos matki.

— Jeszcze nie ma za co.
— Jak dobrze mamę widzieć. — Nawet się nie uśmiechnął, 

a na jego twarzy pojawił się tylko grymas niezadowolenia.  
Nie miał teraz za bardzo ochoty na rozmowę z nią. Katarzyna 
usiadła przy kuchennym stole i odpaliła papierosa.

— Już nie płacz Gala — zwróciła się do córki — Znajdą się te 
konie. Chociaż jeden wróci, zobaczysz.

— No niech mama lepiej jej nie obiecuje, chyba że sama 
chce szukać.

— To twoja robota — prychnęła.
— Halina — nie miał już ochoty na dłuższą dyskusję z matką 

— przypilnuj Beatki.
— Dobrze — odparła, ocierając łzy — Chodź do mnie, maleńka.
Wzięła dziewczynkę w objęcia i ucałowała, a ona wtuliła się 

swobodnie w jej szyję.
Nachylił się w kierunku siostry – Tylko nie zostawiaj jej z nią, 

ona coraz więcej zapomina – wyszeptał.
Halina ze zrozumieniem pokiwała głową.
— Witek, chodź tu na chwilę – zawołała go Katarzyna. Podszedł 

w kierunku stołu. Czego może ode mnie chcieć? — pomyślał.
— Siadaj i słuchaj. — No to znalazła sobie odpowiednią porę, 
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niecierpliwił się, chciał już ruszać na poszukiwania. — Ja tak 
pomyślałam, że jakbyś znalazł te konie, to to może ci się przydać.

Podsunęła w jego kierunku zawiniątko. Otworzył je. Między 
szmatkami zobaczył ułożony duży, srebrny nóż. W pierwszej 
chwili pomyślał, że mógł należeć do rzeźnika, ale rękojeść była 
na to zbyt ozdobna. Rozpoznał głagolickie pismo i ośmioramienny 
krzyż, a wyrzeźbiona pod nim czaszka wydawała się być lekko 
przetarta. Nie umiał jednak do końca rozczytać znaków. Wiedział 
jednak, że to nie chce mu się teraz jej o to pytać.

— Czemu jesteś taki zdziwiony? — Miał wrażenie,  
że chropowatość głosu kobiety cięła powietrze, jak ostrze papier. 
— Będziesz musiał przecież jakoś te konie uwolnić. Nawet nie 
wiesz, kto je porwał, a po co być zaskoczonym, skoro można się 
przygotować na każdą możliwość.

Pokiwał głową, niech jej będzie — Dobrze, wezmę go ze sobą.
— Tylko pilnuj, żeby nikt ci go nie ukradł.
Znowu zaczynała. Wiedział, że rozmowa od 

tego momentu zmierza donikąd. Wstał i ruszył 
w stronę drzwi.

— Z Bogiem — krzyknęła za nim Katarzyna.
Był rozsierdzony do tego stopnia, że nie zdążył pożegnać 

się z Beatką. Pomachał jej przez szybę samochodu i odpalił 
 papierosa. Im dłużej tu był, tym bardziej się denerwował. 
Miał jednak silne przeczucie, że wcale nie chodzi o matkę. Ich 
relacja nigdy nie była łatwa i przywykł już do rozdrażnienia, 
które w nim wywoływała. Ta sprawa mocno mu śmierdziała. 
Ukraść konie to jedno, ale włamywać się po nocy i je 
porywać to już coś zupełnie innego. I w dodatku we wsi, 
w której wszyscy cię doskonale znają. Trzeba być niespełna  
rozumu.

Jechał wzdłuż rzeki kierując się na Klimczyce. Odpalił 
 kolejnego papierosa. Nie lubił młodego Zduniaka, od momentu, 
gdy się pierwszy raz spotkali. Nie był wcale taki młody, różniło ich 
raptem pięć lat, ale trudno mu było myśleć o nim jako o  Alojzym. 
Ten drugi to pewnie Stefan Fiedorczuk, kolejny  cwaniak. 
Rozpuszczeni przez bogatych rodziców, nie mieli szacunku do 
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nikogo. Jedyne, co umieli, to pić i bić. Awanturnicy, którzy nigdy 
nie zaznali prawdziwej roboty. Gardził takimi. Przejechał przez 
most na Bugu i skręcił na Zachód w kierunku Klimczyc.

Jeżeli jechali konno, to na polnej drodze 
powinny zostać ślady. Zatrzymał auto 
w bezpiecznym miejscu. Zapalił Klubowego. Chyba odwykł od 
tego typu atrakcji, faktycznie w Łapach było spokojniej. Ostatni 
raz dał się w coś takiego wplątać, już żadne łzy nie zrobią na nim 
wrażenia. I jeszcze matka z tym jej nożem.

— No, w końcu. — mruknął do siebie — W podmokłym 
podłożu zaczęły pojawiać się ślady koni i jeźdźców. Chłopcy 
 musieli zeskoczyć z wierzchowców i prowadzili je za postronki. 
Coś mu tu jednak nie grało. Im głębsze stawały się  wgniecenia, 
tym bardziej było widać, że kierowali się w stronę rzeki. A to nie 
bardzo mu pasowało do dwóch pijanych młokosów szukających 
wrażeń. Milicyjny nos podpowiadał Wincentemu, że  raczej 
pognaliby do Sarnak, gdzie przechwalaliby się kradzieżą  
do  momentu  alkoholowego zejścia. Szybko byłoby po sprawie,  
ale te nadrzeczne tropy wszystko komplikowały. Co mieli  
do  roboty o świcie nad Bugiem?

Przeszedł jeszcze kawałek wzdłuż linii tropu i zobaczył 
w  oddali konie oraz trzy sylwetki. Miał rację – nad brzegiem 
rzeki stali Zduniak i Fiedorczuk, a towarzyszyła im młoda 
 dziewczyna, konie pasły się w oddali. Zaczął się pomału 
skradać. Obok rzeki rosło gęste sitowie i trzcina. Najpierw 
przykucnął, potem położył się na brzuchu, tak, że rośliny 
całkowicie go zakryły. Nie było mu najwygodniej w błocie i mule,  
ale  przynajmniej był bezpieczny. Gdy zbliżył się już wystarczająco, 
mógł się dokładniej przyjrzeć porywaczom i przysłuchać. Alojzy 
i Stefan stali pijani w sztok, a ich czerwone, nalane twarze 
walczyły z upojeniem, ledwo trzymali się na nogach,  
co wyraźnie utrudniało im flirt z dziewczyną. Ta była zaś 
prawdziwą pięknością. Przynajmniej na pierwszy rzut 
oka. Długie czarne włosy, sięgały jej do bioder. Ubrana była 
 nietypowo, ale ponętnie. Kolorowa spódnica, choć zakrywała  
biodra, odsłaniała jej kolana. Biała bluzka uwodzicielsko zsuwała 
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się z obu ramion, ukazując kształtne barki i ostre obojczyki. 
W głębokim dekolcie ginęły złote łańcuszki. Co szczególnie zwróciło 
jego uwagę to fakt, że nie miała butów. Na początku pomyślał,  
że to Cyganka, jednak jej twarz była na to zbyt blada.  
Szczerze  powiedziawszy, była zbyt blada jak na żywą osobę,  
to go zaniepokoiło. W słońcu dostrzegł, że czarne włosy lśnią 
dziwnym zielonym blaskiem. Oczy, choć duże i czarujące miały 
niewyraźny, błotnisty kolor. A uśmiech, mimo że uwodziciel-
ski, krył  obrzydzenie. Witek, zanim ożenił się z Ireną, widział na 
wielu  zabawach tę minę, którą dziewczęta często serwowały jego  
kolegom, namolnym adoratorom. Rusałka. – pomyślał, ale szybko się 
za to zganił. Bujda. Nie wierzył w istoty, którymi za dzieciaka straszyła 
go matka. Bez dwóch zdań była bardzo podejrzana. Może nawet 
nie chodziło o jej wygląd, ale sam fakt, że zabawia się bezwstydnie 
z tymi dwoma nieudacznikami, chociaż dzięki swojej urodzie 
mogła mieć połowę kawalerów z Białej Podlaskiej.

Nagle dziewczyna zaczęła tańczyć wokół mężczyzn. 
Ocierała się o nich niczym kotka, Wincenty nie był pruderyjny, 
ale nie znał takiej kobiety, nawet najbardziej nieprzyzwoitej,  
która pozwoliłaby sobie na tak perwersyjne ruchy.  Niespodziewanie 
dziewczyna skrępowała ręce Alojzego, co ten przyjął 
z ekscytacją, biorąc najwyraźniej to za wstęp do dalszych zabaw. 
Pijany chłopak z miłosnym utęsknieniem wpatrywał się 
w nieznajomą.

W tej samej chwili milicjant przypomniał sobie o nożu od 
matki. Chociaż raz trafiła z prezentem, — pomyślał z przekąsem. 
Przełożył go do tylnej kieszeni spodni. Otworzył też na  wszelki 
 wypadek kaburę, w której miał schowaną broń. Zastanawiał 
się, czy powinien już ruszyć do akcji, by to wszystko przerwać. 
 Tymczasem tancerka zwinnym ruchem zbliżyła się do  
 Fiedorczuka, ze złowieszczym uśmiechem wyciągnęła   
prymitywne ostrze i szybko, zanim ktokolwiek zdążył zareagować, 
podcięła mu gardło. Wincenty miał wrażenie, że w tym momencie 
świat się zatrzymał. Nie mógł w to uwierzyć, podobnie jak stojący 
niedaleko Zduniak. Dziewczyna roześmiała się w głos, jak gdyby 
właśnie usłyszała najlepszy żart na świecie.
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— Czekaj, kochaneczku, jeszcze i na ciebie przyjdzie pora. — 
zaskrzeczała. Alojzy tępo patrzył na umierającego przyjaciela.

Demonica zaczęła rozcinać brzuch martwego Stefana. Jej ręce 
były całe szkarłatne od krwi.

— Kurwa, co jest grane? — pomyślał – z przerażeniem Witek. 
Widział już wiele w swoim krótkim życiu, ale to, co się przed nim 
działo przerastało nawet jego doświadczenia. Był na miejscach 
różnych, okropnych zbrodni. Gdy zasypiał, często pod  powiekami 
miał obraz wielu okropieństw, do których zdolni są ludzie.  
Nie mógł się już wycofać ani jako milicjant, ani jako człowiek.

Podeszła do pasącego się obok rumaka. Zwierzę wyraźnie 
spłoszone, próbowało się cofnąć, jednak nie mogło wykonać 
żadnego ruchu. Z oczu emanowało przerażenie.  Uwodzicielka 
podeszła do niego i zaczęła wcierać w jego sierść krew  
ofiary. Najpierw szeptem, potem coraz głośniej, aż do samego 
krzyku powtarzała słowa, w języku, którego Wincenty nie mógł 
rozpoznać. Nie brzmiał jak ludzka mowa, raczej jak strzępki 
głosek i pomrukiwań. Koszmar jednak się nie kończył. Koń  
stopniowo zaczął słabną.

Gniadosz stawał się coraz jaśniejszy, bledszy nawet od 
stojącego obok siwka. W pewnym momencie zmizerniałe zwierzę 
padło, a jego oczy zaszły bielmem. Odpłynęła z niego krew, a co za 
tym idzie całe siły witalne. Jednocześnie można było wyczuwać 
w przeobrażonej kreaturze ogromne cierpienie. Była zawieszona 
między życiem a śmiercią.

Dziewczyna również zaczynała się zmieniać. Jej skóra była już 
całkowicie woskowa, a włosy coraz bardziej zieleniały. Stopniowo 
też traciła swoją urodę. Z jednej strony Wincenty nie dopuszczał 
do siebie myśli, że ma do czynienia z magicznym zjawiskiem, 
z drugiej jednak strony nie mógł znaleźć żadnego  racjonalnego 
wytłumaczenia. Czy to naprawdę była rusałka?

Jego przemyślenia przerwał nagły ruch. Dziewczyna podeszła 
do martwego Fiedorczuka i z nadludzką siłą podniosła jego ciało, 
a następnie rzuciła na grzbiet końskiego potwora.

— Zawieź kawalera moim siostrom! — krzyknęła i roześmiała 
się złowrogo.
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Koń pokierował się z trupem prosto w odmęty rzeki. Zniknął, 
zanim Witek zareagował. Dziewczyna obserwowała roztaczające 
się na Bugu kręgi.

Mężczyzna skryty w sitowiu, choć jeszcze bardziej przerażony 
postanowił działać. Podczołgał się do nich, był już na tyle blisko, 
że dostrzegł go młody Zduniak. Zaczął się nerwowo szarpać, ale 
za nic nie mógł wyswobodzić dłoni. Milicjant na migi pokazał 
mu, żeby przestał i by nie zdradzał miejsca jego ukrycia. Niestety, 
maszkara zorientowała się, że nie są z Alojzym sami na brzegu.

— Wyczuwam niespodziewanego gościa! — Jej głos nagle stał 
się miękki i słodki — Czyżby to kolejny zalotnik?

Wincenty poczuł, że teraz, albo nigdy. Dyskretnie wyjął 
i odbezpieczył broń.

— No, pokaż się! – głos dziewczyny znów zmącił skrzek — 
Pokaż się podglądaczu!

Milicjant szybko się podniósł i zaczął celnie strzelać w postać 
kobiety, lecz ona wciąż stała pewnie. Kule nie tylko jej nie raniły, 
ale całkowicie przechodziły przez ciało, nie zostawiając śladu. 
Wystrzelał cały magazynek na nic.

— O widzę, że nam się trafił żołnierzyk! — Takiego jeszcze nie 
miałyśmy! — znowu zaskrzeczała.

— Zamknij się! — krzyknął Wincenty — Ręce do góry,  
jestem milicjantem.

— Ty myślisz, że masz tu jakąś władzę? — roześmiała się — 
Wszyscy wasi obrońcy są tacy głupi? — zwróciła się do Alojzego — 
Prawdziwy idiota, ty rozumiesz, w jakim położeniu się znalazłeś?

Wincenty nie był jednak tak tępy, jakby się to 
mogło demonicy zdawać. Wiedział, że przynajmniej na  
razie jest na straconej pozycji. Musiał prędko ukuć jakiś, 
choćby prowizoryczny plan. Domyślał się też, że ona go 
skrępuje, dokładnie tak samo, jak to zrobiła wcześniej 
z młokosami. W pierwszej sekundzie dostrzegł w tym swoją 
szansę, może będzie mógł ją wtedy obezwładnić? Po chwili 
namysłu nie miało to jednak sensu. Gdyby pokonanie  kobiety 
w takim  momencie byłoby proste, to nawet w zamroczeniu 
tych dwóch dałoby jej radę. Witek zauważył, że zmora zaczyna 
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się do niego zbliżać, znowu szepcząc w obcym języku. Chciał 
uciekać, ale nie mógł się ruszyć, tak jakby nogi miał przyklejone 
do ziemi. Przypomniał sobie, że jedyną szansą dla niego będzie  
odpowiednie ułożenie rąk w trakcie wiązania. Miał też nadzieję, 
że maszkara nie zna tej sztuczki i nie spostrzeże, co zamierza 
zrobić. Z sardonicznym uśmiechem podeszła to Witka.

— Wiesz, co cię czeka. — Powąchała go, niebezpiecznie zbliżyła 
się najpierw do jego szyi, a potem mokrym łapskiem dotknęła jego 
klatki. — Twojej krwi szkoda na konie. Ciebie po prostu zjemy! — 
powiedziała, dumna z siebie.

Dopiero teraz, gdy był tak blisko, mógł się jej dokładnie 
przyjrzeć. Wcale nie była piękna. Jej twarz zdawała się wisieć 
na fragmentach skóry, na ramionach i nogach przebijały kości. 
Głęboki dekolt gnił, a jej oddech cuchnął stęchlizną. Z ust 
wystawały długie, ostre kły. Ubrania zmieniły się w stare sz-
maty, a włosy zmizerniały, zostawiając kilka tylko kłaków, ledwo 
trzymających się na błyszczącej czaszce. Widok ten nie miał nic 
wspólnego z dziewczyną, którą widział nie dalej, jak godzinę 
temu. Była odrażająca. Pchnęła go dłonią i sięgnęła do  kieszeni 
po sznur. Sprawnie wiązała mu ręce, – na całe szczęście nie 
orientując się, jak złożył dłonie. Jeżeli powróz był zaczarowany, 
to i tak będzie miał chociaż trochę ruchu, a w tym przypadku 
nawet odrobina robiła różnicę. Popełniła jeszcze jeden błąd. Nie 
przeszukała kieszeni, najwyraźniej zakładając, że pistolet był jego 
jedyną bronią. Witek zyskał przewagę i doskonale zdawał sobie 
z tego sprawę. Postanowił zaryzykować i trochę ją sprowokować. 
Gdy ruszyła w kierunku Alojzego, krzyknął:

— Jeszcze tego pożałujesz, rusałko!
Przystanęła i najwyraźniej przez chwilę zastanawiała się,  

czy powinna się obrócić. Ciekawość wygrała. Stanęła z nim twarzą 
w twarz.

— Powtórz, co powiedziałeś!
Witek jednak tylko bezczelnie się uśmiechnął.
— Powtórz!
Gdy nie zastosował się do jej polecenia, uderzyła go otwartą 

dłonią w policzek.
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— Jak mnie nazwałeś?!
— Rusałka – odpowiedział milicjant.
— Nie jestem żadną tępą rusałką — wycedziła każde słowo. — 

Czy wyglądam ci na dzierlatkę?
Zaprzeczył ruchem głowy.
— To czym jesteś, potworze?
Witek postanowił wciągnąć ją w rozmowę na tyle długo,  

by mógł się oswobodzić z pęt.
— Już lepiej — roześmiała się maszkara — Jestem kozytką.
— To faktycznie bardziej pasuje, przebrzydła starucho! – 

Mężczyzna znał je z opowieści matki. Kozytki mieszkały w Bugu 
i porywały młodych chłopaków. Przepadali na wieki w  rzecznej 
toni. Nigdy nieodnalezieni, opłakiwani całymi latami przez 
swoje rodziny. Milicjanci z różnych epok zrzucali winę na 
 samobójstwa i kąpiele zakrapiane alkoholem. Za to szeptuchy 
od dekad zastanawiały się, co sprawiało, że kawalerowie dawali 
się im zwieść. Teraz Witek poznał już ich sztuczki. Zaskoczony 
był, bo w opowieściach matki nie pojawiały się porwania koni.  
Cała  sytuacja w przeciwieństwie do bajek przerażała go, starał się 
jednak nie tracić zimnej krwi.

Przekręciła głowę i przyjrzała mu się dokładniej.
— Nie wiesz, co mówisz. To przez takich jak ty i ten tutaj – 

wskazała ręką na Alojzego — za życia przeszłam przez piekło. 
Myślisz, że zawsze taka byłam? Przeklęta? Zła? Nie, wprost 
 przeciwnie. To wy, mężczyźni mnie taką stworzyliście — ostatnie 
słowa wypowiedziała złowieszczo.

Wściekła, odwróciła głowę. Witek widział jak ciężko dyszy 
i próbuje powstrzymać emocje. Milicjant dostrzegł, że coś gryzie 
maszkarę. Na pozornie zimnej twarzy, rozgrywał się  prawdziwy 
konflikt. Usta wykrzywiały się pod naporem najwyraźniej 
nieciekawych myśli. Cierpiała – nie miał co do tego wątpliwości. 
Nerwowo chodziła wzdłuż brzegu, jakby potrzebowała ułożyć 
sobie w głowie, co ma powiedzieć. Po kilku, dłuższych minutach 
podeszła do niego i patrząc mu głęboko w oczy, rozpoczęła swoją 
przerażającą historię.

— Urodziłam się biedna, rodzice mieli nas całkiem sporo.  
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Nigdy na nic nie starczało, do roboty szliśmy, jak tylko nauczyliśmy 
się porządnie stawiać kroki. Matka zmarła młodo, ojciec nigdy 
o nas specjalnie nie dbał. Wolał gorzałę. Natura poskąpiła mi 
urody, wiedziałam, że żaden kawaler się na mnie nie skusi. 
Z czasem rodzeństwo się ode mnie odwróciło,założyli własne 
rodziny. Od roboty i zmartwień wyrósł mi garb. Ręce i nogi 
miałam powykręcane, zasypiałam każdej nocy w ogromnym bólu, 
marząc, by ten koszmar, wreszcie się skończył — snuła swoją 
historię. W tym samym czasie Witek manewrował dłońmi tak, by 
chwycić schowany w kieszeni nóż. – We wsi wyśmiewali mnie, 
czasem kopali, czasem robili psoty. To życie... – to był jeden  wielki 
ból. Na stare lata dorobiłam się konia. — Zamyśliła się. — Nie  
konia, wychudzonej szkapy. Tak samo porzuconej przez opatrzność 
jak ja. Co dostałam jeść, dzieliłam z nią. Opowiadałam jej o swoich 
smutkach, to była jedyna istota na tym padole, która mnie  szczerze 
kochała. Któregoś wieczora poszłam nad rzekę, by przemyć 
twarz i dać klaczy się napić. Nie słyszałam żadnych kroków, 
grupa chłystków zaskoczyła mnie i podstępnie wsadzili mi głowę 
do wody. Nie miałam żadnych szans, było ich zbyt wielu, zbyt  
silnych. Uznali to za świetny żart, na tyle dobry, że był 
wart  kilkukrotnego powtórzenia. Gdy zaczęłam się dusić,  
przestraszyli się i uciekli, zabierając przy tym szkapę. I wtedy 
zobaczyłam mojego wybawiciela, pana tych włości, Leszego. 
Zaczęłam błagać go o litość i ratunek. Zgodził się. Powiedział  
tylko, że od tej pory mam jedno zadanie – mścić się na tych,  
którzy mnie skrzywdzili. Swoim leśnym tchnieniem odrodził 
mnie. Zamieszkałam w Bugu, poznałam moje siostry. Nauczyły 
mnie wszystkiego, nawet tej przemiany w ślicznotkę – jej twarz 
na chwilę znowu stała się piękna. Była niebezpiecznie blisko  
Wincentego.

— Co zmienia fakt, że poznałem Twoją historię? Twoje 
nieszczęście? — zapytał, choć nie był do końca przekonany, czy 
ludzie mogliby zadośćuczynić jej krzywdy. Gdzieś na dnie serca 
rozumiał motywy kozytki. Wiecznie odrzucana, skrzywdzona 
przez całą społeczność, na swój sposób było mu jej szkoda.  
Jednak wewnętrzny głos milicjanta go otrzeźwił. — To cię nie  
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usprawiedliwia. tobie odebrali życie, ty odebrałaś ich setki...
Odsunęła się od niego niczym oparzona. Na szczęście nie 

zauważyła, że jego dłonie były już całkowicie oswobodzone.
— Nie wiesz, co mówisz... Nie rozumiesz idioto, że zostaniesz 

moją kolejną ofiarą?
— Nie obchodzi mnie to – powiedział pewnym głosem. —  

To i tak ci nie przyniesie ulgi, maszkaro. Zbrodnia nigdy zbrodni 
nie wyrówna.

— Za życie, płaci się życiem — odpowiedziała, cedząc 
każde słowo.

Nastała cisza. Witek zastanawiał się, czy to dobry moment 
na atak. Napięcie sięgało zenitu. Wtem kozytka uśmiechnęła 
się złowrogo. Wskazała ręką na horyzont, na którym pojawiła 
się Halina trzymająca za rękę małą Beatkę. Zarówno kobieta,  
jak i dziewczynka nie zdawały się dostrzegać czyhającego na 
nie niebezpieczeństwa. Jakby całe dziejące się zło, zakryte 
było  czarami demonicy. Bezbronne zmierzały prosto w samo  
centrum masakry.

— Kogo poświęcisz cwaniaku? Siostrę czy córkę? — roześmiała 
się w głos — Co myślałeś, że nie wiem, kim jesteś?

Witek zachował jednak zimną krew i nie dawał się 
sprowokować. Kreatura ciągnęła swoje rozważania.

— No, kogo poświęcisz? Tego patałacha – wskazała ręką 
na przerażonego Alojzego — a może krew z twojej krwi? Swoją 
córeczkę? Nie zapominajmy też o niej — twojej siostrze. Jak jej 
było na imię? — Udawała, że się zastanawia — Halina! Poświęcisz 
młodą żonę swego przyjaciela? Matkę twojej siostrzenicy? Kogo 
poświęcisz? – naciskała.

Nie miał pojęcia, skąd ich znała, ale wiedział, że czas  
tę zabawę zakończyć.

— Wybór pada na ciebie, maszkaro! Pora wracać, skąd 
przyszłaś! To twój bilet do samego piekła!

Szybkim ruchem doskoczył do niej. Mocnym ramieniem 
chwycił w pół, tak, że kozytka nie mogła się ruszyć. Zanim 
uświadomiła sobie, co tak naprawdę się dzieje, Wincenty przyłożył 
do jej piersi nóż. Zmora aż zaskrzeczała.
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— To czyste srebro! Pali! –wysyczała — Oszczędź mnie, a dam 
Ci wszystko, czego pragniesz — zaczęła błagać.

— Niech powstanie Bóg, i rozproszą się Jego wrogowie, i niech 
pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak 
dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa 
przy ogniu!1 – wyrecytował pewnie, choć nie wiedział do końca, 
czemu akurat te słowa przyszły mu do głowy. Nie odmawiał tej 
modlitwy od dziecka. Szybkim ruchem przebił przegnite serce 
kobiety. Przez chwilę wiła się jak oparzona, Wincenty jednak i to 
wytrzymał, mimo strachu, mimo bólu. Gdy odeszła, zostały po niej 
tylko stare łachmany.

Mężczyzna upadł na kolana, jednocześnie szybko spojrzał 
w dal, Halina z Beatką będą tu lada moment. Tymczasem 
Alojzy samodzielnie się uwolnił. Był już całkowicie trzeźwy 
i w ogromnym szoku. Zaczął nerwowo dziękować  milicjantowi. 
Mimo wszystko Sierżant chciał mu przyłożyć. Zamiast tego 
wykorzystał resztki sił, by podbiec do konia. Siwek zniósł to chyba 
najlepiej z nich wszystkich.

— Witek! Witek, ta zmora… Co to było? — zaczął nerwowo 
wypytywać Zduniak — Co tu się do cholery stało?

Maćkowiak wiedział, że ma tylko jedną szansę rozegrać 
to po swojemu. Musiał wrócić do swojej roli i użyć karty  
milicjanta.

— Jaka zmora, obywatelu? — spytał z pełnym przekonaniem, 
a po chwili ostrzej dodał. — Żeście się tu popili nieroby! I konie 
żeście pokradli! Fiedorczuk z koniem w rzece się utopił!

— O Jezu, tylko nie to – zaczął rozpaczać Alojzy, na jego twarzy 
pojawiały się łzy.

— Idzie tu Halina, to od niej wszystko zależy. Albo cię 
zgłosi na milicję, albo nie! Ja tu jestem prywatnie – dodał nieco 
łagodniej. Znał siostrę i wiedział, że podobnie jak on, wyjdzie 
z założenia, iż Alojzy swoją karę już poniósł.

— Ale ta zmora... – ta dziewczyna...— wyjęczał Zduniak.
— Zamknij się! Nikogo tu nie było, tylko wy dwaj. To był 

nieszczęśliwy wypadek. Co wam odjebało, nie wiem i nie chcę 
1 Modlitwa Niech powstanie Bóg, dostępna na stronie Parwosłanego Bractwa Spasa: 
https://bractvospasa.wordpress.com/2016/09/03/1157/ 
(dostęp 23.10.2022)
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wiedzieć. Żadnej dziewuchy tu nie widziałem, ale Ciebie pijanego 
w sztok to i owszem.

— To skąd wiesz, że Stefan... – Nie mógł tego wypowiedzieć.
— Stąd — wskazał na ślady prowadzące do rzeki — stąd wiem. 

A ta cała dziewczyna, to wasze alkoholowe omamy, obywatelu.
Zduniak próbował coś jeszcze powiedzieć przez łzy,  

ale Wincenty mu przerwał.
— Słuchaj... Alojzy... Skup się! — milicjant podniósł głos —  

Za moment będzie tu Halina – kojarzysz ją?
Chłopak pokiwał głową.
— Przyjdzie tu z moją córką. Nie daruję ci, jeżeli mi 

przestraszysz dziecko, rozumiesz? Nie chcę słyszeć o żadnej 
„zmorze” – czy innym potworze. Ona ma trzy lata, ma się nie bać.

Alojzy przytaknął.
— To były tylko twoje zwidy. Piłeś na umór, dziwię się,  

że w ogóle żyjesz z taką ilością promili we krwi.
Halina nieświadoma zaistniałych przed 

chwilą wydarzeń powoli zbliżała się do brata 
i siedzącego na ziemi mężczyzny. Zobaczyła swojego siwka.

— Beatko, popatrz, to nasz konik — powiedziała łagodnie.
Dziewczynka ucieszyła się.
— Ta-ta.
— Tak, tata też tam jest.
Nie ma tylko drugiego konia – zasmuciła się. – Może Gniadosz 

gdzieś uciekł? Dobrze, że chociaż jeden wrócił, to będzie duża  
pomoc dla Antka.

Dziewczynka puściła jej rękę i nieporadnie podbiegła do ojca. 
Ten rozłożył szeroko ramiona, tak, by przytulić małą.

— Ta-ta! Ta-ta! — wykrzyknęła radośnie.
— Witek! Co tu się stało? Gdzie Gniadosz?
— To nie rozmowa na teraz, wskazał głową na Beatkę. — 

Malutka, gdzie jest auto taty?— spytał córeczkę.
Dziewczynka wskazała ręką w dal.
— Idź w tamtym kierunku, zaraz cię dogonię. — Auto stało na 

tyle blisko, by dziewczynka ciągle pozostawała w zasięgu wzroku.
— Witek — pociągnęła go za rękę Halina — co tu się stało?
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Milicjant nachylił się w jej kierunku i zaczął szeptać tak,  
by idąca przed nim dziewczynka nie usłyszała za wiele.

— Opowiem ci dokładnie w domu. Ogólnie rzecz biorąc,  
spili się w Sarnakach, wpadli na genialny pomysł, by was okraść.  
Po wszystkim postanowili wrócić na zabawę, a gdy przejeżdżali 
przez most konie się spłoszyły i ich poniosły. Fiedorczuk nie 
zapanował nad rumakiem i ten poniósł go do rzeki. On i zwierzę 
utopili się. Obawiam się, że rodzinie trudno będzie znaleźć ciało. 
Pojadę do Mielnika, żeby zgłosić zaginięcie...

— Chce ci się? — spytała siostra.
— Nie, ale muszę to zrobić. — odparł krótko. — Wezmę ze sobą 

Beatkę, a ty odprowadź konia.
— A co z młodym Zduniakiem?
— No chyba zna drogę do domu. — Spojrzał na niego. —  

Na nogach też się całkiem nieźle trzyma.
— Nie o to mi chodziło – westchnęła – Jego też zgłosisz?
— Nie, to twoja decyzja...
— A ty co radzisz?
— Jako milicjant zgłoś, może uda ci się odzyskać pieniądze 

za konia...
— A jako brat?
— A jako brat, nie podawaj go.
Halina była wyraźnie zaskoczona. To nie było w stylu Witka.
— Ma już swoją karę, którą pewnie będzie nosił ze sobą do 

końca życia. Jego najlepszy przyjaciel właśnie się utopił w trakcie 
wspólnej libacji. Pieniądze może odzyskasz, może nie. Na  pewno 
stracisz nerwy i czas. Wierz mi, sądy to żadna przyjemność. 
A  zdaje mi się, że Zduniak się wreszcie ogarnie i skończy z gorzałą.

— Co ja mogę zrobić, masz rację, ale konia żal. To dobry koń 
był, roboczy. Bez niego będzie nam ciężej.

Mężczyzna nie mógł wyrzucić z głowy wykrzywionej twarzy 
kreatury. Podejrzewał, że widok rumaka znikającego w odmętach 
Buga będzie go prześladował do grobowej deski. Podobnie  prawda 
o tym, jak zginął Fiedorczuk.

— Spróbuj się dogadać ze Zduniakiem polubownie, może wam 
pomoże przy robocie albo zarobi, żeby oddać wam za konia.
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Wincenty odprowadził Halinę jeszcze kawałek.
— Wpadniesz na kolację?
— A mam wyjście?
— Nie, bohaterze. — Uśmiechnęła się delikatnie.
Wziął Beatkę do samochodu i podjechali do Mielnika, 

zgłosił zaginięcie Fiedorczuka. Było mu go mimo wszystko żal.  
Pod powiekami ciągle miał tragiczną śmierć Stefana. Wiedział też,  
że milicja nigdy nie znajdzie jego ciała. Rodzina jednak zasługiwała 
na pogrzeb i opłakanie. Starał się za dużo o tym wszystkim nie myśleć. 
To było zdecydowanie poza zasięgiem jego rozumu. Miał mieszane 
uczucia co do Zduniaka. Przez jeden głupi błąd stracił przyjaciela 
i został obarczony tym ciężarem na całe życie. Z drugiej strony czy 
on sam był na tyle święty, żeby mógł go oceniać? Lubił wypić, lubił 
adrenalinę, przed ślubem uganiał się za ładnymi  dziewczynami 
i często psocił z Antkiem. Może zmora miała rację i łączyło go 
ze Zduniakiem więcej niż przypuszczał? Co do kozytki, czuł,  
że spotkał ją zasłużony koniec. Tylko co z resztą jej sióstr? Kim był 
Leszy? Może powinien poprowadzić śledztwo... Po chwili zganił się 
w myślach przecież wyśmialiby go na komisariacie.

Musiał doprowadzić się do ładu. Beatka na pewno nie 
rozumiała co się z nim dzieje, ale Irena od razu wyczuje, że coś 
nie gra. Nie chciał jej tym wszystkim obarczać. Żona ciągle miała 
pozostać tą delikatną, niewinną, kochaną kobietką.

Zjadł kolację z Haliną i Antkiem. Ze szwagrem oprócz 
relacji rodzinnych łączyła, go wieloletnia przyjaźń. Czasem 
dogryzał siostrze, że gdyby nie on nigdy, nie zeszliby się się 
z mężem. To jednak nie była do końca prawda, Witek bowiem  
dobrze wiedział, że tę dwójkę łączy szczere, głębokie uczucie.

Pogadali, trochę się odprężył. To był naprawdę długi dzień, 
było już późno i miał się już zbierać, kiedy przypomniał sobie 
o nożu. Podszedł do sieni Katarzyny. Siedziała na łóżku, ręce miała 
złożone na biodrach. Gdyby jej nie znał, pomyślałby, że wygląda 
jak dobrotliwa babuszka z bajek. W przeciwieństwie do wielu  
ludzi matka była dla niego zupełnie nieczytelna.  
Jej samotna i nieco dziwaczna natura nie 
przysposabiały przyjaciół. Można było odnieść 
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wrażenie, że niektórzy miejscowi wręcz się jej boją.  
Poza Batiuszką – księdzem z drohiczyńskiej cerkwi, który patrzył 
na nią w inny, niezrozumiały dla Witka sposób. Jedyne uroczystości 
na których pojawiała się, to były panichidy. Jakby żywiła jakąś 
chorą fascynację śmiercią i związanymi z nią obrzędami.  
Tal wolała raczej spędzać czas samotnie, daleko od wszystkich. 
Często bez wyraźnego celu przepadała na całe wieczory, co jego 
ojciec przyjmował z dużym zrozumieniem. W przeciwieństwie 
do Witka, który jako dziecko potrzebował uwagi. Matka jednak 
pozostawała niewzruszona. Najwięcej serca okazywała swojej  
ulubienicy Halinie. Z wiekiem Katarzyna stawała się coraz 
bardziej odległa i dzika. Choć łaskawie pojawiała się w ważnych 
dla niego momentach, nigdy nie zagrzewała miejsca na długo. 
Czasem nawet zastanawiał się czy nie prowadzi drugiego życia, ale 
jakie sekrety mogła skrywać kobieta, która nigdy nie przekroczyła 
granic województwa?

— Przeszkadzam? — spytał
— Tak, ale czy to sprawi, że sobie pójdziesz? Pewnie nie.
Skrzywił się. Normalnie by wyszedł, ale chciał jej oddać ten 

przeklęty nóż.
— Spokojnie, chcę ci tylko coś oddać i już sobie idę. Podał 

jej zawiniątko.
— Co to? — Spojrzała na niego zdziwiona.
— Dałaś mi dzisiaj rano.
— Witek, czy ty siebie słyszysz? Po co miałabym ci dawać nóż? 

I to jeszcze taki duży? Czy ja wyglądam na rzeźnika?
Poddał się. Po całym dniu nie miał siły się z nią wykłócać.
— Dobra, zostaw to. Pewnie się pomyliłem. – Zabrał nóż  

z powrotem i schował go do kieszeni. – Wracam do Łap.
Beatka siedziała już w samochodzie gotowa do drogi. Halina 

spakowała mu miód i trochę warzyw.
— Chociaż tak mogę ci się odwdzięczyć.
— Przecież wiesz, że nie musisz. – Uścisnął siostrę.
— Nie muszę, ale chcę.
Antek podał mu rękę.
— Witek nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili.
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Cieszył się na powrót do Łap. Może tam będzie mu łatwiej 
o wszystkim zapomnieć. Matka stała na ganku i łaskawie 
mu pomachała. Wciąż nie rozumiał, zdawało mu się, że ona 
o wszystkim od początku wiedziała. Tylko dlaczego teraz 
udawała, że niczego nie rozumie? Ruszył w drogę, było już późno 
i ciemno, Irena na pewno stęskniła się za nimi. Nie miał czasu na 
dalsze przemyślenia.

***

Wchodząc do domu Halina minęła Katarzynę bez słowa, 
pocałowała ją tylko w policzek. Antek lekko uścisnął teściową 
na dobranoc. Kobieta stała jeszcze dłuższą chwilę w drzwiach, 
przeczesując dłonią siwe włosy wsłuchując się uważnie w dźwięki 
nadchodzącej nocy.

— On jeszcze nie wie, ale będzie godnym następcą. Ostrze 
wybrało. – szepnęła z wyraźną ulgą. Witek na pewno sobie porad-
zi. Tak jak mówiła, odzyskał konia, choćby jednego. Rozprawił się 
z kozytką, z innymi też da sobie radę. Prawdziwym wyzwaniem 
będzie dorwanie Leszego, ale to wszystko jeszcze przed nim.  
Katarzyna nigdy z nim nie wygrała, ale Witek ma duże szanse 
na zwycięstwo. Ta myśl ją ukoiła. W końcu, po tylu latach walki 
mogła udać się na zasłużony odpoczynek.
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Nie zaczęło się od chrobotania – chrobot przyszedł z czasem 
– a od zwykłego cykania. Dźwięku niby zegarka z czasów, kiedy 
mechanizm jeszcze się nakręcało, reliktu czasów zapomnianych, 
albo kornika, który wgryzł się w stare deski i zadomowił w nich 
na dobre.

Dzień czy dwa szukał, skąd dobiega ten dźwięk i co go 
 powoduje. Sprawdził szuflady biurka, które stało najbliżej źródła 
odgłosu, przekonany, że coś tam zostawił i zapomniał. Sprzęt, 
urządzenie, które uruchomiło się samo, pamiątkę, o której 
zapomniał. Nie znalazł nic.

Nasłuchiwał więc, aż niemal upewnił się, że cokolwiek to jest, 
znajduje się w ścianie. Gdzieś pomiędzy przestrzenią, w której 
mieszkał, żył, spał i pracował, a otwartym obszarem wypełnionym 
budynkami, ludźmi, zwierzętami i powietrzem pachnącym 
życiem Siedlec. „Tu” był on – świeżo po kolacji i prysznicu, jeszcze 
przed wieczornym seansem filmu, po którym lepiej zaśnie; „tam” 
– cały świat, oddzielony murem ściany. I w tej ścianie coś było.  
Coś cykało, coś drapało.

Potem to „coś” zaczęło chrobotać, jakby na złość potęgując 
odgłosy, które dotąd jawiły się jedynie jako uciążliwy pogłos 
gdzieś w tle. Wiedział już, że to nie kornik. Dopóki jednak nie 
przekonał się, że dźwięk nie dobiega ani ze ściany, ani z podłogi, 
ani nawet z żadnego znanego mu i nauce kierunku, był pewien,  
że do budynku dostał się jakiś gryzoń – mysz, a kto wie, 
może  szczur.

Potem nie był pewien już niczego.
A jeszcze później po prostu żałował, że na chrobotaniu się nie 

skończyło. Ale wtedy na żałowanie nie było już czasu.

***

Opowiadanie grozy

Michał P. Lipka
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Siedlecka Brzeska zawsze wydawała się witać ludzi rozległą 
pustką. Kiedy tu bywał, a bywał często, miał wrażenie, że wiejący 
tędy wiatr gna gdzieś od zamiejskich terenów, niosąc wycie  
otwartej przestrzeni. I czuł, jakby wszystkie wyrastające przy 
szosie budynki były jedynie fasadami, makietami maskującymi 
alienację i niczym więcej.

Tak było w czasach, w których żył, i tak było teraz,  
gdy postawił swoje nogi w XXI wieku, tyle lat wstecz. Kiedy robił 
to po raz pierwszy, nie mógł uwierzyć, że chłonie powietrze 
przesycone zapachami sprzed pokoleń, wypełnione oddechami 
ludzi, którzy z jego perspektywy nie tylko już nie żyli, ale  obrócili 
się w proch. Że oczy patrzą na rzeczy, które już nie istniały, 
a piasek, chrzęszczący pod podeszwami, jest może i piaskiem 
sprzed milionów lat, ale młodszym od tego, po którym on stąpał 
w swoich czasach.

Teraz było… Po prostu było. A wszystko, co znajdowało się 
wokół, przede wszystkim wydawało się mniejsze: mniejsze  
budynki, ludzie też jacyś niżsi, mniej samochodów, samych 
ludzi też mniej. Im bardziej cofał się w czasie, tym bardziej 
 wszystko to się kurczyło, jak średnia długość życia. Smutno 
patrzeć na  wszystkie osoby, które odejdą w kwiecie wieku, ale  
i do tego przywykł.

Ruszył powoli przed siebie, spoglądając na budynki, które 
w jego czasach dawno już zburzono. Zobaczył przychodnię, sklep 
Topaz i przeszedł na drugą stronę. Tam, gdzie teraz znajdował się 
Media Markt, on od zawsze widywał tylko pola i sady. A w  oddali 
– ciemne kreski ścian lasów. Podlasie – najczystsze tereny  
Polski. Siedlce i okolice uczyniły z tego atrakcję turystyczną,  
jednak większe znaczenie ma, że stało się to podstawą 
ich  gospodarki.

Gospodarstwa agroturystyczne proponowały ofertę  
parodniowego wynajmu. Samemu trzeba było zrywać war-
zywa z działki, owoce z drzewa i podbiera jaja od kur  
karmionych jedynie naturalnymi produktami.  Wszystko, 
co tu uprawiano, miało certyfikat bio-eko tradycja.  
Jeśli używano nawozu, był nim jedyne roślinny kompost 
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użyźniający glebę. Jeżeli siano ziarno – miało ono certyfikat 
tradycyjnego pochodzenia z co najmniej trzydziestoma latami 
spełniania standardów.

Jadło się tutaj chleb pieczony z mąki, którą samemu można 
było tradycyjnie zmielić. Jeśli na śniadanie był twaróg, pochodził 
z mleka od krów pasących się na ekologicznie czystych polach. 
Kiedy na talerz trafiało mięso, było to mięso od świń albo cieląt 
dziko biegających po terenach leśnych należących do spółki.

Siedlce, które znał, były Siedlcami zielonymi, tak jak całe 
 Podlasie. Od Węgrowa, miasta z lustrem Twardowskiego, które  
turystycznymi atrakcjami związanymi z dawnym magiem 
stało, po Białą Podlaską, gdzie królowały parki i zieleń stricte 
 wypoczynkowa. Czasy, kiedy wycinano drzewa, aby budować  
galerie  handlowe, czasy, kiedy reglowano rzeki, aż ich życie  
umierało, jak przed laty umarł  Liwiec zabity przez fabrykę 
zbudowaną na terenach zalewowych, minęły bezpowrotnie.

Miały minąć bezpowrotnie.
Wreszcie był tutaj, w przeszłości, gdzie Liwiec wciąż płynął 

– ledwie, bo ledwie, ale jednak – a dookoła ulicy Brzeskiej wciąż 
stało więcej budynków niż drzew. Kiedy o tym wszystkim nikt 
jeszcze nie marzył. I zieleni brakowało mu najbardziej.

Ale nie był tutaj ani po to, by podziwiać widoki, ani po to, żeby 
punktować różnice. Wypominać coś, czego wypominać nawet nie 
mógł. Był tu po to, żeby pisać, zbierać materiały do nowego  tekstu. 
Szukać inspiracji do czegoś, co nawet nie miało jeszcze choćby  
cienia zarysu, chyba że za takowy uznać założenie  stworzenia 
czegoś niepokojącego. Kliknął więc parokrotnie razy w urządzenie, 
które imitowało XXI-wieczny smartfon, rozejrzał się jeszcze 
chwilę po okolicy i ruszył dalej.

***

W jego czasach nadal pisało się science fiction o podboju 
kosmosu i zdobywaniu gwiazd. O gigantycznych pierścieniach 
otaczających planety, sferach Dysona, których nigdy nikomu nie 
udało się zbudować, odkrywaniu nowych światów,  kosmicznych 
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wojnach i równie kosmicznych rasach. A on, choć miał się  
za fantastę i całą swoją twórczość oparł na wytworach wyobraźni, 
nie cierpiał pisać fantastyki naukowej. Bo co miał opowiadać w jej 
ramach? Kiedy czytał teksty kolegów po fachu, zaczynające się od 
słów „było to w wieku XXX, kiedy ludzkość wspięła się na wyżyny 
technologicznych możliwości, jakich nie znała dotąd”, chciało mu 
się śmiać. Czuł takie zażenowanie, jakby oczami chłonął własne 
wypociny wystukane na wirtualnej klawiaturze – ach, cóż to 
był za zawodny sprzęt! – kiedy miał kilkanaście lat i serwował 
czytelnikom, których wtedy nie było, kwieciste opisy. Te oczy 
zachodziły mu łzami wstydu. Nie cierpiał określania przyszłości, 
zredukowanej do dwóch, czasem trzech, jeżeli pisarza poniosła 
wyobraźnia, rzymskich cyfr, więc sam nigdy ich nie używał. 
I nie pisał science fiction. To zawsze się sprzedawało, podobnie 
jak wszystkie thrillery i kryminały, ale uważał, że gatunek ten – 
wszystkie te gatunki – jest tak wyeksploatowany i wtórny, że nie 
warto się go chwytać.

Pisał więc horrory. Nie znosił SF, ale nurzał się w fantastyce 
nie do końca sprecyzowanej, bawiącej się retrostylistyką, bo to 
też było zawsze modne . Ludzie uwielbiali dreszczowce osadzone 
w realiach XXI wieku, kochali sięgać po książki wspominające 
szarość PRL-u, chociaż powoli zatracili pojęcie, czym PRL tak 
właściwie był. Chcieli horrorów, których tłem byłaby druga  
wojna światowa i niepewna izolacja czasów wszystkich pandemii, 
zbierających pokłosie w kolejnych dekadach.

Osadzał to wszystko w realiach miasta, w którym się urodził, 
wychował, a potem wrócił – tutaj czuł się najlepiej, chociaż wcale 
nie było najpiękniejsze. Nazywali go lokalnym patriotą, chwalili 
za zaangażowanie, sukcesywne promowanie miasta, a on tworzył 
po prostu o tym, co dobrze znał, w czym dobrze się czuł i co 
pozwalało mu budować przekonujące tło.

Budować chciał też przekonujące realia czasów, przedstawiać 
miejsca i przeobrażenia, jakim uległy, słuchać ludzi i sposobów, 
w jakie się wyrażali. Chociaż najczęściej właściwie nie wyrażali 
się wcale tak dziwnie – po prostu używali mniej słów, które znał, 
a pewne rzeczy nazywali inaczej, jednak reszta zmieniła się 
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nieznacznie. Ale i tak wolał w czasie swoich przeskoków milczeć. 
Zresztą nie potrzebował mówić. Był pisarzem i, jak każdy pisarz, 
wolał opowiadać za pomocą słowa pisanego niż mowy.

Zastanowił się, czy nie napisać tekstu o Brzeskiej. Jakiejś 
 prostej historii, horroru, gdzie parę osób przyjeżdża do Siedlec  
na zakupy, bo wiedział, że w tamtych czasach tak się robiło. 
Trafiają tutaj, może do Media Markt, a może do innego sklepu 
– musiałby się rozejrzeć, sprawdzić – by po wyjściu odkryć,  
że coś jest nie tak. Że noc zapadła zbyt szybko, że budynków ubyło, 
a okolica się wyludniła. Zniknął sklep, zniknęli ludzie. Pustą 
szosą pędził tylko wiatr, zimny, ostry, niosący ze sobą pył i śnieg.  
I jakąś taką skargę. A może przestrogę?

Wystukał na smartfonie kilka początkowych zdań.

Węgrowa nie opuścili wczesnym rankiem. Kiedy autobus 
mijał wielki kamień – mogiłę powstańców – słońce stało już 
wysoko na niebie. Tyle że o tej porze roku żadne słońce nie  wydaje 
się w  zenicie, żadne światło nie wydaje się światłem południa.  
Wszystko wydaje się przefiltrowane, przeciśnięte przez gazę, 
stłamszone,  ograniczone, odarte z tego, czym być powinno.

Wszystko, tylko nie wiatr.

Nie, coś mu tu nie pasowało. W tym wszystkim brakowało 
czegoś, co naprawdę by porwało, wywołało w nim samym jakieś 
uczucia. Skoro zaś wywoływałoby w nim, w człowieku, który wie, 
do czego to prowadzi i dokąd zmierza, musiałoby też wywołać 
i w odbiorcy, ale to nie było to. Jeszcze nie.

Zostawił więc ulicę Brzeską, miejsce, które lubił przez 
 wszystkie skojarzenia, jakie w nim wywoływało, i ruszył w stronę 
centrum miasta i większego tłoku panującego na ulicach.

***

Zanim cykanie przeszło w chrobot, na przemian to milkło,  
to wracało. A wracało, kiedy już miał nadzieję, że zniknęło  
na dobre. Za każdym razem. Przestał więc mieć nadzieję, bo było 



106

Opowiadanie grozy

w tym odgłosie coś niepokojącego, coś, co drażniło nerwy wzdłuż 
jego kręgosłupa, ale dźwięki nie zniknęły. Przybrały jeszcze na 
sile, jakby na złość wszystkim oczekiwaniom.

A potem po prostu ucichły zupełnie, jak cichną owady 
i płazy tuż przed nawałnicą, kiedy niebo staje się niemal czarne, 
a światło barwą przypomina twarz trupa. Wtedy cichnie też 
wiatr, liście drzew przestają szeleścić, gałęzie już się nie uginają, 
trawa postawiona na baczność nawet nie drgnie. Potem zaczyna 
się szaleństwo.

I zaczęło się. W jednej chwili leżał na łóżku i oddawał się  
lekturze. Zawsze myślał, że w takiej chwili zapamiętałby co 
czytał, że okładka wypaliłaby mu się gdzieś na siatkówce, a tytuł 
 zawsze już płonąłby wielkimi literami w jego głowie, posiłkowany 
 szokiem i urazem, ale nie. Nie zapamiętał nic poza tym,  
że w  jednej chwili zaczytywał się w książce w pełnym blasku gór-
nego światła, ciepłego i przyjaznego, czując na sobie podmuchy 
powietrza wpadającego przez okno, a w drugiej walczył o oddech, 
ciśnięty na ścianę z siłą, jakby wypadł z okna pierwszego piętra 
i uderzył klatką piersiową o beton chodnika.

Ból nie był wielki. Większe było zaskoczenie, a strach, który 
przyszedł zaraz potem, zdominował także to uczucie. Miał jed-
nak wrażenie, że wszystkie wnętrzności na chwilę przemieściły 
się, zetknęły ze sobą, naciągnęły wszystkie wewnętrzne spoiwa 
łączące je z całą resztą. Przez moment jego serce nie pracowało 
jak należy, płuca nie łapały powietrza i tylko coś wewnątrz niego 
dygotało i szarpało się.

Chciał krzyknąć, ale nie był w stanie. Krzyczeli bohaterowie 
horrorów, on mógł co najwyżej jęknąć. Od gwałtownie zmienionej 
perspektywy zaczęło mu wirować w głowie, coś jeszcze mocniej 
szarpnęło jego wnętrznościami, wywołało mdłości, ale nim zanim 
zareagował, jakaś siła, ta sama, która przyciskała go do ściany,  
jakby nagle zmieniły się prawa fizyki i kierunek przyciągania, 
cisnęła nim o sufit, aż z jego ust wystrzeliły grudki śliny.

Nie wiedział, co się dzieje. Nie miał nawet siły zebrać  
podstawowych myśli, krztusząc się własnych oddechem. Patrzenie 
na pokój, który znał, jak własną kieszeń, spoglądanie na meble, 
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które sam kupił, półki, które osobiście zapełnił, i wystrój, o jaki 
zadbał – patrzenie na to wszystko z perspektywy sufitu było jakieś 
niewłaściwe. Jakby jego oczy rejestrowały coś, co nie miało prawa 
istnieć, tak jak jego ciało doświadczało czegoś, co po prostu nie 
mogło nikomu się przydarzyć.

I wszystko to w pełnym świetle, bez migoczących żarówek, bez 
cieni pełzających dookoła. Nie było upiornego śmiechu ani wycia, 
tylko to cykanie, chrobotanie, a potem…

Zaczął uciekać, kiedy tylko upadł na podłogę. Nie zastanawiał 
się, nie zamknął mieszkania, nic ze sobą nie zabrał. Wybiegł 
tak, jak stał, chociaż biec nie miał sił, a jego płuca ledwie 
chwytały powietrze. Potem pędził przed siebie, nie myśląc wiele,  
aż w końcu nie miał już siły na nic i w mroku nocy usiadł na ławce 
przystanku, i w końcu zaczął zastanawiać się, co teraz począć.

To, że w jego czasach podróże temporalne nie były niczym 
innym jak turystycznymi wyprawami, często dla całych rodzin, 
a nawet wycieczek szkolnych, nie oznaczało, że wyeliminowano 
takie prozaiczne czynności jak piesze poruszanie się. Naukowcy 
i sami ludzie chcieli tego od zawsze, wymyślali więc bryczki,  
rowery, samochody, samoloty, a potem urządzenia do  teleportacji, 
ale się nie udało. Pierwszy zamysł, który pozwalał przenieść 
swoisty zapis człowieka w inne miejsce i tam go odtworzyć, 
z  jednoczesnym niszczeniem oryginału, nie został nawet wcielony 
w życie. Druga i ostatnia koncepcja, na którą wpadli naukowcy, 
czyli dosłowne przeniesienie człowieka z miejsca na miejsce, 
okazała się o tyle problematyczna, że podróżujący po dotarciu 
do celu doświadczał takiego zmęczenia, jakby fizycznie przebył 
całą trasę. Z tym że dopadało go w jednej chwili. Skumulowane 
zmęczenie oraz osłabienie organizmu kosztowało życie kilku  
testerów.

Przeniesienie materii w czasie, a nie przestrzeni, było mniej 
problematyczne. Nie znał się na tym, ale napisał kiedyś tekst 
o człowieku, który cofając się w czasie, doświadczał czegoś na 
kształt odmładzania i starzenia się, aż jego organizm rozregulował 
się do tego stopnia, że podlegał tym procesom  niekontrolowanie 
także we współczesności. Tekst nie tylko się przyjął,  
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ale i spodobał. Ludzie tak jak bali się wypadków komunikacyjnych 
i lotniczych, tak samo bali się tego, co mogłoby przydarzyć się im 
w trakcie przeskoku do innej epoki. Sam się tego obawiał, ale cofał 
się do dawnych wieków, bo jednocześnie było w tym coś, co go 
pociągało. Może to ten dreszczyk emocji, który kazał mu pisać 
horrory? Kto wie.

Minął kościół, który w XXI wieku był zdecydowanie mniej 
kolorowy niż w jego czasach, minął także budynek cerkwi,  którego 
kopuły błyszczały złotem nawet w pochmurne dni i skręcił w lewo, 
aż ostatecznie dotarł do placu, będącego niczym więcej jak ruiną 
po dawnym dworcu PKS. Takie miejsce mogło być nawiedzone, 
mogło kryć swoje tajemnice. Budowla sprzed dziesiątek lat, 
przeznaczona do modernizacji, by ostatecznie skończyć po  prostu 
jako skrawek ziemi, który nawet w jego czasach pozostawał  
niezagospodarowany.

– Jeśli wiesz, w jaką uliczkę skręcić i o której porze – powiedział 
mu kiedyś kolega po fachu, jeden z tych nielicznych pisarzy, 
którym rzeczywiście udawało się żyć z pisania – możesz otworzyć 
wrota do miejsc, których nie chciałbyś widzieć.

Wtedy po raz pierwszy przeniósł się do Siedlec  dwudziestego 
pierwszego wieku, tej ery, która była tak nudna, tak nijaka i tak poz-
bawiona charakteru, że prawie nikt jej nie wybierał. Potem cofnął 
się jeszcze o parę dekad, chcąc trafić na  ciekawsze czasy, lepszy  
klimat i mniejsze możliwości techniczne. W czasach, kiedy  technika 
wręcz zrosła się z ludźmi, ograniczania w  funkcjonowaniu 
wynikającym z jej braku były dla czytelników atrakcją podsycającą 
emocje niemal w równym stopniu co  zmuszenie bohatera, by 
wstrzymywał oddech w lodowatej wodzie, podczas gdy autor snu-
je rozważania, przeciągając rozwiązanie akcji.

Poszedł wtedy na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 
ukrył się na noc w jednym z budynków i błąkał po korytarzach. 
Opanowanych przez noc, czarnych, niosących echo jego kroków, 
aż serce waliło mu w piersi z obawy, że słyszy je każdy, choć nie 
docierały do niczyich uszu. Było zimno, szyby okien pokryte  
szronem przepuszczały dziwnie pomarańczowy blask ulicznych 
latarni, a on szedł i spisywał, co tylko przyszło mu do głowy.
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Stworzył z tego historię o drzwiach, które pojawiają się tylko 
o konkretnej porze. Drzwiach prowadzących do czyśćca, gdzie 
wszyscy, którzy kiedyś uczyli się w tych murach, raz za razem 
przeżywają swoje najgorsze egzaminy, by dojrzeć do pójścia dalej. 
A jednocześnie cierpieli, tęskniąc za czasami, kiedy byli młodzi 
i mieli tylko takie zmartwienia.

Takich miejsc było wiele. Istniały w każdej szkole. W każdym 
zakładzie pracy, w którym męczyli się pracownicy. Każdy czyściec 
oparty był w końcu na tym, co za życia zajmowało człowiekowi 
najwięcej czasu i najbardziej to życie kradło.

Wtedy miał pomysły, a każda taka wyprawa była jak spacer po 
sadzie i zrywanie dojrzałych owoców z drzew zasadzonych przez 
muzę. Teraz… Teraz szedł, spacerował, zbierał opadłe jabłka 
i starał się zlokalizować wśród nich te, które wciąż nadawały się 
do spożycia. I nie szło mu to zbyt dobrze.

Minął niewielkie ruiny czegoś, co niczym kapliczka wyrastało 
z trawiastej wysepki na terenie dawnego dworca, niemal 
wrośnięte w świerk pnący się obok ku niebu. Chwilę przyglądał 
się budynkowi dawnej poczekalni, który powstał w latach 30., 
a teraz straszył wybitymi szybami okien, wyrwanymi drzwiami 
i obłażącą z kolejnych warstw tynku fasadą, po czym ustawił  
kolejny przeskok w czasie. To, co teraz udawało smartfon, 
wyznaczyło mu miejsce, z którego mógł go dokonać – bezpieczną 
lokację, gdzie nikt go nie zobaczy w momencie, gdy pojawi 
się w nowej epoce w tej konkretnej chwili docelowej. Udał się 
tam, ot parę kroków, wcisnął przycisk wyświetlony na ekranie, 
poczekał na skan lokalizacji, a potem już był w latach 90. XX 
wieku, wbity w równie workowate ubrania, jakie wtedy noszono 
– wyblakłe dżinsy i dżinsową koszulę – ale w tłumie czekających 
na  zaniedbane autobusy dzieciaków, różnobarwnie  ubranych 
nastolatków, wśród których dało się rozpoznać właściwie 
wszystkie rodzące się obecnie subkultury, nie dostrzegł nic,  
co by go zaintrygowało. Jeszcze tylko zauważył, że im wyższa data 
w kalendarzu, tym młodzież starsza z wyglądu, ale mniej dojrzała. 
Bardziej rozkrzyczana, bardziej kolorowa, nadal jednak równie 
drażniąca. Z tym, że na takie spostrzeżenia miejsce było w jego 
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twórczości, nie tu i teraz.
Przeskoczył w lata 80., lata bardziej szarych budynków i ludzi, 

którzy tak szarzy i smutni, jak zwykło się ich malować, wcale nie 
byli. Spojrzał na powiewające spódnice i sukienki, na brązowe 
spodnie i swetry w romby, na wszystkie marynarki z łatami na 
łokciach i okulary w grubych oprawach – strój jaki sam właśnie 
miał na sobie – i już wiedział, że to nie o tym chce pisać. Chociaż 
widok autobusów w kształcie ogórków, występujących chyba 
we wszystkich kolorach tęczy, sprawił, że zastanowił się – przez  
moment nawet na poważnie – czy nie stworzyć historii 
o  wampirach oblegających taką maszynę gdzieś na odludziu,  
na terenach pod Siedlcami, gdzie w tych czasach znajdowały się 
jedynie pola uprawne lokalnych rolników i lasy, ale to nadal nie 
było to.

Przeskoczył do roku 1915, w którym wylądował 
w workowatych spodniach, butach z długą cholewką i zapiętej 
marynarce, spod której wyzierała się nieszczególnie biała  
koszula. Na głowie czuł czapkę, ale nie miał pojęcia, jak ona 
wyglądała. Nie było to zresztą ważne.

Wszedł w tłum podobnie odzianych ludzi, stopy stawiając na 
ubitej nawierzchni pełnej końskich odchodów. Koni ciągnących 
wozy było tu zresztą mnóstwo. Na miejscach przyszłych  
przystanków autobusowych stały paśniki z sianem, przy których 
uwiązano zwierzęta pociągowe, a krzątający się dookoła 
ludzie rozmawiali z takim zaciąganiem, takim zaśpiewem i tak 
archaiczną mową, że choć nie było trudno mu ich zrozumieć,  
dziwnie się tego słuchało.

Rozejrzał się po okolicy, widząc, że poza blokami, które 
magicznie wyparowały, i drewnianymi budynkami, w  czasie 
zastąpionymi przez murowane i o zupełnie innej estetyce, 
niewiele się tu zmieniło. Siedziba Tygodnika Siedleckiego,  
jaką jeszcze niedawno widział po prawej stronie, zniknęła, została 
za to hala targowa, która – jak sprawdził – w XXI wieku zmieniła 
się w Brofakturę, a nad wszystkim górowała sylwetka katedry. 
Metalowe i betonowe słupy energetyczne zastąpione zostały mniej 
solidnymi, drewnianymi, już wtedy starymi i rozeschniętymi,  
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ale mającymi w sobie więcej uroku. I był tu jeszcze krzyż, wysoki 
niemal jak te słupy, otoczony niskim ogrodzeniem – i przed tym 
krzyżem przystawali kolejni, zmierzający do hali ludzie i robili 
znak krzyża.

Na tym polu też niewiele się zmieniło, bo i teraz, i w czasach, 
z których pochodził, i w każdych cywilizowanych latach do jakich 
zaglądał, a było ich sporo w jego karierze, Siedlce były nie tylko 
centrum edukacyjnym Podlasia, ale i religijnym, wyznaniowym 
sercem kraju. Miejscem, gdzie wiara i tradycja wraz z postępem 
nie ginęły, a umacniały się coraz bardziej. Sam żył w Siedlcach, 
w których nie brakowało miejsc kultu, z kolei lokalna rozgłośnia 
Radia Podlasie stała się w końcu największą rozgłośnią katolicką 
w kraju, jeśli nie w Europie.

Przeskoczył dalej, do czasów, kiedy nie było tutaj nic poza  
lasami. Wrócił nieco w przyszłość, chwilę błąkał się tu i tam,  
aż zaczął zapadać zmierzch, a wtedy jeszcze raz przeniósł się do 
roku 1915. Nie zahaczył w wiek XVIII, żeby zobaczyć zbrodnię 
Jacka, siedleckiego symbolu siłacza, którego wybuchowa  
natura pchnęła do odebrania człowiekowi życia, bo to już  
poznali w  szkole, przy omawianiu legend i dawnych podań, chociaż  
elementu samej zbrodni – ku rozczarowaniu wszystkich 
chłopaków, natura ludzka w końcu się nie zmienia – nie  
mieli okazji obejrzeć. Aż takie realia historyczne po prostu mu 
nie odpowiadały.

Ale było coś w klimacie początków XX wieku, co chciał zobaczyć 
po zmroku, najlepiej w zimowej scenerii, więc przeskoczył tam, 
w inny miesiąc, mając nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Nie gonił 
go termin… właściwie to gonił, ale nie tak, by miał się czym 
przejmować. Po prostu chciał mieć materiał, z którym mógłby 
pracować, bo nie znosił pustki. Twórczej próżni, ssącej niczym 
głód. A może nawet i od głodu gorzej.

***

Nigdy nie myślał o sobie jako szczególnie dobrym autorze.  
Nie potrafiłby postawić się nawet w pobliżu dobrych, takich 
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naprawdę dobrych, których czytał. Pisał, bo to lubił, kochał, temu 
oddawał swój czas i środki, ponieważ było częścią jego samego,  
jak oddychanie. Miał jednak nadzieję – i w tym kontekście 
lubił myśleć o sobie w taki właśnie sposób – że jest autorem 
 specyficznym. Bo nie znał innych, którzy permanentnie 
 odmawialiby nazywania swoich bohaterów, tworząc z nich  
everymanów, z którymi może i nie każdy mógł się identyfikować, 
ale przynajmniej samemu mógł jakoś nazywać, określać, dodawać 
od siebie coś więcej, skojarzyć z kimś, kogo znał, albo i nie.

Unikał też dialogów. Wiedział, co wolą czytelnicy, wiedział, 
że chcą widzieć na stronach wymiany zdań między  postaciami 
– to czyta się szybko, lekko, przyjemnie, niewymagająco.  
A on wolał introspekcje. Wolał opisy, choć nieprzesadnie  
rozbuchane, bo przecież wyobraźnia odbiorcy i jego doświadczenia 
mają – i muszą – zrobić swoje. Takie pisarstwo uprawiał, nie do 
końca rzemieślniczo, artystycznie też nie do końca. W końcu ze 
sztuki jako takiej wyżyć się nie dało. Ale nie był też kimś, kto pisze, 
żeby pisać. Jak fabryka wyrzucać z siebie konkretną ilość znaków 
dziennie. Zawsze musiał coś czuć, mieć jakiś łącznik z tym,  
co tworzył, a w tym nie mogło być nic kompulsywnego, żadna 
muza bowiem nie znosi tak niemożności wyrażenia się, kiedy tego 
potrzeba, jak i mechanicznego uderzania w klawiaturę.

To też pchało go do podróży w czasie.
Do początków XX wieku wkroczył ponownie po zapadnięciu 

zmroku. Warunek przeskoków był prosty: urządzenie 
wyznaczające ci trasę, byś nie trafił na nikogo ani tym bardziej 
nie zderzył się z budynkiem, pojazdem czy jakąkolwiek inną 
przeszkodą, ma zabezpieczenie, byś w przeszłości nie mógł 
dokonać żadnej zmiany, która wpłynęłaby na przyszłość. Przenosi 
cię w dowolny czas, ale o tej samej porze, z jakiej to robi. Można 
było wybrać miesiąc, dzień, porę roku, ale nie porę dnia.

Taki już był ten świat, że nigdy nie można było mieć  
wszystkiego.

Noc początków XX wieku była tak ciemna, jak nie bywają 
noce w jego czasach. Szczątkowe światła uliczne w postaci kilku 
latarni bardziej podkreślały mrok, niż go rozwiewały. Na niebie 
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wysiało się więcej gwiazd, niż sądził, że istnieją. Kiedy ciemności 
nie przyćmiewał blask reklam, bilbordów ani budynków pnących 
się w noc na dziesiątki pięter, przestrzeń nad głową wyglądała  
inaczej. Była czymś zupełnie innym.

Ale inne też było samo miasto. W tych czasach, kiedy 
nadchodziła noc, z ulic znikali ludzie. Nie było młodzieży pijącej 
w krzakach, nie było lokalnych pijaczków śpiących na ławkach, 
dźwięk samochodów mknących nocnymi ulicami, szum opon 
ciężkich kół i warkot silników, zniknął zupełnie. Została cisza, 
jakby Siedlce spały snem sprawiedliwego.

Szedł ulicami i uliczkami, patrzył, a jego sprzęt rejestrował 
właściwie wszystko. Całą jego podróż, każdy detal w rozdzielczości 
już od dawna nieliczonej w „k”, w zakresie 360 stopni, w 4D,  
by mógł to wszystko jeszcze raz niemal przeżyć, z zapachami, 
z odczuciami, z całym dobrodziejstwem inwentarza – jak już nikt 
nie mówił, bo mało kto pamiętał, co słowo inwentarz znaczyło.

Nagły strach zdjął go w okolicach dworca. Jakby coś szarpnęło 
się w nim, a lodowata woda spłynęła od podstawy czaszki 
w dół kręgosłupa, wywołując dreszcze, nad którymi nie potrafił 
zapanować. Obejrzał się za siebie, chociaż czuł, że nie  powinien 
tego robić, ale nie dostrzegł nic. Wyjedzone paśniki (matko,  
kto jeszcze wie, co to były paśniki – niemal parsknął na myśl 
o tym, jakie rzeczy potrafią przyjść człowiekowi do głowy), słupy  
energetyczne, krzyż, budynek, niewiele ruiny, plac, posprzątany 
już… Nikt się nie czaił, nic nie przykuło jego uwagi, żaden cień nie 
drgał, nic nietypowego nie pojawiło się w polu widzenia.

Stał i patrzył. Próbował dostrzec coś kątem oka, każdym  
nerwem rejestrując najmniejsze drgania powietrza, temperaturę, 
jakby mógł odebrać w ten sposób obecność czegoś, co mogło się 
tam czaić. Ale nic. Wszystko było w jak najlepszym porządku, 
poza tymi dreszczami, zimnym lękiem zalegającym gdzieś na 
dnie żołądka i w płucach, drażniącego gdzieś w okolicy nerek 
i biegnącego wzdłuż kręgosłupa niczym prąd.

Posłuchał instynktu, jak w życiu słuchał natchnienia. Ustawił 
parametry powrotu, przemknął do wyznaczonego miejsca i po 
chwili był już w ciepłym blasku swoich czasów. W atakujących 
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go kolorach, w zapachach świata, w którym nawet smog – 
chociaż Podlasiu udało się go niemal wyeliminować – był aro-
matyzowany i redukowany. Wszystko tu pachniało sterylnością, 
pachniało bezpieczeństwem.

Pachniało domem.

***

Mógłby powiedzieć, że o tym nie myślał, ale myślał i to bardzo 
intensywnie. Odtwarzał tę chwilę w głowie, przejrzał nagranie, ale 
ono nie niosło ze sobą uczuć, więc zanurzył się we  wspomnieniach 
i zaczął to spisywać.

Że coś jest nie tak, zorientował się, kiedy patrzył w gwiazdy. 
Strach nie dopadł go wcześniej, przed tamtym momentem,  
kiedy zadarł głowę do góry i spojrzał w niebo tak czarne,  
że wszystkie ciała niebieskie wydawały się jedynie dziurami 
odsłaniającymi przed nim blask innej rzeczywistości. Wcześniej 
nie czuł nic, a potem w jednej chwili coś szarpnęło nim tak,  
jak wymioty szarpią wnętrznościami i zaczął się bać.

Kilka tysięcy znaków później odłożył sprzęt i dał oczom 
odpocząć. Piekły go, ale w końcu coś miał. Niewiele tego było, 
z tych niespełna trzech stron, które ostatecznie zapisał w chmurze 
i na dysku, jeszcze nic konkretnego nie wynikało, niemniej 
wiedział, że cokolwiek napisze, o czymkolwiek będzie traktowała 
ta historia, zacznie się właśnie od tej sceny.

Na dziś skończył pracę, poszedł więc umyć się, wyszczotkować 
zęby, spłukać z siebie cały ten miniony dzień, jakby lejąca się 
z prysznica woda miała magiczną moc oczyszczania. Wpływania 
nie tylko na ciało, ale i na umysł. Uniwersalny lek na zmęczenie, 
stres i na pamięć.

Kiedy skończył, wskoczył wreszcie do łóżka poczytać 
i zrelaksować się. Znał kolegów po fachu, którzy kiedy pisali,  
nie czytali i nie oglądali nic, by nie wpływało to na ich styl ani 
formę opowiadania historii, ale on zawsze potrafił się od tego 
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odciąć, więc dla relaksu czytał. Chociaż samo pisanie też było 
u niego odprężające, z tym że w zupełnie inny sposób.

Wtedy zaczęło się cykanie. Dziwne odgłosy dobiegające może 
ze ściany, a może gdzieś z szuflady. Z jakiegoś starego pudełka ze 
szpargałami albo regału, gdzie w papierowych reliktach książek, 
które tak lubił, mogło zadomowić się coś głodnego kartek. 
W końcu uznał, że dźwięk dochodził gdzieś z muru, jakby coś 
przegryzało zaprawę.

Następnego dnia cykanie przeszło w chrobot, jakby wcale nie 
tak drobne pazury drapały warstwy tworzyw składających się na 
ścianę, chociaż tak naprawdę dźwięk ten dobiegał już właściwie 
zewsząd. Jego strach, ten sam, który czuł w roku 1915, ożył.

A potem coś rzuciło nim o ścianę, cisnęło o sufit, przytrzymało 
chwilę, wyrywając z całego komfortu, jaki można mieć w domu 
i zaraz już biegł przed siebie, tak jak stał, bez zamykania 
 mieszkania, aż dotarł do przystanku autobusowego, świecącego 
nocą jak neon, przysiadł na ławce i…

Nie wiedział, co ma teraz zrobić. Bał się, trząsł, dygotał, czuł, 
jak jego płuca łapią powietrze równie szybko i palą przy każdym 
oddechu, jakby oddychał żarem, jak szybko bije mu serce. Czuł,  
jak drżą jego mięśnie, jakby się przetrenował. Wokół krążyli 
ludzie, otaczał go nieprzerwany monitoring, co chwila mknęły 
obłe auta, rozświetlone niczym choinki, a on czuł się, jakby był 
sam pośród dzikich zwierząt albo morderców.

Minęła go kobieta pchająca wózek z dzieckiem i jakaś para, 
dwójka nastolatków, których stroje zacierały granice między 
poszczególnymi płciami. Żadne z nich nie wyglądało, jakby 
wydarzyło się coś niezwykłego. Pójdą w swoją stronę, każde 
nieświadome tego, jaka scena rozgrywa się dookoła.

Wstał z ławki, bo w swoim stanie zaczął przyciągać  
spojrzenia ludzi, i ruszył przed siebie, nie myśląc właściwie 
dokąd. Pisał o  takich przypadkach tyle razy, że powinien wiedzieć, 
jak to wszystko odbierać, jak się zachować, co robić, a tymczasem 
nie wiedział nic. Czuł tylko wszystko to, co każdy, kiedy usłyszy 
wyrok w postaci diagnozy śmiertelnej choroby, a umysł odmawia 
współpracy i za nic nie chce skupić się na rozwiązaniu problemu.
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Mógł wrócić do domu, ale tam wcale nie było bezpieczniej. 
Może nawet tu, po skręceniu w mniej ciekawą okolicę, gdzie mijali 
go pijaczkowie w brudnych ubraniach i z butelkami o podejrzanej 
zawartości, był bezpieczniejszy, bo przynajmniej byli tu jacyś 
ludzie. W mieszkaniu, jak to w mieszkaniu – niby dzielił budynek 
z innymi lokatorami, ale tak naprawdę był sam, nawet na tych 
wiecznie pustych korytarzach, które tylko czasem rozbrzmiewały 
życiem innych osób. Najczęściej wtedy, kiedy potrzebował  
spokoju przy pisaniu.

Tu przynajmniej nie był sam. O niczym to nie świadczyło, tym 
bardziej niczego nie gwarantowało, ale wolał to. I wolał tych ludzi, 
którzy nawet gdyby coś mu się stało, wzięliby to za przywidzenie 
wywołane alkoholem.

I wolał to, bo to jedna ze stałych, jeden z tych widoków,  
jakie nie zmieniły się od wieków – jedynie łachmany alkoholików 
podlegały ewolucji mody. Podobnie zresztą miały się okoliczne 
wsie, w których wciąż spotkało się drewniane domki i podwórka 
otoczone krzywymi płotami ze sztachet. Tam ocalała tradycja.  
Niestety, w jego czasach, dla wielu tradycją wciąż było disco polo – 
dla niego jednak wiązało się to z zaprzeczeniem nie tylko tradycji, 
ale i kultury. Kulturalny atawizm w czystej formie.

– Jeśli wiesz, w jaką uliczkę skręcić i o której porze – 
usłyszał kiedyś – możesz otworzyć wrota do miejsc, których nie 
chciałbyś widzieć.

A on chyba właśnie skręcił w taką niewłaściwą uliczkę 
o niewłaściwej porze.

Nagle strach szarpnął nim tak mocno, że aż zgiął się 
w pół, jakby miał zwymiotować, i niemal zwinął się w pozycji  
embrionalnej. Jedynie resztkami woli wyprostował się, czując 
jak pokryte gęsią skórką ciało ociera się o materiał, dziwnie 
wrażliwe na każdy dotyk. Bolały go nawet wszystkie włoski na 
jego członkach, ale zmusił się do rozejrzenia dookoła.

Znów tu był. Znów powitała go ciemność, noc, a on stał 
w okolicach dawnego siedleckiego dworca, po którym nie został 
ani zabytkowy budynek, ani nawet obiecywane niegdyś bloki. 
Znajdowały się tu drzewa, coraz gęstsze krzaki, śmietniki, latarnie. 
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Spojrzał nieco w bok, w głąb, jakby coś go tam wabiło i kusiło, jak 
kusi i wabi wszystko to, na co człowiek nie chce patrzeć, a jednak 
patrzeć musi niczym na te mijane ofiary wypadków. Dostrzegł 
te ruiny.

Były niepozorne, nijakie. Ot, trochę starych kamieni, jakiejś 
zaprawy, ale żadnej podpowiedzi, czym mogły być kiedyś.  
Aż dziw, że nikt tego nie wyburzył. Ale nie, znajdowały się tu tak, 
jak istniały w latach 90., i jak za komuny, a nawet wcześniej –  
w okresie wojny i za czasów, kiedy stały tu paśniki.

I biła od nich jakaś taka aura, że jeszcze mocniej zaczął 
dygotać. Trząść się, aż przez chwilę nie był w stanie ani zrobić 
kroku, ani złapać tchu, zanim nie zachłysnął się powietrzem, 
przez co prawie zakaszlał.

Gdyby to miejsce emanowało światłem, jego promienie byłyby 
czarniejsze niż sama noc. Wiedział to, nie musiał widzieć, nie 
musiał doświadczyć – po prostu wiedział.

Nic dziwnego, że teraz włóczyli się tu tylko pijaczkowie.  
Ani że nic tutaj nie powstało, odkąd zniknął dworzec.

To musiało być to miejsce. I konkretnie ta pora, po zmierzchu, 
tuż po zakończeniu dnia, ale jeszcze przed zapadnięciem nocy.  
Moment przełomu, jak tuż przed świtem, kiedy noc jest 
 najczarniejsza, jakby chciała pokazać na co ją stać, zanim 
ustąpi świtowi.

Bo kto powiedział, że koszmar musi być związany stricte 
z północą? To było tylko określenie pory, dość umowne, skoro 
istniały chociażby zmiany czasu z zimowego na letni. Jedynie  
momenty zmierzchu i świtu naprawdę coś wyznaczały. Oddzielały 
światło dnia i pokazywanie tego, co ma być pokazane, od mroku, 
w którym czaić może się wszystko, na co człowiek patrzeć nie chce 
i czego istnienia woli nie obserwować.

Stał tam przez chwilę, niczym wrośnięty w ziemię, z nogami 
ciężkimi i słabymi, a potem wyciągnął z kieszeni sprzęt, z którym 
się nie rozstawał, i włączył odtwarzanie. Nie miał gogli, nie mógł 
więc wejść w nagranie, ale przynajmniej był w stanie zobaczyć to, 
co zaświtało mu w głowie. Coś, co musiał sprawdzić, potwierdzić, 
coś, czego musiał być pewien.
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Były tam. Najpierw ruiny, resztki kamieni złączonych 
zaprawą, które im bardziej cofał nagranie w czasie, tym mniej 
były zdewastowane. Ale ile lat by nie upłynęło, nie pojawiły się 
na nich ani napisy graffiti, ani plakaty. Kule z karabinów omijały 
to miejsce, żaden samochód nigdy w to miejsce nie wjechał i tylko 
czas robił z nimi swoje, bezlitośnie chłostając deszczem i wiatrem. 
Mrozem i upałami.

Jak widać, były na tym świecie siły nienaruszalne, a słońce to 
najwyraźniej jedna z nich.

Przesunął nagranie do momentu, kiedy zamiast Siedlec były tu 
tylko lasy, czyste powietrze i zwierzęta biegające między roślinami 
– ale i w tych czasach ruiny istniały. Tylko że nie były  ruinami, 
o nie. Wręcz przeciwnie. To, czego wcześniej nie dostrzegł,  
to  budynek schowany między konarami i dziko rosnącą 
roślinnością, który wyglądał jak wejście. Nie wiedział, dokąd 
prowadziło, może do jakiejś świątyni, starszej niż pojmował  
ludzki mózg, a może do świata, którego człowiek nie  powinien 
oglądać, ale było tam. Kamienne. Niższe od niego, w  zasadzie 
niewielkie, bo wzrost ludzki zwiększał się w czasie, a  jednak 
mające w sobie coś majestatycznego. I niepasującego do  otoczenia. 
I nie chodziło wcale o to, że żaden budynek, żadna rzecz 
 stworzona ludzką ręką nie pasowała do tej rzeczywistości – on nie 
pasowałoby nigdzie, niezależnie od czasów, otoczenia i realiów.

Wyłączył nagranie, oddychając ciężko, jakby samo patrzenie 
go zmęczyło. Coś już wiedział, coś tam rozumiał, mało, ale nie było 
potrzeby więcej – więcej nawet nie chciał – teraz musiał pomyśleć. 
Mierzył się z takimi rzeczami nie raz. W porządku, robił to na 
ekranie albo na papierze, bo tradycyjnie też zdarzało mu się pisać, 
chociaż mało kto jeszcze uprawiał takie dziwactwa, zostawało 
więc jedynie wymyślenie, co dalej. A w myśleniu był dobry. Życie 
i sztuka tak bardzo się od siebie nie różniły, tu i tu liczyło się 
dojście do jakichś wniosków. Niekoniecznie zresztą logicznych,  
bo w sytuacjach takich jak te, logika nie ma zbyt wiele do gadania.

Zastanowił się, co zrobiliby jego bohaterowie, co on 
sam kazałby im zrobić. Pewnie jeden z nich spróbowałby 
wjechać w to samochodem i może nawet by mu się to udało,  
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bo czujniki antyzderzeniowe najlepiej działały wtedy, kiedy 
miał je i  pojazd, i  budynek, człowiek, zwierzę, a ludzie tak często 
z nich  rezygnowali. Ale skąd miał wziąć pojazd tu i teraz? Aż takie 
kombinowanie nie miało sensu . Rozejrzał się dookoła i właściwie 
zadziałał bardziej instynktownie niż logicznie. Po prostu zrobił 
pierwsze, co przyszło mu do głowy, bo na więcej myślenia jego 
mózg nie miał jeszcze sił. Oderwał stopy od ziemi, obrócił się, 
wypatrzył jednego z pijaczków i ruchem tak niewprawnym, jakby 
był dzieckiem, które pierwszy raz porwało się na złamanie prawa, 
wyciągnął flaszkę alkoholu z kieszeni jednej ze snujących się  
postaci.

Nigdy w życiu nic nie ukradł – to był jego pierwszy raz. Kradł 
więc jak dziecko, jak głupiec i na pewno by wpadł, gdyby jego  
ofiara – ofiara, jak to brzmiało! – nie była aż tak pijana. Ale udało 
mu się. Fart nowicjusza.

Nie musiał długo czekać, aż zostanie sam. Potem poszło 
już szybko. Zaczął działać, przestał się bać – tak to wyglądało.  
Czuł strach, kręgosłup go mrowił, dłonie miał zimne, ale to 
wszystko było gdzieś obok, gdzieś poza nim. Z wysiłkiem  
jakby przez powietrze musiał brnąć, podszedł do ruin, polał je  
alkoholem, mętnym i gęstawym, jakby ktoś zmieszał  
z  samogonem fermentujący zacier, wyjął urządzenie, włączył 
aplikację zapalniczki i podpalił.

To było irracjonalne, szalone, wręcz głupie. Skoro to 
 miejsce odsuwało od siebie wypadki, kule i ludzkie chęci, by je 
zdewastować, czemu coś takiego miałoby zadziałać? Z drugiej  
strony, on miał chęci, a przecież słońce, wiatr, deszcz i mróz 
zrobiły już swoje. Ograniczyły do niezbędnego minimum coś,  
co wieki temu mogło mieć siłę większą, niż wolałby sobie 
wyobrazić. Siły natury miały na to wpływ, a pożar był siłą natury, 
prawda?

Chciałby powiedzieć, że miał taką nadzieję, ale właściwie 
brakowało mu i czasu, i sił, by jakieś nadzieje posiadać. Poczuł, 
że coś chce nim szarpnąć, odciągnąć go, ale ogień już płonął.  
Jego języki buchnęły, iskry wystrzeliły, jakby napędzane  krzykiem, 
który usłyszał z zewnątrz i wewnątrz jednocześnie, a po nich  
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kamienie eksplodowały na wszystkie strony. Jeden trafił go 
w  brzuch, drugi świsnął gdzieś koło głowy, na resztę nie zwrócił 
już uwagi – biegł.

A potem usiadł na ławce i czekał. Czekał na straż pożarną,  
bo ogień musiał wyrządzić szkody, czekał też na policję,  
bo przecież to mu się nie upiecze. Ale był zadowolony bo nie czuł 
już strachu, żadnych zimnych języków ani mrówek na swoich  
plecach, nic – i tylko to się liczyło.

***

Straż nie przyjechała. Policji nie było. Jakby ani nikt nic 
nie zauważył, ani nic się nie wydarzyło. Chociaż nic już się nie 
działo, nie przespał nocy, bo buzowało w nim zbyt wiele emocji. 
Kiedy rano wstał, zamiast zjeść śniadanie, daremnie przejrzał 
najświeższe informacje i poszedł na miejsce.

Nic tam nie było. Pustka. Owszem, rosły tam drzewa, ludzie 
spacerowali, ale nie został ślad po ogniu, a tym bardziej nie 
został ślad po ruinach, jak gdyby nigdy nic się tu nie znajdowało.  
Zielona trawa rosła spokojnie, delikatnie falując na wietrze. 
Wokół panował spokój. Cisza.

Usiadł na ławce – ławek w Siedlcach było dużo – wyciągnął się 
na niej i spojrzał przed siebie.

Czuł się równie zadowolony, co rozczarowany. Wszystko 
poszło tak jakoś… Zbyt zwyczajnie? Zbyt prosto? Wiedział, że to 
życie, że nie wydarzy się nic epickiego ani widowiskowego, ot, 
kameralny koszmar rozpisany na krótki okres czasu, ale i tak czuł 
pewien rodzaj zawodu.

Potem miał jeszcze zajrzeć do nagrań, aby przekonać się,  
że ruin nigdzie na nich nie ma, a jedyne, co widać, to ciemniejsza 
ściana lasu, której barwa z każdą chwilą coraz bardziej zlewała 
się z całą resztą, ale teraz po prostu siedział. Siedział, chłonął 
ciepło i myślał. Z tego wszystkiego mogło być opowiadanie, jakiś 
krótki tekst, może na siedlecki portal, może do jakiegoś magazynu 
albo antologii, a może nie. Jeszcze tego nie wiedział.
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Teraz po prostu siedział i w tej chwili nie potrzebował  
niczego więcej.

06.09.2022
Michał P. Lipka
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