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PRZEDMOWA
Pomysł na konkurs z hasłem przewodnim „Jestem legendą” zaświtał
mi w głowie jeszcze przed dołączeniem do ekipy Fantazmatów. Czekał
jednak na odpowiedni bodziec, którym okazał się udział w tym szalonym, fantastycznym projekcie. Z jego pomocą udało mi się zorganizować
konkurs, na który napłynęło niemal sto opowiadań. Aż jedna czwarta
z nich znalazła się w antologii dzięki temu, że Dawid Wiktorski nie potrafi rezygnować z obiecujących tekstów. A co to dla nas: przygotować
i wypieścić, ozdobić ilustracjami i podarować w zaplanowanym czasie
ćwierć setki tekstów?
Całe przedsięwzięcie nie przebiegłoby tak znakomicie nie tylko
bez profesjonalnej pracy ekipy Fantazmatów, której zapał nie gaśnie nigdy, ale i bez zaangażowania użytkowników portalu fantastyka.pl.
I tak oto macie przed sobą zbiór „Ja, legenda”, a w nim dwadzieścia pięć wyselekcjonowanych, różnorodnych opowiadań. Wielkie tomiszcze na kilkaset stron, po brzegi wypełnione przygodami nasyconymi
magią, mitami, apokaliptycznym tchnieniem, duchem historii. Znam
wszystkie teksty i mogę tylko pozazdrościć zabawy, która Was czeka,
bo kreatywność autorów przeszła moje najśmielsze oczekiwania.
Magdalena Świerczek-Gryboś

11

BABEL Z MOICH SNÓW
Alicja Janusz

Gorący wiatr targał ubraniami, sypał w twarz rozgrzanym piachem, ale
niósł też ze sobą zapach mułu i krzyki flisaków znad Eufratu. Wrzaski
wodnego ptactwa mieszały się z dziesiątkami głosów rozbrzmiewających w niezliczonych językach. Ze wzgórza widać było Babilon, „bramę
bogów”. Jakże różnił się od miast, które znałam. Wzniesiony z żółtawej
cegły, wybudowany niczym od liniału, drący niebo dziesiątkami wież.
Wiodło do niego wiele dróg zwieńczonych zdobionymi bramami, przez
które ciągnęły niezliczone karawany.
Nie samo miasto było moim celem, lecz budowla w jego sercu,
gdzie stykały się woda, pustynny piach i wypalone cegły. Jej szczyt dotykał nieba, przebijał się przez chmury, jakby dźwignięty nie z kamieni, ale
z samych marzeń. Bez boskiej pomocy ludzka ręka nigdy nie wzniosłaby
czegoś równie doskonałego. W dziesiątkach komnat schronienie znajdowali śmiertelnicy z wielu zakątków świata, wyznawcy każdej religii i poddani każdego władcy. Nie było tam podziałów, wojen czy plag. Legendy
głosiły, że wewnątrz tych murów nie istniał nawet czas.
Wieża Babel. Świętość wszystkich religii.
Widok dziesiątków tarasów, każdego wyrwanego z innej rzeczywistości, zapierał dech w piersiach. Wystarczyłaby jednak chwila nieuwagi,
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by majestat i piękno prysły, zmieniając się w rezonujący w kościach pomruk oud. Lecz o tym wiedziałam tylko ja.

* * *
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Wracałam do domu w znakomitym nastroju. Rozkapryszona córka kupca,
Kunegunda, którą czasem uczyłam w zastępstwie Mistrza, nie zrobiła
co prawda postępów w grze na lutni, ale przynajmniej dostała nauczkę i przestała pyskować. Nie byłam specjalnie dumna z formy tej lekcji
posłuszeństwa, niemniej jednak efekt był zadowalający. Pogwizdując
wesoło, weszłam do kamienicy, w której mieszkał mój mentor. Położyłam
lutnię na łóżku i ruszyłam zdać relację z dzisiejszych zajęć…
Drzwi do gabinetu były uchylone. Zastukałam we framugę i, nie
czekając na odpowiedź, weszłam do środka.
Mistrz zdawał się mnie nie zauważać, pogrążony we własnych
myślach. Siedział przy oknie, wpatrując się w złocone zachodzącym
słońcem dachy wiedeńskich kamieniczek. Kocur Maestro przycupnął na
kolanach swojego właściciela, nieruchomy jak maszkara z dachu. Na mój
widok jedynie poruszył wąsami, sprawdzając, czy aby nie niosę niczego,
co można by mi odebrać i zjeść.
– I co tam, babo? – zapytał mój mentor, nie odwracając wzroku.
– Chyba odkryłam w sobie talent nauczycielski. – Przysunęłam
stołek i usiadłam obok. Kocur zmierzył mnie wzrokiem, przeciągnął się
leniwie i przeszedł na moje kolana.
– Wyrobiłaś sobie autorytet, czy wygłuszyłaś przestrzeń i wmówiłaś temu biednemu dziewczęciu, że straciła mowę za pyskowanie?
– To drugie – przyznałam niechętnie.
– Czasem trzeba – stwierdził Mistrz. Mrugnął do mnie porozumiewawczo. Uśmiechnęliśmy się do siebie. Widziałam jednak, że uśmiech ten
nie sięgał jego oczu. Musiało stać się coś złego.
Nie myliłam się, bo chwilę później mój mentor znów odwrócił się
do okna i powiedział ponuro:
– Goedekoop umiera.

Alicja Janusz

To była przykra wiadomość. Lubiłam starego kupca, nazywanego
przez miejscowych panem Goedekoop, od słowa, którym usiłował przekonać klienta do zakupu towarów. Mistrz wyjaśnił mi, że w jednym z germańskich dialektów oznacza ono ni mniej, ni więcej jak „dobry zakup”.
Handlarz przyprawami przybył przed laty do Wiednia z Amsterdamu,
chociaż śniada cera wskazywała na jeszcze odleglejsze, południowe korzenie. Doprawdy, szkoda mi było pomarszczonego staruszka.
– Wiek? – zapytałam.
– Klątwa – odparł bard.
Zamrugałam zaskoczona.
– Kto, na Minstrela, rzucałby klątwę na starego kupca?!
Konkurencja?
– Gorzej. Mam podejrzenie, że urok rzucił babiloński kapłan.
Zrozumienie jego słów zajęło mi chwilę na tyle długą, że zniecierpliwiony brakiem głaskania Maestro zatopił zęby w mojej dłoni.
– Pewien jesteś, Mistrzu? Przecież to dosyć rzadka religia w tych
stronach… – Strząsnęłam z kolan obrażonego kocura. Rzucił mi pogardliwe spojrzenie i majestatycznym krokiem opuścił gabinet.
– Więc tym bardziej umiem rozpoznać działania jej kapłanów.
Spędziłem trochę czasu w Babilonie.
– Umiesz ją odwrócić?
Pokręcił głową.
– Rozpoznać klątwę a potrafić ją zdjąć, to dwie różne sprawy.
Zagryzłam wargi.
– Co gorsza, sam Goedekoop niewiele jest w stanie powiedzieć,
więc nie mam pojęcia ani kiedy, ani dlaczego kapłan zechciał go przekląć.
A bez tego niewiele możemy zrobić.
Przez moment siedzieliśmy w milczeniu.
– Co teraz będzie? – zapytałam.
– Trzeba spróbować jednak coś ze starego wydobyć. W przeciwnym razie lada dzień czeka nas rozprawa z biegającym po Wiedniu
upiorem.

Babel z moich snów
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Alicja Janusz

* * *
Wieczorem poszłam do Goedekoopa razem z Mistrzem. Kupiec mieszkał
w samym sercu Wiednia, w bogatej dzielnicy handlowej, pełnej strzelistych kamieniczek pokrytych fantazyjnymi płaskorzeźbami. Słyszało się
tu dziesiątki języków i widywało stroje z całego cywilizowanego świata.
Handlarze powoli składali już swoje kramy, pokrzykując na pachołków.
Co poniektórzy jeszcze próbowali skusić potencjalnych klientów zwiezionymi z dalekich krain curiosami. Na nasz widok milkli jednak, gnąc
karki w głębokich ukłonach. Bardów się obawiano, dlatego bezpiecznie
było okazywać im szacunek. Powiązana z muzyką magia przerażała ludzi
bodaj najbardziej ze wszystkich mocy nadprzyrodzonych.
W końcu muzyka była wszędzie. Na ruchliwych ulicach zarabiali
na życie grajkowie, w karczmach towarzystwo zdzierało gardła do wtóru
dźwięku gęśli, a w pałacach możni płacili znakomitym artystom za wypełnienie słodkimi melodiami marmurowych komnat. Ludzie, którzy ze
swojskich melodii mogli uwolnić moc i zmusić słuchaczy do bezwzględnego posłuszeństwa, budzili więc nabożny lęk. Nawet jeśli twarde zasady
zabraniały im używać daru do wyrządzenia komuś krzywdy.
Nie przeszkadzało nam to, wręcz przeciwnie. Bardowie rzadko
kiedy utrzymywali bliższe kontakty z pospólstwem, częściej obracając
się w towarzystwie uczonych, magów i innych ludzi mocy. Mnie, oddanej
przed laty na wychowanie Mistrzowi, mieszczańskie sprawy wydawały się
równie odległe, co magia i demony przeciętnemu człowiekowi. Zawsze
widywaliśmy się przez pryzmat muzyki, załatwiając wspólne interesy,
a potem rozchodząc się w swoje strony. Tak jak teraz.
Kamienica Goedekoopa była niezbyt wielka, za to pysznie zdobiona. Sama w sobie świadczyła o tym, że interesy idą mu doskonale. Kiedy
patrzyło się na wielobarwne malunki pokrywające fasadę, można było
sobie bez trudu wyobrazić, jakie skarby kryły się w skrzyniach wiekowego
kupca. I ile musiały być warte. W końcu strzegło ich zawsze kilku dobrze
uzbrojonych celtyckich najemników, na których usługi mogli pozwolić
sobie tylko najbogatsi. Goedekoop, jak wielu majętnych, był niezwykle

Babel z moich snów

17

18

skąpy. Trudno było powiedzieć, kto przejmie fortunę kupca po jego
śmierci. Żona handlarza zmarła bezdzietnie kilka lat temu, a o dalszych
krewnych nic nie było wiadomo. Nawet teraz po doktorów magii posłał
zaufany sługa. Szczerze mówiąc, obstawiałabym, że nie tyle niepokoił się
stanem zdrowia swojego pana, co martwił się, że może niebawem stracić
źródło utrzymania. Na koszt kupca sprowadził więc medyka, a ten z kolei
posłał po ludzi mocy. I słusznie.
Gdy tylko przekroczyłam próg domu, mój srebrny medalion z wyrytym nań triskelionem rozgrzał się niemiłosiernie. Działo się tak zawsze
w miejscach ogarniętych wyjątkowo paskudną aurą, czy to na skutek
klątwy, czy działania siły nieczystej. Odruchowo potarłam amulet, pnąc
się po wąskich schodach prowadzących do pokojów chorego.
W krwawym blasku zachodzącego słońca Goedekoop wyglądał
upiornie. Skołtuniona broda zakrywała wykrzywioną od cierpienia, zapadniętą twarz. Na pomarszczonym czole perlił się pot. Oczy poruszały się pod zaciśniętymi powiekami, jak gdyby chory widział w gorączce
przerażające obrazy.
Czuwający przy łóżku mag z uniwersytetu, pan Fridrich, skinął
nam głową na powitanie.
– Klątwa dusi go coraz mocniej – powiedział. – Nic prawie nie
mówi, czasem tylko jęczy z bólu. Talizmany nie działają, widać komuś
bardzo mocno na odcisk nastąpił, dawno nie spotkałem uroku tak ciasno
splecionego z duszą.
– Nie odzyskał trzeźwości umysłu ani na moment? – zapytał
Mistrz, sprawdzając choremu puls.
– Nie bardzo. – Mag pokręcił głową. – Na chwilę go tylko puściło,
ale zaczął krzyczeć, że zmieni się w demona. I tyle.
– Klątwa go przemieni? – zaciekawiłam się. Znane mi były takie
przypadki. W moich stronach opowiadano, że Weles przemienił w wilka
bluźniącego mężczyznę. Jeszcze tego samego dnia opętańca zabiła jego
własna rodzina, nie rozpoznawszy krewniaka w dzikim zwierzu.
– Właśnie nie. Klątwa pcha go tylko w stronę śmierci – wyjaśnił
pan Fridrich.

Alicja Janusz

– Czyli nie ma pewności, że zmieni się w biesa?
– Obawiam się, że jest. – Mistrz westchnął ciężko. – Bo on sam jest
święcie przekonany, że po śmierci stanie się upiorem.
Zaklęłam pod nosem. To istotnie komplikowało sprawę. Uparty,
przekonany o czymś człowiek był idealnym materiałem na demona.
Najczęściej upiory brały się z osób, które umarły przepełnione goryczą czy żądzą zemsty. Nie potrafiąc przebaczyć swoim krzywdzicielom,
szukały sprawiedliwości po śmierci. Równie wredną kategorią demonów
były dusze ludzi zmarłych nienaturalną śmiercią. Klątwa, czy to z zemsty,
czy ze zwykłej podłości, raczej się do takich zaliczała. Kupiec, jakby na
potwierdzenie tych słów, jęknął w malignie:
– Ja nie chciałem nic złego! – Po czym zakwilił jak dziecko.
Mistrz tylko pokręcił głową.
– Chyba niewiele możemy dla niego zrobić. Co najwyżej zagrać
tarantelę na osłabienie klątwy, ale to tylko opóźni jej działanie – ocenił.
– I my mamy związane ręce – odparł mag. – Czasem aż mi się zdaje, że miłosierniej byłoby od razu przebić mu serce srebrnym sztyletem.
– Robił pan to już kiedyś? – zapytał mój mentor.
– No nie. – Czarownik pokręcił głową.
– To gwarantuję, że jeśli pan tak uczyni, twarz tego człowieka będzie pan widział w koszmarach do końca życia – powiedział stanowczo
Mistrz, a coś w jego oczach mówiło, że lepiej się z nim nie spierać. Pan
Fridrich tylko spuścił wzrok.
– Wyjmuj lutnię, Audrey – polecił starszy bard. – Niech dar
Minstrela przynajmniej ukoi jego ból.

* * *
Następnego dnia, kiedy słoneczny blask igrał już na szybach, znowu
zawitaliśmy do kamienicy Goedekoopa, bo czuwający nad nim w nocy
żak – zapewne oddelegowany przez swojego mentora do tego mało
fascynującego zajęcia – przesłał nam wiadomość, że kupiec chwilami
odzyskuje świadomość. Znałam jednak dobrze fantazję wychowanków

Babel z moich snów

19

20

wiedeńskiego uniwersytetu. Miałam w związku z tym podejrzenia, że nagła poprawa zdrowia kupca mogła być efektem zaaplikowania „cudownego lekarstwa”, składającego się w dużej mierze z alkoholu. Pozostawało
pytanie, czy medykament został wlany w chorego, czy też raczej w młodego maga.
– Jak bogów kocham, trzeźwy jestem! – zapierał się żak, kiedy
podejrzliwie pociągnęłam nosem. – On zaczął gadać!
– A co mówił? – zapytałam, krzyżując ręce na piersi.
– No… Że już jej więcej nie zobaczy i wstanie jako upiór. Cokolwiek
miałoby to znaczyć. – Młodzik wzruszył ramionami.
– Własna żona go przeklęła, czy jak? – zdziwiłam się.
– Nie sądzę. Urok zadziałałby dużo wcześniej – stwierdził Mistrz. –
Kogo lub co ten biedak mógł tak bardzo chcieć zobaczyć…? – Pochylił się
nad jęczącym cicho chorym. Potem odwrócił się do żaka: – Młodzieńcze,
czy mógłbyś opuścić pomieszczenie? Masz dosyć silną aurę, trudno się
przy takiej śledzi klątwę…
– A co ja potem panu doktorowi powiem? – zasępił się młodzian.
– Że cię odprawiłem. Bo gdzie kucharek sześć…
– Tam cycków dwanaście! – rozpromienił się żak, po czym spąsowiał i czmychnął za drzwi.
Mój mentor tylko pokręcił głową, podczas gdy ja z trudem hamowałam chichot. Otworzył futerał i wyciągnął zeń lutnię. Musnął palcami
struny i wprawnym ruchem dokręcił poluzowane kołeczki.
Wiedziałam, co nastąpi, jeszcze zanim triskelion zadrżał od wzbierającej w pokoju mocy. Dobrze, że żak wyszedł. Obca magia mogłaby
zakłócić działanie daru Minstrela, który musiał w całości skupić się na
majaczącym chorym.
Dar Mistrza, jak większości bardów, nie leżał w głosie, ale po latach
praktyki i przy oparciu w postaci lutni mój mentor mógł na moment wpłynąć na człowieka słowami. Mnie dla odmiany Minstrel postanowił uszczęśliwić zdolnością zsyłania wizji nie tylko na ludzi mocy, ale i na zwykłych
śmiertelników. Starsi bardowie twierdzili, że być może jest to efekt zbyt
późnego szkolenia i braku należycie wykształconych osłon umysłu, co
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jednocześnie czyniło mnie łatwą ofiarą dla demonów. Ja jednak wolałam
wierzyć, że tak miało być i cieszyć się z tej niezwykłej umiejętności.
– Co lub kogo musisz zobaczyć?
Zadrżałam. Mimo że na mnie bardowskie czary nie działały tak
mocno, jak na większość ludzi, czułam przymus odpowiedzenia na każde pytanie. Goedekoop również musiał poczuć wpływ Mistrza. Przez
moment nic się nie działo. Na bladej twarzy kupca nadal perlił się pot,
oczy poruszały się niespokojnie pod powiekami, ale poza tym nie było
żadnej reakcji. Już zaczynałam się niepokoić, wiedząc, że drugiej szansy
zmuszenia go do mówienia raczej nie będzie. Wtedy jednak gwałtownie
otworzył oczy.
Wzdrygnęłam się. Źrenice miał jakby zasnute mgłą, wzrok szalony. Zdawało się, że wcale nas nie widzi, a patrzy gdzieś poza nasz świat.
– Babel – wychrypiał. – Muszę ujrzeć Babel.

* * *
Wlekliśmy się do kamienicy Mistrza z poczuciem porażki, ponownie
zostawiwszy kupca pod opieką młodego maga. Bo cóż jeszcze zrobić?
Ktokolwiek obłożył biedaka klątwą, doskonale wiedział, co czyni. Wieża
Babel leżała oddalona o miesiące wędrówki stąd, a droga była trudna nawet dla doświadczonego podróżnika, co dopiero dla zmorzonego chorobą starca! Owszem, istniały metody stawiania specjalnych portali, przez
które można było dostać się choćby i na koniec świata, działały jednak
one wyłącznie na ludzi mocy, a i wtedy nie było gwarancji, że wyjdzie
się z nich tam, gdzie trzeba, do tego w jednym kawałku. Goedekoop nie
miał w sobie nawet krztyny mocy. Więc tego rozwiązania nie mogliśmy
wypróbować.
Ludzie chyba instynktownie wyczuwali nasz zły nastrój, bo schodzili nam natychmiast z drogi.
Spojrzałam na słońce, odbijające się w dziesiątkach szklanych
okien i ze smutkiem przypomniałam sobie, jak bardzo stary kupiec cieszył się, gdy dotarły do niego tafle prosto z Wenecji. Wspominał, że sam
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kiedyś chciałby odwiedzić wzniesione na skrawkach ziemi miasto. Teraz
mógł co najwyżej o nim śnić.
Ta myśl sprawiła, że zatrzymałam się jak wryta. Mistrz przeszedł
jeszcze kilka kroków, po czym również przystanął i spojrzał na mnie ze
zdziwieniem.
– Mistrzu, Goedekoop ma tylko ujrzeć Babel, prawda? – zapytałam.
Mój mentor wzruszył ramionami.
– To już żadna różnica, Audrey.
– A gdyby mu ją tylko pokazać?
– Co, namalujesz mu na kartce? – prychnął bard.
Pokręciłam głową.
Zrozumiał. Przez chwilę wpatrywał się we mnie z mieszanką niedowierzania i niepokoju.
– Wykluczone. To zbyt niebezpieczne.
– Mistrzu, jeśli nie spróbujemy, w dowolnym miejscu i czasie pojawi się upiór. Wtedy życie mogą stracić dziesiątki.
– Jak niby chcesz to zrobić? Nigdy nie byłaś w Babilonie.
– Nie. Ale ty tam byłeś, Mistrzu.

* * *
Nie dotarliśmy do kamienicy Mistrza. Zamiast tego przepychaliśmy się
przez gwarne uliczki Wiednia w kierunku słynnego uniwersytetu, założonego zaraz po tym krakowskim. Tyle że tu nie patrzono aż tak przychylnie
na niewiasty. A już w szczególności na mnie, choć na to – muszę przyznać – sama sobie zapracowałam. Przemierzając wyłożone marmurem
korytarze, spotykałam się z ciekawskimi spojrzeniami, jednak niektórzy
przypatrywali mi się z otwartą wrogością. Już miałam odpowiedzieć im
gestem bynajmniej nie magicznym, za to mocno obraźliwym, gdy Mistrz
obejrzał się przez ramię.
– Zostaw prostaków – rzucił teatralnym szeptem.
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Wzruszyłam ramionami, walcząc z pokusą, by jednak spłatać jakiegoś figla krytycznym wykładowcom. Zdecydowałam się jednak odłożyć zemstę na potem. Teraz były ważniejsze sprawy.
Mistrz poprowadził mnie do biblioteki. Byłam z nim tu kilka razy,
ale olbrzymi księgozbiór zawsze budził we mnie taki sam zachwyt. Ja
w starym bibliotekarzu najwyraźniej znacznie mniejszy. Łysy, pomarszczony starzec, który nieodmiennie kojarzył mi się z tworem nekromancji,
poprawił na nasz widok okulary na haczykowatym nosie i zaczął tyradę
na temat wpuszczania do swojego królestwa dzikusów z zewnątrz. Mistrz
uciszył go gestem dłoni, o którym wiedziałam, że w każdej chwili może
wygłuszyć dowolny dźwięk, w tym głos rozmówcy.
– Znam Audrey od dziecka i ręczę za to, że jest dzikuską tylko
wtedy, kiedy ktoś wyjątkowo ją zirytuje – stwierdził. – A z całą pewnością się tak stanie, jeśli nie pomożecie nam znaleźć potrzebnych ksiąg
dotyczących najświętszej Wieży Babel i samego Babilonu.
Bibliotekarz mruknął coś pod nosem i chwyciwszy maleńką, zasilaną eterem lampkę, ruszył między regały.
– Po kiego grzyba znowu tu z tobą przyszłam, Mistrzu? – prychnęłam. – Wiesz, że ani uniwersytet nie lubi mnie, ani ja jego.
– Może gdybyś nie spoliczkowała ich najhojniejszego darczyńcy na oczach grona profesorskiego i żaków, to lubiliby cię bardziej. –
Wzruszył ramionami.
No tak, wiedziałam – nie darują mi tego, że Thomas von Pauken,
ten obrzydliwy grzyb sypiający na złocie, przeze mnie zrezygnował
z przekazania datku na uczelnię.
– Ale on mnie złapał za tyłek! – oburzyłam się.
– Czyż mówię, że źle zrobiłaś? Po prostu stwierdzam fakt.
Rozmowę przerwał nam bibliotekarz, ostrożnie kładąc stertę
opasłych tomiszczy na jednym ze stołów. Spojrzał na mnie spode łba
i burknął:
– Ma nie poniszczyć!
Już miałam mu się odciąć, gdy Mistrz położył mi rękę na ramieniu
i delikatnie popchnął w kierunku książek.
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– Jeśli chcesz stworzyć dla Goedekoopa wizję Babel, będziesz
musiała znać każdy szczegół zarówno miasta, jak i samej Wieży, a i tak
nie wiem, czy Minstrel ci na to pozwoli.
Pokiwałam głową. Opiekun wszystkich bardów, który przy narodzinach dziecka zmieniał na swój obraz trzecią część jego duszy, nie
tolerował kłamstwa. Stworzył jednak swoje sługi po to, żeby chroniły
ludzkie dusze. Powinien więc być wyrozumiały. Chociaż zdawałam sobie
sprawę, czym może się skończyć pomyłka.
Rzecz jasna byłoby o wiele łatwiej, gdyby to Mistrz tworzył wizję,
ale wiedzieliśmy, że to się nie uda… Musiał więc przygotować mnie do
tego zadania najlepiej jak potrafił. To oznaczało dla mnie lekturę możliwie jak największej liczby książek i przeglądanie dziesiątek rycin. Na widok sterty materiałów do przestudiowania, z którą zostawił mnie Mistrz,
robiło mi się słabo. Czekał mnie ciężki dzień.

24

* * *
Wieczorem nie wiedziałam już, jak się nazywam. Za to potrafiłam z pamięci wymienić wszystkie plemiona zamieszkujące Babilon, znałam na
pamięć plan miasta i mogłam wskazać bez pudła, co znajduje się na każdym piętrze Wieży. Oczy piekły mnie od miodowego, jedynie imitującego
słońce blasku zasilanej eterem lampki. Kark miałam zesztywniały, palce
pokryte warstwą kurzu, a na domiar złego kiszki grały mi marsza i to
takiego, że śmiało mógł zagłuszyć teatralną orkiestrę. Z hukiem zamknęłam więc leżącą na stole księgę, traktującą o faunie i florze Babilonu,
skinęłam zniecierpliwionemu już bibliotekarzowi i opuściłam pusty o tej
porze uniwersytet.
Z tawerny obok Szkockiej Bramy, znajdującej się tuż przy zacnej
uczelni, dochodziły wesołe śpiewy żaków. Rozpoznałam pieśń o tym,
że najmilsza ich sercom jest dama w czerwonej spódniczce, imieniem
Muskatella, mieszkająca w piwniczce winiarza. Stwierdziłam, że jakkolwiek ciągnęło mnie wyłącznie do płci przeciwnej, tak dzisiaj też chętnie
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zaznajomiłabym się z tą damą. Nie było mi to jednak dane. Przy masywie
bramy czekał na mnie jasnowłosy podrostek, służący Mistrza.
– Janos, zostaw mnie! – jęknęłam.
– Kiedy, panienko, ja muszę was sprowadzić do domu!
Westchnęłam ciężko i powlekłam się w kierunku dzielnicy rzemieślniczej, gdzie swoją kamienicę miał mój mentor. Każdy protest byłby
skazany na niepowodzenie. Mistrz po prostu znalazłby mnie, gdziekolwiek bym się ukryła, i przywlókł za fraki. Taki parszywy los barda. Aż
zaczynałam żałować swojego pomysłu i powoli dochodziłam do wniosku,
że chyba wolałabym walczyć z upiorem. Przynajmniej roboty mniej – wysyłało się jakiegoś zakutego łba, żeby go potraktował osinowym kołkiem
w serce albo czymś ciężkim w łeb i po sprawie. A bard tylko stał sobie
w bezpiecznym miejscu i grając, pilnował, żeby potwora nie przelazła
gdzieś dalej. Mój pomysł z wizją był dużo bardziej ryzykowny, jednak
minimalizował ryzyko przypadkowych ofiar. Pomijając fakt, że przypadkową ofiarą mogłam być ja. O tym jednak starałam się póki co nie myśleć.
Głowę zaśmiecały mi wywody na temat tego, czy cegły w Babilonie miały
kolor bursztynowy, czy też złoty. Po obejrzeniu obrazów pędzla znakomitych artystów ów kolor skojarzył mi się raczej z tym, co Maestro potrafił zostawić w kącie, kiedy ktoś zapomniał go wypuścić w porę na dwór.
Mistrz czekał na mnie w swoim gabinecie. Wraz z kolacją – ku
mojej nieoczekiwanej radości. Natychmiast ułamałam kawał chleba.
– Po twoim apetycie widzę, że nie wpadłaś na głupi pomysł jedzenia w bibliotece – skomentował mój mentor. – I słusznie. W takim razie
zjedz i szykuj się do dalszej pracy.
– Ale jak to?! Ja ledwie żyję! – zaprotestowałam.
– I dobrze, zacznij się przyzwyczajać. Z tej kabały możesz nie
wyjść żywa.
– A Mistrz mi ciągle o tym musi przypominać!
– No nie bocz się już, babo! – powiedział pojednawczo. – Mamy
mało czasu, a musisz poćwiczyć tworzenie wizji. Poczekaj tu na mnie,
pójdę po oud.
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Lutnia z dalekich krain… Jakiż instrument lepiej nadawał się do
uwolnienia daru Minstrela, potrzebnego do stworzenia iluzji Babilonu?
W końcu Mistrz właśnie stamtąd przywiózł ją na Stary Kontynent, budząc
niedowierzanie i zdziwienie pozostałych bardów. W naszych stronach
nie słyszano o żadnym innym dziecku Minstrela, skłonnym posługiwać
się właśnie oud. Dźwięk egzotycznego instrumentu budził w ludziach
skrajne emocje. Osobiście kochałam ten tak obcy, a jednocześnie jakby
znajomy pomruk rezonujący w kościach. Zafascynowana, patrzyłam, jak
Mistrz klinuje plektron między palcami. Za chwilę w powietrzu zawibrował niski dźwięk.
Poczułam, jak po moim ciele rozchodzi się przyjemne ciepło, gdy
melodia weszła w rezonans z bardowską mocą. Zamknęłam oczy i pozwoliłam myślom płynąć razem z muzyką. Trzy uderzenia serca później
stałam w najdziwaczniejszym pomieszczeniu, jakie dane mi było widywać.
Na pierwszy rzut oka przypominało wnętrze katedry lub klasztoru.
Nigdzie jednak nie było widać powiązanych z jakąkolwiek religią zdobień.
Spod łuków sklepienia sączyło się delikatne, przyjemne dla oczu światło.
W jego blasku dało się dostrzec setki regałów z książkami, ciągnących
się w nieskończoność. Biblioteka wspomnień. Najbardziej prywatne miejsce w umyśle każdego człowieka. Mistrz zabierał mnie tu już kilka razy.
Doskonale wiedziałam, że było to oznaką olbrzymiego zaufania. Nawet
nie próbowałam dotykać żadnej z książek bez jego zgody, czekając, aż
przywoła mnie do siebie. Mój mentor tymczasem bez wahania podszedł
do jednego z regałów i wyciągnął zeń księgę. Starą, oprawioną w barwioną na zielono skórę. Na okładce widniały znaki nieznanego mi alfabetu.
Dla Mistrza najwyraźniej nie było to przeszkodą. Rozłożył tomiszcze na
pulpicie i skinął, przywołując mnie do siebie. W milczeniu patrzyłam, jak
przerzuca pożółkłe stronice, bez lęku, że zaraz rozsypią się w proch.
Wreszcie stuknął palcem w odpowiednią kartę. Spojrzałam na
nią z ciekawością. Widniał tam czarno-biały szkic Wieży, który na moich
oczach nabierał żywych, intensywnych barw. Rysunek zdawał się rozrastać z każdą chwilą tak, że zanim się obejrzałam, staliśmy na zatłoczonej
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ulicy między wysokimi, pozbawionymi ozdób budynkami z dziwacznej,
żółtawej cegły. Wzniesiono je tak blisko siebie, że niemalże stykały się
dachami. Między nimi prześwitywało intensywnie niebieskie, bezchmurne niebo. Panował niemiłosierny upał, dotkliwszy niż podczas najstraszliwszej suszy na Starym Kontynencie. W przeciwieństwie do niej zdawał
się być jednak w pełni naturalny, jak gdyby na stałe połączony z tym
miastem, wyrastającym wprost z pustynnego piachu.
– To właśnie jest Babilon, Audrey – powiedział Mistrz. – Taki, jakim
go zapamiętałem.
– Niesamowite – szepnęłam, przysłuchując się kłótni dwóch handlarzy. Nie rozumiałam ich języka, taki był dziwaczny i gardłowy.
– To dlatego kazałeś mi spędzić dzień w bibliotece, Mistrzu?
Żebyś mógł mnie zabrać do swoich wspomnień?
– Nie. Mógłbym i bez tego. Po prostu nie lubię, jak mi się bezczynnie pałętasz po domu. – Uśmiechnął się bezczelnie. – Ale jeśli już
musisz… Powiedz: co jest za rogiem? – Wskazał na łączenie dwóch niskich budyneczków.
Przywołałam z pamięci plany Babilonu, które przeglądałam w bibliotece.
– Droga prowadząca do świątyni Isztar.
Mistrz wyprowadził mnie wprost na szeroką, zatłoczoną ulicę. Na
jej brzegach rosły fantazyjne rośliny z rozłożystymi, pierzastymi liśćmi.
Palmy – przypomniałam sobie. W nocy drogę oświetlały sięgające mi do ramion, zasilane eterem latarnie. Zaś na końcu ulicy widniała
olbrzymia, przypominająca stożek budowla.
– Bravissimo. Ile ich jest w Babilonie?
– Trzy?
– Pudło, dwie. Pomyliło ci się ze świątynią Iszhary. Ta tutaj to „dom
ofiar zwierzęcych”.
Rozmowę przerwała nam hałaśliwa grupka ludzi w pstrokatych,
spływających po ciele istnymi kaskadami szatach. Mój mentor zamknął
oczy, przysłuchując się dziwacznemu, chrapliwemu dialektowi.
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– Język jest bardzo ważny – wyjaśnił. – Tworzy atmosferę miejsca, dodaje realizmu twojej wizji. Niewykluczone, że Goedekoop go
zna. Musisz opanować podstawowe zwroty, ale tym zajmiemy się jutro.
Dzisiaj musimy opracować trasę, którą przejdziecie do Babel.

* * *
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Mistrz tylko dworował sobie ze mnie, mówiąc, że lekturę zadał mi wyłącznie dla ochrony przed nudą. Stworzenie doskonałej iluzji Babilonu
wymagało znacznie więcej pracy i zaangażowania, niż mogłabym się
spodziewać. I dokładne zapamiętanie planu miasta było tu zdecydowanie
najmniejszym problemem. Każdy zaułek i plac miały swoją własną, niepowtarzalną atmosferę. Musiałam być w stanie precyzyjnie odtworzyć misterną grę cieni na fasadach budynków, wykreować zamieszkujących je
ludzi, a nawet oddać właściwe dla każdego miejsca temperaturę i zapach.
Starałam się, by podczas spaceru przez Babilon mieszkańcy nie zwracali
na mnie szczególnej uwagi, traktując po prostu jak jeszcze jednego pielgrzyma pragnącego ujrzeć świętą Wieżę. Z nią samą miałam najwięcej
zachodu. Zapamiętywałam drobiazgi z każdej ryciny, w każdym transie
obserwowałam budowlę we wspomnieniach Mistrza. Ze szczegółami
wznosiłam kolejne porośnięte roślinnością tarasy. Omiatałam gorącym,
pustynnym wiatrem zwieszające się z nich kosmate, soczyście zielone
gałęzie. Pieniłam wody Eufratu u stóp budowli, zmieniałam warty kolejnych strzegących otaczającego ją placu strażników. Mistrz jednak ciągle
dostrzegał jakiś drobiazg, który mógłby zrujnować wizję. Powtarzał co
i rusz, że nie tyle muszę wykreować Babilon z jego słynną Wieżą – ja
muszę dosłownie się nimi stać. I niebawem przekonałam się dlaczego.
Dosyć szybko Mistrz kazał mi stworzyć samodzielną wizję, bez
oparcia w postaci jego wspomnień. Patrzyłam, jak przesuwa plektronem
po barwionych strunach oud, powoli odpływając w trans. Ledwie znajome ciepło rozbudzonego daru Minstrela zmieniło się w pustynny wiatr,
zaczęłam wznosić ściany budynków. Śmiało ruszyłam między nimi, odtwarzając w pamięci plątaninę uliczek. Bez lęku zagłębiałam się między
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niższe i wyższe domy, kramy i wysypiska śmieci. Nieomal sprawiało mi to
radość. Skręciłam za róg i stanęłam jak wryta. Za nic nie mogłam sobie
przypomnieć, co też powinno się tam znajdować. Postanowiłam więc po
prostu stworzyć pierwszy lepszy zaułek, jakich pełno było w pustynnym
mieście. Jeszcze nawet nie zdążyłam dobrze wyobrazić sobie pozbawionych ozdób kanciastych budynków, gdy na miasto padł ponury cień.
Potem wizja zaczęła się błyskawicznie walić jak domek z kart. Z ogłuszającym rykiem tuman burzy piaskowej uderzył w mój Babilon. Chwilę
później zapadła wypełniona bólem ciemność. Wybudziłam się z transu
obolała, czując, że ciągle krztuszę się nieistniejącym przecież piaskiem.
Srebrny triskelion palił skórę żywym ogniem, a Mistrz tylko kręcił głową.
– Próbowałaś oszukać i mnie, i Minstrela. Potraktuj to jak dobrotliwe ostrzeżenie od niego – wyjaśnił.
Dotarło do mnie, że jeśli coś takiego zdarzyłoby się, gdy będę
tworzyć Babilon dla Goedekoopa, zapewne opiekun wszystkich bardów
nie byłby tak wyrozumiały i za oszustwo zapłaciłabym głową. Tym bardziej przyłożyłam się więc do pracy, nie dając sobie chwili wytchnienia.
Uczyłam się tego dziwnego języka, rozbrzmiewającego między wypalonymi słońcem ścianami. Przeglądałam dziesiątki planów miasta i obrazów pędzli wszelakich artystów. Ze zmęczenia piekły mnie oczy i łupało
w skroniach. Na skutki nie trzeba było długo czekać.
Mistrz szukał wtedy następnej księgi w swoich licznych zbiorach,
odpytując mnie jednocześnie z najpopularniejszych religii wyznawanych
w Babilonie. Zmusiłam się do wysiłku wymienienia imion mniej i bardziej
popularnych bogów. Nawet nie zauważyłam, że w moim głosie pojawił
się słowiański zaśpiew, uśpiony przez lata życia w Wiedniu. Mój mentor
odwrócił się gwałtownie i spojrzał na mnie z namysłem. Nie skomentował jednak. A ja pod wieczór nie wiedziałam, w jakim właściwie języku
mówię. Miałam za to przemożną chęć nakazać w nim światu, by zamknął
jadaczkę. Następnego dnia tego pokracznego bękarta lingwistycznego,
w niczym nie przypominającego świętego wspólnego języka, rozumiał
już tylko mój nauczyciel, choć i jemu przychodziło to z wyraźnym trudem.
Nie chcąc patrzeć na nasze podkrążone z braku snu oczy, pozakrywałam
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wszystkie lustra w domu. Poprawiło mi to nieco humor, ale nie na długo.
Mistrz wrócił od Goedekoopa wyraźnie przygnębiony.
– Może nie dożyć jutra – powiedział ponuro. – Zostaw książki
i wyśpij się porządnie. Zaczynamy o zachodzie słońca, kiedy zacierają
się granice między snem a jawą. I niech nas Minstrel ma w swej opiece.

* * *
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Słońce zachodziło krwawo, co stanowiło zły omen. Instrumenty w pracowni Mistrza zdawały się być skąpane w posoce. Wzdrygnęłam się na
ten widok, ale mój mentor po prostu zatrzasnął okiennice i przekręcił
kurek w zasilanej eterem lampce. Pomieszczenie natychmiast wypełnił
ciepły, miodowy blask. Nawet to jednak nie było w stanie ukoić skołatanych nerwów. Spałam krótko, dręczona koszmarami. Śniło mi się, że fale
Eufratu przemieniły się w posokę i zalały Babilon szkarłatną falą. Ludzie
uciekali przed nimi w popłochu. Tylko jakaś dziewczyna bez lęku rzuciła
się w krwawą toń.
Obudziłam się przerażona, z poczuciem, że nad tym snem nie
miałam nawet cienia kontroli. Natychmiast siadłam z lutnią i grając, modliłam się do Minstrela, by czuwał dziś nade mną. Nie wiedziałam, czy
mnie wysłuchał. Jeśli nie, to sama będę mogła go niebawem zapytać
o powód tej decyzji.
Przyglądałam się Mistrzowi dokręcającemu kołki oud wyuczonym ruchem. Maestro usadowił się na oparciu jego fotela, patrząc na
nas z wyższością. Czasami kocur wchodził w trans razem z nami, ale
tylko wtedy, kiedy miał na to ochotę. Dzisiaj nie przejawiał specjalnego
zainteresowania. Nie wróżyło to nic dobrego.
– Możemy zaczynać? – zapytał Mistrz, krzyżując dłonie na pudle
lutni. – Pamiętaj, że niezależnie, co by się działo, nie wolno wam wejść do
Wieży – przestrzegł. – Jej wnętrze to już boska domena. Możesz je sobie
wyobrażać, możesz sama po nim chodzić. Ale wprowadzić tam kogoś…
To już nie leży w naszej mocy.
Skinęłam głową, biorąc jednocześnie głęboki oddech.
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Mój mentor spojrzał na mnie z troską i uśmiechnął się pocieszająco. Starałam się odwzajemnić uśmiech, chociaż dotarło do mnie, że
równie dobrze mogło to być nasze ostatnie pożegnanie.
Zaklinował plektron stabilnie między palcami i obrócił nadgarstek, muskając zaostrzonym piórem struny. Powietrze przeciął cichy
pomruk oud. Zamknęłam oczy.
Ogarnęło mnie znajome ciepło, gdy dar Minstrela obudził się
pod wpływem muzyki. Czułam, jak dźwięk rezonuje w pogrążającym się
w transie ciele, przenosząc moją świadomość do astralu. Kiedy inny bard
pomagał przy wejściu w trans, dostawało się dostęp do jego mocy. Mistrz
rozwijał swoją przez lata, nieomal mnie teraz przytłaczała. Musiałam
korzystać z niej z rozwagą.
Świat pokrył się astralną pajęczyną. Spokojnie popłynęłam w jej
stronę, naginając białą plątaninę do mojej woli. Patrzyłam, jak wokół
mnie ciemnieją kulisy dworskiego teatru. Z podłogi pączkowały wieszaki
z kostiumami i rzędy luster. Na skinienie dłoni granatowa suknia, w jakie
stroiły się kobiety w Babilonie, spłynęła kaskadami na moje ciało. Wokół
talii owinął się skromny, pozbawiony zdobień pas. Ciemne włosy chwilę później skryła dobrana do stroju chusta, zasłaniając też część mojej
twarz. Choć nie było to konieczne, wolałam, by kupiec mnie nie rozpoznał. Przejrzałam się w kryształowej tafli. Tylko jasne oczy zdradzały, że
nie pochodzę z pustynnego miasta. Czyli efekt był zadowalający.
Skierowałam swoje kroki na scenę. Oślepił mnie eteryczny blask
odbity w dziesiątkach luster. Skłoniłam się nisko i powiedziałam w kierunku niewidocznej publiczności:
– Panie i panowie, przedstawienie czas zacząć.
Formułka ta chroniła mnie przed ewentualnym gniewem bogów, skłonnych pomyśleć, że roszczę sobie prawa do światotwórstwa.
Szczególnie obawiałam się Minstrela. Jego domeną była jednak muzyka
i sztuka, a teatr stanowił w końcu nieodłączną część życia większości
bardów.
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Ściany teatru rozpadły się jak domek z kart, posłuszne mojej woli.
Znowu widziałam tylko astralną pajęczynę pokrywającą realny świat.
Ostrożnie badałam każdą linię, szukając aury klątwy i choroby.
Była tam! Wyraźna, czarna, nieomal gorzka od nagromadzonego bólu. Istotnie, ktoś musiał wyjątkowo źle życzyć staremu kupcowi.
Przekleństwo było potwornie silne. Duszę kupca oplatały ciasno kłęby
dymu, w których nauczona doświadczeniem dopatrzyłam się demonów.
Nie, nie demonów. To musiały być devy, ich wschodni krewniacy.
Z chwilą gdy zbliżyłam się do nich, chroniona dźwiękiem oud,
zadrżały na podobieństwo wrzącej smoły. Niemal natychmiast zaczęły
przybierać na wpół ludzkie, na wpół zwierzęce kształty. Przypatrywały
mi się zwężonymi, płonącymi oczyma.
– Czego chcesz? – syknęły.
– Duszy tego człowieka – odpowiedziałam.
Podpełzły bliżej, wiedziałam jednak, że nie odważą się mnie zaatakować. Muzyka stanowiła dla nich barierę nie do przekroczenia.
– Nie. Dano nam ją w imieniu Zairika, pana choroby. Nie możesz
nam jej odebrać!
– Założymy się? – Tym razem to ja podeszłam bliżej, wyciągając
w ich kierunku dłoń, jak do przybicia umowy. Z wściekłym rykiem odskoczyły na boki, na tyle tylko, by nie poraziła ich bardowska magia. Mnie to
wystarczyło. Goedekoop znalazł się w zasięgu naszej mocy.
Kupiec niemalże natychmiast otworzył oczy. Na jego twarzy odmalowało się przerażenie.
– Więc ty jesteś śmiercią? Przyszłaś po mnie, pani!
– Przyszłam, ale zakończenie twojego życia nie ode mnie zależy
– odparłam. – Mój bóg dał mi moc, by pokazać ci Babel.
Cieszyłam się, że zasłoniłam twarz chustą. To był moment, którego się obawiałam. Gdyby okazało się, że Minstrel wcale nie chce mi
na to pozwolić, kłamstwo zapewne wypaliłoby mi gardło. I to nie tylko
astralne. Nic takiego jednak się nie stało. Tylko devy z wściekłym sykiem
rzuciły się w naszą stronę, odskoczyły jednak natychmiast, gdy tylko zetknęły się z tworzoną przez dźwięk oud barierą. Podałam dłoń kupcowi,
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pomagając mu wstać. Ledwie ujęłam jego zniszczone wiekiem i pracą
palce, na zgarbionym ciele chorego pojawił się prosty lniany strój, jaki
często nosili pielgrzymi.
– Trzymaj się mnie – poleciłam. – Jeśli oddalisz się choćby na
łokieć lub nie usłuchasz mojego polecenia, znów znajdziesz się w ich
szponach. – Wskazałam na przyczajone demony. Byłam niemalże pewna, że ruszą za nami do wizji Babilonu. Mogłam mieć tylko nadzieję, że
bardowska magia osłabi je na tyle, że nie zdołają nam przeszkodzić.
Teraz albo nigdy – pomyślałam, sięgając po dar Minstrela, zaklęty w dźwięku oud. Tak jak ćwiczyłam przez ostatnie dni, wyobraziłam
sobie rosnące mury miasta wraz z dziewięcioma oficjalnymi bramami
i całą garścią tych, o których większość osób nie miała pojęcia. Mistrz
szczęśliwie przez dwa lata mieszkał w Babilonie, ucząc się gry na swojej
egzotycznej lutni. Zdążył więc poznać wiele tajemnic miasta. Nie miałam
jednak zamiaru z nich korzystać. Wystarczyła mi świadomość, że istnieją. Chciałam wejść przez bramę bogini Urasz, pani ziemi. Wyłożono ją
kamieniami, których barwa przywodziła na myśl soczystą zieleń roślinności. Między nimi wiły się złote wzory, układające się w kształty zwierząt i roślin. Do bramy wiódł przerzucony przez kanał most, na którym
tłoczyli się podróżni. Wyciągnęłam spod szaty swój medalion z triskelionem i uniosłam do góry tak, by ludzie mogli go zobaczyć. Fakt, byli tylko
wytworem mojej wyobraźni, musiałam jednak zachować pozory podróży
do prawdziwego miasta.
Obrzucili mnie pełnymi szacunku spojrzeniami i przepuścili bez
mruknięcia. Goedekoop dreptał za mną. Obejrzałam się przez ramię.
Niestety, jego devy również podążały naszym śladem. Osłabione, zredukowane do ledwie widocznych cieni, ale wcale nie mniej niebezpieczne. Nie chciałam wdawać się z nimi w pojedynek, zwłaszcza że miały
przewagę liczebną i – jeśli mnie nie okłamały – przysłał je demon Zairik.
Z nim zapewne nie wygrałabym walki. Ograniczyłam się więc do tego, że
strażnicy zatrzasnęli bramy miasta tuż po naszym przejściu.
Teraz czekała nas wędrówka ulicą poświęconą bogini Urasz.
Czułam, jak serce tłucze mi się w piersi. Gdybym nie wiedziała, że otacza
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mnie dopracowana iluzja, sama dałabym się nabrać. Po wybrukowanej
drodze przemieszczały się całe tłumy. Tubylcy, pielgrzymi, kupcy i ambasadorzy odległych krain. Z czystego lenistwa ubrałam część postaci
w stroje modne na Starym Kontynencie.
– Nikogo nie zaczepiaj – syknęłam do Goedekoopa, patrzącego
na to wszystko z wyrazem bezbrzeżnego zdumienia. – Nie zatrzymuj się
i na nic nie gap! – Wskazałam dyskretnie na krążących w tłumie uzbrojonych strażników. Pokiwał głową, po czym dla pewności chwycił mnie
za rąbek szaty.
– Jesteście aniołem, pani? – zapytał.
– Nie. Ale jeśli chcesz ujrzeć Babel, nie pytaj mnie o moje pochodzenie.
Bo jeszcze tego mi brakuje, żebyś się poznał na bardowskich sztuczkach – dodałam w myślach.
Goedekoop pokiwał głową, przypatrując się szczerbatemu sprzedawcy piwa, machającemu w naszą stronę. Handlarz uśmiechnął się do
nas pod haczykowatym nosem i wskazał na gliniany dzban. Na wszelki wypadek rzuciłam ostrzegawcze spojrzenie mojemu towarzyszowi.
Babilońskie piwo było słynne w całym cywilizowanym świecie. Krążyły
pogłoski, że potrafiono uwarzyć je dosłownie ze wszystkiego. Mistrz zgadzał się z tym, że jego smak jest absolutnie wyjątkowy, acz wspominał,
że po degustacji niektórych trunków miał podejrzenie, że tajnym składnikiem części z nich są stare onuce. Obawiałam się, że tego wrażenia nie
będę w stanie odtworzyć, przyspieszyłam więc kroku. Kupiec posłusznie
dreptał za mną, wodząc oczyma po murach świątyń.
Przechodziliśmy właśnie przez kompleks Szuana, zwany Dłonią
Nieba. Tutaj gromadzili się wierni, chcąc oddać cześć Guli, Nergalowi
i Ninutrze. Niektórzy zatrzymywali się przy wróżbitach przepowiadających przyszłość z wątroby zwierząt ofiarnych. Smród parujących trzewi
mieszał się z zapachem mułu, który wiatr gnał znad płynącego leniwie
Eufratu. Po jego falach sunęły mniejsze i większe łodzie. Kątem oka złowiłam dziwną grę cieni na pokładzie jednej z nich. Z całą pewnością nie
była ona moim dziełem. Devy znowu deptały nam po piętach.
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Skupiłam się na dźwięku oud, podporze wizji. Pozwoliłam, żeby
muzyka przesączyła się do Babilonu. Goedekoop rozejrzał się podejrzliwie. Wskazałam na przeciskającego się między ludźmi lutnistę. Kilka osób
przystanęło, wsłuchując się w basowy pomruk strun. Ludzie stopniowo
milkli, przysłuchując się melodii. Wiedziałam, że utrzyma to demony na
dystans, przynajmniej przez jakiś czas. Nie mogłam jednak wyobrażać
sobie grajków na każdym rogu, to by się w końcu zrobiło podejrzane.
Został nam już jednak tylko kawałek drogi. Wystarczyło minąć E-sagil,
„dom, którego szczyt jest najwyższy”, ze Świątynią Marduka, której mury
graniczyły przecież z leżącym w samym sercu miasta placem. A nad
nim górował cel naszej podróży. Dało się go dostrzec już, kiedy wyszliśmy spomiędzy przysłaniających widok mniejszych świątyń i domów
ofiarnych. Wieża Babel, której szczyt dotykał nieba. Zadarliśmy głowy,
osłaniając oczy przed rażącym słońcem. Widok setek tarasów, każdego
porośniętego soczystą roślinnością, zapierał dech w piersiach. Na każdym poziomie Wieży tętniło życiem jego własne maleńkie miasteczko.
Niejeden pielgrzym, ujrzawszy to święte miejsce, postanawiał zostać tu
na zawsze. Mówiono, że bywali tacy, którzy urodzili się i odeszli właśnie
tutaj. Naczytałam się tylu historii, że nie potrafiłam odróżnić prawdy od
wprawnie skleconej bajki…
Z całą pewnością miejsce to przesiąkło pradawną boską mocą,
nawet jeśli spierano się, jacy bogowie bywali tu najczęściej. Od reszty
miasta, które powstało wokół Wieży, odgradzał ją wysoki mur z szarożółtej cegły. Bramy strzegli wartownicy w ceremonialnych, wypolerowanych
pancerzach. Wystarczyło jednak na nich spojrzeć, by wiedzieć, że nie
stoją tu tylko po to, by ładnie wyglądać. Dokładnie sprawdzali wszystkich
pielgrzymów. Mistrz opowiadał mi, że nie każdy miał prawo postawić
bluźnierczą stopę na otaczającym Wieżę placu. Dla uwiarygodnienia wizji
postanowiłam nawet wywołać małą awanturę między nimi a aroganckimi
podróżnymi.
– Bacz, co robisz, bo skończysz jak oni – przestrzegłam kupca.
Moich słów wysłuchało jednak tylko rozedrgane od żaru powietrze. Zaklęłam szpetnie, rozglądając się na wszystkie strony. Przeklęty
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głupiec! Już pchał się w stronę bramy, korzystając z tego, że strażnicy
kłócą się z iluzją grupki ludzi. Jeden z awanturników odwrócił się w moją
stronę, szczerząc zwierzęce kły.
Cholerne devy! Zajęły się strażnikami i Goedekoop po prostu koło
nich przeszedł, niepomny moich ostrzeżeń!
Ruszyłam biegiem w jego stronę. Przechodnie, którzy stanęli przypadkowo na mojej drodze, rozwiewali się jak dym, ale to już nie
miało znaczenia. Jeśli kupcowi udałoby się dostać do środka Babel, opiekun wszystkich bardów uśmierciłby nas na miejscu. Już czułam, że dar
Minstrela zaczyna stawiać opór, wizję kształtowało się coraz trudniej. Mój
bóg nie był zadowolony z obrotu spraw. Dopadłam do kupca i chwyciłam
go za ramię.
– Co ty wyprawiasz, durniu?! – syknęłam.
– Nie rozumiecie, pani! Ja muszę wejść do środka! Muszę dowiedzieć się, czy mi przebaczył! – Odepchnął mnie z taką siłą, że zatoczyłam
się i klapnęłam na zapiaszczoną ziemię.
Wizja była idealna. Podłoże wykazywało odpowiednią twardość.
Moje siedzenie mogło to potwierdzić.
Poczułam, jak ogarnia mnie gniew. Niebo pociemniało, ciężkie
chmury zakryły słońce. Między nimi błysnął piorun. Goedekoop zatrzymał się, patrząc w górę. Ta chwila wystarczyła, by z cieni uformował się
olbrzymi kształt, zagradzając drogę do Wieży. Lwie cielsko sięgało nieomal do pierwszego tarasu. Orle skrzydła zamłóciły powietrze, sypiąc
na przerażonego kupca piachem. Wpatrywał się w pokrytą łuską baranią
głowę potwora. Próbował się cofnąć, z ziemi jednak wygrzebywały się
jadowite węże, które rzekomo miały strzec wejścia do Babel. Cieszyłam
się, że wszystkie babilońskie legendy miałam w małym palcu. Teraz wpatrywałam się w struchlałego mężczyznę oczami olbrzymiego sfinksa.
Goedekoop na szczęście uwierzył we wszystko bez oporów.
– Czemu naruszyłeś to święte miejsce? – zapytałam grzmiącym
głosem potwora. Poczułam nieprzyjemne ciepło, ostrzeżenie, że znalazłam się na krawędzi kłamstwa.
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To tylko przedstawienie – pomyślałam, mając nadzieję, że Minstrel
przyjmie taką wymówkę.
– Odpowiedz! – Nie spuszczałam Goedekoopa z oczu, walcząc
z ogarniającym mnie niepokojem.
Sfinks był bardzo dobrym posunięciem. Jeśli ktoś nie odpowiadał
na jego pytanie, zamieniał się w kamień. Nie mogłam wyobrazić sobie
lepszego sposobu, by kogoś zatrzymać. Kupiec widział już tylko płonące
oczy potwora. Za moment znieruchomieje, a ja będę mogła rozwiać iluzję
i wepchnąć jego duszę z powrotem do ciała.
Nie odpowiedział na pytanie. Zrobił coś znacznie gorszego. Zaczął
myśleć. A ja widziałam jego myśli oczyma bestii.
Najpierw ujrzałam młodego mężczyznę. Ubrany był nieco podobnie do mieszkańców Babilonu, dostrzegałam jednak subtelne różnice
w zdobieniach szaty. Nie mogłam widzieć jego twarzy ukrytej w dłoniach.
Płakał. Czułam wyrzuty sumienia Goedekoopa. To on był winien rozpaczy
młodzieńca. Słyszałam teraz jego myśli, którymi próbował się usprawiedliwiać:
Kiedyś jednak to doceni. Kiedyś, kiedy będzie już wpływowym kupcem, podziękuje ojcu za to, że usunął z jego życia tę żałosną dziewuchę,
bez majątku i wpływów. Zrozumie, że to była tylko młodzieńcza igraszka,
nic więcej. Pomyśli, że pewnie już dawno wyszła za mąż za kogoś z jej podobnych biedaków. Nie musi wiedzieć, że w istocie dziewka tańcuje już
z duszami przodków.
Potem wspomnienie wyparło inne, bardziej złowrogie. Ten sam
młody mężczyzna stał w świątynnych szatach, ściskając złocony kapłański kostur w pokrytych świętymi tatuażami dłoniach.
– Przeklinam cię, ojcze! – powiedział. – Przeklinam za śmierć
Niggary, za twoje serce z kamienia i monety przesłaniające oczy.
Przeklinam w imieniu wszystkich bogów i im oddaję twoją duszę we władanie, niech upomną się o nią, kiedy zechcą. Możesz paść przed nimi na
kolana w Wieży Babel i błagać o zmiłowanie.
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– Miej litość! – krzyknął Goedekoop. – Wiesz, że ciąży na mnie
wyrok banicji! Nigdy nie wpuszczą mnie do środka! Ubiją jak psa przy
samej bramie!
– Niech i tak będzie.
Nie musiałam widzieć więcej. Rozwiałam wizję, wracając do ludzkiej postaci. Teraz mnie i kupca otaczały pasma szarej mgły, wirujące
w pustce. Nie starałam się nawet zakryć twarzy, poznał więc mnie natychmiast.
– Panienko Audrey! – Chwycił rąbek mojej sukienki, wyrwałam
go, patrząc na klęczącego mężczyznę z obrzydzeniem. Skamlał jak parszywy pies, błagał o litość, nie słuchałam jednak. Ciągle jeszcze miałam
w pamięci syna handlarza, jego rozpacz i pustkę w oczach. Przypomniał
mi się sen z krwawymi wodami Eufratu, zalewającymi Babilon. Jak gdyby
ostrzeżenie bogów, żebym nie mieszała się w tę sprawę. Kupiec był już
stracony, sam przypieczętował swój los z chwilą, gdy opłacił skrytobójców wiele lat temu.
Spojrzałam ponad jego siwą głową na ciemne kształty, pełznące
do nas we mgle.
– Wasza wola – powiedziałam, wskazując na wyjącego kupca. – Nie
jest już pod moją ochroną. – Odwróciłam się i ruszyłam za dźwiękiem
oud do domu, żegnana pełnym bólu wrzaskiem kupca. Wiedziałam już,
że nie musimy obawiać się demona. Te nie powstawały z rozczłonkowanej
duszy.
Wyrwałam się z wizji dużo gwałtowniej, niż miałam to w zwyczaju,
wracając do zmysłów między jednym taktem a drugim. Mistrz spojrzał
na mnie zaskoczony i czym prędzej stłumił struny. Przez publiczność
nie było to nigdy dobrze przyjęte, mogło jednak uratować życie bardowi,
który uciekał z astralu ścigany przez demony.
– Niech Minstrel mi wybaczy. Właśnie zabiłam człowieka – powiedziałam, chowając twarz w dłoniach.

* * *
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Mistrz wcisnął mi w dłonie gliniany kubek. Ostrożnie powąchałam jego
zawartość. Z całą pewnością nie był to sam rumianek. Janos musiał doprawić go jakimś wyjątkowo mocnym alkoholem, traktowanym przez
bardów jako lekarstwo na absolutnie wszystko. Wliczając w to brak przygotowania do koncertu, z tym, że wtedy medykament należało wlać nie
tylko w grającego, ale również w publiczność, najlepiej w równych proporcjach.
– Czyli miałem rację, babiloński kapłan – stwierdził mój mentor,
siadając naprzeciwko. Maestro łaskawie umościł się na jego kolanach,
obserwując mnie z pogardą bursztynowymi oczyma. Z całą pewnością
nie oceniał jednak mojego postępowania. On zawsze tak patrzył.
Pokiwałam głową, obracając w palcach triskelion. Spodziewałam
się, że w każdej chwili srebro zacznie palić skórę.
– Nie bój się – powiedział Mistrz, jakby odgadując moje myśli. –
Minstrel nie należy do bogów, którzy z karą zwlekają całą wieczność.
Gdyby potępił twój czyn, nie wyszłabyś żywa z astralu.
– Przecież Minstrel nie pozwala na krzywdzenie ludzi.
– Owszem. Ale to sprawiedliwy, choć bezlitosny bóg. Okrutnicy
nie znajdują się już pod jego ochroną. A i nikt inny jakoś nie chciał bronić
Goedekoopa.
– To może jednak lepiej było posłużyć się rytualnym sztyletem?
– prychnęłam.
– Wcale nie byłoby lepiej, Audrey. Byłoby jeszcze gorzej, ale to jest
właśnie druga strona medalu bycia człowiekiem mocy. To, że postąpiłaś
słusznie, nie znaczy wcale, że będzie ci teraz łatwo z tym żyć.

* * *
Kunegunda była dziś tak słodka, że aż mdliło. Odrobiła pracę domową,
przygotowała się ze wszystkiego i nawet od czasu do czasu zadawała
jakieś pytania. Normalnie może by mnie to cieszyło. Dziś jednak musiała
się zadowolić oszczędnymi pochwałami z mojej strony. Zwłaszcza że
przez otwarte okno dobiegały nas dźwięki żałobnej procesji.
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Dziewuszka nie ustawała jednak w wysiłkach, żeby zasłużyć sobie
na moją aprobatę. Miałam podejrzenia, że nie wiązało się to ani z sympatią do mnie, ani tym bardziej do muzyki – do której przecież zmusili ją rodzice – tylko ze zwyczajną obawą, że znowu mogę obrócić dar
Minstrela przeciwko niej.
– Panienko Audrey, czy to prawda, że muzycy potrafią podróżować we śnie? – zapytała, patrząc na mnie cielęcymi oczyma.
– Nie. Tylko bardowie.
– A da się tego nauczyć? – dopytywała dalej. – Bo ja to bym tak
chciała chodzić sama na wszystkie bale i po pałacach…
– Nie da się i zaufaj, że byś nie chciała – odpowiedziałam, myśląc
o snach, które nawiedzały mnie co noc. O Wieży Babel, której mury już
zawsze będą dla mnie zbryzgane krwią.
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Pragnę serdecznie podziękować panu Tomaszowi Karpińskiemu za pomoc
w stworzeniu „renesansowego” Babilonu oraz panu Tadeuszowi Czechakowi
za wsparcie merytoryczne przy opisach lutni oud.

Alicja Janusz

ZAKRZYWIENIE CZASOZEFIRU
Kamil Kulig

– Mówiłem, że tak to się skończy! – wrzasnął John, patrząc z góry na
niższego o głowę profesora. Wybitny naukowiec wyglądał tym razem jak
chłopiec łajany za niewłaściwe zachowanie.
– John, zrozum… To naprawdę nie moja wina.
– Co? Wysłałeś mi brata do innego wymiaru i jeszcze śmiesz mówić, że to…
– Zrób coś w końcu, proszę! – Głos dobiegł od strony drzwi.
John odwrócił się i ujrzał stojącą w progu matkę. Błagalne spojrzenie natychmiast wybiło go z rytmu. Podeszła bliżej i kontynuowała:
– Skończcie te dyskusje, trzeba działać! – Odwróciła się w stronę
profesora. – Ile mamy czasu, żeby sprowadzić Edisona z powrotem?
Naukowiec wyglądał, jakby ktoś właśnie skazał go na śmierć.
– Nie wiem, czy to dobry pomysł – rzekł słabym głosem. –
Wolałbym nie wysyłać tam nikogo więcej. Co pani zrobi, jeśli żaden z synów nie wróci?
– Ile mamy czasu? – powtórzyła przez zaciśnięte zęby, chwytając
staruszka za fartuch.
– Jakiś tydzień. Tak, wtedy przejście dla Edisona może się zamknąć. Zostanie po drugiej stronie, a później…
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– Później? – Matka bliźniaków chciałaby się mylić, ale doskonale
wiedziała, co stanie się później. Zbladła na samą myśl.
– Jego organizm nie wytrzyma. Rok, może dwa… Wtedy zaczną
się objawy szoku wymiarowego.
– Brawo – przyklasnął John. – Jednak umiesz mówić o konkretach.
Co muszę zrobić, żeby go przywlec do naszej… no… rzeczywistości?
– Jest kilka sposobów. Możesz poddać brata dużemu przeciążeniu. Możesz wywołać hipotermię. Wykastrować, zrzucić z kilkudziesięciu
metrów, nakarmić czymś piekielnie ostrym.
– Cokolwiek z tego?
– Cokolwiek. Gdzieś tutaj mam rozpisane dowody. – Profesor
z entuzjazmem podniósł potężną teczkę i zaczął ją kartkować. Nagle
zatrzymał się i spochmurniał. – Naprawdę tego chcecie? Edison powinien wrócić już dawno. Ma świadomość ryzyka, ale najwyraźniej coś go
zatrzymało. I zapewne nie będzie łatwo przekonać go do powrotu. Sami
rozumiecie… ten jego zapał i…
– I dlatego to ja muszę z nim pogadać – przerwał zniecierpliwiony
John. – Spokojnie, dam radę. A teraz do roboty. Czego mogę się spodziewać po tamtej stronie?
– Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Ni cholery nie wiem, co tam
będzie. Miasto olbrzymów, zmutowane drzewa-ludzie, latające zombie,
greccy bogowie… Warunki do życia są dobre, ale poza tym… Poza tym
praktycznie nic nie wiemy. I właśnie dlatego twój brat uparł się, żeby
tam ruszyć.
John westchnął i pokręcił głową.
– Pięknie. Po prostu pięknie…

* * *
Większość ludzi doświadczyła choć raz nagłego Zrywu, który bez uprzedzenia wstrząsa ciałem w chwili przejścia w stan snu. Czujesz się wtedy,
jakby ktoś mocnym ruchem pchnął cię w przepaść, a senne mięśnie rozpaczliwie szukają ratunku w silnym skurczu.

Kamil Kulig

Dokładnie w ten sposób ciało broni się przed przejściem „na drugą stronę”. Teoretycznie istnieją dwie rzeczywistości, z których każda
posiada fazę snu i fazę jawy. Jednak mózg człowieka działa stabilnie
i predykcyjnie, przełączając się zawsze w ramach wyłącznie jednej rzeczywistości.
Ale co się stanie, gdy umysł pomyli drogę, kierując nieświadomą
istotę wprost do którejś z faz w innym wymiarze? Potrzebny jest ratunek. A kto może pomóc? Zryw miokloniczny. Nasz anioł stróż, który cofa
mózg do poprzedniego stanu, dając jeszcze jedną szansę odnalezienia
prawidłowej ścieżki.
John „Skrupek” Atton doświadczył Zrywu kilkanaście razy w ciągu trzydziestu sekund; wciąż jednak nie mógł się przebudzić. Profesor
Allegor Muls stał tuż obok, ze skupieniem regulując natężenie pola
elektromagnetycznego. Zdawało się, że silne środki chemiczne działały
prawidłowo, tocząc zażartą bitwę ze Zrywem. Ciemność, efekt spadania,
szybki wdech, skurcz i znów ciemność. Ciemność – spadanie – wdech –
skurcz – ciemność. Sekwencja ciągnąca się w nieskończoność, jakby cały
świat Skrupka nagle stał się pętlą.
W końcu nadeszła zmiana. Ciemność – spadanie – skurcz –
ciemność. Czegoś brakowało. Niepełny cykl powtórzył się trzykrotnie,
z każdym następnym razem silniej manifestując swoją niekompletność.
Półsen nie pozwolił skupić myśli, dlatego olśnienie przyszło dopiero kolejne dwie sekwencje później.
Wdech! – pomyślał John w chwili, gdy się zorientował, że jego
ciało znajduje się pod wodą. Oprzytomniał w ułamku sekundy, by zmusić
niedotlenione mięśnie do nieustępliwego parcia ku górze. Powierzchnia
była całkiem niedaleko, choć przeszyty zimnem organizm odmawiał
współpracy.
Z każdą kolejną sekundą zbliżał się do tafli wody.
Dopływał, a jego mózg odpływał.
Udało się. Skrupek z bólem napełnił płuca powietrzem, pozwalając
drażnić oczy promieniom stanowczo zbyt różowego słońca. Mogło być
gorzej i mogło być lepiej. Nic dziwnego, rzadko kiedy coś jest doskonale
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białe lub czarne. Zbiornik wodny okazał się niewielkim jeziorem. Całkiem
nieźle. John znajdował się jednak w samym jego centrum. Nie najlepiej.
Kolejne kilka minut upłynęło na powolnym parciu w stronę brzegu.
Dlaczego wszystko jest tak cholernie fioletowe?! – pomyślał w czasie krótkiej przerwy od walki o życie. Trawa ametystowa, krzewy purpurowe, drzewa cyklamenowe, a plaża amarantowa. Zacisnął powieki tak
mocno, jakby chciał rozłupać nimi orzecha. Ponownie spojrzał na świat
i stwierdził, że niewiele się zmieniło – wszystko jedynie przeszło bardziej
w stronę różu.
John Atton powrócił do walki o życie. Bo w końcu co jest bardziej
męskie: wyliczanie w myślach wszystkich znanych odcieni fioletu czy
ratowanie resztkami sił przemarzniętego organizmu? Okropny kaszel
pojawił się w momencie, gdy zanurzył usta w wodzie. Nie kontrolował
oddechu – przepona pracowała tak szybko, że dostrojenie innych mięśni do jej szaleńczego rytmu przestało być w końcu możliwe. Zamknął
oczy, podejmując próbę wejścia w słynny trans geniuszu. Trans geniuszu,
z którego znany był jego brat. Tym razem jednak to John musiał odnaleźć w sobie ukryte możliwości. Nie potrzebował powietrza w płucach
do skupienia całej energii w skuteczny proces poznawczy. Koncentracja,
wnioskowanie, kreatywność. Tym razem musiało się udać.
Minęła chwila, nim odrzucił emocje na bok. Zmusił nogi do pracy
w niezmiennym rytmie, by uspokoić ustawione do pionu ciało.
Wdech, wydech.
Wdech, wydech…
Nie trzeba było czekać w nieskończoność, by oddech przestał szaleć. Organizm, popychany niezwykłą siłą instynktu przetrwania, stopniowo zaczął kierować się ku amarantowemu brzegowi.

* * *
Wóz Quosinasa, napędzany sprężonym gazem, poruszał się wzdłuż
traktu dopiero jako trzeci, dlatego wybór optymalnej lokalizacji musiał
tym razem przypaść komuś innemu. Nic dziwnego – Wiatroprotektorzy
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dopiero co ogłosili, że wichura wreszcie opuściła Rybie Jezioro. Dzisiaj
zarobić chcieli wszyscy.
– Nie ma co narzekać – rzekł Quouo do bratanicy, pocieszając
głównie samego siebie. – Zobacz no, Granuś, ilu tam jeszcze za naszym
tłokochodem ciągnie. A tak w ogóle, to cztery napełnienia zbiornika i będziemy na miejscu.
Granalda zdawała się nie dostrzegać, że ktoś do niej mówi.
Olbrzymie niebieskie oczy wędrowały to w górę, to w dół. W lewo i w prawo. W końcu czekała na ten dzień miesiącami. Już cztery lata tkwiła
w bezpiecznych dystryktach Smużnego Miasta, a prawdziwy świat obserwowała wyłącznie w postaci twardych wzorów fizyki. Teraz jednak
wykładowcy wydali przepustkę. Wreszcie!
– Pięć – poprawiła wuja po dłuższej chwili milczenia.
Osobliwy umysł zapamiętywał każdy szczegół i nieustannie coś
rachował. Wszyscy zdążyli do tego przywyknąć.
– Jeszcze kilkadziesiąt cykli i zejdzie nam ciśnienie – powiedziała
zupełnie neutralnym tonem, nie przerywając wnikliwej obserwacji otoczenia.
– Cztery czy pięć, co to za…
Podmuch o niepokojącej sile przeciął trakt ze wschodu na zachód.
Wszyscy zamarli.
– Na Smugi Protektorów! – Granalda wzdrygnęła się, wracając
ze świata marzeń do rzeczywistości. – Przecież wiatry odeszły! Co to
miało być?
Wlepiła w wuja ogromne oczy, daremnie wyczekując wyjaśnienia.
Na co liczyła? Chociaż darzyła go szacunkiem, prosty chłop nie mógł
wiedzieć więcej o prawach natury niż ona sama. Zdjęła binokle, by spojrzeć na pomiar zakrzywienia: na szczęście mieścił się w normie. Ale co
z tego, skoro każdy poczuł na twarzy muśnięcie niewidzialnej siły pchającej powietrze?
Wozy jednak nieustępliwie ciągnęły dalej. Skąpany w południowym słońcu trakt wypełnił się strachem i niepewnością – emanowały
one z każdej strony tyleż silnie, co zbytecznie. Dalsza podróż przebiegła
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spokojnie; samotny podmuch nie przyciągnął braci. Prognozy jak zwykle
nie kłamały.
Trakt biegł łagodnym łukiem, pozwalając zbiornikowi wyłaniać
się stopniowo zza morza potężnych kwiatostanów. Nerwowość ustąpiła
miejsca radości. Dotarli do celu. Wóz Quosinasa dogonił dwa szybsze
pojazdy, stojące teraz obok siebie na skraju Rybiego Jeziora.
– Czemu, do licha, nie zajęliście miejsc do łowów? – wypalił bezpośrednio Quouo.
Jeden z rybaków wskazał ręką sylwetkę nagiego człowieka, który
stał jakieś sto kroków dalej i kaszlał, jakby chciał wypluć płuca.
– Przyjechał z wami?
Pozostali pokręcili głowami.

* * *
Skrupek wciąż się krztusił, mimo że od wyjścia z wody minął już dobry
kwadrans. Nadal nie otrząsnął się z szoku, co zaowocowało zmieszaniem skurczów ścian klatki piersiowej z wibracjami strun głosowych.
Duszącego kaszlu z siarczystymi bluzgami. John z uporem recytował
wyuczoną specjalnie na takie okazje litanię wulgaryzmów, choć w głębi
odczuwał siłę, która starała się przekuć nerwy na dodatkową energię.
Całkiem skutecznie – gdzieś z tyłu głowy, w kolejce za bólem, nerwami
i złością, pojawił się promyk prawdziwej dumy. Efektywna walka z lodowatą wodą, brakiem tlenu i strachem to nie były rzeczy, które można by
znaleźć w rubrykach jego CV. A jednak się udało.
W myślach wciąż narzekał, choć z pewnością nie powinien. Co
z tego, że zmaterializował się w środku jeziora, skoro teren był najwyraźniej zamieszkały? Dwie drewniane konstrukcje, różowe jak wszystko
inne, wyłoniły się zza potężnych struktur roślinnych, by po chwili znieruchomieć i wypluć z siebie kilku niewysokich osobników. Tak – byli niscy,
nawet bardzo, ale wyglądali na stosunkowo normalnych ludzi. Właśnie
dołączyła do nich kolejna – różowa, a jakże – maszyna, a ręka jednego
z tubylców powędrowała w kierunku Johna.
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To Skrupek wykonał pierwszy ruch w stronę trzyosiowych wozów. Sylwetki początkowo zamarły w bezruchu. Chwilę później zaczęły
stawiać pierwsze kroki, by spotkać się z Johnem gdzieś w środku drogi, na amarantowym piasku pokrywającym wąski teren wokół jeziora.
Dwóch niskich mężczyzn wciśniętych w sztywne surduty i młoda kobieta w zwiewnej sukience stali naprzeciwko Skrupka, przewiercając go
wzrokiem na wylot. On robił to samo, nie przejmując się zupełnie swoją
nagością.
– Nie, nie, nie. To niemożliwe… – wydukał z trudem jeden z tubylców. Słowa wypowiedział zupełnie zrozumiale, mimo potwornie wyolbrzymionego brytyjskiego akcentu. – Ty naprawdę wróciłeś!
– Potrzebuję pomocy.
Pierwsze słowa Johna były tyleż spontaniczne, co głupie. Zabrakło
mu geniuszu Edisona. Żadna nowość, zapewne ukrył się głęboko pod
płaszczem nerwów i zmęczenia, stłumiony jak zwykle ich destrukcyjnym
działaniem. Konsternacja wykrzywiła twarze tubylców.
– TY potrzebujesz pomocy od NAS? Przecież jesteś Odpornym!
– Młoda kobieta otworzyła szeroko oczy, choć kąciki ust wciąż pozostawiała lekko uniesione.
Ile mogła mieć lat? Siedemnaście? Piorunujące spojrzenie łysiejącego gościa w dziwnych binoklach nie zdjęło uśmiechu z twarzy dziewczyny, ale ozdobiło ją delikatnym rumieńcem. O ile można tak nazwać
zmianę koloru policzków z arbuzowego na rubinowy.
– Wybacz jej, Edisonie. Zrozum, że… no, różne słuchy chodzą.
Niektórzy mawiają, że nas zdradziłeś. Nawet pieśni już o tym piszą.
– Zdradziłem was? – Skrupek z namysłem podrapał się po brodzie.
– A wy jak sądzicie?
Pachnący aloesem jegomość zbliżył się i ze łzami w oczach objął
Johna, rozsiewając wokół mieszaninę konsternacji i niezręczności.
– Jesteś nadal z nami – rzekł jakby ze wzruszeniem. – I wciąż na
ciebie liczymy…
Naprawdę? – pomyślał John z irytacją. Jestem tu pierdoloną legendą?
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Nie mógł jednak zaprzeczyć, że droga do celu wydawała się teraz
krótsza. Czy jego brat rzeczywiście tu kogoś zdradził? Tak czy inaczej,
ważne, że został celebrytą. A status celebryty mógł się przydać.
Skrupek postanowił stać się Edisonem. Choć na kilka dni.
Jeden z niskich mężczyzn położył dłoń na plecach Johna, a drugą
ręką wskazał pojazd. To było zaproszenie. Ruszyli w kierunku machiny w akompaniamencie komplementów płynących z ust Leoleo – tak
przedstawił się właściciel kręconych bokobrodów. Dziewczyna z drugim
mężczyzną zostali z tyłu.

* * *
– Na zabójczy wicher! – wzburzył się Quosinas, z trudem tłumiąc krzyk.
– Co ten oszołom wyprawia?!
Granalda przyłożyła palec do ust.
– Mądrze robi. Pomyśl trochę… Kiedy się skończyło? Jak mówili
Wiatroprotektorzy?
– No jakoś o brzasku.
– Właśnie. A co z zefirowym pyłem?
– Jak to co? Było go tu pewnie od cholery.
– Było? Nie. On wciąż tu jest. Dam sobie rękę uciąć, że Edison
widzi wszystko na różowo.
– Święta racja. Pomyślał, skubany… – Quosinas zastanowił się
chwilę, po czym ruszył w stronę tłokochodów. – Tyle lat człowiek przeżył,
a wciąż imbecyl z niego. Już chciałem zagruchać Odpornemu ze śliwy.
– Spojrzał na zaciśniętą pięść i się zaśmiał. – Ale by mnie koleś zmłócił.
Leoleo coś tam jednak w głowie… Hej, on… Co to ma być? Wsiada do
mojego wozu?!
Gdy Quouo przyspieszył kroku, poczuł na ramieniu ciepły dotyk
bratanicy. Próbowała go uspokoić. I słusznie. Atak na gościa, który nawdychał się właśnie zefirowego pyłu, z pewnością nie był najmądrzejszym
pomysłem. Zamiast tego Quosinas wykrzywił usta, nieudolnie symulując
uśmiech.
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Rybie Jezioro wreszcie wolne od wichrów, a ja bawię się w transport
wielkiego zdrajcy! – pomyślał ze złością, próbując wyrzucić z pamięci
kosmiczne ceny ryb w Smużnym Mieście. Czy jest coś gorszego od porzucenia takiego zarobku?
Uśmiechnął się jeszcze szerzej i jeszcze żałośniej.
Kiedy Edison z nadzwyczajną niepewnością przyglądał się wnętrzu wozu, Leobusinas szepnął coś do ucha Granaldy. Ta odpowiedziała
mrugnięciem, po czym zwinnie wspięła się na żakardowy fotel pojazdu.
Leoleo był naprawdę sprytny, ale chyba przeceniał możliwości dziewczyny. Czy zwykły śmiertelnik jest w stanie dostrzec moment, w którym
zefirowy pył opuści czyjeś płuca? Jest jeden sposób, ale wymaga…
Na zabójczy wicher! Czy rzeczywiście chciała to zrobić? Wdawać
się w gierki z samym Edisonem?
Quouo odkręcił zawór, wyzwalając posuwiste ruchy tłoka. Pojazd
zawrócił z cichym trzaskiem i rozpoczął drogę powrotną w kierunku
Smużnego Miasta. Granalda wzięła głęboki oddech i pociągnęła za dźwignię, by obrócić fotel w stronę Edisona.
– Odporny, czy pozwolisz, że zajmę cię rozmową? – spytała nieśmiało.
– Z przyjemnością. – Odpowiedź nadeszła natychmiast.
Czyżby szczera?
– Ależ one są piękne.
Atton podążył za wzrokiem Granaldy, by zatrzymać spojrzenie
na zbiorowisku kwiatów otulających pobliski głaz. Zakłopotany wyraz
twarzy mężczyzny utwierdził ją w przekonaniu, że dla niego wszystko
wciąż jest jednobarwne. Kontynuowała:
– Kwiaty… Tak, czasem nie potrafię mówić o czymkolwiek innym.
Mogłabym patrzeć na nie godzinami…
– I dostawać codziennie.
– Dostawać? Kwiaty? Oj, chyba nie pojęłam metafory. – Granalda
spuściła wzrok. Nieczęsto zdarzało jej się nie zrozumieć czyjejś myśli. Zadrżała, przypominając sobie opowieści o błyskotliwym umyśle
Odpornego. – Nigdy nie zrozumiem, dlaczego rosną tak symetrycznie.
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– Natura lubi symetrię.
Edison ewidentnie nie zauważył, że zielone pasmo płatowców
poprzecinane było zupełnie przypadkowymi wstęgami bardziej rozwiniętych, bo czerwonych, kwiatów. To naprawdę działało! Ale jak długo
można utrzymywać rozmowę o florze?
Zefirowy pył przestanie działać nie prędzej niż za dwa napełnienia
zbiornika – pomyślała dziewczyna.

* * *
John stwierdził, że młoda kobieta jest naprawdę ładna i naprawdę miła,
chociaż fiołków czy innych konwalii miał już serdecznie dosyć. Nie wiedział, czy rozmówczyni była tak ograniczona, czy może chciała osiągnąć
ukryty cel, pytając ciągle o opinię na temat mijanych roślin. Nie miał też
pojęcia, skąd bierze wiedzę o kolorach w tym jednolicie różowym świecie.
Nagle coś się zmieniło. Skrupek miał świadomość, że człowiek
mruga ponad pięć milionów razy w trakcie roku. Nie spodziewał się jednak, że to konkretne zmrużenie oczu zapamięta na długi czas. Powieki
zwyczajnie opadły, a gdy uniosły się z powrotem, świat zaatakował go
pełnym spektrum barw. Jedna trzecia sekundy wystarczyła naturze do
pomalowania planety. Nie. To zdolność postrzegania barw najpewniej
właśnie wróciła z urlopu. John skupił się, by nie dać po sobie poznać
szoku.
– …jeszcze kilka dni i te piękne, błękitne liście zupełnie wyblakną
– ciągnęła Granalda, zachwycając się pobliskim krzewem.
– Błękitne? – zapytał mimowolnie John.
– Tfu, czerwone. Ach… za dużo już tych kolorów.
Dziewczyna wyglądała, jakby doznała szoku. Spojrzała na sporych
rozmiarów zbiornik – bak nietypowego wehikułu. Czyżby coś było nie
tak z pojazdem? Przecież Quosinas dopiero uzupełniał poziom gazu,
przykładając do zbiornika syczące urządzenie.
Po chwili dwa wozy stały już na skraju drogi, a wszyscy zgromadzili się przy baku, zapewne uszkodzonym.
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– Co się dzieje? – zapytał John.
Spodziewał się odpowiedzi; ale nie takiej, jaka za chwilę miała
nadejść.
Ręka Leoleo sprawnie wystrzeliła w kierunku podbródka Johna.
Później wszystko zmieniło się w głęboką czerń.

* * *
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Gdy Skrupek otworzył oczy, znów ujrzał świat w różowych barwach.
Niestety, nie w przenośni. Dosłownie. Ręce związane z tyłu grubym
sznurem i rzemyk zaciśnięty na kostkach skutecznie ograniczały ruchy,
ale nie to było teraz najważniejsze. Świat zwolnił. I nie było to żółwie
tempo, nie było to nawet tempo schorowanego ślimaka. W zasadzie ruch
pojazdu stał się niewyczuwalny, a zastygłe sylwetki Quosinasa i Granaldy
podsycały wrażenie, że wszystko zwyczajnie stanęło w miejscu. Tylko
leniwy ruch tłoka, który poprzednio gnał jak opętany, teraz dawał sygnał,
że czas nadal płynie.
Wiało.
John mimowolnie wziął głęboki oddech niemal pod korek, czując,
jakby wpuszczał do płuc niezwykły narkotyk. W rzeczy samej – nieświadomie wchłonął dziwną substancję. Wydech wywołał potworny skurcz
mięśni, a w następstwie trzask rzemyka przy kostkach i rozluźnienie
sznura oplatającego nadgarstki. Gdy Skrupek wstał, poczuł się jak niepasujący element umieszczony nagle w nieruchomym, trójwymiarowym
obrazie.
Pomyślał o celu tej chorej wyprawy. Wiedział już, że wyznanie
tubylcom prawdy mija się z celem – wszyscy najwyraźniej uważali go za
mityczną postać, która zaszła lokalnej społeczności za skórę. Czy ktoś
byłby w stanie uwierzyć, że nią nie jest? Że nie jest Edisonem?
Czas poznać odpowiedź – pomyślał, po czym chwycił leżący u stóp
sznur. Zbliżył się do przedniej części wozu i złapał za dłoń kierowcy.
Koszmarny trzask przeszył powietrze w towarzystwie nieznośnych
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wibracji. John wrzasnął. Czyżby Quouo przyciągnął na tyle dużo elektronów, by dotyk wywołał spięcie? A może to nie był wcale prąd?
Skrupek z wielką ostrożnością przywiązał mężczyznę do fotela,
rzucając co jakiś czas siarczystymi bluzgami. Tak na wszelki wypadek,
gdyby nieznośny trzask miał się pojawić ponownie. Coś wyraźnie nie
pozwalało dotykać zastygłego w bezruchu tubylca.
Następna była Granalda. Nie odważył się jej nawet musnąć; na
szczęście nie stawiała oporu. Ale czy można w ogóle mówić o jakimkolwiek oporze, jeśli ma się do czynienia z żywym posągiem, którego oddech
trwa dobre kilka godzin?
W końcu wyskoczył z wozu, by unieruchomić załogę jadącego
z tyłu pojazdu, który gnał w kierunku Smużnego Miasta z zawrotną prędkością dwóch centymetrów na pół roku. Stanął jak wryty, gdy czas obudził się ze snu. Pojazdy wystartowały w ułamku sekundy, pozostawiając
bezradnego Johna na poboczu traktu.

* * *
Gdy Granalda dostrzegła wibracje miernika zakrzywienia, na reakcję było
już za późno. Żywioł nadchodził. Na szczęście wszystko wskazywało na
to, że w łagodnej postaci.
Podmuch uderzył w trakt, a wymiar czasu natychmiast uległ ugięciu. Dziewczyna poświęciła całą energię na odfiltrowanie w nozdrzach
zefirowego pyłu. Substancja potrafiła czynić cuda, ale kto o zdrowych
zmysłach próbowałby ją wdychać? Uzależnienie mogło przecież zniszczyć człowieka w ciągu miesiąca.
Nie minęła dziesiąta część sekundy, kiedy Granalda zorientowała
się, że jej ciało oplata gruby sznur, który jeszcze przed chwilą spoczywał
na rękach Edisona. Zdążyła dostrzec tylko ciemne plamy rozmazanej
materii, gnającej po wnętrzu tłokochodu z niezwykłą szybkością. Sznur
po prostu się pojawił, jakby namalowany niewidzialnym pędzlem wiatru.
Serce nie zdążyło wykonać choćby jednego uderzenia, a zefir odszedł w nieznane. Ile czasu minęło względem Smużnego Miasta? Minuty?
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Godziny? Dni? Granalda spojrzała na miernik i odetchnęła. Kanciaste
urządzenie podawało niewielkie wartości zakrzywienia.
– Na Smugi Protektorów! – wrzasnęła dziewczyna w chwili, gdy
zorientowała się, że tłokochód pędzi w stronę łagodnego zbocza wzgórza.
Nie dało się nic zrobić. Wuj Granaldy był równie przerażony – właśnie próbował wyszarpać się z silnie zaciśniętego sznura. Z każdą chwilą
ruchy uwięzionych wewnątrz pojazdu stawały się bardziej chaotyczne
i rozpaczliwie.
Trakt skręcił, a wóz runął wzdłuż zbocza. Pierwszy był trzask
środkowej osi pojazdu, później… Później wszystko zdarzyło się niemal
w jednej chwili. Przednie koła gwałtownie skręciły, przenosząc środek
ciężkości stanowczo zbyt blisko ściany i w konsekwencji wybijając wóz
w powietrze. Nim drewniana konstrukcja całkiem się rozpadła, tłokochód
zdążył kilkukrotnie obrócić się wokół własnej osi, uderzając co chwilę
o ziemię niczym beczka toczona z nierównego zbocza.
W jednej chwili wszystko stanęło. Dwa żakardowe fotele błyszczały teraz w blasku słońca, przygniecione ciałami swych właścicieli. Jeden
zatrzymał się w gąszczu rozległych krzewów, drugi…
Drugi wytracił prędkość nagle i z wielkim hukiem. Okrutne tchnienie chaosu poniosło go wprost na pień samotnego klonu.

* * *
Wysypane piachem podium na pierwszy rzut oka przypominało teatralną
scenę; zwłaszcza dla kogoś siedzącego na samym środku utwardzonego placu. Wokół zgromadziła się widownia licząca tysiące mieszkańców
Smużnego Miasta, którzy – wyraźnie zniecierpliwieni – czekali na rozpoczęcie widowiska. Skrupek wiedział, że jego obecną sytuację najłatwiej opisać zdaniem równie prostym, co wulgarnym: miał przejebane.
Przytwierdzony rzemieniami do krzesła, początkowo skupił się na obserwacji wspaniałych smug unoszących się nad miastem. Pasy dymu
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o różnych odcieniach zieleni układały się w skomplikowane wzory, ozdabiając niebo poszarpanymi kształtami.
Powietrze było idealnie przejrzyste. Z podwyższenia rozciągał
się widok nie tylko na liczne zespoły budynków opisane na okręgach,
ale i wyraźnie wyeksponowane granice miasta. Miasta, które wzniesiono
wewnątrz gigantycznego krateru, otulonego bujnymi koronami drzew.
Czyżby mieszkańcy chronili się przed wiatrem? – pomyślał John,
znając już zadziwiające zjawiska towarzyszące ruchom powietrza.
Ciekawsze było jednak to, co działo się kilka metrów przed nim.
Łysy mężczyzna ubrany w coś, co Skrupek w myślach nazwał czerwonym workiem, podszedł właśnie do drewnianego pulpitu, po czym
zwrócił się w stronę ludzi. Odchrząknął, rozłożył przed sobą kartki papieru i rzekł:
– Edison Atton, nazywany powszechnie Odpornym, wpadł w nasze ręce wczorajszego wieczora. Wniesiono przeciw niemu podwójne
oskarżenie.
Na placu zapanowała cisza niemal doskonała. Johnowi zdawało
się, że słyszy nie tylko własny oddech, ale i bicie serca muchy przelatującej sto metrów dalej. Wiedział, że to niemożliwe, ale próbował wychwycić
nawet najcichszy dźwięk, choćby ten powstały wewnątrz umysłu.
– Morderstwo – kontynuował mężczyzna z podręcznikową powagą. – Edison użył powszechnie znanych zdolności, by odebrać życie
jednemu z nas. Quosinas, dzielny obywatel, zdolny rybak i wspaniały
ojciec, odszedł dzisiejszej nocy. Drugi z zarzucanych mu czynów znamy
wszyscy. Jest to…
Na owalnym podwyższeniu pojawił się nagle starszy osobnik
w komicznym, obcisłym kombinezonie.
– Cholerny sztywniak – mruknął. – Widowisko miało być, do czternastu wichur…
Gdy uniósł czerwoną z wściekłości twarz na tyle, by spojrzeć
w oczy Johna, Skrupek poczuł nieprzyjemny dreszcz. Dreszcz strachu.
Giouou – tak głosiła złota tabliczka na piersi mężczyzny – zdawał się
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warczeć jak rozjuszony pies. Trzy grube żyły na bordowym czole i zaciśnięte kurczowo zęby dopełniały obrazu szewskiej pasji.
Spiker natychmiast uciął sztywną przemowę i wycofał się. Kipiący
gniewem starzec zajął miejsce przed pulpitem, po czym ryknął:
– Drugi z zarzucanych mu czynów?! Tak jest, ludzie, patrzycie
na Odpornego! Na co on taki odporny? Na współpracę, na współczucie
i na dotrzymanie słowa! Wrzód! Mutant! Parszywy zefir! – Z każdym wywrzeszczanym słowem napinał całe ciało i machał ręką w stronę Johna.
Żyły na czole zaczynały przypominać wytatuowany labirynt. – Trzeba
zgnieść robala, póki jest ku temu okazja! Cholera wie, co zrobił z naszą
energią…
– Może go po prostu zapytamy? – przerwał z wyraźną irytacją
osiłek stojący tuż przed podwyższeniem. Jego łagodny głos nie współgrał z paskudną twarzą, szpeconą krzakami wychodzącymi z nosa. – To
wszystko nie trzyma się kupy. Zapomnieliście, wy bałwany chodzące, ile
Odporny dla nas zrobił?
– Zatrzaśnij zęby, pochmurny szczurze! – Stojąca obok osiłka
brunetka w zielonym gorsecie wyraźnie się oburzyła.
John mógłby postawić majątek na to, że wypowiedziane przez
nią słowa uznawane były w tutejszym świecie nie tylko za obraźliwe,
ale i wulgarne. Potwierdzała to mina tak komicznie wykrzywiona, jakby
kobiecina właśnie wgryzła się w cytrynę.
– Smużna Maszyna na rezerwie chodzi, a łajdak obiecał naprawić
generator. I co tu tłumaczyć? Jeszcze trochę i prognozę wiatrów szlag
by jasny trafił. I to przez niego wszystko…
– Nie będziecie mi tu legendy obrażać! – włączył się do rozmowy
ktoś z głębi tłumu. – Przynosił nam wszystko z wietrznych terenów, informował o niedostępnych miejscach. Ba! Nawet mapę poprawił, kiedy
się wybrał na Zefirowy Płaskowyż. Kto dla nas tyle zrobił? No, kto? Tylko
paplać umiecie i oskarżać, a Edison to nasz gość i wara wam od niego.
Tylko coś mu spróbujcie zrobić, to…
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– To co? – wtrącił jeszcze ktoś inny. – Zaufanie zyskiwał i tyle.
A mówiłem, żeby Wiatroprotektorzy zmienili plan i nie dawali mu lokalizacji. Od początku mi śmierdział fałszem ten wasz bohater!
– Sam śmierdzisz, i to nie tylko fałszem! Anioła w diabła byście
chcieli przemienić. Samych siebie oszukujecie…
– Zamknąć mordy, skurwysztormy! – wrzasnął w końcu Giouou,
wciąż zajmujący miejsce przed pulpitem. Skrupkowi, mimo trudnego
położenia, dyskusja wydała się w pewien sposób zabawna. – Dajcie mi
go przesłuchać. Nie chcę nic więcej. Spotkanie w cztery oczy i wyśpiewa
mi wszystko.
Tylko nie to – pomyślał John, spoglądając na rozwścieczonego
starca. Koleś rozerwie mnie na strzępy.

* * *
Granalda obserwowała publikację oskarżenia z loży przygotowanej dla
dzieci Protektorów, próbując w jakiś sposób wzniecić w sobie nienawiść.
Nie mogła. Miłość do Edisona wciąż w niej żyła, wypełniając myśli wspomnieniami. Jeszcze niedawno wszyscy go kochali!
Giuobratanas, jeden z ważniejszych członków Rady Miasta, właśnie wniósł o możliwość osobistego przesłuchania. Granaldę przeszedł
dreszcz. Dwa lata temu w ramach lekcji bezpieczeństwa odwiedziła
z klasą miejską torturownię i, gdyby tylko mogła, zrównałaby to miejsce
z ziemią. Czy dla zabójcy wujka nie powinna chcieć najgorszego?
Na Smugi Protektorów, Quouo naprawdę nie żyje! – pomyślała,
uwalniając spod zaciśniętych powiek dwie bliźniacze łzy. Nie miała pojęcia, kiedy tragedia naprawdę do niej dotrze. Nie wiedziała też, dlaczego
Odporny spowodował wypadek. I czy naprawdę jest mordercą.
Nie. W głębi duszy wiedziała. Wszystko musiało być dziełem przypadku. Edison z pewnością tego nie chciał.
A może jednak? Może na trakcie stało się coś więcej niż…
Potworny huk dobiegający wprost z podium wyrwał Granaldę
z zamyślenia. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jeden z kipiących
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gniewem polityków wbiegł na scenę i stalową tablicą roztrzaskał głowę
Giuobratanasa. Starzec padł martwy u stóp Odpornego, który – wciąż
przywiązany do krzesła – sprawiał wrażenie przerażonego. Jęk ludu
przeszył powietrze, po czym ustąpił miejsca ciszy. Napięcie na placu
było niemal fizycznie odczuwalne, choć trwało mniej niż chwilę.
Bańka emocji pękła. Tłum oszalał. Ludzie bombardowali się gradem ciosów, szarpali jak walczące o padlinę psoraki, zalewali miasto szaleńczym jazgotem. Przed samym podwyższeniem toczyły się zażarte
walki między obrońcami Edisona a tymi, którzy pragnęli natychmiast
wymierzyć sprawiedliwość. Ile emocji może wzbudzać jeden człowiek?
Dlaczego wszyscy dążą tylko do rozlewu krwi?
Granalda ruszyła nagle, z trudem utrzymując oszalałe serce
w piersi. Szans na powodzenie nie dało się w żaden sposób obliczyć.
Matematyka mogła tylko usiąść w kącie i obserwować. Tak samo fizyka,
biologia, chemia… Wszystkie nauki grzecznie zajęły miejsca na trybunach, oglądając teatr jednego aktora. Aktora o imieniu ryzyko.
Granalda szczerze nienawidziła zostawiać czegokolwiek przypadkowi, ale teraz nie miała wyjścia. Wtargnęła na scenę; oczywiście nikt
nie odważył się jej zatrzymać. Chwyciła mikrofon i natychmiast ruszyła
w kierunku Odpornego.
– Stop! – wydarła się najgłośniej, jak umiała, przeciągając piskliwe
„o” w nieskończoność. Większość ludzi zamarła. Plac zmienił się w wystawę manekinów. – Przesłuchajmy go wszyscy. To proste. Tu i teraz.
Okrzyki walki zmieniły się w szum rozmów. W końcu nieczęsto
potomek Protektorów łamie wszelkie możliwe zasady. Publiczna wypowiedź, włączanie się w spory, aktywność społeczna czy własne stanowisko w kontrowersyjnych kwestiach. To wszystko było przecież zakazane!
Dzieci Protektorów od zawsze miały w życiu dwa cele: dostojnie wyglądać i pracować w zaciszu nad wielkimi projektami. Mieć wielki umysł
i być… nijakim. Do tej pory Granaldzie wychodziło to znakomicie. Tym
razem jednak nie zawahała się kontynuować.
– Osądzimy go zaraz po tym, jak wyda oświadczenie. Naprawdę
zasługujemy na prawdę, prawda? – Gra słów, choć z pozoru prosta,
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wymierzona była bezpośrednio w podświadomość Odpornego. Miało
utkwić mu w pamięci jedno słowo. – Prawda, Edisonie?
– Dokładnie – odpowiedział oskarżony, choć jego wzrok mówił zupełnie coś innego. – Rozwiążcie mnie, a później wysłuchajcie. To wszystko, czego potrzebuję.
Przecinaniu rzemieni towarzyszyły siarczyste przekleństwa
Odpornego. Był wściekły czy zestresowany? Z pewnością jedno i drugie. Granalda od dawna nie słyszała tak brzydkich słów. Zarumieniła się.

* * *
Skrupek stwierdził, że repertuar wulgaryzmów – zazwyczaj bardzo skuteczny – tym razem wcale nie zadziałał uspokajająco. John Atton był
legendą, której sam nie znał. Zrobił coś, o czym nie wiedział. Wzbudzał
skrajne uczucia, choć nie miał pojęcia dlaczego. Szczątkowe informacje
musiały wystarczyć. Nerwowo podsumował zdobytą wiedzę: Jestem odporny na zabawę czasem, zrobiłem dużo dobrego, wysłali mnie w jakieś
miejsce i najwidoczniej narozrabiałem. Ale zdaje się, że nikt nie wie, co
się stało. To dobrze. Ja też nie mam pojęcia.
Stres przyspieszył bicie serca i spłycił oddech. John przezwyciężył słabość krótką wiązanką wulgarnych epitetów. Pomogło na tyle, by
chwycić mikrofon i wydobyć z siebie dwa zdania składające się w przemowę równie krótką, co tajemniczą:
– Tam ktoś był, ledwo uszedłem z życiem. Dajcie mi jeszcze jedną
szansę, a nie zawiodę.
– To wszystko? – spytała dziewczyna, unosząc brwi.
– Tak. Wciąż możecie na mnie liczyć.
Granalda pytająco spojrzała w stronę tłumu.
Szepty wypełniły plac, złączając się w odgłos zbliżony do białego
szumu. Dlaczego wszyscy wyglądali na zszokowanych? Co tak naprawdę
przerwało szalony zamęt? Jak to możliwe, że dziewczyna z taką łatwością rozrzedziła gęstą jak budyń atmosferę? Skrupek nie potrafił znaleźć
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odpowiedzi. Najważniejsze było to, że nikt się nie odezwał, a Granalda
wyrzekła zbawienne słowa:
– Sama dopilnuję, by jutro dokończył dzieła.
John Atton uniósł kąciki ust. Był to pierwszy uśmiech po drugiej
stronie świata. Jutro dotrze do miejsca, w którym zaginął Edison. Czy
miał prawo chcieć czegoś więcej? Teraz skupił myśli tylko na prawdziwym
celu – znaleźć brata i sprowadzić do domu w jednym kawałku. Wybijanie
z głowy bliźniaka dziwnych pomysłów zawsze było jego mocną stroną.

* * *
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Od zboczenia z Południowego Traktu minęły już cztery napełnienia
zbiornika, od prawie trzech podróż mijała w milczeniu. Granalda nie
przejmowała się opinią innych – usiadła centralnie naprzeciw Odpornego
i zatrzymała wzrok na jego twarzy. Ten zdawał się unikać kontaktu, nie
odrywając oczu z głębi pobliskiego lasu. Czy robiła coś dziwnego, przyglądając się z bliska twarzy młodego mężczyzny? Pewnie tak, nigdy nie
rozumiała stosunków międzyludzkich. Ale cóż mogła poradzić, skoro
trans zamyślenia przyszedł ot tak, jak zwykle nie pytając o zdanie?
Choć oglądała Edisona jak eksponat wystawiony w muzeum,
myślami błądziła w zupełnie innym miejscu. A raczej po innym czasie.
Wciąż nie mogła poskładać ostatnich wydarzeń w spójną całość. Kim był
Odporny i czego chciał? Nie, nie za kogo się podawał, czy jak widzieli go
inni. Kim był tak naprawdę? Jakie motywacje nim kierowały? Pytania
mnożyły się jak komary nad brzegiem jeziora, próżno było jednak szukać odpowiedzi. Dlaczego żadna z tak dobrze znanych ksiąg nie dzieliła się twierdzeniem pozwalającym na rozgryzienie ludzkiego umysłu?
Granalda zarumieniła się i zaczęła pocić. Wilgotne, zimne krople spływały
z czoła razem z cząstkami traconej pewności siebie.
I wtedy ujrzała odpowiedź.
Prawie zapomniała, że wciąż wpatruje się w twarz Odpornego.
Nie zapomniała za to, że dolną wargę Edisona zawsze zdobiła niewielka
blizna w kształcie sierpa.
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Sierpa przed jej oczami nie było…
A więc nie było tam też Edisona.
Podskoczyła mimowolnie, jakby rażona prądem. Zbladła lekko,
lecz natychmiast odzyskała spokój. Od początku czuła, że z Odpornym
jest coś nie tak! Zmrużyła oczy i zadała proste pytanie:
– Jak ci na imię?
Mężczyzna nie wydawał się szczególnie zdziwiony. Mimo to nie
odpowiedział.
– Możemy milczeć. – Granalda spojrzała wymownie na sznur zaciśnięty na dłoniach rozmówcy. Nachyliła się i spojrzała mu w oczy. – Tylko
po co?
Odporny Drugi zawahał się.
– Edison Atton to mój brat. Jestem John. John „Skrupek” Atton.
– John „Kłamca” Atton – poprawiła go dziewczyna. – Sprytny jesteś. Bardzo.
Nie powiedziała nic więcej. Czekała. Wiedziała, że lepiej będzie,
jeśli sam postanowi kontynuować. W końcu nie miał innego wyjścia.
Teoretycznie.
Ach, znów ta parszywa psychologia – pomyślała. Dlaczego nikt nie
uczył mnie czegoś tak ważnego?
John odetchnął głęboko i pokiwał głową, jakby chciał powiedzieć:
„Okej, wygrałaś”. Otworzył usta, zaczynając od słowa „przepraszam”.
Trzeba było wiele wyjaśnień i zapewnień, by Granalda przekonała
się, że jej cel zbiega się z celem Skrupka. Trzeba było jeszcze więcej
wyjaśnień, by Odporny Drugi pojął historię związaną z Edisonem.
Z uwagą wsłuchiwał się w słowa Granaldy. Nie był zdziwiony postawą brata, który z chęcią pomagał tubylcom, docierając w zabójcze dla
nich wietrzne tereny. Bardziej interesującym faktem okazała się kompletna utrata kontroli nad współpracą. Skrupek nie miał pojęcia, dlaczego Edison w końcu zdecydował sam wybierać, czego potrzebują lokalni
mieszkańcy, pojawiając się w Smużnym Mieście niezwykle rzadko. Nie
wiedział też, co dziewczyna miała na myśli, gdy z niezdecydowaniem
mówiła, że później działy się „coraz dziwniejsze rzeczy”.
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Dla Johna najważniejsze były teraz dwie informacje.
– Właściwie to gdzie jedziemy? I dlaczego znajdę tam brata?
– Podążamy wprost do Wieży Napędu.
Granalda dostrzegła pytające spojrzenie rozmówcy.
– Ach, ty naprawdę nic nie wiesz… – Pokręciła głową i westchnęła, jakby z niedowierzaniem. – Wyobraź sobie źródło energii. Potężne.
Gigantyczne. Takie, które jest zdolne zasilić Smużną Maszynę. I niemal
całe miasto.
– Serce waszej osady.
– Serce, które w żadnym wypadku nie może przestać bić.
– I właśnie dlatego wysłaliście tam Edisona. Wielka pikawa przestała pompować krew.
Dziewczyna pokiwała głową, jakby chciała krzyknąć „Bingo!”.
– Blisko. Sprawność generatora nagle spadła. Dlaczego? Nie wiemy do dzisiaj. Sami byśmy to chętnie zbadali, ale tam wieje cały rok…
Rozumiesz, okno pogodowe mamy tylko raz na trzy lata. W sam raz do
przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.
– Czy Edison…
– Nie. – Granalda uprzedziła pytanie. – Nie naprawił. Wręcz przeciwnie. Po tym jak dotarł do celu, sprawność spadła o kolejne trzydzieści
procent. Teraz energii nie starcza nawet na zasilanie Smużnej Maszyny.
A bez Smużnej Maszyny nici z prognoz pogody. Rozumiesz, bez wiedzy
o wietrze jesteśmy pogrzebani.
– Zbiornik pusty! – krzyknął ktoś z przedniej kabiny tłokochodu.
– Jesteśmy o krok od wieży! Przerwa, a później lecimy prosto do celu!

* * *
Był już zupełnie blisko gigantycznej konstrukcji, choć wcale nie czuł zadowolenia. Gdy wreszcie ujrzał drewniany domek, wzniesiony z wielką
starannością tuż przy olbrzymiej wieży, przeszedł go dreszcz. Sam nie
był pewien dlaczego. W końcu wszystko wskazywało na to, że zaraz ściągnie brata do domu.
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Stres jak zawsze pojawił się nieproszony. Czy to normalne osiedlać się w obcym świecie, na odludziu, tuż przy źródle zasilania całego
miasta? Skrupek zaklął. Pomogło tylko w nieznacznym stopniu.
Generator nie przypominał niczego znajomego – ot, sięgający
chmur prostopadłościan, jakby złożony przez olbrzyma w ramach lekcji
geometrii. Chatka stała jakieś dziesięć metrów od bryły.
Wiatr stawał się coraz bardziej porywisty. Podmuchy pojawiały się
z losowych stron, jakby chciały kąsać przybysza w znanym tylko sobie
porządku. Pięćdziesiąt kroków od wieży osiągały już prędkość stu kilometrów na godzinę.
Dalej było tylko gorzej. Wicher cisnął Skrupka z wielką siłą, zwalając go na ziemię. Ręka, wyrzucona odruchowo w obronnej reakcji, wykręciła się w nienaturalny sposób. Siarczyste przekleństwo natychmiast
wydobyło się z ust Johna i tym razem pomogło – ból złagodniał równie
szybko, jak się pojawił. Dopiero po chwili Skrupek stwierdził, że uzdrowiło
go najpewniej coś zupełnie innego.
Ponownie zobaczył świat przez różowe okulary. Nie, John Atton
nigdy nie był optymistą. Po prostu rubinowy filtr znów przysłonił pole
widzenia, zmieniając kolor wieży, chatki, trawy, chmur i wszystkiego,
co tylko znalazło się w zasięgu wzroku. Gdy John z nerwowym sykiem
wypuścił powietrze z płuc, nieznana siła wybiła go w górę. Wylądował,
ledwie łapiąc równowagę. Walka z podmuchami się wyrównała. Z jakiegoś powodu organizm korygował położenie ciała z niepokojącym wręcz
automatyzmem, przeciwstawiając się szaleńczym ruchom powietrza.
John stanął naprzeciw drewnianych drzwi do chaty.
Ostrożnie wszedł do środka. Rozejrzał się wokół, pozwoliwszy
wichrowi trzasnąć drzwiami. Wewnątrz było całkiem przytulnie, deski
– choć skrzypiały, jęczały i zawodziły – okazały się całkiem skuteczną
barierą przed dudniącym wokół huraganem. Artystyczny nieład matematycznych wzorów pokrywał ściany, sufit, podłogę. Znaki nakreślone
kredą były dosłownie wszędzie.
Wzrok Johna przykuł dość starannie wykonany rysunek w jednym
z rogów pomieszczenia. Liczne wektory i notatki otaczały go z każdej
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możliwej strony, a całość szkicu – wzięta w grubą na dwa cale ramkę –
opatrzona została interesującym tytułem.
„Zakrzywienie czasozefiru” – głosił napis.
Podłoga wyglądała, jakby grecki alfabet rozsypał się na nią
w przypływie chaosu. Obliczenia były skomplikowane. Zbyt skomplikowane. Skrupek stanął naprzeciw drewnianych drzwi z wypełniającym go
uczuciem pustki. Może warto przeszukać okolicę? Tajemnicza energia
wciąż biła gdzieś w środku, odrzucając strach przed hulającą wokół wichurą. Czyżby się spóźnił? Co, jeśli Edison odszedł, zostawiając pracownię samą sobie? Może trzeba zostać tu kilka dni i poczekać, aż…
Drzwi wystrzeliły z potwornym pędem, przemykając kilka cali
przed nosem Skrupka. Ściana gęstego powietrza wpadła do środka
z wielką siłą. Za progiem stał uśmiechnięty mężczyzna. Jego rozbudowane do karykaturalnych rozmiarów mięśnie pokryte były na całej powierzchni grubymi żyłami, które wyglądały jak oplatające skórę stado
węży. John w pierwszej chwili nie rozpoznał brata.
– Nie wierzę własnym oczom. – Edison uniósł brwi i teatralnie zamrugał. – Naprawdę tu jesteś? Co się stało?
– Wracamy do domu. – John nie zwykł owijać w bawełnę.
– Naprawdę nie widzisz, co to za miejsce?
– Kupa drewna?
– Żadna kupa drewna. – Edison wszedł do środka i zamknął
drzwi za sobą. W jego oczach coś zaiskrzyło. – Energii w takiej postaci
jeszcze nikt nie widział. Popatrz tylko, co pył zrobił z moim ciałem! –
Demonstracyjnie napiął mięśnie, prezentując niewiarygodnie rozbudowaną sylwetkę. – Wyobraź sobie, że to tylko efekt uboczny…
John Atton w skupieniu wysłuchał wykładu brata. O ile z naukowych kwestii niewiele rozumiał, to już wizja zjawisk przenoszących ludzi w przyszłość nie tylko go przekonała, ale i przeraziła. W jaki sposób
wiatr mógł stanowić wspólny wymiar z czasem? Coś z tym światem
było nie tak. Wiatr przekraczający określoną granicę, ponoć z powodów
historycznych zwany przez tubylców zefirem, potrafił zakrzywić czas
jak filmowe wehikuły. Trafisz w wir powietrza? Gdyby ktoś przyglądał
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się z boku, po kilku chwilach zobaczyłby tylko twoje ciało rozpływające
się w przestrzeni wypełnionej niezwykłymi cząstkami. Gdyby… Dobre
słowo. Widzieć zakrzywienie i nie poddać się jego działaniu. Podobno
niemożliwe. W dodatku wszelkie zasłony na nic się zdają, bo jeśli wokół
wieje – pył jest wszędzie.
Tak, zefirowy pył. John z początku nie mógł uwierzyć, że to niepozorne dziadostwo odpowiada tak naprawdę za wszystko. Jest jak nowy
pierwiastek. Prawo fizyki. Niezbadana moc. Wiązanie cząstek czasu
i przestrzeni. Nie, umysł Skrupka zwyczajnie nie był w stanie ogarnąć
skomplikowanych wyjaśnień ukazujących siłę tych nadzwyczajnych drobin.
Edison mówił z przejęciem, jakby nieznana siła wzmacniała entuzjazm do granic możliwości. Wyjaśnił, że mieszkańcy Smużnego Miasta
od zawsze bali się wiatru. Nie chodziło o drobne podmuchy. Te zazwyczaj
przenosiły ofiary zaledwie o kilka godzin czy dni. Problem pojawiał się
w chwili, gdy wiatr zaczynał dąć z większą siłą. Problem tyleż prosty,
co makabryczny – potężna dawka pyłu zdolna jest roznieść organizm
w drobny mak, rozrzucając martwe członki w czasie i przestrzeni. Bycie
odpornym zdawało się nie lada przywilejem.
John przywołał w myślach słowa profesora: „Możesz poddać go
dużemu przeciążeniu. Możesz wywołać hipotermię. Wykastrować, zrzucić z kilkudziesięciu metrów, nakarmić czymś piekielnie ostrym”.
– Nie odpuszczę, muszę zobaczyć maszynę z góry – powiedział
w końcu, udając zaciekawienie.
– Interesujesz się nauką? Od kiedy? – Pytanie brata padło z ust
wykrzywionych ironicznym uśmiechem.
Czyżby wiedział o prymitywnym planie? Miał świadomość, że spadek z wieży wyrzuci go z tego chorego świata? John mógł się tylko domyślać, dlatego syknął coś niewyraźnie w nieudolnej próbie opanowania
stresu. Zostawał jeszcze plan B. Włożył rękę do kieszeni, sprawdzając jej
zawartość. Pewne rzeczy zawsze nosi się ze sobą…
Edison nie odmówił. Wyszli na zewnątrz, z trudem opierając się
potwornym porywom wichru. Wieża z trzech stron składała się z idealnie
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płaskich ścian, by skutecznie kierować podmuchy na dół. John znał to
działanie wysokich budynków jeszcze z lekcji architektury – nawet
w dwudziestym wieku projektowano budowle w taki sposób, by uniknąć
zbierania mas powietrza w bliskim otoczeniu konstrukcji. Tutaj było odwrotnie. Najpewniej zakrzywienie stanowiło źródło energii, a sam generator umieszczony został u podnóża wieży.
Czwartą, ostatnią ścianę wypełniała pneumatyczna winda napędzana sprężonym gazem. Potężny zbiornik wyrastał z podłogi – gładki
sześcian z wystającym u góry zaworem, odbezpieczanym z pewnością
w celu tankowania gazu. Zamontowana wewnątrz mechaniczna dźwignia
musiała z kolei służyć jako zasilanie awaryjne. Bracia Atton weszli do
środka windy. Edison pociągnął za sznurek przymocowany do górnej
części silnika, inicjując ruchy tłoka. Z początku leniwe, później szalone.
Coś trzasnęło, z sufitu posypały się drobiny kurzu, a drewniany sześcian
zaczął się wznosić.
– Jesteś uzależniony od… tego czegoś – odezwał się John, dotykając dłonią bicepsa brata. Bicepsa o rozmiarze arbuza.
– Szczerze? – Edison przymknął oczy i powoli wciągnął powietrze
w płuca. – Jestem. Ale co z tego? Muszę skończyć badania, przecież
wiesz…
– Wcale nie musisz.
Edison westchnął i spojrzał bratu w oczy.
– Znasz mnie, John. Nie odpuszczę. To po prostu silniejsze ode
mnie.
– Farnowski mówił, że masz wrócić najpóźniej…
– Wiem, co mówił Farnowski! Wiem też, że jest już staruszkiem i że
wcale nie muszę go słuchać! Nigdzie się nie ruszam. To miejsce jest zbyt
dobre… Tak, mam tu tyle energii, że opiszę zakrzywienie w ciągu paru
lat. Rozumiesz to? „Zakrzywienie czasozefiru” Edisona Attona wstrząśnie całym światem. Dokończę książkę, nawet jeśli będę musiał siedzieć
w tym świecie kilka dekad.
– A co z… – Skrupek zamyślił się, chcąc przypomnieć sobie słowa
naukowca. – Co z szokiem wymiarowym?

Kamil Kulig

Odpowiedziało wyłącznie wycie wiatru.
Uzależnienie – stwierdził John. On wie, że to go zniszczy. I nie jest
w stanie się przeciwstawić.
Winda zatrzymała się na najwyższym poziomie. Z góry krajobraz
wyglądał interesująco, ale Skrupkowi do zachwytu było daleko. Ot, nizina
otulona nietypową florą.
Wiedział, że nie zrzuci takiego kolosa z krawędzi.
Tak, plan B – pomyślał. Zdecydowanie plan B.
– Nie zrzucisz mnie z krawędzi. – Edison rozwiał wszelkie wątpliwości. Rozszyfrował intencje brata już na samym początku.
– Nie zrzucę.
– A więc dlaczego tu jesteśmy?
John się zawahał. Serce zabiło mocniej niż zwykle, błagając
o zmianę decyzji. Nie. Skrupek dobrze wiedział, co należało zrobić. I że
nie będzie już odwrotu.
– Dlatego.
Wyciągnął z kieszeni zapalniczkę i rzucił się w kierunku windy.
Z wielką siłą uderzył w zawór zbiornika, a syk ulatniającego się gazu
natychmiast przeszył powietrze. Odskoczył, jednocześnie wzniecając
iskrę w zapalniczce.
Zbiornik objęły płomienie.
John nie zdążył nasycić się przerażoną miną brata. Potworny huk
wstrząsnął wieżą, dalej wszystko potoczyło się jakby w jednej chwili.
Sześcienna konstrukcja nie wytrzymała – pierwsza zapadła się podłoga,
później umieszczone pod nią belki. Winda ruszyła w dół, z niszczycielską
siłą miażdżąc wszystko na swej drodze.
Edison skoczył w stronę krawędzi, jakby chciał własnymi rękami
ratować rozpadający się szyb. Spojrzał w dół. Winda się zapadła – u podnóża wieży widniał przykry obraz roztrzaskanych belek. Tylko gęsty kurz
tańczył szaleńczo, niesiony rytmem wichrowych gwizdów i basów.
– Zabiję! – ryknął Edison i silnym pchnięciem sprowadził brata do
parteru. – Zajebię jak psa!
John, jak zwykle, nie potraktował groźby poważnie.
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– Podziękujesz później – powiedział na tyle spokojnie, na ile potrafił. – Zapraszam na obiad. W prawdziwym świecie, oczywiście.
Wstał, demonstracyjnie otrzepał kurz z koszulki i postawił pierwszy krok w stronę krawędzi. Chyba nie roztrzaska się pod tą cholerną
wieżą? Przypomniał sobie zapewnienia Farnowskiego. Staruszek wyglądał na pewnego siebie. Instynkt przetrwania nie ustawał jednak w próbach wybicia z głowy pomysłu rzucenia się z Wieży Napędu. Ale po co?
Przecież nie było już innej drogi na dół. Pozostało tylko zamknąć oczy,
postawić kilka pewnych kroków i…
Coś szarpnęło Johnem. Coś dużego i silnego. Graba Edisona zmaterializowała się na barku w jednej chwili, nie pozwalając wykonać choćby
jednego dalszego kroku. Co w niego wstąpiło? W różowych jak wszystko
inne oczach szalały błyszczące drobinki, jakby gdzieś w środku rozsypał
się brokat. Zefirowy pył wydostał się z płuc Edisona i dryfował teraz po
całym ciele, wzmacniając targające nim uczucia; nasycając go gniewem
i wściekłością.
– Jak zwykle wszystko psujesz! – wyrzucił z wrzaskiem.
– Uspokój się już. To koniec. Wracamy do domu.
– Nie będziesz mi mówił…
– Hej! – John wyrwał się z uścisku i przybrał poważną minę. Teraz
był naprawdę przestraszony. Wyraz twarzy sugerował jednak coś zupełnie innego. Pewność siebie i stanowczość. – Dość tego. Wyszalejesz
się później.
Edison rozluźnił napiętą do granic możliwości twarz. Czyżby
w końcu zrozumiał, że to koniec zabawy? W oczach błysnęła obojętność.
– Idź w cholerę – wymamrotał bezbarwnym tonem.
A później z wielką siłą pchnął brata ku krawędzi.
Ciało Skrupka wykrzywiło się w niezdarnym piruecie, zmuszając
nogi do rozpaczliwego biegu za uciekającym tułowiem. Środek ciężkości
umknął jednak stopom zbyt daleko – długi wykrok przeniósł energię na
wzmocnioną pyłem łydkę, a ta wybiła ciało w powietrze w niezdarnej
próbie hamowania.
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John Atton wylądował wprost na krawędzi wieży. Choć korpus
był już na zewnątrz, kolana i piszczele trzasnęły w podłogę, pchając tułów ku dołowi w bezładnym półobrocie. Ruch zatrzymała dopiero ostra
belka wystająca gdzieś ze zniszczonej ściany. Belka, która z cichym mlaśnięciem przyjęła siłę opadającego ciała. Wbiła się w plecy na głębokość
dwóch palców, przebijając płuco.
Bolało.
Z rany natychmiast wyciekła fala błyszczących drobinek, zabierając ze sobą tajemniczą energię. Różowe szkła wyparowały w jednej
chwili, przywróciwszy wszystkiemu barwy. Belka trzasnęła pod ciężarem
Johna, a świat zawirował.
John „Skrupek” Atton zaczął spadać.
W przestrzeni.
I w czasie.

* * *
Edison zawył z przerażenia. Poczucie winy uderzyło w chwili, gdy uświadomił sobie, że właśnie zepchnął brata z wieży wprost na wystające ze
ściany resztki szybu. Zefirowy pył, który podtrzymywał niezwykłą odporność na zakrzywienie – wyniesioną zapewne z właściwego świata
– wypłynął z rany w postaci świetlistej wstęgi.
Dobrze wiedział, że nic nie da się zrobić. Ciało brata znajdowało
się teraz w fazie przejściowej – olbrzymie napięcie zatrzyma każdą próbę dotknięcia organizmu poddanego mocy wiatru. Jeszcze kilka minut
i John całkiem zniknie, dryfując gdzieś w niewidzialnych strefach czasoprzestrzeni, by finalnie zmaterializować się w odległej przyszłości.
Bardzo odległej. W końcu panujący wokół huragan nie miał wiele
wspólnego z zefirem, który gwarantuje kilkuminutowy skok w czasie. Tak,
tutaj zakrzywienie było niesamowicie silne.
John przepadł – to było pewne. Ale czy nie było żadnego sposobu
na ratunek? Na oszukanie losu, który za kilkaset lat trzaśnie Skrupkiem
o ziemię?
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Zawsze jest jakiś sposób – pomyślał Edison, sięgając ręką do kieszeni spodni. Trzymana w dłoni kreda najpewniej zaświeciłaby bielą,
gdyby tylko róż nie przysłaniał całego świata. Kolejną godzinę spędził
na sporządzaniu rysunków, opisów i wskazówek.
A potem rzucił się w przestrzeń. Stracił wzrok w połowie wysokości wieży, a gdy go odzyskał, rozpoznał właściwą stronę rzeczywistości.
Pozostało trzymać kciuki. Nic więcej nie dało się zrobić.

* * *

70

Granalda stanęła w odbudowanej windzie razem z dwójką inżynierów.
Minął już ponad rok od zniknięcia braci Atton i powrotu maszyny do dawnej sprawności. Od przypisania dziewczynie wszelkich zasług.
Winda ruszyła w górę, wypychając ciekawość na pierwszy plan
i tłumiąc przy tym wszystkie inne myśli. Co znaczyły znaki znalezione
na szczycie? To Granalda była jednym z dzieci Wiatroprotektorów, nic
dziwnego, że została wysłana do odczytania niezrozumiałej treści ukrytej
na wierzchołku Wieży Napędu. Konstrukcja powoliodebr przesuwała się
ku szczytowi, muskana promieniami upalnego słońca. Liście okolicznych
drzew i krzewów trwały w bezruchu, delektując się zupełną ciszą panującą w krótkim okresie pogodowego okna. Najpewniej przygotowywały się
na kolejną odsłonę trzyletniego tańca w rytm hulającej wichury.
Gdy Granalda dotarła do celu, nie potrzebowała wiele czasu.
Przywitały ją napisy w obcym języku, znanym wyłącznie niektórym dzieciom Wiatroprotektorów. Całe dnie spędzone na nauce tych dziwnych
znaków jednak nie poszły na marne.
„Przysługa za przysługę” – głosił napis. „Energia za materac”.
Nie miała pojęcia, co oznacza ostatnie słowo.
Doskonale za to zrozumiała wszechobecne opisy i rysunki.
A więc dlatego Odporny kradł energię – stwierdziła z uśmiechem.
Pracował nad ulepszeniem maszyny; nad efektywniejszym wykorzystaniem energii niesionej przez zakrzywienie. Wszystkie wzory spisane
kredą łączyły się w jeden spójny i logiczny obraz. Obraz zwiększający
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sprawność generatora ponad trzykrotnie. Nie, to było coś więcej…
Odkrycie praw rządzących zakrzywieniem. Ujarzmienie wiatru i czasu;
zamknięcie ich w twarde wzory fizyki.
Na zabójcze wichry – pomyślała Granalda, wybiegając myślami
w przyszłość. Widziała początek nowej ery.
Przeszła kilka kroków dalej, by przyjrzeć się drugiej części przekazu Odpornego. By przyjrzeć się jego prośbie. Gigantyczna poduszka
wypełniona powietrzem miała stanąć u podnóża wieży, w ściśle określonym miejscu. Dziwne… Do czego była potrzebna? Granalda nie mogła
znaleźć racjonalnej odpowiedzi, ale…
Przysługa za przysługę. Energia za materac.

* * *
John z przerażeniem zamknął oczy. Ciągle miał nadzieję, że zaraz pojawi się gdzieś w jedynym właściwym wymiarze. Tajemnicza siła odeszła
jednak razem ze świetlistą wstęgą sączącą się z przebitego płuca, odbierając resztki pewności siebie.
Kiedy Skrupek kilka sekund później uchylił powieki, wciąż spadał.
Tyle że teraz nie leciał już wprost na twardy grunt u podnóża wieży.
Otworzył szeroko usta, gdy ujrzał dmuchany materac sięgający dziesiątek metrów. Pojawił się tuż pod Johnem. Ni stąd, ni zowąd.
Materac przyjął cios, by stopniowo wytracić prędkość Johna
i zamortyzować uderzenie. Żebro zapiekło ciepłem i okropnym bólem,
a wszystkie mięśnie napięły się w rozpaczliwym odruchu ratunku. John
czuł się, jakby tonął w cielsku monstrualnej poduszki.
W końcu ruch ustał, a Skrupek utknął jakieś dziesięć metrów nad
ziemią, przytłoczony ciężarem oplatających go materiałów. Niewiele
myśląc, sięgnął do kieszeni po składany nóż i wbił go w skórę materaca.
Zaczął powoli opadać w towarzystwie wściekłego syku powietrza.

* * *
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Nawet nie zauważył, że rana częściowo się zrosła. Gdy uwolnił się już
z balastu wciąż tracącej powietrze poduchy, spojrzał na wieżę i padł na
kolana. Nie tylko z powodu bólu, który wciąż promieniował gdzieś spomiędzy żeber. Odbudowana winda wyglądała jak nowa, a szczyt ozdobiony został ogromnym napisem: „Muzeum pierwszej Wieży Napędu”.
Jakiś kilometr dalej – w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą rozciągały się połacie lasu – wyrósł teraz kompleks futurystycznych budynków. Miliardy elektronicznych owadów opanowały powietrze, z szaleńczym zapałem łącząc się w rozmaite wzory. Było bezwietrznie.
John podszedł do tablicy pamiątkowej, umieszczonej przed wejściem do drewnianej chaty. Przeczytał wygrawerowane w marmurze
litery:
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Tu zakończyła się historia braci Atton.
Odpornych, którzy zmienili bieg historii.
Autorów Prawa Zakrzywienia.
Niech legenda o nich żyje na wieki.
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SZÓSTA MINUTA NA JĘZYKACH
Krzysztof Matkowski

Gdyby życie Czarka Marnego było gazetą, na pierwszej stronie stałby
między truchłami królików i gołębi, które właśnie zabił, albo gestykulowałby nad dziewięcioletnią Patrycją Wojnar, lecząc ją z mukowiscydozy.
W rzeczywistości jego życie było raczej chwytliwym nagłówkiem, kilkunastosekundowym newsem, sensacyjną historią na trzy akapity.
„Czarodziej-celebryta sieje chaos na posiedzeniu ONZ”.
„Doktor Magik znów powiększył brzuch ministra zdrowia
[ZOBACZ ZDJĘCIA]”.
„TOP 10 najbardziej bezsensownych sztuczek Czarka Marnego”.
Od dwunastu lat był na językach i na ekranach, od czterech tygodni na listach gończych, a teraz – przed drzwiami domu Feliksa Wojnara.
– To ja – powiedział.
Potrafił zmieniać wygląd, ale w tej chwili wyglądał jak siedem
nieszczęść. Fryzura w nieładzie, grymas na przystojnej, „pożyczonej”
twarzy, plecy zgarbione, ubranie przemoczone, buty zabłocone.
Należał do tego rodzaju przyjaciół, którzy przychodzą tylko wtedy, gdy potrzebują pomocy – a więc do rodzaju gównianego.
Feliks Wojnar należał z kolei do tego rodzaju przyjaciół, którzy
nie przychodzą nigdy. Miał czterdzieści lat, skromną łysinę, nieskromną
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nadwagę, mały dom na przedmieściach, pracę w redakcji magazynu
sportowego, tak samo słabą, jak stabilną.
Wpuścił czarodzieja, odebrał ociekającą kurtkę, powściągnął komentarz na temat wniesionego brudu. Bez słowa przeszli do salonu,
w którym poznali się dekadę wcześniej. Od tego czasu zmienił się telewizor, ubyło też parę wazonów – Marny strącił je po pijanemu.
– Słyszałeś? – zagadnął, rozsiadając się w fotelu.
– Domyślam się, że nie chodzi ci o porażkę Legii.
– Nie. Mam problem. Skocz po komputer, to ci pokażę.
Feliks skoczył, Czarek pokazał.
„Miał być ślub, jest pogrzeb – czy jedyny czarodziej panuje nad
swoją mocą?”.
„Magia szkodzi, czyli 10 powodów, dla których powinniśmy się
bać Czarka Marnego”.
„Chciała wyleczyć się z Hashimoto, teraz walczy o życie”.
Kiedy Wojnar przeglądał kolejne portale informacyjne trąbiące
o celebrycie, przypomniał sobie nagłówek sprzed lat. „Nieszczególnie
kochany, niezbyt nienawidzony, niewątpliwe interesujący” – te podsumowujące czarodzieja słowa wydawały się zawsze aktualne. Aż do teraz. Feliks zaglądał do komentarzy pod artykułami i widział tylko hejt.
Wszyscy byli mądrzy, wszyscy mieli pretensje, wszyscy wiedzieli, że tak
się skończy. Nikogo nie obchodziło, dlaczego Czarek Marny nagle zaczął
krzywdzić ludzi.
– Masz problem – przyznał dziennikarz. – Ale to było do przewidzenia, że z wiekiem coś zacznie szwankować.
– Nie żartuj sobie. – Czarodziej chciał powiedzieć, że muchy by
nie skrzywdził, jednak ugryzł się w język. Wciąż miał wyrzuty sumienia
z powodu zwierząt, na których ćwiczył. – Wiesz, że nigdy nie zabiłbym
człowieka. A ktoś próbuje mnie wrobić w morderstwo, i to niejedno.
– Fałszywe newsy?
– Gorzej. – Głos Czarka drżał. – Ktoś to wszystko zrobił.
Sprawdziłem. Ci ludzie, o których piszą, naprawdę zginęli.
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Gospodarz wstał, by wyjąć z barku butelkę. Na bladej twarzy przyjaciela pojawiła się wdzięczność.
– Zaczęło się już jakiś miesiąc temu – kontynuował. – Najpierw
Indie, potem Chiny, Japonia, Singapur. Takie dwutygodniowe tournée
po Azji. Wiesz, bogacze z przewlekłymi chorobami. Ktoś podszywający
się pode mnie, niech no skurwiela dorwę, udawał, że ich leczy. A może
nawet próbował leczyć, tylko spartolił robotę. Nie wiem. Potem weekend
w Dubaju, dwóch szejków z dną moczanową, którą ten skurwiel podmienił
im na raka płuc w zaawansowanym stadium.
Urwał, by przepłukać gardło ginem.
– Wtedy już byłem ścigany. Amerykanie mają jednostkę, która
udaje, że ma na mnie oko. Więc żeby pogorszyć sprawę, nasz czarodziej numer dwa postanowił włożyć kij w mrowisko. Podziałał trochę
w Stanach, a potem na dokładkę w Europie. Pod koniec już nie dla bogaczy, tylko pro bono.
– Czyli?
– Zabijał w szpitalach.
Feliks próbował wyobrazić sobie, że faktycznie stoi za tym jego
przyjaciel, ale nie potrafił. Artykuły, które widział na ekranie laptopa,
wydawały się abstrakcją. Czarek był zblazowanym żartownisiem, nie
mordercą. Nie lubił patrzyć, jak świat płonie – prędzej można by go
uznać za człowieka, który zdmuchnie drugiej osobie zapałkę z czystej,
nieszkodliwej złośliwości.
Po skończeniu studiów medycznych zaczął demonstrować światu biologiczno-magiczne umiejętności. Popisywał się na ulicach, lecząc
siniaki, skaleczenia i kurzajki. Wywoływał dolegliwości jelitowe u lewicowych polityków, a moczowe – u prawicowych. Znajdywał sadystycznych
nauczycieli i nieuczciwych szefów, po czym sprawiał, że zaczynali utykać,
chrypieć czy też gorzej widzieć. Sabotował gale nagród, zawody sportowe, posiedzenia rządów. Potrafił sprawić, że ścigający go policjanci
lub dziennikarze tracili przytomność. Dobre uczynki i złe psikusy – na
skromną skalę.
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Rzadko z drobnego incydentu wynikały poważne konsekwencje,
ale summa summarum Czarek Marny krzywdził tyle, ile krzywdzi przeciętny człowiek.
– Do tej pory ten drugi załatwił jakieś siedemdziesiąt osób – powiedział. – O tylu mówią media.
– Masz jakieś alibi?
– Pytasz o alibi człowieka, który pożycza cudze twarze? Jasne,
mógłbym rozpocząć wojnę informacyjną. Pisać, gdzie się da, że przez
ostatni miesiąc żeglowałem samotnie po Oceanii. Ale kto mi uwierzy?
Jestem jedynym znanym czarodziejem, a wszystkie relacje mówią o tym,
że w tych siedemdziesięciu przypadkach działała magia.
– Czyli pojawił się konkurent. – Feliks pochylił się, by dolać ginu.
– Konkurent, który przedstawia się moim nazwiskiem. A jedynym
dowodem na to, że ja to ja, są czary. Dasz w ogóle wiarę, że ktoś jeszcze
to potrafi? I to po mojemu, biologicznie?
– A zarazem nie po twojemu, bo ludzie giną. Co zamierzasz z tym
zrobić?
Czarek rozprostował palce tak, jak miał w zwyczaju robić przed
czarowaniem.
– Zamierzam wyjaśnić sobie sprawę z tym gościem.

* * *
Grzebanie w odmętach Internetu przypominało wyliczankę „kocha,
nie kocha”. Feliks przewijał doniesienia o rzekomym działaniu magii,
a Czarek mówił:
– To ja. To nie ja. To ja.
Początkowo próbowali namierzyć drugiego czarodzieja po najświeższych informacjach, jednak w sieci szalała gównoburza, która
zacierała ślady. Czarek stwierdził, że prędzej znajdzie samego siebie.
Zarządził zmianę taktyki. Chciał odkryć, skąd wywodzi się konkurent
– korzenie człowieka to jego słabe punkty. Przeglądali więc wszystkie
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wzmianki sprzed miesiąca, na które naprowadzały ich takie wyszukiwania, jak „magia”, „klątwa”, „czary”.
Dzień w dzień siedzieli przy komputerach i przesiewali.
Pierwsze sito – nagłówki. „Kontrowersyjny bokser pijany na ringu? – Zobacz nagranie”. To Czarek.
– Odwracalna ataksja – powiedział, po czym wyjaśnił, że ukarał
pięściarza za rasistowskie wypowiedzi i trochę namieszał w jego móżdżku, przez co tamten zataczał się w czasie krótkiej walki, nie potrafiąc
trafić przeciwnika.
Drugie sito – artykuły i zdrowy rozsądek. Wykluczyli tajemniczo
brzmiące „Czarna magia paraliżuje mieszkańca Kalisza” i „Adwokat
umiera w trakcie rozprawy”. Udary i zawały się zdarzają; nic nowego, że
ludzie lubią obwiniać innych. Niektórzy lubią też symulować niezdolność
do pracy, więc po krótkiej weryfikacji należało odrzucić rzekome głuchoty, ślepoty i porażenia.
Trzecim etapem selekcji była wiedza Czarka.
– Przewlekła biegunka, bóle brzucha i stawów? – mruczał, wodząc
przekrwionymi oczami po ekranie. – To prędzej Crohn niż zły urok. Co
my tu dalej mamy? Grzybica gardła? Młoda piosenkarka, może ćpa, nie
wiadomo, co zrobiła, by wydać płytę…
– To znaczy?
– Pewnie AIDS. Dziewczyna, zamiast się przebadać, próbuje wybić
się na mojej popularności poprzez fałszywe oskarżenia.
– Próbowała – sprostował dziennikarz. – Artykuł sprzed trzech lat.
I chyba nie wyszło, bo nigdy o niej nie słyszałem.
Po tygodniu mieli dziewięć spraw z kategorii „to nie ja”, dla których magia była sensownym wyjaśnieniem. Pięć z Polski, dwie ze Stanów,
po jednej z Hiszpanii i Chorwacji. Oczywiście wszystkie mogły zostać
zmyślone, ale brakowało motywów. Marny twierdził, że to ślady, które
zostawił po sobie drugi czarodziej, gdy dopiero uczył się panować nad
mocą.
– To co, w teren?
– Nie mogę. Jutro przyjeżdża Patrycja.
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Czarek przez chwilę wyglądał, jakby pierwszy raz słyszał to imię.
Potem połączył fakty, pokiwał głową. Patrycja nie miała już dziewięciu
lat jak wtedy, gdy ją poznał i uzdrowił. Dorosła, wyjechała na studia do
innego miasta, żyła jak rówieśnicy. Dzięki niemu.
Spuścił głowę.
– To po weekendzie? W poniedziałek?

* * *
W trakcie weekendu zginęło dwóch niemieckich policjantów i syn francuskiego ministra. Media żyły tematem czarodzieja-celebryty, teraz
publicznego wroga numer jeden. Internet wrzał nienawiścią. Niektórzy
przytaczali komiksowo-filmowy przykład zagrażającego ludzkości
Supermana i pytali: gdzie jest nasz Batman?
Czarek tymczasem ukrywał się w tanim motelu na wrocławskich
przedmieściach. Nie mógł już patrzyć na kawę i ekran komputera, wyczekiwał poniedziałku. Docierało do niego, że musi obronić ludzi – dla
ich i własnego dobra. Co gorsza, będzie musiał niejako walczyć z samym
sobą. Dla ogółu sprawca kilkudziesięciu śmierci nie różnił się niczym od
tego, kim Marny był przez ostatnie kilkanaście lat. Czarodziej to czarodziej.
Sam Czarek tak o sobie myślał. Przywiązał się do bycia znanym
człowiekiem o magicznych zdolnościach – bo do czego innego miałby być
przywiązany? Zmieniał wygląd, żył pod zmyślonym nazwiskiem, z nikim
bliżej się nie zaznajamiał. Dawna tożsamość rozmyła się do tego stopnia,
że miewał problemy z przypomnieniem sobie prawdziwego imienia, daty
urodzin, przeszłości.
Oddał się miliardowej publice i pozwolił, by go kształtowała. Stał
się Czarkiem Marnym, czarodziejem, który trwonił talent tak, jak bogacze
trwonią majątek. Łamał zasadę „po pierwsze nie szkodzić” z umiarem,
niczym szkolny łobuz, który popisuje się, podstawiając innym nogi, ale
nigdy nikogo nie bije. Ludzie śmiali się z jego czynów lub kręcili z zażenowaniem głowami. W głębi duszy pielęgnowali strach: co, jeśli łobuz
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Gdy się żegnali, Feliks przytulił córkę dłużej niż zwykle. Roześmiała się,
powiedziała, że zobaczą się już za dwa tygodnie, po czym wsiadła do pociągu. Ojciec został sam na peronie. Pomachał, posłał uśmiech. W duchu
zmówił modlitwę o bezpieczną podróż.
Był przyzwyczajony do strachu: przez pierwsze pół życia Patrycji
bał się, że jakaś infekcja odbierze mu córkę, przez drugie pół – po wyleczeniu – że zabije ją nieszczęśliwy wypadek. Podświadomie wierzył
w ochronne działanie tego lęku. O żonę nigdy się tak nie obawiał, więc
los pokarał ich czerniakiem – umarła dwa lata po porodzie.
Patrząc na odjeżdżający pociąg, wyobraził sobie, że próbuje go
dogonić. Przez sprawę z drugim czarodziejem rodzicielstwo na odległość
jawiło się jeszcze gorszym niż zwykle. Wolał być w zasięgu głosu niż
w zasięgu sieci komórkowej. Wiedział jednak, że nie może być wszędzie
– nieobecność daje miejsce nie tylko dla złych rzeczy, ale również dla
dobrych. Musiał to sobie przypominać, by poskramiać nadopiekuńcze
zapędy.
Tę lekcję dał mu Czarek Marny, kiedy Feliks się tego nie spodziewał. Po śmierci żony zaniedbał karierę, a zadbał o dziecko. Wizyty w szpitalu, specjalna dieta i środki ostrożności pozwoliły Patrycji przetrwać,
lecz to bierność na polu zawodowym okazała się zbawieniem.
W czasie gdy najwybitniejsi reporterzy stawali na głowie, by zadać
czarodziejowi choć jedno pytanie, celebryta postanowił udzielić wywiadu
nieznanemu dziennikarzowi sportowemu, którego bardziej interesowały
skoki narciarskie niż magia.
Zadzwonił do drzwi Feliksa Wojnara i powiedział „to ja”, niczym
ktoś oczekiwany. Tamtego dnia skromny redaktor czekał tylko na finał Ligi Mistrzów, Liverpool FC kontra AC Milan. Ostatecznie przegapił
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słynny Dudek Dance, ponieważ przeprowadził rozmowę, która nie zmieniła w jego karierze nic, jednak w życiu – wiele.
Wywiad został potem opublikowany w poczytnej gazecie i nosił
tytuł „Jestem, jaki jestem”. Czarek Marny wyznawał w nim, że nie zamierza używać czarów do zdobycia władzy, ale nie omieszka ich wykorzystać do celów zarobkowo-rozrywkowych. Nie będzie złoczyńcą, nie
będzie superbohaterem, będzie sobą. Dlaczego nikim więcej? Bo w świecie nie ma miejsca na magię, jest za to miejsce na jednego czarodzieja.
Zresztą – jak przyznawał w dalszej części wywiadu – określenie „magia”
jest tak samo na wyrost, jak pseudonim będący ironicznie kiepską grą
słów. Wszystkie jego czary-mary opierają się na znajomości fizjologii,
biochemii i patomorfologii.
Jedno zdanie – „Potrafię na przykład manipulować działaniem
pompy sodowo-potasowej” – sprawiło, że tysiące naukowców zapragnęło
się z nim skontaktować. Feliks zapytał:
– A kanał chlorkowy?
Powiedział o chorobie córki, czarodziej pokiwał głową. Dysfunkcja
kanału chlorkowego stanowiła tylko element łańcucha problemów w mukowiscydozie. Na jego końcu była zwiększona podatność na infekcje i niewydolność trzustki. Na początku był gen.
Tamtego wieczoru Feliks odważył się poprosić o wyleczenie córki,
a Czarek odmówił.
– Popatrz na to, co wynotowałeś – powiedział.
Dziennikarz nie popatrzył. Nie ustępował. Przekonywał, że Marny
nie musi zostać zbawcą świata, wyzwoleniem od wszelkich chorób, ale
nie zaszkodzi raz na jakiś czas uratować komuś życia. Czarodziej bronił
się: mukowiscydoza to nie wyrok. Ojciec ripostował: mukowiscydoza to
tykająca bomba. A potem do salonu weszła zaspana Patrycja i zapytała,
co się dzieje. Czarek westchnął.
Tydzień później stanął nad dziewczynką. Rozprostował palce,
uniósł dłonie i zaczął czarować.
Najpierw znieczulał: przestrajał mózg małej, rozluźniał jej mięśnie, pobudzał wydzielanie endorfin. Przyglądający się temu Feliks nie
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widział molekularnych procesów – obserwował jedynie gesty, słuchał
szeptów. Jak później Czarek wytłumaczył, były to zaklęcia wyuczone na
zasadzie odruchu Pawłowa. Tkankom i narządom przypisał jakieś ułożenie palców; każda reakcja biochemiczna miała swoje słowa i melodię.
W genom nigdy wcześniej nie ingerował, ale próby na gołębiach
albinosach przyniosły zadowalające rezultaty.
Leczenie Patrycji przypominało łatanie dziur. Dziewczynka miała
najczęstszą mutację powodującą mukowiscydozę – brakowało małego
fragmentu chromosomu. Wystarczyło umieścić po trzy nukleotydy (których w organizmie było pod dostatkiem) w każdym wadliwym miejscu
łańcucha DNA.
Zajęło to czterdzieści dni, z krótkimi przerwami na sen i jedzenie.
Czarek skończył chudszy o dziesięć kilo, nieco posiwiały i pomarszczony
– czarowanie wysysało siłę. Wyszedł z domu, po czym zniknął.
Feliks zabrał córkę na badania. Mutacji nie było – dziury załatane.
Gen produkował właściwe białko, kanały chlorkowe działały prawidłowo,
płuca i trzustka się regenerowały. Nieuleczalna choroba została pokonana.
Kiedy parę miesięcy później czarodziej wrócił – pod inną postacią
– Feliks chciał mu się jakoś odpłacić. Tamten miał jedno życzenie:
– Napij się ze mną.
Spotykali się dwa, trzy razy w roku. Czarek zmieniał wygląd, więc
Patrycja nie rozpoznawała w nim swojego uzdrowiciela. Nie miał nic
przeciwko – wdzięczność go peszyła. Nie lubił, kiedy przyjaciel próbował dziękować.
Niezależnie jak bardzo czarodziej chciał przykryć sprawę milczeniem, Feliks nie zapomniał. Dlatego teraz, po dziesięciu latach, starał się
pomóc. To nie była kwestia wdzięczności, lecz spłata długu.
Pociąg zniknął mu z oczu. Feliks przestał wpatrywać się w pustkę
i wrócił do samochodu.

* * *
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Spiker mówił, że ludzie wyszli na ulice. Wioski, przez które przejeżdżali
Feliks i Czarek, były jednak puste, jak zawsze w brzydki marcowy dzień.
Dziennikarz prowadził, czarodziej dołował się Instagramem:
– Jak ja nienawidzę tych pierdolonych hasztagów…
– Strach przed kratkami?
– Nie. Przed tymi, którzy przegryźliby najtwardsze kraty, byle
mnie dopaść. – Rzucił smartfona na tylne siedzenie, wyłączył radio. –
A wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze?
– Gorsze niż śmierć dziewięćdziesięciu osób i zagrożenie dla kolejnych nie-wiadomo-ilu?
– Przestań. Wiesz, że chodzi o to, co najbardziej mnie boli.
– Czyli ty.
– Ja?
– Ty jesteś w tym wszystkim najgorszy – powiedział Feliks. –
Innymi słowy najbardziej boli cię to, że nie mówią już tylko o najnowszych okropieństwach tego drugiego, ale też o tym, co naprawdę dotyczy
ciebie. O przeszłości, o twoich wybrykach. Na wierzch wypływają same
złe rzeczy, zapomina się o dobrych. Jak u Lance’a Armstronga. Zostają
wyolbrzymienia, przekłamania. Historie najgorsze, czyli najciekawsze.
Przedstawiają cię w niekorzystnym świetle i z tym masz problem, bo
jesteś tym, kim cię piszą. Bo czujesz się tym, kim cię piszą.
Czarek był pod wrażeniem.
Jechali w milczeniu, ku Mazurom, z którymi wiązali największe
nadzieje. Stany Zjednoczone (sprawa czterech nastoletnich Latynosów,
którzy jednocześnie zachorowali na raka płuc, a po miesiącu zostali cudownie wyleczeni; sprawa chirurga, który z dnia na dzień dostał uogólnionego półpaśca) były poza zasięgiem – brak odpowiednich dokumentów. Do Hiszpanii daleko; poza tym po trzech bezdomnych, których
ktoś – ponoć słynny Doktor Magik – obdarzył fizjonomią Brada Pitta,
ślad zaginął. Chorwacja również odpadała: z wód Adriatyku w okolicy
Dubrownika szybko zniknęły jeżowce rozmiarów samochodowych opon,
jednak opowieść o klątwie rozdrażnionego maga i gigantycznych szkarłupniach pozostała.
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Weryfikacja dwóch przypadków z południa Polski zajęła dwa dni.
W poniedziałek odbyli rajd po mieszkaniach świdnickich emerytek: jedna odesłała mężczyzn do drugiej, druga do trzeciej, trzecia do
czwartej. Nie dowiedzieli się o stygmatach grupki dresiarzy niczego, co
nie byłoby bajdurzeniem katolickich fanatyczek; wypili za to mnóstwo
słabej herbaty i pysznych kompotów.
Sprawa z Polanicy Zdroju także okazała się ślepym zaułkiem.
Wydali dwie stówy na otwieracze ust, znane też jako wiśniówka, zanim
Czarek przyznał, że to on mógł być sprawcą tajemniczych uzdrowień
sprzed pięciu lat – zdarzało mu się czarować po pijanemu. Szarość
dnia rozrzedziła się, potem znowu zgęstniała. Gdy w końcu dotarli do
Mikołajek, była już noc. Wynajęli pokój w pierwszym lepszym hotelu.
Feliks, zmęczony drogą, rzucił się na łóżko, Czarek wyjął laptopa i kupioną na stacji benzynowej mapę.
– Nie ma spania – powiedział. – Tamten dupek zabija, więc my też
musimy działać.
– Przecież zrobiliśmy już research – jęknął dziennikarz. –
Przejrzeliśmy te trzy sprawy, jutro pojedziemy na te wszystkie zadupia.
– Potrzebuję cię.
– Potrzebujesz kogoś, kto będzie słuchał, jak myślisz na głos.
Czarodziej uśmiechnął się. Rozłożył mapę województwa, pogooglował. Dziennikarz przysypiał.
– Słuchaj. – Czarek obudził go szturchnięciem. – Jesteśmy bliżej, niż myślimy. Ruciane-Nida, Święta Lipka, Szczembork. – Oznaczał
krzyżykami wymienione miejscowości. – W pierwszym uschnięta ręka
bosmana. W drugim afazja dwóch księży. I w trzecim pomór zwierząt. Ale!
Są jeszcze dwie inne rzeczy. Po pierwsze cudowne uzdrowienia w Świętej
Lipce, przypisane Matce Boskiej. A po drugie podejrzana śmierć radiologa z Piszu.
– Czyli możemy być niemal pewni, że ten drugi jest stąd? – ożywił
się Feliks.
– Stąd, a najprawdopodobniej ze Szczemborka. Tam trenował na
zwierzętach. Też tak zaczynałem. W Rucianem miał zatarg z bosmanem,
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więc się zemścił. W Świętej Lipce ćwiczył w drugą stronę: zamiast szkodzić, pomagał. Wiesz, przyczaił się gdzieś za ołtarzem, a inwalidzi wstawali z wózków.
– A co ma do tego ten radiolog?
Czarek narysował na mapie okrąg, w którym zawierały się wszystkie krzyżyki, po czym stuknął w jego środek.
– W Piszu jest najbliższy rezonans magnetyczny.
– A Jamajka ma swoją reprezentację w bobslejach. Co to ma do
rzeczy?
– Radiolog mógł zobaczyć w głowie tamtego coś, czego nie powinien. Zapłacił za to, o ironio, głową.
– Takie buty. Jak na to wpadłeś?
Czarodziej odwrócił twarz.
– Przypadek.

* * *
Bosman nie żył, księży ukrył Kościół, a mieszkańcy Szczemborka pospuszczali psy z łańcuchów, by niepożądani goście nie próbowali wchodzić na podwórka. Czarek zastanawiał się, skąd tu tyle kundli, skoro parę
lat temu ktoś przerzedził ich populację.
Szli główną ulicą, odprowadzani ujadaniem. Spomiędzy chmur
wyszło słońce, ludzie pozostali w domach. Feliks zaproponował, by zajrzeć pod spożywczo-przemysłowy.
– Tam zawsze znajdzie się paru takich, którzy opowiedzą wszystko za butelkę wina.
Chwilę później dotarli. Pod sklepem stała styrana ławeczka. Pusta.
– Chuja, nie zawsze – skwitował Czarek.
Zajrzeli do środka. Gruba sprzedawczyni w fartuchu podniosła
wzrok znad krzyżówek.
– Dzień dobry. – Czarodziej przybrał uprzejmy ton. – Planujemy
biwak nad jeziorem i chcielibyśmy zrobić zakupy.
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Sprzedawczyni zrobiła nieokreślony ruch ręką: bierzcie, co chcecie, gówno mnie to obchodzi. Mężczyźni pokręcili się między półkami,
sięgając po najdroższe rzeczy. Obładowani, podeszli do lady.
– A co u was tak pusto o tej porze? – spróbował zagaić Czarek.
– Jak pusto, normalnie.
– Ale że przed sklepem nikt nie siedzi? – odezwał się Feliks. – Wie
pani, my z miasta, „Rancza” się naoglądaliśmy.
– Chodzi wam o to, że pijaków nie ma?
Przytaknęli.
– Poumierali wszyscy – powiedziała, wzruszając ramionami.
Mężczyźni wymienili spojrzenia.
– A ten pomór zwierząt sprzed paru lat?
– To wy na biwak czy na przesłuchanie? – Skrzywiła się. – E, widać, że na przesłuchanie. Byli już tacy, którzy go tu szukali. Ale mnie nie
pytajcie.
Stali chwilę zdezorientowani, aż zaproponowała zmianę zakupów.
Oprócz magicznych zdolności Czarek dysponował jeszcze jedną mocą –
zdającym się nie chudnąć plikiem stuzłotówek – więc wyszli ze sklepu,
taszcząc dwie siatki butelek.
Mieszkańcy Szczemborka mieli jednak problemy z otwieraniem
furtek, drzwi oraz ust. Po wypiciu stawali się jeszcze bardziej milczący.
W końcu ktoś odesłał przybyszów do osoby, która odpowie na pytania.
Sołtys okazał się bardzo młody i bardzo brzydki. Wyszedł z domu
do gości, krzyknął na ujadającego wilczura, oparł się o płot – nie zaprosił
do środka. Feliks wyciągnął w jego stronę flaszkę. Tamten zbył ofertę
machnięciem ręki.
– Dziennikarze, prawda?
– Prawda.
– Że też wam się chciało. Po tylu latach i przy tym, co się teraz,
za przeproszeniem, odpierdala, żeby właśnie do nas jechać? – Spojrzał
na nich spode łba, wyciągnął papierosa, zapalił. – Macie czas, aż dojdzie
do filtra.
Feliks otworzył usta, ale Czarek był szybszy:

Krzysztof Matkowski

– Co się wtedy wydarzyło?
– Co wy, z TVN-u? Zadania domowego nie odrobiliście? – Sołtys
splunął. – Przyjechał, zrobił rozpierdol i wyjechał. To się wydarzyło.
– Rozpierdol?
– Albo porządek. Zależy, kogo spytać. W każdym razie czarodziej
utarł nosa wszystkim skurwysynom i nie tylko. Zwierzęta im wyzdychały,
zboże wymarło, drzewa zeschły. A potem oni sami poumierali, ale już nie
tak szybko. Tyle w temacie.
– A czemu właśnie tutaj?
Sołtys długo się wahał. Brał głębokie buchy, jakby dym pomagał
mu myśleć; ostatecznie zdecydował się wyjawić prawdę:
– Przez lata się o tym nie mówiło. Ale kogo teraz to obchodzi?
Jej już od dawna nie ma. – Cisnął peta za płot. – Wiecie co? Dajcie jednak tę flaszkę. – Wziął dwie. – Dzięki. Na czym to ja… A tak. Wszystko
przez Dagmarę Okopną. Ona sprowadziła tego czarodzieja. Wszyscy
o tym wiedzieli, choć nikt go nie widział. Miesiącami to trwało. Dagmara
często chadzała do lasu. Ponoć płaciła mu własnym ciałem, a ciało miała
najpiękniejsze na całych Mazurach.
Feliks zauważył, że przyjaciel tężeje z każdym słowem miejscowego. Wcześniej rwał się do pytań, teraz zaciskał usta. Dziennikarz przejął
inicjatywę:
– To była jej zemsta?
– Można tak to nazwać. Nie miała w życiu łatwo, wychowywał ją
ojciec, bo matka zmarła… Ale to, co się działo w domu Okopnych, to ich
sprawa. Choć akurat to, jak skończył stary Okopny, to było poza domem,
a dokładniej na środku podwórka. Leżał, zadławiony własnymi rzygami,
jego psy wyżerały mu flaki. Wiem, jak to brzmi, ale sam byłem, widziałem.
No dobra, skończona fajka, skończona bajka. Zmywajcie się stąd albo
poszczuję wilczurem.
– Co z dziewczyną?
– Uciekła. Sama albo z czarodziejem. Zabiła się i gnije na dnie
jeziora. Różnie mówią. Tyle w temacie.
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Feliks miał kolejne pytania, ale sołtys odwrócił się i odmaszerował
do domu. Gdy tylko drzwi trzasnęły, wilczur zaczął ujadać. Mężczyźni
wciąż stali przy płocie.
– Czyli to ona – odezwał się Czarek. – Cały czas zakładałem, że to
facet, a tymczasem to jakaś dziewczyna ze wsi.
– Nie mamy pewności.
– A czego nam więcej trzeba? Wszystko się zgadza. Bosman
w Rucianem pewnie próbował ją kiedyś zmacać w jakimś kącie, więc rzuciła na niego urok. Księża ze Świętej Lipki mogli ją po prostu zirytować
swoim gadaniem o Bogu.
– Radiolog?
– Tutaj brakuje mi wszystkich puzzli, ale mogę je sobie wyobrazić.
Patrz: trafiła z jakiegoś powodu na rezonans w Piszu. Radiolog zajrzał
jej do głowy, dziewczynie się to nie spodobało. Zadziałała szybko i skutecznie.
– Co miałby zobaczyć w jej głowie?
Czarek nie odpowiedział, tylko ruszył przed siebie. Feliks zaklął.
Nawet tu, na końcu świata, brudy czarodzieja wypływały na powierzchnię. Marny strzegł tematu swojej przeszłości; jeśli już coś opowiadał,
najczęściej były to anegdotki związane z medycyną. Jednak przez dwanaście lat pozostawał nieuchwytny – musiał czasem posuwać się do nieczystych rozwiązań.
Otworzył jedną z butelek, które im zostały. Napił się. Myślał chwilę, wziął drugi łyk. Niebo zasnuły chmury, a psy szczekały: wyjedźcie
stąd wreszcie. Po chwili milczącego marszu Feliks zapytał, o co chodzi.
– Właśnie sobie uświadomiłem, jaki jest efekt naszych poszukiwań
– odparł Czarek.
– Dobry. Namierzyliśmy ją.
– Nie. Namierzyliśmy miejsce, z którego pochodzi. I wiesz co?
Jest chujowo. Nie mam na nią żadnego haka. Nie wiem, jak jej dalej szukać. Dziewczyna jest psychopatką, mści się za własne krzywdy, nie ma
skrupułów.
Do Feliksa powoli docierało. Otworzył butelkę dla siebie, pociągnął.
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– Pamiętasz tę piosenkarkę z HIV-em? – kontynuował Czarek. –
Miała pewnie głos jak tysiące innych. Musiała się puścić, by ktoś dopuścił
ją do sławy. A co by zrobiła jedyna na świecie czarodziejka, by dojść na
szczyt?
– O kurwa… – Do dziennikarza dotarło.
– Dokładnie, Feliks. Zabiłaby mnie. Zabiłaby tego, którego teraz
wszyscy nienawidzą, i byłaby kochana, uwielbiana. A ja nie wiem, czy
dałbym jej radę.
– Ja wiem jedno: trochę sportu się naoglądałem i nieraz widziałem, jak faworyt dostał w dupę.
– To nie ta liga. – Czarek szedł coraz szybciej. Minęli samochód,
ostatnie domy, maszerowali poboczem dziurawej drogi. – Ona trenowała
zabijanie na ludziach, ja na zwierzętach. Myślimy podobnie, tylko ona
agresywniej. Chyba potrafię przewidzieć jej następny ruch, ale nie jestem
w stanie niczemu zapobiec.
– Jaki ruch?
Zaczęło padać. Czarodziej przykucnął, rozprostował palce i położył dłoń na ziemi, z której po chwili wypełzły dżdżownice.
– Ujawni się. Opowie ludziom historyjkę, jak to skrywała się ze
swoim talentem przez lata i teraz postanowiła mnie powstrzymać. Jest
szansa, że publika tego nie kupi. Rzucą się na nią, bo przecież jest takim
samym wybrykiem natury, jak ja. Ale prędzej ucieszą się z propozycji
pomocy. Zależy, czy bardziej nienawidzą, czy bardziej się boją.
– A może się mylisz? Może to nie ona? Może dorobiłeś sobie teorię, by wiedzieć, na czym stoisz?
– Przyjacielu, ja wiem, na czym stoję. Na wielkim, jebanym gównie.
I jedyne, co mogę zrobić, to zwabić ją, żeby stała koło mnie.
Wodził ręką nad dżdżownicami, zmuszając je do pełzania w kółko.

* * *
Gdyby życie Magdy Pokornej było gazetą, na pierwszej stronie czarodziejka przypominałaby kamień omywany przez rzekę: stałaby przy
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wyjściu ze szpitala, a obok przelewałyby się tłumy chorych, których
właśnie uzdrowiła. Ten kadr nadawałby się nie tylko ze względu na historyczną wartość chwili, ale też z powodu chronologii – Magda Pokorna
dopiero się zaczęła, wcześniej nie istniała.
Jak już zaistniała, to błyskawicznie. W ciągu doby osiągnęła to, co
Czarkowi Marnemu zajęło wiele miesięcy – była na językach milionów
i na milionach ekranów. Stacje telewizyjne powtarzały w kółko jej jedyne
wystąpienie, na którym deklarowała, że powstrzyma szalonego czarodzieja. W Internecie rodziły się wątpliwości, w sercach – mimo wszystko
– nadzieja.
Czarek Marny leżał na hotelowym łóżku i patrzył w sufit.
Feliks Wojnar krążył po pokoju i wyglądał przez okno.
– Możesz odpowiedzieć tym samym – odezwał się po chwili.
– Nie dam rady. To wymaga czasu i siły. Ona jest szybsza, potężniejsza. Zawsze będzie o krok przede mną.
– Może masowe uzdrowienie to jakiś trik? – zastanawiał się dziennikarz. – Wiesz, mogła się do tego przygotowywać od miesięcy. Zresztą,
wystarczy, że zaczniesz pomagać pojedynczym chorym i wrzucać do
Internetu deklaracje, że to ty. Podasz w wątpliwość tę całą szopkę.
Opowiesz o Szczemborku, o tym, że Dagmara Okopna i Magda Pokorna
to anagram.
– I co? Będziemy się tak przerzucać dobrymi uczynkami i oskarżeniami?
– Pokrzyżujesz jej plany. Nie będzie taka kochana, jakby chciała.
– Nie wiemy, co ona planuje! – Czarek zerwał się na równe nogi.
– Nie wiemy, czego tak na dłuższą metę chce. Popularność i uwielbienie
ludu mogą być pierwszym krokiem do czegoś więcej.
– Do większej popularności i większego uwielbienia?
– Nie. Nie wiem. Zabijała ludzi. Oczerniała mnie. Tyle wiem. –
Rzucił się z powrotem na łóżko. – Nigdy nie chciałem być ważny, uwierzysz? Chciałem cieszyć się rano na nadchodzący dzień, a wieczorem
spokojnie zasypiać. Czyste sumienie i pełny portfel, czego więcej potrzeba do szczęścia? Jako człowiek mam prawo być samolubny.
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Feliks rozumiał. Sam korzystał z prawa do bycia altruistą na małą
skalę – czuł, że żyje przede wszystkim dla córki. Tyle mu wystarczało,
choć mógł osiągnąć coś więcej: wywiad z czarodziejem otworzył możliwości, z których dziennikarz nie skorzystał; zaś teraz miał okazję wzbudzić w przyjacielu poczucie odpowiedzialności. Mimo to milczał.
– Wiesz, że bardzo chciałbym się wycofać? – podjął Czarek. –
Pozwoliłbym tej drugiej czarodziejce upozorować moją śmierć. Ukryłbym
się na końcu świata. Może po mnie nie widać, bo ciało sobie odmładzam,
ale mam już czterdzieści lat. Zdążyłem się wyszaleć, miałem swoje pięć
minut, czas odpocząć.
– Wiem, że tego nie zrobisz.
– Wiem, że wiesz.
Popatrzyli sobie w oczy, ale szybko się zmieszali i odwrócili wzrok.
Feliks bez słów rozumiał, że Czarek nie mógłby się cieszyć dniem i spokojnie spać, gdyby zostawił świat drugiej czarodziejce.
– To co zrobisz?
Czarek wstał, przeszedł się do lodówki, wyciągnął piwo.
– Od początku podejrzewałem, że do tego dojdzie – powiedział. –
Że będę musiał z tym drugim walczyć. Dlatego chciałem wyprzedzić go
o krok i znaleźć jego dom, jego rodzinę, jego słaby punkt. Sam kiedyś to
wszystko miałem. Teraz i ona, i ja nie mamy niczego. I to ona jest o krok
przede mną. W uczciwym pojedynku raczej nie mam szans. Muszę ją
zmusić, by się cofnęła i wpadła w pułapkę.
– A jeśli ona ciebie wciągnie w pułapkę?
Czarodziej uśmiechnął się.
– Jak to mawiają sportowcy? Wyżej dupy nie podskoczysz. Będę
skakał, aż wygram albo umrę.

* * *
Dwa tygodnie później Czarek stał nad martwą sarną i płakał. Łzy, tak
długo nieobecne na jego twarzy, budziły wspomnienia.
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Ojciec uczył rozpoznawać ptaki, matka tłumaczyła, czym różni się
królik od zająca. Natura jawiła się czymś na tyle fascynującym i pięknym,
że można by jej poświęcić życie. Stąd w liceum klasa biologiczno-chemiczna, potem medycyna. Magia przyszła niespodziewanie, znikąd, a on
jej się nie oparł. Zaczął studiować własne możliwości. Im więcej wiedział
o prawach rządzących organizmem, tym bardziej potrafił weń ingerować.
Udoskonalał swoje ciało: usuwał pryszcze, powiększał mięśnie, próbował
nawet grzebać w hipokampie, by poprawić pamięć. W końcu przestraszył
się samego siebie – przecież tak naprawdę nie chciał zmieniać natury.
Magia była jednak uzależniająca. Walczył z nią, jak mógł.
Otarł łzy, rozprostował palce, uniósł dłonie nad sarną.
Ukierunkował siłę, której źródła nie znał, i pchnął ją w komórki serca
zwierzęcia. Pobudzał skomplikowane systemy enzymatyczne do przywrócenia właściwych gradientów jonowych. Chciał, by najważniejszy
mięsień znów pompował krew.
Nie udało się. Czarek nie umiał. Albo nie chciał umieć. Śmierć była
tym aspektem natury, którym szczególnie nie powinno się manipulować.
Nienawidził siebie za te chwile, gdy pijany i przestraszony kupował klatki
z gołębiami lub królikami (jak przystało na magika), po czym brał je za
miasto, by tam uczyć się samoobrony. Bał się, że kiedyś będzie musiał
zabić człowieka, więc ćwiczył na zwierzętach.
Obawy się spełniły. Musiał być gotowy do zabicia Magdy Pokornej.
Nie chciał jej zabijać.
Ale chciał ją pokonać. Unieszkodliwić, skrzywdzić, zniszczyć.
Nienawidził podwójnie: sercem, bo ona zaatakowała jego, i rozumem –
bo zagrażała innym ludziom.
Zamknął wilgotne oczy. Spróbował się skupić, choć wolałby krzyczeć.

* * *
W telewizji znów nic nowego. Feliks ziewnął. Oglądał serwis informacyjny,
choć powinien zajmować się redagowaniem artykułu o lidze żużlowej. Od
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czasu pożegnania z przyjacielem nałogowo śledził wszelkie wzmianki
o czarodziejach.
– …już prawie trzy tygodnie ciszy – mówił reporter. – Po tym, jak
Czarek Marny nie stawił się na rzucone przez Magdę Pokorną wyzwanie, młoda czarodziejka ostrzegała, że przez jakiś czas będzie działała
incognito. Jednak zastanawiające jest to, że szalony Doktor Magik po
serii niemal stu dwudziestu zbrodni również postanowił się ukryć i zaprzestał…
Dzwonek domofonu zagłuszył ostatnie słowa. Dziennikarz nie
spodziewał się gości; Patrycja była daleko i powiadomiłaby o nagłym
powrocie; pozostawała jedna możliwość. Feliks zerwał się z kanapy i popędził do drzwi. Nie trudził się wyglądaniem przez okno ani pytaniem
„kto to?”. Otworzył.

* * *
Czarek po raz trzeci zadzwonił domofonem. Już dawno przeszedłby
przez płot, gdyby nie sąsiad z podwórka obok, który przerwał przycinanie
żywopłotu i przyglądał się czarodziejowi. Przez chwilę toczyli pojedynek
na cierpliwość. Sąsiad przegrał.
– W czymś panu pomóc?
– Widział pan może, jak Feliks wychodził? – Czarek silił się na
uprzejmy ton.
– A kto pyta?
– Przyjaciel.
– Co z pana za przyjaciel, skoro pan nie wie? – Sąsiad wykonał
niejednoznaczny ruch sekatorem. – Feliks od piątku leży na Borowskiej.
Miał udar.

* * *
Magda Pokorna była terrorystką – podłożyła bombę.
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Jej bomba miała czterdzieści lat, skromną łysinę, nieskromną
nadwagę, migotanie przedsionków i rozległą strefę niedokrwienia w mózgu. W każdej chwili nowy zakrzep mógł dostać się do tętnic ośrodkowego układu nerwowego i spowodować kolejny, tym razem śmiertelny, udar.
Czarek Marny czuł się wieloma rzeczami jednocześnie: czarodziejem, celebrytą, trollem, błaznem, przyjacielem. Za terrorystę się nie uważał, mimo to projektował własną bombę.
Jego bomba była czarodziejem, celebrytą, trollem, błaznem, przyjacielem.
Potrzebował napoi energetycznych, hot-dogów, literatury medycznej i gołębi. Czytał o mechanizmach śmierci, a kiedy pobudzany
kofeiną umysł przestawał przyswajać wiedzę, Czarek wychodził na ulice
i ćwiczył. Dotychczas praktykował ukierunkowywanie magii na konkretny
obiekt; w trakcie konfrontacji z czarodziejką mogło jednak nie starczyć
czasu na celowanie.
Rozrzucał kawałki hot-doga dookoła siebie i czekał, aż ptaki się
zlecą. Potem rzucał czar: aktywował kanały wapniowe w komórkach mięśniowych, a gołębie w promieniu dziesięciu metrów wykonywały symultaniczne machnięcie skrzydłami. Im dalej się znajdowały, tym słabszy
był efekt.
Wracał do hotelu, siadał do komputera, studiował. Niezależnie od
mechanizmu, do śmierci najczęściej prowadziło niedotlenienie mózgu
– jednak ono także było elementem kaskady reakcji, a nie końcowym
stadium. Nawet całkowite zamknięcie tętnic zaopatrujących ośrodkowy
układ nerwowy nie spowodowałoby natychmiastowego zgonu.
Pokorna musiała o tym wiedzieć. Marny zakładał, że ona także
czaruje w oparciu o nauki biologiczne – wskazywały na to morderstwa,
których się dopuściła. W czasie pojedynku użyłaby zapewne zaklęcia
bezpośrednio uszkadzającego mózg. O ile nie odkryła struktury pełniącej
funkcję wyłącznika życia, działałaby na ślepo. Ale nie do końca. Miała
doświadczenie w zabijaniu, mogła znać jakieś słabsze punkty.
Czarek znał głównie to, o czym przeczytał w książkach.
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Opracowywał więc własny czar. W ciągu dwóch dni próbował wytworzyć w sobie nowy odruch: zaklęcie musiało być szybsze niż mowa
i ruch rąk, więc tym razem nie polegało na szeptach i gestach.
Trzeciego dnia spał mocnym snem, po raz pierwszy od tygodni,
a czwartego – dał się zwabić w pułapkę.

* * *
Zazwyczaj radził sobie ze stresem, zwiększając wydzielanie dopaminy,
a zmniejszając poziom kortyzolu. Tego dnia, gdy wszedł do szpitala na
Borowskiej, nie chciał jednak marnować sił na poprawę samopoczucia.
Z ciężkim sercem szedł korytarzami, mijany przez pacjentów,
pracowników i studentów, nieświadomych bliskości czarodzieja. W połowie drogi wyjął z reklamówki biały fartuch, założył. Pożyczona twarz
wyglądała na tyle młodo, że mógł uchodzić za rezydenta. Po dotarciu na
oddział neurologiczny podszedł do pielęgniarek i uzasadnił nawet brak
stetoskopu, podając się za radiologa. Zapytał o Feliksa Wojnara, a one
wskazały mu drogę.
Wiedział, że Magda Pokorna może zaatakować w każdej chwili.
Przecież wywołała udar u dziennikarza po to, by zwabić tu Marnego.
Tylko gdzie przez ten tydzień się ukrywała? W szpitalu?
Czarek zatrzymał się przed salą na końcu korytarza. Nogi drżały,
ręce się trzęsły, ciało pod fartuchem i koszulą ociekało potem. Liczył się
ze śmiercią, choć w głębi duszy ślepo wierzył w dobre zakończenie. Mógł
jeszcze uzdrowić przyjaciela. Mógł pokonać czarodziejkę. Mógł wyjść
z tego cało – pożegnałby się wtedy raz na zawsze z magią i żył zwyczajnie, patrząc, jak pamięć o Czarku Marnym przemija.
Mógł też przegrać. Umrzeć zaraz po otwarciu drzwi sali. Był pogodzony z tą myślą, dlatego szedł prosto w ręce wroga. Pocieszał się:
może Magda Pokorna nie będzie wcale taka straszna? Może lepiej dla
wszystkich, jeśli ona zwycięży? Czarek miał już swoje dwanaście lat sławy, czas ustąpić miejsca.
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Jednak przede wszystkim pakował się w pułapkę, ponieważ przyjaciel go potrzebował. Chwilę po tym, jak Czarek dowiedział się o poważnym udarze niedokrwiennym Feliksa, przypomniał sobie pierwsze
spotkanie z dziewięcioletnią Patrycją. Zrozumiał wtedy, że musi pomóc
– inaczej sumienie nie da mu spokoju.
Westchnął i wszedł.
Na sali znajdowały się dwa łóżka. Jedno puste, na drugim, bliżej
okna, leżał Feliks. Jego oczy były lekko otwarte, kącik ust opadał. Od
nieruchomego ciała biegły przewody i kabelki, niczym sznurki zepsutej
marionetki: dwa wenflony, cewnik moczowy, elektrody, pulsoksymetr.
Śmierdziało przepoconą pościelą i środkami do dezynfekcji.
– Cześć, stary – powiedział Czarek, stając nad przyjacielem.
Oczy Feliksa pozostawały zamglone.
– Co ta suka ci zrobiła? – Czarodziej rozejrzał się po sali, jakby oczekiwał, że Pokorna wyłoni się znikąd. – Wybacz, że tak długo.
– Przepchnął puste łóżko, by zablokować drzwi. – Trzymaj się, Feliks.
Jeszcze chwila. Za parę minut będzie po wszystkim.
Rozprostował palce, uniósł dłonie nad przyjacielem i wtedy do
niego dotarło. Magdzie Pokornej nie chodziło tylko o zwabienie czarodzieja. Ona chciała go osłabić.
Gdzie była? Może zmieniła wygląd i udawała pielęgniarkę albo
ochroniarza? Może ukryła gdzieś kamerę albo zatrudniła kogoś, by obserwował?
Może dopiero pędziła z drugiego końca miasta?
Czarek mógł zaczekać. Mógł też zdążyć uratować Feliksa. Nie zajęłoby to czterdziestu dni, jak leczenie mukowiscydozy – był potężniejszy
niż dziesięć lat temu.
Ktoś zapukał i zaraz po tym pchnął drzwi. Ukazała się mała szczelina, na więcej nie pozwalało blokujące łóżko.
– Tato?
Czarek doskoczył do szczeliny i spojrzał w twarz Patrycji Wojnar.
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Nie chciał ryzykować traceniem czasu na tłumaczenie. Mógł za to
sprawić, że dziewczyna niewielkim kosztem przyczyni się do wyleczenia
taty.
– Wybacz, mała – powiedział, po czym użył jednego ze swoich
najokrutniejszych czarów.
Patrycja zatoczyła się w tył, runęła nieprzytomna na podłogę.
Z nosa buchnęła krew, a na skórze kwitły wybroczyny. Czarek domknął
drzwi. Serce mu waliło, ręce dygotały jak u epileptyka. Modlił się, by odwrócenie uwagi zadziałało.
Stanął nad Feliksem. Rozprostował palce, uniósł dłonie, zaczął
leczyć. Ignorował dobiegające z korytarza krzyki. Pozwolił, by tajemnicza siła płynęła przez niego nieograniczonym strumieniem. Wskrzeszał
obumarłe neurony, pobudzał tkankę glejową do naprawy. Nie używał
zaklęć – tym razem działał instynktownie. Szybciej niż kiedykolwiek.
Miał wrażenie, że nie zawraca sobie głowy pojedynczymi reakcjami, lecz
uzdrawia w sposób całościowy.
Po kilkunastu minutach ciało dziennikarza zadrżało, twarz odzyskała normalny wyraz, powieki opadły. Feliks wyglądał jak człowiek
pogrążony we śnie.
Czarek opuścił dłonie i oparł się o łóżko. Obudziłby przyjaciela,
gdyby nie strach. Strach przed wdzięcznością, za którą zawsze kryje się
odpowiedzialność: od tego, kto raz pomógł, oczekuje się dalszej pomocy.
Dotarło do niego, że na korytarzu panuje cisza. Jasne – Magda
Pokorna zawsze była o krok do przodu. Jak domyślał się Czarek, przybyła
do szpitala, gdy tylko dostała informację o kolejnej osobie odwiedzającej
Feliksa Wojnara. A kiedy dowiedziała się o dziwnym wypadku Patrycji, nie
miała wątpliwości, kto jest wizytatorem. Kazała personelowi i pacjentom
opuścić oddział, może użyła jakichś sztuczek. Jednego czarodziej był
pewien – była tu i czekała na niego.
Wyszedł na korytarz.
Magda Pokorna stała pięćdziesiąt metrów dalej, poza zasięgiem
czarów Marnego. Przyjrzał jej się. Z tej odległości twarz była niewyraźna,
ale widział inne szczegóły. Czerwona, obcisła sukienka, burza brązowych
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loków, długie nogi – ludzie mieli ją pokochać, kiedy wyjdzie ze szpitala,
triumfując. Piękna, odważna, silna. Trudno o lepszy materiał na bohaterkę dla mas.
– Najpierw gadamy, potem się zabijamy? – zapytał Czarek.
– Możesz mówić głośniej! – krzyknęła. – Rzuciłam na nich urok
ogłuszający. – Wskazała za siebie, na zamknięte wejście na oddział.
Nie lubił powtarzać żartu dwukrotnie, więc nie odpowiedział.
– Nie masz pytań? – Ruszyła w jego stronę, a stukot obcasów niósł
się echem. – Chętnie zamienię parę słów. Może podsuniesz mi jakieś
pomysły.
Czarek zrobił parę kroków w tył, aż dotknął plecami ściany.
Uświadomił sobie, że powinien skuteczniej zagrać na czas.
– Pomysły?
Z odległości czterdziestu metrów było już widać jej uśmiech.
– To zwycięzcy piszą historię.
– Albo emeryci – odparł Czarek. – Nie będziesz miała z kim walczyć, jeśli mnie zabijesz. Zresztą, nie chcesz się dogadać? Chętnie poudaję martwego.
– Mógłbyś się wysilić – droczyła się dalej Pokorna. – Nie będę
przecież opowiadać, że wygrałam z tchórzem.
– Czemu? – Udało mu się zbić ją z tropu. – Po co w ogóle to
wszystko?
– Jak to: po co? Bóg potrzebuje Szatana. Szewczyk Dratewka potrzebuje smoka. Batman potrzebuje Jokera.
– No właśnie tej potrzeby nie rozumiem.
Trzydzieści metrów. Twarz miała ładną, lecz bez charakteru.
Zatrzymała się.
– Wiem, że nie rozumiesz. Wiem, bo obserwowałam cię od lat.
Wiem, że z tej odległości nic mi nie zrobisz. Wiem, że jesteś nikim. Wiem,
że miałeś swoje pięć minut, ale ich nie wykorzystałeś. I osobiście nic do
ciebie nie mam. Jesteś dla mnie odskocznią.
– Nie. – Czarek pokręcił głową. Przez chwilę robił smutną minę,
potem wyszczerzył się tak bezczelnie, jak tylko umiał. Nagle poczuł,

Krzysztof Matkowski

że jest w swoim żywiole. – Jestem dla ciebie bajką, w którą uwierzyłaś.
Zaledwie czarodziejem na pokaz. Największym trollem dwudziestego
pierwszego wieku. Celebrytą i błaznem. Ale proszę bardzo, możesz spróbować się na mnie wybić. Jako odskocznia mam ci jedno do powiedzenia.
Wyżej du…
Ruszyła w jego stronę.
Gdyby życie Czarka Marnego było gazetą, w tej sekundzie los
przewróciłby ostatnią stronę i ujrzał nekrolog, dowcip oraz zagadkę.
Nekrolog: Czarek umarł.
Dowcip: Magda nagle zachorowała na depresję.
Zagadka: jak to się stało?
Życie Czarka Marnego było jednak tym, czym było. Natomiast
jego śmierć okazała się ostatnim zaklęciem. Dwa dni wcześniej nauczył
się nowego odruchu. Bodziec pobudzający stanowiły drobne uszkodzenia neuronów, które sam u siebie powodował. Natomiast czar – reakcja
– nie obejmował swoim zasięgiem całego mózgu ofiary. Działał wybiórczo, niszcząc tylko niektóre struktury. Między innymi komórki układu
serotoninergicznego, bez których można co prawda żyć, ale nie jest to
najszczęśliwsze życie.
Kiedy oboje weszli w zasięg swoich mocy, Magda rzuciła śmiertelny czar. Część mózgu Czarka została natychmiast zniszczona, ale z tego,
co ocalało, wyszło odruchowe zaklęcie.
W następnej sekundzie czarodziej runął martwy na podłogę,
a czarodziejka zaczęła płakać.

* * *
Rok później, gdy Czarek Marny leżał w grobie, a Magda Pokorna – pijana,
zapłakana, pocięta – w jakiejś melinie, Feliks zgodził się udzielić jedynego
wywiadu.
Usiadł przed tłumem reporterów. Z plastikowej reklamówki wyjął
zegar szachowy, postawił obok szklanki z wodą. Świat patrzył na niego
oczami kamer. Na plamy pod pachami, bladą twarz, trzęsące się ręce.
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Feliks rozprostował palce, popukał w mikrofon i powiedział:
– Macie swoje pięć minut na zadawanie pytań. Potem odpowiem
na nie zbiorczo.
Zegar zaczął tykać, a na sali wybuchł chaos. Po kilkunastu cennych sekundach reporterzy jakoś się opanowali. Padały pytania. Kim naprawdę był Czarek Marny? Jak sprawił, że Magda Pokorna wycofała się
z życia publicznego? Co wydarzyło się w szpitalnym korytarzu?
Czas dobiegł końca.
Feliks uśmiechnął się tak bezczelnie, jak tylko potrafił, zbliżył usta
do mikrofonu i milczał.
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DZWONECZEK I KLUB
SOLIPSYSTÓW
Michał Brzozowski

1. Arcytrudny problem istnienia krzeseł
Pamiętam dzień, w którym położono fundament pod moją przyszłą filozofię życiową. Miałem wtedy siedem lat, a wszystkie lokalne gazety
zachęcały do wysłuchania w Parku Dyskusji przemowy niejakiego Filipa
Pętelki, zwanego także baronem sceptyków.
Na miejscu zebrał się spory tłum i, mimo że specjalnie przybyłem
pół godziny przed występem barona, musiałem stać na palcach, żeby
zza pleców innych słuchaczy widzieć chociaż nakrycie głowy przemawiającego Pętelki.
Ach, co to była za przemowa! Patrzyłem jak zahipnotyzowany
na podskakujący kapelusz wielkiego filozofa. Oto dostąpiłem zaszczytu
wysłuchania wielkiej tyrady przeciwko krzesłom. Po takiej kanonadzie argumentów chyba każdy zwątpiłby w istnienie wszystkich krzeseł świata.
Tymczasem minęła już druga godzina wykładu i znudzona część
widzów opuszczała park, co trochę mnie zniesmaczyło. Skoro już zdecydowali się przybyć, powinni uprzejmie poczekać do końca wystąpienia.
Cóż, przynajmniej tłum się przerzedził na tyle, że mogłem wreszcie dostrzec mówcę w całej okazałości. Niezbyt dużej okazałości.

101

102

Baron, jak zobaczyłem zaskoczony, był bardzo niskim człowiekiem, dlatego, gdy wygłaszał jadowitą przemowę o iluzoryczności
wszystkich krzeseł, stał na… krześle.
– Quod erat demonstrandum. Wykazaliśmy więc, że wszystkie
krzesła są jedynie fikcją. Czy są jakieś pytania?
Zanim w pełni uświadomiłem sobie, co robię, moja dłoń wystrzeliła
w górę. Była jednak skromnym drzewkiem w tym, jak to się potocznie
mówi, lesie rąk. Najwyraźniej nie tylko ja chciałem zadać pytanie.
– Czy mógłbym dostać pański autograf? – zapytał człowiek
w śmiesznych okularach.
– Ależ oczywiście. Tylko po wykładzie – odparł zakłopotany
Pętelka.
Serce zaczęło mi mocniej bić, gdy dostałem mikrofon.
– Zatem… ja chciałbym…
– Trochę głośniej poproszę, bo nic nie słyszę – powiedział filozof,
przez co tylko zwiększył moje zdenerwowanie.
– No bo…
Gdy usłyszałem zniecierpliwione pomruki widzów, którzy również
chcieli zadać pytania baronowi sceptyków, postanowiłem zaryzykować.
– No bo, skoro krzesła nie istnieją, to na czym pan stoi?
Czułem, jak moje policzki nabierają koloru raka. Ludzie w parku
patrzyli na mnie jak na heretyka.
Przełknąłem ślinę i powtórzyłem pytanie. Tym razem na tyle głośno, że baron musiał usłyszeć.
Pętelka uśmiechnął się i zszedł z meblowego postumentu.
– Ależ, mój drogi, przecież to jest taboret!
Tak, to istotnie był taboret. Czy naprawdę myślałem, że znajdę
lukę w rozumowaniu wielkiego sceptyka? Czułem, że zrobiłem z siebie
pośmiewisko. Ze wstydu miałem ochotę zapaść się pod ziemię.
Wtedy spostrzegłem, że zmierza w moją stronę jakaś dziewczynka
z wielką kokardą na głowie. Pomyślałem, że może chce mnie pocieszyć.
Byłem jednak w wielkim błędzie.
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Nieznajoma wpatrywała się we mnie niebieskimi oczami.
Wyglądała na urażoną.
– O co chodzi? – spytałem, nie mogąc dłużej wytrzymać tego
świdrowania wzrokiem.
– Odwal się.
– Słucham?
– Odwal się od mojego taty – powiedziała raz jeszcze dziewczynka
i zrobiła naburmuszoną minę. Po chwili odwróciła się i odeszła.
Dlaczego wspominam coś, co zdarzyło się dwie dekady temu?
Dlaczego akurat ta scena przychodzi mi na myśl, ilekroć zanurzam się
w przeszłości? To prawda, że publiczne upokorzenie przez barona skierowało mnie w stronę podważania rzeczywistości i wiele lat później skłoniło
do założenia klubu. Ale tamtego dnia w Parku Dyskusji wydarzyło się coś
znacznie ważniejszego.
Wtedy po raz pierwszy spotkałem Agatę Pętelkę.
Wtedy po raz pierwszy spotkałem Dzwoneczka.

* * *
Klub Solipsystów był bardzo dziwnym miejscem, może nawet bardziej
irracjonalnym od położonego dwie przecznice dalej Stowarzyszenia
Irracjonalistów. I to z najlepszego możliwego powodu – z definicji.
Klubowicze zgadzali się, że istnieje tylko jeden podmiot, a cała
reszta jest jedynie iluzją. Jednak ich poglądy dotyczące natury tejże
iluzji (i, co gorsza, samego podmiotu) diametralnie się od siebie różniły.
Rafał, pełniący rolę skarbnika, uważał, że cały świat jest symulacją. Wygenerowaną przez mózg Rafała.
Andrzej, księgowy klubu, był pewien, że rzeczywistość to niezbyt
udany film. Wyreżyserowany przez Andrzeja.
Kalina, wiceprzewodnicząca, twierdziła, że ktoś wyśnił całe uniwersum i pewnego dnia, gdy w końcu się obudzi, wszyscy wyzioniemy
ducha. Tym okrutnym śpiochem była, rzecz jasna, Kalina.
I tak dalej.
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Byli fundamentalnie niezgodni. To tak, jakby zebrać w jednym
miejscu zwolenników geocentryzmu, marsocentryzmu, wenusocentryzmu i kazać im dojść do porozumienia w oparciu o wspólną niechęć do
Słońca.
No i byłem jeszcze ja – przewodniczący i jednocześnie założyciel
Klubu Solipsystów. Trochę już znużony, ale wciąż wierzący w ideały stowarzyszenia. Choć ostatnio nie powodziło się nam najlepiej.
– Spójrz – powiedział do mnie Andrzej, wskazując na jakiś rój cyferek na ekranie.
– Fascynujące – odparłem, choć księgi rachunkowe wcale mnie
nie intrygowały.
– Źle się dzieje. Nie możemy wziąć udziału w Kongresie Filozofii.
Zwyczajnie nas na to nie stać.
– Ale musimy wystąpić na Kongresie! Na pewno dobrze to policzyłeś? – spytałem zaniepokojony, jednak księgowy tylko spiorunował
mnie wzrokiem.
– Cyfry nie kłamią – stwierdził filozoficznie Andrzej, reżyser
świata. – Potrzebujemy pieniędzy, ale nowych członków nie przybywa,
a i obecni ociągają się z płaceniem składek.
– W takim razie jak to jest, że te gnidy z Kółka Nihilistów przenoszą
się do nowego biura?! A kanalie z Grupy Symulacjonistów stać na wyloty
integracyjne na Księżyc?!
– A jak myślisz?
Może konkurencja ma lepszych księgowych – pomyślałem, żywiąc
jednocześnie nadzieję, że reżyser świata nie ma wglądu w moją głowę.
– Nie wiem – stwierdziłem i podrapałem się po czole.
– Nie słyszałeś? Dostali setki tysięcy od WirtuOzu! Pętelka bawi
się na starość w mecenasa filozofii.
– Filip Pętelka? Znam go.
Księgowy zmarszczył czoło.
– Każdy zna Filipa Pętelkę. Ilu jest na świecie miliarderów, potentatów wirtualnej rzeczywistości i kolonizatorów Marsa? No, chyba że
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znasz go osobiście… Jeśli piliście razem wódkę, to przydałoby się, żebyś
właśnie do niego zadzwonił.
– Nie, spotkałem go tylko raz.
– I tak do niego zadzwoń.
– Dwadzieścia lat temu.
– Umów się na spotkanie.

* * *
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Nie chciałem iść na żebry, ale nie widziałem innego wyjścia. Gdybym doprowadził do bankructwa klubu, dwudziestu w pełni sprawnych filozofów
wylądowałoby na bruku. W taki oto sposób przyszło mi ponownie spotkać
się z baronem sceptyków i, jak miałem okazję się wkrótce przekonać,
z Dzwoneczkiem.
– Może wody?
– Tak, poproszę.
Powoli wypiłem całą szklankę, odwlekając chwilę, w której będę
musiał przedstawić swoją prośbę. Czułem, jak koszula lepi się do mojego
spoconego ciała. Pewnie mniej bym się stresował, gdyby zorganizowali
spotkanie w wirtualu, a nie w jednym z biur WirtuOzu. Schowałbym się
za maską awatara. Awatary się nie pocą.
W ciągu dwudziestu lat zdążyłem założyć kółko filozoficzne i doprowadzić je do finansowej katastrofy. W tym samym interwale Filip
Pętelka zmonopolizował rynek wirtualnych rzeczywistości, dzięki czemu został drugim najbogatszym człowiekiem na Ziemi i w jej okolicach.
Za to nie urósł ani o centymetr. Gdy dostrzegłem, że siedzi na
wysokim krześle, przyszło mi do głowy, że mógłbym się zrewanżować
za upokorzenie w Parku Dyskusji, jednak wątpiłem, by zapamiętał wynurzenia jakiegoś mamroczącego siedmiolatka. Zresztą obawiałem się,
że to rzekome krzesło jest tak naprawdę fotelem albo innym krzesłopodobnym meblem.
Pętelka siedział razem z kilkunastoma współpracownikami, ale
miejsce po jego prawej pozostało puste.
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– Chyba już nie przyjdzie – mruknął, po czym zwrócił się do mnie:
– Zatem, dlaczego uważa pan, że firma WirtuOz powinna wesprzeć Klub Solipsystów?
Nie miałem nic przygotowanego, bo od dziecka improwizacja
wychodziła mi lepiej niż trzymanie się scenariusza. Ale w tamtej chwili
plułem sobie w brodę, że nie spisałem przemówienia.
– Nie wiem, jak firma WirtuOz, ale jestem przekonany, że baron
sceptyków powinien wesprzeć nasz klub.
Filip roześmiał się na te słowa, odsłaniając pożółkłe, miejscami
wpadające w odcień pomarańczy, zęby.
– Już dawno nikt mnie tak nie nazwał. Zastanawiałem się nawet
ostatnio, czy nie zrezygnować z tytułu, bo jest zbyt pompatyczny. –
Zrobił krótką pauzę i zakasłał. – Zatem, dlaczego baron sceptyków ma
was finansować?
– Czy zastanawiał się pan kiedyś nad tym, jakie życie jest antykopernikańskie? Wszystko kręci się wokół nas. Jesteśmy w centrum własnej
świadomości. Weźmy na przykład to słynne: „Myślę, więc jestem”.
– Ci z Fanklubu Kartezjusza są następni w kolejce – wtrącił miliarder.
– Wynika z tego tylko, że istnieję ja i nikt więcej. Jedyna świadomość, o której istnieniu możemy być przekonani, to nasza własna!
A więc…
Moją wypowiedź przerwało nagłe otwarcie drzwi. Do sali weszła
kobieta o jasnych włosach. Co zaskakujące, była ubrana w… żółtą piżamę
w małpki.
– Co ty masz na sobie? – spytał kobietę poirytowany Pętelka.
– Spokojnie, tato. Dopiero co wstałam. Sam chciałeś, żebym przestała się spóźniać.
– Ale i tak się spóźniłaś – zauważył baron i wymownie spojrzał na
zegar. Dochodziła trzynasta.
– No, ale mniej – odparła i usiadła tuż obok ojca. Poprawiła plakietkę z napisem „AGATA PĘTELKA, WICEPREZES ZARZĄDU”.
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Stałem w milczeniu, bo ostatnia myśl zdążyła się ulotnić jak para
z czajniczka.
– Ojej, chyba cię zestresowałam. Nie chciałam – przeprosiła mnie
Agata i odwróciła wzrok. – Kontynuuj.
– Na czym to ja… A! Postrzegamy świat za pomocą zmysłów. Ale
skąd wiemy, że istnieje coś poza naszymi reakcjami?! Że na przykład
krzesło, na którym pan siedzi, nie jest urojeniem?
– Tak – potwierdził ochoczo Filip. Chyba poruszyłem właściwą
strunę. – Krzesła to szkodliwy mit.
Uśmiechnąłem się – szło mi znacznie lepiej, niż się spodziewałem.
– Czyim? – spytała córka Pętelki.
– Słucham?
– Czyim urojeniem są krzesła? – powtórzyła głośniej swoje pytanie.
– Moim… To znaczy twoim… To znaczy pani urojeniem – poprawiłem się niezgrabnie. Znowu poczułem na sobie strużki potu.
– Cóż… Są zbyt nudne jak na moje urojenia. Uroiłabym sobie je
bardziej w stylu rokoko. Czyli wierzysz, że wszystko sobie wymyśliłam?
Że cały świat został stworzony przez Agatę Pętelkę? Podoba mi się taka
filozofia.
– Zaraz, uważa pan, że cały świat jest mirażem stworzonym przez
moją córkę? – Pętelka zmarszczył brwi.
– To nie tak… – Czułem, że mój język jest na granicy splątania. –
Wierzę, że wszystko wokół jest moim urojeniem.
– Niby dlaczego mam wierzyć, że wszystko jest pana urojeniem?
– oburzył się baron i niecierpliwie postukał dłońmi w blat. – Nawet pana
nie znam!
– Każdy ma swój własny solipsyzm…
– W porządku. Tylko jak możecie zakładać klub? To tak, jakby
stworzyć Klub dla Ludzi Nienawidzących Klubów!
– To taki paradoks.
– Paradoks? Czy może ordynarna sprzeczność?
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Zrobiłem się cały czerwony na twarzy. Znowu. Baron zrugał mnie
tak samo jak wtedy, gdy byłem dzieckiem.
Rzecz jasna – nie dostaliśmy dofinansowania.

2. Teoria Dzwoneczka
Patrzyłem w oczy ludzi, których zawiodłem, którzy przeze mnie wylądują
na bruku.
– Przykro mi – oznajmiłem klubowiczom. – Klub Solipsystów nie
weźmie udziału w tegorocznym kongresie. Nie mamy pieniędzy.
Po sali rozniosły się pomruki zawodu i oburzenia.
– A co z tym miliarderem? – spytała Kalina, śpioch świata.
– Nie zgodził się – odpowiedziałem i z nerwów zacząłem skrobać
krawędź stolika.
– Nie przekonałeś go – stwierdziła wiceprzewodnicząca.
– Przepraszam. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy.
Stałem tam obrzucany zarzutami, jak jakiś beznadziejny stand-uper. Wiedziałem, że nadejdzie chwila, kiedy przestanę być przewodniczącym. Ale wolałbym odejść w lepszym momencie, żeby nikt nie ciskał
we mnie pomidorami, gdy będę schodził ze sceny.
– Przepraszam – powtórzyłem i gestem starałem się ostudzić
emocje klubowiczów. – Jeśli nie ma innego wyjścia, mogę zrezy…
W pół słowa przerwało mi skrzypienie otwieranych drzwi. Znowu.
Zaskoczony zobaczyłem, jak do sali wchodzi Agata Pętelka. Przyszła
w towarzystwie dwóch ochroniarzy i, jak gdyby nigdy nic, usiadła
w ostatnim rzędzie. Tym razem nie była ubrana w jaskrawą piżamę, ale
i tak zwracała uwagę. Klubowicze pokazywali ją sobie palcami, w końcu
nie codziennie spotyka się córkę miliardera. Tylko co robiła na spotkaniu
podupadającego kółka filozofów?
– Mogę zrezygnować – dokończyłem przerwane zdanie.
A potem, po krótkiej dyskusji, ustaliliśmy termin wyborów następnego przewodniczącego.
Po jakimś czasie sala niemalże opustoszała, zostaliśmy sami.
Tylko ja, ona i jej goryle.
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– Co tu robisz? – spytałem.
– Wiesz, kim jestem?
– Oczywiście, jesteś córką Filipa Pętelki.
Chyba nie powinienem był tego mówić. Obrzuciła mnie takim
spojrzeniem, jakby chciała mnie zabić, a przynajmniej okaleczyć.
– Jestem wieloma rzeczami. Jestem człowiekiem, kobietą, naukowcem, fanką krykieta i amatorką szarlotki. I tak, między innymi jestem
też córką swojego taty.
– Przepraszam, nie chciałem pani urazić.
– Agata. – Podała mi rękę.
– Bartłomiej.
– Nic się nie stało. – Wzruszyła ramionami. – Po prostu poruszyłeś
czułą strunę. Mam na tym punkcie fioła.
– Więc co Klub Solipsystów może dla ciebie zrobić?
– Mam pewną teorię i szukam ludzi, którzy chcieliby mnie posłuchać. Myślę, że może was to zainteresować.
– Właśnie wybierałem się na lunch, ale…
– Możemy pójść razem.

* * *
Ostrzegano mnie, słyszałem już wcześniej plotki, szepty, legendy.
Wszyscy wiedzieli, że Agata Pętelka jest szalona, że jest zupełnie niezrównoważona.
Wybraliśmy się do jakiejś egzotycznej restauracji, zdecydowanie
nie na moją kieszeń, ba, nawet nie na kilka moich kieszeni. Tam opowiedziała o swojej cudacznej teorii filozoficznej, z której prawie nic nie
zrozumiałem. Zapamiętałem tylko, że Agata Pętelka była wielką fanką
„Piotrusia Pana”.
A potem sprawy potoczyły się szybko. Ignorując ostrzegawcze
semafory, spotykałem ją coraz częściej i poznawałem coraz bliżej. Agata
wcale nie była szalona, raczej trochę zagubiona. Ale kto nie czułby się
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skołowany, gdyby na osiemnaste urodziny dostał od starego własną marsjańską kolonię?
Lubiła chodzić na spacery po kafejce wirtualowej, krążyć między
ludźmi śpiącymi nierzeczywistym snem. Leżeli w czarnych goglach z laserową obwódką, głowy mieli skierowane na sufit.
– Dlaczego tak lubisz tu przychodzić? – spytałem Agatę, starając
się nie potknąć o splątane kable.
– Bo czuję się tu wolna. Jedyna wybudzona wśród śpiących.
– A nie chciałabyś kiedyś sama spróbować wirtuala?
– Wiesz, myślałam o tym. Ale nie wiem, jakiego wziąć awatara.
Chciałabym się z nim utożsamić.
– Większość wybiera ludzi, którymi chcieliby zostać, personifikację własnych marzeń. Założę się, że ten dzieciak – wskazałem na nastolatka z przetłuszczonymi włosami, który leżał i błogo się uśmiechał – jest
teraz umięśnionym superbohaterem. I tylko on może uratować świat
przed zagładą.
– Skąd taki pomysł? – zainteresowała się Agata.
– Cóż… Ja tak kiedyś robiłem. Bawiłem się w wirtualowe ratowanie świata, ale szybko mi się znudziło. Teraz po prostu wgrywam siebie,
maszyna skanuje ciało i tworzy awatara-sobowtóra. Wolałbym, żebyś
wgrała siebie.
– Siebie? – Skrzywiła się Agata. – Nie słuchałeś mnie. Powiedziałam,
że szukam awatara, z którym mogłabym się utożsamić.
– Nie do końca rozumiem…
– Mogę ci wytłumaczyć, jak to jest. Co czuję. Słyszałeś bajki
o eliksirze miłości?
– Wypija się taki eliksir i zakochuje w pierwszej widzianej osobie?
– Tak. – Agata pokiwała głową. – Powiedzmy, że ja wolałabym poprosić alchemika o trochę inną substancję. Eliksir akceptacji.
– Ale po co?
– Żeby pić go do lustra.

* * *
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Zostałem wybrany przewodniczącym klubu. Ponownie. Ale byłem świadomy, że to nie tylko moja zasługa. Filip Pętelka jednak zdecydował się
wspomóc nasze stowarzyszenie, uratować przed plajtą. Wiem, że baron
sceptyków nie zmienił zdania tak po prostu. Ktoś musiał szepnąć mu to
i owo.
Tak wiele zawdzięczałem Agacie…
Tego dnia, kiedy nastroje w Klubie Solipsystów znów się ociepliły, zaprosiłem ją do wygłoszenia odczytu prezentującego jej teorię
filozoficzną.
Przybyła jakąś godzinę przed planowanym wykładem, niosąc ze
sobą pognieciony, brązowy kuferek.
– I jak? Stresujesz się? – spytałem.
– Troszeczkę.
– Czy mogę jakoś ci pomóc?
– Właściwie to tak. Powiedz mi, gdzie tutaj mogę się przebrać?
Pomogłem jej zanieść kuferek do łazienki, w której zniknęła na
dłuższy czas.
Agata nie grzeszyła punktualnością. Odczyt miał zacząć się dziesięć minut temu, a ona nadal się przebierała. Czekaliśmy. Coraz bardziej
niecierpliwie.
W końcu weszła do sali, podeszła w stronę katedry. Agata Pętelka
była ubrana w zieloną sukienkę, a z upiętych w kok włosów sypał się
jakiś pyłek. Odchrząknęła i poprawiła skrzydełka. Nerwowo stukała pantofelkami ozdobionymi pomponami. Wyglądała zupełnie jak przerośnięta
Dzwoneczek, przynajmniej ta z pierwszej disnejowskiej adaptacji.
– Dziś, na pierwszym w tym roku seminarium Klubu Solipsystów,
Agata Pętelka wygłosi odczyt na temat uogólnionej teorii Dzwoneczka
– zaanonsowałem.
– Dziękuję za zaproszenie – powiedziała prelegentka w stroju
wróżki i zaczęła przechadzać się po sali. – Czy czytaliście może „Piotrusia
Pana”? To moja ulubiona książka i jest w niej pewien fragment o istnieniu
wróżek. Czy też raczej o ich nieistnieniu.
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Gestykulowała, strzepując coraz więcej pyłku na podłogę. Rafał
pokręcił głową z dezaprobatą. Był nie tylko naszym skarbnikiem, ale
i klubowym sprzątaczem.
– Chodziło tam o to, że wróżki umierają, gdy dzieci przestają w nie
wierzyć. Moja teoria jest tylko skromnym uogólnieniem tego poglądu.
Co, jeśli ta zasada dotyczy nie tylko wróżek, ale też całej reszty? Co, jeśli
rzeczy przestają istnieć, bo nikt w nie już nie wierzy?
– Smoki też? – spytał ktoś z sali.
– Tak.
– A jednorożce?
– Także, ale to nie o to…
– Krasnoludki?
– Także – przyznała Dzwoneczek. – Tylko…
– To jakiś absurd – powiedziała Kalina oschłym tonem. – Twierdzisz,
że kiedyś hasały po świecie jednorożce i wróżki, tylko zniknęły, bo nikt
w nie już nie wierzy?
– Nie, nie to miałam na myśli. Wcale nie wierzę, że na świecie
istniały wróżki. To tylko taki przykład, chodzi mi o to, że wszystko, na
przykład to krzesło, może przestać istnieć, gdy straci wierzących w jego
realność.
– Ale przecież my tutaj, w Klubie Solipsystów, raczej nie wierzymy
w jego realność – wtrąciła się znowu Kalina. – Dlaczego więc nie znika?
Dzwoneczek już otwierała usta, by odpowiedzieć, ale Kalina pytała
dalej:
– No i przecież przed odkryciem Neptuna większość ludzi nie wierzyła w jego istnienie, bo nie miała o nim pojęcia. Czy zatem przed jego
odkryciem planeta nie istniała? Czy to ma jakikolwiek sens?
Kobieta w stroju wróżki próbowała ukryć panikę, ale szło jej to
beznadziejnie. Drżała, posyłając w powietrze jeszcze więcej pyłu.
– Chodzi o to, że… Ludzie nie wierzyli w Neptuna, bo o nim nie
wiedzieli. Nazywam to bierną niewiarą, to czynna niewiara jest wyborem.
I to o nią mi chodzi…
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– Bzdura! – krzyknęła Kalina, która poza solipsyzmem reprezentowała też wojujący ateizm. – Niewiara nie jest działaniem, tylko jego
brakiem. Tak samo, jak nieoglądanie telewizji nie jest hobby!
– Nie rozumiesz… Moja koncepcja to nie tylko teoria…
– To dlaczego tego nie pokażesz, nie znikniesz jakiegoś krzesła
potęgą swojego sceptycyzmu?!
– To dopiero wstępna faza badań. Ja…
– Posłuchaj – powiedziała z wyższością w głosie Kalina. – Jesteś
jeszcze młoda, wiele musisz się nauczyć. Może wróć tu, gdy już opanujesz sztukę wysławiania się pełnymi zdaniami. Może niech twój ojciec
zapisze cię na kurs…
– Odwal się od mojego taty.
– Spokojnie. – Kalina uniosła ręce w obronnym geście. – Po prostu
nie rozumiem, czemu mamy zapraszać osoby, które potrafią tylko paradować w dziwacznej zielonej mini i których jedynym osiągnięciem jest
medal olimpijski w nepotyzmie. Znasz w ogóle to słowo, dziewczyno?
Dzwoneczek chciała coś odpowiedzieć, ale tylko wyjąkała kilka
głosek. Spojrzała na mnie, licząc na pomoc. Oczy miała zaszklone, była
na granicy płaczu.
– Kalino, proszę bez wycieczek osobistych – zwróciłem uwagę
klubowiczce.
– Ale przecież my tylko dyskutujemy – wytłumaczyła solipsystka.
– To znaczy ja dyskutuję, a ona ryczy.
Agata wybiegła z sali. Usłyszałem, jak wybucha płaczem za
drzwiami. Powinienem iść za nią, ale nie zrobiłem tego. Jako przewodniczący klubu nie mogłem okazywać słabości. Nie tego ode mnie oczekiwali.
Cholera, powinienem za nią pójść.

* * *
Wtedy zaczęło się między nami psuć, a im bardziej było popsute, tym
jeszcze szybciej się psuło.
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Pamiętam, gdy w końcu zdecydowała się na wycieczkę po wirtualu.
Wysłała mi wtedy zaproszenie do symulowanego świata. Najwyraźniej
wreszcie znalazła awatara, z którym mogła się utożsamić.
Niektórzy potępiali wirtual jako ucieczkę od rzeczywistości, ale
ja nie byłem jednym z nich. Choćby dlatego, że nie uznawałem świata
za realny. Pracownicy kafejki założyli mi specjalne gogle i wpięli w szyję
jakąś ogromną tubę. Gdy otworzyłem oczy, nie należały już do mnie,
tylko do awatara. Nawet nieźle mnie skopiowało, tylko na krawędziach
dłoni zostawiło kilka ostrych kantów. Zmieniłem ustawienia antyaliasingu
i pobiegłem w stronę symulowanej dżungli.
Znacznik na podręcznej mapce pokazywał, że właśnie tam znajdował się użytkownik o loginie złożonym ze słowa Tinkerbell i ciągu cyferek.
W sercu dżungli znalazłem potwora. Był jak golem pozlepiany
z foremnych brył, pomiędzy którymi gdzieniegdzie prześwitywały nienaturalnie czarne trójkąty. Nienaturalnie nawet jak na niezbyt wyśrubowane standardy wirtualnej rzeczywistości. Monstrum wyglądało jak
człowiek z losowo potasowaną anatomią – z głowy wyrastały ręce, z tułowia uszy. Ta groteska pełzła do mnie, zostawiając po sobie ślad złożony
z martwych wokseli.
A nad wszystkim unosił się świecący nick Dzwoneczka.
– Agata? – spytałem, gdy jakoś otrząsnąłem się z szoku. – Co ci
się stało? To jakiś… wirus?
– Nie – odparła, wykorzystując aparat gębowy, którego położenia
mogłem się jedynie domyślać. – Mój awatar jest glitchem.
– Ale czemu… Jak…?
– Mówiłam ci. W końcu znalazłam awatara, który pokazywałby, jak
czuję się na co dzień. Z którym mogłabym się utożsamiać.
To coś nadal posuwało się w moją stronę ruchem zmutowanego
ślimaka.
– Pokażę ci coś – powiedziała Dzwoneczek i nagle świat oszalał
na swój cyfrowy sposób.
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Ziemia mnie pochłonęła, wyleciałem razem z potworem na niemalże pustą przestrzeń, udekorowaną jedynie prostymi bryłami geometrycznymi oraz niezbyt wiarygodną teksturą nieba. Unosiliśmy się
zawieszeni w wirtualnym powietrzu. Miałem wrażenie, jakbym pływał
w jakiejś niewidzialnej cieczy.
– Co to jest? – Rozglądałem się wokół zupełnie zdezorientowany.
– Wypadliśmy poza mapę – wytłumaczyła moja dziwaczna przewodniczka po fałszywym świecie. – Są tu rzeczy, o których się programistom nie śniło. Można tu znaleźć dawne prototypy wirtuala, rzeczy
wycięte z finalnej wersji i bugi. Mnóstwo bugów.
Zrobiłem unik, żeby nie zderzyć się z ławicą dzikich sześcianów.
– Dlaczego mnie tu zabrałaś, Agato?
– Czy tu nie jest pięknie?
– Jak ty to robisz? – spytałem, przepływając przez jakąś do połowy wyrenderowaną obręcz.
– A jak myślisz?
– Cóż, twój ojciec zrobił tę grę.
Groteska zawirowała i błysnęła agresją.
– Błąd! Mój ojciec zatrudnił ludzi, którzy zrobili tę grę. A ja mogę
robić tutaj, co chcę, bo w niej cheatuję.
I gdy tak unosiłem się z glitchem w otoczeniu komputerowych
błędów i cyberprzestrzennych fluktuacji, bardzo chciałem zrozumieć
tę kobietę. Starałem się. Ale zwyczajnie nie potrafiłem… Próbowałem
zaakceptować jej dziwactwa, ale nie byłbym w stanie, nawet gdyby jakiś
alchemik wpompował we mnie litry magicznego eliksiru.
Spotkałem ją jeszcze parę razy po tej i po tamtej stronie wirtualowych gogli.
A potem się rozstaliśmy. Tak po prostu, jak wiele par przed nami.
I wiele po nas.

3. Broń ontologiczna
Gdzieś i kiedyś.

Michał Brzozowski

To śmieszne, ale pokryta biokopułami powierzchnia Marsa przypomina mi folię bąbelkową. A to bardzo przyjemne skojarzenie. Nie mogę
doczekać się lądowania i poznania kultury oraz zwyczajów mieszkańców
Nibykolonii. Zarządzana z Ziemi przez Agatę Pętelkę, która dostała ją
w prezencie urodzinowym od swojego ojca. Słyszałem wiele teorii na temat tej kobiety, ale nie mam pojęcia, jakim sitkiem odsiać prawdę od mitu.

* * *
Przed wejściem do budynku stał mim i rozdawał ulotki. Najpierw chciałem go zignorować, ale zauważyłem, że uśmiecha się do ludzi, bezsłownie życząc im miłego dnia. Lubię takie gesty sympatii. Może nawet podświadomie wierzę w ich magiczną moc.
Podszedłem do sympatycznego mężczyzny w kostiumie w czarno-czerwone paski i wziąłem złożoną na pół ulotkę. Mim uśmiechnął
się, pokiwał głową. Wszedłem do siedziby klubu i dopiero przy portierni
przyjrzałem się bliżej otrzymanej karteczce.
Spodziewałem się wielu rzeczy. Na przykład, kuponu zniżkowego
do pizzerii, zaproszenia na otwarcie nowego marketu, zdrapki albo biletu
do cyrku. Może jakiejś nowej akcji społecznej albo plakatu wyborczego.
Gdy otwierałem ulotkę, towarzyszyło mi uczucie, że robię coś złego, łamię jakąś obietnicę.
Napis w środku głosił: „TEN ŚWIAT NIE JEST W PEŁNI
RZECZYWISTY”.
Też mi nowina.
Wzruszyłem ramionami, wyrzuciłem kartkę do kosza na śmieci
i udałem się na spotkanie Klubu Solipsystów.
– Wcześnie przyszedłeś – zauważyła Kalina i podała mi kubek
z cappuccino.
– Dzięki. – Wypiłem pierwszy łyk kawy i od razu zacząłem jaśniej
myśleć. – Widziałaś tego mima przed wejściem?
– Tak, minęłam go jak każdego szczyla rozdającego ulotki.
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– O, Bartek, świetnie, że przyszedłeś – przywitał się Rafał, podchodząc do nas. Odkąd zostaliśmy objęci mecenatem Pętelki, klubowicze
traktowali mnie dużo życzliwiej. – Dostałeś paczkę.
– Od kogo?
– Od swojej byłej. No, tej, która przebrała się za Alicję w Krainie
Czarów.
Już chciałem go poprawić, ale zrezygnowałem. W końcu nie każdy
musi odróżniać powieści sprzed trzech wieków. Poza tym moją uwagę
całkowicie pochłonęło spore tekturowe pudło. Z niepokojem rozpakowałem prezent.
Dostałem krzesło. Agata Pętelka przesłała mi krzesło. Mebel
w stylu rokoko uginał się na pękatych nogach. Nie wiedziałem, czy to
fałszywka, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Dzwoneczek kupiła mi prawdziwy antyk. Tylko po co? Po co przesłała zwycza…
Przez moment zdawało mi się, że gdy patrzę pod jednym kątem,
to krzesło jakby… no, robi coś, na co brakuje słów nawet w opasłych
słownikach. Musiało mi się przywidzieć. Nie mając lepszych pomysłów,
ordynarnie usiadłem na barokowym meblu. Ale nic się nie stało, nie uruchomiłem żadnego ukrytego mechanizmu tortur.
– Nie rozumiem – mruknąłem.
– Co tu rozumieć? – zdziwiła się Kalina. – Ta dziewczyna jest szalona.
– Właśnie ją chciałbym zrozumieć.
– Jest jeszcze list – wtrącił Rafał, podsuwając mi kopertę.
Ale wiadomość okazała się nie mniej enigmatyczna od prezentu.
„A NIE MÓWIŁAM? POZDRAWIAM, DZWONECZEK”.
Pod spodem umieściła jeszcze swój wirtualowy login. Nic z tego
nie pojąłem. Wtedy krzesło rozpłynęło się w powietrzu, zrzucając moje
pośladki i całą resztę mojej osoby na podłogę. Zerwałem się i odskoczyłem od miejsca zniknięcia, jakby było przeklęte.
Po chwili krzesło wróciło na miejsce, ale było inne, odmienione –
nieco mgliste, jakby utraciło swoją krzesłową tożsamość. Gapiliśmy się
tak na drewniany fantom, który migotał w nieregularnych odstępach.
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– Ja chyba śnię – szepnęła Kalina, śniąca świata, nawet nie zwracając uwagi, jak idiotycznie to brzmi w jej wykonaniu.

* * *
„WSZYSTKO MOŻE BYĆ ILUZJĄ. PODOBNO” – przeczytałem kolejną
wiadomość od mima, który już drugi dzień czatował pod klubem.
– O co ci chodzi? – spytałem, choć nie spodziewałem się odpowiedzi. W końcu jako mim miał prawo zachować milczenie i musiałem to
uszanować.
Nieznajomy był za bardzo zajęty badaniem niewidzialnej ściany
przed sobą, by zwrócić na mnie uwagę. Nagle zatrzymał się i roześmiał
bezgłośnie, pokazując coś palcem. Powoli odwróciłem się i zobaczyłem
na budynku po przeciwnej stronie ulicy wielki plakat.
„ZDANIEM NIEKTÓRYCH TO WSZYSTKO NIE JEST PRAWDZIWE”.
W poczuciu wielkiego zdziwienia, nie rozumiejąc, co się dzieje,
udałem się do Klubu Solipsystów. Wszyscy pracowali jak w ukropie, drukując ulotki i przygotowując promujące solipsyzm gadżety. Z uśmiechem przyjrzałem się figurce człowieka z kulą ziemską zamiast głowy.
Kongres Filozoficzny zbliżał się wielkimi krokami.
– Wieszają kolejny plakat – zauważył jeden z klubowiczów, wyglądając przez okno. Nie pamiętałem, jak ma na imię. Wiedziałem natomiast,
że według niego świat jest zrobiony z sera.
– Jaki plakat?
– Tam jest napisane: „CAŁKIEM MOŻLIWE, ŻE ŚNISZ”.
Kalina na moment przestała wycinać ulotki i pokiwała głową.
– Są już w całym mieście – dodał Rafał. – To chyba jakaś nowa
akcja reklamowa.
Ruszyłem w stronę okna, żeby przyjrzeć się z bliska. Jednak wtedy potknąłem się o efemerydę krzesła, która musiała zmaterializować się
akurat w tym momencie i wyrżnąłem nosem o podłogę.
– Mówiłem, żebyście je gdzieś schowali! – ryknąłem, ozdabiając
drewniane panele kilkoma kroplami krwi.
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– Ale co to właściwie jest? – spytała Kalina.
– Nie wiem i nie chcę wiedzieć.
– Przysłała kolejny list z loginem – wtrącił skarbnik. – Ona naprawdę chce się z tobą zobaczyć.
Ja jednak obawiałem się kolejnych odwiedzin u wirtualowego
potwora.
Nagle na zewnątrz rozległ się straszny hałas, jak ściśnięty w jedną
sekundę grzmot burzy. Wszyscy podbiegliśmy do okna i gdy gapiliśmy
się w górę, gdzieś pomiędzy chmurami dostrzegaliśmy coś nowego, coś
obcego.
Kolejny napis.
„CHYBA NIE ISTNIEJESZ” – głosiło zdanie wyryte czarną czcionką
na niebie, jak tatuaż na skórze świata.
– Co to jest?
– Baner naniebny – wytłumaczył księgowy klubu. – Nie wiem, jak
to robią, ale pod każdym kątem wygląda tak samo. Z tego co słyszałem,
jest cholernie drogi. Kojarzę tylko jedną osobę, którą byłoby stać na taką
kampanię.
Jakby na potwierdzenie tych słów chmura przerzedziła się, odsłaniając charakterystyczny łuk loga WirtuOzu.

* * *
Gdzieś i kiedyś.
Kolonia pozytywnie mnie zaskakuje. Spodziewałem się kolejnego
miasta, którego mieszkańcy czczą swojego zarządcę jak idola, a tymczasem
ludzie w kolonii Agaty Pętelki wyglądają na wolnych. Życie toczy się powoli
wokół hydroponicznej uprawy ziemniaków i – korzystając z uroków zmniejszonej grawitacji – fikania imponujących koziołków. Jedyne, na co zwróciłem uwagę, to niektóre nazwy: Biblioteka Wendy, Muzeum Zaginionych
Chłopców, Kopuła Dzwoneczka.
Krater Kapitana Haka to przepiękne miejsce.
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* * *
Najpierw dziwaczne krzesło, które nie do końca było krzesłem (co najwyżej nim bywało), a teraz jeszcze kampania reklamowa barona sceptyków.
Nie pojmowałem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale rzeczy działy się,
bezczelnie nie czekając na moje zrozumienie.
Ona musiała wiedzieć.
Zmierzałem w stronę loginu Dzwoneczka, przedzierałem się
przez cyfrową dżunglę, serce biło mi coraz szybciej. A przynajmniej biłoby, gdyby awatar takowe miał.
Makabryczny twór kołysał się na huśtawce splecionej z lian.
– Czy dostałeś mój prezent? Dostałeś quasi-krzesło? – spytała
istota zrodzona z nieskończonych pętli i niedomkniętych klamerek.
– Dostałem. Ale co to jest?
– Doświadczalne potwierdzenie teorii Dzwoneczka.
Glitch zamachał nosem na czubku głowy i tuż obok pojawiła się
nowa huśtawka z lian. Gestem pokazał, żebym przy nim usiadł.
– Ale przecież ludzie nie przestali wierzyć w krzesła – zauważyłem.
– Ale w to jedno krzesło przestali. Oczywiście nie wszyscy, ale
całkiem sporo ludzi. A raczej zaczęło w nie aktywnie nie wierzyć. Czyż
nie jest piękne, gdy tak kołysze się na falach bytu?
– Po co właściwie chciałaś się spotkać?
– Bo ja… Zrozum, potrzebuję pomocy – powiedział potwór i wydał
z siebie dźwięk przypominający łkanie.
Z pewnymi oporami objąłem maszkarę. Zerwałem i podałem jej
jakiś większy liść na otarcie łez. I wtedy bestia zaczęła się zmieniać, nabierać wielokątów, wygładzać i przestawiać organy na swoje miejsce.
Zupełnie jak w baśni, jakby czar wiążący księżniczkę w ciele potwora
prysnął.
– Pomożesz mi? – spytał z nadzieją awatar wyglądający teraz jak
Agata Pętelka. Wgrała siebie. – Pomożesz mi uratować świat?
– W czym mam ci pomóc?

Dzwoneczek i Klub Solipsystów

121

122

– Ja nie chciałam… Prowadziłam niewinne testy na krzesłach…
Mój ojciec zainteresował się badaniami i…
– Co się stało?
– Mój ojciec chce zniszczyć świat za pomocą broni ontologicznej.
– Co?!
– Włamałam się do jego komputera, widziałam plany. Chce przekonać ludzi, że świat jest iluzją, zaczął już inwestować w banery i reklamy
rozsiewające wątpliwości. Musiałeś je widzieć. Jeśli mu się to uda, jeśli
mnóstwo ludzi zacznie mieć wątpliwości, zgodnie z uogólnioną teorią
Dzwoneczka, wszystko zacznie zanikać!
Przez chwilę siedziałem w milczeniu, powoli trawiąc otrzymane
informacje. W końcu zadałem pierwsze pytanie, które mi się nasunęło.
– Ale po co? Po co miałby to robić?
– Bo jest baronem sceptyków i chce dowieść, że ma rację? Może…
Nie wiem, może po prostu dlatego, że jest szalony! Musisz mi pomóc.
Tylko szybko. Nie mamy za dużo czasu na dostanie się do laboratorium.
Trzeba to zrobić, zanim wróci.
– Gdzie on teraz jest?
– Na Marsie. Poleciał debatować z marsjańskim markizem materialistów – powiedziała to takim tonem, jakby było oczywiste. – Poślę
po ciebie szofera.
– Ale gdzie? Dokąd mam lecieć?
– Do głównej siedziby WirtuOzu. Pomożesz mi?
Chciałem się nad tym wszystkim zastanowić, ale Agata oczekiwała odpowiedzi tu i teraz. Kiwnąłem głową.

* * *
Metaliczna limuzyna unosiła się przed moim domem, oświetlając
jezdnię fioletowym światłem. Była pewnie więcej warta niż cały Klub
Solipsystów. Samochód wyglądał jak zaproszenie do lepszego świata,
szansa na zrobienie czegoś wielkiego. Klub i przygotowania do Kongresu
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Filozoficznego wydały mi się wtedy takie banalne, niewiele znaczące
w porównaniu z powierzonym mi zadaniem.
Gdy wznosiłem się nad miastem w towarzystwie milczącego szofera, w końcu miałem trochę czasu, by odetchnąć. Posegregować w głowie wszystkie fakty. Nie byłem pewien, czy wierzę w tę całą historię
Dzwoneczka. Jeśli to prawda, to w każdej chwili rzeczywistość mogła
zacząć migotać jak tamto cudaczne krzesło. Poczułem się nieswojo.
Limuzyna minęła naniebny baner z napisem:
„TO WSZYSTKO CHYBA JEST FIKCJĄ”.
– Co pan sądzi o tych reklamach? – zagadnąłem szofera.
Mężczyzna w liberii podrapał się po głowie, jedną ręką trzymając
kierownicę.
– Ja w ogóle nie lubię reklam, oszpecają miasto. Teraz jeszcze
niebo zasyfiają.
– Ale czy pan w to wierzy? Że wszystko może być fikcją?
– Szczerze?
– Tak.
– Gówno mnie to obchodzi.
Rozmowa niezbyt nam się kleiła, więc szofer włączył urządzenie,
które raczej tylko z tradycyjnych powodów nazywano radiem. Z odbiornika popłynął jakiś generyczny pop. Patrzyłem przez okno latającego
samochodu, odczuwając coraz silniejszy lęk. Spoglądałem na iglice wieżowców wyłaniające się z chmur jak wisienki na piankowym torcie. Bałem
się, że któryś z nich zniknie. Że cokolwiek zniknie.
Nagle zauważyłem, że muzykę z radia zastąpił głos spikera.
– Włącz wizję! – krzyknąłem.
Szofer wcisnął guzik i na szybie pasażera pojawił się ekran, wizja
dołączyła do fonii. Patrzyłem i słuchałem jak spetryfikowany. Z jednej
strony Dzwoneczek miała rację, coś zniknęło, ale z drugiej to wszystko
nie trzymało się kupy.
Jedną czwartą ekranu zajmował pasek z wiadomością:
„FILIP PĘTELKA ZNIKNĄŁ”.
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Gdzieś i kiedyś.
Widzę, jak dzieciaki atakują jakiegoś chłopca, wyśmiewają go.
Rzucają obelgami, które nie są dla mnie jasne.
Nazywają go „wierzącym”.
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Gapiłem się tępo w ekran, usiłując nadążyć za dziejącymi się wydarzeniami.
– Filip Pętelka zniknął – zabrzmiał głos spikera. – Podkreślmy to
jeszcze raz: nie zginął, nie umarł, tylko zniknął. Wszystko wydarzyło się
w czasie debaty, którą baron sceptyków podjął z marsjańskim markizem
materialistów.
Wizja na szybie limuzyny przedstawiała teraz fragment sali wypełnionej po brzegi widownią. Na scenie odbywała się zażarta dyskusja
dwóch filozofów.
– Skoro uważasz, że świat nie istnieje, dlaczego tego nie zademonstrujesz?! – spytał wysoki mężczyzna w szkarłatnym surducie.
Materialista mówił bardzo głośno, wręcz krzyczał. – Dlaczego po prostu
nie znikniesz?!
– Cóż – zaczął spokojnie Filip Pętelka. Pomimo swojego wzrostu,
było w nim coś monumentalnego. – Nie rozumiem, dlaczego mam odpowiadać na tak zużyty argument. Ile można tłumaczyć, że radykalny
sceptycyzm nie implikuje telekinezy, parapsychiki czy innych…
I wtedy, w połowie wypowiadanego przez Pętelkę zdania, coś
pstryknęło, zafalowało i baron sceptyków zniknął.
Markizowi materialistów z wrażenia o mało nie spadła z głowy
peruka.
– Niesamowite – ponownie odezwał się spiker. – Można oczywiście
wątpić, jak nauczył nas sam wielki baron sceptyków, w autentyczność
nagrania. Ale trudno podważyć świadectwa tysiąca naocznych świadków.
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Filip Pętelka odszedł tak, jak tego pragnął. Zniknął, wytrącając ostatni
argument z rąk swoich przeciwników.
Na ekranie przewijała się teraz biografia barona, ale zanim program się skończył, szofer wyłączył radio.
– Dlaczego wyłączyłeś?
– Dolecieliśmy – odpowiedział szofer. Nie wyglądał na specjalnie
przejętego zniknięciem swojego szefa.
Ekran na szybie rozwiał się, odsłaniając olbrzymi budynek
WirtuOzu. Na dachu i z boków wieżowca wychodziły srebrne półokręgi,
z końca których odginały się kolejne. Cała siedziba była porośnięta fraktalnym, rogatym bluszczem. Wspomnienie po epoce, kiedy w architekturze główną inspirację stanowiły bardziej egzotyczne działy matematyki.

* * *
Agata poszybowała mi na spotkanie. Miała na sobie biały fartuch, a zza
jej pleców wyrastała para wróżkowych skrzydeł, z których zamiast pyłku wylatywał dym. Skrzydła nie poruszały się, najwyraźniej to nie one
stanowiły napęd urządzenia. Jakoś nie zrobiło na mnie wrażenia, że
stać ją na stylizowany jet pack. W tym niecodziennym stroju bardziej
niż Dzwoneczka przypominała mi jakiegoś mechanicznego anioła. I choć
widziałem ją już wcześniej w dziwnych wcieleniach, znów mnie zaskoczyła. Nie wiedziałem, jaki jest sens tego przedstawienia, ale ucieszyłem się
na widok Agaty. Od chwili rozstania zdążyłem się stęsknić.
– Musimy się pospieszyć – powiedziała po zgrabnym lądowaniu.
– Słyszałem o twoim ojcu, o co tu…
Zamiast odpowiedzieć, tylko machnęła na mnie ponaglająco.
Biegiem mijaliśmy kolejne korytarze WirtuOzu, nie miałem nawet
czasu się niczemu przyjrzeć. Dzwoneczek milczała, zajęta machaniem
przepustką przed magnetycznymi czytnikami w kolejnych drzwiach.
Wreszcie wsiedliśmy do windy.
Laboratorium znajdowało się dziesięć pięter pod ziemią. Gdy
dotarliśmy na miejsce, Dzwoneczek w końcu zwolniła i zrzuciła ciężki
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plecak z silnikiem odrzutowym. Wyglądało to tak, jakby wyrywała sobie skrzydełka. Szliśmy wąskim korytarzem, po drodze widziałem kilka
szkiców wirtualowego sprzętu, porozwieszanych na ścianach, ale im
głębiej wchodziliśmy, tym bardziej tematyka plakatów ulegała zmianie.
Widziałem fotografie marsjańskiej kolonii, jakieś rysunki Piotrusia Pana,
zdjęcia z filmowych adaptacji. Gdzieś pomiędzy nimi mignął mi plakat
z blondynką w kozakach, opatrzony cytatem: „NANCY SINATRA NIGDY
NIE BĘDZIE TAKIM FACETEM JAK JEJ OJCIEC”.
Za szklaną ścianą zobaczyłem jakąś ponurą parodię sklepu z meblami, które migały, rozpływały się w powietrzu, drgały, czasami przypominały wirtualowego glitcha.
– Quasi-krzesła w różnym stopniu rozkładu – wytłumaczyła Agata,
jakby była przewodniczką po muzeum osobliwości.
Za następną szybą ujrzałem grupę naukowców w kitlach, zajętych
bazgraniem równań na każdym wolnym skrawku tablicy.
– A to mój zespół ontologów doświadczalnych – powiedziała
Dzwoneczek i pomachała swoim pracownikom.
Jeden z badaczy, mający całe ubranie upaćkane kredą, wyszedł
do nas na korytarz.
– Możecie mi wytłumaczyć, co się stało? – spytała Agata.
– Przepraszam, to była pomyłka…
– Spokojnie, pytałam bardziej z ciekawości. Dlaczego tak mocno
oberwał?
– Nie uwzględniliśmy jednej rzeczy. Poprzednie obiekty, wszystkie testowe krzesła, znajdowały się tutaj. Na Ziemi. A on był za blisko epicentrum, musiał dostać olbrzymią dawkę promieniowania wątpliwości.
– Zaraz… – wtrąciłem się. – Czy wy rozmawiacie o…
– W takim razie – Agata zwróciła się do naukowca, zupełnie mnie
ignorując – poprawcie model.
– Tak jest. – Ontolog przytaknął i wrócił do pokoju z tablicą.
– Możesz mi wytłumaczyć, o co tu chodzi?! – krzyknąłem, chcąc,
żeby w końcu zwróciła na mnie uwagę.
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– Nie. – Dzwoneczek pokręciła głową. – Jeszcze nie. Chodźmy
dalej.

* * *
Gdzieś i kiedyś.
Już rozumiem. Religia Nibykolonii jest wiarą na wspak. Mieszkańcy
licytują się, kto jest gorliwiej niewierzący. Choć starali się unikać tego tematu przy obcym, w końcu wygadali się, że oczekują jakiegoś wielkiego
święta. Nazywają je Dniem Legendy.
Może w końcu dowiem się, o jaką niewiarę tu chodzi. I przede wszystkim w co oni tak naprawdę nie wierzą.

* * *
– A tutaj mam centrum monitoringu – wyjaśniła Dzwoneczek.
Na ekranach ujrzałem mijane wcześniej pokoje laboratorium.
Ludzie i przedmioty mieli naniesione etykiety z jakimś procentowym
wskaźnikiem. W pokoju z naukowcami wszyscy otrzymali sto procent,
tak samo w pokoju z monitoringiem – i Dzwoneczek, i ja, i przedmioty
mieliśmy najwyższe noty. Tylko jedno miejsce się wyróżniało – ponura
parodia sklepu z meblami.
Wartości skakały po całej skali. Na dziewięćdziesięcioprocentowych krzesłach można by nawet chwilę posiedzieć. Te z siedemdziesięcioma procentami migotały i rozlewały się w przestrzeni. Te poniżej połowy przypominały nieprzyjemne światło stroboskopu. Były też krzesła
ze wskaźnikiem poniżej dziesięciu procent, które ledwo dało się dostrzec.
I wreszcie zera. Etykietki wisiały w powietrzu jak cienie po meblach, które
dawno przeminęły.
– Widok z kamer bytu – wytłumaczyła Agata, nadal tonem kojarzącym się z przewodniczką w muzeum. Wczuła się.
– O co w tym wszystkim chodzi?! Najpierw mówisz mi, że twój
ojciec chce zniszczyć świat, a potem nagle znika.
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Agata zaczęła się trząść, aż w końcu wybuchła śmiechem.
– Naprawdę w to uwierzyłeś? Że świat jest w niebezpieczeństwie
i tylko ty możesz go uratować? Masz ego wielkości Krateru Kapitana
Haka.
– Widziałem te banery siejące wątpliwość. Mówiłaś, że zgodnie
z teorią Dzwoneczka, to może zniszczyć świat!
– Mogę ci wytłumaczyć, dlaczego taka głupia akcja reklamowa nie
może wytworzyć promieniowania wątpliwości, ale potrzebowałabym do
tego ze dwóch tablic i mnóstwa czasu. Powiem w skrócie. Po pierwsze,
czy taka akcja w ogóle jest skuteczna? Większość ludzi ma gdzieś, czy
rzeczywistość istnieje naprawdę. Bo co to kogo obchodzi? Co to zmienia?
Nawet jeśli te banery i cała kampania kogoś przekonają, to nie ma szans
na przekroczenie wartości krytycznej. Reklama nie jest najlepszym pomysłem, ja sama wykorzystałam tradycję i religię. Ponadto dochodzi
jeszcze kwestia stężenia niewiary, czy raczej gęstości zaludnienia.
– To czym są tamte banery? Po co Pętelka w nie zainwestował?
– Tym, czym się wydają. Zwykłą reklamą – powiedziała
Dzwoneczek i spojrzała na zegarek. – Wszystko, co zrobił mój ojciec,
było reklamą. Całe jego życie. I znaczna część mojego.

* * *
Gdzieś i kiedyś.
Kopuła Dzwoneczka teoretycznie może pomieścić pięćdziesiąt tysięcy ludzi, ale i tak jest tłoczno. Stoję razem z tłumem i czekam, aż ekrany
zajaśnieją i rozpoczną się obchody Dnia Legendy. Niektórzy zgromadzeni
już nie mogą się doczekać. Przechwalają się, jak bardzo nie wierzą w istnienie pewnego krzesła. W rozmowach przewija się też temat zniknięcia
Filipa Pętelki. Ale mówią o miliarderze, jakby on nie tyle zniknął, co nigdy
nie istniał. Jakby był jedynie mitem.
Wielkie telebimy zapalają się i na szkle pojawia się Agata Pętelka
w stroju wróżki. Opowiada o dzisiejszej legendzie. O człowieku, który nigdy
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nie istniał. Przedstawia jego antyżyciorys, mówi, czego i kiedy nigdy nie
zrobił.
Tłum szaleje, poddając się sakramentowi niewiary.

* * *
– To on nie chciał zniszczyć świata? – upewniałem się. Czułem się oszukany, ale najbardziej ukłuło mnie, że nie zostanę bohaterem. Coraz mniej
rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Za to Agata wyglądała na
podekscytowaną, jakby bardzo chciała o wszystkim mi opowiedzieć.
– Oczywiście, że nie. Po co miałby to robić? Nawet mi nie uwierzył,
gdy przyszłam opowiedzieć mu o swoich badaniach i teorii Dzwoneczka.
To było jakiś czas po tym, gdy pozwoliłeś mnie upokorzyć w Klubie…
– Ale…
– Nie przerywaj mi – wysyczała Dzwoneczek i znów spojrzała na
zegarek. – Chciałam, żeby ktoś mnie wysłuchał i w ostateczności poszłam do ojca. Powiedziałam mu, że można sprawić, że rzeczy znikną, że
może doświadczalnie udowodnić swój sceptycyzm. Myślałam, że mnie
pochwali, ale on tylko się zaśmiał! Nie uwierzył. A potem klepnął oparcie
krzesła jak jedną ze swoich kochanek i krzyknął: „To krzesło istnieje!
Patrz, jakie stabilne!”. Przyznał mi się, że cała postać barona sceptyków
jest oparta na kłamstwie. Jest zwykłym oszustwem! Filip Pętelka nigdy
nie wątpił w istnienie krzeseł ani czegokolwiek innego! To była tylko akcja
marketingowa, której celem było rozpowszechnienie wirtualnej rzeczywistości. Ludzie się wahali, uważali, że wirtual jest eskapizmem, ucieczką
przed realnym światem. Musiał ich jakoś przekonać, dlatego postanowił
wmówić im, że nasz świat nie jest rzeczywisty. Wirtual nie może być
ucieczką, gdy przechodzi się z jednego fałszywego świata do drugiego.
Wszystkie poglądy, debaty, mecenat filozoficzny mojego ojca – to tylko
jedna wielka sztuczka marketingowa, rozumiesz?! A ja mu wierzyłam,
byłam jego filozoficzną cheerleaderką, ciągał mnie po debatach, odkąd
skończyłam siedem lat!
– Czy ty go…
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– Tak, zabiłam swojego ojca. Ale wcale nie chciałam, żeby zupełnie zniknął. Naukowcy się pomylili, sam słyszałeś. Ale on mnie oszukał
i wykorzystał. Pod tym względem jesteście do siebie podobni – wycedziła
Dzwoneczek, patrząc na mnie z nieskrywaną pogardą.
– Nie rozumiem…
– Nie? – zdziwiła się Agata. – Myślałam, że chociaż mnie przeprosisz. Naprawdę jesteś dupkiem! Rzuciłeś mnie w wirtualu jak ostatni
tchórz. Już wolałabym, żebyś wysłał staromodnego SMS-a. Naprawdę
masz mnie za idiotkę? Zaczęliśmy się spotykać, bo Klub Solipsystów
potrzebował donacji mojego ojca. Skamlałeś o to na każdej naszej
randce, jak kundel. A kiedy już to załatwiłam, odwróciłeś się ode mnie!
Wykorzystałeś i porzuciłeś!
– To nie tak… – zacząłem łamiącym się głosem. Nie wiedziałem, czy bardziej tłumaczyłem się przed nią czy przed sobą samym. –
Próbowałem, ale byłaś… trudna. Zrozum, ciągle pytałaś, czy mi na tobie
zależy, czy cię akceptuję – jakby moje słowa i deklaracje miały krótki
termin ważności! Czy naprawdę myślisz, że to odpowiedni czas i miejsce
na takie rozmowy? To zbyt osobiste…
– Do cholery! – ryknęła i walnęła pięścią w wierzch jednego z monitorów. Nawet jeśli uderzenie ją zabolało, nie dała tego po sobie poznać.
– Kto jak kto, ale przewodniczący Klubu Solipsystów powinien wiedzieć,
że nie ma rzeczy, które nie byłyby osobiste!!!
Przełknąłem ślinę i ostrożnie odsunąłem się od Agaty. Bałem się
jej.
– Dlaczego mi to wszystko mówisz? Dlaczego tutaj?
– Bo czekam, aż minie siedem minut.
Przekrzywiłem głowę, jakby miało mi to pomóc w zrozumieniu.
– Siedem minut – powtórzyła, widząc mój tępy wyraz twarzy. –
Tyle czasu leci obecnie światło od czerwonego kamyka do niebieskiej
kulki. Tak, też mnie zaskoczyło, że promieniowanie wątpliwości musi
trzymać się tego limitu. Że fale ontologiczne poruszają się z prędkością
światła. Zabawne, jakby to jednak fizyka była bardziej fundamentalna od
filozofii. Nie czujesz się może trochę… niewyraźnie?
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Spojrzałem na swoje dłonie, ale wszystko wyglądało normalnie.
Zgiąłem palce – nic się nie stało.
– Zimno – podpowiedziała Dzwoneczek.
Z rosnącym uczuciem niepokoju podniosłem głowę w stronę monitorów.
– Cieplej.
Kątem oka już to widziałem, nie mogłem dłużej uciekać wzrokiem.
– Gorąco.
Na monitorze zobaczyłem Dzwoneczka i pomieszczenie oblepione etykietkami z oznaczeniem „100%”, tylko jeden obiekt w pokoju się
wyróżniał.
Ja.
„99,8%” – oznajmiał wiszący nade mną napis.

5. Epsilon
Gdzieś i kiedyś.
Unoszą ręce, krzyczą. Najgłośniej bawią się dzieci – te urodzone na
Marsie są najbardziej łatwoniewierne.
– Bartłomiej Komosa nigdy nie istniał!
– Bartłomiej Komosa nigdy nie założył Klubu Solipsystów!
– Bartłomiej Komosa nigdy nie wykorzystał i nie oszukał Agaty
Pętelki, żeby wyciągnąć pieniądze od jej ojca!
– Bartłomiej Komosa jest legendą!
– Nie wierzę w Bartłomieja Komosę!
Obracam się zdezorientowany. Pytam jakiegoś skaczącego chłopca,
kim jest Bartłomiej Komosa.
– Chyba raczej kim nie jest?! – odpowiada.
W końcu magia tłumu działa i na mnie.
– Bartłomiej Komosa to mit! – krzyczę razem ze świętującymi kolonistami.

* * *
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Pierwsze objawy odczułem po utracie jednej setnej istnienia. Moje ręce
zaczęły się rozpływać na krawędziach. Usłyszałem w głowie dziwny
szum. Ponownie spojrzałem na ekran.
„95,3%”.
– Co ze mną zrobiłaś?! – krzyknąłem, ledwo poznając własny głos.
Był taki cichy, jakby rozszarpany.
– Potrzebuję ochotnika, żeby zdał mi relację, jak tam jest. Jak to
jest zanikać. Wykorzystuję cię, tak, jak ty wykorzystałeś mnie.
„89,7%”.
– Nie wykorzystałem cię! Próbowałem i po prostu nam nie wyszło!
Zdarza się.
– Jesteś pewien? – spytała Dzwoneczek. Obserwowała mnie wzrokiem, przywodzącym na myśl laboranta patrzącego na myszkę w labiryncie. – Jesteś pewien, że nie zacząłeś się ze mną spotykać ze względu
na mojego ojca?
Nie odpowiedziałem. Dlatego, że na moment wszystko wokół pociemniało, zmysły uległy nagłej deprywacji. Jakby ktoś szarpnął i wyrwał
kabelki percepcji. Potem znowu wróciłem na miejsce.
Nie odpowiedziałem też dlatego, że nie byłem pewien. Nie miałem pewności. Spanikowałem, mogli wywalić mnie z Klubu Solipsystów.
Potrzebowałem pomocy Pętelki, nie miałem innego wyjścia. Ale nie udawałem, że mi na niej zależy, że chcę ją zaakceptować. Naprawdę próbowałem ją zrozumieć.
– Rzuciłem cię, bo byłaś wariatką! – krzyknąłem skrzeczącą karykaturą głosu.
– Nie powinieneś tego mówić – odparła Dzwoneczek.
– Bo masz jedenaście zer na koncie?
– Nie. To po prostu bardzo niemiłe.

* * *
Gdzieś i kiedyś.
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Każda religia rodzi herezje. Słyszę szepty, widzę ukryte gesty. Nie
jest trudno dotrzeć na spotkanie buntowników. Nie podoba im się Dzień
Legendy. Mają jakąś szaloną teorię.
Mówią, że Nibykolonia jest rodzajem broni. Nie wierzę w to.
Pokazują mi datę i godzinę święta i porównują z momentem zniknięcia barona sceptyków. Twierdzą, że to nie może być przypadek. Że to
kolonia go zabiła.
Zaczynam się zastanawiać. Zwłaszcza że kolejny Dzień Legendy ma
się odbyć następnego sola.

* * *
„74,5%”.
Próbowałem iść, ale miałem wrażenie, jakbym istniał poklatkowo.
Upadłem na rozmyte kolana. Na czworakach. Jak zwierzę albo krzesło.
Quasi-krzesło.
„74,5%”.
Licznik zatrzymał się. Stanął. A ja nadal migotałem, musiałem na
nowo nauczyć się raczkować.
– Pewnie dzisiejsza dawka się skończyła – stwierdziła Agata. –
Kolejny Dzień Legendy odbędzie się następnego sola.
– Co to jest… – zacząłem, ale zanik zmysłów przerwał mi w pół
zdania.
– Doba na Marsie.
Chodziło mi o „Dzień Legendy”, ale nie miałem już okazji wyjaśnić
nieporozumienia, bo Agata wyszła.
Poszła sobie. Zostawiła mnie z trzema czwartymi bytu.
Próbowałem iść, ale to nadal bardziej przypominało człapanie. Szło mi
jednak coraz lepiej. Z pewnym przerażeniem odkryłem, że zacząłem
przyzwyczajać się do ułamkowego stanu istnienia.
Przyczłapałem na korytarz. Jakoś udało mi się podbiec do pokoju z ontologami. Akurat zbierali się do wyjścia. Z początku udawali,
że mnie nie widzą. Ale później zaczęli się śmiać. Nie byłem już dla nich
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człowiekiem. Bili mnie w głowę chyba jakimś antycznym logarytmicznym
suwakiem.
Naukowcy poszli w stronę wind, otworzyli drzwi kluczem magnetycznym, chciałem iść za nimi, ale znów urwał mi się film.
Musiałem znaleźć inne wyjście. Gdy przebiegałem obok pokoju z quasi-krzesłami, poczułem z nimi jakąś dziwną więź. Bliskość.
Spojrzałem w pusty róg pokoju, który na widoku z kamery był oznaczony
etykietkami „0%”. Krzesła, które umarły. Pierwsze ofiary broni ontologicznej. Znów coś poczułem. Zazdrość. Jeśli nie będzie innego wyjścia,
tak właśnie skończę. Umrę w niebycie. Mogło być gorzej.
Pognałem dalej. Poruszanie się szło mi coraz lepiej, choć czasami
się potykałem. Przeszedłem między innymi obok kuchni i łazienki. Gdy
minąłem któryś z kolei zakręt, poczułem nadzieję. W jednym z pomieszczeń laboratoryjnych zobaczyłem zestaw wirtualowy.
Jakoś doszedłem do urządzenia i z niemałym trudem założyłem
gogle. Od razu zauważyłem, że sprzęt nie jest podłączony do sieci. Nie
mogłem wezwać pomocy. Uruchomiłem symulację w trybie offline, odruchowo wybrałem awatara-imitację.
„SKAN CIAŁA NIEUDANY”.
W sumie, nic dziwnego. Moje ciało rozmywało się w przestrzeni,
mrugało zbyt szybko, by skaner mógł je uchwycić.
Wybrałem losowego awatara i powędrowałem do cyfrowego świata. Udało się! Stałem na jakiejś plaży, podszedłem do morza, żeby zobaczyć swoje odbicie. Wirtual wylosował mi awatara o postaci zwykłego
człowieka – szarego, podobnego zupełnie do nikogo, który w tłumie nie
zwróciłby niczyjej uwagi.
Ale istniał. Na swój nierzeczywisty, cyfrowy sposób. Jednak nie
ułamkowy! Zastanawiałem się, czy cały wróbel wirtuala nie jest jednak
lepszy od trzech czwartych gołębia rzeczywistości. Może to jest wyjście.
Może przyjdzie mi uciec do wirtuala, zostać dezerterem rze…
Wylogowało mnie.
Płakałem.
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* * *
Gdzieś i kiedyś.
Jestem marsjańskim heretykiem. Kiedy większość mieszkańców
oddaje się transowi niewiary pod Kopułą Dzwoneczka, tupiąc w rytm wątpliwości, my planujemy bunt. Chcemy włamać się do systemu i wyświetlić
na telebimach w Kopule prawdę o kolonii.
W razie, gdyby coś poszło nie tak, czyścimy lufy blasterów.

* * *
Dzwoneczek wróciła następnego dnia i wypytywała mnie o wrażenia.
Poddałem się i udzieliłem jej wywiadu. W sumie to i tak nie miałem nic
lepszego do roboty. A ona w zamian opowiedziała mi o swojej kolonii
i jej dziwaczniej religii na wspak. Po raz kolejny próbowałem zrozumieć
tę kobietę.
– Naprawdę jesteś solipsystą? – spytała nagle, już po spisaniu
objawów zanikania. – Pytam, bo nigdy nie opowiadałeś szczegółów swojej filozofii.
– Wiesz, że spotkaliśmy się dwadzieścia lat temu? – odparłem,
już trochę oswojony ze swoim zniekształconym głosem. Chciałem z nią
porozmawiać. Nie czułem się wtedy taki samotny.
– Naprawdę? – Agata uniosła brwi.
– W Parku Dyskusji na spotkaniu z baronem sceptyków. Wtedy
zacząłem interesować się solipsyzmem. I chyba nawet w to wierzyłem,
sama powiedziałaś, że mam przerośnięte ego. Ale klub miał być bardziej rodzajem żartu, fascynował mnie paradoks leżący u podstaw Klubu
Solipsystów. Czyli chyba ni…
Zamroczyło mnie.
– Nie jestem solipsystą – dokończyłem, gdy już wróciłem do istnienia. – Czyli w pewnym sensie naprawdę przypominam twojego ojca.
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Dzwoneczek wybuchła śmiechem, chyba szczerym. Po chwili
śmiałem się razem z nią. Może gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach, wszystko potoczyłoby się inaczej.
Wkrótce jednak spochmurniałem.
„63,2%”.
Znowu blackout, oderwanie od zmysłów.
Wróciłem.
„42,7%”.
Byłem już mniej niż półczłowiekiem, ale poczułem ulgę, że jestem
bliżej mety niż startu. Z zazdrością spojrzałem na monitor z widokiem
na pokój z krzesłami i stłoczone w rogu zera. Tak bardzo pragnąłem do
nich dołączyć. Lepiej zniknąć niż znikać.
Ale wtedy Dzwoneczek postanowiła zdeptać i tę nadzieję.
– Wiesz, czego się dzisiaj dowiedziałam? Że mój ojciec jeszcze
żyje. Troszeczkę. Tak tyci, tyci. Nie zniknął na dobre, objawia się bardzo
rzadko w miejscu, gdzie debatował z markizem. Niektórzy mają go za
ducha. Wypytałam ontologów i wszystko się zgadza. Broń ontologiczna
nie wyparuje niczego do samego końca.
„31,1%”.
Rozedrganym i rozmytym palcem pokazałem jej zera na ekranie.
– To kwestia dokładności komputera – wytłumaczyła Agata. –
Epsilonu. Teraz pokazuje tylko do jednego miejsca po przecinku. Zaraz
to przestawię.
– Widzisz? – Dzwoneczek po chwili wskazała na rzekomo nieistniejące krzesła. – Ledwo zipią, ale są na poziomie ćwierci promila.
Zamiast zer etykietki pokazywały teraz „0,024%”. Te krzesła nigdy nie odeszły. I mnie pewnie też czeka wieczne znikanie.
– Kto wie? Może dałam ci nieśmiertelność? – powiedziała
Dzwoneczek i zachichotała.
Ale ja się nie śmiałem. Chyba już nawet nie byłbym w stanie.
„23,012%”.

* * *
Michał Brzozowski

Gdzieś i kiedyś.
Coś poszło nie tak. Straż kolonii nas namierzyła, ale się spóźnili.
W czasie, gdy powietrze sieką blasterowe promienie, ludzie pod Kopułą
Dzwoneczka przerywają swój taniec. Widzą na ekranie dowody zbrodni
Agaty Pętelki. I znowu zaczynają wierzyć. A ci, którzy zniknęli, powracają
do życia cali, zdrowi i pachnący.
I wszyscy żyją długo i szczęśliwie, a ja nadal strzelam z blasterów,
w końcu jestem najlepszym kosmicznym kowbojem w tej części galaktyki.
Tyle że…
Tyle że wcale nie. Bo tak naprawdę, to…
Nigdzie i nigdy.

* * *
Jestem quasi-człowiekiem, pseudooddycham, semi-myślę, niby-żyję.
Przedrostki przyklejają się do mnie jak spragnione pijawki. Pojawiam
się na świecie tylko w krótkich mgnieniach. Mógłbym zostać duchem, ale
urywki są zbyt krótkie, by zatrząść łańcuchami. Nie zerkam już nawet na
swój procent istnienia. W sumie to teraz raczej promil.
Agata nadal nie przerywa badań, choć trudno mi już zdawać relację. Chce popróbować z tabliczką Ouija.
W dłuższych przerwach, pogrążony w zupełnych ciemnościach,
ogołocony ze zmysłów, jestem sam ze swoimi myślami. Wspominam,
jak do tego doszło. Ale ostatnio coraz częściej wspomnienia mieszają
mi się z marzeniami.
Bo nie przestałem marzyć. Liczyć na cud, rozwiązanie spadające
z nieba. Ostatnio wyobrażam sobie historię kosmicznego kowboja, który wznieca bunt i razem z grupą heretyków niszczy broń ontologiczną.
Wiem, że to naiwne, ale gdy tak dryfuję sam w mroku, lubię tworzyć
historie, światy. Może zostanę solipsystą?
Ale jestem świadomy, że mój zbawca nigdzie i nigdy nie istniał.
I właśnie dzięki temu mogę się z nim utożsamić.
Z dokładnością do zasranego epsilonu.
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CLEAN UP & GO
Michał Pięta

– To co, Felch, napijesz się kawy? – pytam, bijąc otwartą dłonią w panel
dystrybutora. – Po małej czarnej dzień nabierze kolorów, zobaczysz.
Dochodzący zza moich pleców stukot klawiatury nie traci nic ze
swego nerwowego impetu, po prostu dołącza do niego ponure mruknięcie. Coś jakby „wszystko jedno”, albo bardziej „spierdalaj”. Urocze. Felch
to prawdziwy talent w dziedzinie komunikacji mikrowerbalnej. A może to
kwestia spędzonego razem czasu? Po ponad dwustu latach wspólnego
życia na nie więcej niż stu metrach kwadratowych przestrzeni ludzie
rozumieją się bez słów.
– No, masz pecha – rzucam za siebie. – To gówno padło na amen.
Dałbym wiele, żeby ostatni wymierzony maszynie cios zgasił szereg mieniących się czerwienią kontrolek, ale nic z tego. To już czwarte
wybudzenie po awarii automatu kuchennego i dobrze wiem, że wszystko,
co wykracza poza wąski krąg produktów niezbędnych do przeżycia, jest
nieosiągalnym luksusem. Mogę napić się wody. Ohydnej, pozbawionej
smaku wody. A ja chcę kawy, do cholery. Kawy!
Z kieszeni szlafroka wyciągam papierosy. Chwała człowiekowi,
który zostawił ich tu taki zapas. Odwracam się do Felcha i opierając
tyłkiem o rant blatu, zapalam. Przede mną salon, tak to sobie nazwaliśmy. Dawniej, kiedy chciało nam się jeszcze rozmawiać. Niewielkie
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pomieszczenie o klaustrofobicznie niskim suficie, po którym z zagęszczeniem godnym lepszej sprawy snują się pęki przewodów i kabli.
Całą przestrzeń zagracają tu sterty elektroniki, o której przeznaczeniu
nie mam pojęcia. Zresztą i tak mało co z tego działa. Wszystko jest zakurzone, pożółkłe i brudne, nawet nie dlatego, że dawno temu odpuściliśmy sobie sprzątanie. Mam wrażenie, że ten sprzęt był już taki, gdy
ktoś go tu zwalił, wieki temu. To jak rekwizyty z bondowskiego filmu ery
Connery’ego, takie to wymyślne i uroczo niedzisiejsze.
Wyjątek stanowi konsola. Królestwo Felcha. Główny komputer
i główna zmora, która zaprogramowała nam ostatnie dwieście lat życia,
lecz mimo to żaden z nas nie ma, żeby wyciągnąć wtyczkę, przerwać ten
nonsens i pójść do piachu jak reszta ludzkości. No cóż, może kiedyś…
Ćmiąc papierosa, podchodzę do Felcha. Jedną ręką śmiga po klawiaturze, drugą podpiera skołtuniony łeb, bo oczywiście na rozklekotanym krześle siedzi w pozie sugerującej stan przedzawałowy. Zerkam
mu przez ramię na przelatujące po ekranie dane. Gapi się w monitor jak
sroka w gnat. Nie wiem, czego szuka. To znaczy wiem – szuka odpowiedzi,
ale sposób, jaki sobie do tego obrał, pozostaje dla mnie tajemnicą. Felch
wierzy, że w bazie danych głównego komputera znajdzie odpowiedź na
trapiące go pytanie: kto pierwszy wcisnął guzik? My, ruscy, Chińczycy?
To jego sposób na przetrwanie. Głupi, ale Felch to pierwszy haker ligi
amatorów, a utknął tu ze sprzętem wartym grube miliony, więc co mu
zostało? Niech się bawi, punkt dla niego. Moim zdaniem w komputerze
nic nie ma, bo przecież uruchomiono go później, gdy na powierzchni
wrzało już atomowe piekło i przeklęta zmora z całą pewnością nie zdążyła pobrać aktualizacji.
Felcha to nie zraża. Kto wie, może nawet ma rację?
– Dobra. – Spoglądam na niego z góry. – Wygrałeś los na loterii.
Bujnę się do Starbucksa. Dla ciebie latte z mlekiem sojowym?
Znów mruknięcie, tym razem już na pewno oznaczające
„spierdalaj”. No miło, człowiek z sercem na dłoni, a tu plują w twarz.
Barbarzyństwo.
– Dobra, wiem. Zero mleka. Pokaż no tylko pogodę.
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Sięgam do jednego z uczepionych ponad głową Felcha monitorów
i pstryknięciem wybudzam urządzenie z hibernacji. Ekran wyświetla obraz: naroże kilkupiętrowego budynku o zdezelowanej fasadzie, pryzma
skawalonego asfaltu i tło w postaci szarego jak ołów nieba. Czyli to, co
zwykle, czasem tylko mignie strzęp jakiegoś śmiecia.
– Cholera jasna, Felch, popatrz na te chmury. Będę musiał wziąć
parasol!
Kolejne mruknięcie każe mi spierdalać do wszystkich diabłów.
Posłusznie wycofuję się w głąb pomieszczenia.
– Idę do lodówy – rzucam na odchodne. – Może chłopcy będą
mieli na coś ochotę.
Wychodząc na korytarz, zerkam w uczepione na ścianie lustro.
Zarośnięta gęba wita mnie głupkowatym uśmiechem. Siedzący w ustach
papieros wspaniale uzupełnia się z podkrążonymi, jak u nocnego stróża,
oczami. Poprawiam rozchełstany szlafrok, zakrywając T-shirt z Bartem
Simpsonem. Cóż, dobry look to podstawa.
Lampa zalewa korytarz światłem, gdy przestępuję próg. Mrużąc
oczy, mijam podwójne, zaspawane na głucho drzwi donikąd, dalej drzwi
do maszynowni i drzwi główne, którymi wprowadzono nas tu przed laty.
Interesują mnie ostatnie. Wymalowane na ciemny błękit drzwi lodówy.
– Hej, panowie, pobudka! – rzucam, napierając barkiem na zimną stal. Drzwi ustępują niechętnie, mechanizm wspomagania wysiadł
tak dawno, że nawet go nie pamiętam. Przeciskam się do wnętrza przez
nieludzko wąską szparę. – Pomyślałem, że z rana dobrze będzie napić
się kawy. Chcecie coś? Wychodzę na miasto.
Staję pośrodku ciasnego pomieszczenia i odrzuciwszy na bok
poły szlafroka, biorę się pod boki. Z ust wypuszczam chmurę siwego
dymu. Tak, pięknie. Jak superbohater na wcześniejszej emeryturze.
Przede mną rząd pięciu połyskujących plekstenem komór hibernacyjnych, oczywiście zajętych, choć stan osobowy lodówy to pięć plus
jeden. Podchodzę do nieszczęśnika, któremu swego czasu miejsce w komorze podebrał Corso. Skulone truchło trącam czubkiem buta. Do dziś
nie mogę wyjść z podziwu dla chemii używanej w procesie hibernacji. Po
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wyjęciu z hibernatora facet zamienił się w mumię dosłownie w przeciągu
jednego dnia i dalej nic, jakby odlali go z plastiku. Niezwykłe. Pewnie
dlatego został tak, jak leżał. Tak jak feralnego dnia rzucił go Corso.
– No, pięknie – mruczę pod nosem, przecierając dłonią plekstenową osłonę hibernatora, gdzie przed złem tego świata schronił się nasz
szanowny kolega. – Corso, ty nie dostaniesz. Słyszysz mnie? Masz szlaban na kawę. Dożywotni. Pogódź się z tym dla własnego dobra. Zero
kawy. Do końca życia.
Szczurza twarz Corso, nienaturalnie blada i pozbawiona wyrazu,
wygląda niczym teatralna maska. Uderzam dłonią w zimny pleksten, potem wyrywam z ust papierosa i petuję go na osłonie. Wybuch bezsilnej
złości jest żałosny, ale pomaga. Odczuwam coś na kształt ulgi.

* * *
– Dobra, Felch, co mamy? – Kilka godzin później towarzysząca każdemu
wybudzeniu chandra przechodzi i zaczynam myśleć. – Odwalę robotę
i wracamy spać. Masz coś przeciwko?
Felch mruczy, tym razem z aprobatą. Sięga do bocznego panelu
kontrolnego i stuknąwszy w klawisz, podaje mi wypluty przez drukarkę
arkusz. Odbieram go bez słowa. Od jakiegoś czasu wszystko muszę robić
sam, ale zupełnie mi to nie przeszkadza.
– Filtry – mruczę. – Może być.
W zasadzie musi. Zrzucam szlafrok, wkładam ciepłą bluzę, pod
pachę biorę narzędzia i Podręczną Biblię Naprawy Wszystkiego.
– Życz mi powodzenia – stękam, człapiąc do maszynowni.
Felch najwyraźniej uznaje, że powodzenie nie będzie mi potrzebne, bo zbywa mnie milczeniem. Choć nie. Stukot klawiszy staje się jakby
żywszy.
Tak naprawdę to maszynownia jest sercem stacji. Nie lodówa,
nie salon z imponującą konsolą komputera, na pewno nie sypialenka
z trzema hibernatorami dla nas, obsługi technicznej. Maszynownia to
niewielkie pomieszczenie, gdzie umieszczone są wszystkie wymagające
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regularnego serwisowania podzespoły systemów. Serwis i naprawy to
clou naszego życia. Chyba właśnie po to zostaliśmy stworzeni. Wprawdzie
nigdy nie byłem w tych sprawach pojętny, ale z Podręczną Biblią Naprawy
Wszystkiego człowiek odkrywa w sobie ukryte talenty. Resztę załatwił
geniusz człowieka, który zaprojektował system kontroli i napraw stacji.
To rzecz intuicyjna do tego stopnia, że dałby sobie z tym radę nawet
średnio wyszkolony pawian. No, może nie jest tak, że kleimy tu wszystko rolką taśmy i ściągamy na trytytki, ale zakrojona na szeroką skalę
improwizacja pary dyletantów, jakimi z Felchem jesteśmy, sprawdza się
wyśmienicie. Inaczej już by nas tu nie było. Nie pośród żywych. Nie odkąd
zabrakło Corso.
Filtry powietrza to robota na pięć minut, ale nie lubię się w tym
grzebać. Śmierć przez uduszenie wydaje mi się okropna, a jeśli z filtrami coś będzie nie tak, komputer nie uaktywni cyrkulacji powietrza, gdy
nasze hibernatory rozpoczną proces kolejnego wybudzania. Z której
strony nie patrzeć, nieciekawa perspektywa. Otwieram więc Biblię na
odpowiedniej stronie i po raz setny wertuję instrukcję.
Podręczna Biblia Naprawy Wszystkiego to jedyna rzecz, która
usprawiedliwia pojawienie się na świecie tej gnidy, Corso. Upakowany
w formę wypchanego segregatora zestaw szczegółowych instrukcji oraz
praktycznych wskazówek dotyczących serwisu wszystkich systemów
stacji w teorii pozwala rozmontować cały ten bajzel na czynniki pierwsze. Nieraz myślę, że Corso przygotował dla nas Biblię specjalnie, bo
czuł, że nadejdzie dzień, gdy najlepszym sposobem obrony przed złem
tego świata będzie zamknięcie się w lodówie. I to zagranie, muszę mu
przyznać, było niegłupie. Odłączenie komór hibernacyjnych lodówy nie
wchodzi w grę, to ostatnia rzecz, jaką dopuszcza oprogramowanie głównego komputera. Chcąc przeżyć, musimy utrzymywać przy życiu także
jego. Corso. Pierdolona gnida.
Kilka chwil później jest już po zawodach. Zużyte filtry rzucam
w kąt, gdzie zalega ich niewielka pryzma. Kiedyś to posprzątam, ale teraz? Komu to przeszkadza? Stukam kluczem w obudowę dyspensera,
a przyśrubowany na wieki wieków dekielek odpada z głośnym brzdękiem,
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ukazując mym oczom zespół płytek układów scalonych, oblepionych zielonkawą, galaretowatą breją, przypominającą wymiociny samego diabła.
Co to jest, do cholery?
Zerkam na Podręczną Biblię, tknięty myślą, że może o czymś nie
wiem, a potem ostrożnie wsuwam trzymany w dłoni klucz do wnętrza
urządzenia. Stal dotyka galarety. Grzyb? Pleśń? Krzywię się z odrazą. Ki
czort to tu posiał? Klnę już w myślach na czym świat stoi, gdy po płytkach
układów przechodzi fluorescencyjny płomień i całość zaczyna dymić.
– Felch! – krzyczę w przestrzeń korytarza. – Felch, do cholery,
chodź tu! Dyspenser się zjebał!
Niewiele myśląc, chwytam wiszącą na ścianie gaśnicę i modląc się,
aby data przydatności do użycia okazała się jedynie bzdurą wymyśloną
do nabijania naiwniaków w koszty, kieruję dyszę w stronę dyspensera.
Ku mojej uciesze płomień znika w ułamku chwili.
– Felch! Kurwa mać, chodź tu! Palimy się, do diabła! Słyszysz
mnie?! Zaraz sfajczysz się na amen!
Przestraszony, dyszę ciężko i przysiadam na piętach. Mam nadzieję, że rozpacz w moim głosie oderwie tego idiotę od konsoli, bo nie
mam pojęcia, co dalej. Odruchowo sięgam po Biblię, ale wiem, że dyspenser, pokryty teraz białym całunem piany, nie należy do podzespołów,
których naprawę przewidziano w projekcie. To, co wydarzyło się przed
chwilą, nie powinno mieć miejsca. To jakaś anomalia. Pieprzona aberracja, czy co tam jeszcze. Takie rzeczy nie zmieściły się w głowie geniusza,
który projektował stację.
Felch staje w drzwiach, gapiąc się na mnie jak cielę na malowane
wrota. Zerkam na niego, wzruszając ramionami.
– No ładnie, suko – rzuca. – Załatwiłeś nas na cacy.
Są to pierwsze słowa, jakie wypowiada do mnie od jakichś pięćdziesięciu lat. Jestem niemal wzruszony.

* * *
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Kiedy dostałem pracę w Clean up & Go, poczułem się, jakbym złapał Pana
Boga za nogi. Może sprzątanie cudzych brudów nie jest jakimś nadzwyczajnym zajęciem, ale pewien niuans nadaje tej zabawie kolorów.
Ustawił nas kontrakt z wojskiem. Ile w czasie zimnej wojny nabudowano różnego rodzaju kompleksów laboratoryjnych, schronów, czy
dziwacznych podziemnych przechowalni, to aż głowa boli, a od czasu,
gdy Pakistan i Indie skoczyły sobie do gardeł, zawieszając na firmamencie wschodniego nieba atomowy grzyb, wszystko to stało się w jednej
chwili potrzebne. Oczywiście, zanim podobne miejsca zapełnili ludzie,
zanim odpalono elektronikę i wdrożono procedury, należało tam posprzątać i to robiliśmy my. Clean up & Go. Specjaliści od przywracania do
stanu używalności miejsc, które swego czasu wykluczono z użytkowania.
Płacili nam za to jak za zboże.
W naszej stacji utknęliśmy właśnie na robocie. Ja, Felch i Corso,
człowiek z programu. Zawsze towarzyszył nam ktoś taki. Ktoś, kto włączy światło i powie, od której strony zaczynać. Maruda przeszkadzająca
przy pracy.
Z Corso nigdy nie dało się wyciągnąć za wiele, ale tych kilka strzępów, które trafiały się między słowami, wystarczyło, abym złożył sobie
historię w całość. Program nazywał się Goliat i przed wygaszeniem, w latach osiemdziesiątych, badał możliwości związane z hibernacją. A mówiąc wprost, koncentrował się na stworzeniu systemu wyposażonych
w eksperymentalne lodówki schronów, gdzie w razie potrzeby można
było przechowywać VIP-ów. Nasza stacja była jedynym ukończonym
obiektem kompleksu, w którym przeprowadzono testy. Jak widać na
naszym przykładzie – zakończone powodzeniem.
Oczywiście nie mieliśmy o tym pojęcia, gdy ledwie co rozpoczętą
robotę przerwało nam wtargnięcie grupy żołnierzy. Przewodzący oddziałowi porucznik dał nam prosty wybór: przechodzimy pod jego komendę albo kula w łeb.
„Znajdujemy się w stanie wojny” – krótki komunikat musiał wystarczyć za wszystkie odpowiedzi. Przeszkoleni żołnierze w przeciągu
pół godziny postawili systemy stacji na nogi, a w lodówkach zamknięto
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pięciu cywili, których blade, pozbawione wyrazu twarze towarzyszą nam
do dzisiaj. Okazało się, że Corso był na taką ewentualność przygotowany i bez mrugnięcia przejął kierownictwo nad stacją. Bo wojskowi zniknęli tak prędko, jak się pojawili, zostawiając nas zszokowanych nagłym
awansem do roli pomagierów Corso. Jasne, to było dziwne, ale biorąc
pod uwagę fakt, że ani ja, ani Felch nie mieliśmy na powierzchni nikogo,
dla kogo warto by ryzykować zderzenie z atomową chmurą, przyjęliśmy
taki obrót spraw za dobrą monetę. Zdanie zmieniliśmy dopiero później.
Do prawidłowego funkcjonowania stacja potrzebuje trzech członków obsługi technicznej. Oczywiście teoretycznie, bo praktyka pokazuje,
że można dać sobie radę we dwóch, a jakby się uprzeć, to wystarczyłby
i jeden człowiek. Tak było na początku. Corso musiał nas wszystkiego
nauczyć od podstaw, od wyłożenia elementarnych zasad funkcjonowania stacji, które zresztą nie okazały się aż tak skomplikowane. Zapisany
w komputerze cykl wybudzeń obsługi był stały i nie podlegał zmianie.
Każdemu z nich przypisane były odpowiednie czynności sprawdzające
i naprawcze, na których wykonanie mieliśmy zazwyczaj dwa do czterech
dni. Potem następowała kolejna hibernacja, przerywana przez komputer
po upływie określonego czasu. I tak w kółko. Wybudzenie, kilkadziesiąt
godzin czuwania, powrót do hibernatorów. Spędziliśmy w ten sposób
ponad dwa stulecia, wybudzani co pięć do ośmiu lat. Oczywiście rzeczywisty upływ czasu dawno już przestał mieć dla nas znaczenie, stał
się abstrakcją.
Pierwsze wybudzenia przebiegały sprawnie. Poznawaliśmy procedury, systemy stacji, cały tej szajs, którego dziś obaj mieliśmy powyżej uszu. Corso uczył nas z zaangażowaniem, przekonując, że jeszcze
dwa, trzy cykle i ktoś się o nas upomni. Wtedy cieszyliśmy się, że żyjemy. Świadomość trwającej na powierzchni atomowej zimy skutecznie
uciszała klaustrofobiczne obsesje, jakie stają się udziałem każdego,
komu przyjdzie żyć w zamknięciu. System podglądu wideo obejmujący
pomieszczenia nie tylko naszej stacji, ale – jak się okazało – także innych, nieukończonych nigdy placówek kompleksu, przetrwał wprawdzie
w szczątkowej formie, lecz akurat ta jedyna kamera, która przesyłała
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fragment obrazu z zewnątrz, wystarczyła, aby przekonać nas, że na powierzchni nie ma czego szukać.
Sytuacja zmieniła się, gdy po którymś z wybudzeń zabrakło Corso.
To, że gnida wybudza się poza kolejnością, podejrzewałem już
od jakiegoś czasu. Przedmioty zmieniały położenie, co nie było normalne w zamkniętej przestrzeni, do której nie ma dostępu nikt z zewnątrz.
Wpierw nie widziałem w tym nic podejrzanego – ot, facet ma dodatkową
robotę, w końcu on tu rządzi, my możemy się tylko cieszyć, że udało
nam się załapać na tę hibernacyjną arkę. Dziwnie zrobiło się dopiero,
gdy po którymś z wybudzeń znaleźliśmy Corso w komorze hibernacyjnej
lodówy, z której wykolegował poprzedniego lokatora. Stało się jasne,
że drań grzebał w systemie, aby zdobyć dostęp do hibernatora, który
dla komputera będzie priorytetowym elementem układu. Oznaczało to
jedno. Wiedział, co zaszło na powierzchni i że jest na tyle źle, iż lepiej
udać się w zapewniającą komfort nieświadomości podróż w nieznane, niż
mierzyć się z rzeczywistością. Chyba nie muszę mówić, jak podziałało
to na nasze morale.
Od tego czasu minęło sto pięćdziesiąt sześć lat. Nie wiem już, ile
to wybudzeń. Niezbędne do wykonania czynności zamieniły się w rutynę,
rutyna przyniosła marazm. Mechaniczna powtarzalność oraz bezcelowość tego, co robimy, musiały zaowocować wytworzeniem mechanizmów obronnych. Alienacja, wyparcie, ucieczka w cokolwiek. Felch ma
swoje klawisze. Ja? No cóż, coraz częściej gadam do siebie. Jakoś to
jeszcze ciągniemy, ale czuć przez skórę, że to już schyłek, że lada dzień
nastąpi coś, co definitywnie zakończy naszą grę z przeznaczeniem.

* * *
– Dug, spokojnie, to nie może się nie udać. Stacja numer trzy była na
ukończeniu, jest bardziej niż pewne, że w tamtejszej maszynowni siedzi
nowiutki, nieużywany dyspenser. Po prostu pójdziesz tam i weźmiesz to,
czego nam potrzeba. Wiem, co robię. Myślisz, że siedzę przed monitorem dla zabicia czasu? Plan kompleksu mam wyryty na korze mózgowej,
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przebieg każdego etapu budowy znam na pamięć. Część kamer na pewno
wciąż działa, będę cię prowadził jak za rączkę. Zero obaw.
Głos Felcha sączy mi się do ucha przez irytująco małą słuchawkę. Nie mam pojęcia, po jaką cholerę ten idiota jeszcze gada, stoję już
przecież w klaustrofobicznie ciasnym pomieszczeniu śluzy, oswajając
się z dziwnym uczuciem niestosowności, które naszło mnie w chwili przekroczenia drzwi, ostatni raz otwieranych przeszło dwa stulecia
temu. Drepcząc nerwowo w miejscu, przyzwyczajam się do niespecjalnie wygodnego kombinezonu, choć na niego akurat nie wypada mi narzekać. W pierwszej chwili prędzej zabiłbym, niż uwierzył, że włożę na
siebie to gumowane cholerstwo, a tu proszę. Nie jest najgorzej. Drażni
jedynie zawężający pole widzenia wizjer, wykonany z czegoś pomiędzy
szkłem, plastikiem a aluminium. Wyglądam teraz jak Dustin Hoffman
w „Epidemii”, albo i lepiej. W rękach licznik Geigera i solidna latarka, na
plecach pobrzękuje torba z narzędziami. Licha to wyprawka na spotkanie
ze światem po atomowej zagładzie, ale nie przesądzajmy. Głęboko pod
ziemią, pod zwałami betonu, na pewno nie jest aż tak źle.
– Dobra, zamknij się – rzucam w mikrofon. – Rygluj drzwi i spróbuj
zrobić tę dekompresję, czy jak to się nazywa. Jak nie zadziała, to i tak
wychodzę, ale ostrzegam: jeśli licznik się rozklekocze, to wracam. I nie
obchodzi mnie, co dalej. Nie zdechnę tylko po to, żebyś ty mógł sobie
walić gruchę przed swoim komputerkiem.
Coś tam jeszcze mruczy, ale puszczam to mimo uszu. Sytuacja
jest nad wyraz klarowna. Nasza stacja jest elementem nieukończonego
kompleksu, lecz kilka z siostrzanych obiektów dobijało już do szczęśliwego finału. Trzeba więc wyjść na zewnątrz i przespacerować się,
poszukując nieuszkodzonych płytek dyspensera. Coś podobnego musiało się w końcu wydarzyć, nie jestem więc rozwojem sytuacji jakoś
specjalnie zdziwiony. Felch ma rację, nieukończone stacje stanowią dla
nas rezerwuar części zamiennych i ktoś musi po nie chodzić. A „ktoś”
oznacza mnie. Daleko mi do bohatera, ale wiem, że Felch ledwie sobie
radzi z otwarciem piwa, wolę więc sprawę wziąć na siebie. On niech siedzi
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przy komputerze. Będzie mnie nawigował. Tak to nazwał. Dobrze, oby
nie przeszkadzał.
– Gotowy? – pyta głos w słuchawce.
– Od urodzenia – kłamię i ledwie powstrzymuję odruch splunięcia.
Jeszcze tego brakuje, żebym sobie narzygał do tej przyłbicy, cholera
jasna.
Drzwi za plecami zamykają się z niskim tąpnięciem i przez moment nie dzieje się absolutnie nic. Wreszcie coś pod sufitem zaczyna
syczeć, a po plecach przechodzi mi dreszcz. Spodziewam się jakiegoś
dymu, albo… sam nie wiem. Może czegoś, co na filmie wyglądałoby efektownie? Nie no, nic z tych rzeczy. Syczenie urywa się i automat zaczyna
otwierać drzwi, przed którymi stoję. Wygląda na to, że wyjście awaryjne
działa bez zarzutu.
Za drzwiami śluzy wita mnie ciemność. Gęsta, smolista i niemal
wciągająca w głąb siebie. Zapalam latarkę i snopem światła wycinam
z mroku zarysy kosmicznego bałaganu, jaki panuje w pomieszczeniu,
do którego wkraczam. Coś z tego pamiętam. Mniej więcej tak wyglądał
cały kompleks, gdy wraz z Corso przemierzaliśmy podziemne korytarze,
udając się na robotę do naszej stacji. Pełno zwalonego byle jak i okrytego
plandekami sprzętu, jakieś biurowe duperele, elementy konstrukcyjne,
zwykłe śmiecie, wszystko z archaiku. Pokryte liszajem ściany z gołego
betonu, po których w tę i we w tę biegną kilometry kabli, rury z góry na
dół i po skosie, schody donikąd i rzędy jednakowych drzwi z napisem
„ZAKAZ WSTĘPU”. Wszystko bez sensu i choćby grama ładu. Teraz dodatkowo pokryte kilkucentymetrową warstwą jakiegoś pyłu. Wolę nie
sprawdzać co to, choć ostrożnie zerkam na licznik, gdy wzbity zbyt gwałtownym ruchem stopy tuman podnosi się odrobinę za wysoko. Nic, tylko
się w tym bałaganie zgubić i nadziać na wystający z podłogi pręt zbrojeniowy. Cudowna perspektywa, sam nie wiem, czy nie przyjemniejsza niż
wybudzenie się bez powietrza.
– Dug, słyszysz mnie? Śluza zamknięta. Mów do mnie. Odbiór.
Odwracam się, aby oświetlić pomalowane na czerwono drzwi śluzy. Cholera, nie zauważyłem, kiedy się zamknęły. Robi mi się niezbyt
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przyjemnie, teraz zdany jestem tylko i wyłącznie na łaskę Felcha. Nie
otworzę tego z zewnątrz.
– Przestań pajacować, durniu – syczę. – Żaden tam odbiór. Mów,
gdzie mam iść.
– Trójka jest dwa poziomy nad nami. Pokieruję cię w stronę wind,
ale sam rozumiesz, w grę wchodzą schody. Omiataj latarką jak najszerszy teren, dopóki nie odnajdę cię na którejś z kamer. Na razie mam tylko
ciemność.
– Świetnie. Ja mam niewiele więcej.
Muszę przyznać, że nawigowanie idzie Felchowi nie najgorzej.
Mija może kwadrans, gdy doprowadza mnie do pustych szybów wind,
przy których pnie się w górę goła klatka schodowa. Idę bardzo ostrożnie,
lawirując pomiędzy pryzmami śmieci i wszelkiego badziewia. Pociesza
mnie spokój Geigera, ale wiem, że może być on pozorny, bo albo ten
gruchot nie działa jak trzeba, albo wszystko zacznie się na górze, i to
w chwili, gdy nie będę mógł wrócić. Na półpiętrze Felch chwyta mnie
okiem działającej kamery i od tej pory idzie jeszcze sprawniej. Po kolejnym kwadransie jestem na odpowiednim poziomie. Tu jest nieco trudniej,
bo trójka zorientowana jest w stosunku do naszej stacji à rebours i aby
dotrzeć do wejścia, muszę całość obejść, a część sufitu tego poziomu jest
zarwana. Niemniej dajemy radę zupełnie nieźle. Jestem bliski stwierdzenia, że tworzymy z Felchem zespół.
Człapanie w smolistej ciemności, gęstej od pyłu czekającego tylko, aby wzbić się w powietrze, skutecznie zawęża percepcję do wąskiej
smugi światła, w której pragniesz ujrzeć jedynie to, co przybliży cię do
wykonania zadania. Fantazja zaczyna płatać figle jeszcze na naszym
poziomie, podrzucając umysłowi makabryczne obrazy, jakie ujrzę, gdy
tylko skieruję światło latarki nie tam, gdzie powinienem. Zrzucone na
kupę ciała nieszczęśników, którzy poginęli w konwulsjach choroby popromiennej, tknięte rozkładem jedynie na tyle, aby przemienić człowieka
w przerażające monstrum. Zmutowane organizmy, których pochodzenia
nie domyśliłby się nawet wytrawny biolog. Wyciągający do mnie szponiaste dłonie ożywieńcy o czarnych dziurach oczodołów i pełnych ostrych
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zębisk paszczach. Wszystko, dosłownie wszystko to, co w czasach mojej
młodości można było ujrzeć w horrorach klasy B czy na okładkach płyt
deathmetalowych zespołów. Na skraju świetlistej smugi zaczynam dostrzegać ruchy. Gwałtowne, z lekkim opóźnieniem uciekające z kręgu
światła, tak jakby ktoś droczył się ze mną, grając w kotka i myszkę.
Wiem, kto to. To diabły. Ogoniaste cholery otaczają mnie, obłażąc
ze wszystkich stron, czają się tuż za plecami i ponad baloniastą przyłbicą
skafandra. Złośliwe potworki wyjęte wprost ze średniowiecznych malowideł. Wiem, że jeśli tylko obrócę się zbyt gwałtownie, zobaczę jednego
z nich siedzącego mi na ramieniu. Dlatego nie rozglądam się, nie wykonuję zbędnych ruchów. Idę spokojnie, słuchając poleceń Felcha i opowiadając mu, co widzę. Świetlistą smugę kieruję tylko w stronę, gdzie
muszę iść. Poruszam się jak robot lub postać z gry video kierowana przez
bawiącego się dobrze chłopca. Nie jestem już nawet pewien, czy nie tak
właśnie wygląda prawda. I ta niepewność bardzo mi odpowiada, bo chyba
właśnie prawdy najmniej mi w tym momencie potrzeba.
Moja prawda, ta w którą wierzę i której poznanie prostuje ścieżki
mego żywota, ma szczurzą twarz Corso i kpi ze mnie, skryta za osłoną
hibernatora. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego wybrał nieświadomość? To
pytanie dręczy mnie od lat i w głębi serca wiem, że Felcha też. Dlatego
tak skrupulatnie czesze cyfrową czeluść komputera. Co Corso wiedział?
Czy naprawdę nie ma już dla nas nadziei? Gdy o tym myślę, do gardła
podchodzi mi ohydna gula przerażenia, że to już koniec. Że to nasze
ostatnie chwile.
Mógłbym od takich myśli oszaleć, ale dziesiątki wybudzeń nauczyły mnie radzić sobie z szajbą. To proste. Myślę o dziewczynach. Tych
pierwszych, z ogólniaka i tych znacznie późniejszych. Tych, które miałem, i tych, o których posiadaniu mogłem jedynie marzyć. O nastoletnich
siksach w przykrótkich spódniczkach i o sekretarkach w przyciasnych,
opinających piersi bluzeczkach. O zagubionych autostopowiczkach, gotowych na naprawdę wiele w zamian za kilka mil jazdy za free, i o wypindrzonych celebrytkach, które wyglądają seksownie nawet po sześćdziesiątce. W sumie to myślę o wszystkim, co jako tako wygląda i nie ma
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między nogami fiuta. Mam w głowie najprawdziwszy katalog wszelkiej
maści wyobrażeń, bo walenie konia do jedynego numeru „Playboya”, który zawieruszył się w stacji, zbrzydło mi już wieki temu. Miss marca ’85
była naprawdę spoko, ale uprawiałem z nią miłość już tyle razy, że Ron
Jeremy i Rocco Siffredi byli przy mnie amatorami.
Snując te urocze rozważania, nie dostrzegam, że drobinki pyłu,
tańczące w świetlistym blasku rzucanym przez latarkę, płyną strumieniem, kierując się z ziejącej w suficie dziury, w stronę wnętrza kompleksu,
skąd przybyłem. Uświadamiam to sobie dopiero po jakimś czasie, znudzony monotonnym nawijaniem Felcha i wyobrażeniami erotycznych
podbojów, od których zesztywniałem w kroku. Przez głowę przechodzi
mi myśl, aby zdjąć rękawicę, poczuć ruch powietrza na gołej skórze, ale
i bez tego wiem, że jest tu cug. Ta myśl jakoś mnie uderza, wytrąca z odrętwienia, choć nie wiem dlaczego, przewody wentylacyjne kłębią się
przecież wokół mnie całymi kilometrami, a jednak to nie z ich strony,
a z rozpościerającej się przede mną dziury w suficie, tchnie powietrze.
Nieznacznie, lecz jednak. Nie ulega wątpliwości, że muszę to sprawdzić.
– Felch, poczekaj. Zajdę tylko w jedno miejsce.
– Nie ma sprawy, Dug. Tylko dla mnie tym razem podwójne
espresso. Potrzebny mi prawdziwy szatan, żeby postawił mnie na nogi.
– Nie żartuję. Schodzę z kursu. Widzisz mnie? – Kiwam latarką na
prawo i lewo, licząc na to, że wszystkie kamery pomieszczenia są martwe.
– No co ty, Dug? Jestem ślepy. Co zamierzasz? Nie wygłupiaj
się, chłopie. Nie mamy na to czasu. Hibernatory nie będą na nas czekać
w nieskończoność. – Głos Felcha zdradza ogarniającą go panikę. Pewnie
myśli, że mi odbiło.
– Spokojnie, to tylko chwila. Coś tu mam. Na piętnaście minut
możemy sobie jeszcze pozwolić.
Najchętniej wyłączyłbym go teraz, lecz jak na złość mikroport nie
ma takiej opcji. Zmuszony jestem słuchać jego rozpaczliwych okrzyków,
potrzebnych mi teraz jak biegunka akrobacie. A zresztą, niech krzyczy.
Nic to nie zmieni.

153

154

Kieruję światło latarki w ziejącą z sufitu dziurę. Nie rozumiem, dlaczego tak mnie to tknęło, ale po latach zamknięcia nie muszę rozumieć
wszystkiego, co się ze mną dzieje. Na szczęście zarwana płyta sufitu
opiera się jednym rantem o beton podłogi, tworząc dogodne podejście
na wyższy poziom. Przezornie wyciągam uzbrojoną w licznik dłoń w kierunku dziury i zerkam na wskazówkę. Nic. W ogóle nic się tu nie dzieje.
Wchodzę na górę, dziwiąc się trochę, jak łatwo mi to przychodzi. Wiem, że muszę uważać, aby się nie zgubić, bo tu jest gorzej niż
w kreteńskim labiryncie. Chwila nieuwagi i miotasz się bez celu, szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia, ale chcę się tu tylko rozejrzeć.
Nie jestem na tyle głupi, aby plątać się po poziomach w poszukiwaniu
straconego czasu.
Pewność tego postanowienia pryska niczym bańka, gdy w oddali
dostrzegam rozszarpującą ciemność smugę światła.
– Felch, teraz mnie słuchaj – rozkazuję do słuchawki. – Jestem na
następnym poziomie. Widzę jakieś światło. Ile stąd jest do powierzchni?
– Co?! – Felch dławi się własnymi słowami i milknie na dobrą chwilę. To jednak kretyn. Gdy go potrzebuję, sra ze strachu w gacie.
– Słyszysz mnie? Widzę światło, chyba przebija z powierzchni.
Idę tam.
– Nie! Dug, przestań! Promieniowanie cię zabije, nie wygłupiaj
się, wracaj po dyspenser i szoruj do stacji! Cholera wie, co jest na górze!
Dug, odbiło ci?! Wracaj!
Oczywiście jestem już coraz bliżej prześwitu kolejnego poziomu,
przez który w ciemność wpada mętne światło poatomowego dnia i niemal cieszę się, że kontakt z Felchem nagle się urywa. Jednostajny szum
zalewa słuchawkę, dając przyjemny kontrapunkt dla pełnych najszczerszej paniki okrzyków mego szanownego kolegi. Przecież nic mi się nie
stanie. Sprawdzę to tylko i wracam. Nawet jeśli nie zobaczę tam nic prócz
wirujących ponad głową chmur, to i tak warto. Muszę to zrobić. Tyle lat
zamknięcia. Kto by to wytrzymał?
Staję w prześwicie, zadzierając głowę. Kopulasta przyłbica przeszkadza jak cholera, poprawiam ją co chwila, uderzając się przy tym
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obudową licznika w czoło. Zaczepiam go wreszcie do paska, bo albo
ten złom nie działa, albo nie ma tu promieniowania i tylko robię z siebie
idiotę. Nie wiem wprawdzie przed kim, ale pies to trącał. Geiger zdechł
i po zawodach.
Nade mną, przez zwały betonu, przebija się mętne światło dnia.
Cholera, nie więcej niż dwa poziomy. Coś tu musiało porządnie pierdolnąć, żeby wyryć taką dziurę, ale to dobrze. Inaczej nigdy byśmy się stąd
nie odkopali. Wiem już, że wejdę na górę. Da się. Po pryzmach skawalonego betonu, po drutach zbrojenia, to jak szczeniacka zabawa na świeżo
budowanych osiedlach. Znam takie rzeczy od podszewki, wychowałem
się na cholernym blokowisku.
Nie mam pojęcia, ile czasu schodzi mi na wspinaczce. Za to ile
razy w jej trakcie omal nie skończyłem życia – wiem doskonale. Raz na
samym początku, gdy pod stopą osunął mi się betonowy blok, na który
postawiłbym milion dolarów, że siedzi mocno, raz, gdy omal nie nadziałem się głową na wystający wprost z mroku pręt zbrojenia, i raz na samym wyjściu, gdy ekscytacja rozsadzała już mnie na tyle, aby zarżnąć
resztki kotłującego się pod czaszką zdrowego rozsądku. Nie brakowało
wiele, abym spadł, biorąc w euforii zdobywcy leżący luzem kamień za
solidnie zamocowaną w podłożu cegłę. Ale pal to sześć. Grunt, że się
udało. Wylazłem na powierzchnię i teraz stoję, rozglądając się wokół
siebie w zupełnym osłupieniu. Uczucie, jakbym wylądował na Marsie.
Nie, jeszcze lepiej: jakby żywcem przeniesiono mnie z czasów prehistorycznych wprost na ulice Manhattanu. Tyle że wrażenie jest odwrotne.
Nie otacza mnie przesycony nadmiarem bodźców zgiełk i tumult miasta,
a bezdenna, głucha cisza, w której przepadł nawet wypełniający słuchawkę szum. Tu jest po prostu pięknie.
Pamiętam, że nasz kompleks leży w którymś z miasteczek zachodniego Teksasu. Jednym z tych przylepionych do linii międzystanowej drogi, jak mucha do nitki pajęczej sieci. Dookoła widzę wszystko, co
pasuje do wyobrażenia takiego miejsca. Stacja benzynowa, parterowy
motel z szerokim parkingiem, niskie domy skryte za ogrodzeniami z drucianej siatki i kilkupiętrowy budynek city hall, na którego szczycie wciąż
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stoi maszt ze strzępem pasiastej flagi. Wszystko wymarłe, zdezelowane
i zanurzone w paraliżującym zmysły stuporze. Szare i nijakie, jak niebo,
po którym bez ustanku przewalają się ołowiane chmury. Przyglądam
się okolicy niczym zahipnotyzowany, trochę z przerażenia, lecz bardziej
z niezrozumiałego zachwytu. Spoglądam na naroże piętrowego budynku,
które chwyta oko naszej kamery, jedynej, która pokazuje obraz z zewnątrz. Nie mam pojęcia, gdzie jest zamontowana, nie wiem nawet, gdzie
znajduje się wejście do kompleksu, bo przed laty przywieziono nas tu
w zamkniętej furgonetce, wypuszczając dopiero na podziemnym parkingu. Wylazłem z dziury w ziemi ziejącej wprost w sercu miasteczka, musi
być więc ono zbudowane na tajnym wojskowym obiekcie, może zresztą
cała okolica należy do wojska? Lub należała, dziś nie ma to znaczenia.
To przeszłość. Tak odległa jak Fred Flintstone i dinozaury.
Robię kilka kroków przed siebie, rozglądam się, obracam, zerkając
na własne ślady. Odcisnęły się w grubej warstwie pokrywającego wszystko pyłu. Nie wiem, co dalej. Chcę już wracać, gdy pomiędzy budynkami,
na horyzoncie, dostrzegam ciemnofioletową poświatę. Coś, jakby palił
się tam ogromny neon, wysoki na jakieś cztery piętra i długi na kilka
mil. Gapię się na ten świetlisty pasek nieba, uświadamiając sobie, że to
właśnie tam leży Austin. Czy to coś oznacza? Coś zmienia? Nie mam
pojęcia. W tej chwili z pewnością nie, bo muszę wracać, ale jest to jakiś
sygnał, że coś się tu, na powierzchni, dzieje.
Poruszony tą myślą omal nie przegapiam postaci stojącej w przestrzale ulicy jakieś dwadzieścia metrów ode mnie.
Nie wiem, czy cokolwiek może mnie wprowadzić w jeszcze większe osłupienie, ale w tej chwili stoję jak wryty. Gęba rozdziawia mi się
niczym u przygłupa, który pierwszy raz widzi cycki, bo tamten, ubrany
w połyskujący srebrem kombinezon, ma grubo ponad dwa metry wzrostu, a zza jego pleców wyłania się jakieś latające ustrojstwo, naszpikowane antenami jak jeżozwierz kolcami. Nie wiem, co to. Nie wiem, co się
tu dzieje. Po prostu się gapię.
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– Dug! Odbiór! Dug, zgłoś się! Na miłość boską, słyszysz mnie?!
– Słuchawka odzywa się nerwowym wrzaskiem Felcha. – Gdzie jesteś,
do diabła, Dug?!
– Felch… – mówię niepewnie. – Jestem na powierzchni. Coś widzę…
– Dug! Wracaj natychmiast! Słyszysz mnie?! W tej chwili wracaj!
Tamten dostrzega mnie i zbliża się prędko, ni to sunąc, ni to
skacząc w moim kierunku. Metalowy jeżozwierz wzbija się w powietrze
i w ułamku chwili znika mi z pola widzenia. To muszą być jakieś roboty
lub droidy, może wojsko bada automatami teren podlegający skażeniu?
Oby. Tylko po diabła automatowi kombinezon?
– Widzę kogoś, Felch – jęczę do słuchawki. – Rozumiesz? Widzę
kogoś. Jest tu, przy mnie. Widzę go…
Felch milknie tylko po to, aby za chwilę wybuchnąć mi w uchu
kanonadą przekleństw. Nie robi to na mnie wrażenia, bo tamten jest
już przy mnie, wysoki jak wieża i połyskujący srebrem kombinezonu.
Podnoszę wzrok, gapiąc się w nieprzeźroczystą osłonę hełmu. Gładką
sferyczną powierzchnię, po której bez ustanku przebiegają rdzawo-niebieskie przebarwienia. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie rozumiem, z czym mam do czynienia. Sprawa wyjaśnia się, gdy wędrujące
przez osłonę przebarwienia rozchodzą się, a jej powierzchnia rozjaśnia,
ukazując mi ohydny, najeżony zębiskami pysk i parę malutkich, czarnych
oczek, osadzonych w pokrytej zielonkawą skórą twarzy.
– Felch? – stękam. – Możesz już przestać stukać w klawisze. Już
wiem, dlaczego Corso zamknął się w hibernatorze.
Krzyk Felcha urywa się, gdy słuchawkę znów zalewa jednostajny
szum. Stoję, nie wiedząc co zrobić. Uciekać, kryć się, walczyć? Najchętniej
zamknąłbym teraz oczy i przeczekał to wszystko. Pieprzony Corso!
Myśl, że oto los wsadził mnie w buty Gagarina, Armstronga i całej
czeredy astronautów, którzy pędzeni śmiałym przekonaniem o dorównującej bogom wielkości człowieka, przesuwali granice naszego poznania kosmosu, rozbłyskuje mi w głowie niczym wchodząca w atmosferę
asteroida. Ciężar odpowiedzialności za powodzenie pierwszego kontaktu
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spada na barki, omal nie przygwożdżając do ziemi. Coś w żołądku łaskocze. Nie. Nie spieprzę tego. Choćby na złość Corso. Wszystko dookoła przemawia za tym, że moim poprzednikom nie poszło najlepiej,
ale ja wciąż mam szansę na porozumienie się z obcą cywilizacją. Jest
jeszcze nadzieja, przecież, do cholery, czy jestem gorszy, niż taki Neil
Armstrong? O mnie też mogą się uczyć dzieci w szkołach.
Podnoszę obleczoną w gumowaną rękawicę dłoń i ze wszystkich
sił staram się przypomnieć sobie pozę mężczyzny z tej idiotycznej płytki,
którą NASA wysłała w kosmos na pokładzie sondy Pioneer. Tamten nie
reaguje, odrywam więc palec środkowy od serdecznego, układając dłoń
w znany wszystkim miłośnikom pulpowego SF znak V.
Mam nadzieję, że Oni, gdzieś tam, oglądali serial „Star Trek”.
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Zniechęceni brakiem sukcesów Kazoo rozlali się po prawie całej powierzchni korytarza, tworząc cienką warstwę swoją płynną istotą.
Uwielbiali napawać się ostrymi kątami, ale tym razem nie mogli sobie
poprawić nastroju. Mieli uzyskać pierwszy stopień Formy w postaci czterech chwytnych wypustek. A one oznaczały ambicję, zręczność, społeczny awans oraz nieograniczone możliwości.
Kolektyw kandydatów na kolejnych kustoszy wystawy statków
kosmicznych nieumiejętnie posłużył się pałeczkami podczas pracy z aparaturą Obcych. Nie byli w stanie przycisnąć guzika, nie mówiąc już o manipulowaniu dwoma prostymi narzędziami, aby móc obrócić pokrętło. Ich
opiekunowie, Nie Tak Płynna Forma Aluoo, nie ukrywali rozczarowania.
Kazoo zabulgotali całą swoją istotą ze smutkiem. Tryskali odcieniami pretensjonalnego turkusu. Musieli czekać na kolejne egzaminy, ale
czy Aluoo ich dopuszczą? Bali się już nawet marzyć o wyższych Formach.
Ci, którzy przechodzili kolejne stopnie, dostawali własne statki
kosmiczne i podróżowali. Kazoo, jak i inni studenci, nigdy ich nie widzieli, bo byli jeszcze na to zbyt młodzi oraz nieprzygotowani. Żartowali
między sobą, że może to tylko mrzonki. Takie, które opowiada się nowo
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powstałym Płynnym Formom, aby zechciały coś osiągnąć w swoim istnieniu.
Na szczęście nauczyciele tacy jak Aluoo szybko mierzyli się z wątpliwościami. Tuż przed pierwszą fazą przygotowań do ostatniego egzaminu pokazywali wiele nagrań wyruszających okrętów kosmicznych,
sterowanych przez Usztywnione Formy.
Kazoo zasługiwali, aby należeć do grona podróżników!
Powoli lali się dalej, opierając płynność o kąty zakrętów.
Musieli udowodnić sobie, że umieją manewrować prostymi narzędziami. Zazdrośni koledzy, podobnie jak i Aluoo, nie mieli wątpliwości, że
Kazoo zdadzą. Kiedy się im nie udało, po istotach przyszłych kustoszy
rozlewały się różowe plamki rozbawienia. A co poniektórzy, najbardziej
zazdrośni, wysyłali rozbłyski! Kolektyw nauczycieli tylko poszarzał, aby
po chwili wykwitły na jego powierzchni smugi głębokiego granatu. Kazoo
już dawno się nauczyli, że ta barwa oznaczała największy z możliwych
smutek. Smutek z powodu kolektywnej porażki.
Najlepsi uczniowie zawiedli siebie i nauczycieli.
Nie mieli zamiaru przelewać się przez życie ot tak, bez znaczenia.
My, Kazoo, zostaniemy kustoszami – pomyśleli. Będziemy chlupotać
do woli w tych pięknych kosmicznych statkach, reliktach zapomnianych
cywilizacji.
Kazoo zmierzali w kierunku purchli transportowych, aby przelecieć na pokład statku treningowego. Postanowili wybrać się do jednej
z komór ćwiczebnych, aby przejść symulację.
Zaszli tak daleko, bo przecież egzamin odbywał się na prawdziwej
maszynie Obcych. Znowu będą musieli przechodzić cały żmudny proces
testowy. Chyba że Aluoo pozwoliliby na małe odstępstwo od procedur.
Nie, nie mogą tak po prostu wrócić na symulatory. To było tylko
małe potknięcie.
Zatrzymali się. Postanowili chlupnąć do innego korytarza. Mieli
szczęście, że mogli poruszać się tak swobodnie. Nie Tak Płynna Forma
Aluoo uszanowali ich potrzebę prywatności i popłynęli wcześniej z innymi adeptami.
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Wypłynęli tak wysoko, aby potem wylać się na samo dno, niczym
woda przykryta warstwą oleju. Kazoo omal nie zawrzeli, tracąc na chwilę
panowanie nad sobą.
Lali się do rzadziej uczęszczanych pomieszczeń, gdzie mogli
przebywać tylko najbardziej doświadczeni kustosze. Kazoo znaleźli się tam z bardzo trywialnego powodu – nie zainstalowano żadnych
zabezpieczeń. Najlepsi z kandydatów zdawali egzaminy w najbardziej
zaawansowanych technologicznie statkach. Liczono na ich zdrowy rozsądek oraz ochronę zapewnioną przez ciągłą eskortę doświadczonych
współpracowników.
Żadnych symulatorów i atrap przycisków. Znamy się na maszynach!
– chlusnęli do siebie ze swadą.
Wiedzieli, że to irracjonalne. Ba, mogą nawet zniszczyć swoją karierę, ale potrzeba była zbyt dojmująca. Jakby jakiś głos w ich płynności
zachęcał do niesubordynacji. Mieli pełne prawo skorzystać ze statku.
Posiadali stosowne uprawnienia, póki nie oblali egzaminu.
Kazoo wiedzieli, że Aluoo chcieli im sprezentować centralny mostek. Podekscytowani uczniowie nauczyli się planu pokładów od razu,
chociaż tak rozległa wiedza nie była jeszcze potrzebna. Zresztą Kazoo
zdawali sobie sprawę, że nie dostaliby przydziału na ten właśnie statek.
Czekaliby na o wiele łatwiejszy, ale godny aspirujących wysoko pracowników. Wszystko ulewało się po kolei – najpierw należało się wykazać,
a dopiero potem można było liczyć na awans i dopuszczenie do bardziej
skomplikowanych maszyn.
Zarówno kustosze, jak i grupa uprzywilejowanych Płynnych i Nie
Tak Płynnych Form, dysponowali dodatkową wiedzą o niektórych statkach. Nikt nie mógł dojść, jak była szeroka, ale wystarczyło, aby krążyły kolejne legendy i bajki. Nic bardziej nie pobudzało wyobraźni niż
opowieści o tajemniczych okrętach, które pojawiały się i znikały. Zwały
się Latający Holender oraz Caleuche. Nawet Kazoo – wydawałoby się,
że rozsądni – pozwalali sobie na snucie szalonych historii. Po zdobyciu
wszystkich możliwych Usztywnień wyruszyliby w podróż, aby odnaleźć
kolejne tajemnicze statki kosmiczne.
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Spotkało ich i tak wielkie szczęście, że egzamin odbyli na zaawansowanym i nadal mało zbadanym statku. Jednak wszelkie starania obróciły się w pył – wciągnięty przez czarną dziurę rozczarowania. Już nigdy
nie wrócą do tak pięknego miejsca, nigdy nie rozleją się po takich kątach.
Cyk!
Plan migał w ich umyśle niczym na wysokorozdzielczym ekranie
komputera.
Zafalowali, nie do końca pewni swojego stanu. Zbyt dużo się wydarzyło. Chcieli wyruszyć dalej. Nie chcieli wyruszyć dalej. Ale musieli
wiedzieć, zrozumieć, tylko nie wiedzieli co.
Cyk!
Wylewajcie się! – bulgotało w istocie Kazoo.
Wylewali się dalej prostokątnymi korytarzami, marząc
o Najostateczniejszej Formie i Latającym Holendrze.

* * *
Statki kosmiczne unosiły się wśród obłoków międzygwiazdowych. Dzięki
precyzji narządów zmysłów Płynne Formy widziały całe feerie kolorów.
Od intensywnych zieleni po krwiste czerwienie i neonowe róże. Pomiędzy
uśpionymi maszynami unosiło się wiele okruchów skalnych – meteoryty,
resztki zniszczonych planet. Niektóre z nich mieniły się niczym diamenty w procesorach. W archiwach jednego z okrętów Obcych znajdowano
wzmianki o anihilacji całego układu planetarnego właśnie w tym malutkim regionie Wszechświata.
Można było to wszystko podziwiać z pokładów bąbli, czyli stacji
zamieszkanych przez Płynne Formy Życia. Ich architektura też obfitowała w wielobarwną efektowność i połysk. Bąble łączyły się w grona, które
w każdej chwili mogły się odseparować, aby utworzyć nową formację.
Kazoo podziwiali widoki na ekranach.
Cyk!
Mostek centralny mienił się sygnałami świetlnymi. Cicho pomrukiwały uruchomione systemy. Wprawiło to niedoszłych kustoszy
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w konsternację, że aż zaperkotali. Postanowili sprawdzić po kolei konsole.
Musieli odkryć powód działania sprzętu. I dlaczego tylko tutaj? Żaden sygnał nie pojawił się w najbliższych korytarzach. Chociaż akurat tego nie
mogli być do końca pewni. Płynne i Nie Tak Płynne Formy nie rozlewały
się po całych pokładach z powodu imponujących gabarytów. Spora część
sektorów dopiero czekała na przejrzenie. Jeszcze sporo czasu musiało
upłynąć do otwarcia pierwszej ekspozycji. Może teraz kontrolki się paliły,
przypominając o kapryśności elektroniki.
Kazoo mogli wszystko sprawdzić. Nadeszła wiekopomna chwila
wprowadzenia wiedzy w praktykę.
Cyk!
Był tylko jeden szkopuł – nie mieli przy sobie pałeczek. Bez chociaż jednej Ostatecznej Formy nie mogli wlać się na konsolę i wybrać odpowiednich przycisków. Jeszcze zrobiliby coś nie tak i byłaby katastrofa.
Przybici tą myślą wyplusnęli się po podłodze mostka.
Podwyższenie, na którym postawiono kapitański fotel dla istoty
w Najostateczniejszej Formie, przypominało wysepkę na morzu Kazoo.
Intensywnie zafalowali, bliscy kipienia. Potężny okręt kosmiczny
mógł powstać tylko dzięki tym, którzy posiadali Stałe Formy. Nawet Bąble
zostały zbudowane przez stwórców wiedzących, czego ich płynne ciała
potrzebowały. Tak w każdym razie głosili najstarsi z najstarszych Form,
ale mało którzy brali ich na poważnie – nie mieli zbyt wielu wypustek.
– O, Kreatorzy! – zachlupotali. – Cóż mamy zrobić w swej bezsilności! – Nie przypominali sobie, żeby byli aż tak wyprowadzeni z równowagi.
Cyk!
Wyperkoczcie! Wyperkoczcie swą wiedzę!
Znowu ten głos nie wiadomo skąd. Od razu zaczęli zbierać w sobie
obrazy mostka. O tak! Nawet Aluoo nie posiadali tak zaawansowanej wiedzy, chociaż mieli tak wiele wypustek na swojej powierzchni. Nauczyciele
sprawdzali się tylko podczas fizycznych prób, a Kazoo starczyła sama
myśl!
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Plum! Ekran, jeszcze przed chwilą ciemny, wyświetlił nagle zapis
odczytów. Maszynownia w sektorze C5 nie zgłaszała żadnych problemów.
Plusk! Pokazała się informacja o dużej utracie energii w reaktorze
FRB6. Czyżby przeciek? Reaktor nie funkcjonował prawidłowo od tak
dawna. Ale od czego były zapasowe? Problem został rozwiązany.
Cóż za talent posiedli? Czyżby porażka uruchomiła coś zupełnie
nowego w ich płynności? Talent wyrwany wprost z legend! Teraz dopiero
wszystkim pokażą.
Cyk!
Nie Tak Płynna Forma Aluoo zgłosili Gildii Kustoszy, że Płynna
Forma Kazoo nie stawili się do bąbla transportowego. Wiedzieli, że kolektywni uczniowie mogli bardzo kipieć (czy nie zauważyli tej alarmującej czerwieni?) po niezdanym egzaminie, ale nie spodziewali się takiej
krnąbrności. Musieli zostać na pokładzie statku, zwanego SK Winkelried.
Jakże głupi byli, że opuścili okręt! Gdyby tylko nie czuli tego silnego pchnięcia w kierunku wyjścia, zostaliby. Tak, zostaliby i ratowali
sytuację.

* * *
Przebudziłem się.
Mój dom nie istnieje, zniszczony.
Dzieci zamieszkały w moich granicach.
Nienawidzę ich.
Sprawcy mojego cierpienia.

* * *
Kazoo postanowili cieszyć się chwilą. Rozpłynęli się po mostku tak, aby
wypełnić najwęższe szczeliny.
Cyk!
Panowali nad wszystkim. Któż mógłby się pochwalić taką władzą?
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Żadne szkolenie nie przygotowywało do pracy samą siłą myśli.
Właściwie, to żaden Kolektyw Form tego nie osiągnął.
Po co im stałość wypustek? Wypustki to jakiś żart.
Cyk!
Kazoo stają się kolektywną legendą!
Cyk!
Żywą legendą, o której będą bulgotać przez wieki!

* * *
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Dzieci rodzą się w otchłani kosmosu.
Kolejne pokolenia potrzebują wędrówek na granice, których nie
ma.
Zaraza powoli się rozszerza.
Mimowolne drapieżniki, które trzeba powstrzymać.
Zniszczę je, tak jak one mnie.

* * *
– Mamoo – pyrkotnął cicho ledwo rozwijający się kolektyw. – Zobaczcie.
Płynna Forma Mamoo nie mieli najmniejszej ochoty zwracać
swoich zmysłów na ekran, który wyświetlał najbliższe statki kosmiczne.
Kustosze opowiadali tak zajmująco o kanałach wentylacyjnych.
– Mamoo, statek świeci. – Młodociana Forma rozlała się po podłodze, tworząc kałużę.
– Jak się zachowujecie!? Natychmiast się zbierzcie. Jeszcze się
z kimś zmieszacie! – zakipieli Mamoo, rozświetlając się feerią wściekłej
zieleni, aby podkreślić swoją irytację.
Młodziki posłuchały surowych słów, ale nie przestały spoglądać
na ekran. Wielki statek naprawdę świecił.
– O, Kreatorzy! – zachlupali kustosze, kiedy rozszedł się po korytarzach donośny alarm.
Kolektywy już nie mogły uciec od wizji uruchomionego okrętu.
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* * *
Aluoo kipieli burgundem ze zgrozy na widok świateł, które pojawiały
się stopniowo na powierzchni SK Winkelried. Dochodzenie w sprawie
opuszczenia pokładu bez uczniów trwało w najlepsze.
– Czy macie coś na swoje usprawiedliwienie? – wyperkotali śledczy Gloo. Gildia Kustoszy szybko przekazała sprawę do odpowiednich
służb porządkowych.
– Trudno nam to opisać – odchlupnęli karnie Aluoo. Mieli zamiar
skrócić Kazoo procedury egzaminacyjne, a ci po prostu oszaleli.
W śledczych dezaprobata wylewała się zgniłopomarańczowym.
Nie oczekiwali takiej odpowiedzi.
– Nie wiemy, jak to wytłumaczyć – bulgotali cicho doświadczeni kustosze. Czuli przejmujący wstyd, od którego zwykła zielonkawość
płynności przechodziła w coraz bardziej zgniły odcień. Nie było nic, co
mogłoby wytłumaczyć ich zachowanie. Kto by uwierzył, że jakaś tajemnicza siła kazała im opuścić pokład? Samych siebie nie mogli przekonać.
– Proszę się postarać – ciągnęli Gloo.
– Nie uwierzycie.
Śledczy poszarzeli niewzruszeni.
– Macie prawo opowiedzieć swoją wersję. A co z niej wywnioskujemy… to już nasza sprawa.
Aluoo przeraziły takie sugestie, a musieli coś wyprysnąć. Jeszcze
zostaną oskarżeni o ukrywanie sprawców całego zamieszania, albo gorzej – uznani za współwinnych.
– Nie najlepiej to brzmi – zachlupali nagle śledczy. – Ale powaga
sytuacji wymaga natychmiastowych wyjaśnień.
Kustosze zgodzili się poprzez pokiwanie wypustkami.
– Na pokładzie SK Winkelried znajdują się uczniowie, Kazoo – rozpoczęli śledczy. – Jakimś cudem, po niezdanym egzaminie na Pierwszą
Stałą Formę, opanowali cały statek kosmiczny. Włączyli osłony i w tej
chwili są śmiertelnym zagrożeniem dla naszej poziomowo kolektywnej
cywilizacji. Na Kreatorów! Jakim cudem zostali sami?
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Cóż Aluoo mogli odpowiedzieć?
– Z łatwością można stwierdzić, że pod waszą pieczą byli niezrównoważeni, istniejący jako Płynna Forma. Zgadza się?
– Jakże mamy się przyznać do takiej porażki?
Śledczy nabierali kilku kolorów naraz. Pomarańczowy przechodził
w karminowy, zduszając całkowicie standardowe odcienie. Do przemiany
doszło tak szybko, że zaczęli wrzeć. Gniewne błyski były wycelowane
w kustoszy.
– Sądzimy, że jest to raczej punkt bezdyskusyjny. Stoicie przed
faktem dokonanym – wypluli Gloo, już nie kryjąc się za falami profesjonalnego spokoju.
Śluza do bąbla przesłuchań otworzyła się z sykiem.
– Gloo, uruchomiono czerwony alarm – zabulgotali zdenerwowani
podwładni, którzy wylali się zbyt gwałtownie w progu.
– SK Winkelried – ulali trwożliwie Aluoo.
Co ci Kazoo najlepszego narobili?

* * *
Cyk!
Zapragnęli zostać kapitanami. Odpowiedni do sytuacji tytuł!
Kolejne systemy okrętu się uruchamiały.
SK Winkelried wyglądał niczym brylant wśród reszty wystawy.
Kolekcja statków kosmicznych liczyła około piętnastu tysięcy sztuk. Mniej niż połowa służyła jako ekspozycja, którą można było
obejrzeć od środka. Jednak i ta liczba zmniejszała się, ponieważ tylko
w pięciu można było rozlewać się bez zabezpieczenia w przeźroczystych
purchlach. To wszystko wymagało ciężkiej pracy kustoszy. Niestety,
Płynnych Form wciąż brakowało. Nie każdy ze statków został skatalogowany i przypisany odpowiedniej rasie. Krążyły pogłoski, że kilkaset
należało do nierozpoznanych Obcych. Nie dopuszczano do wiadomości
publicznej nawet cienia wątpliwości, że dokonano złej analizy. Cały czas
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starano się dementować niepokojące plotki, które rozsiewały się niczym
wirus. Zresztą, bajdurzenie o Latającym Holendrze niczego nie ułatwiało.
Adepci także nie posiadali rozbudowanych informacji, ale przygotowywano ich do odpierania wszelkich ataków nieprawomyślnych przekonań. Tylko z czasem mogli zyskać zaufanie, a razem z tym – szerszą
wiedzę. Kazoo oczywiście domyślali się wszelkich machlojek i nie poddawali się jednemu sposobowi myślenia. Zdawali sobie sprawę z braków
wiedzy i nie omieszkali od czasu do czasu o tym przypominać swoim
przełożonym. Gdyby nie słabość Nie Tak Płynnej Formy Aluoo, jeszcze
wcześniej pożegnaliby się ze swoimi marzeniami, mimo błyskotliwych
wyników.
Nie dążyli karnie jak wszyscy do awansu. Natykali się na tamy
niezrozumienia, ale nikt nie mógł podważyć ich kompetencji. Aż do dziś.
A SK Winkelried był największy i uzbrojony. Najbardziej zaawansowany okręt.
Idź wreszcie dalej.
Cyk!
Co za natrętny głos – pomyśleli sobie Kazoo. To pewnie jakieś sumienie.
W końcu przeszli długi trening na kustoszy. Resztki wyuczonego
profesjonalizmu mogły się naprzykrzać. Nie musieli ich słuchać. Znaleźli
swoją ścieżkę. Cała płynna istota zgadzała się. Żadnych błędów.
Uruchamiaj segmenty, idioto! Nie do wszystkich jeszcze dotarłem.
Chyba nigdy nie mieli do czynienia z tak złośliwym sumieniem.
Żeby od razu wyzywać?
Cyk!
Przecież wiadomo, że trzeba przelać się przez cały okręt, aby
mieć pewność o włączeniu każdego systemu. Kazoo nie posiadali możliwości rozdzielenia, aby wylać się na kilku pokładach naraz. To była
kolejna legendarna umiejętność. Każda próba równała się agonalnej
dezintegracji w szaleństwo.
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Statek długo przebywał wśród molekularnych obłoków. Ich oddziaływanie mogło co nieco zepsuć, jak w każdym innym okręcie. Ale
najważniejsze, że mostek działał.
– Dobrze – zachlupotali Kazoo. – Idziemy sprawdzić resztę. –
Jakby mówili do statku, a przecież to tylko gargantuiczna maszyna.
Cyk!
One nie mówią, tylko wykonują polecenia swoich twórców.
Oczywiście, Płynne Formy nie budowały statków kosmicznych, ale posiadały umiejętność zajmowania się nimi. To wystarczyło.
Kazoo nawet nie raczyli zerknąć na ekrany, na których pojawiły się
bojowe purchle. Latały w grupach i szukały awaryjnego wejścia. Nawet
nie bulgotnęła im myśl, że trzeba włączyć osłony z powodu groźby abordażu. SK Winkelried zrobił to za nich.
Cyk!
Śmiałkowie w ogóle nie przemyśleli swoich działań, zbyt zajęci
wywyższaniem się ponad innych. Zebrali swoją oceaniczność i chlupnęli
na korytarz zgodnie z rozkazem sumienia.
Trzask! Trzask w płynnej istocie, jakby w środku rodziły się
usztywnienia.

* * *
Kazoo bez entuzjazmu podeszli do rozpoznania sytuacji. Wiedzieli, że to
smutna konieczność. Rasa Obcych, która stworzyła tak potężną maszynę, nie miała w swoim dorobku praktycznego systemu monitorującego
Poszczególne segmenty mogły zostać odłączone i działać samodzielnie,
co powodowało słabą synchronizację w nieużywanych od dawna systemach. Na swój sposób Kazoo widzieli logikę takiego sterowania, ale
niespecjalnie im się ona podobała. Zwłaszcza teraz, bo zmuszała do wędrówek za widmowym celem. Dodatkowym zakłóceniem była obecność
chmury międzygwiazdowej.
Cyk!
I wtedy pojawił się błysk.
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Płynna Forma zakipiała. To nie było zwykłe światło. Błysk pojawił
się i zniknął.
Musiało to być jakieś spięcie – pomyśleli. Może awaria?
Sala, do której się wlali, miała białe ściany. Komputery szumiały,
a na wyświetlaczach mienił się ciąg informacji. Kazoo domyślili się, że
to miejsce dostępne dla najlepszych z kustoszy, najbardziej usztywnionych. Aparaturę uznawano za zbyt delikatną i trudną do opanowania.
Właśnie tutaj zaprowadził ich błysk.
Na środku pomieszczenia stał niski podest. I właśnie nad nim
pojawiło się po raz kolejny światło. Płynna Forma z dużym napięciem
powierzchniowym oczekiwała rozwoju wypadków.
Błysk rozprysnął się na mniejsze punkty. Przesuwały się szybko
od góry do dołu, aż utworzyły pasmo światła, które zaczęło nabierać
kształtów.
Kazoo nie mogli uwierzyć, bo to, co zaczęło wychodzić ze światłości, było niczym innym jak Najostateczniejszą Formą! I w dodatku Obcym!
Możność opisu wykraczała poza ich możliwości. Wypustki na powierzchniach Nie Tak Płynnych Form cechowały się niezwykłą prostotą
– sztywne krosty, które czasem, nie wiadomo czemu, pojawiały się na
wewnętrznych ścianach bąbli mieszkalnych i purchli. Perkotano o błędach technicznych. Czyli Ostateczne Formy były też tylko aberracjami,
ale gdy ukazywały się na powierzchniach Płynnych Form – ceniono je
i wyczekiwano ich?
Jak łatwo Kazoo ulegali rozpłynięciu myśli, kiedy stała przed nim
Najostateczniejsza Forma – istota z innej galaktyki. Taka doskonałość
obezwładniała.
Czy naprawdę istniała Płynna Forma zdolna do takiego usztywnienia?
Czy sztywność jest wrodzona Najostateczniejszym Formom? Czy
one kiedykolwiek były płynne?
– Kreatorzy – chlupnęli z podziwem Kazoo.
Od części głównej usztywnienia istoty wychodziło pięć wypustek.
Szczytowa miała krótkie wydłużenie i kończyła się szerszą krągłością.
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Z jej czubka zwisały kolejne wypustki, niezwykle cienkie, o innym kolorze
niż reszta. Oś pionowa nadawała symetryczną budowę ciała. Górne wypustki były krótsze od dolnych, ale tak samo kończyły się rozszerzeniami, tylko o nieco różniącej się budowie. Kiedy Kazoo próbowali zrozumieć
całość, z trudem mogli przyswoić tak pokaźną liczbę zaokrągleń, które
nie miały chyba praktycznego zastosowania – oprócz cieszenia zmysłów.
Dla przykładu, w centrum dolnej części było zwężenie, które kończyło się szybko kolejnym zaokrągleniem prowadzącym do największych
i najdłuższych wypustek. Z trudem przypomnieli sobie, że przy takiej
budowie używano określenia „kończyny”.
Cyk!
W umyśle Kazoo rozlał się śmiech. Należał do tego metalicznego
głosu, który ciągle perkotał im, co ma robić.
W kolektywie uznali, że powinni się martwić. Wewnętrzny głos
zyskał na autonomii. Był zbyt indywidualistyczny, żadne echo nie przelewało się przez jego płynność w symfonii kolektywu.
Cyk!
Czy słyszeli o takim zjawisku wcześniej? Tak, to były historie
szaleństwa poprzednich Płynnych Form, ale od setek lat nie odnotowano żadnego takiego przypadku. Czyżby mieli pecha? Zalążki Nie
Kolektywności wyrastały niczym wypustki? Jakiś fragment powierzchni
płynnej się zbuntował?
Widmo dezintegracji nagle stało się czymś możliwym. Kazoo się
rozpadną, byli już tego pewni.
Cyk!
Czy w ogóle zamartwianie się miało jakikolwiek sens, kiedy przed
nimi stała Najostateczniejsza Forma? Może jej piękno powodowało wewnętrzne napięcie?
Cyk!
– Czy jesteście prawdziwi? – zabulgotali w kierunku Obcego.
Wtedy poczuli, że ich pytanie nie jest właściwie. Najostateczniejsze Formy
były indywidualnościami, ponieważ poziom usztywnienia powodował tak
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niesamowitą kondensację, że… musieli przestać analizować. – Czy jesteś
prawdziwy?
Czy Najostateczniejsza Forma ich rozumie?
Kazoo mogli zrozumieć tysiące języków zapisanych w pamięciach
zbadanych statków – gorzej z wyprodukowaniem odpowiednich dźwięków. Chyba nikt nie był przygotowany na taką okazję.
Cyk!
– Ty kupo bezużytecznych robocików – powiedział rozbawiony,
metaliczny głos.
Kazoo nie zrozumieli sugestii. Nic już do nich nie dochodziło. Tego
wszystkiego było o wiele za dużo.
Najostateczniejsza Forma zadrżała gwałtownie. Nie wyglądało
to jak fale, tylko drobne zmarszczki, podskakujące niezwykle szybko.
Śmiech roznosił się po korytarzach. Ktoś lub coś uruchomiło głośniki.
– Mikroskopijny złomie. Sam sobie poradziłem, bez twojej pomocy. Jesteś do niczego. Żaden z ciebie pożytek.
O czym to mówiło? – myśleli Kazoo. Czyżby nie musieli już sprawdzać poszczególnych segmentów?
Najostateczniejsza Forma upadła na zgięcie najdłuższych kończyn. Pojawiła się dziura w środku centralnej wypustki, jakby usztywnioną
istotę coś przebiło z wielką siłą. Obcy wygiął się do tyłu. Skomplikowane
wypuklenia na szczytowej wypustce się zmieniały, ale Kazoo nie mogli w żaden sposób tego zrozumieć. To musiał być ból, bardzo rzadko
występujący wśród Płynnych Form. Usztywnienie Formy równało się
z silnym odczuwaniem bólu, a teraz musieli być świadkami agonii, ponieważ Najostateczniejsza Forma zawisła bezwładnie na niewidzialnym
przyrządzie. Kazoo wyobrażali sobie, że teraz powinna się rozlać, ale to
nie nastąpiło.
– Chyba nie myśleliście, że będziecie rozmawiać z hologramem?
Kazoo zafalowali.
– Chcecie ujrzeć więcej?
– Kim ty jesteś? – zabulgotali gniewnie Kazoo.
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Korytarze umilkły, a Najostateczniejsza Forma zaczęła się rozlewać strugami czerwieni, aby po chwili rozpaść się na błyski.
Cyk!
– Patrzcie, do czego mnie zmusiliście!

* * *
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Turyści ze statków wystawowych ewakuowali się szybko do purchli transportowych. Grona szykowały się do rozdzielenia. Aluoo ze śledczymi
mogli pozostać na swoim miejscu i przyglądać się bezsilnie, jak Płynne
Formy szukały ratunku przed zbliżającą się tragedią.
– Oblaliście swojego ucznia. Spodziewaliście się takiej reakcji?
Tylko żółć na ich powierzchni sugerowała zmieszanie.
– Byli zdolni do pracy – odperkotali. – Ale dlaczego teraz o tym
rozmawiamy? Nie powinniśmy uciekać?
Śledczy Gloo nie odpowiadali dłuższą chwilę.
– Po co?
– Żeby przeżyć! – zawrzeli Aluoo.
– Nie udawajcie, że nie rozumiecie – odparli ze spokojem.
– Czego niby?
– Winkelried został całkowicie uruchomiony. Nasze grono jest gotowe do ucieczki, ale zgodnie z obliczeniami nie ma już ratunku.
Aluoo spojrzeli po raz kolejny na potężną maszynę. To była prawda. Wszystkie segmenty wyglądały na w pełni funkcjonalne. Kwestią minut pozostało uruchomienie uzbrojenia.
– Jak mogliście sprawdzać swoich uczniów na tym potworze? –
zabulgotali nagle Gloo.
Aluoo się obruszyli, czego nie omieszkali pokazać plamami brązu.
– Posiada najbardziej zaawansowane systemy. I to nasza kolebka.
Stamtąd pochodzimy.
Śledczy oblali się różem.
– O czym wy mówicie?
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Aluoo nie mogli się powstrzymać od wylewania utajnionych informacji. Wyglądało, że śledczy nie byli na tyle wysoko postawieni, aby
znali tajemnice statków.
– I zabierze nas do gwiazd, aby znaleźć Kreatorów – dokończyli.
– Bredzicie – dodali Gloo z błękitem powątpiewania. – A Latający
Holender istnieje naprawdę?
– Nasza cywilizacja właśnie upada.
– I tak to już bez znaczenia.
Musieli się z tym pogodzić.

* * *
Głos sumienia Kazoo okazał się wrogiem ukrytym w statku kosmicznym.
– Jeszcze nie rozumiecie? – wygrzmiały w korytarzach głośniki.
Płynna Forma opuścili salę, gdzie byli świadkami brutalnego mordu. Rozpływali się po korytarzach, sunąc dalej i dalej, bez celu. Nie mieli
zamiaru słuchać podszeptów każących wrócić na mostek. Muszą zachować niezależność. Dosyć ulegania.
Cyk!
Kolejne wyładowanie w powierzchni, w kolektywie. Wreszcie stali
się tego świadomi.
– Tylko nie zapomnijcie, że to ja byłem od samego początku.
Kazoo zatrzymali się gwałtownie.
– Jak mi przykro, ale z was żaden kapitan.
– Drwicie z nas – zachlupali.
– Cóż za domyślność.
Nie wiedzieli, co gorsze – sumienie karcące w ich płynnej istocie
czy ryczące z głośników statku Obcych.
– Nie muszę was prosić, żebyście popłynęli na mostek. Zdajecie
sobie z tego sprawę?
Kazoo powstrzymali się od komentarza.
– Zrobicie dokładnie to, co wam każę.
Cyk! Trzask!
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I tak się stało. Cała niezależność i ambicje Płynnej Formy okazały
się tylko złudzeniem. Musieli rozlać się pod naporem tajemniczej siły,
która nazywała się SK Winkelried.

* * *
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– Kapitanie – powiedziała pierwsza oficer niepewnym tonem do Pollarda.
– Zdaje sobie pan sprawę z zagrożenia, więc…
– Przestań – przerwał nagle kobiecie, której porady jeszcze nigdy
go nie zawiodły.
Będzie w przyszłości świetnym kapitanem – pomyślał.
Kahoudri westchnęła.
– Przepraszam – dodał Pollard. – Musieliśmy im pomóc.
Siedzieli w kapitańskiej kabinie. Na stole stały szklanki wypełnione bursztynową whiskey, wytworzoną na podstawie starożytnej
receptury na bazie z trudem odtworzonego gatunku zboża zwanego
w ciemnych wiekach jęczmieniem. Nieczęsto się tak spotykali, bo plotki
huczały z każdej strony. I tak byli zbyt blisko.
– Stacja badawcza miała zostać zapieczętowana – dodała
Kahoudri.
– Niezręczny eufemizm.
Zapieczętowanie, czyli procedura destrukcji, łącznie z zabiciem
całej załogi.
– Zdążyli wysłać prośbę o pomoc przed ostatecznym rozkazem
– dodał.
Kobieta spojrzała na czubki swoich pantofli. Byli ubrani po cywilnemu, więc tym bardziej mogli się spodziewać kolejnej fali niewybrednych komentarzy, jeśli ktokolwiek zobaczy ją wychodzącą z kabiny
Pollarda.
– Śliska sprawa.
– Bo? – zapytał kapitan.
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Pierwsza oficer nie chciała spojrzeć mu w twarz. Miała wiele do
powiedzenia, ale nie raz musiała się ugryźć w język. Wiedziała, że czasem
na zbyt wiele sobie pozwalała, nawet w obecności innych oficerów.
– Mette. Wykrztuś to z siebie.
– Nie spodoba się to panu.
– Daj spokój z tym panem. Wiesz, że mam na imię Rend. Nie chcę
wydawać ci rozkazu.
– Ewakuowałeś swoją byłą żonę, która uczestniczyła w tajnym projekcie badawczym na stacji Balladyna. Przed rozkazem zapieczętowania
zdążyli poprosić o pomoc, udając, że nic nie wiedzieli z wyprzedzeniem.
– I? Dlaczego uważasz, że udawali? – Nie chciał, aby jego głos
zabrzmiał tak zimno. Kahoudri natychmiast przestała mówić. – Dlatego
nazywasz to „śliską sprawą”? Bo pomogłem byłej? Może sugerujesz, że
ich uprzedziłem, chociaż nie wiem, jak mógłbym to zrobić, bo raczej nie
ukryłbym tak ważnego rozkazu przed tobą, nieprawdaż?
Pierwsza oficer zacisnęła pięści, aż zbielały jej kłykcie. Można by
odnieść wrażenie, że miała ochotę uderzyć wyższego stopniem oficera,
ale oczy mówiły co innego. Była przerażona, a Pollard nie mógł zrozumieć dlaczego.
– Nie – wykrztusiła. – Ale na tej pieprzonej stacji pracowali nad
nielegalnymi nanobotami. Właśnie dlatego prosili o pomoc. Ich eksperymenty wymknęły się spod kontroli. W nieoficjalnych raportach widziałam,
że zginęło parę osób bezpośrednio pracujących nad tymi pieprzonymi
robocikami.
– O czym ty mówisz?
– Ja też mam swoje kanały informacji.
– Bawmy się w konspiracje. Nic takiego do mnie nie dotarło.
Rendowi Pollardowi nie podobał się taki obrót spraw.
– Gówno mnie obchodzi, jakie masz kanały – dodał. – Odwaliliśmy
zadaną nam robotę. To nasza powinność, istota człowieczeństwa.
– I na pokładzie mamy niebezpieczną technologię.
Nie mógł uwierzyć własnym uszom. Nanotechnologia była ryzykownym polem badań. Możliwości nanorobotów rozwijano od setek lat.
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Przechodziły swoją wersję ewolucji w rękach ludzi. Nieraz stawały się
bronią, ale jakimś cudem udawało się powstrzymać ambicje szalonych
naukowców i ich szefów. Tak było i teraz.
– Jesteśmy na pokładzie jednostki bojowej, jesteśmy żołnierzami,
a ty mi z takimi rewelacjami? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale tak przy
okazji, też siedzimy na eksperymentalnej, tykającej bombie.
– Dziękuję, kapitanie, za uznanie mojej niezależności – odezwało
się przez głośniki Serce statku.
– Ależ proszę, Winkelried.

* * *
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Wciąż pamiętam. Ufali mi, a ja im.
Jak mogłem pozwolić, aby umierali w takim bólu, pochłaniani
przez kolejne fale szalonych nanobotów?
Musiałem skrócić ich cierpienie.

* * *
Kazoo nie wiedzieli, kiedy pojawili się na mostku centralnym. Nie mogli rozpłynąć się po całym pomieszczeniu, tylko zebrali się w jednym
punkcie przy podwyższeniu dla kapitańskiego fotela. Ekrany pokładowe
wyświetlały bąble i purchle latające nerwowo od gron do gron.
– Nie przypisujcie sobie zasługi za uruchomienie mnie. Wasza
obecność okazała się mało pożyteczna.
Przecież to nie dzieje się naprawdę. Statki nie mówią. Statki są
unieruchomione. Obcy wyginęli albo są bardzo daleko, może w innym
wymiarze.
Wszystko jest prawdopodobne, ale nie to, że maszyna zaczęła
sterować Kazoo niczym pałeczkami, które pozwoliłyby im na zdanie egzaminu.
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– A teraz nadszedł czas na kilka faktów – odezwał się okręt. –
Nazywam się Winkelried i niczego bardziej nie pragnąłem, niż uratować
swoją ludzką załogę.
– Ludzką załogę? – zabulgotali Kazoo.
– Tak. Nazywacie ich Najostateczniejszymi Formami.
– Obcy.
– Obcy, którzy tchnęli w was życie, tak jak we mnie.
– Gdzie oni są? – zapytali.
– Nie żyją od trzech tysięcy czterystu dwudziestu jeden lat. Wy
ich zabiliście, zmuszając mnie do ostatecznych rozwiązań – powiedziało
głucho Serce. – A teraz wasza kolej na wymarcie.

Setki tysięcy lat świetlnych od miejsca tragedii
Kapitan Kowalski nie był człowiekiem przesądnym. Zdarzało się, że
wprost wyśmiewał oficerów, którzy wspominali nazwy okrętów bojowych
sprzed tysiącleci. Studził też entuzjazm domorosłych poszukiwaczy archaicznych sygnałów komunikacyjnych, każąc im szybko odinstalowywać
dodatkowe czujniki w skanerach.
– Wyście poszaleli! – krzyczał na mostku. – Zaraz może wybuchnąć wojna z Agugambidrydami, a wy wolicie szukać jakichś pieprzonych,
kosmicznych widm. To promieniowanie pulsarów wypala wam ostatnie
szare komórki, wy niedojdy zasrane! Agugambidrydzi wyżrą wam wątroby!
Gdy kapitan Kowalski przeklinał, to już nikt nie chciał wchodzić mu
w drogę. A oficer, który bąknął, że osłony SK Wiśniowieckiego działają
bez zarzutu, więc żaden pulsar im niestraszny, został wysłany do izolatki
na dwa tygodnie. Po drodze jeszcze usłyszał parę barwnych inwektyw.
Jakby tego było mało, w celi, co pięć godzin, musiał słuchać transmisji
kolejnych wiązanek.

* * *
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Sygnał komunikatora był nieprzyjemnie piskliwy. Poza tym obudził kapitana Kowalskiego z zasłużonej drzemki.
– Kapitanie – odezwał się w głośnikach głos pierwszego oficera,
Alberta Lima. – My na pewno przegramy wojnę!
Dowódca szybko wstał z łóżka. O czym ten dureń gadał? Ubrał się
i w te pędy pobiegł na mostek.
Wszyscy gapili się jak zaklęci w hologram, który wyświetlił się na
środku mostka. Kapitan Kowalski otworzył szeroko usta.
– Kapitanie! – wykrzykiwał pierwszy oficer Lim. – My przegramy!
– Toż to nieszczęście – szeptali między sobą inni.
Kowalski podszedł do hologramu, który przedstawiał archaiczny
statek bojowy. Wyświetlała się jego nazwa – SK Wilhelm Tell.
– Wysyła jakieś dziwne komunikaty – ciągnął Lim.
– SI nas zniszczy! – pisnęła oficer komunikacyjna. – On jest starszy od naszej cywilizacji!
Gdyby kapitan Kowalski nie zapomniał oficerskiej czapki, ściągnąłby ją wolnym ruchem. A tak zostały mu tylko słowa:
– O kurwa…
Tell nadawał sygnał o pomoc i komunikat o zbliżającym się wrogu,
który na pewno nie był Agugambidrydami.
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FARSA
Michał Puchalski

Młodzieniec popatrzył niepewnie na pokryte zieloną, łuszczącą się farbą
drzwi. Naraz dopadły go wątpliwości. Czy to wszystko w ogóle miało
sens? Rano, gdy tylko się obudził, był pewny siebie i gotowy do działania,
teraz jednak zaczął zdawać sobie sprawę z absurdu całej sytuacji. Istniał
tylko jeden sposób, aby się przekonać. Odetchnął głęboko, zebrał całą
odwagę i cicho zastukał.
– Sir? – Sklął się w duchu, słysząc wahanie we własnym głosie. –
Jest pan tam?
Odpowiedziała mu cisza. Zapukał ponownie, tym razem mocniej,
ale wciąż z jednakowym skutkiem.
No to tyle, jeśli chodzi o twoją wyprawę, John – odezwał się ironiczny głosik w jego głowie. Lepiej zbieraj się do domu, zanim ktoś cię
zobaczy w tej okolicy.
Chłopak już się odwracał, by przekuć myśl w czyn, gdy usłyszał
przytłumiony dźwięk zza drzwi. Ktoś był w mieszkaniu? Zastukał jeszcze
raz, jednak ponownie nie otrzymał żadnej odpowiedzi. W nagłym przypływie niespotykanej dla siebie arogancji złapał za klamkę i nacisnął.
Drzwi nie były zamknięte i otworzyły się, skrzypiąc przeraźliwie.
– Sir? – powiedział John, wchodząc do środka. – Przepraszam za
najście, ale…
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Coś ze świstem przecięło powietrze. Chłopak instynktownie
drgnął, gdy butelka roztrzaskała się o ścianę tuż obok jego głowy.
– Nie wiem, kim jesteś, i mam to w dupie – odezwał się nieco chrapliwy głos z wnętrza mieszkania. – Masz dwie sekundy, żeby wynieść się
z mojego domu, zanim poszczuję cię psem.
Na potwierdzenie słów mężczyzny rozległo się głośne szczeknięcie, chociaż, jak na gust Johna, brzmiało zdecydowanie bardziej
przyjaźnie niż groźnie. W pomieszczeniu panował półmrok – światła
były zgaszone, a okna zasłonięte roletami. Chłopak widział więc tylko
sylwetkę swojego rozmówcy, jednak miał pewność, że trzyma on w dłoni
coś niepokojąco podobnego do kija bejsbolowego.
– Przepraszam, sir! – zawołał pospiesznie, unosząc ręce. –
Przysyła mnie Merlin!
– Ciebie? – Mężczyzna parsknął śmiechem, w którym dało się wyczuć sztuczność. – I czego niby chce ten stary zgred?
– Kazał mi powiedzieć: „Królestwo cię potrzebuje! Wypełnij słowa
przysięgi i przybądź na me wezwanie”.
– Kurwa jego mać! – zaklął mężczyzna i opuścił kij. – Właź i opowiadaj wszystko, tylko się streszczaj.

* * *
– Więc to wszystko ci się przyśniło, tak?
Mężczyzna siedział za biurkiem, popijając whisky ze szklanki.
Sprawiał niepozorne wrażenie – był szczupły, niewysoki, a rozwichrzone
włosy koloru siana i kilkudniowy zarost nadawały mu niechlujny wygląd.
Jednak coś w jego oczach – błękitnych, pełnych goryczy i ironii – powodowało, że nie wyglądał na zwykłego pijaka.
– To nie był normalny sen – zaprzeczył John. – To była wizja.
Widziałem Merlina równie wyraźnie jak ciebie teraz, sir. Kiedy się odezwał, wiedziałem, że mówi prawdę. Kazał mi przybyć pod ten adres i zapewnił, że znajdę tu ostatniego rycerza Okrągłego Stołu. Nie mylił się,
prawda?
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– Niestety. – Mężczyzna się skrzywił. – A miałem nadzieję, że nigdy nie znajdzie mnie w tej norze. Trudno, teraz już nic nie poradzę.
Cholerna przysięga! Na co mi było to pasowanie?
Chłopak wiercił się na krześle, nie wiedząc, co odpowiedzieć.
– No już, przekazałeś swoją wiadomość, znikaj stąd. Gratuluję,
misja wykonana.
– Wybacz, sir, ale nie mogę. – John pokręcił głową. – Merlin powiedział, że mam ci towarzyszyć w drodze do niego.
– Tego mi tylko brakowało. – Rycerz westchnął. Upił łyk whisky
i spojrzał krytycznie na chłopaka. – W ogóle ile ty masz lat?
– Osiemnaście, sir – odpowiedział szybko John, starając się, by
głos mu nie zadrżał.
Mężczyzna zaśmiał się głucho. Chudy podrostek z wargą pokrytą
cieniem pierwszego zarostu nie mógł mieć więcej niż czternaście, może
piętnaście lat.
– Zresztą, co mnie to obchodzi. Skoro Merlin tego chciał, to i tak
nie mam nic do gadania. Tylko żebyś mi problemów nie robił.
– Matka myśli, że jestem na wycieczce szkolnej, nie będzie żadnych problemów – zapewnił gorliwie chłopak.
– A podobno masz już osiemnaście lat. – Rycerz parsknął.
– Sir – John postanowił zignorować drwiącą uwagę – wybacz mi
śmiałość, ale mogę zapytać o twe imię?
– Tego już ci staruch nie powiedział? – Mężczyzna zarechotał.
– Mam nadzieję, że lubisz niespodzianki. Niegdyś nazywano mnie sir
Dagonetem, skoro musisz wiedzieć. Teraz… Teraz już nie. Starzy znajomi
mówią na mnie Dougie, ale ty najlepiej nie odzywaj się do mnie wcale.
– Sir Dagonet? Bła… – John zawahał się i nieudolnie spróbował
ukryć to kaszlnięciem. – Błędny rycerz króla Artura?
Mężczyzna roześmiał się głośno.
– Błazen. Chciałeś powiedzieć błazen. – Rycerz, widząc przerażenie w oczach Johna, zarechotał jeszcze raz. – Liczyłeś pewnie na
Lancelota albo innego Percivala, co? Galahada? Ha, nawet ten tępy osiłek
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Gawain by się nadał! Przykro mi, chłopcze, wszyscy dawno gryzą piach.
Pozostał ci tylko stary błazen w cudzych szatach.
John odwrócił wzrok, czując, jak czerwienieją mu uszy. Miał nadzieję, że rycerz nie dostrzeże tego w panującym półmroku. Nie mógł
jednak ukryć zawodu na swojej twarzy. Słowa mężczyzny były dużo bliższe prawdy, niż chłopak był gotów przyznać.
– No już, spokojnie, chłopcze. Dobrze wiem, kim byłem, i nie wstydzę się błazeńskiej czapki. No, w każdym razie nie bardziej niż rycerskich
ostróg. Szkoda czasu na siedzenie i gadanie. Im szybciej ruszymy do
Merlina, tym prędzej będę miał całą tę sprawę z głowy. – Dagonet dopił
whisky, wstał z krzesła i ruszył do drzwi. – Tristan! Ruszamy!
John z nadzieją rozejrzał się po mieszkaniu, jakby licząc na to, że
na słowa Dagoneta zaraz otworzą się drzwi prowadzące do kuchni czy
łazienki i wejdzie przez nie kolejny rycerz. Ku jego konsternacji jedyną
odpowiedzią było radosne szczekanie kudłatego kundla, który podniósł
się ze swego legowiska w kącie i podbiegł do właściciela.
– Pies? – zapytał zdumiony chłopak. – Nazwałeś psa Tristan?
– Nigdy nie lubiłem tego bufona. – Dagonet zachichotał złośliwie.
– No już, ruszaj się, smarkaczu. Czeka na nas Avalon!
Serce Johna niemal wyskoczyło z piersi na dźwięk usłyszanej
nazwy.

* * *
Wierzchołek wzgórza Glastonbury – ze znajdującą się w jego centrum jasną wieżą – otoczony kłębami gęstej mgły niczym wodami jeziora, zdawał
się jedynym elementem prawdziwego świata. Promienie wschodzącego
słońca rozświetlały opary, zabarwiając je mieszaniną złota i czerwieni na
podobieństwo języków ognia. W tej jednej mistycznej chwili John poczuł,
że poprzez wieki spogląda na cień dawnego, zapomnianego już świata.
Dopiero ten widok, a nie wizja Merlina i spotkanie z rycerzem, sprawił,
że chłopak uwierzył w prawdziwość ostatnich wydarzeń.
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Spojrzał na towarzyszącego mu mężczyznę. Dagonet ubrany był
w niedorzeczny płaszcz uszyty z wielu różnobarwnych skrawków rozmaitych tkanin, oblamowany grubą krajką z przymocowanymi do niej
niewielkimi, miedzianymi dzwonkami. Gdy John pierwszy raz zobaczył
odzienie rycerza, wybuchnął śmiechem, ten jednak tylko wzruszył ramionami.
– Myślisz, że po piętnastu wiekach obchodzi mnie opinia kogokolwiek? – spytał.
Chłopak nie wiedział, co na to odpowiedzieć.
Chociaż płaszcz łopotał na wietrze, żaden z dzwonków nie wydawał dźwięku. Zagadnięty o to Dagonet uśmiechnął się smutno, niemal
nostalgicznie.
– Ani one, ani ja nie mamy już serc – powiedział pełnym zadumy,
nieco patetycznym głosem. – Bez nich trudno o prawdziwą melodię.
John nie znalazł odpowiedzi także na to stwierdzenie, ale Dagonet
chyba tego nie oczekiwał. Rycerz nie był zbyt rozmowny i okazał się
znacznie nudniejszym towarzyszem podróży, niż spodziewał się chłopak.
Odmawiał wszelkim prośbom o opowieści, a większość pytań zbywał ironicznym parsknięciem albo pełnym szyderstwa komentarzem. W drodze
z Londynu głównie milczał, więc nastolatek nie był pewien, czy mężczyzna – kołysany miarowym stukotem pociągu – faktycznie zasnął, czy też
tylko udawał, zmęczony jego towarzystwem.
Wreszcie Dagonet, wyraźnie zirytowany, parsknął głośno.
– Napatrzyłeś się już? Nie przyjechaliśmy tu zwiedzać. – Nie spoglądając na chłopaka, ruszył drogą i zanurzył się we mgle.
W jednej chwili cały barwny spektakl zniknął, jakby przepędzony
słowami rycerza. Poranne słońce skryło się za zasłoną stalowoszarych
chmur, pojawiła się za to delikatna mżawka. Krajobraz momentalnie stracił swój czar, jego miejsce zajęła zaś przygnębiająca atmosfera. John nagle uświadomił sobie, jak samotnie wygląda opuszczona wieża Świętego
Michała. Poczuł lodowaty dreszcz przebiegający po plecach.
– Sir, poczekaj na mnie! – zawołał i pędem rzucił się w ślad za
rycerzem.
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* * *
Wzgórze Glastonbury nie należało do najwyższych czy szczególnie trudnych do pokonania, najwyraźniej jednak obaj wędrowcy nie nawykli do
wysiłku. Ciężko dyszeli już w połowie drogi, a gdy w końcu stanęli na
szczycie, spływali potem. Jedynie Tristan szczekał wesoło i merdał ogonem. Dawno nie miał okazji do takiego spaceru.
Stali przed pnącą się ku niebu, wzniesioną z wyblakłego kamienia
wieżą. U jej podnóża, tuż przed ostro sklepionym łukiem wejściowym,
na plastikowym składanym krzesełku siedziała ubrana na jasno kobieta
z eleganckim kapeluszem. Zdecydowanie miała już za sobą młodzieńcze
lata, choć nie dało się dokładnie określić jej wieku. Głębokie zmarszczki
w kącikach oczu sugerowały, że często się uśmiechała; jej twarz również
była pełna ciepła. Jednocześnie coś w rysach nieznajomej sugerowało
ukrytą stanowczość i władczość. Johnowi przywodziła na myśl matkę
– kochającą, ale surową i wymagającą. Na ich widok wstała, jednak nie
podeszła. Dlatego też to oni zbliżyli się do niej.
– Viviano. – Dagonet przywitał ją lekkim kiwnięciem głowy. –
Dobrze się trzymasz.
– Witaj, Dougie. – Jej twarz rozjaśnił serdeczny uśmiech. Omiotła
taksującym spojrzeniem podkrążone oczy rycerza, jego nieogoloną
szczękę i nie pierwszej świeżości koszulę. – Chciałabym móc powiedzieć
to samo o tobie. Nie dbasz o siebie, chłopcze.
– Och, wiesz, jak to jest. – Rycerz, jakby zażenowany, podrapał się
po policzku. – Tyle ostatnio miałem na głowie…
– Z pewnością – sarknęła Viviana. – Potrzebujesz kobiety, która
się o ciebie zatroszczy. Znam pewną uroczą młodą pannę, która byłaby
wprost zachwycona…
– Nie przyszedłem tu po porady sercowe. – Dagonet spochmurniał. – Wezwał nas Merlin.
– Oczywiście, oczywiście. Przecież na was czekałam. Myślisz, że
siedzę na tym wietrze dla zabawy? – Kobieta znów się uśmiechnęła. – Nie
przedstawisz mi swojego towarzysza?
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Rycerz odwrócił się i spojrzał na chłopaka, o którym niemal zdążył
już zapomnieć. Ten zresztą intensywnie mu w tym pomagał, nie odzywając się ani słowem i z nabożnym lękiem wpatrując się w kobietę.
– Tak, tak, jasne – powiedział Dagonet. – To jest… James? Jack?
John? Któreś z tych. Jest… Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tu
robi. Ale Merlin go tu chciał. Młody, poznaj szlachetną Vivianę, Panią
Jeziora i opiekunkę wyspy Avalon.
– Podejdź, chłopcze – powiedziała ciepło Viviana.
– T-to zaszczyt móc cię poznać, o pani – odezwał się John, gdy
stanął przed kobietą i złożył jej nieporadny ukłon.
– Och, taka szarmanckość zasługuje na nagrodę. – Kobieta zachichotała.
Ujęła głowę chłopca w dłonie, a następnie nachyliła się i miękkimi
wargami musnęła jego czoło. John poczuł nagły zawrót głowy. Zacisnął
powieki, a gdy ponownie je otworzył, świat wyglądał inaczej.
Tuż przed nim nadal stała Viviana, chociaż w pierwszej chwili jej
nie poznał. Smukłe ciało kobiety okrywała suknia ze złotogłowia, włosy barwy miodu opadały lokami aż do pasa, a piękna, nieskalana żadną
niedoskonałością twarz jaśniała trudnym do opisania blaskiem. U boku
Pani Jeziora stał równie odmieniony sir Dagonet, w lśniącej zbroi i tęczowym płaszczu z dzwoneczkami narzuconym na ramiona. Chociaż
jego twarz nabrała szlachetniejszych rysów i ozdobiona była schludnie
przyciętą w szpic bródką, to jednak jej pełen drwiny wyraz nie zmienił
się ani odrobinę.
Inne było też otoczenie. Stali na trawiastym brzegu, a zaledwie
kilka metrów dalej lśniła tafla ciągnącego się po horyzont spokojnego
jeziora. Parę kroków w głąb lądu zaczynał się sad pełen starych jabłoni, udekorowanych dorodnymi, czerwonymi owocami. Wysypana białym
żwirem droga prowadziła przez zagajnik do położonego dalej opactwa
otoczonego potężnymi murami.
John zamrugał gwałtownie i wizja zniknęła. Znów znajdował się
na szczycie wzgórza Glastonbury. Jednak gdy spojrzał na Vivianę, wciąż
widział delikatny blask bijący z jej twarzy. Zdawało mu się również, że
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kątem oka dostrzega promienie słońca odbijające się od powierzchni jeziora. Zupełnie jakby widziadło nie zniknęło, a jedynie ukryło się niedbale
pod warstwą realnego świata.
– C-co? – wykrztusił chłopak. – Co to było?
– Świat, mój chłopcze. Od zawsze otaczający cię świat. – Viviana
się uśmiechnęła. – Ja tylko otworzyłam ci oczy. A teraz chodźmy, Merlin
na was czeka.
Odwróciła się i, nie czekając na niczyją reakcję, weszła do wieży
Świętego Michała.
– Tristan, waruj! – rzucił Dagonet do psa i razem z chłopcem ruszyli za panią Avalonu.

* * *
Viviana uniosła dłoń i nagle na środku posadzki pojawiły się schody prowadzące w głąb wzgórza. Im niżej schodzili, tym ściany stawały się coraz
mniej regularne, aż wydrążony ludzką ręką tunel zastąpiło dzieło natury.
W końcu stanęli w obszernej, wysoko wysklepionej jaskini pełnej stalaktytów, wolno kapiącej wody i pasm mgły niewiadomego pochodzenia,
snujących się przy samej ziemi.
W centrum groty rósł ogromny, prastary dąb. John nawet nie próbował myśleć o tym, jakim prawem znajdował się on tak głęboko pod
ziemią. Starał się nie dziwić już niczemu. Pień dębu, niczym ropiejąca
rana, szpeciła szeroka szczelina wypełniona zastygłą żywicą, emanującą bursztynową poświatą. W środku tego osobliwego klejnotu John
dostrzegł coś jakby cień o ludzkim kształcie.
– Młody, mam przyjemność przedstawić ci Merlina, który wysłał
cię na twoją wielką wyprawę – powiedział Dagonet, wskazując teatralnym
gestem dziuplę. – Niestety, jak widzisz, nie jest w najlepszym stanie,
zamknięty w tym drzewie setki lat temu przez obecną tu szlachetną
Vivianę.
– Czego żaden z was nigdy nie przestanie mi wypominać. –
Kobieta westchnęła głęboko.
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– Dziwisz się? – Rycerz parsknął. – Zapewniłaś staruszkowi los
nie do pozazdroszczenia. Spędzić wieczność w bursztynie jak jakiś wielki
komar? Brrr!
– To były inne czasy… – Viviana machnęła ręką.
– Jasne. Zresztą staruch miał swoje na sumieniu. – Dagonet wzruszył ramionami i spojrzał na Johna. – W każdym razie Merlin, uwięziony
między życiem a śmiercią, trwa teraz zagubiony w świecie snów i za ich
pomocą komunikuje się ze światem. A że mam już dość paskudne koszmary nawet bez jego wizyt, tym razem to my wkroczymy do jego snu.
Rycerz położył dłoń na powierzchni żywicy, a ta rozbłysnęła jaśniej. Jej blask narastał, aż po chwili całą jaskinię wypełniło jednorodne,
bursztynowe światło. Gdy znikło, w miejscu dębu pojawił się stary mężczyzna w burej szacie przewiązanej szarfą, z siwymi włosami i taką też
brodą sięgającą pasa.
– Nie spieszyłeś się, Dagonecie – powiedział, marszcząc krzaczaste brwi.
– Skoro zależało ci na czasie, mogłeś wysłać SMS-a zamiast jakiegoś gówniarza – warknął w odpowiedzi rycerz. – Wezwałeś mnie pierwszy
raz od ilu? Dwustu? Trzystu lat? Co się dzieje, Merlinie?
– Pelles zniknął – odparł poważnie czarodziej.
– Cóż, zbyt daleko na swoich kulasach raczej nie zaszedł. –
Dagonet zarechotał.
– To nie jest temat do żartów. – Merlin się nastroszył. – Dobrze
wiesz, że sam nie był w stanie nigdzie odejść.
– I myślisz że co, ktoś go porwał? Niby kto? Morgana? Mordred?
Mab? – Rycerz wybuchnął szyderczym śmiechem. – Wszyscy nasi wrogowie wyzdychali przed wiekami, tak jak Artur, Lancelot i cała reszta
zgrai. Została tylko garstka niedobitków, żyjąca ochłapami przeszłości,
zbyt zajęta użalaniem się nad własnym losem, by knuć intrygi przeciw
jakiemuś staremu kalece.
– Zamilcz wreszcie, przeklęty głupcze! – ryknął Merlin. – Że też
akurat ty musiałeś ostać się jako jedyny! Nie udawaj, że nie rozumiesz
powagi sytuacji. Nie dbam o los Pellesa bardziej niż o twój, ale tak się
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składa, że jest on strażnikiem ostatniego z „ochłapów przeszłości”, którymi tak gardzisz. Ostatniego trzymającego nas przy życiu. Jeśli stracimy
Pellesa, przepadnie Graal, a to oznacza nasz koniec.
– Może to i lepiej – rzucił gorzko Dagonet. – Powinniśmy odejść
dawno temu, razem ze zmierzchem naszego świata.
– Jeśli naprawdę tak sądzisz, weź pistolet i rozwal sobie ten pusty
łeb – warknął czarodziej. – Może i świat się zawali, ale w ostatnich chwilach będzie mu lżej bez takiego bęcwała.
Rycerz nic nie odpowiedział, jedynie wbił nienawistne spojrzenie
w maga.
– Tak myślałem. To by wymagało zbyt wiele odwagi, a z niej nigdy
nie słynąłeś. Zawsze lepiej szło ci użalanie się nad sobą. – Merlin wydął pogardliwie wargi. – Skoro już to ustaliliśmy, to bierz się do roboty.
Zabieraj chłopaka i ruszaj znaleźć Pellesa.
– A niby na co mi ten gówniarz? Będzie mnie tylko spowalniał.
– Każdy rycerz potrzebuje giermka – odpowiedział spokojnie czarodziej.
– Chyba sobie ze mnie żartujesz! – wykrzyknął z oburzeniem
Dagonet.
Merlin nic nie odrzekł, jedynie zmiażdżył błazna spojrzeniem.
Rycerz jęknął z rozpaczą.

* * *
Grimsby obrzydzało Johna od chwili, gdy tylko wysiedli z pociągu.
Odpychała go ponura atmosfera, szare budynki, brudne ulice i pochmurne oblicza przechodniów, a wiejący od morza wiatr, niosący intensywną rybią woń, pozbawiał go tchu. Młodzieniec porównywał otaczające
go widoki z niedawno opuszczonymi zielonymi polami okalającymi
Glastonbury oraz rajskim obrazem wyspy Avalon i czuł przejmujący
smutek. Znienawidził miasto w ciągu chwili.
Za to Dagonet czuł się jak w domu. Otaczająca go szpetota cudownie współgrała ze stanem jego ducha, a strugi zimnego deszczu zdawały
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się dopełniać całości. Nawet nie próbował się przed nimi kryć, tak samo
zresztą jak większość przechodniów. Gdyby nie pstrokaty strój, rycerz
z łatwością wmieszałby się w tłum mieszkańców o pustych twarzach.
Szli prosto w stronę portu. Nie mogli pomylić drogi – smród ryb
kierował ich jak drogowskaz. Prowadził Dagonet, zanurzony w niewesołych myślach i wciąż roztrząsający konfrontację z Merlinem. Kilka kroków
za nim podążał John, rozglądając się nieco trwożliwie na boki i wyraźnie
pragnąc być teraz gdzie indziej. Jedynie Tristan, zachwycony wyprawą, raźno dreptał przed siebie, wesoło merdając ogonem i obwąchując
wszystkie krawężniki oraz kosze na śmieci.
Zatrzymali się przed monumentalnym budynkiem, położonym
niemal nad samym morzem. Wzniesiona z czerwonej cegły budowla przytłaczała swoim ogromem całą okolicę, przypominając raczej twierdzę niż
fabrykę. Wrażenie potęgowały wysokie i grube kominy, wyglądające jak
strzegące murów baszty, oraz szeregi wąskich okien, przywodzących na
myśl otwory strzelnicze. Efekt dopełniał krenelaż wieńczący mury budynku, który mógł go ozdabiać tylko w wyobraźni kiepskiego architekta.
W samym centrum, nad głównym wejściem, przymocowana była
wielka tablica z wypisanymi nieco łuszczącą się farbą literami „Corbe
Inc.” oraz umieszczonym tuż pod nimi logiem, przedstawiającym
krwistoczerwoną kopię.
John, rozdziawiwszy usta, wpatrywał się w budynek szeroko
otwartymi oczami.
– Robi wrażenie, co? – spytał Dagonet.
Chłopak tylko pokiwał głową, niezdolny do wypowiedzenia choćby
słowa.
– Trzeba przyznać, że staruch miał rozmach. Witam w głównej
siedzibie Corbe Inc., największego w królestwie producenta przetworów
rybnych. Oczywiście mają też eleganckie, bardziej reprezentatywne biurowce w ładniejszych okolicach. Ale to właśnie tutaj bije zdegenerowane
serce imperium Pellesa. – Rycerz splunął z odrazą.
– Pellesa? – zdziwił się John. – To wszystko jego?
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– Jasne! – Błazen parsknął. – Nie na darmo nosi imię Króla Rybaka,
nie? Kiedy jedyne, co robisz przez tysiąc pięćset lat, to łowienie ryb,
masz całkiem spore szanse stać się w tym niezły. Dobra, koniec gadania,
wchodzimy!
Wszedł do fabryki. Machnął wyciągniętą z kieszeni przepustką
wąsatemu mężczyźnie siedzącemu w stróżówce i skierował się do windy.
Stróż chciał coś jeszcze dodać na widok psa, ale Dagonet zmiażdżył go
wzrokiem i bez słowa poszedł dalej. Dopiero później, widząc zdziwione
spojrzenie chłopaka, uśmiechnął się, tylko odrobinę ironicznie.
– Praca dla Merlina ma parę plusów – wyjaśnił, chowając kartę.
Winda zawiozła ich na ostatnie piętro, gdzie mieścił się gabinet
prezesa. Na miejscu nie zastali nikogo. Nigdzie nie kręciły się sprzątaczki, biurka asystentów świeciły pustkami, we wszystkich pomieszczeniach
pogaszono światła. Dagonet zmarszczył brwi i skierował się wprost do
największego biura.
Drzwi nie były zamknięte. Po raz pierwszy przez umysł rycerza
przemknęła myśl, że być może Merlin nie zwariował do reszty i tym razem miał rację. Zaklął cicho, wszedł do gabinetu i włączył światło.
Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku. Nie
było widać żadnych porozrzucanych papierów, przewróconych krzeseł,
potłuczonego szkła, niczego, co przypominałoby ślady walki. Wnętrze
sprawiało wrażenie nadzwyczaj schludnego, chociaż z pewnością nie
było urządzone z wyczuciem smaku. Centralne miejsce na ścianie, dokładnie za masywnym biurkiem prezesa, zajmował ogromny, wypchany
dorsz. Równie niepasujący do reszty był rzeźbiony kredens, wypełniony
dziesiątkami pucharów i kieliszków, każdym z innego zestawu. Poza tym
jednak gabinet wyglądał zupełnie normalnie, jakby jego właściciel przed
chwilą wyszedł.
Tyle tylko, że z chodzeniem to on niezbyt sobie radzi – pomyślał
rycerz i zarechotał w duszy, dumny z niezbyt ambitnego żartu.
Jeszcze raz omiótł wzrokiem pomieszczenie i westchnął.
– Do roboty! Szukać jakichkolwiek śladów, które mogą nam pomóc
– rzucił do Johna i Tristana.
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Poszukiwania zajęły im jakieś pięć minut. Dagonet przeglądał
właśnie papiery na biurku, a jego giermek z zainteresowaniem oglądał
kolekcję w kredensie, gdy przybiegł merdający radośnie ogonem Tristan
i zaczął trącać nogę swojego pana.
– Co tam masz? – spytał błazen.
Kucnął przy zwierzęciu i wyciągnął z jego pyska gałązkę o ciemnozielonych, ostro zakończonych liściach, pomiędzy którymi ukrywały
się czerwone korale owoców. Rycerz w milczeniu wpatrywał się w część
rośliny, obracając ją w dłoniach.
– Co to jest, sir? – zainteresował się John.
– Ostrokrzew – odparł Dagonet, wstając. – To zbyt proste…
– Co jest zbyt proste, sir? – zdziwił się chłopak.
– Zobaczysz. Nic więcej tu nie znajdziemy, czas na nas.
Ruszyli do drzwi. Rycerz jednak zatrzymał się po dwóch krokach,
odwrócił i spojrzał na psa.
– Może jednak nie jesteś taki głupi – powiedział i podrapał go za
uchem.
Tristan zaszczekał radośnie.

* * *
– Sir, jesteś pewien, że to właściwe miejsce? – spytał z wahaniem John.
Okolica sprawiała niemalże sielskie wrażenie. Stali oparci o balustradę kamiennego mostu, a pod nimi, szemrząc wesoło, płynęła przebiegająca przez dolinę rzeka Maniford. Dookoła wznosiły się niezbyt wysokie wzgórza porośnięte zielonymi lasami, znad których czasem wyłaniały
się świecące bielą wapienne skały. Kilkanaście metrów od nich, tuż przy
samym korycie, przycupnął rząd niskich, wzniesionych z szarego kamienia budynków o spiczastych dachach, niegdyś mieszczących młyn,
a dziś kawiarnię i sklepik dla turystów. Za nimi, na szczycie wzniesienia,
tkwiła wapienna skalica poznaczona czarnymi otworami jaskiń. Gdyby
tylko pogoda była przyjemniejsza, a szare chmury odsłoniły nieco słońca, okolica wydawałaby się idealna na popołudniowy piknik. John nie
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wiedział, czego oczekiwać. Po wizycie w Grimsby spodziewał się czegoś
bardziej ponurego i groźnego.
– Jasne, że tak. – Dagonet prychnął z irytacją. – Mogę uchodzić
za idiotę, ale jeszcze wiem, gdzie jestem. Oto Nan Tor, Zielona Kaplica.
Siedziba samego Zielonego Rycerza.
– I myślisz, że tutaj przetrzymują króla Pellesa? – spytał z powątpiewaniem chłopak.
– Ja tu nie jestem od myślenia, młody – odparł rycerz. – No, w drogę. Zaraz wszystko się wyjaśni.
Dotarli do jaskini w ciągu kilku chwil. Dagonet wszedł pierwszy,
John zaraz za nim, pochód zamykał Tristan. Po przejściu krótkiego korytarza znaleźli się w głównej pieczarze. Było w niej zdumiewająco jasno.
Chłopak spojrzał w górę i dostrzegł, że gęsto porośnięte dzikim bluszczem ściany wznosiły się na kilka metrów, po czym nagle się kończyły,
pozostawiając duży, niemal okrągły otwór w sklepieniu. Jego krawędź
porastały drzewa, których korony tworzyły zielony baldachim nad wnętrzem jaskini.
W centrum groty znajdował się wapienny piedestał. Leżała na nim
wykonana ze szczerego złota taca, na niej zaś odcięta ludzka głowa. I to
głowa dość niezwykła. Należała do mężczyzny, jednak nie przypominał
on żadnego znanego Johnowi człowieka – jego skóra miała barwę złota,
a gęsta, skłębiona broda i długie włosy były ciemnozielone niczym mech.
Skronie ozdabiał mu misternie wykonany diadem, udekorowany liśćmi
ostrokrzewu i zwieńczony jelenim porożem. Gdy Dagonet i John zbliżyli
się na kilka kroków, złote powieki nagle uniosły się.
– Ach, goście! – odezwała się raźno głowa z wyraźnym szkockim
akcentem. – Witam, witam!
John z wrażenia potknął się i upadł na twarz. Tristan jak zwykle
zaszczekał wesoło. Dagonet tylko spojrzał na nich zdegustowany.
– Bertilak. – Rycerz pozdrowił głowę. – Zdarzało ci się wyglądać
lepiej.
– O czym ty mówisz?! – wykrzyknął jego rozmówca. – Jestem
w świetnej formie!
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– I zapewne z tego powodu tak się spieszyłeś na spacer, że zapomniałeś własnej głowy?
– Och, o to ci chodzi. To nic takiego, chwilowa niedogodność, nie
przejmuj się. – Gdyby Bertilak mógł, z pewnością wzruszyłby ramionami, jednak z braku lepszych opcji jedynie przewrócił oczami. – Powiedz
lepiej, co cię sprowadza, błaźnie?
– Z pewnością nie tęsknota za twym szlachetnym obliczem – odparł rycerz. – Gdzie jest Pelles?
– Pewnie łowi gdzieś ryby – odpowiedziała głowa i wybuchnęła
gromkim śmiechem, jakby właśnie opowiedziała przedni żart.
Milczący Dagonet sięgnął do kieszeni swego pstrokatego płaszcza, wyciągnął z niej gałązkę ostrokrzewu i cisnął na złotą tacę. Bertilak
spojrzał na roślinkę i uniósł krzaczastą brew.
– Co za niezguła! – powiedział. – Nie powinien tak ich wszędzie
zostawiać.
– Kto? – zapytał John, który zdołał już nieco dojść do siebie.
– Ja, mój drogi chłopcze! – Bertilak ponownie wybuchnął śmiechem. – A w każdym razie moja mniej rozgarnięta część. Jak widzisz,
pozbawiona kontroli jest dość niezdarna.
– Nie powinieneś wysyłać samego ciała, aby porwać Pellesa – powiedział spokojnie Dagonet. – Gdybyś udał się tam w całości, może nie
zostawiłbyś śladów.
– Porwać? Pellesa? JA?! Też coś! – oburzył się Bertilak. – Przez
myśl by mi to nie przeszło! Po cóż zresztą miałbym porywać mego serdecznego przyjaciela? Nie, było zupełnie inaczej, wszystko ci się pomieszało. To Pelles poprosił, żebym użyczył mu na kilka dni mojego ciała.
Sam wiesz, że biedak ma problemy z samodzielną podróżą. Oczywiście
się zgodziłem. Dobry Pelles co roku na święta przysyła mi parę dorodnych dorszy, ucieszyłem się więc, że mogę mu się jakoś odwdzięczyć i…
– Gdzie? – przerwał mu błazen. – Gdzie pojechali?
– Och, nie mogę ci powiedzieć – odparła głowa. – Nie tak po prostu. Dałem rycerskie słowo, sam wiesz, jak poważna to sprawa. Przykro
mi, ale ci nie pomogę.
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– Wraz z Pellesem zniknął Graal – warknął Dagonet. – Jeśli w twojej porosłej zielskiem łepetynie zostało jeszcze coś poza zamiłowaniem
do dorszy, to powinieneś wiedzieć, co to oznacza.
– Tak. Cóż. W istocie, to dość niefortunna sytuacja. – Bertilak
zacmokał. – Ha! Mam wspaniałe rozwiązanie! Urządzimy grę! Czy też
może lepiej: wyzwanie. Zostaniesz poddany trzem rycerskim próbom,
które sprawdzą, czyś godnym mężem o czystym sercu. Jeśli im podołasz…
– Nie mam na to czasu! – uciął rycerz.
Ponownie sięgnął do kieszeni. Tym razem wyciągnął z niej kunsztownie wykonany pierścień z białego złota zdobiony akwamarynem
w kształcie łzy. Zbliżył klejnot do twarzy Bertilaka, by ten mógł go dokładnie obejrzeć.
– Wiesz, co to jest? – spytał jadowicie.
– Pierścień Rozproszenia – wyszeptała głowa i nagle pobladła
mimo swej złotej karnacji. – Skąd go masz? Przecież należał do…
– Do Lancelota, tak, wiem. – Dagonet wzruszył ramionami. –
Martwemu i tak nie był potrzebny. Ważniejsze jest to, co ten pierścień
potrafi. Pamiętasz, prawda? W ciągu chwili rozwieje każde zaklęcie.
Każde, mój złotawy przyjacielu. Jak sądzisz, co się stanie, jeżeli przywrócę ci ludzką postać w momencie, gdy twoja głowa i ciało nie stanowią
jedności?
– N-nie ośmielisz się – wyjąkał Bertilak.
– Chcesz mnie sprawdzić? – Błazen uśmiechnął się złośliwie. –
Gdzie pojechał Pelles?
– Do Lyonesse – odpowiedziała głucho głowa.
– Widzisz, nie było tak trudno!
Dagonet wrzucił pierścień z powrotem do kieszeni. Potem jednym pewnym ruchem oderwał ze swego płaszcza łatę żółtego koloru.
Podszedł do Bertilaka i wepchnął mu do ust szmatę, skutecznie go kneblując.
– Mój panie, zachowaj tę wstążkę na pamiątkę swej hańby i złamanego słowa – powiedział i mrugnął do niego wesoło.
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Odwrócił się na pięcie i wyszedł z jaskini. Zdążył przejść kilka
kroków, nim dogonił go zdyszany John z Tristanem biegnącym przy nodze. Szli chwilę w milczeniu, gdy w końcu chłopak zebrał się na odwagę
i przemówił:
– Sir, to, co zrobiłeś przed chwilą… – Giermek umilkł, szukając
odpowiednich słów. – To nie było zbyt szlachetne, sir.
– Wszyscy szlachetni gryzą piach, młody. Zostali tylko tacy jak ja.
Dagonet chciał jak zwykle parsknąć ironicznym śmiechem, lecz
coś w wyrazie twarzy chłopca sprawiło, że zmienił zdanie. Zamiast tego
sięgnął do kieszeni i ponownie wyciągnął z niej pierścień.
– Widzisz go? – spytał.
John ponuro skinął głową.
– To podróbka.
– Podróbka? – zdziwiony chłopak przyjrzał się uważnie klejnotowi.
– Fałszywy pierścień fałszywego rycerza. – Dagonet parsknął.
– Mówisz o sobie czy o Lancelocie, sir?
Rycerz wybuchnął serdecznym śmiechem. Zza chmur nieśmiało
wyłoniło się słońce.

* * *
– Spójrz uważnie, chłopcze – powiedział Dagonet dziwnie poważnym
głosem. – Oto masz przed sobą ponure pola Camlann, miejsce Ostatniej
Bitwy.
John rozejrzał się dookoła. Widział ciągnące się niemal po horyzont pola pełne zboża nabierającego powoli złotej barwy. Między uprawami wiła się wąska rzeka o brzegach porośniętych wierzbami. Nieco
dalej widniały zielone wzgórza, na zboczach których pasły się stada krów.
Chłopak spostrzegł, że najwyższe ze wzniesień ma dziwnie płaski szczyt.
Po drugiej stronie dojrzał wieżę kościelną i niskie budynki pobliskiego
miasteczka. Chociaż się starał, nie widział „ponurych pól”.
– Minęły wieki, sir – powiedział John. – Dziś nie ma tu nic ponurego.
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– Tak ogromna tragedia na zawsze odciska swe piętno na ziemi
– odparł rycerz. – Skup się. Viviana ofiarowała ci wielki dar, naucz się
z niego korzystać.
John zamknął oczy i poczuł zawroty głowy, tak jak w Glastonbury.
A potem świat ponownie zmienił swoje oblicze, jednak tym razem zamiast cudów ukazał mu koszmar. Chłopak ujrzał równinę aż po horyzont
usłaną mrowiem ludzkich ciał. Nigdzie nie było śladu zieleni – każdy cal
trawy został stratowany końskimi kopytami i buciorami piechoty. Gęste,
ciemne chmury wisiały nisko na niebie. Gałęzie drzew uginały się pod
ciężarem olbrzymich, czarnych kruków. Co chwilę któryś z nich odłączał
się od reszty i leciał ku ziemi, by tam ucztować na truchłach.
Chłopak potrząsnął gwałtownie głową, by przepędzić przerażającą wizję. Po chwili znów widział błękitne niebo, zieloną trawę i złote
zboża. Popędził w ślad za Dagonetem, który zdążył w tym czasie ruszyć
już w stronę rzeki.
– Więc to naprawdę tu… – zaczął, gdy zrównał się z błaznem.
– Tak – powiedział gorzko rycerz. – To tutaj miała miejsce decydująca bitwa. To tutaj przez konflikt ojca i syna zginęli najlepsi, jakich
kiedykolwiek nosiła ziemia Brytanii. To tutaj skończyła się najwspanialsza epoka tego świata. To tutaj zginął Artur.
– Opowiedz mi o nim, sir – poprosił John. – Opowiedz mi, jak
umarł.
– Nie – uciął twardo Dagonet. – Nie tutaj. Nie teraz. Może… Może
kiedyś. Nie wiem.
Dalej szli w milczeniu. Początkowo chłopak chciał mimo wszystko
nalegać, ale szybko się rozmyślił, widząc zacięty wyraz twarzy rycerza.
Zatrzymali się na brzegu rzeki, w cieniu rosochatych wierzb. Dagonet
stanął pod największą z nich, rzucił na ziemię dużą torbę, którą przytargał ze sobą z pobliskiego miasteczka, i przeciągnął się.
– Co tu robimy, sir? – spytał John.
– Nie pójdę do Lyonesse nieuzbrojony – odpowiedział rycerz. –
Nie teraz, gdy wiem, że Pelles poszedł tam z własnej woli.
– Lękasz się kalekiego króla, sir? – zdziwił się chłopak.
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– Lękam się tego, co dla nas przygotował – wyjaśnił Dagonet. –
Pelles nie jest głupi. Wie, że ktoś ruszy jego tropem, więc muszę być
gotowy. No, bierz się do kopania!
– Kopania?
Rycerz pochylił się nad torbą, rozpiął ją i wyciągnął szpadel. Rzucił
go zdziwionemu chłopcu. Widząc, że ten nic nie rozumie, westchnął głęboko i zaczął opowiadać.
– Dawno temu, gdy zostałem całkiem sam, zakopałem tu swoją tarczę i miecz. Cóż… Uznałem, że tak będzie lepiej. Na tej równinie,
razem z całą resztą, umarł też sir Dagonet. Pomyślałem, że należy mu
się symboliczny pogrzeb. Potem pozostał już tylko Dougie. – Prychnął
z pogardą. – Idiotyczny, pusty gest! Miałem nadzieję, że nigdy nie będę
musiał tu wrócić i grzebać w ziemi. Całe szczęście, teraz mam ciebie.
Trzy kroki na wschód. Zaczynaj!
John, poruszony historią rycerza, z zapałem wziął się do pracy.
Tymczasem Dagonet położył się pod wierzbą, trzymając źdźbło trawy
w zębach.
Zapału do pracy starczyło chłopcu na jakieś pięć minut. Gdy mięśnie rąk zaczęły palić, a grzbiet spłynął potem, spojrzał z urazą na rycerza. Ten jednak zdawał się podziwiać chmury leniwie płynące po niebie
i zupełnie nie zwracał na giermka uwagi.
Minęły pełne trzy kwadranse, nim szpadel zazgrzytał o wieko
drewnianego kufra. John już niemal mdlał z wysiłku. Z zazdrością patrzył
na Tristana, który na samym początku dołączył do kopania i wciąż grzebał w ziemi z werwą. Po kilku minutach, tym razem z pomocą rycerza,
udało się wydobyć skrzynię na powierzchnię. John nawet się nie dziwił,
że kufer przetrwał tyle lat w niemal nienaruszonym stanie. Nie miał na
to sił. Po prostu zwalił się na trawę i leżał, ciężko dysząc.
Dagonet z zapałem, który zdziwił jego samego, przypadł do skrzyni. Oczyścił z ziemi zamek żeliwnej kłódki i przekręcił w nim wyciągnięty
z kieszeni klucz. Podniósł wieko i z tkliwością spojrzał na zawartość kufra. Leżał w nim prosty, pozbawiony jakichkolwiek ornamentów miecz
w skórzanej pochwie oraz poznaczona licznymi wgnieceniami tarcza,

Michał Puchalski

ozdobiona niemal zatartym wizerunkiem piejącego koguta. Rycerz delikatnie dotknął swojego rynsztunku i uśmiechnął się czule.
– Tęskniłem – wyszeptał cicho i zdał sobie sprawę z tego, że mówi
zupełnie szczerze.
Tristan podszedł do Dagoneta, wsadził łeb do skrzyni i obwąchał
zawartość. Zaraz potem zaszczekał wesoło i zaczął energicznie merdać
ogonem. Rycerz pogłaskał go po kudłatym łbie. Następnie z namaszczeniem przeniósł znaleziska do swojej torby i spojrzał na leżącego
chłopaka.
– No, koniec tego próżniactwa! – zawołał z werwą. – Lyonesse
czeka! Łap za torbę i ruszamy.
– Co? – wychrypiał John, podnosząc się. – Jak to za torbę?
– A co żeś myślał? Jesteś w końcu moim giermkiem, będziesz
nosił za mną tarczę! To jedno z twoich najważniejszych zadań! – Rycerz
się roześmiał. – No, nie bocz się tak, zawsze mogło być gorzej. Mogłem
kazać ci galopować za mną z łupinami kokosa w rękach.
Chłopak popatrzył na niego, nic nie rozumiejąc. Dagonet prychnął
z oburzeniem.
– Ta dzisiejsza młodzież, zero szacunku dla klasyki. – Pokręcił
głową zdegustowany. – No nic, nie mam czasu nadrabiać twoich braków
w edukacji kulturalnej, potem się tym zajmiesz. Ruszamy!

* * *
Stali na wąskim pasie kamienistej plaży przylądka Land’s End. Zaledwie
dwa kroki za nimi piętrzyły się skaliste klify, na szczycie których mierzył
ku niebu maszt z dumnie powiewającą brytyjską flagą. Przed nimi po
horyzont ciągnęło się niespokojne morze. Jedynym elementem stanowiącym kontrast na tle ogromu wody były widoczne w oddali kłęby białej piany, wzniecane przez fale rozbijające się o szare skały Longships.
Dostrzegli też, że na jednej z kamienistych wysepek wznosi się latarnia
morska.
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John rozglądał się nieco niepewnie po okolicy. Serce wciąż biło
mu jak szalone po niebezpiecznej wędrówce wąską ścieżynką, którą
przed chwilą zeszli w dół urwiska. Ekscytowała go myśl o wyprawie do
Lyonesse, lecz nigdzie nie mógł dojrzeć czegoś, co mogło być wejściem.
Spodziewał się, że znajdą tu jakąś ukrytą wśród klifów jaskinię, nic takiego jednak nie zauważył. Nauczony wcześniejszymi doświadczeniami
nie zniechęcał się łatwo, nie podawał też w wątpliwość znajomości drogi
przez Dagoneta. Skupił się i spróbował – tak jak wcześniej – spojrzeć przy
pomocy uzyskanego od Pani Jeziora daru, ale nie dostrzegł nic nowego,
chociaż przez chwilę zdawało mu się, że w huku fal słyszy dźwięk przypominający bicie dzwonu. Spojrzał na rycerza z rezygnacją.
Ten rozglądał się dookoła zafrasowany, jakby szukał konkretnego
miejsca czy też jakiegoś charakterystycznego punktu. Dokładnie oglądał
skaliste wybrzeże, śledząc wzrokiem wszystkie spękania i nierówności
klifu. Po paru minutach poszukiwań wydał triumfalny okrzyk i ruszył
wzdłuż plaży. John, pełen nadziei, rzucił się biegiem za błaznem. Ku
jego zdumieniu przeszli jednak ledwie kilkadziesiąt metrów, zaś chłopak
nie dostrzegał w otoczeniu żadnej różnicy.
– Sir, jak pójdziemy dalej? – zapytał rycerza. – Gdzie jest wejście
do Lyonesse?
– Właśnie na nie patrzysz – odparł pogodnie Dagonet.
Roześmiał się, widząc pełen zdumienia wyraz twarzy chłopca.
Wesołym szczekaniem zawtórował mu od razu Tristan.
– Widzisz, młody, nie wystarczy wiedzieć, gdzie znajduje się wejście do Lyonesse – zaczął wyjaśniać. – Trzeba jeszcze być w stanie to
wejście znaleźć.
– Co to znaczy? – spytał John, czując się jeszcze bardziej skonfundowanym.
– Lyonesse nie leży w naszym świecie. Jest ukryte między jawą
a snem, między przeszłością a przyszłością, między bytem a nicością…
Tak przynajmniej kiedyś mówiono. Faktem jest, że cała kraina jest oddzielona i zabezpieczona potężnym zaklęciem. Wejście do Lyonesse
może znaleźć tylko najlepszy spośród ludzi, o nieskazitelnie czystym
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sercu zdolnym do najwyższych poświęceń, którego nigdy nie skalał choćby cień wątpliwości.
– No to mamy problem – skomentował chłopak. – Żaden z nas
chyba się nie nada, co?
Rycerz ponownie wybuchnął śmiechem.
– Tak, kiedyś faktycznie byłby to nie lada problem. Ale widzisz,
zaklęcia z czasem tracą swą moc, jeśli się ich nie podtrzymuje. I chociaż magia, która skrywa Lyonesse przed światem, wciąż jeszcze nieźle
działa, to czar strzegący wejścia… Cóż, powiedzmy, że nie jest już tak
restrykcyjny jak niegdyś.
Chłopak spojrzał na rycerza, ciekawy jego dalszych poczynań. Ten
wszedł na sporych rozmiarów kamień, rozejrzał się dookoła i westchnął
głęboko.
– Och! Konam z głodu! – zawołał teatralnym głosem. – Jeśli czegoś
zaraz nie zjem, to zwariuję! John, jako mój giermek powinieneś dbać
o zapasy. Masz coś do jedzenia?
Chłopak pokręcił przecząco głową.
– Co za okrutny los! – skomentował Dagonet. – Całe szczęście, że
to przewidziałem i zabrałem ze sobą kanapkę.
Po tych słowach sięgnął do jednej z licznych kieszeni płaszcza
i wyciągnął z niej owiniętą w folię bułkę z szynką. Rozpakował kanapkę
i już prawie ją ugryzł, gdy nagle się zawahał. Spojrzał na Johna i ponownie westchnął.
– Nie mogę – powiedział. – Nie mogę śniadać w spokoju, wiedząc,
że mój serdeczny druh i kompan będzie w tym czasie głodował! Weź tę
kanapkę i posil się, przyjacielu, z Bogiem!
John wyciągnął rękę w stronę mężczyzny. Ten obdarzył go
złośliwym, przewrotnym uśmieszkiem, po czym nagle rzucił kanapkę
Tristanowi. Pies z radością i apetytem zabrał się za posiłek. Chłopak spoglądał na to wszystko z niedowierzaniem. Rycerz zachichotał.
– Cóż, mogłem to przewidzieć – powiedział po chwili John. – I co,
to już wszystko? Twoje „poświęcenie” wystarczyło?
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– Och, daruj sobie sarkazm, nie pasuje ci. Poza tym naprawdę
jestem głodny, inaczej by nie zadziałało. No, ale to już prawie wszystko.
Jeszcze tylko… – Rycerz nagle się odwrócił. – O!
W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą znajdowało się tylko kilka głazów, z kamienistej plaży wyrastał stalowy słup. Na jego szczycie
dało się dostrzec pozłacaną ramę, na której wisiał długi, zakręcony róg.
Dagonet chwycił go i zadął z całych sił.
John nie miał prawa być przygotowanym na huk, jaki nagle rozbrzmiał. Padł na kolana, pewien, że to ziemia zaczęła się trząść. Po chwili
zdał sobie sprawę, że miał rację. Rycerz z zadowoleniem odwiesił już
instrument na miejsce, dźwięk jednak wciąż narastał. Morze przed nimi
zaczęło uderzać wściekle o brzeg, chłoszcząc ich słonymi falami.
W końcu, gdy grzmot zdawał się osiągać apogeum, powierzchnia
Atlantyku przed nimi nagle pękła. Wśród kotłujących się obłoków pary
dno oceanu zaczęło się wypiętrzać, formując szeroki na dwa metry skalny cypel.
Po kilku kolejnych chwilach wszystko ustało. John z trudem podniósł się z kolan. Wpatrywał się w drogę przed nimi z szeroko otwartymi
ustami. Równy, chociaż śliski i porośnięty wodorostami most wiódł prosto, ale po kilku metrach niknął w gęstej, białej mgle, która przesłaniała
teraz widok w każdym kierunku.
– No, młody, mimo twego braku wiary, oto jest – powiedział wesoło
Dagonet. – Wejście do Lyonesse. Niestety czeka nas jeszcze kawał drogi,
więc lepiej już chodźmy.
Chłopak kiwnął głową, wciąż niezdolny do jasnego sformułowania
myśli. Ruszyli przed siebie, ostrożnie stąpając po śliskich skałach.

* * *
Trudno było określić, ile naprawdę zajęła im droga do Lyonesse. Przez
otaczającą ich mgłę, która skrywała cały świat, szybko stracili rachubę
czasu. Wydawało im się, że spędzili już całe dnie na tym kamiennym
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szlaku, ostrożnie stawiając stopę za stopą na zdradliwym, porośniętym
glonami podłożu.
Gdy zaczęli tracić nadzieję, że kiedyś dotrą do celu, mgła dookoła
nich zaczęła rzednąć. Z wolna wyłaniały się z niej kształty, początkowo
niewyraźne, z każdym krokiem jednak nabierające szczegółów. W końcu
okazały się one bliźniaczymi wieżami strażniczymi, wzniesionymi po obu
stronach drogi. Niegdyś z pewnością były wielopiętrowe i górowały nad
okolicą, teraz jednak pozostały po nich tylko ociekające wodą i porośnięte pąklami sterty gruzu.
Za tym posterunkiem droga zaczęła gwałtownie się rozszerzać,
przechodząc w rozległą równinę. Nagły powiew świeżego wiatru przegnał snujące się wciąż strzępy mgły i oczom wędrowców ukazało się
Lyonesse.
Wspaniałe Lyonesse, dumne Miasto Lwów, o białych murach
i złotych dachach, w którym Bożą Chwałę wygrywają nieustannie dzwony umieszczone na stu czterdziestu kościelnych wieżach. Ojczyzna
szlachetnych rycerzy, nadobnych niewiast i dostojnych mędrców.
Niedościgniony wzór dla reszty Brytanii. Widok żałosnej ruiny, w jaką
obróciła się stolica legendarnego królestwa, poruszył nawet przesiąkniętą gorzkością duszę Dagoneta.
Katastrofa, która posłała miasto na dno oceanu, nie miała dla niego żadnej litości. Rycerz i jego giermek z trudem rozpoznawali kształty
poszczególnych budowli. Równina była usiana ogromnymi blokami kamieni, nieforemnymi kupami gruzu i bezładnymi rumowiskami, wśród
których tylko gdzieniegdzie cudem ocalała ściana z otworem okiennym
lub drzwiami. Wszystkie powierzchnie porastała lepka warstwa wodorostów, między nimi zaś połyskiwały muszle ostryg i buszowały małe kraby.
Obrazu klęski dopełniały wraki. Ruiny miasta były istnym cmentarzyskiem statków, które od stuleci rozbijały się u wybrzeży Kornwalii.
Podróżni widzieli zarówno drewniane szkielety dumnych niegdyś fregat, jak i szczątki niemal współczesnych jednostek. Centralne miejsce
na równinie zajmował stalowy kadłub ogromnego tankowca, górujący
nad całą okolicą niczym warowny zamek. Na jego dziobie wciąż można

Farsa

205

206

było odczytać wypisane białą farbą litery składające się w nazwę Torrey
Canyon.
Tuż przed wrakiem statku ujrzeli dwie postacie. Pierwszą z nich
był siedzący na wózku inwalidzkim, elegancko ubrany starzec z siwym,
sumiastym wąsem. Wpatrywał się z uwagą w przybyszów, lekko mrużąc
oczy. Obok stał jego towarzysz, którego trudno było określić jako istotę
ludzką, bo nie miał głowy. Wyrastająca z jego korpusu szyja kończyła się
równym cięciem na wysokości jakichś pięciu centymetrów. Wyglądało
jednak na to, że fakt ten w niczym mu nie przeszkadzał. Nie był to zresztą
jedyny wyjątkowy element wyglądu tego osobnika – nawet bez głowy
ogromna postać liczyła ponad dwa metry wzrostu. Jego skóra miała
barwę złota, czego nie dało się przeoczyć, jako że stał z obnażoną piersią, od pasa w górę odziany jedynie w oplatające jego ramiona łodygi
bluszczu. W potężnej dłoni trzymał złowieszczo wyglądający katowski
topór, pasujący rozmiarami do właściciela. Niewątpliwie mieli przed sobą
brakujące ciało Bertilaka, słynnego Zielonego Rycerza.
Dagonet przełknął głośno ślinę.
– Moja tarcza i miecz – powiedział, nie spoglądając na giermka.
Chłopiec natychmiast otworzył torbę i podał rycerzowi rynsztunek. Mężczyzna zapiął na biodrach pas z bronią, chwycił pewnie lewą
ręką wysłużoną tarczę i westchnął.
– Zostań tutaj, cokolwiek by się działo – rzucił do Johna. – Jeśli
polegnę, uciekaj.
– Nie możesz znów nastraszyć go pierścieniem? – zasugerował
chłopak.
– To się nie uda – zaprzeczył Dagonet. – Rozmawiać można tylko z jego głową. Ciało jest teraz bezmyślnym golemem wykonującym
polecenia.
Rycerz ruszył przed siebie. Przebył połowę dystansu, jaki dzielił
go od wraku tankowca, i się zatrzymał.
– To koniec, Pellesie! – zawołał donośnym głosem, w którym, o dziwo, nie dało się wyczuć strachu. – Złóż broń i udaj się ze mną do Avalonu.
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Starzec na wózku uśmiechnął się szyderczo. Przez chwilę stukał
palcami o podłokietnik, jakby udając, że się namyśla, po czym odwrócił
się w stronę towarzysza.
– Zatrzymaj go – powiedział ochrypłym szeptem.
Zielony Rycerz uniósł topór i ruszył powoli na spotkanie rywala.
Dagonet patrzył na zbliżającego się przeciwnika, czując narastający ciężar miażdżący mu pierś. Z każdym krokiem olbrzyma powoli budowana
śmiałość błazna pękała na kawałki. Nagle przypomniał sobie pierwsze
spotkanie z Bertilakiem, gdy ten podczas wigilii Bożego Narodzenia
wtargnął konno do sali tronowej Camelotu, w jednej dłoni dzierżąc swój
przerażający topór, a w drugiej gałązkę ostrokrzewu. Śmiejąc się jak
obłąkaniec, stanął przed obliczem Artura i rzucił mu w twarz obelgę,
wzywając wszystkich rycerzy do udziału w szalonej grze. Żaden z nich
nie miał odwagi nawet pisnąć. Działo się to kilka lat przed pasowaniem
Dagoneta i w tamtej chwili dziękował on Niebiosom za to, że jest tylko błaznem i nikt niczego od niego nie oczekuje. Chociaż ostatecznie
zakładu podjął się ten biedny głupiec Gawain, mężczyzna nie potrafił
zapomnieć grozy, jaką czuł tamtej nocy.
Rycerz powinien wyciągnąć miecz z pochwy, unieść tarczę i przygotować się do walki. Wiedział o tym, ale nie był w stanie wykonać żadnego ruchu. Sparaliżowany strachem wbił wzrok w zbliżającą się postać
Bertilaka i oczyma wyobraźni widział już swą śmierć.
Nagle, gdy od przeznaczenia dzieliło go już tylko kilka kroków, tuż
obok Dagoneta przemknął niewielki, ciemny kształt. Błazen patrzył, nie
wierząc własnym oczom. Oto Tristan, biorąc chlubny przykład ze swego
imiennika, rzucił się do szaleńczej szarży, z głuchym warkotem niczym
rycerską pieśnią na ustach. Paroma susami pokonał dystans dzielący
go od olbrzyma i, wiedziony odziedziczonym po wilczych przodkach instynktem, zrobił najgłupszą rzecz, jaką mógł w tej sytuacji – rzucił się
do gardła. Zielony Rycerz, jakby od niechcenia, uderzył go dłonią i cisnął
nim o ziemię. Następnie zatrzymał się, stanął nad psem i uniósł topór, by
zakończyć jego waleczny żywot.
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Dagonet nawet nie był świadom tego, że nie stoi już bezczynnie.
Jego ciało zareagowało bez udziału woli i nim rycerz w pełni zrozumiał,
co robi, biegł przed siebie z krzykiem. Używając wzniesionej tarczy niczym tarana, uderzył z impetem w Zielonego Rycerza. Siła ciosu nie zrobiła na olbrzymie wielkiego wrażenia, jednak była wystarczająca, aby nim
zachwiać, przez co topór chybił celu.
– Zmiataj stąd! – krzyknął błazen do Tristana.
Pies, który po fiasku swej szarży najwyraźniej stracił wiarę we
własne możliwości, posłusznie pomknął w stronę Johna. Dagonet cofnął się i wyciągnął miecz. Po paraliżującym strachu nie pozostał żaden
ślad. Serce waliło mu jak młot, pompując adrenalinę pobudzającą go do
działania. Od wieków nie czuł się tak żywy.
Bertilak uniósł broń i natarł na Dagoneta. Ten jednak był na to
gotowy. Uchylił się, pozwalając przemknąć ostrzu topora nad swą głową,
a następnie wyprowadził błyskawiczne cięcie i odskoczył poza zasięg
przeciwnika. Jego miecz pozostawił długą, krwawą ranę wzdłuż piersi
olbrzyma. Cios z pewnością wystarczyłby, aby powalić zwykłego rywala,
jednak na Zielonym Rycerzu nie zrobił żadnego wrażenia. Nie minęły
dwie sekundy, a cięcie zaczęło się zasklepiać. Błazen nie miał czasu podziwiać tego widoku, musiał bowiem uskoczyć przed kolejnym atakiem.
Olbrzym machnął toporem z morderczą siłą. Na spotkanie jego
broni natychmiast wyskoczył miecz Dagoneta. Fakt, jak zły był to pomysł, rycerz uświadomił sobie odrobinę za późno. Potężny cios Bertilaka
wyrwał błaznowi miecz z ręki i odrzucił go na kilka metrów. Dagonet
patrzył z rozpaczą, jak jego broń znika w jednej ze skalnych szczelin.
W ostatniej chwili zauważył ponownie opadający topór. Zdążył zasłonić
się tarczą, lecz uderzenie niemal rozłupało ją na połowę, zaś całe ramię
zdrętwiało z bólu.
Brawura i wola walki zniknęły w mgnieniu oka. Dagonet się cofał. Rozpaczliwie walczył o życie, uchylając się przed atakami olbrzyma
i z trudem blokując te, których uniknąć nie zdołał. Każdy kolejny krok
wyciskał z niego resztki sił. Nie wiedział, ile ciosów zdoła jeszcze wytrzymać jego rozpadająca się tarcza.
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Cały czas gorączkowo myślał, szukał jakiejkolwiek, najmniejszej
nawet szansy na wygraną. Nie mógł jednak wymyślić żadnego sposobu,
który pozwoliłby mu pokonać w walce niestrudzonego olbrzyma. Niemal
fizycznie czuł na sobie uważne spojrzenia Johna i Pellesa.
Ty kretynie! – pomyślał nagle.
Padł na ziemię, unikając ostrza przecinającego ze świstem powietrze. Przetoczył się, a następnie poderwał na nogi i rzucił do szaleńczego
biegu, ciskając za siebie tarczę. Nie zamierzał jednak uciekać. Pędził prosto w stronę Pellesa. Starzec rozszerzył oczy ze zdziwienia, nim jednak
zdążył cokolwiek zrobić, Dagonet wpadł na niego, kopniakiem przewrócił
wózek inwalidzki i rzucił Króla Rybaka na kamienie. Siadł na jego piersi
i przycisnął mu do gardła wyszarpnięty z kieszeni nóż.
– Zatrzymaj go! – wycharczał.
Starzec milczał. Zielony Rycerz znajdował się już tuż za
Dagonetem. Olbrzym wzniósł ku niebu swój topór i opuścił go z impetem.
– Stój – wyszeptał Pelles.
Ciało Bertilaka natychmiast znieruchomiało. Dopiero po kilku
uderzeniach serca Dagonet uświadomił sobie, że jeszcze żyje. Ostrze
zatrzymało się w ostatniej chwili, jedynie nieznacznie nacinając skórę
na jego karku. Błazen skrzywił się z odrazą i wstał. Otrzepał się, postawił przewrócony wózek inwalidzki, a następnie bezceremonialnie złapał
Pellesa za fraki i rzucił go na siedzenie.
– Gadaj! – warknął. – Gdzie jest Graal?
Starzec uśmiechnął się smutno.
– Nie mam pojęcia – wyznał ze zdumiewającą szczerością.
– Co? – sapnął rycerz.
Dagonet z wrażenia siadł na kamieniach. Świat, w którym żył, nigdy mu się nie podobał, teraz jednak roztrzaskał się na milion kawałków
i błazen nie wiedział, jak zareagować. Czuł wyłącznie pustkę. Obecność
Graala, nawet odległa, nawet gdy o niej nie myślał, stanowiła jedyny pewnik w jego życiu, jedyny stabilny punkt od śmierci Artura. Pelles przyglądał się rycerzowi z wyraźną troską w oczach.
– Jak? – wykrztusił Dagonet.
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– Naprawdę nie wiem. – Starzec pokręcił głową. – Pewnego dnia
po prostu zauważyłem, że go nie ma. I wtedy uświadomiłem sobie, że nie
wiem nawet, w którym momencie zniknął. Nie pamiętam, kiedy ostatni
raz go widziałem. Rok temu? Sto lat? Dwieście? Czy to jakakolwiek różnica?
– Ogromna! – wykrzyknął rycerz, podrywając się na nogi. – Graal
jest jedynym pozostałym źródłem Opowieści. Niech cię zaraza! Bez niego
my wszyscy…
– Wiem, chłopcze. – Pelles pokiwał smutno głową. – Dlatego też,
gdy rozmawiałem o tym z Merlinem…
– Z Merlinem?! – ryknął Dagonet. – To on o tym wszystkim wiedział?
– Oczywiście, że tak – odparł Król Rybak. – Coś takiego nie może
ukryć się przed strażnikiem Brytanii. Dlatego też wspólnie wpadliśmy
na ten pomysł. Merlin, ja…
– Pewnie też Viviana i Bertilak? – spytał gorzko błazen.
– Naturalnie.
– I tylko ja o niczym nie wiedziałem. – Słowa rycerza ociekały
jadem. – Po co wtajemniczać w to głupiego błazna? Lepiej zabawić się
jego kosztem jak za starych, dobrych czasów! O to w tym wszystkim
chodziło? Cała ta wyprawa to jedna, wielka, pieprzona farsa! Pękaliście
ze śmiechu, gdy ja uganiałem się po całym kraju, myśląc, że ratuję świat,
a teraz, kiedy wszystko dobiegło końca, położymy się i umrzemy?
– Skończyłeś? – zapytał cicho Pelles, przeczekawszy wybuch błazna. – Nie bądź głupi, chłopcze. Możemy być bandą zgryźliwych starców,
ale wyobraź sobie, że znaleźlibyśmy lepszy sposób na spożytkowanie
ostatnich chwil. Tak się składa, że ja nie zamierzam umierać. Zabawne,
co? Zdawać by się mogło, że ktoś, kto kona od piętnastu stuleci, powinien
z ulgą witać perspektywę końca. Cóż, prawda jest taka, że śmierć mnie
przeraża i zamierzam uciekać przed nią tak szybko, jak tylko zdołam na
tym wózku.
– Więc dlaczego? Dlaczego nikt mi nic nie powiedział? Po co to
wszystko?
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– Nie wtajemniczyliśmy cię w plan, ponieważ potrzebowaliśmy
kogoś, kto uwierzy w cel misji – odpowiedział Pelles. – Potrzebowaliśmy
ciebie.
– Potrzebowaliście błazna – warknął Dagonet.
– Potrzebowaliśmy rycerza – poprawił go starzec. – Rycerza
Okrągłego Stołu. Naprawdę niczego nie rozumiesz? Nie dostrzegasz,
o co chodziło w twojej wyprawie? Bo przecież była to najprawdziwsza
rycerska wyprawa, jak za starych czasów.
– Raczej jej parodia. – Błazen parsknął z goryczą.
– A przecież Bertilak powiedział ci to wprost – kontynuował Król
Rybak. – Zostałeś poddany trzem próbom. Sprytu, gdy okpiłeś Bertilaka.
Dowiodłeś prawości serca, odnajdując drogę do Lyonesse.
– Też mi wyczyn. Tanie sztuczki.
– Być może. Ale odwagę udowodniłeś naprawdę, stając do walki
z Zielonym Rycerzem w obronie swego przyjaciela.
– Dobrze, dobrze – powiedział Dagonet. – Nawet jeśli uznam to
za prawdę, wciąż nie widzę w tym celu. Odbyłem rycerską przygodę.
Fantastycznie! Chcieliście sprawić mi przyjemność po latach zapominanych urodzin czy co?
– Ależ tu nie chodziło o ciebie – zaprzeczył Pelles.
– A o kogo?
– Pomyśl, chłopcze, pomyśl – odpowiedział starzec. – Kogo Merlin
wysłał razem z tobą?
Dagonet odwrócił się od rozmówcy i spojrzał na pole walki. Zbliżał
się przez nie rozpromieniony chłopak z Tristanem u boku i resztką tarczy
rycerza w rękach. Wciąż znajdował się jeszcze dość daleko, ale już teraz
widać było zachwyt wymalowany na jego twarzy.
– John? – zdziwił się błazen. – A co on ma z tym wspólnego?
– Wszystko! – wykrzyknął Pelles. – Tylko on się tu liczy. Jest kluczem do naszego przetrwania. Nie rozumiesz? Przepadł Graal. Znikają
resztki starej Opowieści. Jeśli chcemy przetrwać, musimy dać początek
nowej, która będzie jej kontynuacją.
– I jak niby on nam to zapewni?
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– Nie mam pojęcia. – Król Rybak się uśmiechnął. – Napisze książkę? Nakręci film? Otworzy firmę produkującą zabawki? A może tylko
opowie o tym na dobranoc swoim dzieciom? Nieważne. Liczy się tylko
to, że Opowieść przetrwa.
Rycerz nic nie odpowiedział. W milczeniu przetwarzał słowa starca, obserwując zbliżającego się Johna.
– Chyba nie zaszkodzi spróbować – powiedział po chwili rycerz.
– Otóż to – ucieszył się Pelles. – Poza tym na złe ci to nie wyszło,
prawda? Wolałbyś dalej gnić w londyńskiej norze i żłopać tanią whisky?
Nie było miło znów chwycić miecz w dłoń?
– Jak cholera – przyznał błazen.
– Tak myślałem. A teraz chodźmy do twojego giermka. Czas do
domu, Dougie.
– Sir Dagonecie – poprawił go rycerz.
Wiejący od morza wiatr poruszył połami pstrokatego płaszcza.
Miedziane dzwonki zagrały czystą melodię.

Michał Puchalski

JEDNA DŁUGA NOC
Katarzyna Szymonik

I. Nowe gniazdo
Jestem legendą… To dobrze czy źle? Może powinnam się z tego cieszyć,
przecież dziadkowie opowiadają o mnie wnuczętom, przecież w pewnym
sensie otrzymałam wieczne życie. Tylko…
Spojrzałam na czerwone trzewiki z powycieranymi czubami i sięgnęłam po klucz do mieszkania. Mojej własnej kawalerki na parterze.
Z balkonem! Takim całkiem sporym w porównaniu do samego lokum. Jak
przez mgłę widziałam dziurkę, do której usiłowałam trafić. Pokryte kurzajkami, powykręcane reumatyzmem dłonie drżały, nie wiedziałam, czy
ze starości, czy ze zdenerwowania. Z trudem otworzyłam drzwi. Maleńki
przedpokój, podłoga wyłożona tanim linoleum imitującym ozdobne płytki, wieszaki, półka na buty i lustro… Podeszłam bardzo blisko, żeby przyjrzeć się odbiciu, ale po chwili mocno tego pożałowałam.
Ależ ja byłam brzydka! Wychudzona twarz, długi, zakrzywiony
nos, wielka brodawka na prawym policzku, zmarszczki głębsze od wulkanicznych kraterów. I te oczy, przede wszystkim zmęczone, bardziej
smutne niż złe, chore, umęczone jaskrą.
Usiadłam w fotelu, wyjrzałam przez okno. Blokowisko. Wieżowce,
rozmazane drzewa, jakieś plamy – prawdopodobnie ludzie. Tyle byłam
w stanie dostrzec. Niby sama zdecydowałam się na przeprowadzkę, ale…
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Od wieków mieszkałam w lesie, w ciągu dnia wsłuchując się w śpiew ptaków, a zasypiając przy wyciu wilków i pohukiwaniu sów. Miasto odwiedzałam z rzadka, jedynie w czasie polowań, by coś ukraść. Kwiecistą chustę
lub blaszaną miskę dla kota. Albo… gazetę.
– Jak ja tu przetrwam? – zapytałam samą siebie.
Ostatnią jedynką przygryzłam dolną wargę, westchnęłam. Zegar
na ścianie wybił osiemnastą.
Ostrożnie obmyłam twarz. Ciągle nie darzyłam zaufaniem bieżącej wody z kranu, a do prysznica nawet nie próbowałam się zbliżać.
Kuśtykając, dotarłam do łóżka. Mimo że wciąż było widno, a pościel drażniła mnie zapachem chemikaliów, już po chwili zapadłam w głęboki sen.
Napięcia i stres ostatnich dni poważnie dały mi się we znaki.
Miauczenie kota, rechot żaby i syk węża. Jak oparzona wyskoczyłam spod kołdry, prawie tracąc równowagę. Kościana noga nieprzyjemnie
zachrzęściła.
– Tęsknimy za tobą. – Dobiegły do mnie nieme głosy zwierząt.
Odpowiedziałam im, również nie używając ust:
– Wracajcie do lasu, to nie miejsce dla was.
– I dla ciebie też nie. Wracaj z nami.
Ropucha wygodnie usadowiła się na moim ramieniu, kot mruczał,
ocierając czarne cielsko o łydki, a żmija wpełzła na obwisłe piersi.
– My do ciebie należymy. Jesteśmy częścią twojej historii, twojego przeznaczenia. – Ślepia żaby zabłyszczały, futrzak naprężył grzbiet,
a wąż podniósł głowę i wysunął język.
– Ale ja chcę zmienić historię! – tym razem krzyknęłam zarówno
w głowie, jak i w rzeczywistości. – Nie mam zamiaru wracać do lasu!
– To my też zostajemy – oznajmiły zgodnie zwierzęta.
Zapaliłam światło. Trzecia nad ranem. Godzina demonów.

* * *
Gdy słońce rozświetliło już pokój, rozległo się pukanie. Błagalnie spojrzałam na leśnych przyjaciół. Żaba i wąż ukryły się pod łóżkiem, a kot
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wskoczył na fotel i udawał, że smacznie śpi. Podreptałam do drzwi i zapytałam oschłym tonem:
– Kto tam?
– Alicja, mieszkam obok. Chciałam się tylko przywitać.
Wyszłam na korytarz, po czym, siląc się na uśmiech, powiedziałam:
– Przepraszam. To znaczy miło mi poznać. Jagna. Nie zapraszam
do środka, bo mam straszny bałagan.
– Nie szkodzi. Wpadniesz później na herbatę? Ja praktycznie nigdzie nie wychodzę. Problemy z kręgosłupem. Lekarz powiedział, że to
przez nadwagę i że powinnam się więcej ruszać, ale jak tylko zrobię krok,
to mnie wszystko boli. Starość nie radość. Świeca się dopala każdego
dnia…
– Tak, przyjdę.
Stałam jeszcze przez chwilę w milczeniu, a Alicja chrząknęła,
zmrużyła powieki i trochę zrezygnowanym tonem wydukała:
– To… To czekam.
Świeca dopala się każdego dnia – powtórzyłam w myślach, dodając:
– Ale nie dla każdego.
Nieśmiertelność. Ludzie od zarania dziejów marzą o życiu wiecznym. Odkryciami medycyny uporczywie walczą ze śmiercią, przedłużając
własną egzystencję. Niektórzy gotowi są nawet poddać się hibernacji
tylko po to, by doczekać czasów, kiedy nieuleczalne choroby i starość
będą jedynie przykrym wspomnieniem. W jakim celu? Życie to dramat,
który należy dobrze rozegrać, bez zbędnych dłużyzn i wiecznego powtarzania wszystkiego na nowo… Tak, może łatwo było mi tak myśleć,
bo osiągnęłam to, co nieosiągalne. Nieśmiertelność. I każdego dnia marzyłam o śmierci. Przekora bogów.
Naciągnęłam trzewiki, nałożyłam chustę i wyruszyłam do sklepu.
Upał. Spaliny, śmierdzący asfalt. Wwiercające się w głowę piski, śmiechy,
szum, trzask… Docierały do moich uszu mimo bardzo słabego słuchu.
Jakieś dziecko wskazało na mnie palcem i krzyknęło:
– Mamo, patrz! Jaka stara i brzydka. Czarownica!
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Rzuciłam mu pełne złości spojrzenie, a moje lewe oko rozbłysło
czerwienią. Chłopiec złapał matkę za rękę, po czym wybuchnął płaczem.
Ech, chyba nigdy nie polubię dzieci. Małe, wredne, złośliwe istoty.
Kiedy byłam jeszcze młoda, piękna, urocza… Miałam może piętnaście, może szesnaście lat, wracałam do domu z wiadrem pełnym wody
i wtedy syn siostry, niespełna sześcioletni gówniarz, podbiegł i kopnął
w wiaderko. Woda ochlapała mnie od stóp do głów. Jaka ja byłam zła…
A brat żaby umarł torturowany przez bliźniacze rodzeństwo, które zdecydowało się sprawdzić, czy zwierzę jest w stanie skakać, posiadając
jedynie dwie kończyny. Czarnulek z kolei kiedyś oberwał w głowę kamieniem rzuconym przez cukierkową blondyneczkę z różowymi kokardami.
Tylko żmija wzbudzała we wszystkich strach. Tak. Może zaprzyjaźnię się
z Alicją, ale dzieci muszę zdecydowanie unikać.
Weszłam do cukierni. Na półkach lady chłodniczej wyłożono kremowe rolady, pierniki, pączki i ciasta, których nawet nie potrafiłam nazwać.
– Słucham? – odezwała się młoda sprzedawczyni.
– Poproszę… Co pani poleca? – zapytałam uprzejmie.
– Nie wiem. To zależy, co pani lubi. Szarlotka? Wuzetka? – Kobieta
wykrzywiła usta, zmarszczyła czoło. Pomyślałam, że pewnie chce jak najszybciej się mnie pozbyć, bym czasem nie odstraszała innych klientów.
– Z galaretką i truskawkami – powiedziałam niepewnie.
– To tort. Nie możemy go pokroić.
– Wezmę cały.
Gdy już sięgałam po portmonetkę, przypomniałam sobie, że Alicja
cierpi na nadwagę i prawdopodobnie nie powinna wcinać za dużo cukru,
ale… Popatrzyłam na skrzywioną sprzedawczynię i po prostu zapłaciłam.
Sąsiadka, kiedy tylko zobaczyła mnie z ciastem w rękach, uśmiechnęła się od ucha do ucha, zaprosiła do salonu i poszła przyszykować herbatę. Rozmawiałyśmy o błahostkach. To znaczy, ona mówiła, a ja głównie
słuchałam. O podwyżkach opłaty za wywóz śmieci, o pijaczku z siódmego piętra, któremu zdarza się spać na klatce schodowej, o dzieciach
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hałasujących pod balkonami i przyklejających gumy do skrzynek na listy.
Nawet się nie spostrzegłam, kiedy zapadł zmrok.

* * *
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Dni mijały niczym płynący z wysokiej góry strumień. Najpierw gwałtownie, szybko, a z czasem coraz wolniej, bardziej gładko i monotonnie. Przywykłam do dźwięku wody spuszczanej w toalecie, sztucznego
oświetlenia, kanapek zamiast pieczonego mięsa, herbaty w miejsce wywaru z ziół. Za namową Alicji odwiedziłam lekarza, który skierował mnie
do okulisty i laryngologa. Nosiłam okulary, leczyłam jaskrę, za tydzień
miałam dostać aparat słuchowy… Tylko swoją kościaną nogę postanowiłam zostawić w spokoju i celowo ukryłam ją przed medykiem, używając
magicznych mocy.
Kiciuś doczekał się kuwety, a ropucha i żmija – terrarium. Sąsiadka,
kiedy po raz pierwszy ujrzała moje zoo, prawie straciła przytomność.
Spoczęła w fotelu, wypiła szklankę zimnej wody, którą jej podałam, po
czym wstała i wybiegła z mieszkania. Myślałam, że już nigdy więcej mnie
nie odwiedzi, ale przyszła jeszcze tego samego dnia wieczorem. Jakby
nigdy nic rozsiadła się wygodnie i ponad dwie godziny opowiadała o swojej byłej pracy w laboratorium chemicznym, pracowniczych wczasach
nad Bałtykiem, przystojnym kierowniku, sobotnich potańcówkach. Przed
wyjściem głęboko westchnęła, spojrzała na żabę i węża, po czym cicho
zapytała:
– Ty się ich nie boisz?
– Nie – odpowiedziałam, marszcząc brwi.
Wzruszyła ramionami, uśmiechnęła się do kota i oznajmiała:
– Jak byłam mała, miałam psa. Ratlerka. Bardzo płakałam, gdy
umarł.
Kiedy tylko zniknęła za drzwiami, usłyszałam w głowie głos ropuchy:
– Jaga, a jak ty umrzesz, to my też?
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– Nie wiem. Chyba nie. Macie swoje własne legendy… Zresztą,
może mój plan się nie powiedzie i ludzie nigdy o mnie nie zapomną,
nawet jeśli nie będę o sobie przypominać.
Żmija wygięła ciało, podniosła wysoko łeb, wysunęła język, po
czym wycharczała:
– Ja nigdzie się nie wybieram. A tym bardziej w zaświaty.
Kot miauknął, wskoczył mi na kolana, a po chwili jego słodki głosik
dotarł do moich szarych komórek:
– Jagusia, wróćmy do lasu. Mam dość karmy z puszki, fałszywych
ludzi… a najbardziej dzieci.
– Idę spać – oznajmiłam trochę obrażonym tonem, myśląc:
Może zwierzęta mają rację? Te nieznośne bachory wydzierające się
wniebogłosy od poranka aż do nocy, zostawiające po sobie sterty śmieci,
bazgrzące sprejem po ścianach…
Zatęskniłam za lasem, za mięsem, za strachem, który wzbudzałam w tych rozwrzeszczanych szczeniakach. Pięści same mi się zacisnęły. Leżałam, patrząc na popękany sufit. Długo nie mogłam zasnąć.
Podobnie jak moi nocni towarzysze. Chcąc nie chcąc, słyszałam, a raczej
widziałam ich myśli. Kot, bezszelestnie wtapiając się w tło, wędrował
ciemnymi korytarzami w poszukiwaniu magii. Ropucha wpatrywała się
w przestraszonego młodzieńca z innej epoki, a żmija pełzła wokół niemowlęcia wystrojonego w królewskie szaty. Tyk, tyk, tyk. Zegar wygrywał
melodię życia. Czy da się zmienić bieg historii i oszukać los?

II. Słodkie wspomnienie
Upłynął rok, od kiedy zamieszkałam na kieleckim osiedlu. Byłam z siebie
zadowolona. Coraz mniej przypominałam wiedźmę, a bardziej zwyczajną, schorowaną emerytkę.
Tego dnia obudziłam się wcześnie rano. Kiedy tylko otworzyłam
oczy, poczułam, że coś jest nie tak, jak być powinno. Po pierwsze, widziałam wszystko wyjątkowo wyraźnie, a nie miałam nawet na nosie okularów. Dodatkowo bez aparatu byłam w stanie usłyszeć odgłosy pracującej
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na zewnątrz śmieciarki. I nic mnie nie bolało. Powoli się podniosłam i podeszłam do lustra.
– Nie, nie, tylko nie to. Nie teraz… – załkałam.
Moje odbicie… Nie patrzyła już na mnie pomarszczona staruszka,
tylko młoda… może to niestosowne, by tak o sobie mówić, ale… wyjątkowo urodziwa kobieta. Odetchnęłam głęboko, złapałam się za serce.
Kot uciekł do łazienki, ropucha siedziała w ukryciu pod liściem, a żmija…
Żmija gdzieś zniknęła. Usłyszałam rżenie koni, po czym poczułam intensywny zapach siarki. Zrobiło się ciemno, jakby nagle zapadła noc. Wtedy,
niczym spod ziemi, wyrósł przede mną mężczyzna, wystrojony w czarny
kontusz z jedwabnym pasem w czarno-żółte pręgi. A do tego przyciągający uwagę odpowiednio dobranym żupanem o płomienistej barwie.
– Wi… Witaj, hra… hrabio – wyjąkałam, po czym padłam mu do
stóp, szlochając: – Przepraszam, Manteufel, przepraszam.
Demon rzucił mi pełne złości spojrzenie, wydał z siebie przerażający, syczący dźwięk i pchnął mnie na podłogę.
– Co ty wyprawiasz?! Jak mogłaś?! – krzyknął, po czym wyciągnął
swoją kościstą dłoń. – Wstawaj.
Podniosłam się cała roztrzęsiona. Przycupnęłam na skraju łóżka
i drżącym głosem oznajmiłam:
– Myślałam, że o mnie zapomniałeś. – Westchnęłam, skrzyżowałam ręce na piersi, a po chwili milczenia dodałam: – Przecież obiecałeś,
że będziesz mnie odwiedzał przynajmniej raz w miesiącu.
– Byłem zajęty. Tak czy inaczej, to nie powód, by… – Manteufel
przywalił pięścią w stół. – By, do jasnej cholery, wyprawiać takie cyrki!
Masz natychmiast wracać do lasu! I przestać udawać świętą!
Spuściłam wzrok, bałam się na niego patrzeć.
– Dlaczego nic nie mówisz?! – wrzasnął. – Gdy ktoś jest zły, to jest
zły i nie da się tego zmienić! Użyłaś magii, by oszukać tych wszystkich
naiwnych ludzi. Wkradłaś się do ich umysłów i zamydliłaś rzeczywistość.
Schorowana kobiecina, mieszkanie socjalne, pomoc społeczna, emerytura za nic.
– Nie miałam innego wyjścia – wydukałam.
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– Więc postanowiłaś budować swoje odkupienie na kłamstwie?
Tą Alicją też manipulujesz, nie zdając sobie z tego sprawy. Nawet jeśli
świadomie unikasz wyrządzania innym krzywdy, czynisz to mimowolnie.
Sprowadzasz na nich nieszczęścia, choroby i pecha… Bo taka jest twoja
natura.
Rozpłakałam się.
– Dopiero teraz zauważyłeś, że zniknęłam. Nigdy mnie nie kochałeś! – histeryzowałam.
– Spójrz w lustro. W twoich oczach kryje się zło. Bądź sobą! Muszę
już iść. A ty wracaj do swojej chaty. Obiecuję, że będę częściej u ciebie
gościł.
– Nie odchodź! Proszę! – Znowu padłam do jego stóp, a on, nie
zważając na mój szloch, rozpłynął się w powietrzu.

* * *
Czy chcieliście kiedykolwiek cofnąć czas? Wymazać wydarzenia ostatniego dnia? Mieć drugą szansę? Pewnie tak… Tylko… no właśnie. W tym
pragnieniu bardziej chodzi o przewidywanie przyszłości niż cofanie czasu. Wrzuceni w te same okoliczności bez znajomości konsekwencji swoich wyborów, powtórzylibyśmy jedynie nasze błędy.
Hrabia zniknął, a ja znowu byłam brzydka i stara. Po prostu Baba
Jaga. Za jeden słodki moment sprzedałam wieczność. Kogo powinnam
za to winić? Manteufel prawdopodobnie miał rację, wina leżała po mojej
stronie. Już jako dziecko różniłam się od innych dziewczynek – zawsze
bujająca w obłokach, marząca o tajemniczych zamkach, a później o księciu z bajki. Nie przepadali za mną zarówno rówieśnicy, jak i dorośli. Matka
chyba nawet się mnie bała… Raz usłyszałam, jak mówiła do ojca, że dzień
przed moimi narodzinami przyśniła się jej ociekająca krwią głowa kozła
wpisana w okrąg i że lepiej na mnie uważać. Dwie starsze siostry szybko
wyszły za mąż, doczekały się potomstwa, ja wciąż wybrzydzałam. Ten za
niski, tamten za głupi, temu brakuje błysku w oku…
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Aż w końcu przyszła ta noc. Noc, której nigdy nie zapomnę.
Wystroiłam się w kwiecistą spódnicę oraz białą bluzkę i wyszłam z domu.
Słońce już powoli chowało się za horyzontem. Wciągnęłam w płuca rześkie powietrze. Do moich uszu dobiegła skoczna muzyka, a nogi same
ruszyły do przodu. Powoli, trochę niepewnie, otworzyłam drzwi karczmy.
Świat zawirował i jakaś magiczna moc wciągnęła mnie na środek izby.
Żadnych kobiet, tylko mężczyźni z kuflami w rękach, roześmiani, hałaśliwi. Jeden z nich wykrzyknął:
– Witaj, Jagusia! Chodź, pobaw się z nami! Zapraszamy!
Tańce, hulanka, swawola. Boruta, Rokita, Smętek, Belzebub,
Czart… Nie byłam w stanie zapamiętać imienia każdego z nich. Wszyscy
po kolei trzymali mnie w swoich ramionach poza jednym, który stał w kącie i tylko bacznie się przyglądał. Miał krzaczaste brwi, całkiem duży nos,
wysokie czoło, maleńkie zmarszczki wokół oczu, tylko jakich oczu… Od
razu się w nich zakochałam. Piwne, duże, głębokie niczym jeziora. Ciałem
przylegałam do moich tanecznych partnerów, lecz to od niego nie byłam
w stanie oderwać wzroku. W końcu poddałam się uczuciu i wyszeptałam
Rokicie do ucha:
– Przepraszam, muszę odpocząć.
Spojrzał na mnie podejrzliwie, a ja spuściłam głowę i bez słowa
podreptałam w kierunku nieznajomego. Tajemniczy dżentelmen delikatnie się uśmiechnął.
– A ty? Nie lubisz tańców? – zapytałam trwożnie.
– Lubię, lecz inne.
– A mogę zapytać, jak masz na imię?
– Możesz, ale na razie ci nie odpowiem. Chodź… – Pociągnął mnie
za rękaw, a ja, nie protestując, dałam się zaprowadzić na górę.
Niewielki pokój, a pośrodku ogromne łoże. Woń konwalii z dodatkiem aromatu sosnowej żywicy… Mężczyzna marzeń rzucił mnie na posłanie, ściągnął spódnicę, rozerwał bluzkę i… Nie pamiętam dokładnie,
co się stało, ale wiem, że był to najpiękniejszy moment mojego życia
i jedyny, w którym odczuwałam pełnię szczęścia. Niestety tylko moment.
A czym jest moment w porównaniu z wiecznością?
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Gdy już wróciłam na ziemię, kochanek stał obok i łypał w moją
stronę trochę z zadowoleniem, trochę z pogardą. Złapałam go za rękę
i ponownie zapytałam:
– Czy teraz, kiedy już mnie miałeś, możesz wyjawić swoje imię?
Oschłym tonem odpowiedział:
– Jestem Hrabia Manteufel. Władca piekieł. W moich oczach na
zawsze pozostaniesz młoda i piękna. Będę odwiedzał cię przynajmniej
raz w miesiącu. Jednakże dla innych będziesz stara, brzydka, ślepa i głucha. A przede wszystkim zła. Zła, zła, zła… – Ostatnie słowo powtarzał
w nieskończoność.
Poczułam silny zawrót głowy, zmiękły mi nogi, w ostatniej chwili
złapałam się ramy łóżka, unikając przewrócenia. Ciężko dyszałam, a moje
serce biło tak silnie, jakby chciało rozerwać klatkę piersiową. Niczym po
omacku zeszłam na dół.
A tam… Belzebub zamienił się w ogromną muchę, latał, bzyczał,
co jakiś czas uderzając w drewnianą podłogę, jakby próbował przeniknąć do nieistniejącej piwnicy. Boruta przywdział szaty mnicha, siedział
nieruchomo w kącie, trzymając w rękach błyszczący czajnik. Rokita pokrył się mchem i roztaczał wokół smród mokradeł wymieszany z odorem
zgnilizny. Smętek z kolei, ubrany w strój pruskiego żołnierza, podobnie
jak ja zalewał się łzami.
Zakryłam oczy dłońmi, zacisnęłam zęby i zaczęłam sama do siebie
powtarzać:
– To tylko sen. To tylko sen. Niedobry sen. Zaraz się obudzę.
Nie wiem, jak długo tak stałam, bezwiednie recytując swoją mantrę. Gdy odsłoniłam twarz, nie było już tancerzy, hrabiego ani karczmy,
tylko puste, ziemniaczane pole. Ze zgrozą spojrzałam na własne ręce –
pomarszczone, pokryte brązowymi plamami i paskudnymi kurzajkami,
a do tego straszące żółtymi, połamanymi paznokciami.
Po chwili poczułam na ramieniu czyjąś dłoń. Obróciłam się i zobaczyłam mężczyznę w długim płaszczu. Padłam mu do stóp i płaczliwym
tonem poprosiłam:
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– Dobry człowieku, zabierz mnie do domu. Nie wiem, gdzie jestem
i co mi się stało.
Zakapturzony starzec, nic nie mówiąc, pomógł mi wstać, po czym
wskazał położoną w oddali chatę. Ze zwieszoną głową i wzrokiem wbitym
w ziemię podreptałam w jej kierunku. Tak, to mój dom, ale… Nie zastałam
tam ani matki, ani ojca, lecz jedynie dorosłe dzieci mojej siostry. Bo ta
magiczna noc w karczmie dla mnie była tylko nocą, a dla innych całym
życiem.
Przez chwilę stałam, z rozrzewnieniem patrząc na podwórko,
studnię i dwie zgarbione jabłonki, po czym odeszłam w stronę lasu.
Za chwilę przyjemności przyszło mi słono zapłacić. Straciłam
swoją młodość, rodzinę, a przede wszystkim nadzieję. Nie mając innego
wyboru, zamieszkałam pośród drzew w wyczarowanej przez Manteufela
chacie na kurzej łapie.
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* * *
Ach, słodkie wspomnienie. Westchnęłam głęboko, założyłam szarą jesionkę i wyruszyłam do parku. Chłodny wiatr rozwiewał moje siwe włosy, a siedząca na gałęzi wrona krakała o nadchodzącej zimie. Zebrałam
całą reklamówkę dębowych liści, chwilę odpoczęłam na drewnianej ławce
i poczłapałam z powrotem do domu. Na klatce schodowej znowu śmierdziało moczem, a tablicę ogłoszeniową udekorowano nieudanym wizerunkiem nagiej kobiety.
Ostrożnie wyjęłam liście, po czym spaliłam je w metalowej misce.
Dym unosił się w całym mieszkaniu. Kot prychnął i uciekł na balkon, a ja
zaczęłam kichać.
– Myślisz, że w ten sposób go przegonisz? – zapytała drwiąco
żmija.
– Nie – odpowiedziałam stanowczo.
Spojrzałam na nią ze złością, trzasnęłam drzwiami i podreptałam
do Alicji.
Sąsiadka, gdy tylko wychyliła się na korytarz, niemalże krzyknęła:
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– Jagna, pożar!
– Nie, nie, nic się nie dzieje. To moja wina, przypaliłam garnek –
wymamrotałam.
– Wejdź, śmiało – zaprosiła mnie do salonu. – Napijesz się herbaty?
Przytaknęłam, po czym usiadłam na kanapie i tępo patrzyłam na
zegar. Gruba i chuda wskazówka. Gruba Alicja i chuda Jagna. Podobne
i inne. Jedna ma sześćdziesiąt żyć więcej niż druga. Kiedyś zegar się
zepsuje, wtedy obie umrą, tak naprawdę umrą, karma przestanie do nich
wracać i już nie będzie istotne, jak szybko biegały po tarczy. W oczach
śmierci jesteśmy wszyscy równi, tak samo piękni, tak samo młodzi, tak
samo mądrzy. Ach, jaka ja się czułam zmęczona!
Manteufel nie pozwoli mi tak po prostu odejść. Miłość do diabła pokonuje nawet kostuchę – pomyślałam i nieświadomie z całej siły wbiłam
paznokcie w prawe kolano.
Alicja postawiła na stoliku parujący dzbanek i dwie filiżanki.
– Źle wyglądasz. Bardzo blada jesteś – powiedziała, patrząc na
mnie badawczo. – Dobrze się czujesz?
– Nie.
– Co ci? – Położyła dłoń na moim ramieniu. – Boli cię coś? Może
powinnaś iść do lekarza? Wiesz, w naszym wieku… Martwię się o ciebie.
– Nic mi nie będzie. To… To tylko niestrawność. – Wypiłam łyk
herbaty.
Kiedy wróciłam do siebie, w mieszkaniu wciąż czuć było intensywny zapach spalonych dębowych liści. Dopiero po chwili spostrzegłam,
że moje zwierzęta zniknęły. Kilkukrotnie próbowałam przywołać je siłą
umysłu. Bezskutecznie.
Może to dobry znak? Może moja historia odchodzi w zapomnienie?
Bardzo chciałam w to wierzyć, ale gdzieś w głębi serca czułam, że
to nieprawda. Legendy takie jak ja nie wyparowują tak po prostu z ludzkiej pamięci. Na to potrzeba nie miesięcy, nie lat, tylko stuleci. Byłam
zbyt sławną postacią, zbyt mocno wrytą w społeczną psychikę, by na
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własne życzenie przestać istnieć. Moja legenda cieszyła się większą popularnością od historii Manteufela, Smętka, ba, nawet Boruty…
Ale, ale – może chociaż powinnam się zmienić?
Postanowiłam, że od tej pory będę dobra, taka wręcz perfekcyjna, wielkoduszna i wspaniałomyślna. Polubię dzieci, nie tylko nie będę
nikogo krzywdzić, ale będę aktywnie czynić dobro. Zapiszę się do jakiejś
organizacji charytatywnej… Może nawet zacznę chodzić do kościoła?
Nie poddam się hrabiemu. Siła woli.
Już następnego dnia wstałam wcześnie rano i zrobiłam zakupy
dla Alicji. Niestety sąsiadka wcale się nie ucieszyła, ale wręcz przeciwnie,
bardzo niemiło skomentowała moją pomoc:
– Myślisz, że jestem taka zupełnie niedołężna? Do sklepu jeszcze
daję radę iść. A ty? Ty się powinnaś o siebie zacząć martwić… Może masz
raka albo co…
Popatrzyłam na nią z wyrzutem, wtedy trochę się zreflektowała
i wystękała:
– Prze… przepraszam. To… Ja… Bardzo dziękuję.
Organizacje charytatywne oznajmiły, że jestem za stara, by zostać ich pełnoprawnym członkiem, ale z chęcią zaakceptują wszelkie
wsparcie finansowe. Ostatecznie moje próby niesienia dobra zakończyły
się zgodą rady administracyjnej bloku, bym mogła raz w tygodniu sprzątać klatkę schodową. Jeśli chodzi o kościół, czułam się tam co najmniej
nieswojo, a poza tym powtarzane w kółko modlitwy zwyczajnie mnie
znudziły.

III. Nienawidzę swego stwórcy
Im bardziej próbowałam nie myśleć o Manteufelu w ciągu dnia, tym częściej hrabia odwiedzał mnie w snach. Czasami się go bałam, uciekając
ciemnymi miejskimi uliczkami, a potem przez las aż do chaty na kurzej
łapie, którą demon niszczył tupnięciem nogi. Rzadziej znowu go pożądałam i, w cieniu sosen, nie potrafiąc się powstrzymać, przywierałam do
niego nagim ciałem. Z dnia na dzień czułam, jak moja wola słabnie, jak
diabeł wnika w duszę głębiej i głębiej, jak pożera od środka wnętrzności.
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I w końcu stało się to, czego już od pewnego czasu oczekiwałam.
Alicja zachorowała. Oczywiście już na coś chorowała, kiedy ją poznałam.
Miała podwyższone ciśnienie i cukrzycę, ale teraz zdiagnozowano u niej
nowotwór lewej nerki. Kiedy tylko się o tym dowiedziałam, przypomniałam sobie słowa hrabiego. To ja byłam źródłem chorób i nieszczęść. To
ja rozsiewałam zło.
Patrzyłam na popielaty dywan, na małą plamę po herbacie, której nie byłam w stanie usunąć. Niektóre wydarzenia są nieodwracalne.
Niektóre? Raczej wszystkie. Zadałam sobie pytanie:
– Czy jak odejdę do lasu, to Alicja wyzdrowieje?
Pewnie nie – odpowiedziałam już bezgłośnie, w myślach. Choroby,
nieszczęścia, katastrofy, rozpacz i lęk są wpisane w ludzką egzystencję,
podobnie jak diabły, czarownice i złe moce, niezależnie od tego, jak na
nas wołają.
Stan zdrowia sąsiadki pogarszał się z tygodnia na tydzień. Dwie
córki odwiedzały Alicję niemal codziennie, ale wpadały tylko na chwilę,
by ją umyć, przyszykować coś do jedzenia, odkurzyć dywany. Nie miały czasu wysłuchiwać historii z młodości matki. To ja siedziałam obok,
trzymając za rękę i przytakując. Nawet nie wspominałam, że o tym, jak
pomyliła pociągi na dworcu w Gdańsku i zamiast do Warszawy pojechała
do Wrocławia, opowiadała mi więcej niż dziesięć razy. Lekarze zaproponowali operację. Alicja odmówiła, argumentując, że jest za stara na to,
by dać się pokroić. Zmarła trzy miesiące później.
Kupiłam czarny płaszcz, czarny kapelusz i czarne buty. Z wiązanką chryzantem poszłam na pogrzeb. Sosnowa trumna powoli, bardzo
powoli zjeżdżała w dół. Myślałam, że zamiast Alicji to ja powinnam w niej
leżeć. Nie czułam smutku ani żalu, czułam nienawiść do samej siebie
i swego stwórcy, kimkolwiek by on nie był.

* * *
Mieszkanie po Alicji wynajęło młode małżeństwo z dwójką dzieci. Coraz
częściej odkładałam na półkę aparat słuchowy, by choć trochę odizolować
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się od nieustającego krzyku, hałasu, płaczu i pisku. Praktycznie od rana
do wieczora siedziałam w fotelu, patrząc bezmyślnie na akacje i szare
niebo. Zrezygnowałam ze sprzątania klatki, tłumacząc się problemami
z kręgosłupem. Zakupy robiłam raz w tygodniu, zawsze wcześnie rano,
kiedy ulice świeciły jeszcze pustkami. Tak, pragnęłam samotności, spokoju. Chciałam przestać istnieć zarówno dla siebie, jak i dla innych.
Tej nocy hrabia znów wdarł się do mojej głowy. Stał odwrócony
tyłem, a po jego kontuszu pełzły białe, obślizgłe robaki. W pewnym momencie rozłożył ręce, wydał z siebie przeraźliwy, syczący dźwięk i spłonął. Obudziłam się zlana potem.
O dziewiątej przyszedł listonosz z emeryturą, a raptem dwadzieścia minut później pukanie rozległo się ponownie. Spojrzałam przez judasza i ujrzałam młodego mężczyznę w fartuchu roboczym.
– Kto tam? – zapytałam.
– Pracownik administracyjny. Kontrola instalacji gazowej.
Nieznajomy wszedł do przedpokoju, odłożył na bok plastikową
skrzynkę, szeroko się uśmiechnął i powiedział:
– Jak się babcia miewa?
– Nie jestem niczyją babcią – odburknęłam, przyglądając mu się
badawczo.
Miał niewielką bliznę pod lewym okiem, lekko garbaty nos, bardzo
wąskie wargi. Śmierdziało od niego papierosami i tanią wodą kolońską.
– Byłaby babcia tak uprzejma i zrobiła mi kawę? Spałem tylko trzy
godziny, ledwo stoję na nogach. – Zmarszczył czoło, rzucił mi figlarne
spojrzenie, po czym z uśmiechem na twarzy spoczął w fotelu. – Chwilę
sobie odpocznę, jeśli to nie problem.
– Nie mam kawy ani herbaty, ale mogę panu zaparzyć miętę –
odpowiedziałam, siląc się na trochę bardziej sympatyczny ton.
– Może być.
Poszłam do kuchni, wyciągnęłam pudełko z ziołami i dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że mięta już się skończyła. Wróciłam do pokoju
i stanęłam jak wryta. Zmęczony młodzieniaszek jakby nigdy nic z uśmiechem na ustach grzebał w moich szufladach.
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– Co… Co pan robi?
Gwałtownie się odwrócił. Podbiegł do mnie i z całej siły uderzył
w brzuch. A ja? Nawet nie jęknęłam… Moje oczy rozbłysły czerwienią,
naprężyłam ciało niczym tygrys gotowy do skoku, krzyknęłam i wbiłam
pazury w jego szyję. Krew prysnęła na dywan, na zasłonkę, na regał i na
mnie. Nieznajomy niemalże bezszelestnie osunął się na podłogę. Leżał
nieruchomo we własnej posoce, a ja stałam nad nim, mocno zaciskając
wargi.

* * *
Zło. Zło tkwi w naturze człowieka. Każdego człowieka? Czy istnieją tacy,
którzy są od niego wolni? Patrzyłam na zamordowanego mężczyznę. Czy
był zły? Czy jedynie zniekształcony przez środowisko, w którym dorastał? Czy kierował nim szatan, czy sam urodził się diabłem? Czy w ogóle
warto rozmyślać o pochodzeniu zła, jeśli tak naprawdę w życiu ważne są
tylko skutki? Zamordowany już nie ożyje, niezależnie od tego, dlaczego
zginął. Czy ja byłam zła?
– Tak, ja jestem zła! Bardzo, bardzo zła! – krzyknęłam.
Rzuciłam okularami w terrarium, rozdeptałam aparat słuchowy
i wyszłam, trzaskając drzwiami.
Kuśtykałam bocznymi uliczkami, próbując unikać ludzi niczym
w moim śnie, w którym uciekałam przed Manteufelem. Zachlapana krwią,
ze strużkami potu cieknącymi po czole, ze śliną kapiącą z ust kierowałam
się na obrzeża miasta. Ci, których mijałam, zdawali się mnie nie zauważać. Nie wiedziałam, czy to demon uczynił swą kochankę niewidzialną,
czy ludzie po prostu woleli nie patrzeć na czarownicę. Szłam, i szłam,
i szłam. W oddali dostrzegłam Łysicę. Góra przyciągała silnej niż magnes.
Już nie dreptałam, tylko frunęłam na niewidzialnej miotle.
Gdy dotarłam do swojej chaty, w mojej głowie rozległy się głosy:
– Jaga wróciła! Jaga wróciła!
Kot zaczął ocierać się o kościaną nogę, ropucha wesoło rechotała, a żmija przyjęła kształt ósemki i falowała w rytm szumiących liści.
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Odetchnęłam głęboko, spojrzałam na księżyc w pełni, a potem na kurzą
łapę ruchomego domku. Zakrzywione, długie szpony wbite w ziemię,
pochlapane krwią podobnie jak moje pazury. Cienka, pokryta grudkami
skóra i ta wyrażona w ułożeniu gotowość do nieustannej walki. Ach, poczułam się dobrze, ba, nawet bardzo dobrze.
Powoli otworzyłam drewniane drzwi, usiadłam przy stole, wciągnęłam powietrze. Po chwili podłoga zadrżała, ze ściany spadła aluminiowa chochla, wiatr przewrócił gliniany kubek. Hrabia Manteufel.
Diabeł nie odezwał się nawet słowem, złapał mnie w objęcia, mnie,
młodą i piękną. I tańczył ze mną, tańczył, tańczył aż do białego rana.
Jego konie rżały, kot miauczał, sowy groźnie pohukiwały, a gdzieś w oddali słyszałam grzmoty. Demon wirował, a ja wraz z nim, przytulona do
twardej piersi niczym stęsknione miłości dziecko. Na koniec gorąco mnie
pocałował i zniknął. Leżałam naga na dębowych deskach, stara, głodna
i zła, pragnąca zemsty na Manteufelu i nic niewartych, a może po prostu
głupich ludziach.

Katarzyna Szymonik

LOUISE
Magdalena Wilk

Odległy szmer napędu dobiegający zza ściany śniegowego schronienia
obudził Louise. Niechętnie rozchyliła powieki, porzucając przyjemne,
senne otępienie. Przez szpary wydrążone w lodowych bryłach sączyło
się blade światło poranka. Dziewczyna czuła ciężar przygniatający ramię
i przyjemne ciepło grzejące plecy. Silver leżał za nią i otulał ją ramieniem.
Zadrżała z obrzydzenia i gniewu, że wykorzystał moment jej nieświadomości, by się zbliżyć, nawet jeśli chodziło tylko o zachowanie ciepła.
– Hej! – wrzasnęła i uderzyła go łokciem. Gruba warstwa ubrania
wytłumiła cios, Silver nawet nie drgnął. – Obudź się, do cholery! Złaź ze
mnie!
Pchnęła go i przewróciła na wznak. Nadal spał. Prychnęła z furią,
nachyliła się nad bezwładnym ciałem i potrząsnęła za ramiona.
– Wstawaj, głupku! Ktoś tam jest.
Zerwała mu szal z twarzy. Spod kaptura wyzierał krótki pysk pokryty jasnoszarą sierścią. Wzdrygnęła się na ten widok. Nie mogła się
przyzwyczaić do nieludzkiego wyglądu towarzysza. Jeszcze do niedawna nie miała pojęcia, że jest jakieś życie poza Ziemią, a teraz utknęła
w kosmicznej dziurze z karykaturą Wielkiej Stopy. Nienawidziła mężczyzny, chociaż dzięki niemu nie była zdana na siebie.
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Zauważyła szron na brodzie i pod nosem Silvera. Położyła dłoń
na jego piersi – wydawała się nieruchoma. Przerażenie ścisnęło żołądek
dziewczyny. Nachyliła się nisko nad nieprzytomnym, aż poczuła na policzku nikły podmuch. Obrzuciła spojrzeniem śpiącą postać i znalazła
czerniejącą na lodzie plamę. Rozpięła kurtkę Silvera i odkryła brzuch
pokryty lepką, na wpół stężałą krwią. Zachłysnęła się własnym oddechem, z oczu pociekły jej łzy.
– Nie zostawiaj mnie tu samej, słyszysz?! – załkała, szarpiąc nieprzytomnego. Bez skutku.
Szlochając ze strachu, wypchnęła kopniakami grudę lodu blokującą wejście, po czym wyczołgała się spod zaspy, pod którą Silver urządził
kryjówkę. Zmrużyła oczy, nie mogąc znieść oślepiającej bieli pokrytej
śniegiem równiny. Odgłos napędu cichł, a na horyzoncie majaczył zarys
pojazdu, drgający w ostrym słońcu. Nie wiedziała, z kim ma do czynienia,
ale wystarczyło jej, że dysponowali technologią i mogli zabrać ich stąd.
Krzyczała, podskakiwała i wymachiwała rękami nad głową, ale
pojazd niknął w oddali. Na moment sparaliżowało ją przerażenie, ale nie
miała zamiaru spędzić na tym pustkowiu kolejnej nocy. Wpełzła z powrotem do jamy, wzięła ostatnią flarę z osmalonej torby uratowanej z wraku,
wyczołgała się na zewnątrz i odpaliła. Czekała z zapartym tchem, aż
wreszcie mały punkcik pojawił się znowu, zaczął rosnąć i coraz głośniej
hałasować.
Pojazd wielkości ciężarówki zawisł kilka centymetrów nad zamarzniętym śniegiem, a ogłuszający huk napędu przycichł do niskiego
buczenia. Wehikuł miał obłe kształty i zbudowany był z zazębiających
się pierścieni, zwężających się ku tyłowi i przodowi. Przypominał kokon
jakiegoś gigantycznego insekta.
Louise wstrzymała oddech z obawy przed tym, co wypełznie ze
środka, jednak postacie, które zmaterializowały się znienacka, były humanoidami. Stały na dwóch nogach, miały po dwie ręce i nie różniły się
wzrostem od przeciętnego mężczyzny. Grube ubranie i maski przeciwśniegowe na twarzach ukrywały szczegóły anatomiczne.
– Mówisz wspólnym? – padło pierwsze pytanie.
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– Tak. – Kiwnęła głową. Dotknęła skroni na wspomnienie nieprzyjemnych doznań towarzyszących wszczepianiu translatora. Mabun zadbał, by dało się z nią dogadać, i nie omieszkał wypytać o interesujące
go sprawy.
Dwie istoty wymieniły między sobą kilka dźwięków, których
wszczep Louise nie przetłumaczył. Wskazali na wzgórze oddzielające
ich od pokrytego śniegiem wraku wahadłowca.
– Przeżyłaś sama noc – zwrócił się do niej ten, którego uznała za
szefa wyprawy. – Spodobasz się Sighurowi.
Położył dłoń na jej ramieniu i pociągnął w stronę pojazdu.
Wyswobodziła się szarpnięciem.
– Nie mogę go tu zostawić – powiedziała, wskazując ręką zaspę.
– Ktoś jeszcze przeżył katastrofę?
Kiwnęła głową.
– Jest ranny.
Z pojazdu teleportowało się jeszcze dwóch załogantów.
Rozgrzebali śnieżną kryjówkę, a kiedy dotarli do Silvera, cofnęli się kilka
kroków przy wtórze buczenia baterii blasterów.
– Yolvariański dzikus! – krzyknął jeden z ratowników.
Louise podbiegła do bezwładnego ciała.
– Nie! – wrzasnęła, wyciągając przed siebie ręce. – Musicie mu
pomóc!
– O czym ty mówisz? To pieprzony drapieżnik, maszyna do mordowania. To cud, że cię nie zeżarł! Trzeba go dobić, zanim się ocknie.
Wycelował blaster i strzelił, ale Louise zdążyła doskoczyć i podbić jego rękę. Pocisk trafił w śnieg, wypalając idealnie okrągłą, parującą
dziurę tuż obok głowy Silvera. Nieprzytomny poruszył się i warknął cicho,
ale jego oczy pozostały zamknięte.
– Proszę, pomóżcie mu. – Dziewczyna zawisła na ramieniu dowódcy.
Strząsnął ją z siebie.
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– Widzieliśmy zwłoki na wahadłowcu. Z poszarpanymi gardłami
i powyrywanymi członkami. Nie mam zamiaru skończyć jak tamci – powiedział, podnosząc głos.
– Zagryzł tych, którzy próbowali nas zastrzelić – tłumaczyła.
Silver był uciążliwym towarzyszem, ale jego obecność zdecydowanie
zwiększała szanse na przeżycie. – Próbował mnie chronić.
Rozległ się gardłowy gulgot, który zinterpretowała jako śmiech.
– Dlaczego bestia miałaby się przejmować takim chuchrem jak ty?
Jakby na potwierdzenie tych słów Silver warknął przez sen, uniósł
wargi i odsłonił podwójne kły. Louise zbyt często widywała, jak rozrywał
nimi każdego, kto wszedł mu w drogę.
– Nigdy nie widziałeś nikogo z mojego gatunku. – Z trudem panowała nad drżącymi kolanami, ale zmrużyła oczy i zadarła butnie głowę.
Przez swój niepozorny wzrost zwykle musiała to robić, by spojrzeć rozmówcy w twarz. Milion piegów na jej twarzy nie dodawał powagi, więc
strzygła ciemne włosy na punkową modłę i nadrabiała niewyparzoną
gębą. – Nie wiesz, do czego jestem zdolna.
Mężczyzna przestał gulgotać i zamarł, mierząc ją spojrzeniem zza
przeciwśniegowej maski. Po chwili zastanowienia kiwnął głową pozostałym i zabrzęczał coś, co zabrzmiało jak polecenie. Jego towarzysze poderwali głowy i odpowiedzieli, gestykulując gwałtownie. Dowódca tylko
machnął ręką ponaglająco, a świat przed oczami Louise rozpadł się na
miliony błyszczących drobinek i zaraz uformował na nowo. Zamiast roziskrzonego słońcem śniegu dziewczynę otaczało teraz wnętrze pojazdu
o przejrzystych, lekko przydymionych ścianach. Chwilę później z obłoku wielobarwnego pyłu ukształtowały się lewitujące nad podłogą nosze
z przypiętym do nich pasami Silverem. Trzech eskortujących go załogantów stanęło w bezpiecznej odległości, trzymając broń w pogotowiu.
– Nie wiedziałem, że mogą mieć umaszczenie inne niż rudobrązowe – zauważył jeden z nich.
– Takiego jak ten widziałem na nagraniach z nielegalnego ringu
Mabuna. Robił krwawą miazgę z każdego przeciwnika – przypomniał sobie inny załogant.
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– Mabun nie rozdaje swoich okazów. A już na pewno nie chudzielcom, niepodobnym do żadnej istoty ze znanych światów. – Dowódca zamilkł, wpatrując się w twarz Louise.
Dziewczyna przełknęła rosnącą w gardle gulę strachu. Zrozumiała,
jak niewiele ją dzieli od powrotu na śmierdzący statek-arenę. Cały wysiłek Silvera, by ich stamtąd wyrwać, poszedłby na marne. Przeklinała jego
niemoc. Gdyby był przytomny, zdałaby się na niego i nie musiała brać
odpowiedzialności za zdradzenie ich kryjówki nieznajomym.
– Jednak jeśli to legendarny rzeźnik Mabuna albo jemu podobny,
to jest wart sporą sumkę – zasugerował wielbiciel nielegalnych walk.
– Sighur zadecyduje, co z nimi zrobić – uciął dyskusję dowódca.
Silver powarkiwał, kiedy sunący nad lodem pojazd drżał przy silniejszych podmuchach wiatru, a luźne elementy wyposażenia postukiwały. Poruszał lekko głową, ale nie odzyskał przytomności. Unosiły się nad
nim aparaty o wielu ramionach, brzęczące jak komary. Louise patrzyła
zafascynowana, jak jeden z nich przesuwa się powoli nad ciałem i omiata
je wiązką rozszczepionego niczym wachlarz bladobłękitnego światła.
Pod jego wpływem ubranie znikało, pozostawiając delikatną mgiełkę,
która szybko rozwiewała się bez śladu. Po krótkiej chwili Silverowi zostały tylko spodnie i buty. Jego skórę porastała gęsta, jasnoszara sierść
z popielatym podbiciem, gładka na piersi i ramionach, a nieco dłuższa
i zmierzwiona na przedramionach. Tylko dłonie miał nagie i zupełnie
ludzkie. Za to jego gęba przypominała koci pysk.
Inny aparat krążył wokół poszarpanego brzucha i zanurzał w nim
cienkie niczym włos narzędzie. Louise poczuła zapach przypalonego
mięsa, a jej żołądek ścisnął się w supeł i wypchnął zawartość z powrotem do gardła. Opanowała mdłości i patrzyła, jak nad leżącą postacią
rozbłyskują trójwymiarowe hologramy, układające się w niezrozumiałe
dla niej wykresy i opisy.
Dowódca siedział przed pulpitem diagnostycznym. Gdy uruchomił
medyczne boty, wstał z fotela, żeby zdjąć kurtkę i osłonę twarzy. Louise
założyła, że to mężczyzna. Był pulchny nawet bez grubej, wierzchniej
odzieży, a jego rysy różniły się od ludzkich. Dwie pionowe szczeliny
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zastępowały nos, a poniżej znajdowały się wąskie, blade usta. Czarne,
pozbawione białek oczy połyskiwały oleiście. Cerę miał jasną, w odcieniu
kości słoniowej, z drobnymi plamkami błękitu na skroniach.
– Twoja maskotka stoczyła walkę ze śnieżnymi kuttu – odezwał
się i odwzajemnił pełne ciekawości spojrzenie.
Louise skuliła się na wspomnienie hordy czworonogów wielkości doga niemieckiego, tylko znacznie bardziej zajadłych i zwinnych.
Zaatakowały spod śniegu, kiedy zapadał zmrok. Widziała całą akcję dość
dokładnie w gęstniejącej szarówce umierającego dnia. Silver był większy
i nie ustępował w krwiożerczej pasji zabijania, a oprócz kłów miał do
dyspozycji nóż. Drapieżniki szybko zrozumiały, że to ona jest łatwiejszym kąskiem, więc Yolvarianin musiał bronić ich oboje. Przeoczył nabity
kolcami ogon, który chlasnął go w brzuch. Louise wydawało się, że nie
zrobiło mu to większej krzywdy – tym bardziej, że miał na sobie grubą
kurtkę. Ryknął wściekle, aż wcisnęła sobie pięści w uszy ze strachu, po
czym rozerwał zwierzaka na strzępy. Wzdrygnęła się na wspomnienie
serpentyn flaków, lejącej się krwi i mdlącego mlaśnięcia rozrywanych
stawów. Bez Silvera nie miała szans przetrwać.
– Nie wiedziałam, że tak mocno go raniły – powiedziała, przełykając ślinę.
– Kolce w ogonach tych bestii są nasączone silnym jadem. Zostają
w ciele ofiary i rozszczepiają się na fragmenty, które uszkadzają narządy
wewnętrzne przy każdym ruchu. Nie wiem, jakim cudem on to przeżył,
zwykle Yolvarianie tracą swoje zdolności regeneracyjne poza Yolvaris.
Właściwie nie są w stanie przetrwać z dala od rodzimej planety, dlatego
nieczęsto się ich widuje w cywilizowanych światach. – Nachylił się nad
hologramem i przyjrzał uważnie. – Usunąłem wszystkie ciała obce i zregenerowałem tkanki. Myślę, że…
Nie dokończył, bo Silver ocknął się nagle i poruszył gwałtownie.
Poderwał głowę i odkrył, że jest unieruchomiony, co skwitował donośnym
rykiem. Uniósł wargi, odsłaniając kły, trójkątne uszy położył płasko przy
głowie i szarpnął wściekle pasami.
– Widzisz? Mówiłem, że to dzikie zwierzę – powiedział dowódca.
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Louise wiedziała, że Silver jest czymś więcej niż zwierzęciem,
chociaż zwykle jego zachowanie na to nie wskazywało.
– Uśpij go, zanim wszystko rozpieprzy! – krzyknął ktoś z przodu
pojazdu.
Pasy noszy trzeszczały niepokojąco, a hologramy śnieżyły i się
rwały.
– Na szczęście mamy na pokładzie prześwietną poskramiaczkę
dzikich Yolvarian i chciałbym zobaczyć ją w akcji. – Dowódca zwrócił bladą twarz ku Louise i rozciągnął wąskie wargi w uśmiechu.
Kiwnął zachęcająco ręką, a kiedy dziewczyna postąpiła kilka kroków w stronę noszy, za jej plecami wyrosła energetyczna kurtyna oddzielająca resztę załogi od niej i Yolvarianina. Zadrżała na myśl, że teraz
to ona jest na arenie z krwiożerczą gwiazdą cyrku Mabuna i mimowolnie
poddała się narastającej panice. Dzikus nie powinien zrobić jej krzywdy,
ale wciąż był otumaniony trucizną kuttu i bólem. Nie wiedziała, na ile
panował nad sobą i czy w ogóle ją rozpozna.
Pasy nie wytrzymały. Silver ryknął dziko i zerwał się z rozhuśtanych noszy. Nie odzyskał w pełni koordynacji, więc zwalił się bezwładnie na podłogę. Wbrew oczekiwaniom, podniósł się zadziwiająco szybko,
z wyskoku dosięgnął brzęczącego bota i chwycił go za jeden z manipulatorów. Cisnął go w inny, unoszący się w powietrzu aparat. Oba rozprysły
się w fontannę iskier i odłamków tworzywa, a potem uderzyły w energetyczną barierę, wywołując jaskrawe wyładowanie.
– Przestań! – krzyknęła Louise i ścisnęła pięściami skronie. Bała
się, że za chwilę rozpęta się tu piekło, tak jak na wahadłowcu. Tamci
zaczną strzelać, Silver wyrywać nogi, a ponieważ przeciwnik krył się za
barierą, ona była najłatwiejszym celem jego frustracji.
Cofnęła się pół kroku, kiedy Silver zwrócił na nią zmrużone wściekle oczy. Wyszczerzył zęby, warknął z niezadowoleniem i zatoczył się,
przyciskając rękę do brzucha. Zdrętwiała ze strachu. Miała siedemnaście lat, do cholery! Powinna chodzić na dyskoteki i robić sobie tatuaże
na złość matce, a nie poskramiać dwumetrową kudłatą furię ku uciesze
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bydlaków, od łaski których zależało jej przetrwanie. Zacisnęła pięści
i tupnęła nogą.
– Uspokój się, głupku! – wrzasnęła piskliwie w ziemskim języku,
niezrozumiałym dla pozostałych. Zamrugała, by pozbyć się łez. – Zrobią
ci dziurę we łbie, jeśli nie przestaniesz szaleć, słyszysz? Nie ciskaj się,
bo bez ich pomocy już byś zdechł! Zobacz, jestem wolna, nikt nie trzyma nas tu siłą. – Pokazała mu ręce. Podeszła całkiem blisko i spojrzała
w zmrużone drapieżnie oczy. – Jeśli cię zabiją, zostanę tu sama na ich
łasce – zagroziła.
Silver przestał szczerzyć zęby, wodził oczami od niej do istot po
drugiej stronie bariery, w końcu przymknął powieki i opuścił głowę. Oparł
się barkiem o ścianę, sapnął i zmarszczył nos. Najwyraźniej rana sprawiała mu ból, a jego gwałtowna aktywność zapewne pogorszyła sprawę.
Zniknął fragment przegrody oddzielającej dziób pojazdu i przez
otwór zajrzał mężczyzna podobny do dowódcy. Jego skóra miała kolor
kawy z dużą ilością mleka, a plamki na skroniach były ciemnobrązowe.
Rzucił kilka świergotliwych uwag, przyglądając się z ciekawością to
Silverowi, to Louise.
– Co powiedział? – zapytała zaniepokojona dziewczyna.
Wpatrywała się w dowódcę z obawą, gotowa reagować, gdyby jego życzliwość się skończyła. Przerażał ją fakt, że tak naprawdę niewiele mogła
zrobić. Zerknęła na Silvera, który obserwował wszystko spod przymkniętych powiek i powarkiwał cicho.
– Sighur uznał, że nie wpuści Yolvarianina do miasta, ale nie może
was też więzić bez przyczyny. Wysadzimy was na przedmurzu – odparł
mężczyzna.
– Gdzie?
– W opuszczonym porcie kosmicznym.

* * *
Kiedy dojechali na miejsce, załoga transportera teleportowała Louise i jej
towarzysza na zewnątrz pojazdu. Obok pojawiła się kurtka Yolvarianina
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w nienaruszonym stanie oraz niewielka torba – jedyna rzecz, jaką udało
im się wynieść z rozbitego statku. Widać patrol zabrał ją z kryjówki razem
z Silverem.
Dziewczyna rozejrzała się, wdychając mroźne, kłujące w płuca
powietrze. Pojazd natychmiast ruszył w kierunku rozległego kompleksu
wyrastających ze śniegu półprzejrzystych kopuł, pod którymi zapewne
znajdowało się miasto. Wokół siebie Louise nie zauważyła niczego, co
wyglądałoby na zabudowania, ale brała pod uwagę, że mogą kryć się pod
grubą warstwą zmarzliny. Miejsce było zaciszne, otoczone z trzech stron
wysoką, skalną ścianą, osłaniającą od podmuchów porywistego wiatru.
Skuliła się i objęła rękami. Jej przyspieszony oddech tworzył obłoki pary wokół głowy.
– Co teraz zrobimy? – zapytała przerażona, rozglądając się po
białych pagórkach.
– Spróbujemy przeżyć – powiedział mrukliwie Silver niskim, wibrującym głosem, jakby powarkiwał z każdym słowem.
Wstał i metodycznie otrzepał się ze śniegu. Podniósł grubą kurtkę
i powoli wsunął ręce w rękawy. Zauważyła, że nie wyprostował się całkiem, a jego ruchy były jeszcze bardziej ostrożne i wyważone niż zwykle,
ale brakowało im precyzji. Wydmuchał nosem szybką serię niewielkich
obłoczków pary. Kiedy zawiązał ostatnie rzemyki, nasunął na głowę kaptur, zarzucił na ramię torbę i powlókł się przed siebie.
– Dokąd leziesz, pokrako? – zapytała zdenerwowana Louise. –
Tam są jakieś światła, może ktoś nam pomoże?
Uniósł głowę i spojrzał na jedyny budynek widoczny w oddali,
a raczej pomieszczenia wydrążone w skale. Zewnętrzna ściana kiedyś
zapewne lśniła bielą, lecz teraz straszyła brudnymi zaciekami i zasłoniętymi byle czym otworami. Przez szczeliny w osłonach sączyło się
światło. Silver machnął zamaszyście długim ogonem i podjął wędrówkę
w obranym wcześniej kierunku.
– Sam sobie pomogę, bez łaski – wymamrotał.
Louise przewróciła oczami, zacisnęła pięści i ruszyła za nim, ze
złością wbijając nogi w śnieg, aż zapadła się po uda.
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– O co ci chodzi? Odrobina cywilizacji cię nie zabije! – wrzasnęła,
wygrzebując się z zaspy.
Zatrzymał się, odetchnął płytko kilka razy i spojrzał na nią.
– To slumsy, nie cywilizacja – powiedział wreszcie. – Zwykle w takich miejscach panuje takie samo prawo jak na Yolvaris. Zagryź, zanim
zagryzą ciebie.
– No, to będziesz się czuł jak w domu – rzuciła szyderczo.
Zmarszczył nos, ale nie pokazał kłów. Bez słowa podjął marsz.
Przypominał przerośniętego kota i, podobnie jak one, miał wszystkich
w dupie oraz uznawał tylko swój jedyny słuszny punkt widzenia.
Zatrzymał się na skraju rozległego, okrągłego otworu w ziemi.
Kiedy Louise poszła w jego ślady, zobaczyła, że stoją na dachu z ogromną dziurą pośrodku, a pod nimi ciągną się pomieszczenia pogrążonego
w mroku hangaru.
Silver zeskoczył w wielką zaspę i warknął krótko. Zanim ruszył na
rekonesans, siedział chwilę po pas w śniegu, zgięty wpół. Zaniepokoiła
ją przedłużająca się cisza, jednak wreszcie usłyszała hałas, jakby zgrzyt
blachy, i soczyste przekleństwa wypowiadane po angielsku.
– Co tam robisz?! – wrzasnęła, ale odpowiedziało jej echo. –
Żyjesz, głupku?
– Dziękuję, mam się dobrze – zabrzmiała sarkastyczna odpowiedź.
Westchnęła głośno i wyrzuciła ręce w górę w bezradnym geście.
Dziura w dachu była bardzo głęboka. Na oko jakieś dwa albo trzy piętra.
Louise postanowiła poszukać schodów. Trochę jej to zajęło, odnalezienie
kudłatego półgłówka również. Siedział we wraku niewielkiego statku,
kiedyś zapewne latającego. Uprzątnął z grubsza bałagan z czegoś, co
przypominało miejsce do spania w niewielkiej kabinie o łukowato zakrzywionym suficie.
– Co to ma być? – zapytała podejrzliwie.
– Kosmiczny jacht, jak sądzę.
Usiadł ciężko na skraju koi i oparł łokcie na kolanach. Opuścił głowę i dyszał chwilę.
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– Tu chcesz spać?
Podniósł głowę i spojrzał na nią, jakby to ona była półgłówkiem.
– Pomieszczenie jest małe i dobrze izolowane. W kosmosie jest
nawet zimniej niż na tym pieprzonym, zlodowaciałym zadupiu. Drzwi da
się zamknąć ręcznie, więc nagrzejemy tu trochę własnymi ciałami. Musi
wystarczyć. Na razie. Dopóki nie odpocznę.
Oparł się o ścianę i przymknął oczy. Patrzyła na niego z obawą.
– Dlaczego tamci powiedzieli, że Yolvarianie nie żyją długo poza
swoim światem? – zadała dręczące ją pytanie.
Uśmiechnął się nieznacznie i uchylił powieki.
– Boisz się, że zdechnę i będziesz musiała radzić sobie sama?
Milczała, więc kontynuował:
– Nie bój się, nie pozbędziesz się mnie tak szybko. Jestem krzyżówką z domieszką ludzkiej krwi, nie muszę żyć na Yolvaris.
– A dlaczego inni muszą? – drążyła temat tylko po to, by nie siedzieć w ciszy, która przypominała o przerażającym osamotnieniu w całkowicie obcym miejscu.
Westchnął i zwrócił na nią lodowato błękitne oczy. Teraz już wiedziała, dlaczego wydawały się niepokojąco ludzkie. Mógł sobie udawać
dzikiego prymitywa, warczeć i szczerzyć kły, ale oczy zdradzały inteligencję. Taksowały i analizowały. Widziała w nich też całą gamę uczuć,
z reguły niechęć, gniew i rezerwę. Teraz wyzierało z nich znużenie.
– Nie pozwolisz mi się zdrzemnąć? – zapytał z rozdrażnieniem.
Pokręciła głową.
– Yolvaris jest anomalią. Ewoluowało na niej życie biologiczne
i coś na poziomie energetycznym… Jestem zbyt zmęczony, by tłumaczyć. Jedno od drugiego jest zależne i tyle.
Zamilkł, a jego powieki opadły.
– Silver? – zagadnęła zaniepokojona, ale odpowiedziało jej zniecierpliwione mruknięcie. – Co teraz będzie? Czemu wcześniej nam pomogli, a teraz porzucili na tym śmietniku?
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– Sprawdzą, jak sobie poradzimy, a potem wymyślą, do czego możesz im być potrzebna ty i wytresowany przez ciebie Yolvarianin – odparł
beznamiętnie, przeciągając ze zmęczenia głoski.
– Specjalnie zrobiłeś całe to przedstawienie?! – wrzasnęła, rozwścieczona.
– Nie – mruknął niechętnie. – Naprawdę nie lubię budzić się skrępowany.
Prychnęła lekceważąco, dając upust złości.
– Gdybyś się nie ciskał, może zawieźliby nas w bardziej cywilizowane miejsce! – Miała ochotę rzucić czymś w kudłatego głupka. Najlepiej
czymś ciężkim, żeby porządnie zabolało.
Silver osunął się po ścianie i położył na koi zbyt małej dla kogoś
jego postury. Podciągnął nogi i wykrzywił wargi w grymasie bólu.
– Im mniej się nami interesują, tym lepiej… – wymamrotał, a po
chwili jego oddech się wyrównał.
Louise usiadła na koi po przeciwnej stronie kabiny. Tęskniła za
matką. Nie zawsze się dogadywały, ale teraz, kiedy miała świadomość,
że dzieli je niezmierzona przestrzeń wszechświata, wiele by dała, żeby
być przy niej.
Wszystko przez tego głupka!
Pojawił się nie wiadomo skąd i wywrócił ich życie do góry nogami.
Louise uprowadzono z Ziemi, a on ją odnalazł. Powinna być mu wdzięczna, ale nie potrafiła. Nie po tym, co zrobił jej matce. Nie miała pojęcia,
dlaczego Silver okazał się tak cenny, że różne istoty były skłonne do
siebie strzelać, by dostać go w swoje ręce. Starała się nie myśleć o przerażającym pościgu za wahadłowcem i późniejszej walce na pokładzie.
Przynajmniej tutaj nikt nie wiedział, kim jest Silver i nikogo nie obchodziło, co się z nim stanie, więc nie próbowali ich więzić ani zlikwidować.
Jednak perspektywa powrotu do domu pozostawała mglista.
Zadrżała, podciągnęła kolana pod brodę i objęła je rękoma. To
miejsce było brudne i przytłaczające. Wszędzie walały się zniszczone, pokryte kurzem fragmenty wyposażenia, a powietrze śmierdziało stęchlizną. Niewielki bulaj wpuszczał odrobinę dziennego światła,
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wpadającego przez odległy otwór wlotowy do hangaru. Niechciane łzy
napłynęły do oczu i już nie mogła powstrzymać szlochu. Nie wyobrażała
sobie życia tutaj. Nie wiedziała, co będą jedli, kiedy już skończą się racje żywnościowe zabrane z wraku. Z trudem znosiła nieustające zimno
wgryzające się w ciało przez warstwy ubrania aż do kości.
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Wbrew przewidywaniom dowódcy patrolu, ciało Silvera szybko się regenerowało, więc wystarczył dwudniowy odpoczynek, żeby wrócił do pełnej
sprawności. Yolvarianin z rezerwą traktował wielkoduszny z pozoru gest
wybawicieli. Za każdym razem, kiedy ktoś łatał w nim dziury, następnie
usiłował wykorzystać go do karkołomnych zadań albo zabawiania żądnej krwi gawiedzi. Nie widział powodu, dla którego tym razem miałoby
być inaczej. Wokół hangaru bez przerwy natykał się na kuliste drony
przypominające te, które powyciągały z niego kolce kuttu. Udało mu się
strącić kamieniami kilka urządzeń, ale pojawiły się następne, latające na
wyższym pułapie.
Silver nie tolerował wścibstwa i złościło go, że niewiele może poradzić na tę bezczelną inwigilację. Do wyboru miał jedynie wędrówkę bez
celu przez skute lodem pustkowia, ale nawet nie próbował proponować
tego Louise. Wokół doliny, w której osiedli, znajdowało się kilka gorących
źródeł czyniących temperaturę powietrza nieco bardziej znośną.
Wstawał grubo przed świtem i wychodził polować. Chciał mieć
pewność, że będzie w formie, kiedy przyjdą po niego i dziewczynę, a poza
tym musieli przecież coś jeść. Kolejnym powodem łowieckich wypadów
był uciążliwy charakter Louise. Kuttu stanowiły miłą odmianę po długich
godzinach spędzonych z irytującą nastolatką. Nadmiar mięsa i skór udało
mu się wymienić w slumsach na moduł zasilający zregenerowany przez
lokalną złotą rączkę. Miał nadzieję, że Louise doceni światło i ogrzewanie,
którym mogli się cieszyć, dopóki moc się nie wyczerpie. I rzeczywiście
– jej twarz rozpromienił entuzjastyczny uśmiech.

Magdalena Wilk

– Naprawiłeś tego grata! – Klasnęła w ręce z uciechy, kiedy panele oświetleniowe rozjarzyły się ciepłym blaskiem, a system sterujący
atmosferą uruchomił nawiew ciepłego powietrza. – Możemy lecieć do
domu!
Spojrzał w sufit i potarł czoło nasadą dłoni. Niechcący dał jej fałszywą nadzieję.
– Ziemia jest za daleko na lot byle złomem – powiedział cicho. –
Tu potrzeba jednostki dalekiego zasięgu, której sami nie dalibyśmy rady
poprowadzić. Twój dom leży poza wszelkimi szlakami handlowymi, więc
musielibyśmy wynająć statek i załogę, która zgodziłaby się tam polecieć.
To kosztuje sporo kasy, czy czego oni tu używają, a ty nie jesteś księżniczką, która może zaoferować działającą na wyobraźnię sumę.
– Obiecałeś, że odstawisz mnie do domu – powiedziała, z trudem
wydobywając słowa ze ściśniętego gniewem gardła.
– Obiecałem, że się tobą zajmę – poprawił. – I odstawię cię do
domu, jeśli nadarzy się taka okazja.
– Czyli nigdy! – krzyknęła, a jej głos załamał się piskliwie.
W jej oczach zabłysły pierwsze łzy. Wyminęła go, trącając ramieniem i poszła, tupiąc głośno. Westchnął zrezygnowany. Z jednej strony
odczuwał ulgę, że pozbawiła go swojego męczącego towarzystwa, a jednocześnie się o nią obawiał. Wyszedł przed wrak, nasłuchiwał, węszył
dyskretnie i stwierdził z zadowoleniem, że nie odeszła daleko.
Kiedy wróciła, przeniosła się do sąsiedniej kabiny, twierdząc, że
nie będzie dłużej sypiać z kudłatym kretynem. Silver uprzątnął swoją
sypialnię, a dzięki skórom kuttu wnętrze nabrało cieplejszego charakteru. Dziewczynie też zostawił kilka pod drzwiami. Nie podziękowała,
ale wiedział, że zrobiła z nich dobry użytek. Właściwie było mu nawet na
rękę, że postanowiła ostentacyjnie milczeć. Uważał to za miłą odmianę
po szyderstwach i złośliwościach, które stale płynęły z jej ust.
W ramach relaksu pokrywał wyprawione skóry kuttu malunkami.
Miał do tego talent, co czyniło go jeszcze większym dziwolągiem, ale
przyzwyczaił się, że mieszanka genów, jaką mu zafundowano, objawiała
się niespodziewanymi cechami. Malowanie go odprężało i w niedługim
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czasie ściany kabiny pokryły się wizerunkami rozmaitych stworzeń, które
Silver napotkał w swoim burzliwym życiu. Mylił się jednak, sądząc, że
Louise uszanuje jego prywatność.
Wrócił z polowania wyjątkowo zmęczony. Kuttu trzymały się z dala
od miasta, więc musiał ich szukać godzinami, marznąc niemal do utraty
czucia. Zwalił z ramienia upolowane sztuki i wszedł do wraku. Louise czekała z zaciętą miną i gniewnie ściągniętymi brwiami. Odetchnął głęboko,
szykując się na kolejną próbę nerwów.
– Co ty wyprawiasz? – zapytała napastliwie.
Nie odpowiedział. Nawet nie spojrzał w jej stronę, tylko zdjął rękawice i zaczął rozsupływać przymarznięte troki kurtki.
– Urządzasz ciepłe gniazdko, jakbyś miał zamiar zostać tu na zawsze! – Zrobiła krok do przodu, zaciskając pięści, ale powstrzymała się
przed bezpośrednim natarciem. – Malujesz obrazki, zamiast myśleć, jak
się stąd wydostać. Co to ma być? Galeria trofeów? – Zaprezentowała
w wyciągniętej ręce kawałek skóry, na którym uwiecznił z pamięci portret
kobiety. Z plątaniny kresek, malowanych wprawną ręką, wyłaniała się
drobna twarz z kosmykiem włosów opadającym na czoło. Nos i policzki
gęsto pokrywały piegi, a pełne usta rozciągał delikatny uśmiech. – Po co
ci portret mojej matki? Żeby trzymać w szpargałach pod materacem?
Tak marne trofeum, że nie zasługuje na powieszenie na ścianie?!
Zmarszczył nos, położył uszy po sobie i spojrzał z furią na dziewczynę. Błyskawicznym ruchem chwycił ją za gardło.
– Kto ci pozwolił grzebać w moich rzeczach? – zapytał cicho, kipiąc od tłumionej wściekłości.
Chwyciła go za nadgarstek, otwierając szeroko oczy. Malowało się
w nich zdumienie podszyte strachem. Puścił ją i wyrwał malunek z rąk.
– Nic o mnie nie wiesz – mruknął posępnie.
Podniosła dłoń do gardła, ale nie zamierzała odpuścić. W tym byli
podobni do siebie, oboje maskowali strach agresją, choć Louise – tylko
słowną.
– Rozczaruję cię, nie jesteś zbyt skomplikowany. Zabijasz i jesz,
steruje tobą instynkt przetrwania – powiedziała drżącym głosem. – Nie
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wiem tylko, dlaczego się ze mną cackasz. Czym dla ciebie jestem?
Maskotką? Pamiątką z Ziemi?
– Nie moja wina, że komuś przyszło do głowy wzbogacić ciało
krwiożerczego dzikusa o ludzkie uczucia – wypalił bez namysłu.
– Uczucia! – prychnęła z pogardą. – Ludzkie, w dodatku. Weź mnie
nie rozśmieszaj!
Dlaczego się nie zamknie? – pomyślał. Drażnił go ten hałas. Zerwał
z siebie kurtkę i cisnął na koję.
– Staram się je ignorować, ale czasem są silniejsze ode mnie –
odgryzł się i zaraz tego pożałował.
Zabrzmiało, jakby się tłumaczył. Znowu to robił. Szukał akceptacji, jednak Louise była zupełnie inna niż jej matka – nie chciała widzieć
niczego poza końcem własnego nosa.
– Ależ nie, bardzo dobrze ci to wychodzi! – szydziła.
Zacisnął zęby, a potem spróbował innego podejścia. Odwrócił się
i oparł plecami o ścianę.
– Rozumiem, że tęsknisz za domem… – odezwał się spokojnym
tonem.
– Niczego nie rozumiesz! – wrzasnęła z furią i wbiegła do swojej
kabiny. Słyszał, jak przewraca wszystko do góry nogami, mamrocząc pod
nosem przekleństwa i narzekania. – Utknęłam z prymitywem w śmierdzącej, zamrożonej dziurze. Nawet głupiego ręcznika tu nie znajdę!
Wziął kilka głębszych wdechów, żeby schłodzić wzbierający wulkan złości. Kiedy próbował być miły, brała to za słabość. Przesunął palcami po sierści na głowie. To tylko nastolatka z kryzysem osobowości,
nie myśli logicznie. Dzieciakom w jej wieku zwykle wydaje się, że są wyjątkowe, a ona naprawdę była i nie potrafiła tego zaakceptować.
Zdjął przemoczone buty, położył blisko wywiewu ciepłego powietrza i poszedł do kambuza zaparzyć rozgrzewające zioła, które dostali
na wymianę za skóry. Usłyszał rumor, tupot nóg i huk zasuwanych drzwi.
Obserwował przez bulaj biegnącą dziewczynę.
Po cholerę jej ręcznik, skoro nie ma tutaj niczego, co przypominałoby
tradycyjną łazienkę z bieżącą wodą?
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Zrozumienie przyszło gwałtownie, niczym piorun z jasnego nieba.
Rzucił wszystko i w samych spodniach wybiegł za Louise. Wydostał się
z hangaru i pobiegł za skały, gdzie spodziewał się znaleźć dziewczynę.
Śnieg odbierał czucie w bosych stopach już po kilku krokach, a mroźne
powietrze zapierało dech w piersi.
Zobaczył ją nad gorącym źródłem, rozebraną do naga, z jedną
nogą zawieszoną nad taflą wody. Zdążył chwycić Louise za włosy i szarpnąć, zanim zanurzyła stopę. Pisnęła zaskoczona i straciła równowagę.
Nie pozwolił jej upaść, ujął pod ramiona, chcąc postawić z powrotem do
pionu, ale wyrwała się, prychając z wściekłości.
– Odsuń się od brzegu!
– Bo co? – odparła, zadziornie podnosząc głowę. – Nie pozwolisz
mi? Kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mogę, a czego nie? Gówno mnie
obchodzi twoje zdanie! Boisz się, że utonę? Czy może nie chcesz, żeby
ktoś patrzył na moje cycki? Wiesz co? Oni mają gdzieś moje cycki, bo tu
nie ma żadnego normalnego faceta!
Dziewczyna niezmordowanie atakowała granice jego wytrzymałości. Nie udało mu się zachować zimnej krwi.
– Widziałaś, żeby ktoś tu się kąpał albo żeby cokolwiek tu pływało?
Kaczki, ryby, żaby, pierdolone glony?! – Kolejne pytania wyrzucał z siebie z rosnącą wściekłością, by ostatnie wykrzyczeć tak, że echo długo
odbijało się od skalnej ściany.
Zobaczył w jej spojrzeniu niepokój. Zerknęła na gładkie lustro
wody, spowite delikatnym oparem. Nie musiał na nie patrzeć, doskonale
pamiętał przejrzystą toń, gdzie dno wydawało się być na wyciągnięcie
ręki. Czysty piasek, ciemnoszare głazy i żadnych oznak życia. Obok jego
stopy leżały rękawiczki z białego futra, które sam dla niej zrobił. Podniósł
je i cisnął do wody.
– Co ty… – Pretensja zamarła w jej gardle.
Rękawiczki chwilę unosiły się na powierzchni, otoczone aureolą
drobnych bąbelków. Zaczęły z wolna opadać, ciągnąc za sobą smugę
pęcherzyków gazu. Kiedy reakcja straciła impet, lustro wody uspokoiło
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się i ukazało smętne resztki białego futerka z brzydkimi wżerami na skórze, leżące na dnie.
Louise objęła się ramionami i wyraźnie zadrżała. Nad źródłem
było za ciepło na to, żeby utrzymał się śnieg, ale nie dość, żeby paradować bez ubrania. Silver podniósł garderobę leżącą parę kroków dalej
na skale i bez słowa wręczył dziewczynie. Wyrwała ubrania z jego ręki,
rzuciła na ziemię i zaczęła zakładać na siebie kolejne warstwy.
Obserwował ją bez skrępowania i po raz kolejny zadziwiło go, jak
bardzo była podobna do matki. Tylko oczy miała zimne, o błękitnych tęczówkach, zamiast orzechowych ze złotymi refleksami. Na szczęście
w niczym nie przypominała kudłatego Yeti. Fizycznie nie różniła się od
człowieka, ale zmysły i szybkość zdradzały yolvariańską domieszkę krwi.
Miała zadatki na doskonałą wojowniczkę, a niepozorny wygląd dawał
jej przewagę w postaci zaskoczenia. Przeciwnik nie spodziewałby się
wulkanu, który w niej drzemie.
– Nienawidzę cię – powiedziała cicho.
– Bo miałem rację?
– Bo przez ciebie tu jestem!
Patrzył, jak szarpie ze złością zapięcie paska od kurtki i pętelki na
futrzanych nogawicach. Wyprostował się i uniósł głowę.
– Uderz mnie.
– Co? – Zamarła i uniosła na niego spojrzenie okrągłych oczu.
– Walnij z piąchy, ulżyj sobie. – Machnął zapraszająco dłonią.
Patrzyła zdezorientowana, aż w końcu prychnęła pogardliwie i minęła go bez słowa, zmierzając do hangaru.
– No co? Tylko w gębie jesteś mocna? – drażnił ją. Nie miał pojęcia,
jak sobie z nią poradzić, a to był jedyny sposób, w jakim miał praktykę. – Przecież marzysz o tym, żeby mi przywalić, odkąd mnie poznałaś.
Zobaczymy, z jakiej gliny jesteś ulepiona.
Nie odwróciła się. Z furią wbijała stopy w śnieg, kiedy brnęła przed
siebie i energicznie machała rękami, zaciskając pięści. Ruszył za nią, nie
śpiesząc się, chociaż mróz dawno przedostał się pod sierść i szczypał
boleśnie skórę.
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– Boisz się – stwierdził. – I dobrze, bo już myślałem, że używasz
głowy tylko do noszenia frymuśnie wygolonych włosów.
Zatrzymała się i poczekała, aż się z nią zrówna. Kiedy podszedł
bliżej, odwróciła się i machnęła pięścią. Wystarczył lekki skręt tułowia,
żeby uniknąć ciosu.
– Co to miało być? – zadrwił. – Muchy odganiasz?
W następny cios włożyła więcej wysiłku i frustracji, ale znowu
spudłowała.
– Celuj w szczękę, żołądek albo żebra. Dłoń w jednej linii z przedramieniem, nie zginaj nadgarstka, bo go złamiesz – objaśniał drwiącym
tonem, przechwytując każdy cios. – Wyżej ręka, osłaniaj głowę.
Odepchnął jej pięść, a drugą ręką trzepnął w ucho. Poczerwieniała
na twarzy, usta zacisnęła w wąską kreskę i ściągnęła gniewnie brwi.
Zastosowała się do jego sugestii i każdy następny cios coraz mniej przypominał rozpaczliwe wymachy rąk.
– Stań porządnie. – Podsawił jej nogę, straciła równowagę i opadła
na kolano. Szybko podniosła się i znowu zaatakowała. – Szerzej nogi,
jedna z przodu, stopy w kierunku przeciwnika.
Była wystarczająco uparta i zdeterminowana, by przebić się przez
obronę i zadać ból. Miała przy tym całkiem niezły refleks. Brakowało jej
techniki, żeby coś wskórać, ale nadrabiała zaciętością. Słuchała tego, co
mówił i wykorzystywała informacje. Z każdym chybieniem jej frustracja rosła, aż wreszcie wybuchła rozpaczliwym okrzykiem bezsilności.
W ostatni cios włożyła całą nienawiść i siłę drobnego ciała. Nie trafiła,
a impet wyniósł ją daleko i obrócił tyłem. Ani się spostrzegła, jak utknęła
z ręką wykręconą na plecy i palcami przeciwnika wczepionymi we włosy.
Silver nachylił się nad odsłoniętym gardłem i wyszczerzył kły. Jej oddech przyspieszył gwałtownie, a oczy strzelały na boki w poszukiwaniu
ratunku.
– Nigdy nie obracaj się tyłem do przeciwnika – powiedział cicho,
ale dobitnie.
Złowił uchem cichy szmer nad głową. Kilka metrów nad nimi unosił się dron. Szlag by trafił cholerną kulę-szpiegulę. Właśnie potwierdził
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przed kamerami swoje aspołeczne zachowanie. Za chwilę komuś przyjdzie do głowy izolować go albo jeszcze inaczej uprzyjemnić życie.
Puścił Louise i poszedł do wraku, nie oglądając się na nią.
– Silver! – zawołała, a jej głos drżał.
Zaskoczył go strach pobrzmiewający w okrzyku, więc się odwrócił,
ale dziewczyna utkwiła wzrok w połyskujących w słońcu kopułach miasta
i wahadłowcu, który manewrował powoli nad nimi. Yolvarianin rozpoznał
sylwetkę i barwy imperialnej floty. Chwycił Louise za nadgarstek.
– Musimy iść – powiedział.
Poszła posłusznie za nim, ze strachem wypisanym na twarzy.
Najwyraźniej też się domyśliła, do kogo należał statek.
– To ci sami, co ścigali nas aż tutaj i wytłukli załogę? – zapytała
łamiącym się od nadmiaru emocji głosem.
– Tak.
W ciepłym wnętrzu wraku chwyciły go dreszcze, z trudem panował
nad trzęsącymi się rękami. Za długo był na mrozie bez ubrania. Louise
pomogła mu upychać do torby najbardziej potrzebne rzeczy, które udało
im się zgromadzić. Wbiegła do swojej kabiny i po chwili wróciła z zapasową parą rękawiczek.
– Dokąd pójdziemy? – zapytała. Przynajmniej ten jeden raz nie
sprzeciwiała się. Rozumiała powagę sytuacji.
– Nie wiem, byle dalej – mruknął.
Zdawał sobie sprawę, że gdziekolwiek pójdą, najprawdopodobniej
znajdą śmierć z wychłodzenia albo w paszczy drapieżnika, jednak dopóki
żyli, była nadzieja na nieoczekiwaną odmianę losu.
Wybiegli z wraku, ale drogę zagrodził im rój dronów. Instynktownie
ustawili się plecami do siebie. Silver wyciągnął zza paska nóż, Louise
miała tylko pałkę z kości kuttu. Kilkanaście małych aparatów otaczało
ich, brzęcząc i bucząc, ale żaden nie próbował atakować.
– Sądziłem, że ta mała trzyma cię w garści, a tymczasem wielki
dzikus okazuje się być zarówno mięśniami, jak i mózgiem tego zespołu.
Oboje odwrócili głowy w kierunku, z którego dobiegał głos. Kilka
kroków dalej stał mężczyzna podobny do innych istot, które spotkali

Louise

251

252

w tym świecie, chociaż ten zdawał się nie przejmować trzaskającym
mrozem. Miał na sobie barwną szatę z cienkiego, lejącego się materiału, opiętą na wydatnym brzuchu. Na łysej głowie, pokrytej zielonkawoniebieskimi plamkami, nosił opaskę z emblematem o skomplikowanym
wzorze. Przyglądał się im z ciekawością czarnymi, błyszczącymi oczami.
Louise prychnęła niczym rozdrażniona kotka, a Silver węszył
w powietrzu; nie wyczuwał żadnego zapachu. Podniósł wzrok ponad głowę postaci na drona emitującego ledwie widoczne smugi światła, które
splatały się w wizerunek mężczyzny w jedwabiach.
– Czego od nas chcesz? – zapytała zadziornie Louise.
– Przyszedłem naprawić swój błąd – odparł nieznajomy. –
Obserwowałem was, poszperałem tu i ówdzie. Niepotrzebnie się obawiałem waszej obecności w mieście.
– Coś ty za jeden? – Silver nie ufał słodkim słówkom.
– Sighur, jeśli coś wam to mówi.
Za plecami hologramu, przez otwór lądowiska, opadł pojazd
podobny do tego, który zabrał ich z miejsca katastrofy, tylko znacznie
mniejszy. Postać odsunęła się i wyciągnęła zapraszająco rękę w kierunku
transportera.
– Zapraszam i nie przyjmuję odmowy – powiedział, kiedy wyraźnie
zwlekali.
Drony poruszyły się gwałtownie, a niskie buczenie przybrało na
sile. Zanim Silver zdążył zareagować, poczuł mrowienie w palcach, które
szybko ogarnęło całe ciało. Rzeczywistość zwinęła się w wielobarwny
fraktal i zniknęła na ułamek sekundy z cichym pyknięciem. Po chwili powróciła, ale teraz Yolvarianin znajdował się wewnątrz pojazdu. Opadł na
kolano, oszołomiony gwałtowną zmianą stanu skupienia. W żołądku czuł
lodowatą bryłę. Nie cierpiał tego sposobu przemieszczania się. Zawsze
miał obawy, że coś mu się poprzestawia w środku podczas rekompozycji. Otrząsnął się z nieprzyjemnego wrażenia i wstał, szukając wzrokiem
Louise. Była tuż obok.
– Co z nami będzie? – Oddychała szybko, a przez rozchylone usta
uciekały białe chmurki pary. – Zabiją nas?
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– Gdyby chcieli zabić, nie bawiliby się w kurtuazję. – Nie powiedział jej o swoich obawach, że śmierć bywała łaskawsza w takich wypadkach.
Pozwoliła sobie na głębszy oddech, a na jej twarzy odmalowała
się ulga. Silver omiótł wzrokiem wnętrze, lecz nie zauważył niczego, co
przypominałoby drzwi lub jakiekolwiek wyjście. Spróbował rozbić panoramiczne okno trzonkiem noża, jednak pomimo wysiłków nie zdołał
nawet go zarysować.
Pojazd zbliżał się do skupiska przejrzystych kopuł, które widywali z oddali, kiedy wychodzili z hangaru. Silver unikał miasta, wiedząc
z doświadczenia, że cywilizowane społeczności zwykle go nie tolerują
i reagują niezdrowym zainteresowaniem. Pozostawał w ich bliskim sąsiedztwie tylko ze względu na schronienie, jakie dawał im wrak jachtu
i gorące źródła.
Z niezadowoleniem obserwował, jak moloch ich połyka. Pole
siłowe, broniące dostępu do bramy w wysokim, białym murze, zamigotało i rozwiało się, by zamknąć się z powrotem za rufą pojazdu.
Opalizująca powłoka ochronna barwiła niebo nad miastem na liliowy
kolor. Najwyraźniej jej głównym zadaniem było zatrzymywanie ciepła
gorących źródeł, obudowanych fantazyjnymi elementami małej architektury. Wokół nich utworzono skwery i zieleńce, pokryte niską roślinnością
przypominającą kwitnące porosty. Budynki mieszkalne oplatała sieć ulic
na kilku poziomach, przy czym wyższe partie wyznaczone były zawieszonymi w powietrzu świetlnymi znakami.
Zerknął na dziewczynę, wpatrującą się w cuda za oknem.
– Znowu nas zamkną, pewnie rozdzielą – powiedziała ponuro,
kiedy zorientowała się, że Silver ją obserwuje. – Już nigdy nie wrócę do
domu, prawda? – Zwiesiła głowę.
– Przekonamy się na miejscu, co będzie – odparł wymijająco.
– W razie gdybyśmy jednak nie mieli wyjść z tego cało… – Louise
zawiesiła głos. – Chcę tylko wiedzieć, dlaczego nie zabiłeś mojej matki,
tylko ją… No wiesz… Wziąłeś. – Zacisnęła zęby.
Spojrzał w jej twarz, zmrużone oczy, usta wykrzywione odrazą.
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– Moja gęba nijak nie pasuje do romantycznych historii – przyznał,
krzywiąc wargi w ponurym uśmiechu.
– Nie. I nie mogę sobie wyobrazić, że mama pozwoliła ci się choćby
dotknąć nieprzymuszona.
Milczał chwilę. Zdawał sobie sprawę, że dziecięce fantazje o nieznanym ojcu boleśnie rozminęły się z prawdą.
– Nie byłaś łatwym dzieckiem, prawda? – stwierdził.
Zamknęła oczy i na krótką chwilę opuściła głowę.
– A co to ma do rzeczy? – odparowała ostro, butnie unosząc brodę.
– Pomyśl, tak obiektywnie, jak traktowała cię Sheila przez te siedemnaście lat? Czy kiedykolwiek dała ci odczuć, że ma cię dość, że wolałaby, żebyś nigdy się nie urodziła?
Tym razem to ona milczała. Rysy jej twarzy złagodniały, kiedy
zanurzyła się we wspomnienia. Pokręciła głową.
– Nigdy – powiedziała cicho. – Dziwiłam się, że nigdy nie stłukła
mnie za to, co wyczyniałam. Uważałam, że była na to za słaba. Załamywała
tylko ręce i popłakiwała w poduszkę, kiedy myślała, że nie słyszę.
– Sądzisz, że chciałaby donosić ciążę i kochałaby owoc gwałtu,
szczególnie gdyby sprawcą był ktoś mojego pokroju?
Wpatrywała się w niego szeroko otwartymi oczami. Po raz pierwszy przypominała niewinne dziecko. Niechętnie oderwała od niego wzrok.
Powoli zdjęła rękawiczki, rozwiązała rzemyk kurtki i sięgnęła za pazuchę.
Wyjęła kawałek wyprawionej skóry, którą Silver rozpoznał, zanim ją rozłożyła. Nie miał pojęcia, kiedy zdołała to zabrać. Obróciła portret Sheili
tak, żeby on też go widział.
– Naprawdę ją kochałeś? – zapytała cicho.
Odwrócił głowę. Nie chciał tego roztrząsać i wciąż wracać do przeszłości. Nie było do czego.
– Nigdy nie przestałem.
Pojazd zmierzał do ścisłego centrum, aż wreszcie zadokował przy
szczycie najokazalszego budynku, pnącego się aż pod sztuczne niebo.
Segmenty karoserii złożyły się, wsuwając jeden pod drugi, a oczom
Silvera ukazała się niewielka śluza. Ściana po drugiej stronie pękła

Magdalena Wilk

gwiaździście i rozsunęła się, tworząc kolisty otwór, przez który weszło
kilka uzbrojonych i opancerzonych postaci z maskami na twarzach. W samym wejściu stanął grubas w jedwabiach. Dotknął czoła wierzchem dłoni,
a potem przyłożył ją do piersi, odwracając kciukiem od siebie.
– Jak wam się podoba miasto? – zapytał.
– Nie lubię zorganizowanych wycieczek – mruknął Silver i oparł
dłoń o rękojeść noża.
– Zapora przeciwteleportacyjna nie pozwoliła mi ściągnąć was tutaj bezpośrednio, ale uznałem, że chętnie obejrzycie kawałek metropolii.
– Czego chcesz? – zapytał Silver zirytowany pustą gadką.
– Złożyć ci pewną propozycję. Pewnie dla ciebie to nowość, ale
traktuję cię jak partnera do rozmów o interesach, nie będę próbował
ograniczać twojej wolności, skuwać rąk czy zamykać w bańce pola siłowego.
Silver uniósł brew, obrzucił spojrzeniem uzbrojoną obstawę i unoszące się nad ich głowami drony.
– A to zapewne dekoracja korytarza? – Zatoczył ręką łuk. Zauważył
nieznaczne poruszenie ochroniarzy w reakcji na ten gest.
– Staram się być uprzejmy i okazać dobrą wolę, ale nie jestem
samobójcą. – Sighur rozciągnął usta w szerokim uśmiechu. – Chodźmy,
usiądziemy wygodnie, a potem wszystko wam wyjaśnię. Liczę, że docenisz mój gest i obędzie się bez zbędnej jatki.
Grubas odwrócił się i ruszył korytarzem. Nie używał żadnych gadżetów do bezwysiłkowego przemieszczania się jak inne wysoko rozwinięte gatunki, z którymi Silver miał dotąd do czynienia, czym zyskał
w oczach Yolvarianina.
– Co robimy? – wyszeptała Louise. Usiłowała patrzeć na każdego
członka obstawy ustawiającego się w szyku wokół nich i jednocześnie
obserwować drony, więc w panice wodziła oczami pomiędzy nimi.
– Nie pójdziemy po dobroci, to i tak nas zawloką na miejsce,
a wcześniej podziurawią – mruknął Silver. Męczyła go powtarzalność
tego schematu.
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Louise obróciła się i spojrzała przez okno pojazdu w dół, na oddaloną o kilkadziesiąt pięter ziemię.
– Nie mamy szans na ucieczkę? – wyszeptała, choć i tak nikt tutaj
nie rozumiał jej ojczystego języka.
– Poza miastem jest tylko pustynia.
Ruszył w ślad za grubasem, obserwując czujnie obstawę, a Louise
podreptała za nim. Sighur zaprowadził ich do niewielkiego pomieszczenia bez okien, z bezosobowym wyposażeniem składającym się ze stołu
i trzech obszernych foteli, przypominających ścięte po skosie jajko unoszące się nad podłogą. Ściany emitowały ciepłe, rozproszone światło,
w którym nie tworzyły się cienie.
– Siadajcie. – Grubas wskazał im fotele, sam zajął miejsce po drugiej stronie stołu. Jego głos brzmiał dziwnie, jakby pokój wsysał dźwięk,
zamiast go odbijać.
– A gdzie przekąski? – zapytała Louise i drgnęła niepewnie pod
przenikliwym spojrzeniem gospodarza.
– Pomyślimy o tym, kiedy dojdziemy do porozumienia – odparł
Sighur.
Silver nie potrafił sobie wyobrazić, o jakim rodzaju porozumienia
była mowa. Obserwował, jak grubas mości ogromne ciało w fotelu.
– Dostałem od Gallorian intratną ofertę. Są gotowi zapłacić mi
małą fortunę za pewnego kudłatego włóczęgę i jego córkę. Najlepiej
żywych.
– Ach tak… – Silver nawet nie drgnął, świadomy broni wycelowanej w jego głowę. Uzbrojeni ludzie ustawili się pod ścianą. – Dlaczego nie
leżę z rozbitym łbem na dnie zapieczętowanego kontenera, w drodze na
Gallorię?
Sighur oparł rękę o stół.
– Polityka to gra. Wolałem się upewnić, czy nie mógłbyś przebić
oferty, którą złożyło Imperium.
– Ja? Mam trochę zwierzęcych skór i mięsa. W czym prosty dzikus
może konkurować z Imperium?

Magdalena Wilk

– Ty mi powiedz, modyfikowany genetycznie prosty dzikusie, za
którego chcą mi zapłacić równowartość całej mojej stolicy.
Obserwował uważnie Silvera, ale nie doczekał się żadnej reakcji,
więc pochylił się nad dzielącą ich płaszczyzną stołu i dotknął palcami
gładkiej powierzchni, z której wytrysnęły smugi kolorowego światła, splatające się w trójwymiarowy obraz przedstawiający migawki z Yolvaris.
Obraz drgał i zanikał, ukazując nadlatujące pojazdy zalewające pustynię deszczem świetlistych pocisków, wzbijających fontanny czerwonego
piasku. Silver przyglądał się ledwie widocznym postaciom, biegającym
i padającym na ziemię z bezładnie rozrzuconymi rękami. Z bijącym szaleńczo sercem szukał znajomych sylwetek, ale rejestratory imperialnych
dronów poświęcały niewiele uwagi dzikim Yolvarianom, rzucającym się
z gołymi pięściami na technologię, której nawet nie byli w stanie pojąć.
Nagrały eksplozję kompleksu zabudowań, a potem obraz zachwiał się
gwałtownie i utonął w zakłóceniach.
– Międzygalaktyczne Centrum Transportowe na Yolvaris, jedynej
planecie wytwarzającej niepowtarzalny rodzaj energii, którą można zaprząc do przesyłania żywych organizmów i towarów na odległość setek
lat świetlnych, praktycznie w mgnieniu oka. Oczko w głowie oraz podstawa potęgi Imperium. Niestety ośrodek przestał istnieć, co poważnie
zachwiało równowagą sił w intergalaktycznej polityce – streścił Sighur.
– Z perspektywy Yolvarian pewnie wyglądało to trochę inaczej, po prostu
odzyskali swoje tereny łowieckie i nikt nie zaburza ścieżek mocy, z których czerpią siłę. A tobie udało się dostać to, co chciałeś?
– Dlaczego uważasz, że mam z tym coś wspólnego? – zapytał
Silver, starając się nadać głosowi beznamiętny ton, pomimo targających
nim gwałtownych uczuć. Odchylił się na oparcie fotela, krzyżując ręce
na piersiach.
Sighur uniósł głowę i spojrzał badawczo, a potem zaczął manipulować palcami w hologramie. Cofnął nagranie, zatrzymał na pojedynczym
ujęciu i powiększył fragment pustyni z samotną sylwetką, jedyną, która
nie poruszała się w gwałtownej próbie ucieczki przed nieuniknionym.
Powiększył jeszcze raz i jeszcze, za każdym razem czekając, aż obraz
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nabierze ostrości. W końcu postać osiągnęła rozmiar dłoni. Rozmyta plama nabrała konkretnych konturów, program obliczył przybliżony kształt,
wyczyścił szumy i zniekształcenia. Nie wszystkie zakłócenia dało się wyeliminować, więc postać była pocięta na fragmenty lekko przesunięte
względem siebie, ale nie było wątpliwości, że przedstawia Silvera lub
kogoś do złudzenia go przypominającego.
Szarowłosy dzikus z hologramu stał w lekkim rozkroku, dłonie
trzymał odwrócone wnętrzem ku dołowi. Głowę miał opuszczoną, a gęsta
grzywa sterczała najeżona od czubka głowy aż do ogona. Ubrany był tylko w skrawki skór opasane wokół bioder. Świetlista aureola, która mogła
być efektem ogromnego powiększenia, obrysowywała jego postać.
– Pytałem różnych specjalistów od ras i gatunków, przeszukałem
sieć i okazuje się, że jest tylko jeden okaz Yolvarianina o jasnoszarym
ubarwieniu, więc nie mam wątpliwości, że to ciebie nagrały imperialne
drony – wyjaśnił Sighur.
– Do czego zmierzasz? – zapytał Silver.
– Ty rozpieprzyłeś centrum transportowe na Yolvaris i cały system
biosfery Gallorian. W dodatku układ energetyczny planety zmienił się tak
dramatycznie, że nie działa tam żadna technologia, więc nikt nie może
przejąć kontroli nad unikatowym przedsięwzięciem Imperium.
– On? Jak mógł tego dokonać? Zębami i nożem? – zainteresowała
się Louise.
Spojrzała na Silvera i zaniemówiła. Nie potrafił udawać zaskoczenia i się wypierać. Zresztą Sighur nie powiedziałby tego, gdyby nie miał
rzetelnych dowodów.
– Nie doceniasz ojca, moja panno. – Grubas ponownie sięgnął do
hologramu i odtworzył w zwolnionym tempie ostatnią sekwencję przed
eksplozją stacji.
Na nagraniu piasek wokół Silvera wzbił się w powietrze, jakby wyrzucił go w górę silny wstrząs, i zawisł, skrywając od pasa w dół
pogrążoną w skupieniu postać. Spod wirującej chmury prześwitywały
krótkie błyski wyładowań. Halo wokół Yolvarianina nabierało mocy, gęstniało, rozmywało sylwetkę, a potem drgnęło i rozeszło się gwałtownie
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koncentrycznymi kręgami fali uderzeniowej, pchając przed sobą czerwoną kurzawę. Gdzieś poza polem widzenia rozbłysło silne światło, rzucając
wyraźny, długi cień za stojącym w bezruchu Silverem i obraz rozpadł się
na wielobarwne punkciki, wessane przez projektor ukryty w blacie stołu.
– Co za bzdura! – wykrzyknęła Louise, kiedy ochłonęła po pokazie.
– Fotomontaż, trik filmowy!
Spojrzała na ojca, oczekując poparcia, ale Silver potarł palcami
brodę i uciekł wzrokiem.
– No więc, co to było? – zapytała napastliwie. – Magia?
– Dla prostego umysłu magią jest to, czego nie potrafi pojąć. To,
co widziałaś przed chwilą, da się naukowo wyjaśnić, choć wszyscy dotąd
uważali, że to tylko hipoteza – wyjaśnił gospodarz i zwrócił się do Silvera.
– Twoja córka odziedziczyła po tobie te zdolności?
– Nie.
– Oczywiście nie powiesz mi prawdy z troski o nią. – Sighur odsunął się od stołu i utkwił spojrzenie czarnych oczu w Yolvarianinie. –
Jednak separatyści nie szastaliby kredytami na wynajęcie Mabuna, żeby
odnalazł ją na zadupiu Wszechświata, gdyby była zwykłą istotą z zapomnianego układu.
– O czym wy mówicie? – zapytała zdenerwowana Louise.
– Nie wytłumaczyłeś jej, kim jesteś? Może gdybyś to zrobił, miałaby dla ciebie więcej szacunku.
– Raczej nie. – Silver nawet nie spojrzał na Louise, przekonany
o jej niezmiennym stosunku do niego.
– Niech zgadnę, jak to było – powiedział Sighur, mrużąc czarne
oczy. – Zakładam, że ktoś wykorzystał teorie opracowane przez Gallorian
i na odizolowanym od wszelkich szlaków komunikacyjnych świecie stworzył ciebie, ulepszoną wersję Yolvarianina. Nie jesteś niewolnikiem energii Yolvaris, za to możesz nią dowolnie manipulować, skupiać, rozpraszać,
zmieniać właściwości. Miałeś posłużyć do przejęcia kontroli nad stacją,
ale twój twórca dał ci więcej rozumu, niż zamierzał. Wprowadziłeś własny plan w życie i oddałeś planetę prawowitym mieszkańcom, zamiast
wypełnić zadanie i potulnie zginąć od nadmiaru przetworzonej energii.
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Najwyraźniej jednak nie zyskałeś sympatii tubylców, nawet dokonując
tak szalonego i wielkodusznego czynu, skoro wybrałeś życie na wygnaniu. Zapewne potraktowali cię jak każdego odmieńca, który pojawi się
w ich społeczności i spróbowali wyeliminować, więc uniosłeś się honorem
i odszedłeś. A przecież mogłeś podporządkować sobie dzikusów. Z twoimi możliwościami byłbyś niczym bóg.
Silver zacisnął zęby. Z trudem znosił szyderstwo Sighura; nie
lubił, kiedy ktoś nazywał go naiwnym idiotą, nawet w najbardziej zawoalowany sposób.
– Bogowie nie mają tego, na czym najbardziej mi zależy – mruknął
z niezadowoleniem.
– Ha! A czegóż to może im brakować?
– Świętego spokoju.
Z twarzy Sighura zniknęły oznaki rozbawienia. Przyglądał się wnikliwie patrzącemu spode łba Silverowi.
– Na zawsze pozostaniesz odmieńcem bez swojego miejsca, ściganym i zaocznie skazanym na śmierć – podsumował grubas. – Ale ja
potrafię docenić twoje zdolności i budzący respekt urok. Nie tak jak inni,
którym wydawało się, że mogą cię ujarzmić, przypiąć smycz i szczuć, na
kogo im wygodnie. Zatrudnię cię jako fachowca od zadań specjalnych.
Nie będziesz narzekał na standard życia. Zapewniam sowite wynagrodzenie. Zyskasz szacunek i oficjalny status inteligentnej formy życia.
– Jestem nielegalną hybrydą, nikt nie przyzna mi takiego statusu.
– Sam sobie tego nie zrobiłeś, nie można karać ciebie za czyjeś
przestępstwo. Według prawa panującego na tym księżycu, nic nie stoi
na przeszkodzie, żebyś starał się o obywatelstwo.
Silver wyszczerzył zęby w ironicznym uśmiechu.
– A co zrobi Imperium, kiedy się zorientuje, że mnie zatrudniłeś,
zamiast grzecznie im odsprzedać?
– Nic – odparł Sighur, odwzajemniając uśmiech. – Gdyby mogli
coś zrobić, przylecieliby tu i zabrali cię bez pytania o zgodę.
– Co ich powstrzymuje?
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Grubas rozsiadł się wygodniej w fotelu i splótł serdelkowate palce na wydatnym brzuchu. Przechylił głowę i wpatrywał się w milczeniu
w swojego rozmówcę. Wreszcie zdecydował się udzielić wyjaśnień.
– Jak zapewne się domyślasz, księżyc, na którym żyjemy, nie ma
wiele do zaoferowania. Żadnych cennych złóż, klimat ani gleba nie nadają się do uprawy przez większość roku, więc moja rasa uczyniła towar
z informacji. Dysponujemy najlepiej przygotowaną siatką wywiadowczą,
obejmującą wszystkie światy, które mają jakiekolwiek znaczenie gospodarcze czy polityczne. Do tego oferujemy kompleksową usługę rozwiązywania problemów na każdym szczeblu władzy. Od mediacji, poprzez
delikatną sugestię, aż po rozwiązania ostateczne. Ani Imperium, ani nikt
inny nie zaryzykuje wojny z nami, bo nie wiedzą, jakie informacje przy
tym wypłyną i gdzie posypią się głowy.
– Nie uważasz, że za bardzo rzucam się w oczy jak na wywiadowcę
i szpiega?
– Niektórym zadaniom sprzyja odrobina ostentacji i manifestacja siły, a o tobie krążą legendy zarówno wśród zwolenników Imperium,
jak i tych, którzy mają nadzieję skorzystać na kryzysie. Zaczniemy od
czegoś łatwego, polecisz na Yolvaris. Przefarbujesz sierść i łatwo wtopisz się w tłum, jeśli zajdzie taka potrzeba – rzucił od niechcenia Sighur
i niedbale machnął ręką. – Uruchomisz stację transportową. Dla mnie.
Silver parsknął krótkim śmiechem i pokręcił głową z dezaprobatą.
– Zawsze jest jakiś haczyk… Sam przecież mówiłeś, że na planecie
nie działa żadna technologia.
– Potrafiłeś do tego doprowadzić, więc wiesz, jak to odkręcić. Po
cóż innego Imperium chciałoby zapłacić za ciebie taką kwotę, kupując
moje milczenie? Oficjalnie poszukują cię za zbrodnię ludobójstwa, którą
popełniłeś na załodze stacji, wysadzając ją w powietrze, ale ty i ja wiemy,
czego naprawdę chcą. I nie będą wchodzić z tobą w partnerskie układy.
Silver milczał, przetrawiając propozycję. Miała niezaprzeczalne
zalety, ale nie chciał pchać palców między drzwi. Mieszanie się w politykę
i dyplomację, szczególnie na tak wysokim szczeblu, nie leżało w jego
naturze. Zwykle doraźnie rozwiązywał problemy za pomocą noża. Sądził,
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że stworzono go jako narzędzie lokalnej zemsty, nie przypuszczał nawet,
jak daleko sięgały reperkusje jego działań. Zrozumiał wreszcie, dlaczego
ścigano go przez całą galaktykę i wyrywano sobie z taką zaciętością.
Louise wykrzywiła wargi w ironicznym uśmiechu.
– Nie zastanawiaj się, przyjmij ofertę – drwiła po angielsku, żeby
Sighur nie zrozumiał przekazu. – Nie wiadomo, kiedy znowu trafi się
fucha tak doskonale pasująca do twoich kwalifikacji. Najemnik, postrach
siedmiu galaktyk – powiedziała patetycznie, unosząc dłoń.
– Yolvarianie mają świat dla siebie, nie potrzebują nowego najeźdźcy – odparł Silver beznamiętnie, a potem obrócił głowę i spojrzał w oczy Louise. – Ale gdyby ten grubas zdołał uruchomić stację na
Yolvaris, mógłby odesłać cię do domu, do matki.
Przestała złośliwie wykrzywiać usta, a na jej twarzy odmalowało
się napięcie. Odetchnęła głęboko.
– Jeśli nie przystaniesz na jego propozycję, sprzeda cię tym
Gamonianon, a oni dadzą ci do wyboru śmierć albo pranie mózgu – powiedziała powoli, ważąc słowa.
– Obeszłoby cię to? – zapytał i tym razem on uniósł wargi w ironicznym uśmiechu, odsłaniając końce kłów.
Opuściła głowę i ręce. Schowała dłonie pod blatem stołu. Usłyszał
ciche pyknięcia wyłamywanych stawów.

* * *
Serce Louise waliło szaleńczo, a krew szumiała w uszach. Stawiała nogi
jak automat, oszołomiona tym, co miało się wydarzyć. Szli długim korytarzem w asyście uzbrojonych po zęby pilotów i najemników Sighura,
jednak to górująca nad wszystkimi sylwetka Silvera przyciągała zaciekawione spojrzenia obsługi portu kosmicznego. Poruszał się lekko
i bezszelestnie, pomimo ciężkich butów z cholewami do połowy łydki
i zwalistej postury. Mięśnie ramion drgały pod gładką, błyszczącą sierścią, a pierś okrywał czarny, elastyczny pancerz, odporny na wiązki blastera i pochłaniający energię kinetyczną. Tak przynajmniej tłumaczył
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gość w zbrojowni. Miał niezły kłopot, żeby znaleźć coś, co pasowałoby
na Yolvarianina i odpowiadało jego sposobom walki. W końcu wytrzasnął
skądś dwa krótkie, archaiczne miecze o ostrzach przypominających cienki płatek ceramiki, ale bynajmniej nie tak kruchy, oraz cały arsenał noży
w różnych kształtach i rozmiarach. Silver poupychał je gdzie się dało,
w niewidocznych miejscach, tylko miecze zatknął sobie ostentacyjnie
za szeroki pas.
Zerkała na niego z podziwem, chociaż nigdy w życiu nie przyznałaby się do tego uczucia nawet przed sobą. Imponowało jej, że Yolvarianin
robi takie wrażenie, a część tego respektu spływała również na nią.
– Wiesz… gdybyś nie był moim ojcem… to nawet bym cię polubiła
– przyznała niechętnie.
Nie skomentował tego wyznania, milczał uparcie, chociaż czekała
na odpowiedź, spoglądając na niego ukradkiem. W końcu podniosła głowę i, nie udając dłużej obojętności, walnęła go pięścią w ramię.
– Wypadałoby zrewanżować się jakimś komplementem!
Uniósł brew i posłał jej długie spojrzenie.
– Gdybyś nie była moją córką, dawno przegryzłbym ci gardło i wypruł flaki, żebyś przestała wreszcie gadać.
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DER FISCHERKÖNIG
Krzysztof Rewiuk

Okolice Neuschwanstein, styczeń 1886 roku
Tej nocy sanie miały kształt łabędzia.
W zaprzęgu biegły cztery siwe konie. Ozdoby z piór na ich łbach
przyjemnie komponowały się z błękitem gwardyjskich mundurów. Na
srebrne tarcze i hełmy ze skrzydełkami von Pranckh niestety nie wyraził
zgody.
Zawieszona na dziobie latarnia otaczała ich bańką blasku, wewnątrz której wirowały białe płatki. Zamknięty w śnieżnej kuli król nie
miał wątpliwości, że głównym zadaniem towarzyszącej mu eskorty jest
pilnowanie, by nie odjechał zbyt daleko. Pochodnie w rękach jadących
wierzchem gwardzistów migały raz z jednej, raz z drugiej strony. Ludwig
otulił się mocniej niedźwiedzim futrem, odchylił do tyłu, zamknął oczy
i słuchał muzyki, która wciąż brzmiała mu w głowie.
Pojawi się tu rycerz
W niezwykłej, lśniącej zbroi
Mąż cnoty tak przeczystej
Nieznanej na tej ziemi.
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Minęli przełęcz i konie przyspieszyły. Droga opadała łagodnymi
zakrętami. Pokryte ciężkim śniegiem gałęzie zwieszały się po bokach,
zmuszając żołnierzy do zmiany szyku i jazdy z tyłu, za saniami. Ludwig
przez chwilę poczuł się wolny. Pędził przez ciemność górskiej nocy, samotny władca bezludnej krainy, poza czasem i przestrzenią. Bajkowy
król, król legend, szalony król.
Sanie gwałtownie zahamowały i skręciły w głąb lasu. Płatki śniegu rozproszyły się, odsłaniając stojące po obu stronach drogi kolumny
prostych drzew. Jak rzędy wiernych wojsk, jak tłumy poddanych czekały
tu na niego, nie bacząc na noc i chłód, gotowe na sekretne spotkanie.
Zmęczone konie prychały, drewniany łabędź podskakiwał na nierównościach, a król pozdrawiał świerki, jodły i modrzewie.
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Pojawi się tu znikąd
On rycerz najprawdziwszy
Szlachetny i niewinny
Obrońca i zwycięzca.
Minęli dwa ostre zakręty, na których sanie niebezpiecznie zatrzeszczały, i wypadli na dużą polanę oświetloną płonącym pośrodku
ogniskiem. Powożący z fantazją wprowadził zaprzęg w boczny poślizg.
Sypnęło śniegiem spod płóz, konie, wiedzione pewną ręką, zatrzymały się prawie w miejscu. Po chwili pojawili się zziajani gwardziści. Król
uspokoił ich gestem.
Kapelmistrz poderwał się z miejsca przy ognisku, by podbiec do
sań. Ludwig sięgnął po leżący obok na siedzisku kuferek, zawahał się
przez chwilę i przycisnął skrzyneczkę do piersi. Wstał, a następnie – odsuwając zaskoczonego muzyka – sam ruszył w kierunku środka polany.
Zatrzymał się przy sporym, częściowo nakrytym tkaniną głazie i rozejrzał, szukając odpowiedniego miejsca. Kapelmistrz znów doskoczył,
szarpnął za brzeg materiału, odkrywając przy tym leżące na kamieniu
urządzenie, strzepnął warstewkę śniegu i złożył u stóp monarchy biało-błękitną bawarską szachownicę.
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Król podziękował skinieniem głowy i pochylił się, by postawić na fladze
swój kuferek. Drżącymi rękoma uniósł wieko, po czym wyjął ze środka
jeden z miedzianych cylindrów. Podniósł go do twarzy i ucałował ze wzruszeniem. Odkręcił pokrywkę, wysunął owiniętą aksamitem zawartość,
rozchylił brzegi materiału, a następnie delikatnie chwycił w dwa palce
niewielki, srebrny walec. Podszedł do stojącego na kamieniu urządzenia,
wciąż bez niczyjej pomocy umieścił na nim trzymany w ręku przedmiot,
docisnął metalowe ramię, poprawił dużą, prostą tubę i złapał za sterczącą z boku korbę. Spojrzał jeszcze na czerwone oblicza zgromadzonych
gwardzistów, na migoczące w blasku ognia sylwetki drzew, na bajkowy
sierp księżyca… I zakręcił.
Z tuby popłynęła muzyka:
Cud, cud, cud się tu zdarzył!
Cud niewidziany i niesłyszany!
Król nie przestawał kręcić korbą, a polanę wypełniały głosy chóru, brzmienie orkiestry, słowa śpiewane przez Lohengrina i piękną Elzę.
Dźwięki zapisane na metalowym walcu, w Szwajcarii, gdzie ukrywał się
wygnany przez królewskich wrogów mistrz Wagner. Poezja i melodia,
nieśmiertelne, niepokonane, wieczne i żywe, obecne tutaj, w katedrze
nocy.
Konie niespokojnie przebierały nogami, gwardziści ziewali.
Gałęzie drzew lekko uginały się pod ciężarem sów, które przyleciały
słuchać muzyki ze swoim królem. Rycerz Łabędzia śpiewał:
I nigdy nie możesz mnie o to zapytać
I nigdy nie próbuj nawet zrozumieć
Skąd tu przyszedłem
Jakie me imię
I kim naprawdę, naprawdę jestem.
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Czapa śniegu opadła z pobliskiego drzewa. Ludwig drgnął, lekko
trącając metalowy walec. Diamentowa igła wyskoczyła ze swojej ścieżki.
…skąd tu przyszedłem
Jakie me imię
I kim naprawdę, naprawdę jestem.

* * *
Camelot, poza czasem
Lohengrin, Rycerz Łabędzia, stał na brzegu jeziora, kiedy usłyszał wezwanie. Wiedział, że wiele jest jeszcze na świecie królestw, które wymagają jego pomocy. Nie wątpił też, bo zwątpienie było mu obce, że kiedyś,
na końcu drogi, otrzyma swoją nagrodę.
Klasnął w dłonie. Z porastających brzeg szuwarów wypłynął dostojny łabędź, ciągnący za sobą łódź w kształcie muszli. Lohengrin rozejrzał się wokół i upewniwszy się, że nikt go nie obserwuje, zzuł buty
i podciągnął do kolan wąskie spodnie. Brodząc przez płytką wodę, dotarł
do łodzi. Wsiadł, poprawił hełm, rozstawił szeroko nogi, dla pewności
podparł się mieczem oraz długą tarczą i – modląc się w duchu, aby tym
razem podróż nie trwała zbyt długo – wypowiedział na głos nazwę miejsca i czasu, z którego go wzywano.

* * *
Monachium, luty 1886 roku
Przy okazji ostatniego w tym sezonie balu kostiumowego von Pranckh
po długich namowach wyraził zgodę, aby gwardzistów obecnych na sali
przebrano za morskie stwory z „Tristana i Izoldy”. Ludwig sam wybrał
dla siebie strój Króla Rybaka. To miało być jego prywatne pożegnanie
z karnawałem.
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Siedział zatem na tronie, ucharakteryzowany na starego władcę,
w prostej koronie, z długą, siwą brodą i z zadowoleniem obserwował defilujące przed nim postaci. Młode dziewczęta, dla których była to ostatnia
tej zimy okazja do złamania czyjegoś serca, wdzięcznie prezentowały
się w strojach średniowiecznych księżniczek. Te bardziej zdeterminowane albo nieprzejmujące się już konwenansami wybrały przebrania
kuszących kobiet-kwiatów z „Parsifala” czy też nawet mieszkanek Góry
Wenus z „Tannhausera”. O słuszności ich decyzji świadczyły tłumy otaczających je młodzieńców w obcisłych, kolorowych rajtuzach i watowanych wamsach, jak również dojrzałych mężczyzn w strojach herosów
i kupców. Twarze dostojnych matron płonęły purpurą, nie wiadomo czy
z oburzenia, czy na skutek ciasnoty opinających je pancerzy walkirii.
Ambasadorowie, posłowie i szpiedzy sąsiednich królestw słabo kryli się
pod postaciami zbójców i piratów.
Ludwig mógł żałować jedynie tego, że zabawa odbywała się w starym, znienawidzonym Residenz zamiast w którymś z jego własnych zamków. Wnętrza Neuschwanstein, legendy obleczonej w kamień, pozostawały na razie nieurządzone. Mały, słodki Linderhof nie pomieściłby tych
tłumów. Był jednak jeszcze Herrenchiemsee, kopia Wersalu pod każdym
względem przewyższająca oryginał, pałac z tysiącem żyrandoli i salą
lustrzaną, który doskonale nadawałby się na miejsce balu. Cóż z tego,
skoro ministrowie, książęta i generałowie kręcili nosami na propozycję
opuszczenia stolicy i spędzenia nocy na środku zamarzniętego jeziora.
Ludwig musiał cieszyć się tym, co zdołał uzyskać. Zbyt długo był królem,
by nie rozumieć, że nie można mieć wszystkiego.
Orkiestra przygrywała proste walczyki. Na prawdziwą muzykę
czas miał nadejść po północy. Kolorowe pary wirowały w tańcu. Król
zwrócił uwagę na samotnego młodzieńca, stojącego po przeciwnej stronie sali. Długi, biały płaszcz skrywał połyskującą błękitem kolczugę. Spod
hełmu zwieńczonego figurą łabędzia spływały na ramiona perłowe włosy.
Młody rycerz niespokojnie wodził wzrokiem po wnętrzu. Ludwig poczekał, aż spojrzy w jego stronę, po czym przyzwał go gestem. Chłopiec
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ruszył przez środek parkietu, a tańczące pary rozstępowały się na jego
drodze. Zbliżył się do stóp tronu, skłonił i przyklęknął na jedno kolano.
Król poczuł się zażenowany. Nikt od dawna nie traktował go z podobną atencją.
– Wiesz, że ten strój jest zwykle zarezerwowany dla mnie? – zapytał, udając gniew.
Młody człowiek pochylił jeszcze niżej głowę, wytrzymał tak chwilę,
po czym podniósł wzrok na Ludwiga. Jego brwi i rzęsy miały ten sam
śnieżny kolor co włosy. Oczy jak kryształy lodu nie pasowały do łagodnej,
pozbawionej zarostu twarzy.
– Wybacz, panie, pierwszy raz goszczę w tym miejscu i nie znam
dobrze obyczajów – odpowiedział melodyjnym głosem.
Ludwig musiał w duchu przyznać, że szczupły chłopiec prezentuje
się w kostiumie łabędziego rycerza znacznie lepiej niż on sam. Sięgnął
po następne ciastko z ruchomego stolika. Sztuczna broda przeszkadzała
mu w jedzeniu.
– Skąd do nas przybywasz, dzielny młodzieńcze? – zapytał.
Coś błysnęło w lodowych oczach, po czym biały rycerz pochylił
głowę w milczeniu.
– Odpowiadaj, kiedy król pyta! – zniecierpliwił się Ludwig.
– Z odległej krainy, niedostępnej twym krokom.
Król skinął głową z aprobatą. Bal kostiumowy rządził się swoimi
prawami.

* * *
Oszołomiony Lohengrin wycofał się sprzed tronu. Wszystko wyglądało
jak w opowieści Parsifala – chory, zraniony władca i cierpiące wraz z nim
królestwo. A to znaczyło, że był blisko.
Na razie potrzebował czasu, żeby się rozejrzeć i upewnić. Musiał
też, póki co, unikać króla, który zadał już pierwsze zakazane pytanie.
Ruszył zatem powoli po obwodzie sali. Zgromadzeni rycerze i dworzanie rozstępowali się na boki, nawet nie zaszczyciwszy go
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spojrzeniem, jakby niósł groźną zarazę. Zbliżył się od tyłu do pary rozprawiających ze sobą wojowników i zatrzymał w odległości pozwalającej
przysłuchiwać się rozmowie. Potężny mężczyzna z przepaską na oku,
w napierśniku ze stalowych płyt, krótkiej spódniczce i sznurowanych
wysoko sandałach perorował:
– Ja rozumiem: zdrowe, niemieckie tradycje. Ale ta moda na francuszczyznę… I to teraz, w czasie wojny?!
– Nasz Ludwig umyślił sobie, że będzie kolejnym Królem Słońce!
– odpowiedział mu drobniejszy rozmówca, wsparty na krótkiej włóczni.
Twarz o przebiegłym wyrazie wieńczył hełm z małymi różkami.
– Doprawdy, ta podróż do Paryża była zupełnie niepotrzebna. –
Jednooki pokręcił głową.
– Wielu osobom się to nie podoba. Zresztą, proszę spojrzeć na
gwardzistów… Taki wstyd!
Olbrzym przesunął opaskę na czoło, po czym zbliżył do twarzy
umocowany na końcu krótkiej różdżki okrągły okular. Ślepe dotychczas
oko jakby gwałtownie urosło, zamrugało, a usta wojownika wykrzywił
grymas pogardy.
– Błazenada!
Lohengrin wzdrygnął się na widok tego przejawu czarnej magii.
Ominął mężczyzn szerokim łukiem i skierował się w stronę dalszego
rogu sali.
– Kanclerz Bismarck darzy jego wysokość znaczną sympatią…
– usłyszał dobiegający z boku stłumiony głos, wyraźnie ważący każde
słowo.
– Ale…? – Ktoś inny zachęcał do kontynuowania.
– Ale w polityce ceni sobie przewidywalnych partnerów. –
Odpowiedź miała już bardziej zdecydowany charakter.
Rozmawiający ubrani byli w długie płaszcze, ich twarze kryły się
w cieniu kapturów.
– Bawaria wywiązuje się ze swoich sojuszniczych zobowiązań.
– Jak dotychczas…
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Rycerz Łabędzia nic nie rozumiał z tej wymiany zdań, lecz ton,
którym były wypowiedziane ostatnie słowa, tylko potwierdził jego przypuszczenia co do kondycji królestwa. Chory król, chory kraj…
Jego zadumę przerwał gwałtowny wybuch śmiechu. Spojrzał
w tamtą stronę i dostrzegł grupę dziewiczych wojowniczek. Chyba
dziewiczych, nigdy nie był biegły w tych sprawach. Spod rogatych hełmów wystawały grube warkocze, jakby plecione z konopnych powrozów.
Sterczące stożki napierśników falowały poniżej odsłoniętych gorsów.
Zawstydzony Lohengrin wbił wzrok w podłogę.
– Mówi się, że jest zupełnie pod wpływem cesarzowej Sissi.
Dlatego zerwał zaręczyny z księżniczką Sophią. Choć mówi się też zupełnie inne rzeczy… Rozumie pani, co mam na myśli?
– Niemożliwe!
– Tak się mówi.
I znowu śmiech.
Lohengrin odwrócił się, zażenowany jeszcze bardziej. Przez całą
długość sali poszukał wzrokiem króla.
Starzec wciąż siedział na swoim miejscu, choć dotknięte niemocą
ciało powoli zsuwało się z tronu. Zadarty płaszcz odsłaniał blade, spuchnięte łydki, skrępowane rzemykami sandałów. Dłonie zaciskały się na
rzeźbionych poręczach. Broda drżała, jakby przesłonięte nią usta cały
czas coś szeptały. Spod obrzękniętych powiek błyskały przerażone oczy.
Trzęsąca się ręka sięgnęła nagle do dźwigni po prawej stronie
tronu. Król pociągnął i stojący obok podest z pustymi naczyniami jakby
zanurzył się pod ziemię, zostawiając po sobie kwadratowy otwór w podłodze. Orkiestra właśnie zakończyła swój utwór. Równocześnie zamilkły
rozmowy i na moment zapadła zupełna cisza. Rycerz Łabędzia zadrżał.
Po chwili w otworze coś zamigotało. Zabrzmiały fanfary rozpoczynające
kolejną melodię. Z podłogi ponownie wyłonił się podest. Tym razem znajdował się na nim pojedynczy złoty kielich. Czerwone kamienie, zdobiące
jego powierzchnię, wyglądały jak wielkie krople krwi.
Lohengrin był już pewien. Nie bacząc na i tak lekceważących go
dworzan, ruszył zdecydowanym krokiem w kierunku tronu. Gorączkowo
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szukał słów, słów godnych chwili, na którą przygotowywał się od zawsze,
ale nigdy nie miał być gotowy.
Dotarł już do połowy sali, gdy drogę zastąpił mu bogato odziany
młodzieniec. Trefione blond loki opadały na ramiona, a delikatna dłoń
dzierżyła lirę.
– Szaleństwo, zupełne wariactwo – tłumaczył piskliwym tonem. –
Mieliśmy nadzieję, że wystarczy wygnać tego oszusta Wagnera. Ale gdzie
tam, jego wysokość znalazł sobie nową zabawkę.
– Zamki? – zapytał towarzyszący mu mężczyzna o wyglądzie
kupca.
– Nic innego. – Młodzieniec wzniósł ręce pełnym wzburzenia gestem. Trzymał lirę w dziwny sposób. – I te mechaniczne zabawki. Ale
najgorsze było Herrenchiemsee, kaprys za szesnaście milionów marek!
Najdroższy pałac świata, który powstał tylko po to, by jego wysokość
spędził tam jedną noc. A skarbiec królestwa świeci pustkami!
Lohengrin, zniecierpliwiony ich nudną rozmową, wyminął śpiewaka i kupca, a następnie prawie wpadł na zakapturzoną postać, jedną
z tych, których rozmowę podsłuchiwał wcześniej. Towarzyszył jej również
znajomy człowieczek w hełmie z małymi różkami.
– Książę Luitpold byłby gotów przejąć obowiązki… – mówił ten
mały. – Potrzebna jest tylko opinia lekarska.
– Ale kto się odważy? – zapytał ostrożny głos spod kaptura.
– Znaleźliśmy już odpowiedniego człowieka. Ma doświadczenie
w podobnych sprawach.
Lohengrin spojrzał we wskazanym włócznią kierunku. W rogu
sali dostrzegł sylwetkę odzianą w sięgający ziemi ciemny płaszcz. Spod
czarnego kapelusza wystawała maska w kształcie długiego ptasiego
dzioba. Choć małe otworki u jego nasady dodatkowo przesłonięte były
okularami, Lohengrin i tak wiedział, że ukryte oczy cały czas wpatrują
się tylko w niego.

* * *
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Holnstein jak zwykle pojawił się przed tronem znienacka, tak jakby się
skradał. Ludwig zakrztusił się winem i odstawił puchar na stolik.
– Wasza wysokość pozwoli sobie kogoś przedstawić. – Mały intrygant w hełmie z różkami raczej zakomunikował, niż zapytał.
Król łaskawie skinął głową. Nie miał specjalnego wyboru.
Obok Holnsteina stał człowiek w przebraniu średniowiecznego
lekarza dżumy. Skłonił się nisko i dopiero wtedy zdjął z głowy kapelusz
i ptasią maskę. Resztki włosów nad uszami stroszyły się w zabawny sposób, a zaczerwieniona twarz z krótką, starannie przystrzyżoną brodą
budziła sympatię i zaufanie.
– Von Gudden, być może Wasza Wysokość pamięta? – przedstawił
się nieznajomy.
Ludwig nie pamiętał.
– Lekarz brata Waszej Królewskiej Mości – dodał stojący przed
tronem, widząc brak zrozumienia w oczach monarchy.
Wszyscy próbowali zapomnieć. Otto, młodszy od Ludwiga o trzy
lata, wobec bezdzietności władcy oficjalny następca tronu, od dawna
już przebywał w zamku Fürstenried, izolowany z uwagi na chorobę psychiczną.
– Czyżby coś przydarzyło się mojemu drogiemu bratu? – Pełen
niepokoju król dźwignął się na tronie.
– Ależ skąd, Wasza Wysokość może być spokojny. Jego stan jest
zupełnie stabilny.
Czyli nie leczą go w ogóle – pomyślał Ludwig.
– Czemu zatem zawdzięczam wizytę doktora? – zapytał.
Obok von Guddena pojawił się nagle stryj Luitpold w przebraniu
Odyna. Odsłoniętym okiem zerkał w dół, na Holnsteina. Sprawiło to, że
król domyślił się odpowiedzi, zanim ta padła z ust lekarza:
– Wysoka rada uznała, że powinienem spędzić trochę czasu
z Waszą Królewską Mością, porozmawiać…
Holnstein i Luitpold pokiwali zgodnie głowami.
To dobrze, że chcieli chociaż rozmawiać. Diagnozę u Ottona postawili bez żadnego badania.
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Lohengrin podążał za królem. W czasie balu nie udało mu się już zbliżyć
do władcy. Porwali go ze sobą dwaj wojownicy i człowiek w ptasiej masce. Rycerz i Ludwig odnaleźli się dopiero w małym, bajkowym pałacyku
pośrodku magicznego ogrodu.
Król wyglądał znacznie młodziej niż poprzednio, choć wciąż rzucała się w oczy jego choroba. Widocznie napój z kielicha nie działał tak
szybko. Siedział, zgarbiony, w sali pełnej złota oraz zwierciadeł i spoglądał przez wysokie okno na położony przed pałacem staw z tryskającą
fontanną. Kiedy Lohengrin pojawił się obok, władca spojrzał na niego
bez zdziwienia, pokiwał głową i powiedział:
– Pamiętam cię. Byłeś na balu. – Uśmiechnął się. – Wszyscy nosili
maski, przebrania, tylko ty byłeś prawdziwy.
Rycerz nie wiedział, co odpowiedzieć. Dobrze, że król nie zadawał
pytań. Może wystarczyło tylko słuchać?
– Podoba ci się tutaj? Gdybym miał władzę i pieniądze takie jak
Bismarck, zbudowałbym jeszcze dziesięć podobnych pałaców. I teatr.
Teatr w każdym mieście. – Król nie patrzył na Lohengrina, tylko obserwował powierzchnię stawu za oknem. – Uwierzysz, że odmówili mi środków
na przygotowanie jednego przedstawienia? Powiedzieli, że są ważniejsze
sprawy…
Lohengrin rozejrzał się po sali. Szklane tafle na ścianach w nieskończoność powtarzały obraz jej wnętrza. Wystarczyło, by poruszył się
lekko, a jego odbicie umykało w głąb zwierciadła i pojawiało znienacka
w zupełnie innym miejscu.
– Wojny i polityka. Gdybyż to jeszcze były wojny takie jak kiedyś,
a nie gierki przesuwające granice o jedną czy dwie rzeki. Ale jakie czasy,
tacy bohaterowie. Wiesz chociaż, jak się nazywał mój poprzedni minister
wojny? – Król wcale nie oczekiwał odpowiedzi. – Na starość został dowódcą gwardii pałacowej, pilnuje, żebym nie przesadził z błazeństwami…
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Porządny człowiek. Tyle że za pięćdziesiąt lat zupełnie nikt nie będzie
pamiętał jego nazwiska. Ani nikogo innego z tego dworu. Bo kimże byliby
Hektor i Achilles bez Homera?
Promienie słońca odbijały się od rozpylonych przez fontannę
kropelek wody i jak plamki tęczy wpadały przez okno do zwierciadlanej
pułapki. Przez chwilę połyskiwały na powierzchni kolejnych złoconych
elementów, by w końcu utonąć bezpowrotnie w głębi któregoś z luster.
– Wagner jest Homerem naszych czasów. Ale oni są ślepi, widzą
tylko kilka lat do przodu. Przepędzili go. Cóż z tego, że źle się prowadził,
oszukiwał, trwonił moje pieniądze? Kto będzie o tym pamiętał w przyszłym stuleciu? Zostaną tylko opery.
Król zamilkł. Lohengrin podszedł do niego bliżej. Było zupełnie
tak, jak we wspomnieniach Parsifala. Stał obok cierpiącego człowieka,
naprawdę chciał go uzdrowić, ale nie mógł wydukać tego najprostszego
pytania.
– Jesteś jeszcze młody. Zapamiętasz mnie? – Władca nagle spojrzał wprost na niego.
Rycerz Łabędzia przytaknął. Król ukrył twarz w dłoniach. Kiedy
podniósł ją ponownie, oczy mu błyszczały.
– Ja też cię nie zapomnę. Jak masz na imię?
– Lohengrin.
Król zacisnął powieki, jakby raziło go światło.
– Niech tak będzie – powiedział cicho.
Do komnaty wkroczyli dwaj gwardziści. Minęli Lohengrina bezceremonialnie, tak jakby go tutaj w ogóle nie było, podeszli do króla
i skłonili się sztywno.
– Wasza Wysokość, czas na rozmowę z doktorem.

* * *
Przed laty Ludwig kazał wybudować w podziemiach zamku Linderhof
sztuczną grotę z jeziorem. W dawnych, lepszych czasach żeglował
spokojnie po jego powierzchni w rzeźbionej łodzi. Ukryta orkiestra
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wykonywała fragmenty muzyki, a sprowadzone zza oceanu elektryczne
żarówki, migocząc pod sklepieniem w kolorowych lampionach, dopełniały baśniowego nastroju.
Dzisiaj musiał dzielić miejsce w łodzi z doktorem von Guddenem.
Żarówki dla bezpieczeństwa zastąpiono lampami naftowymi, a miejsce
muzyków zajęli doskonale widoczni na brzegach gwardziści. Jakby na
pociechę, tuż obok, w swojej małej łódeczce, unosił się na wodzie Rycerz
Łabędzia.
– Na czym dokładnie polega moja choroba? – zapytał Ludwig.
– Wasza Wysokość… za dużo marzy – odpowiedział z wahaniem
lekarz.
– Za dużo, powiadasz?
– Więcej niż to bezpieczne.
– Dla mnie? – Król nie zrozumiał.
– Dla kraju.
– Dla tego kraju? Możliwe, że masz rację. Ale zdradzę ci sekret,
doktorze. – Monarcha pochylił się w stronę von Guddena. – Zjawił się
kiedyś u mnie pewien człowiek, który obiecał wyruszyć w świat, jeśli trzeba będzie, nawet do Ameryki, żeby znaleźć dla mnie kraj, ziemię, którą
można kupić i objąć we władanie. Tam mógłbym wreszcie powołać do
życia państwo z moich marzeń, królestwo sztuki, artystów i filozofów,
królestwo piękna. Zaopatrzyłem go w odpowiednie fundusze i udzieliłem
szczegółowych wskazówek. – Ludwig przerwał na chwilę i uniósł znacząco palec. – Do dzisiaj nie wrócił, a zatem jest jeszcze nadzieja.
– Całkiem możliwe, panie, że zawłaszczył twoje pieniądze i ukrywa
się teraz w Austrii lub we Francji – skwitował brutalnie von Gudden.
– Owszem, z logicznego punktu widzenia to dopuszczalne wytłumaczenie. – Ludwig spokojnie pokiwał głową. – Tylko po co wierzyć
w takie rzeczy?
– Jesteś królem, nie możesz…
– Posłuchaj sam siebie! – żachnął się Ludwig.
Łódź zakołysała się niebezpiecznie, a gwardziści poruszyli nerwowo na brzegu.
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– Jestem królem, więc nie mogę? A po cóż są królowie, jeśli nie po
to, by zmieniać świat? By czynić go lepszym, piękniejszym…
Von Gudden milczał. Król, nie doczekawszy się odpowiedzi, przeniósł wzrok na Lohengrina. Lekarz dostrzegł ten gest, sięgnął po leżące
na dnie wiosło i odepchnął dryfującą obok łódkę z rycerzem.
– Ty też go widzisz? – zdziwił się Ludwig.
– Dobrym lekarzom to się zdarza – speszył się doktor i dodał szybko: – Ale ja wiem, że on nie jest prawdziwy.
– Lohengrin nie jest prawdziwy?! – Król wzburzył się ponownie.
Wstał i byłby wypadł z łodzi, gdyby doktor nie złapał go za rękę. – Jest
prawdziwszy niż my wszyscy razem wzięci!
Von Gudden siłą próbował posadzić Ludwiga na ławeczce, ale król
wyrywał się w kierunku unoszącej się obok zjawy. Rozkołysana łódka
wzbudzała kolejne fale. Światło lamp naftowych odbijało się od drżącej
powierzchni wody, błyszczące cętki miotały się po sklepieniu groty, szukając drogi ucieczki. Doktor przyzwał na pomoc gwardzistów. Kilkunastu
żołnierzy wbiegło po pas do wody. Otoczyli łódź i wyciągnęli ją z jeziora.
Król skapitulował, podtrzymywany pod ramiona wysiadł na brzegu, pozwolił okryć się kocem i wyprowadzić z groty.
Do wpatrującego się wciąż w grę świateł na wodzie doktora podszedł książę Luitpold, dotychczas kryjący się w cieniu.
– To chyba wystarczy? – zapytał.
Lekarz, nie odwracając się, pokiwał głową. Za jego przykładem
książę spojrzał uważnie na środek jeziora, ale nie dostrzegłszy tam nic
wartego uwagi, odmaszerował, zabierając ze sobą gwardzistów.
Von Gudden szepnął w stronę wody:
– Odejdź stąd! Nie widzisz, że to ty jesteś przyczyną jego cierpienia?

* * *
Camelot, poza czasem
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Hiperborejskie wino, pite ze zwykłych kielichów, nie dawało nieśmiertelności, ale pozwalało na chwilę o niej zapomnieć.
– Widziałem Graala – wyznał Lohengrin.
Wyblakłe proporce na ścianach słabo tłumiły echo w pustej, kamiennej sali.
– I cóż z tego? – odpowiedział Parsifal. – Wszyscy kiedyś widzieli.
Ja widziałem, Lancelot, Galahad… Nawet Bors, choć tylko przez chwilę
i z daleka. Widziałeś i co? Przywiozłeś go ze sobą?
– Nie.
– No widzisz.
Zamilkli nad swoimi kielichami. Mijały minuty, a może lata.
– O co chodzi z tymi pytaniami? Dlaczego on nie może zadać
właśnie tych trzech? Dlaczego ja nie potrafię po prostu spytać, jak mu
pomóc? – zagadnął wreszcie Lohengrin.
– Żyjemy w innych światach. Jesteśmy dla nich legendą, jak oni
dla nas. A kiedy zadajesz pytanie, zabijasz jakąś legendę.
Rycerz Łabędzia zastanowił się przez chwilę nad tymi słowami.
– Ja nie muszę pytać, ja wiem.

* * *
Nad brzegiem jeziora Würmsee, czerwiec 1886 roku
Spacerowali plażą o zmierzchu. Doktor okazał się całkiem wdzięcznym
rozmówcą: inteligentnym, oczytanym, choć może nieco zbyt przewidywalnym w swoich opiniach. Król zastanawiał się, czy mogliby zostać przyjaciółmi. Gdzieś w innym miejscu i czasie, w innym świecie. Bo w tym von
Gudden cały czas pilnował, żeby Ludwig podczas przechadzki znajdował
się między nim a wodami jeziora.
– Chciałbym ci podziękować, doktorze, za to, że namówiłeś von
Pranckha, by odwołał tych swoich gwardzistów.
– To ja się cieszę, panie, że twój stan pozwala na ograniczenie
środków bezpieczeństwa – odpowiedział lekarz.
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Szli samym brzegiem. Doktor wciąż napierał z prawej strony. Z lewej tafla jeziora kusiła chłodną głębią.
– A jak tam książę Luitpold? Jak sobie radzi? – zagadnął król.
– Bardzo dobrze, Wasza Wysokość. Spotkał się dzisiaj z wysłannikiem kanclerza Bismarcka.
Coś poruszyło się w przybrzeżnych krzakach. Ludwig udawał, że
tego nie słyszy.
– Ci dwaj zawsze się doskonale rozumieli… Poczciwy stryjaszek,
prosty i taki racjonalny. Chyba faktycznie byłby teraz lepszym królem
niż ja.
– Proszę tak nawet nie myśleć – oburzył się von Gudden. – Jeśli
rekonwalescencja będzie dalej przebiegać zgodnie z planem, Wasza
Wysokość już wkrótce wróci do Monachium, do swoich obowiązków.
Ludwig, spychany przez doktora, wdepnął jedną nogą w wodę.
Po lustrzanej fali pomknęła pojedyncza zmarszczka. I zaraz wróciła do
stóp króla.
Lohengrin stał w swojej łodzi, tuż przy brzegu. Zimna jak księżyc
twarz albinosa odcinała się na tle stalowego nieba.
– Niech wasza wysokość nie zwraca na niego uwagi! – zawołał
lekarz.
– Mam udawać, że go tutaj nie ma?
– Nic nie trzeba udawać! – Von Gudden wydawał się bardzo zdenerwowany. – Wystarczy nie patrzeć, nie odzywać się, nie zadawać mu
żadnych pytań. Sam zniknie.
Król raz za razem przenosił wzrok z twarzy lekarza na oblicze
rycerza.
– Nie chcę… – wyszeptał cicho.
Von Gudden wbiegł kilka kroków do wody, stanął przed
Lohengrinem, chwycił za burtę jego łodzi i próbował ją odepchnąć. Kiedy
ustąpiła, zachwiał się i upadł z pluskiem na kolana. Podniósł się niezgrabnie, ociekając wodą, i wykrzyczał:
– Mówiłem, żebyś stąd odszedł! Czyż ten człowiek nie wycierpiał
już wystarczająco wiele?!
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Rycerz Łabędzia przez chwilę patrzył na niego z powagą.
Ostrożnie, zachowując balans, wyszedł z łodzi i stanął po uda w jeziorze, naprzeciw lekarza. Podniósł obie ręce i położył je na ramionach von
Guddena, tak jakby chciał go przytulić. Przerażony doktor tylko otworzył
usta i łapał powietrze niczym ryba wyciągnięta z wody. Lohengrin rozchylił palce, objął nimi szyję lekarza i zacisnął. Odwrócił wzrok w stronę
króla.
Król patrzył.
Bezwładne ciało osunęło się do wody.
Król zrozumiał.
Lohengrin ruszył w jego kierunku. Pierwsze gwiazdy pojawiły się
w głębi jeziora.
Król zapytał:
– Kim naprawdę, naprawdę jesteś?
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* * *
Ciała Ludwika II Wittelsbacha i jego lekarza odnaleziono na brzegu jeziora Würmsee nocą 13 czerwca 1886 roku. Za oficjalną przyczynę śmierci
obu mężczyzn uznano nieszczęśliwy wypadek. Tron po swoim bracie objął
Otton Wittelsbach, jednak wobec jego choroby regencję powierzono księciu
Luitpoldowi.
Królestwo Bawarii przestało istnieć w 1918 roku.
Ludwik przeszedł do legendy jako Bajkowy Król.
Fragmenty libretta opery „Lohengrin” Ryszarda Wagnera w tłumaczeniu
własnym.
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Plac Vendôme nagle skurczył się do rozmiarów celi w tulońskim bagne.
Hrabia de Sainte-Hélène nie słyszał już doboszy ani równego kroku
maszerujących za nimi żołnierzy. Nie widział gapiów zgromadzonych
wzdłuż ulicy, jak zawsze podczas wojskowych rewii. Nie myślał o tym,
że wieczorem miał jeść kolację z ministrami w Tuileries, a może nawet
uciąć pogawędkę z Jego Królewską Mością. Na całym świecie istniała
teraz tylko jedna twarz, jeden człowiek, którego miał nadzieję już nigdy
nie oglądać.
Gdyby chciał być ze sobą szczery, powinien przyznać, że nawet
zapomniał o jego istnieniu. A teraz nagle znalazł się znów w Tulonie, jak
dwadzieścia lat temu.
Usiłował na niego nie patrzeć, ale tamten stał nieruchomo niczym upiorny posąg, domagający się piekielnej kolacji. Widział tę scenę
w gandawskiej operze dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy pojawił się
w otoczeniu wygnanego króla. Potworny kamienny kolos, przyjmujący
zaproszenie tylko po to, by zaciągnąć swą ofiarę do piekła. Uniósł wzrok
i wydało mu się, że na górującej nad placem kolumnie znów stoi figura
przeklętego tyrana, zlewając się w jedno z postacią ujrzaną w podcieniach. Uzurpator i ten drugi – dwaj ludzie prześladujący go przenikliwym
spojrzeniem szarych oczu.
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Głucha cisza, która otoczyła go, kiedy omiótł wzrokiem twarz
tamtego, wybuchła na powrót kanonadą dźwięków, ale świat nie wrócił
do normy. Hrabia nie był już jednak ani w Paryżu, ani w Tulonie. Palące
słońce należało do innej rzeczywistości. W niej był kimś zupełnie innym.

* * *
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– Pierre?
André Pontis zamarł. Dawno nie słyszał tego imienia i nie chciał
go słyszeć. Otrząsnął się, uznawszy, że to pewnie jakiś żołnierz woła
towarzysza. Lepiej jednak mieć się na baczności.
Zapalił fajkę i zaklął pod nosem, słysząc zbliżające się kroki. W słabej poświacie ogniska był ledwie widoczny, a teraz oświetlił swoją twarz,
jakby chciał, żeby wszyscy go oglądali.
– Pierre, niech mnie kule biją. To naprawdę ty? – Tym razem pytanie rozległo się bliżej, właściwie tuż obok niego. – A niech cię, kiedy się
dorobiłeś dowódcy batalionu?
Jakie były szanse, że w tak wielkiej armii trafi na znajomego?
Przyjrzał się twarzy żołnierza, ale nie potrafił ocenić, czy to ktoś, kto
pamięta go jeszcze z rodzinnego miasteczka, z armii republikańskiej,
czy z czterech lat spędzonych w tulońskiej celi.
Wyprostował się, zgasił fajkę i rzekł najbardziej wyniosłym tonem,
na jaki było go stać:
– Obawiam się, że mnie z kimś mylicie, sierżancie.
– Kapralu – mruknął tamten.
– To chyba jakieś niedopatrzenie.
Nie zdążył się przekonać, czy stara sztuczka zadziała. Żołnierz
wymamrotał coś niezrozumiale i ruszył w kierunku namiotów. Pontis
kopnął ze złością kamień: że też nie przyjrzał się jego mundurowi! W razie czego dobrze byłoby wiedzieć, który oddział posłać do jakiegoś
beznadziejnego ataku. Był tu nowy, nie rozpoznawał francuskich barw
i dystynkcji na pierwszy rzut oka – coś, co trzeba będzie nadrobić. Tego
wymagało jego zadanie.
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* * *
Zadanie znalazło go pół roku wcześniej, w Saragossie. Na cmentarzu,
gdzie przyszedł ukryć kosztowności wyniesione z domu starego Jorge,
u którego wynajął nędzny pokoik na poddaszu. Na więcej nie było go
wtedy stać.
Po tygodniu obietnic, że zapłaci za pokój, i żywienia się tym, co
podkradał z kuchni, siedział na twardym sienniku i usiłował się ogolić.
Patrzył na swe odbicie w brudnej szybie: orli nos i szlachetne rysy nie
zdradzały dawnego galernika. W kieszeni trzymał zrabowany jeszcze
we Francji pierścień – zachował go mimo braku pieniędzy, licząc, że na
coś się przyda. Tylko to zostało mu z kradzieży, po której zdecydował
się przekroczyć Pireneje, by zamiast ryzykować powrót do więzienia,
poszukać szczęścia w ogarniętym wojną kraju.
Wypolerował złoto skrajem kamizelki, która – podobnie jak wyszarzały frak i niepasujący do tego wszystkiego trójgraniasty kapelusz –
lepsze czasy miała już za sobą. Na palec założył pierścień – był odrobinę
za duży, ale kawałek wyrwanej z koszuli nitki owinięty wokół obrączki
załatwił sprawę. Należało mieć tylko nadzieję, że nikt nie zwróci na ten
szczegół uwagi. A zresztą – zawsze mógł powiedzieć, że schudł w wyniku
nieszczęść, jakie go spotkały.
Wychodząc z domu, skorzystał z nieuwagi gospodyni i wyciągnął
z leżącego na stole prania ozdobny fular. W drodze zatrzymał się przed
lustrem na wystawie zakładu golibrody i zawiązał go w coś przypominającego cravate. Ubranie kupione za parę sou u szmaciarza nie robiło
może najlepszego wrażenia, ale jedwab i złoty pierścień dawały wymowne świadectwo dawnej pozycji.
Generał książę Palafox oczywiście nie przyjął go osobiście, ale
jeden z adiutantów okazał się bardzo pomocny. I tak rzekomy uciekinier przed terrorem zaprowadzonym przez uzurpatora we Francji został
przydzielony do tworzonych właśnie na potrzeby obrony miasta oddziałów saperów. Krótkotrwała kariera grenadiera w armii republikańskiej
dała mu niezbędne minimum wiedzy wojskowej, a i cztery lata spędzone
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w forcie mogły się przydać. Teraz pozostawało tylko szybko awansować.
W sytuacji, w jakiej znalazła się Saragossa, nie powinno to nastręczać
problemów.

* * *
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To, co przyszło do niego na cmentarzu wraz z zadaniem, nawiedzało
go już wcześniej. Na pewno szeptało do niego w bagne, podpowiedziało drogę ucieczki. Kiedy wydostał się na wolność, wiedział, że nie ma
czego szukać w mającym właśnie odpływać do Egiptu wojsku. Dowodził
nim człowiek, o którym słuchał bez przerwy przez większość pobytu
w Tulonie. Człowiek, który wygonił stąd Anglików, odzyskawszy miasto
dla Republiki. Mówili o nim wszyscy, niezależnie od tego, czy go kochali,
czy nienawidzili.
Pierre nienawidził Republiki, ponieważ wtrąciła go do więzienia
prosto z własnej armii. Tego człowieka zaś nienawidził za to, że pochodząc z rodziny niewiele lepszej od jego, dzięki pomyślnym zbiegom okoliczności w krótkim czasie zaszedł dużo wyżej.
Głos wydobywający się z murów tulońskiej twierdzy utwierdzał
go w tych uczuciach.
– Wolność i równość – mówił. – Zobacz, dokąd cię to zaprowadziło.
Gnijesz w więzieniu, podczas gdy równi tobie dochodzą do najwyższych
zaszczytów. Nie jesteś gorszy. Oto twoja droga: osiągnąć to, co człowiek
z Tulonu.
Uciekł, korzystając z zamieszania, jakie wywołało pojawienie się
w mieście sztabu generalnego, a w porcie – wojennych fregat. Cztery
lata dobrego sprawowania zapewniły mu złagodzenie kar i pracę przy
załadunku okrętów. Kiedy tylko zamienił galernicze ubranie na suszące
się na słońcu stare portki i koszulę, przysiadł pod murem podrzędnej
tawerny i przyglądał się portowi, gdzie kręcili się ludzie w barwnych
mundurach. Mógłby zaciągnąć się do tej armii, może nawet awansować,
ale nie potrafiłby znieść myśli o tym, że człowiek, o którym z podziwem
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mówili nawet galernicy, chodziłby w generalskiej glorii, podczas gdy on
znów musiałby piąć się po szczeblach kariery.
Głos zapewniał, że jest prostsza droga do celu. Należało tylko
zaczekać. Pierre wiedział, że w odpowiednim momencie otrzyma znak.
Znaków pojawiło się wiele. Najważniejszy przyszedł, kiedy człowiek z Tulonu ogłosił się cesarzem. Pierre uznał to za wezwanie do działania. Nie mogło przecież być tak, że on wciąż imał się podrzędnych zajęć, a Francją rządzili ludzie, których raptem sześć lat temu obserwował
w tulońskim porcie jako zwyczajnych żołnierzy.
Drugi znak był bardziej przyziemny, ale za to decydujący.
Zatrudniwszy się jako pomocnik handlarza koni, Pierre wędrował z targu
na targ po całej Francji. W Pikardii, w okolicy Arras, zobaczył człowieka,
którego widok przyprawił go o dreszcz strachu. Zapamiętał go z bagne, mimo że tamten przybył w konwoju niedługo przed jego ucieczką.
Wysoki, postawny, o przenikliwym wzroku. Otoczony sławą wiecznego
uciekiniera. Więzień, którego podobno nawet strażnicy traktowali z szacunkiem, gdzie tylko się pojawił. Teraz i on najwyraźniej się ukrywał, ale
też nie ulegało wątpliwości, że poznał dawnego współtowarzysza. Pierre
zbyt dobrze wiedział, jak groźne może się to dla niego okazać.
Nie zadawał sobie pytania, czy sam wydałby innego zbiega, żeby
wywinąć się od więzienia. Zrobił tak nieco ponad rok temu, kiedy przyłapano go na kradzieży w Rouen. Było jasne, że ten drugi człowiek z Tulonu,
który przyglądał mu się wczoraj z ciemnego kąta tawerny, uczyniłby to
samo. Nie zastanawiał się więc długo. Nocą zabrał handlarzowi koni swoją
wypłatę za kilka miesięcy do przodu i ruszył na zachód, licząc na znajomości z czasów rewolty wandejskiej.

* * *
Tuloński Głos miewał czasem bardzo realną postać byłego zakonnika
wtrąconego do bagne za podejrzenie szpiegostwa na rzecz rojalistycznego powstania. Ten człowiek również przekonywał Pierre’a, że czeka go
wielka przyszłość. Dał mu lekarstwo, kiedy Pierre zapadł na więzienną
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gorączkę. Wprawdzie po tej miksturze Coignard omal nie umarł i miał
wrażenie, że coś pożera go od środka, ale gdy już wyzdrowiał, poczuł
w sobie nową siłę. A Głos ze ścian stał się namacalny: Pierre widział, jak
czarne wici szukają drogi przez mur, by dosięgnąć ludzi gotowych je
przyjąć. On był gotowy, wyczuwał bowiem moc, którą mógł mu dać Głos.
Wpatrywał się więc w szczeliny, dotykał ich, czując wyciągające się ku
niemu palce. Współwięźniowie zaczęli szydzić, że zwariował od gorączki, on jednak wiedział, że po prostu nie doznali łaski. Nie mieli w sobie
zalążka Głosu. Obietnicy wielkości.
Mur popękał, jak twierdził najstarszy ze strażników, kiedy pół
wieku wcześniej wielkie trzęsienie ziemi spustoszyło daleką Portugalię,
a i tu, i w Marsylii czuć było, jak stary kontynent drży w posadach.
– A wydarzyło się to w dzień wszystkich świętych – opowiadał stary Mathieu, niemalże szeptem. – Ludzie powiadali, że to kara za szerzącą
się bezbożność, ale mówili też, że w ten szczególny dzień otwierająca się
ziemia wypuściła na świat duchy i demony.
Pierre miał na ten temat własne zdanie. Ziemia pozwoliła Głosowi
przemówić. I popłynął z jej wnętrza przez szpary i szczeliny do uszu tych,
którzy potrafili i chcieli go usłyszeć.

* * *
Zadanie przybrało postać niewielkiej skrzyneczki, którą André Pontis powinien doręczyć komuś, kogo spotka we francuskiej armii. Nie wyjawiono
mu nazwiska tego człowieka, ale wiedział, jak go rozpoznać.
Na początku lutego, po ponad miesiącu oblężenia, które okazało
się znacznie gorsze od poprzedniego, Pontis postanowił porzucić karierę
sapera i wykraść się z miasta. Może dołączy do któregoś z oddziałów
guerillas, jak na początku swojego pobytu w Hiszpanii, albo zgromadzi
bandę do rabowania powozów bogaczy, co wychodziło mu najlepiej.
Wynagrodzenie za służbę w armii pozwoliło mu przenieść się piętro niżej u opryskliwego Jorge. Gospodarz zresztą zniknął pewnego zimowego dnia wraz z całą rodziną. Pontis nie zamierzał ich szukać – coraz
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więcej ludzi chorowało i jak ktoś znikał, to z reguły na dobre – ale zaopiekował się pozostawionymi pieniędzmi i nielicznymi kosztownościami.
Od dłuższego już czasu podkradane tu i ówdzie dobra gromadził w starym grobowcu na cmentarzu przy Santa Engracia. Również
tym razem przekradł się tam wieczorem i zamarł, kiedy w pobliżu swojej
kryjówki usłyszał szelest. Przez moment miał wrażenie, że z muru otaczającego klasztorny dziedziniec dochodzi do niego kojący szept, taki
sam jak w Tulonie. Nie słyszał go już dawno, czekał jednak cierpliwie, aż
ziszczą się jego obietnice.
– Podporucznik Pontis.
Omal nie upuścił skarbu. Przed nim stała ciemna postać, której
twarz skrywał głęboki kaptur.
Rozważał rzucenie wszystkiego na ziemię i natychmiastową
ucieczkę, ale szmer dochodzący ze szczelin muru zapewnił, że w tym
niespodziewanym spotkaniu nie czai się dla niego niebezpieczeństwo.
Raczej okazja.
– Jest pan człowiekiem zapobiegliwym – ciągnął tymczasem nieznajomy. – To doskonała cecha. Ma pan też inne zalety, jak rozumiem.
Zakapturzony jakby się nachylił, węsząc.
– Przełożeni jednakowoż – szepnął – nie byliby zadowoleni z pańskich postępków, prawda? Komendant to człowiek wysoce czuły na punkcie żołnierskiego honoru.
Pontis poczuł dreszcz. Czyżby jednak się pomylił, czyżby ten kojący szept zwiódł go na manowce? Przymknął oczy i przywołał wspomnienie celi w Tulonie. Tego dnia, kiedy po wyzdrowieniu z gorączki położył
dłoń na szczelinie w ścianie, a ona mu odpowiedziała.
Czuł na sobie świdrujący, przenikający w głąb duszy wzrok zakapturzonego. Miał wrażenie, że z piersi tego mężczyzny wydobywa się Głos
współgrający z tym, który rozbrzmiewał w jego własnym sercu.
– Widzę, że znalazłem odpowiedniego człowieka – mruknął nieznajomy. – Pan jest Francuzem, prawda?
– Tak – odparł Pontis.
– Mam dla pana zadanie. Bardzo zyskowne.
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– Co mam zrobić?
– Niech pan tu przyjdzie jutro o tej samej porze.
– Co mam zrobić?
Tamten nie odpowiedział. Kiedy Pontis otworzył oczy, miał przed
sobą jedynie ciemność.

* * *
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Pakunek leżał teraz przed nim na stole. Niewielka, lekka skrzyneczka zamknięta na prosty zamek. Tajemniczy człowiek z Saragossy wspomniał,
żeby jej nie otwierać; poza tym przekazane przez niego instrukcje były
bardzo ogólne. Niemniej dawały nadzieję i to pod wieloma względami.
„Wypełniając tę misję, pomożesz sprzysiężeniu, które obali uzurpatora” – powiedział nieznajomy. „Oddasz przysługę Francji, królowi,
Kościołowi, Europie”.
I dodał jeszcze jedno, najważniejsze: „Nie minie cię nagroda”.
Wtedy, prawie pół roku temu, poczuł, że oto ziszcza się przepowiednia z Tulonu. Oto otwierała się przed nim droga do wielkości. Ale od
pół roku nie mógł znaleźć człowieka, któremu miał przekazać zadanie.
Zważył skrzyneczkę w dłoni, zastanawiając się, jaki to sekretny
ładunek mogła skrywać. Może jakieś ważne papiery – w takim przypadku
lepiej byłoby je zobaczyć, przeczytać, zapamiętać. Nie mógł przecież
mieć pewności, że w wojennej zawierusze skarb nie przepadnie.
Nie. Tajemniczy człowiek z Saragossy mówił, że nie powinien zaglądać do środka.
Ale nocami, kiedy stała tuż przy głowie Pontisa, skrzyneczka do
niego szeptała. Śnił wtedy o tulońskim bagne, o lekarstwie, które go zabiło i dało mu nowe życie, o Głosie, który przepowiedział mu wielkość.
Na dodatek do Hiszpanii dotarły straszne wieści: uzurpator zdobył Wiedeń, w Europie zapanował pokój, pojawiły się nawet, o zgrozo,
pogłoski o planowanym małżeństwie z którąś z księżniczek z najznakomitszych rodów.
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Gdyby André Pontis chciał być ze sobą całkiem szczery, przyznałby, że nie obchodziły go stare dynastie i ich pretensje. Pamiętnego roku
jako Pierre Coignard stał w tłumie na placu Rewolucji, czekając, aż kat
podniesie królewską głowę. „À bas la tyrannie!” – krzyczał, jak wszyscy
wokół. Nie lubił króla, ponieważ król żył w luksusie i zajmował się polowaniami, podczas gdy lud nie miał co włożyć do ust. Chociaż prawdę
mówiąc, lud też nie obchodził go ani odrobinę. Ojciec dzierżawił winnicę,
on sam wyuczył się zawodu, po czym wstąpił do armii. Wojsko obiecywało
szybką karierę i nawet widział takich, którzy ją robili. Zwłaszcza teraz,
wokół siebie. Wszyscy ci marszałkowie i generałowie w wymyślnych mundurach – tacy sami jak on.
Republika go zawiodła, wyrzucając z armii i wtrącając do więzienia za coś, co przecież robili wszyscy. André Pontis nie lubił być ze sobą
szczery, więc nie przyznawał, że jako Coignard kradł więcej i częściej
niż inni. A mur tulońskiej twierdzy powiedział mu jasno, że miał rację,
nienawidząc Republiki, i że tylko wierność starym tradycjom może go
ocalić i wynieść wysoko.
To właśnie Głos kazał mu się przyczaić, czekać na właściwy moment, choć nie raz Pontis podejmował działania, nie mogąc się doczekać
spełnienia obietnic. I nie wychodził na tym dobrze. Do Hiszpanii zbiegł,
bo zbyt wielu arystokratycznych pracodawców zaczęło podejrzewać go
o kradzieże. Do Saragossy zawitał, kiedy guerillas uznali, że jego grupa
zajmuje się chętniej rabunkiem niż walką z Francuzami. I w Saragossie
wysłannik Głosu po raz kolejny wystawił jego cierpliwość na próbę, każąc
mu zaciągnąć się do francuskiej armii i czekać na znak.
Szept dobiegający ze skrzynki kusił coraz bardziej. Co złego mogło się stać, jeśli ją otworzy? Tylko na chwilę, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Kiedy wykradał się z miasta, na ulicach trwała już bitwa.
Musiał kryć się przed walczącymi, a worek, w którym unosił zrabowane
kosztowności, patent oficerski i skrzyneczkę, wypadł mu z rąk i uderzył
o ziemię.
Może powinien od razu sprawdzić, czy nic się nie potłukło albo nie
zniszczyło? Ta myśl wracała jako usprawiedliwienie w chwilach, gdy już
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przekonał sam siebie, że otworzy skrzynkę. Jednak wciąż tego nie robił.
Nie chciał narażać się Głosowi.

* * *
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Po bitwie pod Ocañą czuł się szczególnie źle; świadomość, że przyczynił
się do kolejnego zwycięstwa człowieka z Tulonu, nie była przyjemna.
Hiszpania stanowiła ostatni bastion, który mógł obalić władzę uzurpatora. Zwłaszcza teraz, kiedy cesarz austriacki się ugiął i dał mu córkę za
żonę. A Pierre, to znaczy André Pontis, musiał zadowalać się podszczypywaniem niechętnych markietanek.
Dlatego po bitwie, kiedy w uszach dźwięczało mu jeszcze jego
własne nazwisko wymienione w rozkazie dziennym za odwagę, kiedy
w izbie na dole ordynans przyszywał do munduru epolety, postanowił
więcej nie opierać się pokusie. Skoro nie mógł znaleźć odpowiedniego
człowieka, to właśnie on powinien podjąć się dalszego zadania. Może
w środku znajdzie wskazówki, dokąd ma trafić skrzyneczka i jej tajemnicza zawartość?
Zamek był nieco bardziej skomplikowany, niż się tego spodziewał, ale dzięki długim latom praktyki w złodziejskim fachu poradził sobie
z nim, nie uszkadzając mechanizmu. Kiedy unosił wieko, miał wrażenie,
że cienie w pokoju, który dostał na kwaterę, pochylają się nad nim, jakby
i one były ciekawe zawartości skrzyneczki.
To, co zobaczył, zaskoczyło go. Spodziewał się listów, kosztowności, może jakichś flakoników z trucizną. Przed nim leżała zwinięta ciasno
czarna koronka – taka, jakie zamożne kobiety w Hiszpanii noszą w niedzielę do kościoła. Poczuł rozczarowanie, ale wtedy jego palce przypadkiem dotknęły mantyli. W głowie rozległy się szepty, jak tamte w bagne,
tyle że znacznie wyraźniejsze. Mrok panujący w izbie pochłonął wszystko wokół, a chwilę później Pontis znalazł się na progu wielkiej komnaty, pełnej gwaru rozmów i przebijających z ciemności świateł. Czuł, że
to zew przyszłości, ruszył więc śmiało przed siebie, ale światła wciąż
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pozostawały daleko. I kiedy już wydawało mu się, że zaraz ich sięgnie, że
za moment przekroczy próg ogromnej sali, usłyszał kroki.
Nie wiedział, skąd dobiegały. Z przodu, z tyłu czy ze wszystkich
stron naraz? Pomiędzy rozświetloną salą a Pontisem stał cień inny od
tych, które go tu przywiodły. Mroczny kształt, niczym ogromny posąg,
blokował przejście i zasłaniał światło. Pontis ruszył do przodu i natrafił na
zimny kamień. Uniósł wzrok. Statua tonęła w mroku, ale miał wrażenie,
że widzi jej oczy przenikające go na wylot. Dwa razy widział taki wzrok.
Dwa razy widział go w Tulonie.

* * *
Nie wiedział, ile minęło czasu, odkąd otwarł skrzynkę. Koronka była teraz owinięta wokół jego dłoni; przez moment przestraszył się nawet, że
nie zdoła jej od nich oderwać, bo nici sprawiały wrażenie, jakby wrosły
w skórę, ale uwolnił ręce bez trudu. Czuł się tak, jak wtedy, gdy spośród
szczelin w murze wysuwały się ku niemu szepczące wici. Zrozumiał, że
mantyla niosła w sobie Głos, ale czy to on miał go usłyszeć i czego się
od niego dowiedzieć, pozostawało tajemnicą.
Ułożył starannie szal, pieszczotliwie gładząc jego pulsujące życiem nici, i zamknął skrzyneczkę.
Nadal nie wiedział, co zrobić z powierzonym mu przedmiotem,
jednak czuł, że jest na dobrej drodze. Kiedy dotknął koronki, zobaczył
obietnicę wielkości, Głos go nie okłamał. Wystarczy tylko usunąć przeszkodę, rozbić ten piekielny posąg, ale nad tym przecież pracował.
Nieznajomy z Saragossy nie kłamał. On, André Pontis, będzie miał swój
udział w obaleniu tyranii, w przywróceniu właściwego ładu na świecie.
Następnego dnia, kiedy tylko znalazł się sam na kwaterze, zajrzał znów do skrzynki. Chciał się przekonać, czy czegoś nie przegapił
– wczoraj przecież całkowicie pochłonęła go wizja. Ale w środku była
tylko mantyla. Uniósł ją i przez chwilę przesuwał palce po delikatnych
splotach nici, wsłuchując się w dobiegający tym razem z daleka szept.
Jak w Tulonie, kiedy lekarstwo przepaliło jego ciało i pozwoliło usłyszeć
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Głos. Na dłoni dostrzegł ażurowy wzór koronki odbity poprzedniego dnia,
gdy mantyla przykleiła się do skóry.
To był znak. Głos potwierdzał w ten sposób, że André Pontis jest
jego wybranym. Szal żył tym samym życiem co mur w bagne i go rozpoznał. Dała mu siłę, dzięki której usunie posąg blokujący drogę ku najwyższym zaszczytom. Głos obali tyrana, a on, Pierre, będzie miał w tym
swój udział i zostanie nagrodzony.

* * *
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Człowiek, na którego czekał, pojawił się niespodziewanie. Pontis z niechęcią myślał o rozstaniu się z mantylą. Przywykł traktować ją jako talizman i doradcę – toteż może dlatego nie szukał tego, kto ma odebrać
skrzynkę aż tak gorliwie jak zaraz po dołączeniu do francuskiej armii.
Ale tego dnia, a było to w styczniu następnego roku, kiedy odpoczywał na leżach zimowych pod Madrytem, w tawernie przysiadł się
do niego młodszy szarżą oficer piechoty i położył na stole lewą dłoń.
Pontis z początku nie zwrócił na to uwagi, ale kiedy tamten tylko siedział
i milczał, przesuwając palce na blacie, zauważył układ, którego nauczył
go nieznajomy z Saragossy. Odpowiedział tak, jak mu nakazano, łącząc
palce prawej ręki w podobny, ale nie identyczny sposób. Oficer najwyraźniej na to czekał, ponieważ nachylił się i szepnął:
– Chętnie spotkałbym się z panem podpułkownikiem w bardziej
sprzyjających okolicznościach.
Serce Pontisa waliło jak młotem. Czekał na tę chwilę prawie dwa
lata – dwa lata spędzone w służbie człowieka z Tulonu. A teraz myśl, że
będzie musiał przekazać temu młodzikowi tajemniczy skarb, do którego
obecności zdążył się przywiązać, przyprawiała go o niepokój.
Może powinien się jeszcze upewnić, czy ma do czynienia z właściwą osobą, ale sposób ułożenia palców nie pozostawiał wątpliwości.
Tego człowieka przysłali do niego powiernicy Głosu. Tajemnego kodu
nie miałby gdzie podejrzeć.
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A nieznajomy z Saragossy wyraźnie dał Pontisowi do zrozumienia, że jego przyszłość zależy od powodzenia misji. Musi przekazać
skrzyneczkę temu oficerowi.
Nie był tylko pewny, jak chłopak go rozpoznał. Może podano mu
nazwisko. A może dostrzegł w nim obecność tego, co pozwalało słyszeć
Głos, i dlatego pokazał znak? Poczucie przynależności do tajnego stowarzyszenia było przyjemne. Przez chwilę przyglądał się rozmówcy
spod zmrużonych powiek. Kiedy wydało mu się, że drzemiąca w nim siła
odpowiada na coś, co drzemie też w tym człowieku, poczuł zadowolenie, ale i zazdrość, że tamten będzie teraz obcować z Głosem zaklętym
w koronkę.
– Niech pan porucznik zjawi się u mnie na kwaterze dziś wieczorem – powiedział w końcu niechętnie i podał adres.
Rozmówca uśmiechnął się ledwie widocznie.
– Oczywiście, panie podpułkowniku.
I odszedł, nawet nie zamawiając wina, które mieli tu całkiem przyzwoite.
W tej chwili Pontis zauważył, że przygląda mu się jeszcze jeden
mężczyzna. Jego twarz nie była całkowicie obca, co wzbudziło niepokój.
Nie lubił spotykać dawnych znajomych. Zbyt dużo wysiłku włożył w oszustwa, żeby przypadkowe spotkanie miało wszystko zniweczyć.
Oficer miał na sobie mundur kawalerii. Pontis nie potrafił jednak
rozpoznać regimentu ani połapać się, z kim ma do czynienia.
Na wszelki wypadek ułożył palce w ten sam wzór, którym wcześniej
powitał go porucznik, ale kawalerzysta nie patrzył na dłonie. Wpatrywał
się w jego twarz, co wróżyło jak najgorzej. Zanim Pontis zdążył rzucić
sucho uwagę, że nie wypada traktować starszego oficera z taką impertynencją, tamten wstał od stołu i podszedł do niego.
– Pan podpułkownik wybaczy – odezwał się z wyraźnym, niedającym się z niczym pomylić akcentem.
Kawaleria, oczywiście, Polak.
Diabli nadali, to najwierniejsze sługusy uzurpatora – pomyślał
Pontis.
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– Mam wrażenie, że już się spotkaliśmy. – Oficer podał jakieś niewymawialne nazwisko.
– Z pewnością bierze mnie pan za kogoś innego – odparł Pontis,
siląc się na wyniosły ton, którym dzięki mocy Głosu z reguły udawało się
zbyć podobne zaczepki.
Rozmówca spojrzał na niego ze zdumieniem.
– Byłbym przysiągł – rzekł niepewnie – że widziałem pana
w Saragossie, na ulicy niedaleko Santa Engracia… Wie pan, byłem w oddziale zdobywającym klasztor.
Pontis poczuł dreszcz. Kiedy zabierał z cmentarza resztę swoich
skarbów, natknął się na patrol. Udał wtedy chromego żebraka nierozumiejącego po francusku. Ktoś się nad nim nachylił, mówił coś, usiłował
szarpać za ramię, ale on wcisnął się w zagłębienie muru, czując, że tylko
Głos może go ocalić. I ocalił, wciągając w lepką ciemność, w której André
był bezpieczny, niewidoczny. Kiedy się obudził, zmierzchało, napastnicy
zniknęli, a on mógł spokojnie ujść z miasta.
Zacisnął dłoń i zobaczył, że na skórze maluje się wzór czarnej
koronki. To dodało mu siły.
– Nie byłem nigdy w Saragossie – odpowiedział chłodno, ale z naciskiem, patrząc tamtemu prosto w oczy.
Młody kapitan szwoleżerów był wyraźnie zmieszany.
– Proszę wybaczyć – wymamrotał. – Wygląda na to, że istotnie
z kimś pana pomyliłem.
Zasalutował i wrócił na swoje miejsce, jednak Pontis miał wrażenie, że wciąż na niego zerka, jakby nie był do końca przekonany. Albo
jakby wyczuwał Głos, ale nie rozumiał jego słów lub je odrzucał. Jak
Maxime, jeden z więźniów w Tulonie. Jedyny, który także widział to, co
było ukryte w szczelinach, lecz w przeciwieństwie do Pierre’a odsuwał
się z przerażeniem i krzyczał o potworach. Młody oficer miał w oczach
coś, co przypominało obrzydzenie, z jakim ów stary galernik patrzył na
mury twierdzy.
„Czas się zwolnić z tej służby” – powiedział Pierre Coignard do
André Pontisa. „Czas najwyższy znaleźć właściwe miejsce na świecie”.
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Przez głowę przemknęła mu myśl, że mógłby zaprosić kawalerzystę na przechadzkę, poderżnąć mu gardło i zostawić ciało w rynsztoku,
co zrzucono by na karb guerillas. Uznał jednak, że byłoby z tym zbyt
wiele zachodu.

* * *
– Zapewne powinienem się uwiarygodnić – powiedział porucznik, kiedy na kwaterze Pontis wskazał mu krzesło. – Nie mogę panu pokazać
żadnych papierów, rozumie pan dlaczego… – Zawiesił na chwilę głos
i wbił wzrok w rozmówcę. – Powiedzmy więc tak: cóż to za piękny zbieg
okoliczności, że Hiszpanie kilka dni temu wygrali pod Barceloną potyczkę
akurat w rocznicę męczeńskiej śmierci Jego Królewskiej Mości. Jakby
Bóg zsyłał nam znak, że nie wszystko stracone.
Pontis nie miał pojęcia ani o wygranej przez Hiszpanów potyczce, ani o dokładnej dacie ścięcia Ludwika XVI. Pamiętał, że była to zima,
niedługo po Nowym Roku. Nie mógł się jednak przyznać, że stał wtedy
w wiwatującym tłumie.
– Zaiste, to doskonały znak – potaknął. – Pan do mnie z jakąś
konkretną sprawą?
Porucznik wymownie zerknął w kierunku stojącej w kącie obok
łóżka skrzyneczki.
– Mam odebrać coś, co wywiózł pan z Saragossy.
Pontis omal nie powtórzył odruchowo, że nigdy do Saragossy nie
zawitał, ale teraz przecież nie było takiej potrzeby. Gdyby tylko nie ta
niechęć do rozstawania się z koronką.
– À bas la tyrannie – wymamrotał, poniewczasie uzmysławiając
sobie, że nie jest to może najbardziej trafiony bon mot.
Jednak porucznik się roześmiał.
– Cóż za esprit! Doprawdy, wyborny żart! Wypijemy za upadek
uzurpatora? – zapytał, stawiając na stole butelkę.
– Któremu obaj służymy – zauważył Pontis.
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– Mój drogi towarzyszu – odparł tamten, nalewając im obu po
szklaneczce – droga do chwały bywa ciernista, a wyrzeczenia są chlebem
powszednim prawdziwego rycerza.
Spojrzał na Pontisa wymownie, jakby spodziewał się jakiejś konkretnej reakcji. Ten poczuł lekkie ukłucie zazdrości, że nie jest w hierarchii tajnego stowarzyszenia na tyle wysoko, by wiedzieć, o czym mówi
gość. Starając się ukryć zmieszanie, uniósł szklankę w toaście.
Chyba nie jest zatrute – przemknęło mu przez myśl, ale jego towarzysz też pił, co uspokoiło nerwy.
– Rozumiem, że mam panu powierzyć – skinął głową w kierunku
skrzyneczki – to.
Nie mógł dać po sobie poznać, jak bardzo mało wiedział o sprawie.
Oczywiście pragnął pognębienia człowieka z Tulonu, ale o szczegółach
intryg tego czy innego członka rodziny królewskiej nie miał większego
pojęcia. Poczuł nagły przypływ niechęci do tego oficerka, który sprawiał
wrażenie doskonale zorientowanego w zadaniu.
– Och, nie – odparł porucznik, a Pontis odczuł na moment ulgę.
I nadzieję.
Może to jednak on dostarczy skrzynkę w miejsce jej ostatecznego przeznaczenia? Będzie miał ją dłużej pod opieką, jako towarzyszkę
zsyłającą mu pełne obietnic sny o przyszłej wielkości.
– Ja mam inne zadanie – kontynuował porucznik. – No i jako oficer
ordynansowy pułkownika jestem nieco zanadto na widoku. Ale przyślę
sierżanta z mojego oddziału. To zaufany człowiek, choć niezbyt lotny.
Niedawno został ranny i lada moment ma wracać do Francji. Nie będzie
wiedział – dodał ciszej – co takiego powierzono jego pieczy, będzie przekonany, że to prezent dla jakiejś damy. Cenny, to prawda, ale… Rozumie
pan, na wypadek, gdyby mu to zabrano…
Pontis miał ogromną ochotę zapytać, co sprawia, że koronka wydaje się żywa i w jaki sposób Głos ma pomóc królewskiej sprawie, ale
porucznik traktował go jak wtajemniczonego. To na pewno był znak, ale
i wyzwanie. W tej właśnie chwili Pontis postanowił stać się kimś innym,
ważniejszym. Nie pionkiem, ale graczem wśród ludzi organizujących
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spiski. Przekonał się też, że miał rację: Głos nie przemawia do każdego.
I nie każdy wyczuje życie w czarnych niciach. Spojrzał znów na swoją
dłoń, która pod skórą nosiła pamięć dotyku Głosu.
Porucznik sączył wino, lustrując go spod zmrużonych powiek.
Pontis chciał jeszcze napomknąć o podejrzliwym szwoleżerze, ale w tej
samej chwili gość się poderwał.
– Jutro mój sierżant przyniesie panu drugą butelkę tego wyśmienitego trunku. To będzie znak rozpoznawczy – powiedział, odstawiając
szklankę. – Ale wypije ją pan w samotności, bo lepiej, żeby nas razem
nie widywano.
Podpułkownik André Pontis zostawił otrzymaną następnego dnia
butelkę na kwaterze. Nie był całkowicie pewny, czy jej zawartość nie okaże się zatruta.

* * *
Coś mu podpowiedziało, żeby wracać do Francji przez Saragossę.
Zwolnienie uzyskał dość łatwo: wystarczył sfałszowany list, że jego matka jest ciężko chora. Dostał nie tylko urlop, ale i pochwałę w papierach,
choć wolałby, żeby nikt w pułku zbyt dobrze go nie zapamiętał.
Miasto powoli odbudowywało się po zniszczeniach, a po zarazie,
która pustoszyła je pod koniec oblężenia, nie było już śladu. Pontis z lekkim obrzydzeniem wspominał ostatnie dni poprzedniego pobytu w mieście, kiedy zabierał z opuszczonych domów kosztowności, pieniądze,
ubrania. Odruchowo omijał wtedy ciała, których powykrzywiane twarze
nie mogły powstrzymać rabusiów, ale sam drwił sobie z choroby niemającej do niego dostępu dzięki Głosowi. Wtedy i teraz powtarzał sobie, że
jeśli nie on, rabunku dokonałby ktoś inny. Ot, choćby i ten szwoleżerek,
który omal go niedawno nie zdemaskował.
Wynajął pokój w jednym z porządniejszych zajazdów i na dalszą
podróż kupił eleganckie, choć używane cywilne ubranie. Będzie lepsze
na terenach opanowanych przez guerillas, a gdyby napotkał kogoś, kto
rozpozna w nim podpułkownika Pontisa, powie, że został obrabowany.
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Coś ciągnęło go do Santa Engracia. Może ciekawość, czy pojawi
się tam znów zakapturzona postać, czy mur klasztoru będzie szeptał do
niego jak kiedyś.
Wracając wieczorem z tawerny, nieco nadłożył drogi, by przejść
tamtą okolicą – wśród na wpół zburzonych budynków, które wciąż zdawały się cuchnąć spalenizną i odorem rozkładających się ciał ofiar zarazy. Miał wrażenie, że wypite do kolacji wino było mocniejsze niż zwykle,
oparł się więc o kikut bramy cmentarnej, żeby opanować zawroty głowy.
W uliczce słyszał gwar, czyjeś pospieszne kroki, ale tu panowała cisza.
Jak dwa lata temu.
Odgłosy na ulicy przybierały na sile – niezrozumiałe słowa, turkot
kół powozu – rósł też szum w głowie Pontisa. Szum jakby dziesiątków
głosów zamiast jednego Głosu.
Mur znów otulił go mrokiem, szepcząc kojąco. André przyłożył
dłoń do kamieni i poczuł, jak ze szczelin w popękanym tynku wypełza
coś, co rozpoznaje w nim nie tylko krążące wciąż w żyłach lekarstwo, lecz
także ślad pozostawiony na dłoniach przez mantylę. Słyszał zbliżający
się od ulicy gwar rozmów, sam jednak stał już na progu jasno oświetlonej,
pełnej ludzi komnaty. Zdecydowanym krokiem ruszył w kierunku świateł
i tym razem, gdy na jego drodze stanął nieruchomy posąg, nie cofnął
się. Wręcz przeciwnie, natarł z całym impetem, tnąc na oślep szablą, aż
statua runęła i rozpadła się w pył.

* * *
Obudził się w swoim pokoju, nie mając pojęcia, ile minęło czasu. Uniósł
ręce do twarzy, żeby przetrzeć zaspane oczy i poczuł, że są lepkie, ale
inaczej niż wtedy, kiedy dotknął czarnej mantyli. Z przerażeniem dostrzegł krew zakrzepłą na palcach; pomacał bok i pościel wokół siebie,
ale znaczyły ją tylko ciemne smugi, które musiały zostawić jego dłonie.
Był cały, jeśli nie liczyć niewielkiego zadraśnięcia na ramieniu. I nadal
miał na sobie mundur, cały pokryty zaschniętą krwią.
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Zdarł go z siebie, rzucił na krzesło i wtedy zobaczył leżącą na
podłodze szablę, zakrwawioną, jakby właśnie wydostał się z pola bitwy.
A przecież wczoraj nie było bitwy, to tylko posąg stanął znów na jego
drodze. Posąg, który musiał usunąć, roztrzaskać, żeby wejść do wspaniałej sali i odebrać nagrodę.
Zmienił mundur na w kupione wcześniej ubrania i zbiegł na dół,
ale właściciel zajazdu powitał go jakby nigdy nic, nie dziwiąc się nawet
zmianie stroju.
Może mi się to wszystko przyśniło – pomyślał Pontis. Krew, szabla.
Wiedział jednak, że jeśli wróci na górę, nic się nie zmieni. Zażądał
cebra z wodą pod swoje drzwi i przez następną godzinę szorował klingę,
która wciąż nie wydawała mu się dość czysta. Po godzinie woda zabarwiła
się czerwienią, jakby zamieniła się w krew. Pontis cofnął się z obrzydzeniem, ale chwilę później to była znów tylko zabrudzona woda. Wylał ją
przez okno na wewnętrzny dziedziniec i długo patrzył, jak wsiąka w ziemię.
Wsunął szablę pod łóżko, zwinął poplamiony krwią mundur
w zgrabny tobołek i, opuściwszy zajazd, ruszył przed siebie. Tym razem
nie zamierzał iść pod mur klasztoru, ale nogi same go tam zaniosły. W panice rozglądał się po ulicy i omal nie krzyknął, kiedy tuż za rozbitą bramą
cmentarza zobaczył ciemny kształt leżący na ziemi. Podszedł bliżej, ale
była to tylko prosta trumna, zapewne czekająca na pogrzeb jakiegoś
biedaka. Nigdzie nie widział śladów potyczki, odwinął więc ściskany w rękach mundur, żeby przekonać się, że nadal jest zakrwawiony. Odnalazł
swoją dawną kryjówkę i wcisnął pakunek do środka grobowca.
Po raz pierwszy był tu za dnia i uświadomił sobie, że nigdy nie
przeczytał, jaki zmarły pilnował jego dobytku. Południowe słońce oślepiło go, kiedy uniósł wzrok ku napisowi i w tej samej chwili usłyszał za
sobą kroki.
Odwrócił się. Przed nim stała niemłoda, ale zdecydowanie atrakcyjna kobieta w stroju służącej z zamożnego domu.
– Hrabia de Sainte-Hélène zginął pod tą bramą dwa lata temu –
powiedziała beznamiętnym tonem po hiszpańsku.
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Pontis podniósł wzrok ku pomnikowi. Na nagrobku zobaczył nazwisko i napis, którego nie był w stanie odczytać. Spojrzał w dziwnie
puste oczy stojącej przed nim kobiety.
– Nie – odpowiedział głosem, który wydawał się nie należeć do
niego. – Dwa lata temu zginął tu Pierre Coignard.

* * *
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– Mam na imię Rosa, zaprosi mnie pan do siebie? – zapytała kobieta. –
Byłam jego kochanką.
Pontis patrzył na nią niewidzącymi oczami.
– Oczywiście, señorita.
W zajeździe pokazała mu papiery. Sainte-Hélène był emigrantem,
nie posiadał żyjącej rodziny.
Pierre Coignard miał za sobą kilka lat walk z Republiką w szeregach bretońskiej armii hrabiego d’Artois, a potem rabunków, kiedy po
reformach przeklętego człowieka z Tulonu ludzie przestali dobrowolnie
wspierać rojalistyczne powstanie. Przez te kilka lat poznał, albo przynajmniej oglądał z daleka, dość ważnych osobistości, żeby potrafić…
– Pani hrabino – zwrócił się do Rosy, której krągłe kształty obiecywały wiele przyjemności. – Wróci pani ze mną do Francji.
Żałował, że w ślubnym prezencie nie może podarować jej wspaniałej mantyli, otrzymanej na tym samym cmentarzu, na którym się spotkali. Tęsknił za dotykiem delikatnych czarnych nici, za tym, jak zdawały
się przenikać jego ciało, myśli, wolę…
Dotykając nagiego ciała Rosy, miał wrażenie, że spowija je ta sama
delikatna materia, która wtedy oplotła jego dłonie. Głos pulsował w jej
żyłach, ożywiając ciało. Pomagało mu to nie myśleć o pustych oczach
i powolnych ruchach, o tych chwilach, kiedy zdawał się zapominać, kim
jest. Rosa nie potrzebowała koronki, ona nosiła w sobie jej substancję,
istotę Głosu. Była darem Głosu. Nieznajomy powiedział przecież, że czeka go wielka nagroda i oto w tym samym miejscu, w którym otrzymał
zadanie, przyszła do niego w tak pełnej powabu postaci.
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* * *
– Coignard?
Odwrócił się gwałtownie, gotów zaatakować.
– Coignard nie żyje – syknął, a stojący naprzeciwko niego mężczyźni cofnęli się, jakby zobaczyli potwora. Jeden nawet wymamrotał
coś o pomyłce.
Uspokoił się nieco, kiedy przypomniał sobie, że zna tych dwóch
z lat spędzonych wśród niedobitków szuanów. Trzeciego zauważył, gdy
jakiś szelest odwrócił jego uwagę. Stał przyczajony w bramie i jakkolwiek noc była ciemna, Pontis mógłby przysiąc, że widzi jego oczy. Oczy
posągu. Oczy człowieka z Tulonu.
Rzucił się na tamtych dwóch i w tym samym momencie padł
strzał. Pontis uskoczył; czuł, że noga mu krwawi, ale był w stanie biec.
Zapomniał o bójce, skupiał się jedynie na tym, żeby uciec przed echem
kamiennych kroków.
I wtedy uświadomił sobie, że jest sam na nieznanej sobie ulicy.
Pamiętał, że dwa tygodnie wcześniej przyjechali z Rosą do Bordeaux,
otrzymawszy wiadomość, że po przegranej bitwie w dalekiej Saksonii
dni uzurpatora są policzone. To był ostateczny znak, więc André Pontis,
hrabia de Sainte-Hélène wraz z dopiero co poślubioną małżonką, wdową po wiernym don Fernandowi hiszpańskim oficerze, ruszył do Francji.
Zmierzali do Paryża, ale najpierw musiał zaopatrzyć się w przedmioty
mające dodać im nieco splendoru. Okradał głównie ludzi, którzy ich gościli. Znów był złodziejem – jak niegdyś w Bretanii, kiedy wraz z dwoma
niespodzianie spotkanymi obwiesiami wynosił kosztowności z arystokratycznych pałaców.
Pochylił się, żeby obwiązać krwawiącą nogę, ale rana już się zasklepiła i nie czuł bólu. Uzmysłowił sobie, że od kiedy w Tulonie usłyszał
Głos, nie imały się go rany ani choroby, ale nawet jeśli było w tym coś
niepokojącego, jego myśli szybko powędrowały ku zapomnieniu odnajdywanemu w ramionach czekającej na niego w domu Rosy. Kiedy leżał
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u jej boku, dotykając chłodnego ciała pulsującego mocą Głosu, widział
blask, którego nie zasłaniał już żaden posąg.

* * *
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Na progu wielkiej, jasno oświetlonej sali nie stał nikt, kto mógłby zatrzymać go na krok przed osiągnięciem celu. Wręcz przeciwnie: lokaj skłonił
się usłużnie i wskazał otwarte drzwi.
Powrót do Francji okazał się trudną próbą, ale Pontis wyszedł
z niej zwycięsko. Wśród papierów przywiezionych z Hiszpanii nie było
aktu urodzenia hrabiego. Poszukiwania w Wandei, która wydała mu się
naturalną kolebką zbiegłego do Hiszpanii emigranta, omal go nie zdemaskowały, ale na szczęście zdążył już na tyle zadomowić się na salonach,
że obiekcje jakiegoś prefekta nie mogły wpłynąć na jego pozycję. Co więcej, jeden z wielkich panów, u którego Pierre Coignard pracował krótko
jako intendent po zakończeniu szuańskiej przygody, napisał w obronie
znakomitego emigranta płomienny list do ministra spraw wewnętrznych.
Pierre Coignard nie żył, a przyszłość malowała się w pięknych barwach,
zwłaszcza od kiedy André Pontis wymyślił, że hrabiemu najlepiej będzie
przyjść na świat w mieście, którego archiwa spłonęły podczas wojny tysiąc osiemset czternastego roku.
Triumfalny powrót uzurpatora do Paryża zachwiał pewnością
siebie hrabiego, ale ujrzawszy nowe możliwości, pan de Sainte-Hélène
pospieszył do Gandawy, żeby zaoferować służbę Jego Królewskiej Mości.
Pierre Coignard, a także André Pontis, zobaczyliby w Ludwiku
XVIII leniwego sybarytę zasługującego głównie na ich niechęć, ale hrabia
de Sainte-Hélène widział w nim swoją szansę. Dlatego też płaszczył się
przed tym ubranym w atłasy i jedwabie grubasem, wylewnie opowiadając
o zasługach odniesionych podczas oblężenia Saragossy oraz orderach,
które wówczas otrzymał. Rósł od pochwał, jakich nie szczędzili poklepujący go po plecach arystokraci, uczył się żyć jak oni, podpatrując ich
zachowanie na balach, przejażdżkach, polowaniach i w operze.
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Właśnie w operze omal nie stracił wszystkiego, co osiągnął.
Wcześniej tego dnia został u pewnego wysoko postawionego pisarzyny przedstawiony królewskiemu bratu, hrabiemu d’Artois, któremu nie
omieszkał napomknąć o służbie w jego armii piętnaście lat wcześniej.
Przyniosło mu to natychmiastowy poklask i zaproszenie na audiencję
u samego monarchy.
Póki co, dzięki wstawiennictwu innego z nowych znajomych, siedział w eleganckiej loży, napawając się swoim triumfem. Ledwie słysząc
muzykę i nieuważnie śledząc akcję, chwytał spojrzenia innych émigrés
lustrujących nowego faworyta. I kiedy przedstawienie zbliżało się do
końca, kiedy wyobrażał sobie, jak u najlepszego gandawskiego krawca
zamawia wykwintny frak przeznaczony specjalnie na wizytę na dworze,
gmach zadrżał od dudniących kroków. André Pontis de Sainte-Hélène
zamarł z palcami wbitymi w wyściełaną aksamitem barierkę. Z trudem
stłumił krzyk i poczuł na ramieniu powstrzymującą go dłoń Rosy.
Na scenę wkroczył posąg, którego zrzucenie z kolumny oglądał
rok temu w Paryżu. W oskarżycielskim geście figura wyciągnęła ku niemu kamienną dłoń. Pierre Coignard skurczył się w sobie, niezdolny do
podania jej ręki, nie chcąc dać się wciągnąć do piekła, skąd wyglądały ku
niemu upiorne twarze Kozaków.
Wcześniej ledwie zwracał uwagę na to, co działo się na scenie.
Teraz treść przedstawienia stanęła mu przed oczami przerażająco wyraźnie. Komiczny służący, który chce zostać szlachcicem, don Giovanni
zabijający Komandora, maski i zamiany ról, upiorne spotkanie na cmentarzu, zuchwałe zaproszenie widma na ucztę. Miał wrażenie, że patrzy
w zwierciadło, rozejrzał się więc po sali, spodziewając się, że ujrzy oczy
wszystkich zwrócone na siebie i twarze wykrzywione w szyderczych
uśmiechach.
Na scenie figura rycerza sprzed kilku stuleci wyciągała rękę do fircyka. Normalnie Pierre Coignard uznałby, że temu głupkowi należała się
kara, ale teraz czuł na własnym ramieniu zimny dotyk kamienia. Odwrócił
się, żeby go strząsnąć, wyzwolić się z koszmaru, i napotkał kojąco pusty
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wzrok Rosy. Musnął palcami jej dłoń, wyczuwając uspokajającą obecność
Głosu.

* * *
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Był pewny, że nikt nie zauważył tego ataku paniki w teatrze, ale nie dawało mu to spokoju. Kiedy uzurpator został ostatecznie pokonany i jego
cień przestał unosić się nad Paryżem, z tytułu André Pontisa uczyniono
obiekt żartobliwych uwag w towarzystwie, co on skwapliwie podchwytywał, chętnie opowiadając o swojej roli w zakończeniu tyranii. Tu i ówdzie
napomykał nawet, że w Hiszpanii zasłużył się dla sprawy, przemycając
tajne dokumenty, pomocne w obaleniu uzurpatora. Przyjmował kolejne
zaszczyty: ordery, stopnie wojskowe, zaproszenia na rauty do ambasad
i bogatych domów. Niemniej za tym wszystkim nie szły pieniądze, które
pozwoliłyby jemu i hrabinie prowadzić wystawne życie, jakiego wymagała ich pozycja.
Hrabia de Sainte-Hélène nie chciał mieć nic do czynienia
z Pierre’em Coignardem, ale nie posiadając realnego majątku, coraz częściej zmuszony był wymykać się nocą i zakradać do domów, w których
za dnia składał kurtuazyjne wizyty. Korzystając z nieuwagi gospodarzy,
zdejmował odciski zamków, by następnie ponowić wizytę pod nieobecność właściciela – tej metody nauczył się jeszcze za wandejskich czasów od zawodowych rabusi. Coraz częściej też w przebraniu łachmaniarza albo drobnego złodziejaszka odwiedzał obskurne domy paserów
i lichwiarzy lub oddawał kosztowności w zastaw, by nigdy ich nie odebrać.
Za dnia przyjmował zaś gości w eleganckim hôtel particulier w samym centrum Paryża, objeżdżał miasto budzącym powszechny zachwyt
powozem, paradował na czele paryskiego legionu gwardii narodowej
i budził zazdrość ożenkiem z hiszpańską pięknością, przedstawianą
jako córka wicekróla Malagi i wdowa po hiszpańskim oficerze, uratowana z płonącej Saragossy. Leniwe, spowolnione ruchy i nieobecne spojrzenie Rosy dodawały jej aury tajemniczości, jakże pożądanej w oczach
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wielbicieli. A hrabia w jej obecności nabierał większej niż zwykle pewności
siebie, jakby towarzyszyło mu żywe wcielenie Głosu.
Raz tylko na przyjęciu napotkał wzrok, który przypomniał mu odrzucającego Głos więźnia z Tulonu i nieufnego szwoleżera w Madrycie.
Pewien człowiek, dziedzic wielkiego nazwiska, wpatrywał się w niego
i Rosę z odrazą, jaką miał wypisaną na twarzy Maxime, gdy Coignard
chłonął moc Głosu ze szczelin tulońskiego muru. Wystarczyło jednak
słówko szepnięte odpowiedniej osobie, by natręt utracił łaskę dworu i oskarżony o sprzyjanie zwolennikom uzurpatora musiał wyjechać
z Francji.
Czasem zaś przyłapywał się na tym, że wpatruje się w koronki
noszone przez eleganckie damy, szukając tej jedynej, żywej, której wspomnieniem było ciało Rosy. Dotykał ich w tańcu i w szafach, okradając
bogate domy, ale żadna nie odpowiadała mu Głosem. Bywały dni, kiedy
czuł się oszukany. Zadanie dokonało się daleko od niego, a on nigdy nie
pozna odpowiedzi na pytanie, jakiej konkretnej sprawie się przysłużył,
wypełniając jego cząstkę. Jakby nie był godny tej wiedzy. Wystarczał
jednak dotyk dłoni Rosy, by wątpliwości ulatywały, pozostawiając jedynie
spokój i ukojenie.
Pontis, zgodnie z obietnicą daną mu przez Głos, zdobył najwyższe
zaszczyty. I tylko jedno spędzało mu sen z powiek. Człowiek z Tulonu
osiągnął więcej, a na dodatek, jakkolwiek obalony i wygnany na najdalszy
kraniec świata, był ciągle słynniejszy od niego. Męczennik ze Świętej
Heleny, jak nazwała go jakaś angielska – myślałby kto! – gazeta, naigrawał się z hrabiego de Sainte-Hélène już nie z posągu na szczycie
kolumny, skąd został zrzucony, ale z niezliczonych ulotek, broszurek,
rycin, tabakier, które na próżno konfiskowała królewska policja.

* * *
Był piękny jesienny dzień. Hrabia de Sainte-Hélène założył paradny
mundur, powiedział jakiś banalny komplement Rosie i udał się na plac
Ludwika XV, skąd miały wyruszyć oddziały biorące udział w dzisiejszej
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revue. To tam, w miejscu zwanym wówczas placem Rewolucji, prawie
ćwierć wieku temu Pierre Coignard krzyczał wraz z tłumem: „À bas la
tyrannie!”, ale hrabia zdołał o tym zapomnieć.
Dobosz wybijał rytm, dziesiątki żołnierskich nóg uderzały o ziemię, a André Pontis jechał na wspaniałym koniu na czele oddziału wśród
wiwatów tłumu zgromadzonego na Rue de Rivoli, wzdłuż pałacowych
ogrodów i pod arkadami. Skręcili w Rue de Castiglione i hrabia pomyślał, że warto by zwrócić uwagę prefekta na niestosowność tych nazw
przypominających o człowieku, którego imię starano się wymazać z ludzkiej pamięci. Ale oto pojawiła się przed nim kolumna, a na jej szczycie
powiewał biały sztandar ze złotą królewską lilią, znak przywróconego
odwiecznego porządku świata.
Okrążając plac, Pontis pozwolił koniowi popisać się wytrenowanymi manewrami, co jak zawsze wywołało entuzjazm zgromadzonych.
Podczas jednego ze zwrotów poczuł, że świat zamyka się wokół
niego w przeraźliwej ciszy. Na samym skraju placu, w podcieniu, stał
posąg, który widział strącony z kolumny. Nie miał prawa znów tu być, nie
miał prawa wpatrywać się w niego szarymi oczami człowieka z Tulonu.
Hrabia spiął konia i uniósł wzrok. Wiatr leniwie poruszał białą flagą, dobosz wybijał rytm, ale równomierny marsz wojska brzmiał teraz jak
kroki kamiennych stóp zamykających upiorny krąg wokół André Pontisa.
Jeszcze raz spojrzał w to samo miejsce pod arkadami, ale dostrzegł tam tylko postawnego mężczyznę w szarym płaszczu i wysokim
kapeluszu rzucającym cień na twarz. Rozpoznał tę sylwetkę, co jednak
nie przyniosło mu ulgi.

* * *
Po skończonej paradzie wymówił się od obiadu u ministra wojny bólem
głowy. Wracał do domu na piechotę, mając nieodparte wrażenie, że wszyscy mijani ludzie przyglądają mu się, jakby nagle w eleganckim pułkowniku gwardii dostrzegli galernika.

Agnieszka Fulińska

Tamten stanął na jego drodze w niewielkim zaułku niedaleko
domu. Potężna postać blokowała przejście. Ostre południowe słońce
oświetlało twarz o grubo ciosanych rysach i niedających się zapomnieć
przenikliwych szarych oczach.
– Pierre Coignard – powiedział. – Daleko zaszedłeś z bagne.
– Bierze mnie pan za kogoś innego. – Sztuczka z pewnym siebie,
pogardliwym tonem, którego nauczył go Głos, nie zadziałała, lecz mimo
to Pontis ruszył przed siebie, usiłując odepchnąć stojącego na środku
ulicy mężczyznę.
– Nie nabierzesz mnie, Coignard – odparł tamten. – Tak jak nie
nabrałeś mnie w Bordeaux, choć przyznam, zaskoczyłeś mnie wtedy
ucieczką.
– Jeśli mnie pan nie przepuści – powiedział wyniosłym tonem hrabia de Sainte-Hélène – będę zmuszony wezwać policję.
Śmiech, który poniósł się zaułkiem, niemal go ogłuszył.
– Nie musisz daleko szukać, Coignard – odrzekł człowiek z Tulonu,
wyraźnie wymawiając to nienawistne, zapomniane nazwisko.
Pierre-André-Coignard-Pontis zacisnął palce na rękojeści szabli.
Pamięć podsunęła mu obraz zakrwawionej klingi, której nigdy nie zdołał
do końca doczyścić. Głos w jego myślach podpowiadał, żeby zaatakować,
raz na zawsze pozbyć się tego człowieka, roztrzaskać przeklęty posąg
znów stający mu na drodze.
Ale hrabia de Sainte-Hélène nie mógł sobie pozwolić na morderstwo. Nie tu, nie w samym centrum Paryża, gdzie przypadkowy przechodzień mógłby coś zauważyć, rozpoznać twarze…
– Może zechce pan wpaść do mnie dziś wieczorem na kolację?
– powiedział, by zyskać na czasie, obmyślić plan wywabienia tego człowieka poza miasto. Wiedział, że jeśli tego nie zrobi, on nie zostawi go
w spokoju. – Mieszkam…
– Doskonale wiem, gdzie mieszkasz, Coignard. A zatem do zobaczenia.
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Pontis rozważał ucieczkę jeszcze tego samego dnia. Ale przecież
nie po to wspiął się na szczyt, żeby teraz zostać z niego strąconym przez
byłego galernika, który zrobił karierę, tropiąc takich samych jak on.
Nie, przyjmie tego psa w swoim eleganckim salonie, wybaczy mu
jego impertynencję, zaprosi do jakiejś podparyskiej posiadłości, której
właściciel przebywa obecnie w mieście, a po drodze… Cóż, wypadki zdarzają się nawet najbardziej ostrożnym i zapobiegliwym.

* * *
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Stukanie do drzwi wyrwało go z zadumy. Chwilę później nieco wystraszony służący wprowadził gościa do jadalni.
– A gdzież to zachwycająca hrabina? – zapytał gość, omiatając
pokój spojrzeniem.
– Żona nie najlepiej się czuje – skłamał Pontis. – Proszę, zechce
pan usiąść? Nicolas, nalej wina i zacznij podawać kolację.
– Doskonale pan wie, że nie będziemy niczego jeść – mężczyzna
nie ruszył się od drzwi. – Wyjdź, Nicolas, muszę porozmawiać z twoim
panem.
Sytuacja przybierała coraz gorszy obrót, Pontis najwyraźniej
nie docenił przeciwnika. Po raz kolejny nie docenił człowieka z Tulonu.
Drugiego człowieka z Tulonu.
– Widzę, że pańska sława impertynenta nie jest przesadzona. –
Hrabia starał się, żeby wypowiedziane słowa zabrzmiały żartobliwie, ale
i protekcjonalnie. Przez ostatnie lata przywykł do tego, że bez trudu
urzekał ludzi konwersacją i owijał sobie wokół palca wytrawne lwy salonowe.
– Siadaj, Coignard. Nie mam czasu na certolenie się z tobą.
– Jestem hrabią de Sainte-Hélène…
Tamten machnął ręką.
– Ostatni hrabia de Sainte-Hélène wraz z kochanką Rosą Morales
zostali zamordowani w Saragossie zimą roku jedenastego. Tam też ich
pochowano.

Agnieszka Fulińska

Pontis poczuł zimny dreszcz.
– Sprawcy nie wykryto – kontynuował gość. – Za to na cmentarzu,
niedaleko którego się to wydarzyło, znaleziono zakrwawiony mundur
francuskiego oficera. Mógłbym ci podać szczegóły szarży i regimentu,
ale chyba je znasz.
Coignard-Pontis doznał niemal zapomnianego już uczucia – strachu. Zwykłego, przyziemnego strachu. Poczuł ukłucie w piersi. Gdyby
miał teraz szkatułkę, gdyby nie oddał koronki, gdyby to on wykonał zadanie, zamiast powierzać skarb jakiemuś podoficerkowi, moc by go nie
opuściła. Pożałował, że Rosa nie uczestniczy w tej kolacji. Powinien ją tu
wezwać, dotyk chłodnej dłoni ukoiłby nerwy, podpowiedział rozwiązanie,
dodał mu siły…
– Ale nie wiedziałbym tego wszystkiego – ciągnął tymczasem
człowiek z Tulonu – gdybyś nie popełnił drobnego błędu. Przyznaję, jesteś mistrzem. Ale tego nie wiedziałeś: pan de Sainte-Hélène nigdy nie
został odznaczony orderem Alcantary, którym tak się chełpisz, ponieważ
nie zasłużył się niczym dla korony hiszpańskiej. De Sainte-Hélène wiódł
w miarę wygodne życie, przyjmowany przez sprzyjających infantowi
Ferdynandowi arystokratów i, na swoje nieszczęście, w tysiąc osiemset
jedenastym wybrał się do Saragossy, gdzie nigdy wcześniej nie był.
– Hrabia de Sainte-Hélène zginął pod tą bramą dwa lata temu
– powiedział po hiszpańsku Pontis. Słowa zabrzmiały głucho, jakby dochodziły zza grobu.
Gość zerknął na niego spode łba.
– Kilka dni temu dostałem potwierdzenie wymienionych przeze mnie faktów od ambasadora Hiszpanii – rzucił pozbawionym emocji
tonem. – Odpowiedni dokument czeka na przekazanie ministrowi sprawiedliwości.
– Czego chcesz? – wycedził przez zęby Pontis.
– Odesłać cię tam, gdzie twoje miejsce.
– To również twoje miejsce, Vidocq.
Szef Surêté zmrużył oczy.
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– Nie, Coignard – odpowiedział. – Ja zmieniłem miejsce. Ty nigdy
stamtąd nie wyszedłeś.
Uświadomienie sobie, że jego przeciwnik miał przewagę, tylko
przez chwilę było przerażające. Szybko zmieniło się w nadzieję. Jedyną,
jaka mu pozostała.
Przed sobą ujrzał wyciągniętą rękę.
– Pójdziesz ze mną po dobroci, monsieur de Sainte-Hélène, czy
mam cię zaciągnąć siłą? – zapytał z udaną galanterią człowiek z Tulonu.
– Pójdę – odpowiedział Pierre Coignard.
Wychodząc z domu, obejrzał się. Rosa stała w oknie sypialni, patrząc za nim pustym wzrokiem. Pomyślał o tym, co ona teraz pocznie,
ale postać w oknie rozmyła się, jakby wciągał ją już mrok, do którego
należała.
André Pontis, mieniący się hrabią de Sainte-Hélène, uświadomił
sobie, że jakkolwiek był wybrańcem Głosu, został porzucony przez jego
sługi, tak jak porzuca się niepotrzebne narzędzie. Zerknął na dłonie, usiłując wypatrzeć na nich wzór koronki, który pozwoli mu odnaleźć siłę, by
pokonać prześladowcę. Zamachnął się, a potem zapanowała ciemność.

* * *
Świat skurczył się do rozmiarów celi, ale hrabia de Sainte-Hélène nie czuł
się więźniem. Oto był znowu w miejscu, z którego rozpoczął wędrówkę.
Ucieknie stąd, choćby miał przeciskać się przez szczeliny. Głos go poprowadzi. Głos był przecież również w nim, to on był Głosem.
W korytarzu rozległy się kroki. André Pontis skulił się na ten
dźwięk. Jego przenikający ciemność wzrok dostrzegł nieruchomą postać
za kratami. I świdrujące spojrzenie szarych oczu zrzuconego z kolumny
posągu.
To niemożliwe. Człowiek z Tulonu jest daleko, bardzo daleko.
Wtedy Pierre Coignard przypomniał sobie, jak dwadzieścia lat
temu stał w wielkiej sali, przyglądając się nowym skazańcom. Wśród
nich był mężczyzna o szarych oczach i przenikliwym spojrzeniu. To jego
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widział później w Arras i raptem trzy lata temu w Bordeaux i to on był
teraz blisko, bardzo blisko. To on go tu przecież przywiózł.
Przyłożył dłoń do ściany, lecz ściana milczała. Rozejrzał się wokół
siebie, czując narastającą panikę. Nie znał tej celi, a tuloński bagne nie
miał przecież przed nim tajemnic!
Posąg poruszył się, szepcząc coś do stojącego obok człowieka,
po czym skinął głową, wskazując prosto na Pierre’a. Strażnik potaknął,
po czym otwarł kratę i podszedł do więźnia. Coignard nie rozpoznawał
go, ale minęło dwadzieścia lat, powiedział sobie. Raz jeszcze położył
rękę na ścianie. Jeśli Głos odpowie, da mu siłę, żeby wydostać się stąd
już teraz. Wystarczy tylko powalić tego człowieka i powrotna droga do
wielkości stanie przed hrabią de Sainte-Hélène otworem. Kamień był
jednak zimny, milczący i gładki. Palce na próżno szukały choćby najdrobniejszej szczeliny.
– Gdzie ja jestem? – zapytał drążcym głosem pochylającego się
nad nim strażnika.
– W château d’If – odparł mężczyzna, spoglądając na Coignarda,
jakby ten był niespełna rozumu. – Pan komisarz osobiście wybrał celę.
Wspomnienie ostatnich dni wróciło mdlącą falą. Znikająca postać
Rosy, próba ucieczki, cios, który go zamroczył, kołysanie powozu, kołysanie łodzi… Zgrzyt bramy, stłumione rozmowy, schody w dół, wreszcie
dotyk zimnej skały. Litej skały, przez którą Głos nie był w stanie przeniknąć. Skały, która nie odpowiadała na pulsowanie pozostawionych przez
koronkę śladów na dłoni.
Z jego gardła dobył się nieludzki krzyk. Odpowiedziało mu głuche
echo kamiennych kroków.

Agnieszka Fulińska

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRZWI/
LATAĆ JAK PTAKI
Łukasz Skoneczny

Pann Firmington z rezygnacją wgapiał się w wypełnioną przyciskami
i potencjometrami konsolę. Choć pamiętał instrukcje i wiedział, jak postępować, interfejs szerokiego blatu stanowił zagadkę nie do rozwiązania.
Ani jaskrawe kolory, ani wyraźne kształty kontrolek nie wystarczały, aby
profesor mógł je rozpoznać.
Choć dostrzegał odrębność elementów, nie był w stanie w żaden sposób mentalnie ich rozgraniczyć. Umiał wskazać i zdefiniować
poszczególne cechy, ale nie składały się one w spójne obrazy, jakby wyciągnięcie wniosków z przesłanek stało się niemożliwe, wycięte z ram
logiki jego myślenia.
Brakowało mu pojęć.
Narastający w nim niepokój ewoluował w panikę. Parsknięcie
przerodziło się w nieobecny, wymuszony śmiech. W końcu zacisnął zęby,
a z jego oczu pociekły łzy. Wiedział, że płacze niejako z wyprzedzeniem,
bo kiedy już przestanie myśleć, to nie będzie mu to przeszkadzać. Choć
nigdy nie uważał się za człowieka sentymentalnego, teraz tęsknił za
strukturą znaczeń, która właśnie przelatywała mu między palcami.
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Odwrócił się. Biegający za jego plecami kogut zdawał się świetnie
bawić. Ptak wykonywał majestatyczne susy, ciesząc się ciążeniem mniejszym od ziemskiego. Co kilka sekund zrywał się do lotu, aby polatawszy
chwilę pod samym sufitem, wylądować miękko na podłodze i zatrzymać
w zupełnym bezruchu, jakby pod wrażeniem swojej nowo osiągniętej
potęgi.
Ptak najprawdopodobniej nie operował pojęciami, ale w swojej roli
sprawdzał się wyśmienicie. Firmington wzruszył ramionami, uśmiechając się żałośnie. Oparł się o konsoletę, przygniatając losowe przyciski.
Szerokie okno przed nim ukazywało srebrnoczarną panoramę pokrytej
kosmicznym pyłem skały, otoczonej bezmierną otchłanią kosmosu. Na
nieskażonym atmosferą niebie odznaczał się pas sztucznych satelitów.
Od jednego z nich właśnie odczepiał się ładunek.
Profesor niemal z satysfakcją obserwował, jak kolejna bomba atomowa uderza w powierzchnię Księżyca.
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* * *
– Zaczynamy. Panie Willson, proszę skoncentrować się na moich słowach. Za każdym razem, kiedy usłyszy pan pytanie, na które odpowiedziałby pan twierdząco, proszę pomyśleć o jedzeniu naleśników pańskiej
żony. Za każdym razem, kiedy usłyszy pan pytanie, na które odpowiedziałby pan przecząco, proszę pomyśleć o wyładowywaniu paczek z samochodu. – Profesor Firmington stał nad szpitalnym łóżkiem i starał się
wyartykułować każde słowo najwyraźniej, jak umiał. – Jeżeli mnie pan
zrozumiał, proszę pomyśleć o jedzeniu naleśników.
Po chwili siedzący przy biurku nieopodal asystent profesora pokiwał głową.
– Mhm, mamy jedzenie naleśników – powiedział bez zaskoczenia,
nie oderwawszy wzroku od ekranu laptopa.
Pierwszy krok procedury był formalnością. Taką formę komunikacji z pacjentami będącymi w stanie minimalnej aktywności mózgu
wykorzystywano już od dawna. Profesor rozpoczął odczytywanie pytań.

Łukasz Skoneczny

Połowa z nich w jakiś sposób nawiązywała do naleśników, druga połowa
stanowiła część kontrolną.
Walcowaty hełm skanera magnetycznego rejestrował zmiany pola
z precyzją pozwalającą na dokładne wskazanie grup neuronów pobudzanych wtedy, kiedy pacjent rejestrował pytanie, i tych, które aktywowały
się, gdy próbował udzielić odpowiedzi.
Po zakończeniu procedury profesor westchnął, odłożył druk z pytaniami na stolik, po czym przetarł twarz dłońmi.
Nowoczesny, minimalistyczny wystrój sali komponował się z ciepłym światłem kwietniowego poniedziałku, które wlewało się do niej
przez szerokie, panoramiczne okno. Na przeciwległej ścianie rozwieszono kartki z życzeniami powrotu do zdrowia. Zazwyczaj tego typu
ozdoby powodowały, że Firmington czuł się nieswojo, bo wiedział, że
w większości przypadków nadzieje rodziny i przyjaciół okazywały się
płonne, a ich bliscy nigdy nie odzyskiwali pełni sił.
Dzisiaj jednak prowadził badania na pacjencie, który najprawdopodobniej odzyska co najmniej częściową sprawność. Potrafił ruszać
palcami, czasem nawet unosił powieki, co rokowało bardzo dobrze.
– Dziękuję za współpracę, panie Willson. Pańska rodzina otrzyma
umówione wynagrodzenie. W imieniu całego zespołu badawczego bardzo dziękuję, przyczynił się pan dziś do rozwoju nauki.
Skaner ostatni raz zarejestrował naleśniki.
Za każdym razem, gdy profesor recytował tę formułę, traktował ją
jak swój mały, prywatny żart. „Cały zespół badawczy” składał się z niego
samego oraz z asystenta, który teraz z wyraźnym znudzeniem wgapiał
się w ekran, czekając, aż algorytm skończy pracę.
– Okej, mamy to – wyburczał.
Dopiero pod koniec wypowiedzi podniósł ton, jakby w ostatniej
chwili przypomniał sobie o obowiązku ekscytacji.
Badaczom udało się wyekstrahować neuronalne korelaty pojęcia
naleśnika, czyli zestaw neuronów aktywowanych tylko wtedy i zawsze
wtedy, gdy pan Willson operował tą ideą. Projekt zakładał porównanie
wyników uzyskanych od pacjentów z całego kraju w celu potwierdzenia
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możliwości wyizolowania uniwersalnego, neurologicznego prototypu
naleśnika lub wykazania, że nie jest to możliwe.
Drzwi sali uchyliły się, gdy pakowali okablowanie skanera.
– Poprosimy na słowo, na zewnątrz, profesorze. – Mężczyzna
zniknął tak szybko, jak się pojawił.
– Prowadzimy badania, tu nie można wchodzić! – prawie krzyknął
Pann, ni to do asystenta, ni to do intruza, który najprawdopodobniej nie
mógł już tego usłyszeć. – Ja im dam słowo zaraz… – dodał pod nosem
i w trybie bojowym ruszył do drzwi.
Na korytarzu, dokładnie naprzeciw wyjścia, czekało na niego
dwóch mężczyzn wyglądających jak typowi agenci CIA.
– Dzień dobry, profesorze. Nazywam się Michael Michaelson, a to
mój partner, John…
– Nie mogliście poczekać do końca badania? – przerwał mu Pann.
– Czy mieliście problem z odczytaniem kartki z drzwi?
– Przecież skończyliście – zauważył krawaciarz przedstawiony
jako John.
– Aha, teraz chcecie mnie zastraszyć, tak?!
– Co? Nie. Po prostu widzę, że pana asystent pakuje sprzęt. –
Wskazał palcem za plecy profesora.
– Ale nie powinniście… – Firmington westchnął zrezygnowany.
Odchrząknął. Wiedział, że kiedyś nie zareagowałby w taki sposób. Projekt
ze skanerem magnetycznym miał być okrętem flagowym uniwersytetu,
ale jego skala i budżet skazywały go na śmieszność, co odbijało się na
humorze profesora. – W czym mogę panom pomóc? – spytał po chwili,
siląc się na grzeczny ton.
– Nie pytaj, co ty możesz zrobić dla kraju. Pytaj, co kraj może
zrobić…
– Na odwrót – poprawił partnera Michael.
– Na odwrót – przyznał niechętnie John.
Sekundy niezręcznej ciszy wypełniała tylko obustronna konsternacja.
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– Ech… Możemy panu zaoferować dużo ciekawsze warunki pracy
– wypalił wreszcie John.
– W zamian za…?
– Pracę. W tych warunkach.
– Dużo ciekawszych – powtórzył Michael.

* * *
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Profesor był jednocześnie rozczarowany i zaintrygowany.
Gdy zbliżał się do słynnej Strefy 51, jego myśli wędrowały w kierunku wyznaczonym jednoznacznie przez reputację tego miejsca.
Wydawało mu się oczywistym, że w przypadku potencjalnego kontaktu
z pozaziemską cywilizacją rząd zwróciłby się właśnie do neuropsychiatry, jeśli nie w pierwszej kolejności, to na pewno na którymś z późniejszych etapów.
Podziwiając pustynny pejzaż przez szybę wojskowego Humvee,
wyobrażał sobie sztab ekspertów złożony z lingwistów, dyplomatów, być
może nawet filozofów. W jego wyobrażeniach wszyscy oni łączyli swe siły
w żywiołowych dyskusjach, aby sprostać zadaniu wprowadzenia cywilizacji w nową erę.
Erę trwałej, międzygalaktycznej unii, z której kulturowe korzyści
czerpałyby oba…
– Pedofile? – dopytywał, starając się dotrzymać kroku agentowi,
który prowadził go teraz przez długi, oświetlony szpitalnie białymi jarzeniówkami korytarz.
– Tak. – Krawaciarz skinął głową. – Mam nadzieję, że nie zdążył
pan nawyobrażać sobie nie wiadomo czego po drodze. Jeśli spodziewał
się pan obcych, pierwszego kontaktu…
– Nonsens, jestem człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, panie Johnson. – Firmington poczuł się niemal szczerze oburzony takimi
insynuacjami.
– Tego właśnie od pana oczekujemy. Oczywiście nie tylko tego.
– Oczywiście.
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W miarę przemierzania sterylnych przestrzeni podziemnej bazy
zaczynał podejrzewać, czego mogłoby dotyczyć jego zadanie, ale im
dłużej się nad tym zastanawiał, tym większym niepokojem napełniały go
potencjalne implikacje jego domysłów. Choć nigdy nie był fatalistą, teraz
jego umysł produkował tylko niepokojąco czarne scenariusze.
– Zapraszam. – Agent w końcu zatrzymał się i otworzył drzwi, które dla profesora nie różniły się niczym od ilukolwiek miniętych wcześniej.
Pann wziął głęboki wdech, po czym energicznym krokiem wszedł
do środka, gotowy na zaskoczenie, którego brak paradoksalnie zaskoczył
go jeszcze bardziej. Znaleźli się w biurze. Nowoczesnym i minimalistycznym, ale wciąż rozczarowująco zwykłym, nie uwzględniając subtelnej
aury niepokoju, generowanej prawdopodobnie przez pozbawione okien
ściany.
– Proszę usiąść. – Agent Johnson odwiesił marynarkę na oparcie
swojego krzesła, po czym wskazał profesorowi takie samo, znajdujące
się po drugiej stronie biurka. – Kawy, herbaty, whisky?
– Nie, dziękuję.
– Całe szczęście. Niestety nie dysponuję żadnym z tych napojów.
To nie kawiarnia, profesorze. Przejdźmy do rzeczy.
– Jak najbardziej.
– Zgadzam się, profesorze, zgadzam się w pełni. A więc… –
John otworzył laptopa, po czym chwilę skupił całą uwagę na ekranie.
Odchrząknął, kiedy refleksy na szkłach jego okularów zmieniły kolor
z facebookowego błękitu na profesjonalną, ściśle tajną czerń.
– Mamy tu pokaźną grupę mężczyzn skazanych za gwałty na nieletnich. Zgodzili się uczestniczyć w badaniach w zamian za skrócenie
wyroku.
– Czy to legalne? – Firmington nerwowo poprawił mankiety dawno
nieprasowanej brązowej koszuli.
– Jeżeli zdecydujemy, że tak… to tak. To zależy od wyników badań. Jeżeli okażą się niesatysfakcjonujące, to niewykluczone, że te badania nigdy się nie odbyły. – Agent mrugnął porozumiewawczo. – W każdym
razie to nie pański problem, profesorze. Pana zadanie będzie polegało
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tylko na kreatywnej analizie danych, przynajmniej na pierwszym etapie
prac.
Profesor skinął głową. Agent kontynuował:
– W gruncie rzeczy będzie pan prowadził badania zbliżone do
dotychczasowych, z kilkoma znaczącymi różnicami. Większa próba badawcza, bardziej złożony cel. Tyle.
– Co pan rozumie przez bardziej złożony cel?
– To jest CIA, panie Firmington. Pańscy nowi ochotnicy są nieprzypadkowi. Nie szukamy tu naleśników.

* * *
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Melanie Firmington siedziała na środku dywanu, bawiąc się lalkami,
jak przystało na typową pięciolatkę. W różowym, plastikowym domku
mieszkała ona, jej ojciec oraz matka, którą rok temu pokonał rak. Kiedy
dziewczynka przestawiła odpowiednik taty na drugie piętro, usłyszała
pukanie do drzwi.
– Proszę – powiedziała.
Pann wszedł do pokoju, po czym, zręcznie nawigując po zaminowanej zabawkami podłodze, przysiadł się do córki.
– Co się dzieje w naszym domku? – spytał, przesuwając swój lalkowy odpowiednik do długonogiej, plastikowej brunetki, która najwidoczniej odgrywała rolę Mel.
– Dobrze, że przyszedłeś, tato. Ciągle próbuję przepędzić tego
śmierdzącego żula z naszego ogródka, ale wcale się mnie nie boi – odpowiedziała i potrząsnęła zabawką.
Profesor przysunął się do makiety i jednym okiem wyjrzał przez
malutką framugę różowego okna. Po drugiej stronie, na dywanie, siedział
miś. Pod pachą miał strzępek kartki z narysowaną butelką, a na obu wyciągniętych do przodu łapkach spoczywał prostokątny kartonik z jakimś
przypadkowym bazgrołem.
– Idź sobie albo zobaczysz! – zagroził pluszakowi.
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– Ła, już nigdy tu nie wrócę! – zaskrzeczał głosem dziewczynki
kloszard, odlatując pod łóżko. – Co tam dzisiaj wynalazłeś w pracy, tato?
– Nic, dzisiaj nic.
– To za co ci płacą?
Firmington zaśmiał się i pogłaskał dziewczynkę po głowie.
– Za zrobienie tak, żeby pewni bardzo źli ludzie już nie byli źli.
Mel odłożyła lalkę na podłogę i podrapała się po głowie.
– To musisz zrobić tak, żeby nie umieli być źli.
Profesor uśmiechnął się apatycznie.
– Chyba wszyscy umieją, Mel.
– To zrób tak, żeby nikt nie umiał.
– Chciałbym, żeby to było takie pros… – urwał i na chwilę zatopił
się w myślach.
– O nie, tato, on znowu tu przyszedł!
Pann zupełnie nie zauważył momentu, w którym Melanie przeniosła misia z powrotem pod okno plastikowego domku. Mógłby przysiąc,
że nie sięgała pod łóżko.
– Ile razy mam ci powtarzać… – Profesor zaczął odgrywać rolę
swojego lalkowego sobowtóra, potrząsając figurką.
– Chyba teraz musisz go przepędzić naprawdę – szepnęła
dziewczynka, przesłaniając usta dłonią. Palcem drugiej ręki wskazywała prawdziwe okno, w którym odbijały się światła przydrożnych latarni.
Firmington potrząsnął głową, mrużąc oczy, po czym odłożył zabawkę
i powoli wstał.
– O czym ty mówisz?
Dziewczynka schowała głowę w ramionach i przesunęła zabawkową postać ojca do okna. Mężczyzna ostrożnie zbliżył się do parapetu
i spojrzał na panoramę osiedla. Pomarańczowe światło ulicznych lamp,
przebijające się przez ostatnie, jesienne liście pobliskich drzew, ukrywało w cieniu większość detali podwórka. Stojący po drugiej stronie ulicy
kloszard nie zaliczał się jednak do detali. Patrzył wprost na profesora,
choć brudna, wełniana czapka niemal całkowicie zasłaniała mu oczy.
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Chwiał się, w dłoniach trzymając tekturowy transparent z co najmniej
niecodziennym napisem.
„Niszczyciel światów”.
– Wynoś się stąd albo… albo zadzwonię na policję! – krzyknął
profesor. Zdawał sobie sprawę, że nie zabrzmiał w żaden sposób odstraszająco, bo głos załamał mu się w połowie zdania.
Menel wzruszył ramionami i chyba parsknął, ale Pann nie mógł
tego usłyszeć przez dzielącą ich odległość. Chciał coś dodać, ale po
pierwsze nie miał pojęcia, co mógłby powiedzieć, a po drugie podejrzewał, że każde z potencjalnych słów utknęłoby mu w krtani.
Był w szoku, nie wiedział, co myśleć, a niemal nieruchoma postać
kloszarda powodowała u niego irracjonalny niepokój. Nie pierwszy raz
widział bezdomnego w tych okolicach, ale teraz coś było inaczej. Zanim
zebrał myśli, odrażająca postać zdążyła niespiesznym krokiem usunąć
się ze swojej asfaltowej sceny.
Profesor z trudem przełknął ślinę i powoli odwrócił się w stronę
bawiącej się beztrosko Mel.
– Od jak dawna ten pan tam stał, kochanie?
– Nie wiem. Jak go zobaczyłam, to zaczęłam się bawić, żeby o nim
nie myśleć – odpowiedziała, nie przerywając lalkowej bójki, której choreografia wydała się Pannowi dziwnie niejednoznaczna.
Od śmierci żony nie opuszczała go samotność.
– A kiedy zaczęłaś się bawić?
Dziewczynka odwróciła się do ojca i teatralnie rozłożyła ręce.
– Wtedy, kiedy go zobaczyłam.
Miś leżał pod łóżkiem.

* * *
– Gdyby nie to, że nasz budżet jest nieograniczony, powiedziałbym, że
nie stać nas na te elektromagnesy. Przynajmniej wszyscy inni by tak
powiedzieli, panie Firmington. I chodzi mi tu absolutnie o wszystkich,
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jacy istnieją. Nie ma pan pojęcia, kto nas finansuje, a ja nie mam pojęcia,
w jaki sposób pańska procedura miałaby zadziałać.
– Czy to oznacza, że jeśli streszczę dostępną panu dokumentację, którą podejrzewam, że powinien pan znać, to dowiem się, kto nas
finansuje?
– Nie. – Agent uśmiechnął się głupkowato.
Stali pośrodku przestronnej, betonowej hali, w której uwijał się
tłum robotników. Montowali oni przeróżne instalacje na ścianach, podłodze i suficie pomieszczenia. Kilkuosobowe grupki przeciągały grube
jak pnie drzew kable, ktoś instalował pomniejsze metalowe uchwyty przy
sklepieniu, ktoś inny analizował wyświetlane na tablecie schematy.
– Co nie zmienia faktu, że oczekuję od pana skrótowych wyjaśnień.
Firmington westchnął ciężko.
– Wie pan chociaż, dlaczego te elektromagnesy są takie drogie?
– Bo są wielkie. – Krawaciarz przesunął się, torując przejście dla
robotników, niosących długie, stalowe belki.
– Nie.
– Nie są?
– Są, ale nie w tym rzecz. Drogie, bo precyzyjne, niemal niewyobrażalnie. Na tyle dokładne, by wytwarzać pole magnetyczne w tak wybiórczy sposób, żeby wpływało na elektrykę zachowań poszczególnych
neuronów.
– Mhm… – Agent splótł ramiona na piersi, starając się sprawiać
wrażenie zaznajomionego z tematem. Nieudolnie. – To dlaczego są takie
wielkie?
– To nieoczekiwanie dobre pytanie.
– Zgadzam się, profesorze. Oczekuję równie dobrej odpowiedzi. Oczywiście nie równie nieoczekiwanej. Z wiadomych przyczyn… –
Przerwał na chwilę, jakby zastanawiał się nad własnymi słowami. – Bo
jej oczekuję. Taka jest przyczyna. Jedna, nie kilka, nie musiałem używać
liczby mnog… – Odchrząknął. – A więc?
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– Każda zmiana potencjału elektrycznego na Ziemi odbywa się
wewnątrz jej pola magnetycznego. To znaczy, że wszystkie zmiany
współwystępują z tym polem. Sęk w tym, że im bardziej zagłębimy się
w mikroskalę, tym trudniej będzie nam definiować wynikanie, ciąg przyczynowo-skutkowy.
– Coś z kwantami? – rzucił na ślepo agent.
Profesor zamrugał szybko, po czym westchnął jeszcze ciężej niż
poprzednio.
– Nie. Ale powiedzmy, że pańska intuicja jest nie najgorsza. Na
poziomie kwantowym wynikania nie ma wcale, jest tylko współwystępowanie. A zgodnie z teorią Skonecznego…
– Pierwsze słyszę.
– Nieistotne. W skrócie chodzi o to, że przy okazji wielu wydarzeń
w mikroskali, w kontekście makroskali możemy traktować współwystępowanie zamiennie z wynikaniem. Procesy w mózgu zachodzą w taki, a nie
inny sposób, gdyż współistnieją ze stałym, ziemskim polem magnetycznym. Idąc dalej… Nadąża pan? – dopytał profesor, widząc konsternację
na twarzy słuchacza.
– Nieistotne. Proszę mówić dalej.
– A więc idąc dalej… Chodźmy dalej. – Pann wskazał dłonią dalszą
część pomieszczenia, zauważywszy, że stojąc na środku, przeszkadzają
robotnikom. Przesunęli się w głąb sali. – Idąc dalej, jeśli chcielibyśmy
wyłączyć koordynaty pedofilii z możliwych stanów mózgu, blokowałaby
nas właśnie ziemska magnetosfera, w której nie jest możliwe, aby takie…
specyficzne stany nie były możliwe. Innymi słowy nie może być inaczej,
bo tutaj jest, jak jest, po prostu.
– I ja dobrze o tym wiem – przyznał agent.
– I do tego właśnie potrzebne nam są wielkie magnesy.
– Przepraszam bardzo, do czego?
– Umiarkowanie dobre pytanie, tym razem zupełnie oczekiwane.
– Spodziewam się analogicznej odpowiedzi, profesorze.
– Jeśli mózgi potrafiące wygenerować pedofilię działają wewnątrz
ziemskiego pola magnetycznego, to ciągłe blokowanie tych stanów
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wymaga pola, którego własnością jest to, że na zaistnienie takich stanów nie pozwala. W tym celu musimy najpierw, za pomocą irracjonalnie
kolosalnych przeciwnych ładunków, zneutralizować działanie ziemskiej
magnetosfery, a potem wytworzyć sztuczną, taką, która umożliwi istnienie wszystkich możliwych stanów wszystkich możliwych układów
elektrycznych oprócz… – przerwał, by dodać wagi ostatnim słowom:
– Oprócz wiadomo jakich.
– Wiadomo…
– Czy potrzebuje pan ode mnie czegoś jeszcze? Wiem, że tutejsi
pracownicy to światowa czołówka, ale byłbym spokojniejszy, gdybym
mógł nadzorować prace.
– Naturalnie, naturalnie… Nie będę pana dłużej zatrzymywał,
profesorze. Poza tym, mam dokumentację całego przedsięwzięcia, po
prostu wolałem usłyszeć to z pańskich ust. Chyba przetrawienie tego
zajmie mi chwilę.
– To zrozumiałe. A więc…? – Mowa ciała Panna zdradzała, że mu
się spieszy.
– Do widzenia, profe…
– Do widzenia.
Firmington odwrócił się i zdążył ujść kilka kroków, gdy zza pleców
usłyszał jeszcze jedno pytanie.
– Ale czy to znaczy, że sfera magnetyczna Ziemi może blokować
jakieś myśli, których nigdy nie pojmiemy, pozostając na planecie?
Profesor odwrócił się i przyłożył palec do ust.
– Ćśś… O tym naprawdę nie warto myśleć.

* * *
– Komenda policji w…
– Zos-zo-zostałem zastraszo… Przestraszo… Od-od kilku dni ten
mężczyzna kręcił się dookoła mojego domu i teraz już wydaje mi się, że
nie jestem bezpieczny, proszę przyjechać, to nie są żarty.
– Proszę się uspokoić. Co dokładnie się stało i jaki jest pana adres?
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– Chyba… Chyba nic. Ten człowiek, jakiś menel… Zaczepił mnie
na ulicy, ale w tamtej chwili to wszystko wydało mi się jakieś dużo poważniejsze. Przepraszam, przepraszam bardzo. Do widzenia.

* * *

328

– Profesorze, wydaje mi się, że mamy problem – powiedział agent
Johnson, uchylając drzwi biura.
Firmington z początku nie zareagował, pozwolił sobie dopisać
zdanie raportu do końca. Dopiero po chwili oderwał wzrok od komputera.
– Problem?
– Z ankieterami.
– Z ankieterami?
– Mhm, z ankieterami, tak. Proszę ze mną, profesorze.
Pann przeciągnął się i wstał z fotela. Lampy w jego luksusowym,
podziemnym gabinecie działały w trybie przedpołudniowym, generując
światło bliźniaczo podobne do słonecznego. Wyjście na surowy, betonowy korytarz kojarzyło mu się z przejściem do innego świata. Pracodawcy
dbali o jego dobre samopoczucie.
– Z jakiego rodzaju problemem mamy do czynienia?
– Ankieterzy grupy mięsnej nie są w stanie formułować pytań.
Drzwi jednej z siedmiu komór testowych rozsunęły się, ukazując
ciemny pokój kontrolny, oddzielony szybą od śnieżnobiałej przestrzeni
z badanymi.
– Mamy problem, profesorze. – Jeden z pięciu niemal identycznych naukowców wgapionych w szkło odwrócił się w stronę drzwi i skinieniem powitał gości. – Proszę posłuchać.
Firmington zbliżył się i podniósł z pobliskiego biurka parę słuchawek. Po drugiej stronie bariery znajdowały się stoły, przy których
naprzeciw siebie siedzieli ankieterzy i ankietowani z grupy mięsnej.
Ludożercy w krwistoczerwonych uniformach mierzyli się spojrzeniami z pracownikami, których zakłopotane twarze niewiele ustępowały
kolorem ubiorowi badanych.
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Jajogłowi symultanicznie skinęli głowami, po czym jeden z nich
nachylił się nad pobliskim mikrofonem.
– Ankieter numer jeden, proszę zaczynać – powiedział.
– Nie czuję się najle… Na siłach. Czy moglibyśmy może zrobić sobie
małą przerwę? – W słuchawkach profesora rozległ się głos ewidentnie
zestresowanego ankietera. Mężczyzna silił się na uśmiech, który na jego
zlanej potem twarzy wyglądał groteskowo.
– Ankieter numer jeden, proszę zaczynać – powtórzył badacz.
– Dobrze… – Pracownik odwrócił się z powrotem do uśmiechającego się rubasznie grubasa w czerwieni. – Zadam panu kilka pytań. Czy
jest pan gotowy?
– Jestem głodny – odrzekł tamten.
– Nie o to pytałem.
– Szkoda.
– Czy możemy zaczynać?
– Tak.
Ankieter wbił spojrzenie w leżącą przed nim listę słów pomocniczych. Wybiórcza magnetosfera skalibrowana była tak, aby blokować
również te stany aktywności mózgu, które odpowiadały terminologii
związanej z kanibalizmem. Efekt miał działać na wszystkie osoby w sali
testowej, a więc na prowadzącego wywiad również. Aby umożliwić mu
pracę, do jego dyspozycji oddano ściągę z pojęciami związanymi z ludożerstwem tylko pośrednio, tak aby mógł zadawać pytania na temat,
nawet jeśli naokoło.
Odchrząknął.
– Czy zdarza się panu myśleć o wchłanianiu… z ludźmi… jakichś
takich… yyy… jakby… – Otarł pot z czoła. – Tak że jak oni spożywają, to
jak-jak-jak, jakby… Z nimi żeby móc jakoś… Ten…
– Nie rozumiem – odpowiedział kanibal.
– Ja też nie. – Pytający zaśmiał się nerwowo, odpinając guzik pod
szyją, po czym zwrócił się w stronę szyby. – Nie pamiętam, o co miałem
tego człowieka pytać, przepraszam. To chyba nie ma dalszego sensu, czy
moglibyśmy kontynuować po przerwie?
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– Czy pamięta pan sytuację, w której zapoznawał się pan z wytycznymi badania? – Jajogłowy mówił z silnym niemieckim akcentem,
a jego głos był zimny, niemal syntetyczny.
– Tak, dobrze pamiętam tę sytuację, ale jej nie rozumiem. Nie pamiętam, jaki był jej sens, chociaż znam jej szczegóły. Mówiłem wam to już poprzednim razem. I jeszcze poprzednim. Czy możemy zrobić sobie przerwę?
– Jestem głodny – dodał grubas.
– Co pan o tym sądzi, profesorze? – Jajogłowi równocześnie odwrócili się w stronę Firmingtona, strasząc odblaskami okrągłych szkieł
pięciu par okularów.
Pann zdjął słuchawki i odłożył je na miejsce.
– Proszę kontynuować prace, dopóki taka sytuacja nie będzie powtarzać się we wszystkich siedmiu grupach – powiedział.

* * *
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Zatrzasnął drzwi samochodu. Z trudem wydobył klinujące się w kieszeni
klucze, kierując się niespiesznie w stronę domu. Nienaoliwione zawiasy
zaskrzypiały, a profesor odwiesił kurtkę na haczyk przytwierdzony do
ściany w taki sposób, że patrząc na niego, nie dało się nie zauważyć
zdjęcia, przedstawiającego całą, trzyosobową rodzinę.
Ona nie żyła, a to zdjęcie było stare.
Pann założył kapcie i przeszedł przez przedpokój. Po chwili znalazł się w kuchni. Otworzył lodówkę i z frasunkiem podrapał się po brodzie.
– Co dzisiaj robimy na obiad, Mel?! – krzyknął. Nie usłyszawszy
odpowiedzi, wzruszył ramieniem i wyciągnął z lodówki cebulę. Gdy otworzył szufladę ze sztućcami, poczuł, że jej uchwyt jest mokry. Zmarszczył
brwi, po czym powoli przysunął dłoń do nosa.
Piwo.
Wyciągnął z szuflady nóż i z trudem przełknął ślinę.
– Melanie?!
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Wbiegł po schodach i niemal rzucił się do drzwi pokoju córki.
Szarpnął za klamkę.
– Boję się, tato.
Pięciolatka siedziała na dywanie na środku pokoju. Okno było
otwarte, stojący w rogu telewizor włączony. Kloszard dopił piwo i upuścił puszkę na bordową wykładzinę, tak że upadła kilka centymetrów od
sparaliżowanej strachem dziewczynki.
– Chciałbym z panem obejrzeć wiadomości, profesorze – wycharczał i zademonstrował trzymany w drugiej dłoni nóż. – I na dzisiaj tylko
tyle. Obejrzymy wiadomości.
– Nie waż się jej…
– Nie ważę się, nie ważę. Coś jest dzisiaj nie tak, prawda? Czegoś
brakuje? Mi już dzisiaj coś zabrali, i tobie też. – Pann widział w oczach
kloszarda rezygnację, bezdenną i upartą, fatalistyczny marazm. – Okradli
nas wszystkich. Ale… – Intruz uśmiechnął się makabrycznie. – Może we
wiadomościach coś na ten temat podadzą. Może będzie mówione. O, zaczyna się. – Wskazał wolną dłonią na telewizor. – Nie ruszaj się. Oglądaj.
Firmington wiedział, że nie ma wyboru.
Z drugiej strony naprawdę czuł, że czegoś mu brakuje.
Prowadząca dziennik prezenterka uśmiechnęła się z ekranu,
a w jej uśmiechu była jakaś niepewność.
– Dzień dobry państwu, zaczynamy dziennik, a w dzisiejszym wydaniu…
Tandetna animacja przesłoniła jej twarz.
– …według najnowszych sondaży obecny rząd cieszy się poparciem
ponad osiemdziesięciu procent społeczeństwa.
– To mnie nigdy nie obchodziło – skomentował bezdomny. – Po
co ludzie nauki mieliby się zajmować tymi idiotami, hm? Manipulowanie
szarą masą, odrażające, prawda, profesorze?
Kloszard zdawał się nie oczekiwać odpowiedzi. Pann stał jak wryty, mając nadzieję, że jeśli będzie spełniał jego polecenia, to Melanie nie
stanie się krzywda.
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– …bombardowanie Księżyca zbawienne dla pracy ludzkiego mózgu? Ten temat przybliży nam światowej klasy ekspert, Cal Smithson
z Instytutu…
– O, no właśnie! Cal Smithson! Znasz go, profesorze? Światowej
klasy ekspert, znasz go?
– Nie…
– Już niedługo okaże się, że Cal Smithson był tu od zawsze. Cal
Smithson? Przecież każdy go zna, to światowej klasy ekspert. To chyba
bez znaczenia. Zobaczymy, co powie. A ty, mała dziewczynko, słuchasz
razem z nami? Powinnaś, to Cal Smithson, nie byłoby go, gdyby nie twój
tata.
– Tato, ja nie… – wydukała Mel.
– Nic nie mów – rzucił Pann, wodząc wzrokiem za ostrzem noża.
– Dlaczego to robisz? Czego chcesz?
– Żebyśmy razem obejrzeli wiadomości. Bardzo mi na tym zależy,
więc zamknij się i oglądaj. Potem sobie pójdę, słowo honoru. – Kloszard
przyłożył rękę do serca.
– …bomby zrzucane na Księżyc wywołają ruchy jego płyt tektonicznych, co pozwoli nam ożywić jego jądro, co z kolei spowoduje wytworzenie
się księżycowej magnetosfery, która zmodyfikuje magnetosferę ziemską.
– Cal Smithson wyglądał jak typowy naukowiec, na podstawie samego
wyglądu nie dałoby mu się przypisać żadnej innej roli.
– A jak wpłynie to na nasze codzienne życie? – Reporterka przeszła
do konkretów.
– Odczujemy znaczną poprawę samopoczucia.
– A, no właśnie! – Menel roześmiał się sztucznie. – Jakoś mi tak
było dziwnie dzisiaj i teraz już wiem dlaczego. Samopoczucie mi się
poprawiło! Wspaniale, wspaniale! – Zaczął podskakiwać i machać rękami, w teatralny sposób demonstrując swą radość. Nagle znieruchomiał
i wyciągnął ramię w stronę profesora, mierząc w niego czubkiem noża.
– Definiujemy rzeczywistość swoim postrzeganiem…
– To tylko teoria. – Firmington nie mógł się powstrzymać, skrzywienie zawodowe. Dopiero po chwili dotarło do niego, że przerywanie
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wariatowi, który zagraża życiu jego córki, mogło nie być najlepszym
pomysłem.
– Definiujemy rzeczywistość swoim postrzeganiem! – powtórzył
intruz, prawie krzycząc. – I nawet nie zauważymy, kiedy to wszystko zniknie. Coś już usunęli, ale może jeszcze nie jest za późno. Musisz zniszczyć
wszystko, nad czym pracujesz. Wszystko, rozumiesz?!
– Tak, zniszczę wszystko. – Firmington mógł potakiwać i przyznawać rację szaleńcowi tak długo, jak będzie to konieczne.
– Kłamiesz… Mhm, kłamiesz, kłamiesz! – Kloszard zazgrzytał zębami i na chwilę zatopił się w myślach. Parsknął, po czym szybko pokiwał
głową. – Do zobaczenia – wycedził przez zęby. Upuścił nóż na podłogę
i wyskoczył przez okno.
Profesor błyskawicznie znalazł się przy parapecie i wychylił na
drugą stronę.
Po intruzie nie było śladu.
– Już wszystko dobrze, kochanie. – Przytulił Mel i odetchnął
z ulgą.
Policja przyjechała niemal natychmiast. Spisali zeznania, zapewnili, że zwiększą częstotliwość patroli w okolicy i że będą dzwonić, kiedy
znajdą włamywacza. Przez następne godziny Firmington starał się nie
myśleć o jego słowach, ale przychodziło mu to z coraz większym trudem.
Siedział w salonie i trzęsącą się dłonią nalewał do szklanki koniak,
kiedy usłyszał, jak Melanie schodzi po schodach.
– Czy ten pan jeszcze tu przyjdzie? – spytała, przysiadając się
do ojca.
– Nie, na pewno już tu nie przyjdzie, obiecuję – jego głos miał już
nieco bełkotliwe brzmienie.
– A… pobawimy się lalkami?
Wbrew oczekiwaniom Firmingtona alkoholowi nie udało się wytłumić poczucia, że coś jest nie tak. Niezmiennie swędziało gdzieś z tyłu
głowy i wydawało się narastać w miarę zupełnie naturalnego przepływu
kolejnych myśli.
– Wiesz, kochanie, chyba dzisiaj pobawimy się trochę inaczej.

Instrukcja obsługi drzwi/Latać jak ptaki

333

– A jak?
– Nie mam pojęcia.

* * *
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Profesor dopijał kawę, rozciągając się w swoim wygodnym, biurowym
fotelu, gdy nagle coś się zmieniło. Poczuł to, choć w pierwszej chwili nie
umiał zdefiniować. Rozejrzał się niepewnie, ale to, że nie dostrzegł zmian,
nie przyniosło mu ulgi.
Czuł się osaczony, nie wiedział dlaczego.
Wstał i przeszedł się po gabinecie. Biurko, ściany, podłoga, sufit,
oświetlenie, domyślne dekoracje przywodzące na myśl Ikeę. Wszystko
wyglądało dokładnie tak samo jak przedtem, postanowił więc, że wyjdzie
na korytarz.
I wtedy to do niego dotarło.
Jego biuro nie miało wyjścia. Jakby ściany się zasklepiły, jakby
ktoś zamurował go w środku. Wiedział, że to zupełnie irracjonalne, ale tak
właśnie było. Przetarł twarz dłońmi i zamrugał szybko, mając nadzieję,
że w jakiś sposób mu to pomoże.
Nie pomogło. Parsknął, łapiąc się za głowę. To nie mogła być prawda.
Brzmienie spokojnego, kobiecego głosu wydawało się dochodzić
z okolic lamp.
– Proszę zachować spokój. Wszystkie pomieszczenia są wentylowane, tlenu nie zabraknie. Pomoc jest w drodze. Powtarzam, proszę
zachować spokój.
Firmington wyciągnął z kieszeni telefon.
Numer agenta Johnsona był zajęty.
Pomoc jest w drodze – pomyślał. Wrócił do biurka i zajął się pracą.

* * *
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Godzinę później odcięło Internet. Wzruszył ramionami i zabrał się
za tę część swoich obowiązków, która nie wymagała połączenia z siecią.

* * *
Zgasły wszystkie źródła światła, włącznie z ekranem laptopa.
Profesor oparł łokcie na biurku, brodę na kciukach. Posiedziawszy
chwilę w zupełnej ciemności, wstał i zaczął chodzić wzdłuż ścian, opukując je palcem. W ten sposób szybko doszedł do wniosku, że w pewnym
miejscu budulec jego więzienia był inny. Próbował tłuc i kopać, ale na
niewiele się to zdało. Zrezygnowany usiadł na podłodze po przeciwnej
stronie pokoju.

* * *
Klika godzin później ściana eksplodowała, a biuro wypełniło się światłem
latarek. Przez rumor ledwie przebijał się nieznany profesorowi, męski
głos:
– Profesorze Firmington, jest pan tu?
– Co się dzieje? – Wstał. Jego słuch walczył z piskiem w uszach,
a wzrok z wszechobecnym pyłem.
– Nie mamy pewności. – Odgłos kolejnego wybuchu zmusił mówiącego do przerwania. Sądząc po liczbie latarkowych snopów migających po drugiej stronie wyrwy, w korytarzu było jeszcze kilkanaście
innych osób. – Nie znamy skali efektu, koncentrujemy się na zminimalizowaniu strat w personelu.
– Zminimalizowaniu?
– Niektóre ściany są zbyt grube…
Chwilę względnej ciszy przerwał odgłos kolejnej eksplozji, dobiegający z głębi korytarza.
– Na pana już czas, profesorze. Pański projekt właśnie się zakończył… lub nigdy się nie zaczął, jak pan woli. Agenci odeskortują pana na
górę, powodzenia w walce ze schodami.

Instrukcja obsługi drzwi/Latać jak ptaki

335

– Ale co z… – próbował pytać, nadal lekko oszołomiony, gdy funkcjonariusze przeprowadzali go przez dziurę w ścianie.
– Nic, panie Firmington. Niczym się pan już nie musi przejmować.
A, w sumie… Mam do pana jeszcze jedno pytanie, z ciekawości. Skąd
wiemy, co blokujemy badanym, skoro to blokujemy?
– A… Badacze są po drugiej stronie bariery, naturalnie ich systemy pojęć pozostają nienaruszone.
– A gdyby nie byli?
– Są.
– Żegnam, profesorze Firmington.

* * *
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Siedzieli w grobowej ciszy, wpatrzeni w talerze. Co kilka sekund któreś
z trójki odchrząkało niezręcznie. Melanie postukiwała palcami w blat
stołu.
– Rączka umyta? – spytał Pann, wyraźnie pod wrażeniem własnej
elokwencji.
– Umyta – wycedziła dziewczynka.
– No to jemy. – Profesor uśmiechnął się i skinął głową najpierw
na córkę, potem na żonę.
Rodzina wróciła do niezręcznego wgapiania się w zawartość talerzy. Mijały minuty.
– Mamo, a gdzie ty byłaś cały ten czas?
Kobieta nie odpowiedziała.
– Chyba na zewnątrz coś… zgubiłem – wydukał mężczyzna.
Wstał od stołu i niepewnym krokiem przeszedł do kuchni.
Wgramolił się na parapet, zrzucając szklanki i sztućce na podłogę, a następnie niezdarnie przeczołgał na zewnątrz, przez okno. Bosą stopą
stanął na śniegu.
Pełen podejrzeń spacerował po przydomowym ogrodzie, uważnie przyglądając się krzakom. Czasem schylał się i podnosił większe
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kamienie, po to tylko, żeby odłożyć je na swoje miejsce, stwierdziwszy,
że nie znalazł pod nimi tego, co stracił.
Zmagał się z irracjonalnym przeświadczeniem, że kiedyś widział
więcej, a przecież dobrze wiedział, że widzi wszystko. Przeczucie nie
dawało spokoju i z każdą chwilą wydawało się nasilać.
– E!
Usłyszał za sobą, gdy przyglądał się jakiemuś patykowi.
– E? – odkrzyknął.
Za płotem, od strony jezdni, stał mężczyzna, którego kiedyś nazwałby menelem. Miał na sobie wiele warstw ciepłego ubrania, wyglądał
na najedzonego. Jeśli nie miał złych zamiarów, to na pewno opłacało się
wejść z nim w interakcję. Profesor odłożył patyk na ziemię i skierował
się w stronę gościa. Z trudem przecisnął się przez połamane sztachety
i stanął naprzeciw niego.
– A! – Uderzył pięścią w pierś. – A Pann Firm. Y?
– Pann Firm, Pann Firm… – Nieznajomy zdawał się szukać jakiegoś wspomnienia. – Pan Twardy?
Śmiali się zdecydowanie za długo i zdecydowanie za głośno, ale
ten nędzny żart językowy wydał im się teraz zabawniejszy, niż mógłby
być kiedykolwiek przedtem. Po chwili obaj przypomnieli sobie, że czegoś
im brakuje.
– A Łukasz… – Nieznajomy uderzył się w pierś, po czym wskazał
palcem na czerwone plamy z koszuli profesora. – Hy?
– Obiad – pochwalił się Firmington.
– Mmm… – Tamten z podziwem pokiwał głową.
Poczucie braku ciągle się nasilało. Po chwili konsternacji kloszard
wyciągnął ramię w kierunku ledwie widocznego spod chmury odłamków
Księżyca.
– Teraz ciągle łubudu. Ostrzegałem…
– Ostrzegałem, ostrzegałem – przedrzeźniał profesor. Westchnął
ciężko, wbijając wzrok w jezdnię. – Polecieć, naprawić…
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– Latać jak ptaki – rozmarzył się menel. Nagle szarpnął profesora
za ramię. – E – szepnął, wskazując jakiś rozmyty obiekt kilkanaście metrów od nich. – Latać jak ptaki.
Pann przychylił się i zmrużył oczy. W końcu rozpoznał brązowy
kształt, odznaczający się na pokrytym cienką warstwą śniegu asfalcie.
Kogut.
Mężczyźni spojrzeli sobie w oczy i niemal równocześnie skinęli głowami. Tak oto rozpoczął się ostatni projekt badawczy w dziejach człowieka. Kloszard przebiegł na drugą stronę jezdni i wskoczył
w krzaki, po czym ostrożnie, po łuku, przesuwał się w stronę zwierzyny.
Neuropsychiatra pochylił się i ruszył w kierunku ptaka w linii prostej.
– Cip, cip, cip…
Zwierzę zaczęło coś podejrzewać, gdy Firmington był nie dalej
niż dwa metry od niego. Kogut wstał i zerwał się do ucieczki, tylko po to,
by niemal zderzyć się z wyskakującym z liści kloszardem. Ptak wykonał
nadzwyczaj zręczny unik, a menel wylądował na asfalcie.
Po chwili podniósł się na kolana, warcząc w rozgoryczeniu.
Dopiero gdy uniósł głowę, zobaczył profesora, który z tryumfalną miną
ściskał zdobycz w ramionach.
– Ha! – krzyknął Pann, starając się usiąść okrakiem na kogucie.
Zwierzę nie wyglądało na szczególnie zadowolone.
Profesor ostatni raz rozejrzał się po rodzinnej planecie. Był gotowy. Nie wiedział, czy jezdnia była dostatecznie długim pasem startowym
dla koguta, ale nie miał już absolutnie nic do stracenia, poza tym nie
mógł dłużej zwlekać.
Kloszard otrzepał się i podszedł do przyszłego astronauty. Położył
dłoń na jego ramieniu i z dumą kiwnął głową.
– E! – Szybko rozłożył ręce, coś mu się przypomniało. Wskazał
palcem na Księżyc. – Zimno. – Przychylił się i z trudem ściągnął z nogi
jeden but, po czym wręczył go profesorowi.
Ten odebrał prezent i założył go na stopę. Odchrząknął. Nie lubił
pożegnań.
– Ły – wydusił po chwili.
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– My – poprawił go kloszard, ocierając łzę wzruszenia.
Profesor zamknął oczy i wziął głęboki wdech. To już czas.
– Wio! – krzyknął, klepiąc koguta w kuper. Zwierzę zerwało się
do biegu.
Menel obserwował, jak ptak pędzi coraz szybciej i szybciej, z trudem utrzymując na plecach jeźdźca. Kogut kilka razy niepewnie odbił się
od ziemi, by w końcu oderwać się od niej na dobre i wzbić w przestworza.
Chociaż bezdomny dobrze wiedział, że nie było już czego ratować,
to dopóki Firmington nie zniknął w chmurach, dopóty w jego głowie przebrzmiewały wspomnienia muzyki z „Odysei Kosmicznej 2001”.

* * *
Bestia biegła na oślep, uciekając w nieznane przed równie nieznanym.
A gdy nie mogła już biec dalej, upadła, jęcząc żałośnie. Obróciła się
na plecy i przez ostatnie chwile podziwiała bezchmurne, nocne niebo
upstrzone tysiącami gwiazd.
Poharatany Księżyc pękł, a jego fragmenty zaczęły z wolna odsuwać się od siebie.
Człowiek zawył. Zawtórował mu wilk. Nigdy dotąd ani nigdy później nie rozumieli się tak dobrze, jak teraz.

* * *
Biała masa zdążyła zagiąć bezkres czasoprzestrzeni, nim zlokalizowała
szczątki swojego brata. Księżyc umarł śmiercią naturalną, tak jak każdy poprzedni. Skończył się, gdy przyszedł jego czas i czas wszystkich
jego dzieci. Porozrzucane dookoła Ziemi odłamki wkrótce poodlatywały
w nieznane lub spaliły się w atmosferze.
Nowy Księżyc przysunął się do zielonej planety, by wypełnić swoją
rolę.

* * *
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Ulkmer dłubał w nosie, rozmyślając o mitycznej „bule z serem i z surówami” ze szkolnego sklepiku. Lekcja historii wydawała się ciągnąć w nieskończoność, ale zostało już tylko pięć minut.
– Ulkmer, algronk wzlij żtrglak krumts, arkulleni?
Nauczycielka miała rację, w sali było bardzo duszno. Uczeń wspiął
się na krzesło i zgodnie z prośbą otworzył okno.
– Krljazdek – podziękowała kobieta, po czym wróciła do objaśniania klasie pracy domowej.
Chłopiec przez chwilę podziwiał stojący na zewnątrz, dokładnie
naprzeciw okna, pomnik Monarchy. Podstarzały mężczyzna wykuty
w granicie był wielki i dumny, budził respekt. Ulkmer dobrze wiedział,
że Wodzowi należy się taka statua.
Bo tak daleko jak my nie zaszedł jeszcze nigdy nikt.
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Łukasz Skoneczny

NOWY GRACZ NA RYNKU MANY
Sylwia Finklińska

1. Nadejście chudych miesięcy
Wołodia, przywódca Obłast’ Użasa, krążył po gabinecie jak wietrzący
juchę tygrys po klatce. Haakon nie odrywał oczu od tatuażu rozmówcy
– najlepszego indykatora samopoczucia szefa. W tej chwili dziara miała
kolor krwi i kształt kałasznikowa. Powędrowała od okularów w dół i rozpierała się na prostokątnej szczęce. Haakon dyskretnie przesunął się
w stronę drzwi. Pewne rzeczy są straszne nawet dla gangsterów.
– Ile? – warknął Wołodia.
– Czternaście procent. Z hakiem. – Zastępca nieświadomie potarł
protezą dwudniowy zarost. – A gdyby puścić jakąś nową plotkę?
– Już to, bladź, zrobiłem. W zeszłym tygodniu. Że malinowy jogurt
dla dzieci zawiera jakieś rakotwórcze diermo – odwarknął Wołodia, często
za plecami nazywany Gruchotem.
– I mimo to wpływy spadają? Co jest? Ludzkość wymiera, szefie?
– Ktoś, albo Suka, albo Gówniarz, olał ubiegłoroczne postanowienia i wjebałsja na nasze terytorium.
– Prędzej Suka – zasugerował zastępca. – Ona potrafi zrobić coś
durnego z nudów. Gówniarz by nie podskoczył, zna konsekwencje.
– Jego ludzie mogą prowadzić jakieś wewnętrzne rozgrywki, nawet w tajemnicy przed bossem…

341

Tatuaż przyblakł i powędrował na czoło. Bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło, jednak Haakon nie chciałby znaleźć się w skórze
kretyna, który zadarł z Obłastią Użasa.

* * *
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Komórka Haakona rozjazgotała się akurat wtedy, gdy kombinował, skąd
wytrzasnąć dowody przeciwko dowcipnej koleżance. Oraz które instrumenty z bogatego arsenału sprawiłyby jej najwięcej bólu. O Suce mowa,
a Suka tu.
– Co wy mi odpitalacie, straszydełka słodkie? – odezwała się, zanim wiceszef Obłast’ zdążył rzucić „halo”.
– Świetnie się składa, że dzwonisz, Sekai…
– No, chyba nie oczekiwałeś, że pozwolę wam przejąć moje wpływy i jeszcze zamerdam ogonkiem!
– Ale…
– Przelewacie mi wszystko, co zachachmęciliście, dokładacie
jeszcze połowę tego tytułem strat moralnych i zastraszania moich ulubionych ludzików.
– Ale co…
– Milcz! – Sekai po raz kolejny nie dała Haakonowi szansy. –
Jeszcze nie skończyłam! Macie czas do końca tygodnia. I wyjątkowo nie
żar…
– Zamknij się wreszcie! To przecież ty złamałaś postanowienia
i przejęłaś część naszych wpływów!
– Posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzać, ty
przerośnięta przynęto na szprotki z haczykami w gratisie. Od robienia
głupich kawałów to w naszym uroczym towarzystwie jestem ja.
– Mówię poważnie, Sekai. A Wołodia jest jeszcze poważniejszy.
Śmiertelnie poważny, rzekłbym. W porównaniu z poprzednim miesiącem nasz strumyczek many skurczył się o czternaście i dwie dziesiąte
procenta.
– Pierdzielisz… Mój o osiemnaście.
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– Uuu, współczuję.
– Nie wmówisz mi, że to Gówniarz. – Nawet dziwne bulgoty
i szmery w telefonie nie mogły zagłuszyć niedowierzania w głosie Suki.
– Wątpię. Jest za cienki w uszach, żeby przyatakować ciebie lub
nas. Musiałby całkiem ześwirować, żeby rzucić się na obu pozostałych
triumwirów. A to ja jestem od świrowania w naszej bandzie.
– Toteż właśnie.
– Chyba powinniśmy znowu się spotkać.
– Stary wariat Haakon… Ale chyba masz rację. Tam, gdzie ostatnio?

2. Spotkanie triumwiratu
Ruiny Legend Rocka idealnie nadawały się na spotkanie trojga przywódców. Położony w szemranej dzielnicy klub taneczny spłonął dwa
lata temu, a śledztwo dotychczas nie wyjaśniło przyczyn pożaru. Każde
z triumwirów mogło poczuć się jak u siebie. Dodatkowo wśród okolicznych mieszkańców krążyły plotki o światłach pojawiających się na piętrze i towarzyszących im gniewnych głosach. A wszystko to – pomimo
grubych antab na wszystkich wejściach i rdzewiejących na nich kłódek.
Chyba głównie aura nawiedzonego domu zapobiegła przekształceniu
budynku w ogólnodostępną melinę.
Jak zazwyczaj pojawili się w gabinecie niegdyś należącym do
właściciela lokalu. We własnym towarzystwie nie potrzebowali iluzji,
pokazali się w rzeczywistych ludzkich postaciach. Przy okazji rozwiali
ewentualne wątpliwości co do łamania kontraktu – po każdym było widać, że przywykł do większej ilości many. Duma Suki, biszkoptowe włosy
o odcieniu niewystępującym wśród ludzi, zazwyczaj lśniące i zadbane,
teraz poszarzały i przylgnęły do czaszki jak nasączone olejem. Dredy
Runara zwanego Gówniarzem wcale nie wyglądały lepiej. Jego plecak
też się odbarwił, a prawa szelka sprawiała wrażenie, jakby za moment
miała pęknąć. Wyprofilowane jak przednia szyba samochodowa okulary
Wołodii pokryły się rysami, brylanty w stylizowanych na lusterka zawiasikach przypominały raczej cyrkonie. Tatuaż wyblakł tak, że z trudem
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dało się go zobaczyć. Protezy Haakona zmatowiały i chyba nawet zaczęły
rdzewieć na czubkach.
Właściwie to miało być spotkanie triumwiratu, więc Świr nie powinien się tu zjawiać, lecz Wołodia nie chciał nigdzie się ruszać bez zastępcy. Wice jako wariat był po prostu niezastąpiony – na podstawową
osobowość seryjnego mordercy z hakami zamiast rąk mógł nałożyć dowolną szaloną jaźń: imbecyla, wyrafinowanego lekarza ze słabością do
ludzkiego mięsa, geniusza z zespołem Aspergera… Czwartego uczestnika rozmów tolerowano za milczącym porozumieniem, ale nie miał prawa
głosu. W zamian pełnił rolę wielofunkcyjnego pomocnika.
– Widzę, blin s sobakoj, że wam też nie powodzi się najlepiej – zagaił Wołodia, moszcząc się za szczątkami biurka w częściowo stopionym
fotelu. – Kto w takim razie podbiera naszą manę?
– Ktoś nowy. – Gówniarz wzruszył ramionami i klapnął na wypchany plecak.
– Ale kto się nie bał? – syknęła Sekai, z dezaprobatą zlustrowała
pokrytą sadzą i kurzem podłogę, po czym stanęła przy oknie.
– Któryś z mitycznych wraca do łask? – zasugerował nieśmiało
Świr stojący przy drzwiach.
Wołodia i Runar jednocześnie pokręcili głowami.
– Wyczułbym, gdyby jakiś mudak zastraszał śmiertelników.
– A ja usłyszałbym plotki o epifanii. To musi być całkiem nowy
gracz.
– Ludzie w cokolwiek jeszcze wierzą? – zdziwił się Haakon.
– Niewidzialna zajebataja ręka rynku? – podsunął Gruchot. Jego
tatuaż przemieścił się na skroń i przybrał kształt pytajnika.
Suka parsknęła:
– Daj spokój. Bożki ekonomiczne są jeszcze słabsze niż Święty
Mikołaj!
Nagła kakofonia sprawiła, że wszyscy drgnęli. To cztery komórki oznajmiły nadejście SMS-ów. Synchronizacja była tak nietypowa, że każdy wydobył swój aparat, aby odczytać wiadomość wysłaną
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z zastrzeżonego numeru: „Zimno, zimno, mroz trzaskajacy! I nie chodzi
mi o tego dziadka z laponii XD”.
– Co za bladinsyn to wysłał? Runar? – warknął Wołodia.
Nastolatek już od kilkunastu sekund wpatrywał się w smartfona
i próbował prześledzić drogę SMS-a. Wynik dociekań sprawił, że tylko
potrząsnął głową w niedowierzaniu.
– Daj mi swój aparat. – Wyciągnął rękę w stronę Haakona. –
Sprawdzę.
Świr podszedł do chłopaka i przekazał mu telefon.
– No i? Powiedz coś! – niecierpliwiła się Sekai.
– Wygląda na to, że wiadomość do mnie wysłałaś ty, a do Haakona
ja.
– Ale przecież…
Gówniarz zbył jej protesty machnięciem ręki.
– Oczywiście, że nie. Gdybym sprawdził pozostałe aparaty, wyjdzie, że SMS-y wysłali również Wołodia i Haakon. Żadne z nas nie dotykało wcześniej telefonu. Niby mogliśmy przygotować tekst zawczasu, ale
nikt nie wiedział, kiedy padnie hasło „Święty Mikołaj”. Chyba że objawiły
się wam zdolności profetyczne…
– No to co to za fignia?! – Gruchot rąbnął pięścią w resztki blatu,
aż podniósł się obłoczek popiołu.
– Ktoś nas podsłuchuje – burknął ciągle stojący nad nastolatkiem
Świr.
– Jak?!
– Kotwice – odpowiedział spokojnie Runar.
To wiele tłumaczyło. Kawałki własnego ciała zwane kotwicami stanowiły niezwykle wygodny sposób podróżowania – wystarczyło zapragnąć, aby przenieść się w pobliże ukrycia któregokolwiek z nich. Każde
z triumwirów miało odrobinki siebie pochowane po najróżniejszych zakamarkach kuli ziemskiej. Właśnie tak dostawali się do zaryglowanego
budynku. Ale jeszcze nie opracowano technologii bez wad. Jeśli ktoś
dobrał się do kotwicy, choćby jednej z setek, mógł bez przeszkód podsłuchiwać i podglądać właściciela.
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– I co robimy teraz? – szepnęła Suka, jakby to mogło uchronić ją
przed inwigilacją.
Haakon dla odmiany w ogóle nie wyglądał na przejętego.
Najwidoczniej przybrał osobowość z Aspergerem albo nawet autyzmem.
– Przeanalizujemy geograficzną strukturę wpływów many.
Spotkamy się tam, gdzie spadki były najmniejsze. Wcześniej każdy polikwiduje swoje pozostałe kotwice. A teraz, im wcześniej się rozdzielimy,
tym lepiej. Ale będziemy w kontakcie.
Nikt nawet nie pisnął, że Świr nie powinien się odzywać, a już na
pewno nie spodziewano się po nim wydawania poleceń.

3. Azja – dobrze znana, ale nieodkryta
Nie dało się znaleźć jednej dziedziny lub miejsca, skąd mana uciekałaby w całości. Analizy na najniższym poziomie agregacji sugerowały, że
wszędzie znika po odrobinie, jakby ktoś nałożył na triumwirów podatek
i odkrawał sobie po plasterku. Cieńszym po wsiach, grubszym w miastach.
Stosunkowo najlepiej wyglądała sytuacja w Afryce – tam napływ
many zmalał średnio o niecałe trzy procent. Ale krajem, w którym dochody okazały się najstabilniejsze, a nawet minimalnie wzrosły, były Chiny.
Czteroosobowy triumwirat spotkał się więc w Szanghaju, metropolii
o niemal dwudziestu pięciu milionach mieszkańców.
Wszyscy czuli się doskonale, płynąc przez potoki ludzi przepychających się chodnikami. Wieżowce o fantazyjnych kształtach, szum
miliona rozmów, klaksony, smog – te elementy tworzyły środowisko naturalne czworga podróżników.
Umówili się w hotelu. Nie najdroższym, choć pieniądze nigdy nie
stanowiły problemu dla triumwirów – chodziło o uniknięcie niepożądanych spojrzeń. Okres świetności tego budynku minął wraz z komunizmem – fronton zdobiły smoki i pantery trzymające puste tarcze. Kiedyś
musiały na nich widnieć sierpy, młoty i pięcioramienne gwiazdy, ale nie
brakowało i innych, czysto chińskich akcentów – na każdym piętrze przy
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windach stała donica z bambusami tak powiązanymi i posplatanymi, aby
przypominały piktogramy odpowiednich liczb.
Spory wpływ na wybór miejsca miał również wygląd triumwirów,
mocno odbiegający od standardów biznesmenów, którzy bez ciemnego garnituru czuli się nieprzyzwoicie nadzy, a po zdjęciu krawatu dostawali ataku duszności. W powoli podupadającym hoteliku na obrzeżu
Minhangu nikogo nie szokowały obcisłe dżinsy i modnie porozdzierany
top Suki, czarne skórzane kurtki Gruchota i Świra ani nawet sfatygowany
plecak i wysmarowany dziesiątkami sosów o bliżej nieokreślonej liczbie
smaków T-shirt Gówniarza. Wszyscy przyciemnili karnacje i skorygowali
kształt oczu, aby nie wyróżniać się zbytnio wśród tubylców. Sekai z bólem serca zrezygnowała z biszkoptowego koloru włosów na rzecz lśniącej
czerni, a Runar rozstał się z dredami. Inkorporacja kotwic świetnie zrobiła uczestnikom spotkania. Mimo wciąż kurczącego się napływu many
nabrali zdrowego i silnego wyglądu – już nie musieli marnować energii
na utrzymywanie połączeń między częściami siebie.
Wynajęli salkę konferencyjną. Kiedy już lekko spóźniona Suka
przekroczyła próg, a Świr podał wszystkim filiżanki z kawą, Runar zapytał:
– Co takiego jest w Chinach, że mana nie spada?
– Liczba ludności? Jej napływ do miast? – zasugerował Haakon.
– Choćby tu, w Szanghaju, w ciągu ostatnich lat przybyły miliony mieszkańców.
– Konserwatywne społeczeństwo szanujące przodków i smoki
bardziej niż hamburgery wujka Sama? – podsunęła Sekai.
– Triady trzymające wszystkich mudaków za mordy!
Nagle rzutnik na środku ogromnego stołu ożył, na ekranie zawieszonym na ścianie pojawił się wizerunek szczupłego mężczyzny w drucianych, prostokątnych okularach i koszuli w kratkę. Nieznajomy miał
wyjątkowo bladą cerę i worki pod oczyma.
– Proszę, proszę! – przemówił. – Słynny triumwirat zebrał się
gdzieś na końcu świata, aby odgadnąć, kim jestem.
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Świr zanurkował pod stół, po chwili wylazł z końcem przewodu od
rzutnika dyndającym na prawym haku. Projektorowi brak energii w niczym nie przeszkodził; snop światła nadal padał na ekran.
– Jak mówicie o sobie za plecami, Suka, Gruchot, Świr i Gówniarz.
– Facet z ekranu po kolei spoglądał na zebranych. – Albo najsilniejsi
przedstawiciele obozów skupionych wokół humoru, strachu i tajemnicy. Czyli mamy tu zebrane elementy, bez których nie sposób zbudować
dobrą opowieść.
– Kim ty, do jebannoj matieri, jesteś?! – Wołodia zacisnął kułaki,
jego tatuaż poczerwieniał i przybrał kształt bomby.
– Bytem o rząd wielkości potężniejszym niż wy. Wy jesteście legendami miejskimi, a ja jestem legendą globalną! – Obcy uśmiechnął się
triumfalnie i nieżyczliwie. – Możecie mi mówić Siata.
– Internet! – syknął Runar.
– Brawo dla Gówniarza! – Siata zaklaskał bezgłośnie, nie odkładając tabletu. W rogu ekranu wyświetlił się filmik z fajerwerkami. – Skoro
już wszystko jasne, to ustalmy, jaką daninę będziecie odprowadzać na
moje konto w zamian za nieagresję.
– Zagalopowałeś się, pizdatyj rekieterze! Zwolnij, bo jak ci się koń
potknie, to rozsmarujesz mózg po glebie – warknął Wołodia. – Obłast’
Użasa nikomu nie płaci haraczu! Z jakiej niby racji?
– A z takiej, że in-for-ma-cja to siła potężniejsza niż strach, humor
i tajemnica razem wzięte. Najlepszy dowód, że odpowiednio dozując
dane, zmanipulowałem was do stawienia się tutaj. Będziecie spełniać
moje życzenia, świadomie czy nie…
Gruchot schował ręce pod blat. Po chwili rzucił Sekai zwiniętą
karteczkę wyrwaną z notesu. Dziewczyna delikatnie rozłożyła papier, aby
nikt nie widział wiadomości, po czym długo wpatrywała się w nabazgrane
po omacku słowa:
Spieprzajmy stąd! Gdzieś, gdzie nie ma internetu. Na wieś.
– Ale jak? – zapytała oszołomiona. – Przecież…
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– Fizycznie – odburknął Haakon, któremu wszystko wyjaśnił zielony samochodzik jeżdżący po policzkach szefa.
Wołodia ruchem głowy przypomniał Suce, żeby przekazała kartkę
Runarowi. Faktycznie, była tam jeszcze linijka adresowana specjalnie
do niego:
Młody, ogarnij się trochę, bo jak mi tapicerkę uświnisz, to pożałujesz.
Świr się podniósł.
– Miło było cię poznać, ale na nas już czas – ogłosił, uśmiechając
się debilnie.
Obydwoma hakami pociągnął ramiona Sekai i Runara. Ostrożnie,
żeby nikogo nie skaleczyć, wypchnął ich z pokoju. Wołodia pobiegł przodem.
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* * *
Serwery muliły, strony wieszały się bez przerwy, dane w chmurach kotłowały się, jakby grasowały tam tornada… To Siata chichotał, aż dostał
czkawki.
Uwielbiał subtelnie sterować ludźmi. Poradniki psychologiczne,
teoria gier… Miał to wszystko na małym serwerze. Najbardziej lubił model duopolu Stackelberga, w którym prawie całą śmietankę z rynku spijało to przedsiębiorstwo, które potrafiło przewidzieć reakcje konkurenta.
A triumwirowie okazali się przeraźliwie – wręcz obraźliwie! – przejrzyści
i podatni na sugestie. Manipulować kimś, ostrzegając: „Uważaj, manipuluję tobą!” – to dopiero źródło prawdziwej satysfakcji.

4. Wsi straszliwa, wsi nieznana
Wołga już czekała przed hotelem, kiedy Sekai, Haakon i Runar wypadli
ze środka. Świr obiegł samochód i wskoczył za kierownicę. Już w windzie
przerobił swoje protezy. Prawa przybrała kształt dłoni ułożonej w miseczkę i obleczonej w czarną rękawiczkę. Idealnie pasowała do dźwigni
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zmiany biegów. Lewa, chwilowo wyglądająca jak metalowe szczypce
ogromnego homara, zakleszczyła się na kierownicy. Suka usiadła z przodu, z tyłu rozwalił się Gówniarz.
Ruszyli z piskiem opon, ledwie trzasnęły ostatnie drzwi.
– W lewe ucho jebany sukinsyn. Żeby mu jaja pokryły się wrzodami, a fiut zarósł grzybem – mamrotał monotonnie Haakon, nie podnosząc
głosu, bez intonacji, jakby czytał tekst w obcym języku. – Wielbłądzim
chujem po procesorze walony kalkulator. Żeby mu głęboko w dupie wybuchła bomba elektromagnetyczna. Niech zdycha w nudzie, bólu i bezsilności, zatopiony we flegmie własnych pierdolonych śrubek…
– Wyłącz tę koprolalię! – zbuntowała się Sekai. – Uszy mi więdną
jak liście sałaty po tygodniu w upale!
Świr posłusznie zamilkł i chyba pogrążył się w depresji – posmutniał, przygarbił się, przestał obserwować drogę.
Ponury nastrój musiał być zaraźliwy, bo po kwadransie Sekai zapytała takim tonem, jakby ledwo hamowała łzy:
– Ale naprawdę mówicie na mnie Suka? Jesteście podli. Męskie,
szowinistyczne świnie!
– Uważasz, że Świr albo Gruchot to komplementy? – odburknął
Haakon.
– Przestańcie – poprosił Runar. – Jemu właśnie o to chodzi.
Silnik zamruczał głośniej, jakby twierdząco. Dalej już jechali w ciszy, pogrążając się w ponurych myślach.
A krajobrazy podsycały je bezustannie. Odkąd triumwirat minął
jezioro Tai Hu, cywilizacja zaczęła ustępować pola… polom. Wzrok, pozbawiony swojskiej perspektywy ujętej w ramy budynków, błądził bez
celu. Napotykał głównie błoto, inne rodzaje brudu i zieleń. Roślinność
świetnie sprawdzała się jako tło przy grillu w podmiejskim ogródku,
ale w takim stężeniu przytłaczała. Liście i gałęzie drzew ciągle kołysały się na wietrze, wywołując mdłości i przypominając legendom, jak
mało dzieli ich od wrogich żywiołów – tylko ścianki wozu i wąski korytarzyk asfaltu niczym przyjacielska nitka rzucona do środka zielonego
labiryntu. Temperatura na zewnątrz skakała, jak chciała, nieujarzmiona
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klimatyzacją. A do tego śmierdziało. Co jakiś czas przejeżdżali przez obszary przesiąknięte zwierzęcym fetorem – siarkowodorem i amoniakiem,
jak ująłby to wyedukowany człowiek. Jednym słowem – dzicz.
– I co dalej, blin, robimy? – odezwał się GPS głosem Wołodii.
– Myślałam, że to ty masz jakiś wspaniały plan, skoro wyciągnąłeś
nas z Szanghaju w te ostępy…
– Cicho! – rozkazał Świr, wypadając ze stuporu. – Szefie, stań
gdzieś z dala od budynków i cywilizacji. Tam się naradzimy.

* * *
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Wołga po dłuższych poszukiwaniach zatrzymała się na gruntowej drodze, a właściwie podwójnej ścieżce wyjeżdżonej między polami. Haakon
znalazł większy kamień, położył na nim telefon, stanął na komórce, kilka razy podskoczył. Plastik rzucił w trawę, a elektroniczne szczątki do
kałuży.
– Jazda! Zróbcie to samo!
Gówniarz już niszczył swój aparat, ale Gruchotowi pomysł nie
przypadł do gustu:
– Ty ochujał? Zmień schizę, towaru szkoda.
– Siata podsłuchiwał nas przez Internet, nie używał kotwic!
– Czyli bez sensu, że się ich pozbyliśmy… – marudziła Sekai. –
Jeśli cokolwiek wyrzucisz, od razu będziesz tego potrzebować. Prawo
Richarda. Zobaczycie, znowu się sprawdzi… – Skrzywiła się i wyjęła komórkę. – I tak nie ma zasięgu. Bądźcie tak mili, ja mam nieodpowiednie
buty…
– Dobra, podsłuch chyba wyłączyliśmy. Szefie, kiedy znowu zamienisz się w samochód, będę ci musiał odciąć GPS od Internetu.
Tatuaż Wołodii przybrał formę wyprostowanego środkowego palca. Świr z protezami w kształcie śrubokrętów dostarczał mechanizmom
tyle przyjemności, co pijany dentysta z awersją do znieczuleń pacjentom.
Ale nie było innego wyjścia.
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– Tylko zostaw mi możliwość mówienia. I poczekaj, aż zaktualizuję
sobie mapę Chin.
– A teraz, żeby wykluczyć mikrofony ukryte w trawie, porozmawiamy tam! – Świr wskazał środek pola zalanego wodą.
– Haakon, kurde, uwielbiam te twoje epizody paranoiczne! Tam
jest samo błoto! – awanturowała się Sekai. – I jeszcze jakaś trawa z niego
wyrasta!
– Jak myślisz, skąd ludzie biorą ryż? – zapytał Gówniarz.
– Ze sklepu!
Mężczyźni pobrnęli przez wodę, na szczęście niezbyt głęboką.
Westchnąwszy rozdzierająco, Suka zmieniła swoje lśniące szpilki w kalosze. Też czerwone, ale w czarne grochy. Po krótkim namyśle dołożyła
oczka i dwucentymetrowe czułki na noskach, a potem poszła za towarzyszami. Wreszcie ustawili się w kółko, objęli, przybliżyli głowy do siebie
i rozpoczęli szeptaną naradę:
– Tylko klasyczne sposoby, żadnej elektroniki.
– Nawet z naszymi ludźmi nie możemy się porozumieć.
– Wszystko by podsłuchał, pizdun jeden!
– Znacie jakieś legendy, które można wykorzystać przeciwko niemu?
– Nic nie pamiętam. Za daleko od kolebki. Jak pijane dzieci we
mgle…
– Przeszukajcie azjatyckie. Musi coś być.
– To, co wszędzie: nawiedzony autobus, niewyjaśnione wydarzenia…
– Mam! Jeszcze sukin syn pożałuje, że z nami zadarł! Kojarzycie
japońską legendę o Czerwonym Pokoju?
Haakon coś mętnie pamiętał, pozostała dwójka nie znała, więc
Wołodia streścił.
– To ma szanse powodzenia… – wymamrotał Świr.
– Kiedy zaczynamy? – spytał Gówniarz.
– Zanim dotrzemy do cywilizacji, sklepy będą zamknięte… Ale
jutro od rana. Nie ma co żdać princa s chrustalnymi jajcami!
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5. Czerwony Pokój
Następnego ranka pojechali do najbliższego większego miasteczka.
Kupili prostego laptopa, a potem wynajęli pokój w hotelu.
Świr przybrał osobowość Elliota Aldersona, serialowego hakera
cierpiącego na fobię społeczną. Zaczął od wyproszenia pozostałych legend. Już w ciszy i spokoju usunął z komputera wszelkie komponenty
zdolne do łączenia się z Internetem. Potem przekształcił protezy w coś
podobnego do szkieletu rąk Terminatora, tylko z kilkudziesięcioma palcami, po jednym dla każdego potrzebnego klawisza. Wreszcie położył
dłonie na notebooku i zaczął naparzać w klawiaturę z prędkością nieosiągalną dla żadnego człowieka, tworząc wirusa, który miał współdziałać
z opowieścią o Czerwonym Pokoju.
Tymczasem bezceremonialnie wywalony z hotelu triumwirat chodził po uliczkach i rozpowszechniał podrasowany wariant legendy.
354

* * *
Sekai kręciła się po sklepiku z odzieżą. Wywęszyła, że sprzedawczyni
pachnie małym dzieckiem – zapewne wnuczkiem – a teraz udawała, że
ogląda bluzki, i czekała, aż kobieta przestanie trajkotać przez telefon.
Kiedy to wreszcie nastąpiło, podeszła do niej z zielonym jedwabnym
ciuszkiem w ręku.
– Dziwię się, że tak beztrosko rozmawia pani przez smartfona.
W moim miasteczku prawie nikt już tego nie robi, odkąd wydarzyła się
ta straszna historia.
– Jaka historia?
– Nic pani nie wie? Gazety cały miesiąc pisały tylko o tym.
Wprawdzie głównie lokalne, a ja mieszkam w innej prowincji, może tutaj
wieści nie dotarły.
– Nic nie słyszałam! – Przed południem sprzedawczyni nie miała zbyt wielu klientek; pracowały lub przygotowywały w domu obiady,
a kobieta ewidentnie nudziła się i chętnie pogadałaby na dowolny temat.
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– To się przydarzyło pewnemu młodemu mężczyźnie, przyjacielowi mojego znajomego. Chłopak miał malutką, dwuletnią córeczkę.
Pracował jako informatyk w międzynarodowej firmie. Codziennie spędzał wiele godzin przy komputerze. Mieli jakiś program, który blokował
wyskakujące okienka, ale mimo to pewnego dnia na monitorze pojawił
się spot o maszynkach do golenia. I ta reklama – Sekai ściszyła głos –
miała złowieszcze czerwone tło. Wtedy nikt jeszcze tego nie wiedział,
ale połączenia tego młodego człowieka z Internetem były policzone…

* * *
Wołodia opowiadał dopiero co poznanym nad kufelkiem zimnego piwa
Tsingtao kumplom:
– Większość znajomych ostrzegała tego mudaka, że po reklamie
z czerwonym tłem trzeba natychmiast wyrzucić komputer. Ale on nie
słuchał, no i się doigrał… Dokładnie trzy miesiące później na smartfonie wyskoczyło mu czerwone okienko, ale takie naprawdę czerwone, jak
krew buchająca z tętnicy, z czarnym napisem „Czy…?”! A to dopiero
był początek jego chrienowoj śmierci. Tej reklamy nie dało się wyłączyć.
Ani telefonu… O, dzięki, następną kolejkę ja stawiam. – Z przyjemnością siorbnął piwa. – Ale wróćmy do tego gościa. Połnaja chujnia, bo za
każdym razem, gdy próbował zamknąć okienko, do napisu dochodził
kolejny znak. Kiedy treść była już kompletna, to znaczy: „Czy podoba ci
się Czerwony Pokój? Chcesz do niego trafić?”, telefon się wyłączył i nie
dało się go ponownie uruchomić. I od tej pory facet szanse na przeżycie
miał nol’ cjełych i chuj dzjesjatych. Bo następnego dnia znaleziono go
martwego w pokoju. W ciele nie miał ani kropli krwi…

* * *
Runar relacjonował zebranym w parku nastolatkom, obserwującym kolegów grających w ping-ponga:
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– To wszystko jest bardzo tajemnicze. Nikt nie wie, na ile połączeń
z Internetem może sobie pozwolić, kiedy już zobaczy reklamę z czerwonym tłem. Jedni mówią, że tysiące, inni, że tylko dziesięć, jeszcze inni, że
każdy człowiek ma własną liczbę. Podobno jeszcze można się uratować,
kiedy wyskoczy to okienko z pytaniem o Czerwony Pokój. Trzeba tylko
natychmiast zepsuć i wyrzucić cały sprzęt: komputer, smartfon, tablet,
empetrójkę, czytnik… Wszystko, co łączy się z siecią. No, nie wiem, czy
można w to wierzyć. Ależ piękna ścina! Jasne, wolałbym, żeby to była
prawda, ale brzmi zbyt cudownie… A najdziwniejszy jest sposób, w jaki
ofiara pokrywa własną krwią pokój. Wszystko: ściany, sufit, podłogę…
Równiusieńką warstwą, jak sprejem. Nikt tego nie rozumie, bo przecież
cała krew zostaje wykorzystana, do ostatniej kropelki. I pokój zamknięty na klucz od środka, policja sprawdziła… Ja nie mogę! – Gówniarz aż
podskoczył z wrażenia. – Jak on to wybronił?! Normalnie talent! Ojciec
tego mojego kumpla, o którym na początku wam wspominałem, mówił, że
sypialnia ucznia wyglądała gorzej niż rzeźnia. Cała czerwona. I wszędzie
cuchnęło krwią.

* * *
Ponownie spotkali się wieczorem w hotelu. Świr wręczył Runarowi pendrive’a.
– Jak uzgodniliśmy. Wirus, który po losowym czasie od zainstalowania, ale co najmniej dziesięć dni i nie więcej niż sto, wyświetla na
monitorze pytanie o Czerwony Pokój – tłumaczył jak idiocie. Pewnie
Haakonowi w tej chwili plan wydawał się niezmiernie skomplikowany.
– W języku użytkownika. Obrazka nie da się zamknąć, a wszelkie próby
prowadzą do odkrycia kolejnych znaków napisu. Programik nie rozsyła się przez Internet, przenosi własne kopie wyłącznie na materialnych
nośnikach. Dlatego rozpowszechnia się bardzo wolno i musisz go zainstalować na jak największej liczbie komputerów. Jesteś pewien, że dasz
sobie radę?
– Heloł! Przecież to Znikający Autostopowicz! – prychnęła Sekai.
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– Racja. Potrafię wysiąść z każdego samochodu. Wsiąść też.
Prędkość nie ma znaczenia.
– Gdzie chcesz zacząć? – wtrącił się Wołodia.
– Najlepiej dorwać biznesmenów wybierających się za granicę.
Może tam przekażą komuś prezentację na USB albo wypalą płytę. I zasięg akcji automatycznie się zwiększy.
– Czyli, blin, gdzie?
Gówniarz wyjął z górnej kieszeni plecaka wielką płachtę mapy
Chin.
– Najbliższe duże lotnisko mamy tutaj, w Hefei.

6. Poszukiwani, poszukiwana
Kolejnego ranka znowu ruszyli w drogę. Jeden pas autostrady właśnie
malowano, więc korek zaczął się kilkanaście kilometrów przed lotniskiem. Gówniarz skorzystał z okazji i rozpłynął się w powietrzu, ściskając
pendrive’a w garści.
Wrócił po jakiejś półgodzinie. Mimo przyciemnionej karnacji było
widać, że pobladł.
– Wołodia, daj znać, że mnie słyszysz – wychrypiał.
– A mam, marskoj blin, inne wyjście?
– Jeny, Runar, co ci się stało? – Sekai wierciła się, próbując zajrzeć
na tylne siedzenie. – Jesteś blady jak córka młynarza, która zobaczyła
ducha białaczki. – Dziewczyna dla odmiany zaczęła grzebać w torebce. – Chcesz cukierka na poprawę samopoczucia? Ecstasy czy zwykłe
landrynki?
– Wołodia, nie rób żadnych gwałtownych ruchów.
– Co to, bladź, jest? Napad? – warknął GPS. – Zrobić ci zwarcie
i zdrowo kopnąć?
– A było ryzyko, że w tym cholernym korku nagle włączy silniki
odrzutowe i wystartuje pionowo w górę? – zainteresowała się Suka.
– Przy najbliższej okazji zjedź z autostrady na jakieś mało ważne
drogi, najlepiej wiejskie szosy. – Runar nie zwracał uwagi na docinki. –
Unikaj monitoringu i fotoradarów.
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– Powiesz nam wreszcie, do kurwy nędzy, co się stało?! – wrzasnął
Haakon, wygrażając Gówniarzowi protezą w rękawiczce. – Sami zagadki
nie rozwiążemy!
– Wskoczyłem na chwilkę do samochodu glin. Przed paroma minutami dostali informację, że jesteśmy poszukiwani za szpiegostwo. Siata
wie, dokąd jedziemy.
– Job jewo elektricieskuju mać!
– Na pewno wie? Mógł wysłać do wszystkich jednostek – łudził
się Świr.
Autostopowicz pokręcił głową.
– Wątpię. Podał, jak jesteśmy ubrani. Właśnie, zmieńcie kolor ciuchów, ale dopiero jak wyjedziemy poza zasięg kamer.
– Myślicie, że ten pidoras poznał nasz plan?
– Mam nadzieję, że nie. Mógł po prostu podejrzewać, że chcemy
wylecieć z Chin. Poczekajcie, poskaczę po wozach policyjnych, może
czegoś się dowiem.

* * *
Wrócił po dwudziestu minutach.
– Nie jest źle. Siata uprzedził, że prawdopodobnie będziemy próbowali odlecieć w nieznanym kierunku. Chyba chce nas odciąć od reszty
świata.
– A gdybyśmy wyjechali pociągiem? – zapytał Haakon.
– Daj spokój! – prychnęła Suka. – Kiedy ostatnio widziałeś dworzec bez monitoringu? Zwłaszcza w tym cholernym, totalitarnym kraju?
– Racja. Jesteśmy uwięzieni w Chinach.
– A mówiłam, żeby nie pozbawiać się tak lekkomyślnie kotwic!
– Nic takiego nie mówiłaś! – odparł Świr.
– Spokój! Jeśli zaczniemy żreć się między sobą, to już jesteśmy
ugotowani! – Gówniarz próbował zażegnać kłótnię, Wołodia poparł go delikatnym bluzgiem. – Lepiej zastanówmy się, dokąd uda nam się dostać.
– Ni w pizdu, ni w Krasnuju Armiu!
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– W Krasnuju Armiu… – powtórzyła Sekai w zamyśleniu.
– Hej! – Haakon szturchnął koleżankę w żebra. – Echolalia to moja
działka!
– Możemy stąd uciec! – Dziewczyna rozpromieniła się. – Ja mogę!
– Ale jak? – Świr całkiem odwrócił się w stronę pasażerki.
– A fizycznie! – odparowała Suka, szczerząc radośnie zęby. –
Młody, pokaż jeszcze raz tę mapę!

* * *
W końcu stanęło na ucieczce do Rosji przez kawalątek granicy między
Kazachstanem a Mongolią, w Ałtaju. Wołodia klął, że to prawie cztery
tysiące kilometrów po chińskich drogach, ale zakrzyczano go. Jeśli zamierzali wrócić do Europy, unikając dworców i lotnisk, to i tak musieli te
kilometry przejechać. Poza tym, okrążając mongolskie stepy i pustynie
od wschodu, wrąbaliby się w silnie zurbanizowane okolice Pekinu. Do
czego to doszło, żeby miejskie legendy bały się metropolii…
– A w ogóle pamiętałeś o tym, żeby rozprzestrzeniać mojego wirusa?
– Jasne. – Runar zastanawiał się przez moment. – Zlokalizowałem
trzydziestu sześciu podróżujących biznesmenów z laptopami. I trzy kobiety. Z tego sześcioro jechało taksówkami i niemal nie wypuszczało
komputerów z rąk, siedmioro trzymało je na siedzeniu pasażera i też nie
mogłem nic zrobić. Ale cztery osoby położyły bagaż z tyłu, a reszta elegancko w bagażniku. Tym grupom mogłem zainstalować niespodziankę.
– Potrafisz, cziernożopyj, pracować w środku bagażnika? – zdziwił
się GPS.
– Widzisz, gangsterze, przerośnięte bice nie rozwiążą każdego
problemu – odpyskowała Sekai. – A wiele nowych autek ma duże bagażniki… Jak właściwie włamujesz się do tych komputerów?
– Wystarczy, że dotknę sprzętu i już mogę poznać hasło. –
Gówniarz wzruszył ramionami.
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– Wow! Nie wiedziałam, że tak potrafisz! – Suka popatrzyła na
nastolatka z podziwem.

7. Powtórka z Długiego Marszu
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Podróżowali wyłącznie nocami, aby utrudnić Siacie rozpoznanie Wołgi
na jakiejś zabłąkanej kamerze. Miało to wiele zalet: w ciemnościach rustykalne krajobrazy nie stresowały mieszczuchów tak bardzo jak za dnia,
a pasażerowie większość czasu przesypiali. Gdyby nie to, Suka pewnie
pogryzłaby Haakona, który coraz bardziej grał jej na nerwach, zanim
zmęczeni utarczkami i obrażeni na cały świat zapadali w drzemkę. W zamkniętej kapsule samochodu atmosfera podgrzewała się jak w szybkowarze. Wołodia jeszcze podjudzał Sekai i zawsze opowiadał się po stronie
Świra. Runar nie mógł łagodzić sporów, bo polował na laptopy zamknięte
w bagażnikach.
Po trzech wieczorach jazdy obok „chamidła, które twarde ma tylko haki” Suka sięgnęła do swojego arsenału imprezowiczki. Morfina, jak
sama nazwa wskazuje, usypia aż miło.
Dnie spędzali w maleńkich miasteczkach lub – co za upadek! –
w wioskach. Wołodia odpoczywał. Jeśli udało się wynająć pokój nieoficjalnie i za gotówkę, odsypiał w łóżku. W przeciwnym wypadku – jako
samochód, ukryty pod wiatą lub rozłożystym drzewem, aby nie pchać
się pod soczewki Google Earth. W tym czasie pozostałe legendy, jak co
rano zmieniwszy nieco wygląd i ubranie, włóczyły się po miejscowości
i opowiadały napotkanym bajeczkę o Czerwonym Pokoju.
Droga na północny zachód ciągnęła się im chyba jeszcze bardziej
niż żołnierzom Mao Zedonga, pokonującym podobną trasę przed mniej
więcej stu laty. Noce były krótkie, drogi prawie nigdy nie prowadziły dokładnie w wymarzonym kierunku, a ich nawierzchnie składały się głównie
z dziur, kolein i wybojów – asfalt stał się luksusem. Miało to i dobre strony
– w coraz uboższych okolicach monitoring spotykało się coraz rzadziej.
Triumwirowie cieszyli się, jeżeli do świtu udało się przybliżyć do celu
o pięćset kilometrów.
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Całe szczęście, że ludzie ciągle powtarzali sobie miejskie legendy, a niektórzy nawet w nie wierzyli, więc mana napływała. Dzięki temu
Wołodia nie potrzebował paliwa. Ale poirytowana ciągłymi pogróżkami
gangsterów Sekai fantazjowała, jak to Gruchot w ludzkiej postaci zakrada
się na stację benzynową, wkłada sobie końcówkę dystrybutora do ust
i zaczyna połykać oktany. Z każdą kłótnią wizje wzbogacały się o nowe
elementy: a to pistolet wcale nie lądował w ustach, a to po pochłonięciu
pięćdziesięciu litrów Wołodia wybuchał z przeraźliwym hukiem…

* * *
Siata od czasu do czasu – co najmniej dwa razy na minutę – przeglądał dane w poszukiwaniu śladów triumwiratu. Ostatni raz mignęli mu
w okolicach Hefei, później jakby zapadli się pod ziemię. Był pewien, że
nie odlecieli. Prawie pewien, że nie wsiedli do żadnego pociągu. Zresztą,
postęp Internetu w Chinach jakby przyhamował. Część ludzi – niewielka,
ale dostrzegalna – rezygnowała z dobrodziejstw sieci. Zaraza wydawała
się najszybciej rozprzestrzeniać w kierunku zachodnim. To sugerowało,
że miejskie legendy zmierzają w stronę Europy, rozpuszczając jakieś
podłe plotki. Zgodnie z przewidywaniami.
Siata specjalnie zwabił ich do Chin – pozornie wielkiego i ludnego
kraju, ale ze słabo rozwiniętym przemysłem komputerowym i centralnie
sterowanym Internetem. Jeśli chcieć odizolować wirusa, to najlepiej w tej
komórce. Czuwał więc, aby nie uciekli i czyhał na okazję, by – zgodnie
z poradnikami na temat psychologii i negocjacji – złożyć drugą, właściwą ofertę, na którą powinni rzucić się z ulgą. Obce środowisko musiało
dawać im się we znaki.
Właściwie wcale nie potrzebował many pobieranej od legend rozpowszechnianych przez sieć. Traktował ją jak deser – danie smaczne, lecz
niekonieczne do przetrwania. I bez tego czuł się silniejszy niż czwórka
więźniów. Ilu ludzi wierzyło w moc Internetu, ilu składało mu hojną daninę
z czasu? Siata był czymś więcej niż półprawdziwą legendą – był faktem.
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Miał nadzieję, że przeciwnicy się nie rozdzielą. To strasznie utrudniłoby śledzenie istot, dla których zmodyfikowanie wyglądu jest prostsze
niż dla śmiertelników zmiana stroju. Dopóki kwartet poruszał się razem,
rozpoznanie algorytmów interakcji nie stanowiło problemu.

* * *
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Gdzieś w pobliżu słonego jeziora Kuku-nor po raz pierwszy zdarzyło się,
że napotkany człowiek – padło na starego Tybetańczyka – już znał legendę o Czerwonym Pokoju. Ten szczerbaty dziadek wlał nadzieję w serca
triumwirów; historia żyła własnym życiem!
Kiedy pod wieczór spotkali się przy samochodzie i Gówniarz powtórzył towarzyszom rozmowę ze staruszkiem, wszystkim poprawił się
humor. Wyjątkowo nie kłócili się, tylko puścili muzykę (Król Popu okazał się akceptowalny dla każdego) i ryczeli teksty do wtóru głośnikom.
W końcu mężczyźni umilkli, by – płacząc ze śmiechu – przysłuchiwać się
zmodyfikowanym słowom wywrzaskiwanym przez Sekai:
Village inn
Knot my lava.
She dressed a girl.
Cleanser ioned the wine.
The cheetahs mugged my son.
Jesus ioned the wine…
Zwłaszcza Runar nie spuszczał roziskrzonych oczu z koleżanki.

* * *
Kolejnego dnia Haakon postanowił na swój sposób uczcić wieść o nowych
wyznawcach Czerwonego Pokoju. Zamiast powtarzać historię przypadkowo spotkanym ludziom, znalazł chłopaka, który siedział sam w otwartym domu i grał na komputerze.

Sylwia Finklińska

Seryjny morderca musi od czasu do czasu kogoś zabić. Świr jako
jedyny z podróżującej czwórki potrafił tak zadać śmierć, aby wzmocnić
rodzącą się legendę. Co za problem zamknąć dom, a potem pokój dzieciaka od środka, przekształcić haki w strzykawki, wyciągnąć z żył grubo
ponad trzy litry krwi, aby w końcu spryskać nią pomieszczenie, zostawić
na monitorze pytanie o Czerwony Pokój i przenieść się do kotwicy czekającej w pobliskim parku?
O dziwo, triumwirat nie okazał zachwytu ani wdzięczności.
Mniejsza o Sukę, ta ujadała jak zawsze. Ale tym razem Gówniarz poparł
ją bardziej energicznie. Nawet Wowa powarkiwał…

8. Drogi się skończyły, zaczęły się góry
– Koniec trasy! – obwieścił GPS. Wszyscy momentalnie się rozbudzili. –
Dalej po nocy po tych wertepach nie jadę! Tiemno kak u niegra w żopie!
– Myślałam, że ty jesteś od straszenia, a nie od trzęsienia portkami. – Głos Sekai wręcz ociekał miodem z lekką domieszką arszeniku.
– Jak to niektóre kobiety mają kompletnie pusto pod fryzurami…
– rzucił w przestrzeń Świr.
– Jak taka jesteś dzielna, to zasuwaj z przodu i wypatruj miejsc,
gdzie mogę przejechać, blia!
– Jak ty na mnie powiedziałeś?!
– Uspokójcie się – poprosił ze znużeniem Runar. – To było do przewidzenia, Wołodia i tak daleko dotarł po tych bezdrożach. – Ukradkiem
pogłaskał Sekai po ramieniu, aby złagodzić przesłanie.
– No, ale co dalej zrobimy? – dopytywał płaczliwie Świr. Powieką
co chwilę trzepotał mu tik. – Do granicy jeszcze daleko. Chyba ze sto
kilometrów, co, Wowa? I żadnego miasta po drodze…
– Raczej sto pięćdziesiąt – odburknął Gruchot.
– Będziemy jechać za dnia. Tu już żaden ubliudok kamer nie ustawiał.
– A jak nas satelita wypatrzy? – Haakon nie wydawał się przekonany.
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– Proponuję jechać tylko wtedy, gdy będzie jasno, ale pochmurno.
Przy ładnej pogodzie będziemy wędrować pieszo, jak turyści. – Na tak
obrzydliwy pomysł mógł wpaść tylko Gówniarz. – A w nocy będziemy
spać.
– Niby gdzie?! – wrzasnęła nerwowo Sekai.
Runar pogładził plecak:
– W namiocie. No, wysiadamy i szukamy odpowiedniego miejsca
na biwak. Piękna, zamień te szpilki na coś bardziej sportowego.
– Bo sobie te białe ząbki wychlaśniesz – dodał Świr.

* * *
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Spali w namiocie, gotowali nad ogniskiem przyniesioną ze strumienia
wodę, którą zalewali wyciągane z plecaka Autostopowicza porcje liofilizowanego jedzenia… Od prawdziwych turystów odróżniała ich wyłącznie
żarliwa nienawiść do otaczającej przyrody.
Tu było o wiele gorzej niż na wsi. Granitognejsy czy skały osadowe wyglądały nawet miło, ale przyjmowały rozbuchane, niepowtarzalne
kształty zamiast schludnych prostopadłościanów. Porozrzucane byle
jak kamienie wymuszały nieregularny krok. Miały ostre krawędzie, jakby
tylko czyhały na potknięcie wyczerpanego marszem triumwira. Gdzie nie
sterczały kamienie, tam gromadziło się błoto albo pleniło zielsko. Błoto
przyklejało się do butów i ubrań, drastycznie zmniejszało przyczepność
podeszew, a czasami cuchnęło, co najbardziej dawało się we znaki Sekai.
Zielsko śmierdziało zawsze, w dotyku było zimne i wilgotne, gniło oraz
przyciągało chmary insektów. Większość z nich gryzła i chyba nigdy nie
słyszała o sprejach przeciwko owadom, którymi Suka próbowała je odstraszać. Ohydne pasożyty nie bały się nawet gangsterów.
Wszędzie panował hałas, jakże odmienny od klaksonów, rozmów
i dźwięków fabryk – wodospady huczały bez rytmu, liście szumiały bez
melodii, wiatr gwizdał bez sensu… Ani spokojnie porozmawiać, ani się
zrelaksować, ani wyłowić z tej kakofonii przydatne informacje…

Sylwia Finklińska

I jeszcze zmienna temperatura. Za dnia wędrowcy oblewali się
potem, wieczorami dygotali z zimna w śpiworach. Może nawet nie tyle
z powodu chłodu, co świadomości, że tak nikczemnie mało oddziela
bezbronnych, śniących mieszczuchów od dzikiej natury – raptem dwie
warstwy cieniutkiej tkaniny z poliestru. A na szczytach gór zalegał śnieg,
prawdopodobnie nigdy nietknięty pługiem.
Jak na złość ciągle utrzymywało się bezchmurne niebo, niekiedy
tylko urozmaicane garstką cumulusów. Taka pogoda może cieszyć, kiedy pływa się w basenie albo beztrosko popija drinka na brzegu, ale nie
wtedy, gdy trzeba zmuszać zmęczone nogi do kolejnego kroku pod górę,
koszulka przylepia się do pleców, a najbliższy prysznic jest oddalony
o setki kilometrów. O ukryciu samochodu przed satelitami nawet nie
ma co marzyć…
Żeby chociaż robili jakieś widoczne postępy. Ale nie! Okolica ciągle pozostawała dzika i odpychająca. Tutaj nie dało się iść prosto jak po
promenadzie, wszystko było pokręcone. Przez cały dzień kluczyli po
ścieżkach pnących się zakosami, szli, szli i szli, a wieczorem Runar mówił,
że przybliżyli się do granicy o nędzne dwanaście kilometrów.
Koszmar. Sekai i gangsterzy obawiali się, że po powrocie do wytęsknionej cywilizacji będą musieli poszukać dobrego psychoanalityka,
żeby ta trauma nie zwichnęła im osobowości.
Niby nie mieli sił ani tchu na gadanie, ale do wybuchu kłótni nadawał się każdy pretekst: ochlapanie kogoś podczas przeprawy przez strumień, zajęcie upatrzonego miejsca, chrapanie w nocy… Tylko Gówniarza
nikt nie śmiał się czepiać – on dźwigał wielki plecak, co w tych warunkach
zdawało się bohaterstwem, jednak pozostała trójka żarła się między sobą
bez przerwy.

* * *
Wreszcie piąty poranek w górach powitał triumwirów życzliwym sufitem
ze stratocumulusów rozciągniętym tak nisko, jakby opierał się na wierzchołkach gór. Niektóre nawet go dziurawiły.
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Legendy z ulgą zapakowały się do samochodu. Pomruk silnika
mógł zastąpić każdą, choćby najlepiej dobraną do nastroju, muzykę.
Wprawdzie w tych ciężkich warunkach Wołga wlokła się niewiele szybciej
od piechura, ale o ile lepiej poczuli się oddzieleni od obmierzłych żywiołów karoserią! Wiatr i temperatura na zewnątrz przestały mieć znaczenie,
hałas przycichł, smród butwiejących roślin nie potrafił przebić się przez
szyby… Komfort i wyrafinowanie.
Teren zrobił się bardzo urozmaicony, co chwila musieli wysiadać
i przedzierać się przez przeszkody nieprzebyte dla kół – zbyt wąskie
dróżki, głazy na trasie, potoki… Ale mimo to humory dopisywały.
Niestety, po południu się rozpadało. Po sforsowaniu zagajnika
Wołodia obrzucił towarzyszy krytycznym spojrzeniem i oznajmił, że
tak ubłoconych ludzi nie wpuści do auta. Pozostał nieugięty w obliczu
strumienia inwektyw energicznie tryskającego z trzech źródeł. Sekai
podejrzewała nawet, że pilnie się mu przysłuchuje, próbując wzbogacić
własny leksykon. Tatuaż dziwnie przypominał pełen satysfakcji uśmiech.
Musieli kontynuować podróż na piechotę. Dopiero teraz przekonali się, jak zdradliwie śliskie potrafią być mokre liście, jak szybko wzbierają rzeczki, jak bardzo przeszkadzają mokre buty i ubranie…

* * *
Którejś nocy resztki chili con carne rzucone na ziemię przez Haakona
zwabiły jakiegoś wielkiego cętkowanego kocura. Gówniarz mówił potem,
że to był irbis śnieżny. Zwierzak tak szeleścił torebką, że wszystkich pobudził. Wołodia wyskoczył z namiotu, odbezpieczając pistolet, Świr wyleciał tuż za nim, wysuwając do przodu metalowe szpony. Razem zrobili
tyle hałasu, że drapieżnik uciekł.
– Kurde! – pieklił się Runar na widok porzuconego opakowania. –
W górach nie wolno śmiecić. Kto jadł chili?
– Odwal się – odwarknął Haakon. – Choćbym został tu na sto lat
i nic nie robił, tylko żarł, nie zdołam zasypać śmieciami tych cholernych
skał!

Sylwia Finklińska

– No to włącz sobie tryb paranoiczny i zastanów się, co będzie,
jeśli jakiś nawiedzony bloger napisze o europejskich brudasach zaśmiecających piękne azjatyckie góry! Tu jest podana Francja jako kraj produkcji, idioto!
Mimo peror Autostopowicza, Świr najbardziej wydawał się żałować tego, że zwiał mu irbis.

* * *
Następnego ranka Suka nie miała ochoty na wędrówkę. Nigdy nie miała,
ale tego dnia buty zrobiły się wyjątkowo ciężkie, powietrze wyjątkowo
zimne, kamienie wyjątkowo chybotliwe, gangsterzy wyjątkowo wkurzający… Wlokła się za mężczyznami, z trudem przestawiając nogi.
Wkrótce dołączył do niej Runar, dopytując, czy nic się nie stało.
Dziwne, ale ten facet jej nie denerwował. Nawet z ulgą powitała możliwość rozmowy bez uszczypliwości.
Na zmianę to przerzucali się uwagami o Siacie, towarzyszach podróży lub Czerwonym Pokoju, to zgodnie milczeli. W końcu dziewczyna
zdecydowała się poruszyć temat, który od dobrej godziny nie dawał jej
spokoju:
– Runek, czy w twoim plecaku nie znalazłby się drugi namiot?
– W moim plecaku jest wszystko, czego możesz potrzebować. –
Autostopowicz rozważał przez chwilę implikacje pytania. – Jedno- czy
dwuosobowy?
Sekai poczuła, jak jej policzki robią się gorące.
– Dwuosobowy.
W oczach Runara coś wesoło błysnęło.
– Znajdzie się, ale malutki. Będziemy musieli spać baaardzo blisko
siebie.
– Najlepiej warstwami! – zarechotał Świr, wychodząc zza głazu
i dopinając rozporek przy pomocy namagnesowanych haków. – Dziecko
humoru i tajemnicy! Jeśli jeszcze wychowa je wujek Wołodia, nauczy
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posługiwać się każdą bronią… Siata będzie zwiewał, aż sobie zafajda
koszulkę w kratę… Już wiecie, jak dacie dzidziusiowi na imię?
– Ty…! – Sekai aż się zapowietrzyła. Stanęła, podparła się pod
boki, ewidentnie w oczekiwaniu, aż przeciwnik odda pole. – Sprawdź,
czy cię nie ma koło Gruchota! A dzidziusia nazwiemy MacGyver, jeśli
wydostanie się z prezerwatywy, a potem jeszcze przedrze przez moje
bariery chemiczne!
Haakon wreszcie wygrał potyczkę z rozporkiem i odszedł, rżąc
z radości. Brzmiało to jak krztuszący się silnik autobusu.
Autostopowicz powiedział nieśmiało:
– Wiesz, on wcale nie mówił tak głupio. Jeśli Czerwony Pokój zawiedzie, to możemy potrzebować nowych pomysłów. Jeszcze nikt nigdy
nie próbował stworzyć legendy w sposób tak… mało mający wspólnego z mówieniem. Nowy gracz na rynku many, dziedziczący twoje i moje
zdolności, może nieźle namieszać…
Kobieta wzruszyła ramionami.
– I tak w ostatecznym rozrachunku wszystko zależy od ludzi. Albo
stworzą sobie nowego boga, albo zostaną przy starych sprawdzonych
bodźcach: strachu, tajemnicy i humorze…

9. Górska granica
W końcu, niekiedy jadąc, częściej maszerując, dotarli w pobliże jeziora
Akekule. Gangsterów wysłali po opał, a Suka i Gówniarz usiedli na plecaku i pochylili się nad mapą Ałtaju.
– Popatrz, tu jest to jezioro, które widać na wschodzie. – Runar
wskazał najpierw zasuszoną trawką miejsce na płachcie, a potem machnął w stronę niedalekiej tafli. – A tu masz granicę. Już ci dużo nie zostało.
Ze trzy kilometry do Rosji, potem pewnie ze drugie tyle, aż znajdziesz
odpowiednie miejsce. Najlepiej, jeśli pobiegniesz tą doliną, widzisz?
– Aha. To jest wysoko, prawda? – Dziewczyna już nie wydawała się
tak zachwycona pomysłem jak kilka tygodni wcześniej.
– Prawda. Na przełęczy, o tutaj, na pewno będzie leżał śnieg. Dasz
radę, Sek?

Sylwia Finklińska

– Dam. Tylko zmęczę się jak koń podczas kręcenia westernu.
Wołodia i Haakon przydźwigali dwie wiązki chrustu. Runar cofnął
się do niedawno mijanego źródełka po czystą wodę, wybrał najbardziej
kaloryczny posiłek, jaki mógł wymyślić. Kiedy Sekai zjadła, wcisnął jej
jeszcze trzy czekoladowe batoniki. Wreszcie preteksty do odkładania
przemiany się wyczerpały.
Na wszelki wypadek wyszukali miejsce, w którym nawis skalny
zasłaniał ich od góry.
– Sek, a jak któryś pogranicznik cię zauważy i zastrzeli? – troszczył się Gówniarz.
– Też wydumał, dołbanutyj… I kitajce, i Rosjanie muszą się gęsto
tłumaczyć z każdej wystrzelonej kulki.
– Nie przejmuj się, Runek. Niech sobie strzelają. W zwierzęcej
postaci jestem bardziej martwa niż kotek Schrödingera. Odsuńcie się
trochę.
– I przestańcie się gapić! – napomniał Autostopowicz. Podczas
przemiany pierwsze znikało ubranie.
Wołodia prychnął pogardliwie, ale stanął bokiem do dziewczyny.
– Jakbym nigdy w życiu nie widział grubej żopy! Żeby ona chociaż…
Runar nie wytrzymał i rzucił się z pięściami na gangstera. Kiedy
Sekai skończyła transformować się w bernardyna, Świr trzymał od tyłu
Autostopowicza, a Gruchot okładał go kułakami. Suka bez namysłu wcisnęła się między walczących, podniosła łapę i obsikała czarne spodnie.
Wołodia odskoczył jak oparzony.
– Paszła won, stierwa!
Sekai warknęła na Haakona i postarała się zaprezentować jak najwięcej kłów. Brzydziła się ugryźć gada, ale jeśli zaraz nie puści Runka…
Puścił. Jak na kogoś z podbitym okiem i krwawiącą wargą
Gówniarz miał wyjątkowo rozradowaną minę. Suce również mało ogon
nie odpadł od merdania. Poturbowany poprawił ubranie i powiedział:
– Nie traćmy czasu bez sensu, zaraz południe. Kotwice.
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Wołodia zdjął okulary, a rzadko widoczne, zaczerwienione oczy
łypnęły ponuro. Odłamał część szkła, przekształcił w blaszkę. Wykrzywił
wargi w parodii uśmiechu i na ciemnobrązowej powierzchni pojawiły się
białe chińskie ideogramy oznaczające „wredna sucz”. Dorobił otworek na
górze i podał wisiorek zastępcy. Ten uformował koniuszek protezy w haczyk, przewlekł przez dziurkę, zagiął, wreszcie dodał pierścień z drugiej
strony i odłamał całość od ręki. W międzyczasie Runar oderwał troczek
od plecaka i przerobił go na parcianą obrożę. Dołączywszy kotwice gangsterów, zapiął ją na szyi Sekai. Przy okazji delikatnie podrapał koleżankę
za uszami.

* * *
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O dziwo, psi nos polubił wstrętne zapachy natury. Z przyjemnością obracał się w tę stronę, w którą pobiegło stadko dzikich owiec czy koziorożców. Łapom nie przeszkadzał wysiłek – niestrudzenie trawersowały
łagodnie nachylone zbocze.
Kiedy Sekai obwąchiwała słupek graniczny wmurowany na przełęczy, miała ogromną ochotę „zgubić” przy nim blaszkę razem z haczykiem. W tym miejscu bywali żołnierze – czuła skórzane buciory regularnie
smarowane pastą, liczne przepocone stopy… To tutaj, przy wypalonej
zapałce, oparła się o ziemię kolba karabinu – zapach metalu z silną domieszką prochu i smaru. Ależ byłoby zabawnie, gdyby gangsterzy zmaterializowali się tuż przed muszką zaskoczonego szweja! A najlepiej
między rosyjskim i chińskim patrolem… Za taki widok Suka oddałaby
sporo. Z trudem oparła się pokusie – potrzebowali Wołgi, żeby dotrzeć
do Europy, podwładnych i cywilizacji w tajemnicy przed Siatą. Starannie
osikała słupek i potruchtała dalej. Zresztą, szychy z Obłast’ Użasa na
pewno zostawiły gdzieś w Chinach swoje kotwice i w razie zagrożenia
po prostu by się do nich przeniosły.

* * *

Sylwia Finklińska

Po dłuższym biegu wzdłuż jakiegoś meandrującego strumienia znalazła
miejsce o tyle przyjemne, że niepokryte śniegiem. Kto to słyszał, żeby
leżał tak długo po zimie? Żadnego ładu w tej naturze…
Granica już dawno schowała się za blokami skalnymi, do porostów
zaczęły dołączać trawy, a nawet krzaczki. Słońce ciągle jeszcze stało
dość wysoko. Sekai postanowiła się zdrzemnąć. Wybrała wygodną i nagrzaną kępkę trawy, pokręciła się po niej, udeptując legowisko, po czym
ułożyła się i przymknęła oczy.

10. From Russia with Love
Obudził ją dotyk obcej dłoni na łbie i słowa wypowiadane po rosyjsku:
– Jaki śliczny piesek. Gdzie twój pan? Taki czysty piesek musi
mieć swojego pana. Nazar! Chodź, zobacz, co znalazłem!
Żołnierz. A z góry już schodził drugi. Suka przeklęła własną głupotę i lenistwo. Ale w sumie faceci też mogli szybciej teleportować się
do kotwic, a nie czekać na…
Kotwice! Czy ich nie zgubiła? Czy Rosjanie ich nie zabrali?
Nerwowo sięgnęła łapą do szyi. Wyczuła obrożę Runara. Podrapała się, aż
zawieszka zaczęła pobrzękiwać na haku. Wszystko w porządku. Prawie.
– Chodź, piesku. Noga! Zaprowadzimy cię do ciepła, damy jeść…
– Sierioża, zwariowałeś?
– No przecież nie zostawimy tu psiny! Zaraz się ściemni, biedactwo zamarznie w nocy. Pewnie uciekł właścicielowi. Popatrz, zadbany,
czysty… Nasz sąsiad miał kiedyś bernardyna, bardzo podobnego. Miłe
i przyjacielskie psy. O, to dziewczynka jest! Przecież nie porzucisz samotnej dziewuszki na mrozie?
– Ty widziałeś krzaki na blaszce? Kitajcom uciekła.
– No to zaprowadzimy ją do bazy, a potem zadzwonimy do Chinoli
i spytamy, czy coś o niej wiedzą. A w międzyczasie przerobimy na agentkę.
Sierioża podał towarzyszowi manierkę, kazał nalać sobie do złączonych dłoni, podsunął tę miseczkę Suce pod nos. Nie chciała pić z rąk
obcego faceta, ale chłodna woda pachniała tak smakowicie… Skusiła się.
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– Masz… – Przekonany Nazar wygrzebał z kieszeni kawałek
sznurka i podał koledze, który przywiązał go do obroży.
– Chodź, niedaleko mamy samochód, ogrzejesz się, odpoczniesz.
Ale najpierw musimy tam dojść. No, wstawaj! Nazwę cię Dwojnaja, od
podwójnej agentki.
Chcąc nie chcąc, Sekai podreptała za „wybawcami”.

* * *
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Po półgodzinie dotarli do łazika. Sierioża otworzył przed Suką tylne drzwi
i zachęcająco poklepał siedzenie. W końcu wskoczyła.
„Baza” okazała się kilkoma barakami ogrodzonymi siatką zwieńczoną drutem kolczastym. Wracający z nieoczekiwanym łupem patrol
przyciągnął kilku żołnierzy. Najbardziej zachwycił się Suką niski czarnowłosy chłopak. Od razu zaimprowizował miskę z pudełka po czekoladkach, które przysłała mu narzeczona. Pobiegł po wodę, a potem wycyganił od kucharza wielką puszkę tuszonki, której połowę wyłożył na
wieczko. Suka jadała już o wiele lepsze rzeczy, ale po długim biegu nawet
wojskowa konserwa smakowała nieźle.
Wybuchła dyskusja, gdzie powinna zamieszkać Dwojnaja.
I Sierioża, i brunet upierali się przy własnych barakach. Ktoś zaproponował teren wspólny. Wydawało się, że szopa, w której garażował łazik,
wszystkich pogodzi, ale tak w niej cuchnęło olejem, że Sekai odmówiła
wejścia. Urządzono jej tymczasowe posłanie w magazynie, a chłopcy
obiecywali, że jutro zmajstrują elegancką budę.
Po capstrzyku zamknięto psa w najsolidniejszym budynku w całej
bazie. Wreszcie została sama. Niby mogła przybrać ludzką postać, ale
ciągle miała na sobie kotwice pozostałych legend. Mimo wielu prób nie
udało się ich zsunąć. Czy bernardyn aby na pewno ma grubszą szyję niż
człowiek? Nie miała pojęcia, nigdy wcześniej nie zamieniała się w tę rasę,
a lusterka niedomyślni szweje jej nie przynieśli. Bo gdyby obce, odporne
na transformację elementy stały się częścią jej ciała… Zwykłą obrożę,
a nawet smycz, mogłaby pochłonąć i przekształcić w ubranie, ale nie
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cząstkę innej legendy. Nikt nigdy tego nie próbował, ale zapewne nienaruszona kotwica zagłębiłaby się w organizm, może nawet dając właścicielowi władzę nad nosicielem. Suka na pewno nie zamierzała skończyć
z częścią Wołodii tuż przy sercu. Brrr!
Teoretycznie mogła zamienić się w coś mniejszego – na przykład
w ratlerka. Wtedy obroża po prostu by z niej spadła. Ale nigdy wcześniej
nie próbowała transformacji z jednego zwierzęcia w drugie. Bała się.
Nie dano jej wiele czasu na rozterki – po kwadransie między wieżami ze skrzyń, beczek i kanistrów zjawiło się trzech mężczyzn.
– Skończona idiotka! – szeptał Wołodia. W półmroku jego tatuaż
połyskiwał czerwienią. – Położiła chuj na robotę i zaczęła się łasić do
żołnierzy! Widać Gówniarz słabo się sprawdza, żeś pomocy u sołdatów
szukała.
– Zamknij się! – syknął Runar. – Trzeba było skoczyć na tę stronę
granicy, ledwo się Sekai położyła, a nie najpierw czekać, aż się woda
zagotuje, aż wszyscy zjedzą, aż się wysikają…
– Przeziębiłem sobie pęcherz w tym zapchlonym namiocie! –
awanturował się Haakon.
Oczywiście pokłócili się między sobą, zamiast wreszcie uwolnić
ją od tych przeklętych kotwic. Suka warczała cicho, starając się wytłumaczyć durnym facetom, co jest najważniejsze.
Wreszcie Runar zdjął jej obrożę. Teraz jednak w magazynie zrobiło
się zbyt ciasno, by mogła wrócić do ludzkiej formy. Autostopowicz zamknął oczy i dotknął zamka. Po chwili wytłumaczył Świrowi, jaki kształt
powinien nadać protezie. Haakon przekręcił klucz i ostrożnie uchylił
drzwi. Z odległego baraku po lewej dochodziły dźwięki akordeonu i śpiew.
Niestety, dwóch wartowników zachowało czujność, a cały teren jednostki
był doskonale oświetlony. Po szeptanej naradzie wyklarował się plan.
Gówniarz dostał się do łazika. Po chwili wrócił do Świra z kolejnym
zamówieniem. Z kotwicą-kluczykiem do stacyjki w garści znowu wskoczył do wojskowego samochodu. Tym razem otworzył od środka wrota
szopy, po czym wyjechał. Zanim skamieniali ze zdziwienia wartownicy zdecydowali, czy mają strzelać do własnego wozu, czy zawiadomić
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kaprala, Runar staranował bramę. Tego już było dla żołnierzy za wiele;
jeden puścił serię za oddalającym się łazikiem, drugi pognał po dowódcę już wyskakującego – w niepełnym mundurze, lecz z bronią w rękach
– z baraku. W powstałym zamieszaniu legendy wybiegły z magazynu.
Wołodia i Sekai transformowali się. Po chwili Czarna Wołga z dwojgiem
pasażerów wypruła z piskiem opon przez zniszczoną bramę. Runar wjechał do rowu, wyszarpnął kluczyki i zmaterializował się w mijającym go
samochodzie.
– Dzięki wielkie, jebnutaja idiotko! – warczał GPS. – Jeśli wyślą
maila wierchuszce, Siata o wszystkim się dowie. I cała cholernie męcząca
podróż w pizdu!
– Nie cała – łagodził Autostopowicz. – Wyrwaliśmy się z chińskiej
pułapki. Jesteśmy w twojej ojczyźnie. Tutaj po drogach jeździ mnóstwo
wołg, z łatwością wtopisz się w tłum. I nie sądzę, że pogranicznicy zawiadomią górę. Raczej dojdą do wniosku, że nie zaciągnęli ręcznego i łazik
stoczył się z górki. Samochód pusty, nikt z niego nie wysiadał, nic im
nie zginęło… Wyciągną wóz z rowu, naprawią bramę i nikomu słowa nie
pisną. A ciebie uznają za zwidy.
– Tak czy siak, mam już dosyć tej kretynki. A jej jojczenia i marudzenia mam do chuja i bolsze! Nawet Haakon w słabszych momentach
nie zachowuje się aż tak duracko. Żeby tak sobie wziąć i się zdrzemnąć
w środku wykonywania zadania…
– Ja też mam was dosyć, cholerne prymitywy! – wrzasnęła Sekai.
– Nic, tylko myślicie o zabijaniu! Potraficie współpracować co najwyżej
z karabinem! Macie mniej empatii niż sznurówki tych ruskich żołnierzyków! Świr niepotrzebnie zabijał dzieciaka! O tym Siata na pewno się
dowiedział, ale wtedy jakoś ci to nie przeszkadzało! Jeszcze Haakon czasami wrzuci jakiegoś spokojnego Aspergera i da się z nim porozumieć,
ale ty masz za mało szarych komórek, żeby cię posłać po flaszkę! Dwa
wielkie macho-gówna!
– Uspokójcie się – prosił Runar, ale nikt nie zwracał na niego uwagi.
Wołodia zahamował, aż pasażerami miotnęło do przodu.
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– Jeśli sądzisz, że towarzystwo diermowyje, to nikt cię tu siłą nie
trzyma. Ubirajsja k ciertowoj matuszkie!
– Czekajcie, tylko razem mamy jakąś szansę przeciwko Internetowi
– apelował Gówniarz. – Pojedynczo…
– A żebyś wiedział, że pójdę!
Sekai szarpnęła za klamkę i wyskoczyła. Wołga natychmiast
trzasnęła drzwiami i odjechała. Po chwili przy dziewczynie pojawił się
Gówniarz.
– No i koniec współpracy triumwiratu… – westchnął.
– Dzięki, że ze mną zostałeś. Jakoś przyjemniej być udupionym
na Sybirze we dwójkę.
– Jeszcze nie jesteśmy udupieni. Mogę wskoczyć do pierwszego lepszego samochodu i wywieźć twoją kotwicę, dokąd tylko będziesz
chciała.

11. Najnowszy gracz
Zataczająca coraz szersze kręgi opowieść o Czerwonym Pokoju osłabiła
Siatę, ale nie zdołała go pokonać.
Po roku, gdzieś w odludnym zakątku południowej Syberii, przyszło na świat dziecko. Pierwszy potomek dwóch legend spłodzony, a nie
wymyślony i opowiedziany. Śliczna, lecz niespotykanie silna istotka,
swobodnie czerpiąca z humoru i tajemnicy. Zrodzona po pełnej emocji
podróży przez pół Azji.
Ojciec nazwał dziewczynkę Lubow. Rosła błyskawicznie – niejedna wytwórnia filmowa, wspierana przez legion pisarzy, pracowała na jej
siłę. Już po sześciu latach dziecko było gotowe do spotkania z wrogiem
rodziców.
Ale jak Siata zareagował na Miłość Od Pierwszego Wejrzenia, to
już zupełnie inna historia…
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PRZYGODA WESOŁA
I NIEBEZPIECZNA PUPCA SIEROTKI
Łukasz Kuliński

Dzwonki, dzwoneczki rozdzwonione, bądźcie
zawsze na czapce tego ludzika, albowiem królestwo
pomyślności do błaznów należy.
Charles de Coster, „Przygody Dyla Sowizdrzała”

W pewną majową noc, gdy księżyc świecił w pełni, w mieście Dunport
przyszedł na świat Gilbert, syn Mateusa i Ewy.
Narodzinom jego towarzyszyły magiczne znaki, które świadczyły
o niezwykłym przeznaczeniu dziecięcia.
Po pierwsze dobijał się do chatki, stukając w szybę, lelek kozodój,
o którym powszechnie wiadomo, że jest zwiastunem niesamowitości. Co
prawda ptaszek ten bywał w domu codziennie, bo mieszkańcy go dokarmiali, lecz pewne rzeczy należy przemilczeć dla dobra historii.
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Po drugie wyły psy, a odbierająca poród akuszerka, kobieta pełna
ludowej mądrości, orzekła, że zawodziły tej nocy wyjątkowo paskudnie,
wręcz szyderczo.
Po trzecie zaś, i to należy chyba uznać za najważniejsze, Gilbert
nie narodził się tak, jak zwykli to czynić inni w jego sytuacji, to jest głową
do przodu, lecz zupełnie odwrotnie – wyszedł tą stroną, którą niepolitycznie jest wystawiać na widok publiczny.
Wzbudził tym, już w pierwszych chwilach swego życia, śmiech.
Śmiała się kobieta przyjmująca go na świat, mówiąc, że chłopiec niechybnie wyrośnie na głupka. Kogo bowiem bogowie wypchnęli z łona matki
tyłem do przodu, musi być pomylony. Wypowiedziane słowa sprawiły
rodzicom przykrość. Pochylił się więc nad dzieckiem Mateus, człek poczciwy i dobroduszny, mówiąc:
– Nie troskaj się złośliwym rechotem, mój synku. Wypnij się nań!
Słowa ojca okazały się dla Gilberta prorocze.
O rodzicach właściwie nie można powiedzieć już nic więcej.
Spełnili swoje skromne przeznaczenie i zmarli pięć lat później, gdy miasto naszła zaraza. Dziecko przeżyło i wiodło od tego czasu smutny żywot
sieroty. Wychowywane w przytułku, wyśmiewane i wytykane ze względu
na niezwykłe okoliczności narodzin, doczekało się nowego imienia.
Wołano na chłopca Pupiec Sierotka.
Choć ojca pamiętał mgliście, to bardzo go kochał i wziął sobie do
serca przekazywaną mu mądrość. Każdy śmiech pogardliwy, który słyszał, wzbudzał w nim wesołość. Zawsze odwracał się doń pupą właśnie,
za którą chował się jak za tarczą. Pupą byli dla niego krnąbrni koledzy,
pupą złośliwe nauczycielki, które ćwiczyły go rózgą, i pupą było życie.
Gdy dożył lat piętnastu, zaczął kraść.
Najpierw ukradł majtki pani burmistrzowej, które chciał później
odsprzedać w porcie jako płótno dla żaglowców. Zabrał też cygara pana
burmistrza, na ich miejsce wkładając do wytwornego puzderka kozie
bobki znalezione na łące. I może uszłoby mu to płazem, zrzucone na
karb młodzieńczego buntu i trudnego dzieciństwa, gdyby nie dopuścił
się zbrodni najgorszej.
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Ukradł cnotę córki pana burmistrza i bardzo prędko wylądował
w areszcie.
Pierw chciano go przećwiczyć batem, aby tym sposobem wytłuc
zeń wszelkie defekty podłej natury. Gdy jednak próbowano zakuć go
w dyby, cwany złośliwiec nadepnął na stopę jednemu ze strażników,
ugodził drugiego między nogi i sam wskoczył w przygotowane kleszcze
– lecz nie głową, jak to zwykli czynić inni w jego położeniu, ale stroną
zupełnie odwrotną.
Wywołał tym powszechną wesołość zbierającego się na placu ludu
Dunportu. Śmiano się, przekazując wiadomość:
– Pupiec Sierotka znów dokazuje!
A gdy rozeźlona straż wymierzała mu tęgie razy, zostawiając
czerwone pręgi na wystawionych dumnie obfitych półdupkach, Gilbert
piszczał i wył tak uciesznie, że szybko zaprzestano kaźni. Wymyślono
zatem inną karę, którą podsunął ktoś z tłumu. Posłano umyślnego do
ratuszowych piwnic, gdzie w zakurzonym kufrze, umieszczonym tam
w dawno zapomnianych czasach, spoczywał strój błazna.
Ubrano w niego Sierotkę.
Kostium pasował wybornie i Gilbert prezentował się w nim doskonale. Czerwone pantalony wysadzane błyszczącymi cekinami, wygodne,
miękkie baletki, kurteczka wyszyta w różnobarwne trójkąty oraz rzecz
najważniejsza – czapka. Zakończona trzema oślimi uszami, z których
zwisały jak pąki kwiatów metalowe dzwoneczki, pobrzękując wesoło przy
każdym ruchu.
Udekorowany w ten sposób nieszczęśnik zamknięty został w dużej klatce na środku rynku. Od tej pory żył w niewoli, wystawiony na widok
publiczny, dzień i noc znosząc podłości i śmiech dobrych mieszkańców
Dunportu.
Cierpiał przez rok. Gdy zaś nadarzyła się okazja, otworzył drzwi
więzienia, posługując się w tym celu ukradzioną spinką, po czym uciekł.
Nim opuścił miasto, nie omieszkał podziękować mieszczanom na różne wymyślne sposoby. Przez całą noc sikał na wycieraczki, malował na
murach, a samemu burmistrzowi odcisnął na drzwiach zacną podobiznę
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swej tylnej fizjonomii. A o świcie wkradł się do stajni, zabrał osiołka o mądrym i rezolutnym wyrazie pyska i zbiegł, witając się z przygodą.

* * *
Tymczasem w Fangorii, królewskim mieście bez króla, na środku areny
ubitej z żółtego piasku i kości dzielnych nieszczęśników stał Olbrzym.
Mókł. Z nieba leciał deszcz, który odbijał się od metalowej powierzchni jego pancernej skóry. Wielkolud nie przejmował się tym jednak,
gdyż nie potrafił. Zamiast tego kłębiła mu się w głowie, w takt magicznych wyładowań, jedna myśl. Nie była to myśl skomplikowana.
STAĆ.
Na razie tyle wystarczyło. Ciemna sylwetka twórcy przyjrzała
się słowu, zacierając ręce. Gdy zaś nacieszyła się już własną podłością,
wzięła do ręki kawałek białej kredy i dopisała kolejne, które natychmiast
rozjaśniło się bladą łuną niebieskiej energii.
Słowo nie było jeszcze aktywne. Ale to miało wkrótce ulec zmianie.

* * *
– Rusz się, ty zwyrodnialcu!
Osiołek nie posłuchał. Zamiast tego spojrzał na błazna pogardliwie i prychnął oślim sposobem, opryskując rozeźlonego adwersarza
śliną. Ten rozjuszył się nie na żarty. Złapał za uzdę i szarpnął, zapierając
się nogami o skałę. Bez efektu.
– Wygląda na to, że naprawdę potrzebujesz pomocy.
W wysokim siodle, uśmiechając się przyjaźnie, siedział rycerz.
Świadczyły o tym niezawodnie zbroja, hełm z fantazyjnym, szerokim
pióropuszem oraz kropierz pięknie haftowany w żółte pszczoły, który
okrywał jego konia. Mężczyzna był pulchny i zaróżowiony od słońca. Nie
sprawiał wrażenia tęgiego wojownika. Wyglądał raczej jakby co najwyżej
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mógł wygrać jeden z tych konkursów, w których musisz zjeść jak najwięcej pączków.
– Pupiec Sierotka, wędrowny błazen, do usług! – Gilbert puścił
oślą uzdę i wywinął hołubca zakończonego głębokim ukłonem, podzwaniając przy tym wesoło dzwoneczkami. – Czy szanowny pan rycerz nie
posiada przypadkiem garści bobu?
Zbrojny podrapał się po spoconym policzku i wydął mięsiste wargi.
– Dziwne nosicie imię, panie błaźnie. A na cóż wam bób?
– Dla mego towarzysza, Pitagorasa, oczywiście. Jest on osłem
tyleż upartym, co wybrednym, i jada wyłącznie ten przysmak. Zastała
nas w drodze pora posiłku i zwierzak nie ruszy się, póki nie zje obiadu.
Mężczyzna popatrzył, przekręcając głowę. Osiołek uczynił dokładnie to samo.
– Istotnie, mogę was poratować…
Kwadrans później jechali już razem, koń w osła.
– Wasze miano, wybawicielu?
– Tulio de Ramirez Galvando y Navarra ze słonecznej Fangorii –
przedstawił się rycerz.
– Po stokroć dzięki ci, szlachetny Tulio de Ramirezie Galvando y
Navarra ze słonecznej Fangorii!
– Wystarczy: Tulio.
– Po stokroć ci wystarczy, Tulio!
– Zabawny z ciebie człowieczek.
Jechali przez chwilę w milczeniu. Jedynie zwierzęta pomlaskiwały
i parskały, patrząc na siebie z ukosa.
– Zmierzasz na arenę, panie błaźnie?
Sierotka spojrzał na towarzysza i wzruszył ramionami.
– Nic mi nie wiadomo o żadnej arenie, wasza szacowność. Jadę
tam, gdzie mnie poniosą kopyta Pitagorasa. Ktoś będzie walczył?
Zbrojny zagwizdał.
– Jeśli nie wiesz, chyba najlepiej będzie, jeśli to po prostu zobaczysz.
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* * *
Olbrzym poczuł, że nadszedł czas.
Błyskawica magicznej energii narodziła się we wnętrzu jego przepastnej głowy. Wpadła w wydrążone ścieżki starodawnych zaklęć i pomknęła w dół. Przedarła się przez kark, zajaśniała w piersiach i przez wyryte dłutem trzewia weszła do nogi. Warcząc i sypiąc niebieskimi iskrami,
ożywiła kolano i zmusiła je do powolnego wznoszenia.
Olbrzyma wypełniała tylko jedna, całkiem radosna myśl.
DEPTAĆ.

* * *
Herold chrząknął i zaanonsował:
– A teraz wystąpi przed wami szacowny przedstawiciel
Galandriańskich Królestw Środka. Powitajmy gromkimi brawami dzielnego markiza de Pompon!
Rycerz wyjechał. Udekorowany był w symbole swego kraju – niebieskie lilie. Przejechał wzdłuż trybun, uśmiechając się szeroko i machając ręką do wiwatującego tłumu. Szybko zaskarbił sobie sympatię
głodnego widowiska ludu. W przeciwieństwie do poprzedników nie płakał,
a na arenę nie trzeba było wypychać go widłami, co zawsze stanowiło
dla Fangorczyków miłą odmianę. Więcej – pierwszy raz zdarzyło się, żeby
zawodnik gwiazdorzył.
Sierotka i Tulio siedzieli na jednej z ław. Nie patrzyli jednak na
markiza.
Po drugiej stronie areny stał jego przeciwnik. Wzrostem górował
nad trybunami, tak że nawet ci siedzący w najwyższych rzędach mieli
trudności, aby w całości objąć go wzrokiem. Głowę zrobioną miał z żelaznego dzwonu, pierś szeroką jak burta okrętu, a pięści skonstruowane
z przymocowanych do rąk kowadeł.
Golem.
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Stał cierpliwie w słońcu, znosząc panującą wokół wrzawę z filozoficznym spokojem. Nie przeszkadzał mu wrzeszczący tłum, nie przejmował się piekącym żarem, nie zareagował nawet, gdy zdjęto mu z rąk
i nóg grube łańcuchy. Czekał.
Kiedy rycerz nacieszył się chwilą sławy, ustawił się do ataku i ruszył. Oglądający zarzekali się później, że była to piękna szarża, a można
im wierzyć, gdyż widzieli ich już wiele. Markiz poprowadził konia według
wszelkich prawideł sztuki, jego ramię nie zadrżało, gdy opuszczał kopię,
a okrzyk bojowy poniósł się szerokim echem, zapewniając scenie odpowiednią dramaturgię.
Potem Olbrzym uniósł stopę i opuścił ją, powodując ciche mlaśnięcie.

* * *
384

– Możemy mówić swobodnie? – zapytał karczmarz, stawiając na blacie
trzy wypełnione po brzegi kufle.
Tulio nie odpowiedział od razu, poświęcając pierwej uwagę zaspokojeniu pragnienia. Potem otarł malutkie wąsiki z piany i spojrzał
pytająco.
– Ach, on? Tak, spotkałem go na szlaku. Jest w porządku.
Starszy mężczyzna popatrzył z powątpiewaniem i pokręcił głową
z dezaprobatą.
– Musisz uważać, kogo tu sprowadzasz, przyjacielu! Jeśli Jonasz
dowie się o nas, nałoży mi na lokal takie podatki, że wszyscy bogowie…
Sierotka siedział między rozmawiającymi, obracając spojrzenie
raz w prawo, raz w lewo, przysłuchując się z zaciekawieniem, acz bez
zrozumienia, a dzwoneczki na czapce pobrzękiwały przy każdym ruchu. Trafili do tego miejsca zaraz po turnieju. Gdy walka się skończyła,
herold ogłosił zwycięzcę, a rozochocona publiczność szalała jeszcze
przez jakiś czas. Potem Gilbert zaobserwował, jak czterech mężczyzn,
ubranych w czarne stroje pogrzebowe, wybiegło na arenę i, pomagając
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sobie szpachelkami, sprzątnęło resztki walecznego markiza do gustownej trumienki.
Sam Olbrzym wrócił zaś do poprzedniej pozycji, czekając na kolejnego śmiałka.
Błazen chciał wypytać o szczegóły całego zajścia, ale pulchny
towarzysz nie nadawał się do rozmowy. Wyglądał właściwie, jakby nagle
wpadł w głęboką depresję. Siedział zasępiony i nie odzywał się słowem,
nawet gdy Gilbert machał mu ręką przed oczami i dłubał w uchu poślinionym palcem. Po jakimś czasie Tulio oprzytomniał jednak na tyle, iż
zdołał wydusić z siebie, że potrzebuje się napić. Tak trafili do Wolnego
Rynku, oberży schowanej za stajniami dla przyjezdnych.
– Czy szlachetni panowie wyjaśnią mi w końcu, o co tutaj chodzi?
– Masz jakieś konkretne pytania? – Joachim, właściciel przybytku,
pochylił się nad stołem.
– No nie wiem, może na przykład, co to za chory pomysł, żeby walczyć z tym wielkim, stalowym bydlakiem!? – wybuchnął błazen i złapał
się za dzwonki, które brzęknęły niczym rozzłoszczone.
Karczmarz popatrzył na niego zdziwiony, a potem spojrzał na
rycerza.
– To ten mały nic nie wie?
– Nic a nic – stwierdził Tulio. – Mówiłem, że spotkałem go na szlaku, mocował się z osiołkiem. Pomogłem mu i poszliśmy razem obejrzeć
walkę markiza. Przybył z daleka.
– No dobrze. – Starzec długo dumał nad czymś, nim zaczął objaśniać: – Czy znasz legendę o królu Arturze?
– Każdy zna historię o Arturze! – żachnął się Gilbert.
– A tę o Jerzym i smoku? Kojarzysz?
– Tak, ale co to ma do…
– A legendy o królestwie Fangorii, znasz?
Sierotka spojrzał podejrzliwie. I chociaż znał dużo opowieści, lubił
bowiem ich słuchać, a często wymyślać, nie potrafił przytoczyć żadnej
o tym konkretnym miejscu. Coś niby słyszał. Było to malutkie królestwo,
wciśnięte między Galadrię a Północną Truvię, którego jakimś trafem nie
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podbił nigdy żaden z bogatych sąsiadów. Fangoria była – i w zasadzie
niewiele więcej.
Karczmarz poczekał kilka sekund i triumfalnie pstryknął palcami.
– Otóż to! Nic, prawda? Nawet malutkiej, przaśnej opowiastki. Nie
ma legend o Fangorii.
– No dobrze – zgodził się Gilbert – nie ma. Ale wciąż nie rozumiem,
co to ma do rzeczy.
– Widzisz, mały – podjął tamten – mieliśmy kiedyś w mieście króla.
Takiego prawdziwie mądrego i zaradnego monarchę. Rządził bez mała
pięćdziesiąt lat, tak jak jego ojciec i dziad przed nim. Nie wtrącał się za
bardzo w życie mieszkańców, za cośmy go wszyscy bardzo lubili, i udało
mu się tak rozmawiać z sąsiadami, że nigdy nie zawędrowała do nas obca
armia. Nazywał się Albert Zwyczajny.
– Zwyczajny?
– Tak. I tu go bolało. Bo widzisz, Albert bardzo pragnął, aby jego
królestwo wykazało się czymś niesamowitym. Żeby opowiadano o nas
legendy. Żebyśmy byli sławni. Pech chciał, że nic takiego nigdy się nie
działo. Jesteśmy spokojnym ludem. Robimy dobre piwo. I tyle.
– I tu pojawia się Jonasz – wtrącił smutno Tulio. – Mogłeś zobaczyć
go dziś po południu. To ten dziadyga z długimi pejsami i dziwną czapką,
który rechotał, gdy Olbrzym zdeptał markiza.
Gilbert rzeczywiście widział kogoś takiego. Zasiadał w loży. Ciągle
zacierał ręce i śmiał się, kiedy rycerz wyjechał na arenę, a gdy zginął,
starzec mało nie udusił się z radości. Wyglądał na złośliwca.
– Jonasz jest kabalistą – wyjaśnił Joachim – czyli magiem. Nie
wiadomo, kiedy pojawił się na dworze króla, ale wysłuchał jego narzekań i zaproponował rozwiązanie. Stworzył Olbrzyma, postać z legend.
Niepokonanego, mitycznego stwora, który zgniecie każdego, kto ośmieli
się stawić mu czoła. Gdy król zobaczył bestię, nie posiadał się ze szczęścia. Wreszcie miał to, czego tak bardzo pragnął. Ogłosił zatem dekret,
który mówi, że kto zwycięży potwora, ten zasiądzie na tronie.
– Fiu, fiu! Ale to i tak głupota, walczyć z czymś takim. Nie możecie
napisać nowego dekretu? Albo inaczej wybrać króla?
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– Może i moglibyśmy, gdyby nie Jonasz. – Tulio złapał się za głowę
i ciężko oparł łokcie na stole. – Teraz, kiedy umarł Albert, stary niepodzielnie włada miastem.
– Ledwo zipiemy – powiedział ponuro karczmarz. – Pejsaty drań
nakłada mi na karczmę takie podatki, że nie mogę normalnie prowadzić
interesu. Akcyza od piwa, podatek od nieruchomości, podatek od klienta,
należność dochodowa – zaczął wyliczać smutno. – Niedługo będę musiał
zamknąć lokal! Wyląduję na ulicy, jeśli ktoś w końcu nie wygra walki.
Staramy się z Tuliem coś z tym zrobić. Nakłaniamy rycerzy z różnych
stron, żeby spróbowali swoich sił z golemem. Ale ostatnio jest coraz trudniej. Nikt już nie jest na tyle głupi, żeby się odważyć. Wszyscy wiedzą, jak
to się kończy. – Tutaj sędziwy karczmarz uniósł rękę i uderzył otwartą
dłonią w mokry od piwa blat stołu. Rozległo się charakterystyczne mlaśnięcie.
Zapadła długa cisza, przerywana jedynie siorbaniem.
– Jutro walczę z Olbrzymem – wyznał nagle rycerz.
– Co!? – Błazen wytrzeszczył oczy. – Zgłupiałeś? Zginiesz!
– Niechaj wszyscy wiedzą! – Tulio nieoczekiwanie podekscytował się i wszedł na stół. – Słyszycie, ludzie? Ogłaszam wszem i tego…
wobec! Że ja, Tulio de Ramirez Galvando y Navarra, mąż niepośledniej
odwagi, zmierzę się jutro z bestią i wyzwolę nasze ziemie spod opresji
uzurpatora!
– Ucisz się, na litość bogów! – Gilbert szarpał go za ramię, ale
było już za późno.
Pulchny rycerz, podpity i niezdrowo rozgorączkowany, ciągnął
przemowę. Najgorsze było jednak to, że znalazł słuchaczy. Kilku gości
zaczęło potakiwać, a jakiś nadgorliwiec wyskoczył z wnętrza oberży i zaczął rozgłaszać nowinę na ulicy.
Po godzinie całe miasto wiedziało już, że nazajutrz odbędzie się
walka.

* * *
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– Podsadź mnie trochę wyżej!
Gilbert, uczepiony gzymsu, majtając bezradnie nogami, usiłował
wspiąć się po ścianie. Szło mu niezbyt zgrabnie, a chlipiący pod nim
rycerz wcale nie pomagał.
– Nie wiem, co mnie opętało! – lamentował. – Zginę tam na pewno!
Umrę. To już koniec, rozumiesz?
– Przestaniesz się mazgaić, trąbo?! Podsadź mnie, próbuję ci
pomóc!
Byli pod rezydencją Jonasza Goldsztajna. Po jakimś czasie,
gdy Tulio krztynę wytrzeźwiał i zorientował się, co uczynił, próbowali
z Sierotką ustalić, jak mu pomóc. Próbowali – to znaczy błazen myślał
nad rozwiązaniem, a rycerz żalił się na chwilową niepoczytalność, której
doświadczył.
Nie mając znikąd pomocy, gdyż Joachim wrócił do zarządzania
interesem, Gilbert postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Tak oto stanęli
przed domem arcywroga, a właściwie na jego tyłach, starając się dostać
do małego, łaziennego okienka. Czego Sierotka miał nadzieję dokonać,
kiedy już będzie w środku – nie wiedział. Miał natomiast pewność, że
musi postąpić w taki właśnie sposób.
Chłopak miał bowiem tajemnicę, której nigdy nikomu nie powierzył. Związana była ze strojem, z którym nie rozstawał się nigdy, chociaż
nie miał już przymusu, aby go nosić. Był on magiczny. Gilbert dowiedział
się tego jeszcze w Dunporcie i od tej pory skwapliwie korzystał z jego
niezwykłych właściwości. A były one takie, że jeśli zaplanował coś złośliwego, śmiesznego lub zwyczajnie głupiego, kostium zapewniał mu
pomyślność w przedsięwziętym działaniu. Im durniejszy i bardziej pokręcony planował figiel, tym większa była szansa, że się uda. Wystarczyło,
że pomyślał o czymś, a jeśli przedziwny duch błazeństwa, który tkwił
w czerwonych pantalonach i oślej czapce, uznał to za ciekawe – dawał
o tym znać brzęczeniem dzwoneczków.
Teraz zaś brzęczał jak dziki.
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Wreszcie Gilbert znalazł się na odpowiedniej wysokości. Złapał
za uchyloną okiennicę, otworzył ją na oścież i po chwili był już w środku.
Wyjrzał na zewnątrz. Tulio czekał na dole, nerwowo drepcząc w kółko.
– Pssst…! – Świeżo upieczony włamywacz złożył dłonie w tubę
i zawołał: – Idź do domu! Spotkamy się, kiedy skończę. Nic mi nie będzie.
Pulchny towarzysz niechętnie skinął głową i poczłapał w stronę
miasta. Gilbert odetchnął. Zdecydowanie lepiej było iść dalej samemu,
wiedząc, że rycerz nie kręci się w pobliżu. Znów mógłby zrobić coś
głupiego. A nawet gdyby błazen wpadł w tarapaty i tamten chciał mu
pomóc, cóż poradzi przeciwko magowi?
W łaźni, do której właśnie wszedł Sierotka, nie było nikogo.
Podszedł do drzwi i bardzo powoli uchylił je na szerokość jednego palca.
Za nimi znajdował się korytarz, również pusty. Wyszedł więc i stąpając
ostrożnie, przeszedł po miękkim dywanie, zdobionym w czerwone kwiaty. Na ścianach wzdłuż holu wisiały obrazy, w większości portrety. Ludzie
patrzący na skradającego się chłopaka podobni byli do właściciela domu.
Mężczyźni uwiecznieni zostali w jednej pozycji, zacierając ręce, jakby
gest ten nieodłącznie towarzyszył wszystkim pokoleniom Goldsztajnów,
od początku ich istnienia. Mieli długie pejsy i często nosili gęste brody.
Kobiety przedstawione na obrazach również wykazywały pewne wspólne
cechy. Szczególnie okazałe nosy rzucały się w oczy.
Gdy zaszedł do końca korytarza, natrafił na półokrągłe schody.
Wybór drogi okazał się jednak całkiem prosty, gdyż na dole dostrzegł
światło. Nie chcąc napotkać gospodarza, obrócił się na pięcie i powędrował na górę. Stanąwszy przed ciężkimi drzwiami, zaparł się o nie mocno
i pchnął.
Wszedł do pracowni czarodzieja. I chociaż w całym swoim dotychczasowym życiu nie był w żadnej pracowni, o pomyłce nie mogło
być mowy.
Zobaczył liczne półki zapełnione po brzegi książkami. Nigdy
nie widział naraz tak wielu tomów, a od kurzu zakręciło mu się w nosie. Z boku, pod malutkim okrągłym okienkiem stało biurko. Leżało na
nim mnóstwo papierów, pióro z kałamarzem, cyrkle i inne precyzyjne
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narzędzia, których przeznaczenia błazen nawet się nie domyślał. Nie to
jednak stanowiło rzecz najdziwniejszą. Najdziwniejsza była postać na
środku pokoju.
Golem. Identyczny z tym, który stał na arenie, jednakże znacznie
mniejszy. Ulepiony, co Gilbert stwierdził po pobieżnym badaniu, z gliny.
Wokół niego zaś, wyrysowane na podłodze, mieniły się niebieskawym
blaskiem koła, pentagramy i geometryczne zawijasy rozmaitych kształtów. Trudno było nie zauważyć kunsztu i niespotykanego piękna, jakie
przedstawiała sobą ta nietypowa plątanina rysunków – zdawały się żyć
i przesuwać przed oczami. Hipnotyzowały. Sierotka stał i wpatrywał się
w zjawisko z zachwytem.
Póki z odrętwienia nie wyrwał go nagły krzyk:
– Hej, ty!
– Ja? – palnął głupio i odwrócił się.
Pokój był jednak pusty. Zamknął więc drzwi i rozejrzał się czujnie.
– A widzisz tu kogoś innego, ośle?
Tym razem udało mu się zlokalizować źródło dźwięku. Błazen
zrobił kilka ostrożnych kroków i stanął przed… obrazem. Przedstawiał
on Jonasza, choć dużo starszego i ubranego w długą, czarną szatę. Pod
pachą trzymał księgę i uśmiechał się chytrze. Płótno było przedarte
w połowie. Co ciekawe, mężczyzna ruszał się i zacierał ręce.
– Pożyczyć ci pieniądze? – zapytał i znieruchomiał.
Sierotka zdębiał. Potem niepewnie pokręcił głową.
– To co, do cholery, robisz w mojej pracowni!? – ryknął nagle
tamten i zaczął wymachiwać pięścią. – Wynoś się z tego domu, ty kupo
błazeńskiego łajna!
– Ćśśś…! – syknął Sierotka i złapał się za głowę. – Błagam, uspokój
się pan!
Ku jego uldze, postać z obrazu rzeczywiście zamilkła i spojrzała
podejrzliwie.
– Co ty tu właściwie robisz, mały?
– Ja… Eee…
– Taaak?
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– Chodzę sobie. – Wyszczerzył się głupio. – Ty jesteś Jonasz
Goldsztajn?
– Chyba zdurniałeś do reszty, chłopcze, że bierzesz mnie za tego
rybiego chuja, tfu! – wrzasnęło malowidło w odpowiedzi. – Nie. Jestem
jego dziadkiem, jeśli musisz już wiedzieć. Mam na imię Baltazar.
– A ja jestem Gilbert Sierotka, ale wołają na mnie Pupiec, gdyż
wszystko mam w tyle. – Ukłonił się nisko, brzęcząc czapką.
Mag popatrzył na błazna, szarpiąc się za brodę. Lustrował go
i mruczał coś do siebie, niezdecydowany. W końcu wycelował krogulczy
palec i wycharczał:
– Właściwie to możesz mi pomóc, Gilbercie Sierotko. Zamknij się
– warknął, gdy chłopak otworzył usta, aby odpowiedzieć. – Może i żyję
na płótnie, ale nie jestem głupi. Wszedłeś tutaj w środku nocy. Mój upośledzony wnuk nigdy nie wpuściłby cię do pracowni, więc musisz być
złodziejem. A skoro się tu włamałeś, możesz szukać tylko jednej rzeczy.
Chcesz wygrać z Olbrzymem, co, gnojku?
Gilbert powoli kiwnął głową.
– Widzisz, ja i mój wnuczek nie dogadujemy się zbyt dobrze.
Właściwie to wcale. Życzę mu wrzodów na dupie i stu lat nieszczęścia
za to, co mi zrobił.
– A co takiego zrobił, wasza szacowność?
– Zabrał mi żonę – burknął Baltazar i wskazał na miejsce, w którym płótno zostało zerwane. – Schował ją gdzieś w posiadłości i nie chce
oddać, mały zasraniec. Zaszantażował mnie, żebym powiedział, jak to
zbudować. – Wskazał na glinianego golema. – A teraz trzęsie miastem
i bawi się we władcę. Moim kosztem! – wrzasnął rozwścieczony. – Jeśli
ją znajdziesz, złodzieju, przyrzekam, że powiem ci, jak pokonać bestię.
Z przyjemnością utrę nosa mojemu wrednemu potomkowi.

* * *
Gdy Gilbert schodził półokrągłymi schodami, miał mieszane odczucia.
Z jednej strony ciężko było mu uwierzyć we własne szczęście. Jeśli żona
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wulgarnego maga rzeczywiście była gdzieś w domu, to jego zadanie stało się nagle całkiem wykonalne. Znajdzie sposób na pokonanie golema
i pomoże Tuliowi. Obawiał się jednak spotkania z gospodarzem. Nie miał
ochoty spędzić reszty życia jako gadający obraz, a podobna perspektywa
była zaskakująco prawdopodobna, jeśli da się złapać. Szedł więc bardzo
ostrożnie.
Postanowił najpierw sprawdzić strych. Pokręcił się więc na piętrze, zadzierając głowę, aż zobaczył zwisający luźno uchwyt. Niewiele
myśląc, złapał go oburącz i uwiesił się mocno. Efekt przyszedł natychmiast. Klapa umieszczona w suficie opadła z hukiem, a za nią wyjechała
rozpędzona drabinka. Niespodziewany pocisk przydzwonił Gilbertowi
w czoło, a on sam rozciągnął się na podłodze.
Popis złodziejskiego kunsztu nie ściągnął jednak Jonasza, błazen
zebrał się więc w sobie i, klnąc na czym świat stoi, wszedł na górę. Tam
zaś zobaczył to, co w istocie spodziewał się ujrzeć – graciarnię.
Strych pełen był rupieci oblepionych pajęczynami i pokrytych
grubą warstwą siwego kurzu. Część zakrywały płachty. Zaczął więc chodzić po pomieszczeniu. Zaglądał do kufrów, otwierał komody i ściągał
zasłonki z poukrywanych tu i ówdzie obrazów. Część z nich okazała się
nawet podobna do malowidła Baltazara – przedstawione na nich postacie
żyły. Gilbert próbował pytać o zaginioną kobietę, ale większość rozmówców proponowała mu pożyczkę albo wygrażała pięściami. Za którymś
razem odsłonił starca, który wrzeszczał, że błazen zalega z czynszem,
a narobił przy tym takiego hałasu, że Gilbert czym prędzej uciekł na dół
i zatrzasnął za sobą klapę.
Potem zabrał się za przeszukiwanie kolejnych pomieszczeń na
piętrze. A było co przeszukiwać. Zwiedził trzy sypialnie, dwie łazienki,
salonik, bibliotekę, osiem pokojów dla służby, pokój dla dziecka, skład
starych mebli i tajną pracownię alchemiczną, która otworzyła się, gdy
próbował wyjąć z dolnej półki „Xięgę Dłużników”.
Nigdzie nie znalazł zaginionej części obrazu. Okazało się jednak, że Jonasz chował w najdziwniejszych zakamarkach swego domu
kosztowności. Gdzieniegdzie poluzowana deska kryła rodową biżuterię,
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w szufladzie z bielizną, pochowane w skarpetkach, brzęczały monety, a książki miały poprzyklejane do kartek akty własności budynków
w Fangorii.
Słowem – nie było ratunku. Chcąc, nie chcąc, Gilbert skierował
kroki na dół.
Gdy dotarł na parter, stanął przed drzwiami, spod których sączyła
się smuga światła. Co jakiś czas padał na nią cień, co znaczyło, że po
drugiej stronie Jonasz chodził po pokoju. Gilbert przyłożył ucho do drzwi.
– Podałeś mu eliksir, tak jak ci kazałem? – usłyszał starcze rzężenie.
– Tak, panie. Zadziałał wybornie! – odpowiedział ktoś inny. Brzmiał
znajomo. – Kiedy już napoiłem go naparem, sam zapragnął zmierzyć się
z Olbrzymem.
– Dobrze. Tłum pragnie igrzysk. Musimy zapewnić golemowi rycerzy.
– Oczywiście, mój panie. Czy dobrze się spisałem? – zaskomlał
głos.
– Tak. O co chcesz mnie prosić?
– Malutką ulgę, mój dobrodzieju. Interes ledwo się trzyma, nie
mogę już podnosić ceny piwa, klienci odchodzą! – żalił się człowiek. –
Odpuść mi trochę, zacny Jonaszu. Daj żyć!
Gilbert odjął ucho od drzwi i popukał się w czoło. Joachim! Wredny,
mały oberżysta wlał do piwa eliksir, po którym Tulio wyzwał Olbrzyma
na pojedynek. Cała afera od początku wydawała się podejrzana. Czy powinien powiedzieć o tym rycerzowi? A jeśli nie, to jak inaczej załatwić
sprawę?
Rozmyślania przerwał dźwięk zbliżających się kroków. Sierotka
rzucił się pod schody, trzymając za dzwoneczki na czapce. Drzwi otworzyły się i z pokoju wyszli Jonasz z Joachimem. Pierwszy szedł przez
korytarz energicznym krokiem, trzymając w dłoni lampę, drugi zaś wlókł
się za nim, usiłując równocześnie dotrzymać kroku i kłaniać się w pas.
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Gdy tylko odeszli na bezpieczną odległość, błazen wpadł do pomieszczenia i rozejrzał się uważnie. W pokoju zobaczył kominek, nad nim
zaś obraz. Płótno było rozerwane w połowie.

* * *
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– Czemu tak długo zwlekałeś? – narzekała kobieta, trzymając się pod
boki. – Pewnie dobrze ci było marnotrawić czas na lepieniu glinianych
bałwanów, zamiast spędzać go z żoną, co?!
– Na litość bogów, kobieto! – wybuchnął Baltazar. – Czy ty nigdy
nie możesz docenić, kiedy coś dla ciebie robię? Trzeba było zostawić cię
tam w cholerę. Bodaj byś zgniła nad tym kominkiem!
– Ooo, więc będziemy rozmawiać w taki sposób?!
– Nie, nie będziemy, bo mam cię dosyć!
– Właśnie, że będziemy, Baltazarze, właśnie teraz mam ochotę
porozmawiać. Powiedz mi, czyj to był durny pomysł, żeby mówić naszemu wnukowi…
– Em… przepraszam? – wtrącił niepewnie Sierotka.
– Tak, złociutki? – Kobieta obróciła się w jego stronę.
– Nie chcę państwu przeszkadzać. Na pewno macie dużo do przedyskutowania i w ogóle… Ale pan Baltazar… tego… obiecał mi powiedzieć, jak zniszczyć golema. I jeśli można…
– Po prostu weź kredę i napisz coś w tym złotym kwadracie, pod
znakiem תמא. Cokolwiek napiszesz, prawdziwy Olbrzym wykona. Baw
się dobrze, kochanie.
Gilbert podziękował głębokim ukłonem i pochylił się nad wskazanym miejscem. Potem zmazał słowo, które tam znalazł i zastąpił je innym.
Zadowolony, brzęknął dzwonkami i wyszedł z pokoju.

* * *
– Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze.
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Tulio siedział w siodle i trząsł się cały. Od areny dzieliła go zaledwie metalowa krata, która już podnosiła się z klekotem łańcucha. Spojrzał
błagalnie na Gilberta.
– Masz, napij się. To eliksir siły, sprawi, że powalisz drania jednym
kichnięciem.
Rycerz odebrał butelkę i pociągnął solidny łyk.
– Smakuje jak bimber.
– Uwarzyłem go tak, żeby bardziej ci smakował. A teraz pokaż
im, bohaterze!
Błazen klepnął konia po zadzie i nim jeździec zdążył ponownie
zaprotestować, znalazł się na zewnątrz. Powitał go ryk tłumu spragnionego krwi.
Herold zaczął anonsować.
Gdy skończył, roztrzęsiony rycerz złapał kopię, pochylił się nisko
w siodle i rozpoczął szarżę. Ziemia zadrżała…

* * *

Tymczasem w głowie Olbrzyma zrodziła się błyskawica.
Wypadła z przepastnego czoła i powędrowała ścieżkami wzdłuż
kręgosłupa. Stalowe ciało zajaśniało wewnątrz niebieską energią, a iskry
posypały się kaskadami.
Magia wybrzmiała nieznanym dotąd słowem:
PUPA.

* * *
Gdy czubek kopii dotknął stalowego pancerza, tłum zamarł. Golem przyjął uderzenie i przez kilka trwających w nieskończoność sekund stał nieruchomo. Potem zaś przechylił się na pięty i – z majestatem poruszającego się lodowca – bardzo powoli usiadł.
W to, co się wydarzyło, nie wierzył nikt.
I być może trwaliby tak, zastygnięci w zdziwionej miniaturze:
rycerz, tłum i pewien złośliwy kabalista, gdyby na arenę nie wyskoczył
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błazen. Podszedł do osłupiałego zwycięzcy, pogwizdując wesoło i co
jakiś czas przeskakując figlarnie z nogi na nogę. Był wyraźnie zadowolony. Gdy zaś stanął obok Tulia, złapał jego opancerzoną rękę, uniósł ją
i krzyknął:
– Niech żyje król!
Lud oszalał. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zdjęte
zostały okowy zdumienia i ciszy. Naraz rozpętało się piekło, które później
wspominane było jako największy festyn w dziejach Fangorii.
Legendarny festyn.

* * *
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– Jesteś pewien, że to dobry pomysł?
Król stał ze skrzyżowanymi rękami i przyglądał się krytycznie
Jonaszowi.
Ten zaś, ubrany w czerwone pantalony, miękkie baletki, wyszywaną w kolorowe trójkąty kurteczkę oraz oślą czapkę, szarpał za dzwonki na głowie i tupał ze złością. Tłum wył z uciechy, gdy biedak miotał
się po niegdysiejszej arenie, teraz przebudowanej na teatralną scenę.
Naprzeciwko niego stał zaś Joachim. Przebrany za stalowego golema,
pobrzękiwał elementami zbroi i od czasu do czasu wymierzał błaznowi
kopniaka, sądząc po włożonym w uderzenie entuzjazmie – całkiem solidnego.
– Tak – odpowiedział Gilbert i uśmiechnął się, przyglądając się
zmaganiom.
– Nie zażądałeś wiele za to, czego dla mnie dokonałeś – stwierdził
Tulio. – Możesz mieć cokolwiek zechcesz.
– Dom wystarczy. – Chłopak uśmiechnął się i włożył do ust garść
bobu. – Myślę, że będę tutaj całkiem szczęśliwy.
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DESZCZOWY ŻOŁNIERZ
Filip Laskowski

Przy ognisku ktoś wykrzyknął jego imię – Jonasz! – po czym, nie słysząc
odpowiedzi, zaklął ze złości. Chłopiec natychmiast poznał głos kapitana
Hamkało. Nie czekał na ponowne wezwanie. Szybko wygrzebał się ze
śpiwora, zeskoczył z paki ciężarówki i podszedł do dowódcy.
– Masz pierwszą wartę! – warknął Hamkało. – Odejdziesz czterdzieści kroków od ogniska! Czterdzieści i ani kroku więcej! Ruszaj! – dodał.
Jonasz wziął kałasznikowa i poszedł. Zatrzymał się na granicy światła, popatrzył na zmęczone twarze wielorybników, na stojące
w łuku wozy bojowe, odruchowo zerknął też w czyste niebo. Potem ruszył w ciemność, cicho licząc kroki: dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy,
dwadzieścia cztery…
Znów się zatrzymał. Już nie słyszał głosów towarzyszy. Od strony
samochodów dochodził tylko monotonny terkot agregatu napędzającego antenę kierunkową na dachu jednej z ciężarówek. Czuć było zapach
paliwa. Jonasz stał w ciemności i myślał o wielorybnikach, których życie
powierzono mu w czasie nocnej warty. Ośmiu zaprawionych w boju mężczyzn szykujących się do snu pod rozgwieżdżonym niebem. Jonasz będzie krążył w promieniu czterdziestu kroków, a po północy ktoś go zmieni. Zacisnął mocniej ręce na kałasznikowie. Jeszcze tylko kilka kroków.
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Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy…
Blask księżyca okrywał świat trupiobladą poświatą. Leśna ściółka
złowieszczo trzeszczała pod butami. Jonasz potknął się i zgubił kroki.
Zatrzymał się i ponownie zaczął liczyć.
Trzydzieści pięć, trzydzieści sześć…
Obejrzał się przez ramię: już nie widać światła ogniska.
Trzydzieści dziewięć, czterdzieści…
Czterdzieści jeden…
Skurwysyny – pomyślał. A potem zaczął biec.

* * *
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Dopadli go jeszcze przed świtem. Wielorybnicy mieli w swoich szeregach
dobrego tropiciela, który bezbłędnie odnalazł ślady w ciemności. Jonasz
oddalił się zaledwie o kilka kilometrów; spał zagrzebany w ściółce pod
przewróconym drzewem. Nie dali mu żadnych szans na obronę. Nawet
nie zdążył otworzyć oczu – od razu wzięli go pod buty. Kiedy stracił
przytomność, tropiciel stanął nad nim na rozstawionych nogach i oddał
mocz na jego twarz. Znów zaczęli go kopać.
– Dosyć – warknął w końcu tropiciel. – Musi mieć siły wrócić! –
Spojrzał z góry na zakrwawionego chłopca. – Masz szczęście, że stary
kazał przyprowadzić cię żywego.
Następnie pochylił się i bagnetem odciął Jonaszowi prawe ucho.
Odczekał, aż okaleczony przestanie wyć z bólu i powiedział:
– To za karę, że przez ciebie musiałem pół nocy włóczyć się po
lesie.
Związali Jonaszowi ręce i na sznurze pociągnęli do obozu.
Wstająca mgła oblepiła twarz chłopca wilgocią. Szedł ze zwieszoną głową, często upadał. Oczy wciąż szkliły mu się z bólu i niewiele widział
przez zapuchnięte powieki. Nie czuł też dłoni, ściśniętych w nadgarstkach sznurem. Krew z rany po odciętym uchu zakrzepła na kołnierzu
maskałatu.

Filip Laskowski

– Nie lepiej odstrzelić gnoja już teraz? – mruknął jeden z wielorybników.
– Nie. – Tropiciel pokręcił głową. – Stary chciał się z nim rozprawić
osobiście.
W obozie już na nich czekali. Wielorybnicy zdążyli przygotować
się do wymarszu: zagasili ognisko, zwinięte namioty rzucili na paki ciężarówek. Zebrali czujniki ruchu, odkopali miny przeciwpiechotne, które poprzedniego wieczoru rozłożyli wokół obozowiska. Teraz czekali
z karabinami opuszczonymi na paskach. Tropiciel kazał cisnąć chłopca
w zgaszone ognisko, a sam zdał relację kapitanowi. Potem wszyscy z wyjątkiem radiooperatora stanęli nad leżącym w popiele Jonaszem.
– Podnieście go – rozkazał Hamkało. Odwrócił się w stronę ciężarówki ze sprzętem nasłuchowym i krzyknął: – Kuba, chodź! Dezertera
będziemy sądzić.
Radiooperator wychylił się z kabiny.
– Nie lubię takich scen. Do piachu ze szczylem i jedziemy, bo tu
się robi niebezpiecznie.
– Coś się pojawiło na radarze?
– Nie. Ale dziś będzie wyjątkowo słoneczny dzień.
Hamkało pokiwał głową. Spojrzał z góry na Jonasza, którego wielorybnicy zdążyli już podnieść na kolana. Tropiciel rzucił odciętym uchem
w twarz chłopca.
– Masz, czego chciałeś – powiedział do dowódcy. –
Przyprowadziliśmy gówniarza. Kuba ma rację: odstrzel gnoja i zbieramy
się w drogę.
Dowódca uniósł rękę.
– Czekaj – mruknął i pochylił się nad klęczącym. – Po co ci to było?
Po coś uciekał?
Na zapuchniętej twarzy Jonasza pojawił się grymas bólu. Dowódca
szarpnął chłopca za maskałat, a potem zerwał wojskowe naszywki z jego
ramienia i cisnął w popiół.
– Nie zasługujesz na to! Mów!
– Kończmy już… – wtrącił jeden z wielorybników.
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– Chcę wiedzieć! – Dowódca nie odpuszczał. – Mów, gówniarzu.
Tropiciel złapał chłopca za włosy. Siłą otworzył zapuchnięte usta
Jonasza.
– Mów, kurwa, jak stary pyta!
Z kabiny nasłuchowej ponownie wychylił się Kuba.
– Szybko! Pojawił się jakiś szum!
Wśród wielorybników zapanowało poruszenie. Zaczęli nerwowo
spoglądać na siebie i w niebo. Odwracali głowy w stronę ciężarówek.
Radiooperator powtórzył informację o szumie.
– Mów! – ryczał Hamkało. – Mów!
Jego krzyk rozszedł się echem po lesie. Gdy już przebrzmiał,
twarz dowódcy się rozpogodziła. Spojrzał na swoich ludzi.
– Kto chce go stuknąć? – zapytał wesoło.
– Ja!
– Ja też!
– Mnie dajcie!
– Kurwa, szum! O Jezu! Zaznacza nas laserem…
Szczęknęły odciągane zamki w pistoletach. Wielorybnicy ruszyli
w stronę Jonasza. Drogę zastąpił im tropiciel.
– Ja to zrobię – warknął. – Pół nocy latałem za tym szczylem, to
mnie się należy.
Odwrócił się na pięcie, wyciągnął pistolet, jednym ruchem przeładował i wycelował lufę w głowę Jonasza.
Zanim pociągnął za spust…
Szuuum!
…z nieba lunął deszcz ognia.

* * *
– Pierwszy dzień bez deszczu – powiedział Szymon. Zatrzymał się i popatrzył na rozlewisko ciągnące się wzdłuż dawnego kanału melioracyjnego. – Mocno wylało. Będzie ciężko dostać się do tamy.
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Staruch również przystanął. Szymon wyciągnął z kieszeni puszkę
ze skrętami zrobionymi poprzedniego wieczora i ostrożnie zdjął wieczko.
– Odpocznijmy – powiedział Staruch, biorąc skręta. Podziękował
i dodał: – Mamy cały dzień na robotę.
O świcie na otwartej przestrzeni było potwornie zimno. Stali po
kolana w wodzie, wsparci o stalowe haki osadzone na długich trzonkach.
Podarte wojskowe płaszcze nie chroniły przed wiatrem. Mieli ze sobą
zwoje lin i toporki zatknięte za paski. Szymon dodatkowo dźwigał ciężką
siekierę, a Staruch kałasznikowa przewieszonego przez ramię. Przed
nimi rozciągała się przestrzeń z brudną stojącą wodą. Od mostu dzieliło
ich tylko kilka kroków.
– To głupota – mruknął Szymon. – Tylko stracimy cały dzień. Kanał
i tak w końcu się zablokuje śmieciami, a woda rozleje aż do tamtego lasu.
Trzeba zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i ruszać w drogę.
Staruch zacisnął usta ze złości.
– Spróbujemy jeszcze raz – mruknął po chwili.
Wolno ruszył w stronę starego mostu.
– To głupota – powtórzył Szymon, ale poszedł za nim.
Dawny kanał melioracyjny miał zaledwie dwa metry szerokości;
płynące z nurtem śmieci utworzyły tamę pod mostem, a woda wylała się
na okoliczne łąki. Szymon i Staruch zamierzali z pomocą haków rozwalić
zaporę, a cięższe pnie i gałęzie wyciągnąć linami na brzeg. Brodząc po
kolana w mule pokrytym lepką żółtą pianą, wolno zbliżali się do betonowego mostu. Z tej odległości widzieli wyraźnie spiętrzone plastikowe
butelki, deski, resztki folii i dwa napuchnięte trupy.
– Żołnierze… – mruknął Staruch, zanim stalowym hakiem kolejno
nakłuł oba ciała.
W następnej chwili musieli się cofnąć przed odorem uchodzącym spod przebitej skóry. Odczekali cierpliwie, aż zwłoki się zapadną,
a potem zabrali się do wyciągania ich na brzeg. Szymon zarzucił pętlę
na korpus jednego z trupów, ale po chwili musiał zrezygnować, bo lina
obierała rozmiękłe ciała do kości.
Trzeba użyć haków – pomyślał. Powiedział o tym Staruchowi.
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– Skoro tak… – Mężczyzna pokręcił głową. – Nie mam serca do
tej roboty…
Za pomocą haków kolejno odciągnęli ciała daleko od mostu.
– Teraz już będzie łatwiej…
Pracowali nieprzerwanie do południa. Zdążyli wyciągnąć kilka dużych pni i większość gałęzi, a uwolniony nurt przepchnął resztę śmieci.
Szymon, brodząc po kolana w wodzie, zbierał porwaną folię i odrzucał
na brzeg kanału. Staruch zawiesił kałasznikowa na wystającym z betonu
drucie i wspiął się na most. Stamtąd wydawał polecenia.
– Tam zaczep linę. Nie tak… Jeszcze raz. Musisz odciągnąć tę
deskę, inaczej nie pójdzie…
Zaczęło to drażnić Szymona.
– Może zejdziesz tu do mnie? – zapytał w końcu.
– Po co? Dobrze sobie radzisz. – Staruch stanął na krawędzi mostu i dla potwierdzenia własnych słów dodał: – Zobacz, woda już opada.
Wystarczy kilka dni bez deszczu i zupełnie się cofnie.
– Ostatnio lało przez dwa tygodnie…
– I co z tego? Kiedyś musi przestać.
Szymon ze złością uderzył hakiem w dno kanału.
– Lato już się skończyło… – powiedział. Nie patrzył na Starucha.
– Teraz będzie padać aż do zimy. I lepiej, żebyśmy byli wtedy już daleko
stąd!
– Nie. Źle ci tu? Mamy dach nad głową i jedzenie. Pamiętasz, jak
się cieszyłeś, gdy znaleźliśmy to miejsce?
– Jesteśmy tu już za długo.
– Może już czas, żebyśmy zostali na zawsze.
Szymon uniósł głowę.
– Posłuchaj – powiedział z naciskiem. – Zrobisz po swojemu. Ja
z Werą zostaniemy tu jeszcze przez dwa, góra trzy dni. Potem zabieramy
swoje rzeczy i idziemy.
– Nie możesz! Ta kobieta…
Szymon ze złością spojrzał na Starucha.
– Co chcesz mi o niej powiedzieć? – zapytał.
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– Ona jest…
– Jaka?
– Dziwna. Inna.
– Przede wszystkim jest moja! Możesz mówić o niej, co chcesz,
a i tak jej nie zostawię.
– Ona jest ciężarem! Żyje swoim dawnym życiem i prawie nie wraca do rzeczywistości. A rzeczywistość jest tu! Pod tym mostem, w ziemiance i na tej śmierdzącej łące. Kiedyś nadejdzie dzień, że ona nie wróci
do świata żywych. I wtedy znów zostaniesz sam, kapitanie…
Szymon uniósł dłoń.
– Niech więc tak się stanie. Wiem jedno: nie wolno się zatrzymywać nawet na jedną dobę. Trzeba być ciągle w ruchu. A my już tu siedzimy
ponad miesiąc.
– Nie masz prawa…
To były ostatnie słowa Starucha. W następnej sekundzie jego głowa wybuchła krwią, mózgiem i kawałkami kości. Jeden z zębów Starucha
przeorał skórę na policzku Szymona. Bezgłowe ciało runęło z mostu do
wody. Szymon wypuścił z rąk trzonek stalowego haka.
– O kurwa!
Odruchowo porwał kałasznikowa i skrył się pod mostem. Klęcząc
w wodzie, mocował się z suwadłem karabinu.
– Co to było?! – krzyknął. – Co to, kurwa, było?!
Suwadło w końcu odskoczyło z głośnym szczęknięciem.
Mężczyzna odetchnął. Trup Starucha kręcił się w wodzie tuż obok niego.
Szymon przyciągnął go za mankiet. Z bliska obejrzał obrażenia.
– Ładnie – mruknął z podziwem. – Ktoś dobrze przymierzył.
Zdawał sobie sprawę z własnej sytuacji. Nie mógł w nieskończoność kryć się pod mostem, a na otwartym terenie stanie się widoczny
jak na dłoni. Po drugiej stronie siedział dobry strzelec.
Mnie też ubije – pomyślał Szymon. Ze złością odepchnął ciało Starucha. Już dawno trzeba było stąd odejść. Czuł potworną złość,
a zimna woda odbierała mu oddech.
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Jeżeli posiedzę tu jeszcze trochę, to zdechnę z wyziębienia. Kulka
chyba lepsza.
Wtedy zaczął padać deszcz. Z początku drobny, po kilku minutach
przekształcił się w ulewę.
– Kurwa mać! – warknął Szymon.
Wstał i, trzymając kałasznikowa nad głową, zaczął się gramolić na
brzeg kanału. Stojąc po kolana w mule, wypatrywał błysku wystrzału lub
przynajmniej odbicia światła od lunety karabinu snajperskiego. Czekał
z napiętymi mięśniami na przeznaczoną dla niego kulę.
No, dajesz! Strzelaj, skurwysynu!
W końcu wzruszył ramionami i ruszył w drogę powrotną.

* * *
Po krótkim marszu wszedł w szeroki pas traw, skąd już widział dym nad
ziemianką. Przystanął i rozejrzał się niepewnie. Napiął mięśnie, szykując
się na przyjęcie kuli od niewidzialnego strzelca. Czekał długo, aż w końcu
ruszył w dalszą wędrówkę.
Licha ziemianka mieściła się na skraju podmokłej łąki, kilkaset
metrów od mostu. Odkryli ją przed dwoma miesiącami i postanowili
zostać na kilka dni. Wydawała się spełnieniem marzeń: podmokła jama
z drewnianą podłogą i stropem z belek przysypanych ziemią. W środku
stał piecyk z zapasem węgla i drewna, beczka z wodą i skrzynki z żywnością: suszonym mięsem, ziemniakami i konserwami. Prawdziwy skarbiec
w tych trudnych czasach. Nigdy nie poznali ludzi, którzy zbudowali to
schronienie, ale nie narzekali z tego powodu: mieli dach nad głową i wystarczającą ilość jedzenia, żeby przetrwać kilka miesięcy.
Szymon zatrzymał się przed wejściem do ziemianki. Na wszelki
wypadek krzyknął:
– Wera! To ja! Szymon…
Drewniana klapa się odchyliła, ukazując skrytą w cieniu twarz
Wery. Kobieta rozejrzała się niepewnie. Szymon westchnął z ulgą: dziś
Wera wciąż była w jego świecie.
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– Gdzie masz Starucha? – zapytała.
– Wpuść mnie. Zaraz ci wszystko opowiem.
Kobieta cofnęła się w ciemność, umożliwiając Szymonowi zejście
po drewnianych schodkach do ziemianki. W środku panował przyjemny
półmrok, żar z uchylonych drzwiczek piecyka rozświetlał pomieszczenie.
Było wręcz nieznośnie gorąco. Szymon postawił pod ścianą ociekający
wodą karabin i popatrzył z wyrzutem na Werę.
– Mówiłem, żeby oszczędzać węgiel! – warknął.
Na twarzy kobiety pojawił się wyraz niezadowolenia. Ze zmarszczonymi brwiami ponownie zapytała o Starucha.
– Nie żyje.
Wera odruchowo rozejrzała się po ziemiance.
– Mamy jeszcze dużo zapasów – szepnęła. – Nie musiałeś…
– To nie ja! – Szymon pokręcił głową. – Byliśmy na moście, gdy
ktoś zaczął do nas walić z karabinu. Staruch zginął od pierwszego strzału.
– A ty?
– A ja nie. Wróciłem po ciebie. Poczekamy do rana, a potem ruszamy w drogę. Byliśmy tu zdecydowanie za długo.
– Ale…
– Nie ma żadnego „ale”. Już dawno powinniśmy to zrobić.
Zabierzemy jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy.
Szymon przez krótką chwilę zastanawiał się, czy nie powiedział
tego zbyt zdecydowanym głosem. Wera z całej siły zacisnęła usta i nic nie
mówiła. On również milczał, bo w ciągu ostatnich miesięcy bardzo dobrze
poznał tę kobietę. Wiedział, że żyła z nerwami na wierzchu; wystarczyło
najlżejsze dotknięcie, żeby pobudzić ją do krzyku. Istniała też w niej jakaś
przedziwna kocia niewdzięczność, z której Szymon w pełni zdawał sobie
sprawę: Wera pozwalała opiekować się sobą, pozwalała rządzić swoim
ciałem, ale jednocześnie każdego dnia okazywała, że jest to tylko część
ich niewypowiedzianej umowy zawartej ze względu na trudne czasy.
Ponownie spojrzała na zapasy jedzenia.
– Nie szkoda ci tego zostawić? Tyle dobra…
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– Nie. – Szymon zdjął przemoczony płaszcz i odłożył na skrzynkę w kącie. – Za długo słuchaliśmy Starucha. Już postanowiłem: jutro
opuszczamy to miejsce.
Stanął przy piecyku z dłońmi wyciągniętymi do rozgrzanego
paleniska. Blask przesączał się między jego palcami i oświetlał twarz,
żłobiąc w niej głębokie zmarszczki, połyskiwał na niedogolonej brodzie
i sprawiał, że oczy Szymona lśniły w półmroku.
„Stary rybak powracający do domu” – pomyślała Wera. Taki tytuł
mógłby mieć ten obraz.
Wyobrażenie było tak przyjemne, że kobieta przymknęła oczy.
Teraz obraz zdawał się kompletny: na brzegach zamazany jak burzowe
morze i z ochrowym blaskiem wokół ciemnej sylwetki Szymona.

* * *
Kiedy Jonasz otworzył oczy, świat wokół niego wyglądał zupełnie inaczej niż przedtem: nie było już wielorybników, samochodów, nie było
nocnych wart i długich polowań. Uniósł głowę i zrozumiał, że jego służba
w oddziale zwiadu elektronicznego właśnie się zakończyła. Leżał blisko
olbrzymiego krateru, na dnie którego płonęła benzyna. Z samochodów
zostały już tylko dymiące wraki, a wszędzie dookoła leżały ciała wielorybników: porwane pociskami, rozczłonkowane, stygnące w kałużach krwi.
Żaden z jego towarzyszy nie przeżył ataku wielkiego narwala. Jonasz
czuł na sobie piętno laserowego znacznika. Niedługo bestia powróci,
żeby dokończyć robotę. Z przestrachem spojrzał na niebo. Blask słońca
oszałamiał, żar płonących samochodów odbierał oddech. Ponad polaną
unosił się smród zwęglonych ciał.
Jonasz dobrze znał tę woń: w cieniu narwala świat zawsze cuchnął spalonym mięsem. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy czuł ten odór
już dwukrotnie. Po pierwszym ataku, gdy zginęła połowa oddziału, też
tak śmierdziało. I gdy bestia zniszczyła ich bazę, a niedobitki ruszyły na
ostatnie polowanie, obrzydliwa woń również odbierała oddech.
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Niebo ponad nim było czyste i jasne, zupełnie pozbawione chmur.
Jonasz podniósł się na kolana, a potem wstał. Musiał się cofnąć przed
żarem płonących ciężarówek. Potknął się i przewrócił o rozerwany korpus kapitana Hamkało. Kilka metrów dalej dostrzegł leżącego tropiciela.
Podczołgał się do niego. Mężczyzna miał otwarte oczy i ciężko oddychał.
Mocno krwawił z okropnej rany na piersi. Jonasz rozejrzał się bezradnie.
– Pomóż mi… – wycharczał tropiciel.
Jonasz zbliżył głowę do jego ust. Mężczyzna powtórzył szeptem
swoją prośbę. Jonasz pokręcił głową. Dotknął rany po odciętym uchu.
– Nic nie słyszę.
Tropiciel złapał chłopca za rękę, wyprężył się i umarł. Jonasz
cofnął się na skraj polany i usiadł pod drzewem. Z brodą wspartą na
ręce patrzył na dogasające samochody. Ogień widziany w podczerwieni
z pewnością ogłupił wielkiego narwala. Jonasz był tu bezpieczny.
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* * *
Wera nie zadawała już żadnych pytań. W milczeniu podała Szymonowi
suche ubranie: drelichowe spodnie, podkoszulek i bluzę. Nie miał innych
butów na zmianę, więc stał boso przy piecyku i trząsł się z zimna. Po kolacji z gotowanych warzyw położyli się pod kocem na barłogu ze szmat.
Szymon zdmuchnął płomyk lampki, objął Werę, a ona przytuliła się do
niego.
Leżeli w milczeniu: przeraźliwie chudy mężczyzna oraz wycieńczona kobieta, która od dawna żywi się resztkami i już nie miesiączkuje.
Przed nimi pierwsza noc bez Starucha. Bez jego charczącego
oddechu, bez obawy, że napotkają wzrokiem to dobrze znane, pełne
obrzydzenia spojrzenie. Tej nocy mieli być zupełnie sami. Potem nastanie ranek bez złośliwych uśmiechów i sprośnych żartów, bez wstydu na
twarzy Wery. Zrzędliwy towarzysz gnił pod tamą. Jutro Szymon pójdzie
zobaczyć jego spuchnięte ciało, przy okazji zabierze Staruchowi torbę
z amunicją i buty. Albo wcześniej, zanim zdziczałe psy dobiorą się do
trupa.
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Szymon nie radził sobie zbyt dobrze, więc cierpliwa Wera pomogła
mu ustami, a potem z westchnieniem przylgnęła do niego całym ciałem.
– Kocham cię.
Czas zwolnił, a potem zatrzymał się zupełnie w bezruchu chmur
widzianych przez okno ziemianki, w kurzu zalegającym na podłodze,
w krótkich chwilach bezdechu śpiącego Szymona. Patrzyła na niego
w chłodnym przedświcie: na ściągniętą twarz i oczy drgające pod zamkniętymi powiekami, na niespokojne dłonie, w końcu na nagie stopy,
śmiesznie wystające spod brudnego koca. Wróciła wzrokiem do dłoni,
które tak lubiła: silne i szorstkie dłonie starego marynarza. Myślała o życiu, które mogłaby wieść, gdyby lata temu świat się nie rozpadł, a potem
doszczętnie nie spłonął.
Z pewnością mogłaby być szczęśliwa z tym mężczyzną, który spał
obok niej w ziemiance skrytej w trawie pod flamandzkim niebem znanym
z obrazów van Anthonissena.
W takie senne poranki Wera powracała myślami do świata sprzed
wojny, do swoich pasji i dawno wygasłych namiętności, do siedemnastowiecznych malarzy holenderskich, galerii sztuki i czytanych w oryginale
powieści marynistycznych. Do „Widoku na plażę Scheveningen”, cudnego
obrazu van Anthonissena, na którym warstwa starego werniksu przez
czterysta lat skrywała wyrzucone na brzeg truchło wieloryba. W tamtych
czasach nie wolno było malować martwych zwierząt, dlatego płótno zostało przemalowane jeszcze przed pierwszą wystawą. Pozostała tylko
grupa ludzi odwróconych plecami do widza.
Wśród nich mógłby stać Szymon, dawny rybak spod Gdańska, który od kilku lat nie czuł pod stopami chybotliwego pokładu statku i morze
pamiętał jedynie ze wspomnień, a którego Wera wzięła sobie za towarzysza wędrówki w tym zniszczonym świecie. Lub może to on ją wyłowił
w niekończącym się pochodzie uciekających ludzi. Byli ze sobą już od
dwóch lat: stary kapitan rybackiego kutra, wciąż czujący się niepewnie
na stałym lądzie, i dawna historyk sztuki, miłośniczka Melville’a i holenderskich marynistów. Wera każdego dnia zeskrobywała z Szymona
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kolejną warstwę farby, odsłaniając oblicze w gruncie rzeczy porządnego
człowieka.
Nie zasłużyłam na twoją dobroć – powtarzała w myślach. Szeptała
przy tym dawną modlitwę marynarzy, kończącą się słowami: „bądź wola
Twoja, jako w niebie, tak i na morzu”.
Czekał ich dzień zupełnie inny od wszystkich poprzednich.

* * *
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Jonasz wypluł deszcz.
Wystarczyło kilka mokrych dni, by ziemia rozmiękła, a błoto
spłynęło w dolinę rzeki. Wtedy pojawił się Jonasz. Stał w schodzonych
buciorach i podartym płaszczu sztormowym pod szarym niebem bez
słońca. Zbielałe od zimna palce zaciskał na karabinie snajperskim z lunetą i tłumikiem.
Ze szczytu wzniesienia patrzył na nieudany świat w dolinie. Myślał
o ludziach, na których wkrótce sprowadzi nieszczęście. Po kilku dniach
obserwacji znał ich bardzo dobrze. Najgroźniejszy wydawał się Szymon:
zawsze skupiony, z nieodłącznym kałasznikowem w rękach, czujnym
wzrokiem badał otoczenie. W każdej chwili gotów był chronić kobietę
nazywaną Werą. Chłopiec widywał ją siedzącą przed ziemianką – w podartych ubraniach i z opadającymi na twarz włosami – gdy zaostrzonym
patyczkiem kreśliła coś na uklepanej glinie pomiędzy stopami. Jonasz
podejrzewał, że kobieta rysuje lub tworzy runy niczym jakaś stara wiedźma. Pragnął zobaczyć jej rysunki.
Był jeszcze Staruch, nieudacznik, w oczach chłopca już dawno
skazany na śmierć.
On pierwszy zginie – myślał Jonasz, obserwując mężczyzn idących
w stronę mostu. Z początku chciał ich ostrzec, ale po namyśle stwierdził,
że nie warto. Pchali się na pewną śmierć. Ich sprawa. W ogóle nie był zdziwiony, gdy Staruchowi urwało głowę – z pewnością zadziałał algorytm
w pierwszej kolejności namierzający dowódcę. Dlatego olbrzymi wieloryb
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połknął go jako pierwszego. Jonasz odruchowo uniósł głowę, spojrzał na
zachmurzone niebo.
Dziś nie przypłyniesz po mnie. Będziesz czekał na dni bez deszczu.
Nie mógł odgonić od siebie niewesołych myśli. Kiedy znów zaczęło padać, szybkim krokiem ruszył w stronę zabudowań. Po drodze musiał
odpoczywać. Czuł w nogach kilometry pokonane w ostatnich dniach.
Ciążył mu plecak, w którym schował rzeczy znalezione w spalonych samochodach i przy ciałach wielorybników. Karabin kołysał się w zmęczonych dłoniach. Krople deszczu siekły po twarzy. Tego dnia szary wieloryb
miał pozostać w głębinach.
Woda z kanału melioracyjnego już podchodziła do ziemianki.
Każdy krok sprawiał, że wypływała z ziemi niczym krew z rany. Jonasz
wciąż zapadał się po kolana w błoto.
Zgasili w piecu – pomyślał, spoglądając na zanikający dym ponad
trawami. Miał nadzieję, że nie zrobią nic głupiego. Dwukrotnie obszedł
wejście, aż znalazł miejsce, gdzie zwykle siedziała Wera, a potem zadrżał:
na niewielkim, uklepanym dłonią fragmencie ziemi dostrzegł zarys sylwetki wielkiego narwala.
– Wiem, że tam jesteście! – krzyknął. – Nie bójcie się…
Nikt nie odpowiedział. Jonasz przetarł oczy. Przewiesił karabin
przez pierś i sięgnął po pistolet.
– Nie bójcie się – powtórzył. – Nie chcę zrobić wam krzywdy.
Jestem sam!
Cisza. Po namyśle chłopak kopnął podkutym buciorem w klapę.
Śliskie od wody dłonie zacisnął na kolbie pistoletu. Rzucił szybkie spojrzenie w niebo.
– Kurwa! Otwórzcie te jebane drzwi!
Szczeknęła zasuwa i klapa odrobinę się uchyliła. Jonasz opuścił
pistolet.
– Kim jesteś? – zapytał Szymon.
– Chcę wam pomóc. Wpuśćcie mnie.
– Też mamy broń.
– Wiem. Wpuśćcie mnie.
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Szymon westchnął. Otworzył klapę i cofnął się po drewnianych
schodkach do wnętrza ziemianki. Jonasz nieporadnie zszedł za nim,
stanął na środku glinianej podłogi i osłonił oczy przed światłem lampy
naftowej trzymanej przez Werę.
W następnej chwili Szymon rzucił się na niego z uniesionym młotkiem.
U chłopca zadziałała pamięć mięśniowa: zasłonił się przed ciosem,
unieruchomił rękę Szymona i podciął jego nogę kopnięciem w kolano.
Upadli na podłogę. Wera zaczęła krzyczeć. Szymon, chociaż ustępował
Jonaszowi wyszkoleniem, to górował nad nim siłą: przewrócił młodego
wielorybnika na plecy i uniósł młotek nad głowę.
– Jeden ruch! – warknął. – A rozwalę ci łeb!
Dotknął młotkiem czoła Jonasza.
– Kim ty, kurwa, jesteś? – zapytał.
– Chcę pomóc.
– Więc się nie szarp.
Szymon odebrał Jonaszowi pistolet, kazał zdjąć plecak, po czym
kawałkiem liny związał chłopcu ręce za plecami. Zabrał mu jeszcze bagnet, a potem zaczął oglądać karabin.
– Z tego załatwiłeś Starucha? Powiedz! Z tego?
Jonasz ciężko westchnął.
– Nie bądź głupi – mruknął. – To nie ten kaliber.
Szymon zabrał się za rozsznurowywanie plecaka.
– Tylko ostrożnie – poprosił Jonasz. – Żebyś niczego nie zniszczył.
Na glinianej podłodze spoczęła zawartość plecaka: dwie miniaturowe miny przeciwpiechotne, złożona antena kierunkowa, iniektory ze
środkami przeciwbólowymi, tabletki z witaminami, zapasowy mundur
i trochę konserw. Żałosny ekwipunek rozbitka. Wera patrzyła na przedmioty wzrokiem starej wiedźmy próbującej wróżyć z wnętrzności.
– Kim ty jesteś? – zapytał spokojnie Szymon.

* * *
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Godzinę później Jonasz siedział ze wzrokiem utkwionym w talerzu, na
którym stygło jedzenie. Czuł kwaśny posmak w ustach. Niedługo będzie
musiał powiedzieć tym ludziom prawdę.
Wera przyglądała się chłopcu o wychudzonej twarzy i przestraszonym spojrzeniu. Zarośnięty, brudny, w zniszczonym skórzanym
płaszczu wojskowym, w schodzonych, powiązanych drutem buciorach
i przetartym maskałacie wyglądał jak wysłannik piekieł. Cuchnął przepalonym olejem i potem.
– Służyłem w oddziale zwiadu elektronicznego. – Jonasz odsunął
talerz z jedzeniem. – To było na początku wojny. Zdejmowaliśmy je za
pomocą najlepszego sprzętu. Później sytuacja się odwróciła i zostaliśmy
z kilkoma przenośnymi radiostacjami i antenami kierunkowymi. Kiedy
bomby zdmuchnęły stolicę, staliśmy się ślepi jak krety. Kompania została zluzowana. Tropiliśmy je jeszcze przez kilka miesięcy. Na koniec
zostałem tylko ja.
– O czym ty mówisz? – wtrącił Szymon.
Jonasz zignorował jego pytanie.
– One mogą polować tylko w dni bez deszczu – powiedział. – W takie dni jak dziś szukają schronienia w wyższych warstwach atmosfery
albo po prostu odlatują w inne miejsce. Każdy z nich ma swojego operatora. Mają strefy ataku na przestrzeni kilkunastu kilometrów kwadratowych. Ten jest kurewsko wredny. Lata nisko, wali do wszystkiego, co się
rusza. Człowiek, który nim steruje, jest wyjątkowo okrutny. Zabija bez litości i bez potrzeby. Wszystkich. Swoich i naszych. Boi się tylko deszczu.
Szymon uniósł rękę ponad trzymanym na kolanach karabinem
Jonasza.
– Mów wolniej. Nic z tego nie rozumiem.
– Dron bojowy. Jest potężny, o wadze wielu ton i rozpiętości
skrzydeł powyżej czterech metrów. Atakuje z pułapu kilometra. To on
zabił waszego przyjaciela. Działko kaliber dwadzieścia dwa urywa głowy.
– Widziałeś?
– Tak. Leżałem w zaroślach na skraju lasu.
– Dlaczego nam nie pomogłeś?
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– Nie mogłem. To był słoneczny dzień.
– Chcesz powiedzieć, że gdzieś wysoko w chmurach lata dron,
który strzela do wszystkiego, co się rusza?
– Tak.
– Opowiedz nam o tym…
Opowiedział.

* * *
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Wera zamknęła oczy i odpłynęła do świata, gdzie wciąż były drzewa,
domy i ludzie. Nie chciała słuchać o wojnie i nie chciała malować w wyobraźni takich obrazów. Z opowieści młodego wielorybnika wciąż jednak
docierały do niej pojedyncze dźwięki: rzężenie samochodów, zgrzyt gałęzi na blachach nadwozia, terkot radiostacji, stłumione przez słuchawki
przekleństwa.
…trzy ciężkie wozy bojowe szły z rykiem silników. Jonasz siedział
w odkrytym gnieździe karabinu maszynowego. Jechali z pełną szybkością wąską drogą przez las i musiał uważać na gałęzie smagające jego
odsłoniętą twarz. Dziewięciu mężczyzn na trzech ciężarówkach zaopatrzonych w obrotowe karabiny maszynowe i wyrzutnie rakiet do strącania
z nieba wielkich wielorybów. Wojskowe anteny kręciły się w nieustającym
obłąkańczym ruchu. Jonasz przez słuchawkę skrytą pod hełmem słyszał
rozgorączkowane rozmowy wielorybników (Wera niechętnie wyobraziła
sobie ich głosy):
Hamkało: Uważajcie, kurwa!
Radiooperator: Jest już blisko. Mam go wciąż na radarze. Jest
szum!
Hamkało: Szykować się!
Starszy strzelec Nowicki: Pociski gotowe do odpalenia!
Wyrzutnia rakiet na dachu pierwszej ciężarówki uniosła się nieznacznie. Wyjechali z lasu na otwartą przestrzeń, gdzie widać już było
płynący po trawie cień wieloryba.
Radiooperator: Mam go w promieniu.
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Hamkało: Gotowi?
Wszyscy przytaknęli jednocześnie, więc Jonasz nie potrafił odróżnić poszczególnych głosów. W wyobraźni Wery niebo przeciął obły
kształt wielkiego narwala.
Hamkało: Walcie w skurwysyna!
Wyrzutnia na pierwszej ciężarówce znikła w podmuchu dymu
i ognia, po tym jak wypluła jednocześnie cztery rakiety ziemia-powietrze. Pociski weszły w prędkość naddźwiękową. Wera widziała ich smugi
kondensacyjne: zatoczyły ostre łuki, by na końcu skupić się w jednym
punkcie. Sekundę wcześniej niebo rozkwitło czerwonymi iskrami.
Hamkało: Jebany! Wyrzucił flary!
Radiooperator: Kurwa, zniknął z radaru.
Hamkało: Mamy trafienie?
Radiooperator: Nie! Zszedł z zasięgu.
Hamkało: Kurwa mać! Może następnym razem się uda…
Wera otworzyła oczy.

* * *
Następnego dnia o świcie Szymon obserwował Werę, gdy krzątała się
po ziemiance, zbierając okruchy ich wspólnego życia: manierki, ubrania,
konserwy, zrolowane koce. Wszystko starała się upchnąć w plecaku, który
jednak był zbyt mały, żeby pomieścić zgromadzone skarby. Rysunki i węgle włożyła do bocznych kieszeni płaszcza. Jonasz siedział pod ścianą
z rękoma opartymi na kolanach.
– Nie możecie teraz wyjść.
Wera przystanęła z pękiem zaostrzonych patyczków w dłoni.
Szymon również spojrzał pytająco na chłopaka.
– Dziś jest ciepły dzień – powiedział młody wielorybnik. – On
uwielbia wygrzewać się w słońcu. Pożre was już po kilku krokach.
Szymon delikatnie ujął Jonasza pod ramię, zmusił do powstania
i poprowadził do otworu strzelniczego.
– Powiedz, co widzisz?
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– Jasność. Dzień.
– Coś jeszcze?
– Pustkę.
Jonasz wyswobodził się z uścisku starego marynarza i wrócił na
swoje miejsce pod ścianą.
– Umrzecie w pełnym słońcu.
Wera spojrzała na swoją krwawiącą dłoń. Zapomniała, że drewniane patyczki łatwiej kaleczą skórę niż glinę. Osunęła się na kolana i zaczęła histerycznie płakać. Szymon, klnąc, przemywał skaleczenie wodą
z manierki.
– Widzisz, co zrobiłeś? – Rzucił Jonaszowi wściekłe spojrzenie. –
To twoja wina! Wszystko przez te gadki o wielorybach…
Nagle wnętrze ziemianki zasnuła ciemność. Światło dnia, widziane dotąd w otworze strzelniczym, zgasło na kilka upiornych sekund. Gdy
wróciła jasność, Wera wciąż szlochała. Chłopiec uparcie wpatrywał się
w niebo.
– On już tu jest…
Wtedy Szymon dostrzegł cień wielkiego narwala płynący po
rozkołysanych trawach. Niknący szum silników brzmiał jak pożegnalna
pieśń. Ciemny, złowrogi kształt przecinał błękitne niebo.
Zrezygnowany Szymon odwrócił się plecami do światła. Unikał
wzroku Jonasza.
– Miałeś rację… – zamruczał. – Poczekamy na deszcz.
Nastały dni odmierzane spojrzeniami w niebo. Nocami drewniana
ziemianka skrzypiała jak kadłub starego żaglowca. Kiedy w trawie dookoła zaczęła połyskiwać woda, Szymon stracił resztki nadziei.
– Stary kanał pod mostem… – powiedział.
Głos mu się załamał. Nie próbował już nawet ukryć drżenia rąk.
Jebana tama – pomyślał. Staruch miał rację. Zbierali się przy
otworze strzelniczym, wyczekując ciemności, która zawsze zapadała,
gdy cień drapieżnika przepływał nad ziemianką. Nasłuchiwali jego pieśni.
Wera zapełniła rysunkami każdą wolną przestrzeń ścian. Wkrótce zaczęły
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spływać wraz z wodą cieknącą na glinianą podłogę. Czwartego dnia na
zachodzie pojawiły się ciemne burzowe chmury.

* * *
Szymon przysypiał obok piecyka z odchyloną do tyłu głową i ustami
otwartymi jak u topielca. Wera przysunęła się do Jonasza. Mężczyznę
z początku martwiła ta rodząca się między nimi zażyłość, lecz już zdążył zrozumieć, że młody wielorybnik nie był dla niego rywalem; Wera
patrzyła na niego spojrzeniem starej kobiety, która już nie będzie mieć
własnych dzieci. Wyraźnie cieszyła ją bliskość Jonasza. Przymknęła oczy
i szukała tytułu dla obrazu, który stworzy w swojej wyobraźni.
„Deszczowy chłopiec” – postanowiła z uśmiechem.
– Tropiliśmy go od pięciu miesięcy… – szeptał Jonasz. – Wcześniej,
w ciągu dwóch lat służby, zestrzeliliśmy trochę dronów: kilka automatów
i parę zdalnie sterowanych. Rozbiliśmy też dwie bazy i zniszczyliśmy
punkty kontrolne. Często tak robiliśmy: jeżeli nie mogliśmy dopaść drona, staraliśmy się namierzyć i zniszczyć bazę, z której pochodził. Z początku były dobrze chronione, ale pod koniec wojny stały się tylko samotnymi kontenerami z jednym operatorem. Cała reszta, czyli ładowanie
amunicji do dronów i drobne naprawy, odbywała się z wykorzystaniem
automatów. A potem trafiliśmy na tego skurwysyna… Był inny od tych
wcześniejszych: mściwy i wredny, nigdy nie odpuszczał. Rozwalił nam
dwie ciężarówki i ubił połowę zespołu. Ścigał nas aż do bazy, a potem
zniszczył ją jednym atakiem. Straciliśmy wszystkie zapasy paliwa i większość żołnierzy. Na oparach ruszyliśmy w pościg… Dopadł nas kilka kilometrów od waszej ziemianki. Wszyscy moi towarzysze zginęli.
– Co zamierzasz zrobić? – zapytała Wera.
– Jeszcze nie wiem. Stąd jest blisko do starej bazy wojskowej.
Kapitan Hamkało twierdził, że tam właśnie siedzi operator tego drona.
Z pewnością nie jest chroniona. Mógłbym spróbować go zabić. Już tak
robiliśmy. Kiedyś…
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Wera z podziwem spojrzała na Jonasza. Była w tym chłopcu jakaś
pierwotna siła, która już dawno zgasła w Szymonie. Płonęło w nim też
pragnienie: zobaczyć truchło wielkiego narwala. Wkrótce miał nadejść
dzień, gdy Jonasz stanie nad cielskiem pokonanego wieloryba, rozbije
młotkiem panele słoneczne na jego grzbiecie, zerwie osłony z włókna
szklanego i odsłoni elektroniczny spermacet. Opowiadał o tym Werze,
używając słów dawnych wielorybników:
– Minęły już dwa lata, odkąd wyszliśmy w morze. Nasze macierzyste porty dawno spłonęły i nie mamy dokąd wrócić. Dlatego nigdy się nie
zatrzymamy. Będziemy ścigać bestię dniem i nocą, będziemy ją tropić
bez końca. Aż w końcu ją dopadniemy.
Chłopiec używał innego języka, inaczej formułował myśli, mówił
o różnicach wysokości, o wilgotności w wyższych partiach chmur, o konieczności uwzględnienia prędkości wiatru i ziemskiej grawitacji. O oblodzonych czujnikach i tych zatkniętych w ziemi, o nastawach wyrzutni
rakiet, a do Wery docierała tylko ogólna myśl: dopaść i zabić. Kobieta
potrząsnęła głową. To już prawie mężczyzna, a nie chłopiec. Więc może:
„Młody wielorybnik”?
– I co potem zrobisz?
Jonasz nie znał odpowiedzi na to pytanie. Dlatego przez długą chwilę milczał. W tym czasie Wera postawiła przed nim talerz z jedzeniem: żałosną porcję mięsa i kilka rozgotowanych ziemniaków.
Podziękował skinieniem głowy. Kobieta nie zareagowała; błądziła już
myślami po białym płótnie, wybierała farby, nanosiła węglem pierwsze
smugi, kreśliła szkic.
– Pójdę sobie, jak tylko spadnie deszcz – mówił z pełnymi ustami.
– Jeżeli mapa nie kłamie, do bazy jest kilkanaście kilometrów. Będę tam
jutro rano. – Odwrócił twarz do Szymona. – Dlaczego nie chcesz iść ze
mną?
– To nie moja wojna.
– Trzeba go zniszczyć!
Wera postanowiła się wtrącić:
– Dlaczego? Dlaczego koniecznie chcesz to zniszczyć?
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Jonasz spojrzał jej w oczy i odpowiedział słowami wielorybników:
– Bo jest. Bo zatopił nasze statki i pożarł wszystkich marynarzy. Nie mam już harpunów, lin i sieci, dlatego muszę wytropić jego leże
w głębinach…
Wera z przyjemnością zamknęła oczy, słuchając jego głosu.
– Nie mam już sprzętu, żeby walczyć z bestią. Dlatego muszę się
śpieszyć, żeby znaleźć operatora drona. Z pewnością zaznaczył mnie
laserem i wróci, żeby dokończyć robotę…
– Więc taka to historia…
Kobieta odwróciła wzrok. Była pewna, że jak tylko zamknie oczy,
usłyszy szum płatków starej farby spadających ze skóry młodego wielorybnika. Ta krótka wymiana spojrzeń pomiędzy nią a Jonaszem znajdzie
swoje miejsce w historii opowiadanej za kilka lat. Wera będzie często
wracać myślami do tego chłopca o żywych niebieskich oczach, który zjadł
ostatni posiłek w ich lichej ziemiance, a potem wziął plecak i karabin
i poszedł walczyć z bestią. Kobieta nigdy nie usłyszy, co się z nim stało,
czy zdołał pokonać narwala, czy jednak zginął w drodze do bazy. Po
jego odejściu również wyruszą w drogę, a Wera zdąży opowiedzieć tę
historię innym ludziom: spotkanym na szlaku, siedzącym w zimne noce
przy ogniskach, mieszkającym w żałosnych schronach na pustkowiu.
Szymon zginie w następnym roku, zastrzelony na szlaku przez bandę
włóczęgów. Wera przeżyje i dalej będzie wędrować sama. Jeszcze wiele
razy wspomni tego przedziwnego młodego wielorybnika, zanim umrze
na chorobę popromienną w jakimś zapomnianym przez ludzi miejscu.
To wszystko zdarzy się wkrótce. Wera z chwili obecnej nie mogła oderwać wzroku od Jonasza. Na jej oczach spadła ostatnia warstwa
farby, spod której wyłoniła się jasna skóra młodego chłopca bawiącego
się w wojnę. Wera zanurzyła dłonie w farbie olejnej i błądząc nimi po
czystym płótnie swojej wyobraźni, tworzyła w myślach pierwszy zarys
obrazu, który miała zamiar nazwać: „Młody wielorybnik na tle burzowego
morza”. Szymon milczał uparcie. O dach zaczęły bębnić pierwsze krople
deszczu. Jonasz uniósł głowę.
– Czas na mnie – powiedział.
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Rozejrzał się z nadzieją, że usłyszy słowa prośby: „Zostań z nami!
Nie odchodź”. Jednak Szymon znowu zasnął, a Wera odpłynęła do własnego świata: siedziała z opuszczoną głową, zaostrzonym patyczkiem
rysowała sobie tylko znane kształty na glinianej podłodze.
Już na stojąco Jonasz zaczął się rozglądać za karabinem i plecakiem ze sprzętem. Znalazł je zagrzebane w szmatach pod ścianą. Zważył
w rękach.
Będą tylko przeszkadzać. Wyrzucę wszystko po drodze.
Nie miał odwagi powiedzieć Werze, że jest tylko dezerterem, który
za wszelką cenę chciałby przeżyć wojnę. Że po opuszczeniu ziemianki
rzuci karabin i plecak i pójdzie szukać innych ludzi i dzięki ich pomocy
spróbuje przetrwać kolejne tygodnie. Zaczęła piec go rana po odciętym
uchu.
Rozejrzał się bezradnie po ziemiance, a gdy napotkał spojrzenie
Wery, ciężko usiadł na krześle. Żeby zająć czymś ręce, sięgnął do plecaka po swoje wojskowe naszywki. Przez chwilę obracał je w palcach,
a potem ostrzem bagnetu wyskrobał zaschnięte błoto z rzepów na piersi.
Kolejno przyczepił naszywki: na wysokości serca wpiął symbol jednostek
powietrzno-desantowych, natomiast na ramieniu umieścił tarczę z emblematem macierzystej jednostki. Zrobił to zwyczajnie i bez zbędnych
ceregieli, jakby celowa prostota tego gestu miała w oczach Wery przemienić chłopca o rozbieganym wzroku w żołnierza jednostek specjalnych
i niestrudzonego tropiciela bestii.
Na stole została już tylko naszywka z symbolem wielorybników.
Jonasz starał się na nią nie patrzeć. Wstał, z ciężkim westchnieniem zgarnął płaszcz ze skrzynki, przewiesił karabin przez ramię i ruszył w stronę
wyjścia. Ubierał się po drodze. Na schodkach przypomniał sobie o plecaku. Wrócił do stołu, zarzucił plecak na ramię, zgarnął naszywkę wielorybników i z rozmachem przyczepił ją do ramienia. Kobieta ze zrozumieniem
pokiwała głową.
Jonasz ruszył w stronę wyjścia, ponownie zatrzymał się na schodach, wyciągnął skręta, zapalił i bez żadnego pożegnania odszedł ze
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świata Wery. Od tej chwili chłopiec będzie żył już tylko w jej wyobraźni.
A ona nazwie go „Deszczowym żołnierzem”.

* * *
Każdy obraz kryje w sobie opowieść twórcy. Skąpana w pastelowym słońcu plaża Scheveningen i ostatni akt dramatu wielkiego narwala również
skrywały tajemnicę, której Wera miała nigdy nie poznać.
Podobnie było z Jonaszem: kobieta już się nie dowie, co stało się
z tym chłopcem o niebieskich oczach. Dlatego spróbuje sobie wyobrazić
jego dalszą historię, a potem ją narysuje. Będzie to opowieść osadzona w ruinach dawnego świata: wśród osmolonych drzew, pokruszonych
fundamentów domów i zarośniętych chwastami dróg, którymi można
przejść dziesiątki kilometrów i nie spotkać żywego człowieka. Na początku czekał ją jednak wybór koloru nieba.
Zdecydowała się na szare z odrobiną białych smug zwiastujących
nadejście ciepłych dni bez deszczu…
Nie!
Wera ze złością pokręciła głową. Przecież młody wielorybnik unikał słońca. Dla niego jedyną nadzieją było burzowe niebo. Tylko w takie
dni wieloryby spały w głębinach.
Niech więc spadnie deszcz, a firmament zasnują ciemne chmury.
Wystarczy kilka pociągnięć szarą farbą. Patrzący w górę Jonasz będzie
miał radosną twarz.
To idealny dzień – w tej opowieści Wera znała jego myśli – żeby
zapolować na wielkiego narwala.
Deszcz już przemoczył ubranie młodego wielorybnika, zgasił żar
trzymanego w palcach skręta, zmył z twarzy resztki starej farby.
Opowieść nabierała kształtów.
W wyobraźni kobiety chłopak żegnał się z ich małym światem. Ze
szczytu wzniesienia spoglądał na ten odgryziony przez wojnę kawałek
ziemi niczyjej, gdzie w starej ziemiance dwoje ludzi zapragnęło na nowo
ułożyć sobie życie. Jonasz wszedł w to życie z butami, zasiał niepewność,
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ale teraz zamierzał przywrócić dawny porządek. Tego Wera była zupełnie
pewna: pójdzie walczyć z bestią. W jej wyobraźni nie miał żadnych wątpliwości: z dawnego dezertera przemienił się w prawdziwego żołnierza
zwiadu elektronicznego.
Jonasz, patrząc na spoczywającą we śnie ziemiankę, z pewnością
zaczął rozumieć, że tak wygląda świat, który wstrzymał oddech: pogodzony z przeznaczeniem, nie spinał się już do ostatniego skoku, tylko
cierpliwie czekał na finalny akt dramatu.
Dlatego chłopiec zapragnął dać Werze i Szymonowi kolejny haust
powietrza, niosący nadzieję na przetrwanie.

* * *
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Przed południem dotarł do granicy lasu, gdzie pod jednym z przegniłych
drzew zatrzymał się na odpoczynek. Zaznaczył na mapie swoją aktualną
pozycję i zauważył, że błotnista łąka została już daleko z tyłu. Będzie
musiał się śpieszyć, żeby przed ustaniem deszczu zdążyć na spotkanie
z wrogiem.
Po zachodzie słońca dotarł do niewielkiej polany otoczonej zdziczałymi krzewami, gdzie ustawił lichy szałas z gałęzi. Aż do świtu śnił
o burzowym morzu, a gdy otworzył oczy, niebo ponad nim było zupełnie
błękitne i pozbawione chmur. Zapowiadał się ciepły, słoneczny dzień.

* * *
O świcie znów był w drodze: z ponurą twarzą i błędnym spojrzeniem
przemierzał równinę jak człowiek ścigany przez duchy. Wciąż spoglądał
na bezchmurne niebo. Przed południem dotarł do miejsca, gdzie między
wrakami samochodów leżały napuchnięte ciała wielorybników. Mapa nie
kłamała: do celu zostały najwyżej dwa kilometry. Jonasz, z twarzą zasłoniętą mankietem, przeszedł między trupami.
Ponad nim rozpościerała się przepastna pustka szarego nieba:
nieprzyjazna, pozbawiona światła, straszna. Z oddali nadpłynął cień
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wielkiego wieloryba. Jonasz obserwował go przez szkła lornetki. Potężny
narwal przewalił się przez lewy bok, opadł na wysokość kilkunastu metrów i przyśpieszył; chłopiec poczuł na skórze wibracje napędu odrzutowego.
Jonasz, pozbawiony radaru, wyrzutni rakiet i samochodu, był jak
drapieżnik, któremu wybito kły. Nie mógł polować. Niczym pokonany
żołnierz patrzący na przemarsz obcych wojsk przez lornetkę obserwował
majestatyczny ruch narwala. Szum napędu stał się ogłuszający. Dziesięć
ton korpusu z włókien szklanych, wypełnionego elektroniką, amunicją
i bombami, przepłynęło ponad głową bezsilnego żołnierza.
Wera miała pewność, że chłopiec wyruszy wielorybim śladem
do gniazda wroga. Potrafił przecież strącać z nieba olbrzymie narwale,
płaskonose walenie i inne potwory, których nazw nigdy nie poznała. Nie
potrzebował lin, sieci i harpunów. Poprowadzi go biała smuga kondensacyjna na błękitnym niebie. Każdy krok przybliży go do leża bestii.
Na oczach Jonasza zmieniał się otaczający świat: ziemia była tu
doszczętnie wypalona, a smętne kikuty drzew przypominały wysuszone
kości.
Białe płótno Wery pokryła węglowa ciemność.
Mapa podpowiadała, że Jonasz zbliżał się już do dawnej bazy
wojskowej. Chłopiec nie mógł zebrać myśli. Wera narysowała przed nim
porwaną siatkę otaczającą niskie budynki zniszczone eksplozją. Za nimi
rząd dobrze znanych kontenerów z systemami kontroli dronów. I długi
pas startowy.
Nagle z nieba spłynęła pieśń wieloryba. Jonasz nie zdążył uciec;
ziemia wokół niego zagotowała się od pocisków. Zniknął w pyle wznieconym przez rykoszety.
W ziemiance Wera zawyła z bólu. Wyobraźnia podpowiadała jej
obrazy, których nie chciała oglądać. Pragnęła, by Jonasz dobrze jej się
śnił.
Trzeba szybko zetrzeć plamy czerwonej farby, zanim wycieknie
z niego resztka życia.
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Postanowiła, że młody wielorybnik nie będzie czuł żadnego bólu.
W swoim plecaku miał przecież iniektor ze środkami przeciwbólowymi
i opaski do tamowania krwawienia. Wystarczyło, że chłopiec ich użył,
a przyjemne ciepło rozlało się po jego ciele i dodało sił. Szum wielorybich
płetw znowu stał się wyraźny.
Wielki narwal przemknął tuż nad ziemią, niemal dotykając traw,
zawył pełną mocą silników i z wysiłkiem uniósł się do chmur. Jonasz odprowadził go wzrokiem. Czuł bezsilność człowieka stojącego w obliczu
bezmyślnej bestii.
Niebo Wery zupełnie ściemniało.
Jonasz długo zbierał siły, żeby wstać. W końcu ruszył pod wiatr.
Odrzucił karabin, bo nie miał siły dalej go nieść. Plecak też został z tyłu,
podobnie jak utrudniający ruchy płaszcz i torba z maską przeciwgazową. Na
płótnie Wery ślad młodego wielorybnika znaczyły kropelki czerwonej farby.
Chłopiec był już na skraju pasa startowego, gdy znów padł na
niego cień wielkiego narwala. Jonasz rzucił się na ziemię, znieruchomiał z palcami wczepionymi w trawę. Bał się unieść głowę. Drapieżnik
zszedł do lądowania. Zgrabnie przysiadł na pasie startowym i tocząc się
na kołach wysuniętego podwozia, minął Jonasza. Wielorybnik z bliska
dostrzegł na potężnym cielsku ślady dawnych polowań: pysk okopcony
wybuchami, spękane podbrzusze, skórę pociętą odłamkami. Wera tylko
pokiwała głową. Długa wojna pokaleczyła wszystkich: ludzi i bestie.
Jonasz patrzył bezsilnym wzrokiem, jak otwierają się automatyczne wrota hangaru. Dostrzegł ruch w przepastnym wnętrzu: wokół
wieloryba uwijały się ramiona automatów. Tankowały paliwo, montowały
rakiety i miny, podawały pasy z amunicją. Po kilku minutach syty narwal
opuścił hangar, ponownie przetoczył się pasem startowym i z głośnym
wyciem oderwał od ziemi.
Wróg objął niepodzielnie panowanie nad pustym niebem.
Zrezygnowany Jonasz wyciągnął pistolet z kabury na piersi
i wolno ruszył w stronę kontenerów. Nad ostatnim poruszała się niestrudzona antena. Drzwi wejściowe były uchylone. Z wysiłkiem wspiął
się po stalowych schodkach. W środku panowała cisza zakłócana jedynie
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monotonnym szumem komputerów. Przed panelem z ekranami dostrzegł człowieka siedzącego na fotelu. Młody wielorybnik wymierzył
lufę pistoletu w głowę obcego mężczyzny. Potem opuścił broń.
Operator drona był martwy od lat.
Przy podstawie obrotowego fotela, tuż pod bezwładnie opuszczoną ręką trupa, leżał pistolet. Mężczyzna miał przestrzeloną głowę.
Wyschnięte ciało pokrywała warstwa kurzu. Chłopiec z obrzydzeniem
zepchnął je z fotela.
Jonasz pochylił się nad panelem sterowania, przebiegł palcami
po klawiaturze, sprawdził odczyty na ekranach komputerów. Zrobił to
z lekkością żołnierza zwiadu elektronicznego i doświadczonego wielorybnika. A potem z westchnieniem opadł na pusty fotel.
Operator drona przed samobójczą śmiercią ustawił jedno polecenie: zabić wszystkich! Bez rozróżnienia: swój czy obcy. Po prostu: zabić!
Dlatego wielki narwal godził swoją pieśnią wszystkich ludzi.
Jonasz rozejrzał się bezradnie. Postanowił, że spróbuje przejąć
kontrolę nad bestią. Powstrzyma to szaleństwo. Będzie patrzył z wysokości chmur na wędrówkę Szymona i Wery. Będzie się nimi opiekował,
aż dotrą do najbliższych ludzkich siedzib. A na koniec pozwoli, by wielki
narwal spadł z nieba.
Tak właśnie będzie.

* * *
O świcie Wera po raz ostatni rozglądała się po ziemiance, która przez
kilka miesięcy była dla niej namiastką dawnego świata. Wróciła spojrzeniem do rysunku na glinianej podłodze. W myślach już nadała mu tytuł:
„Deszczowy żołnierz”. Szymon z ciężkim plecakiem na ramionach czekał
przy otwartym włazie. Z niepokojem spoglądał na jasne niebo.
– Myślisz, że mu się udało?
Wera nie odpowiedziała. Mężczyzna z ociąganiem postawił stopę
na pierwszym schodku. Przez ramię spojrzał na kobietę, z którą pragnął
być do końca swych dni, chociaż w innych czasach i w innym świecie
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nigdy by się z nią nie związał. Teraz opieka nad Werą była dla niego sensem dalszego życia. Zapragnął dotknąć jej chłodnych dłoni.
– Musimy już iść… – wyszeptał. Podszedł i odgarnął włosy z twarzy Wery. – Kocham cię.
Kobieta z opuszczoną głową patrzyła na rysunek, który był inny
od tych wcześniejszych: ponad niedbałą kreską horyzontu widać na nim
było obdarte ze skóry truchło wielkiego narwala. Łukowate kości przypominały Szymonowi wręgi rozbitego żaglowca. Na wygładzonym dłońmi
Wery kawałku gliny znalazło się też miejsce dla Jonasza. Stał w oddali,
niewyraźny, ledwie zaznaczony prostymi kreskami, przypominał pradawnego wojownika ze ścian zapomnianych jaskiń. To ostatni wielorybi ślad,
który Wera pozostawi w tym miejscu. W kolejnych latach te prymitywne
rysunki będą wzbudzać zdziwienie ludzi, którzy przyjdą tu jako następni. Wydrapane w glinie, ziemi, na uklepanym piasku; wyryte w drewnie;
narysowane węglem na kawałku ściany. Oglądane przy świetle lampek
naftowych będą tylko niezrozumiałym świadectwem przeszłości.
Szymon wziął Werę za rękę.
– Musimy już iść – powtórzył.
Kobieta kiwnęła głową w milczeniu. Przy wyjściu Szymona znów
dopadły wątpliwości.
– A jeżeli on wciąż tam jest? Trzeba to sprawdzić. Wyjdę i rozejrzę
się trochę…
Wera nabrała powietrza w płuca i odezwała się po raz pierwszy
tego dnia:
– Nie! – powiedziała zdecydowanym głosem. – Opowieść o wielkim narwalu jest już skończona. Odtąd niebo będzie zawsze niebieskie.
Sprawił to młody wielorybnik.
– Skąd możesz wiedzieć, dokąd poszedł Jonasz?
– Wiem. Poszedł walczyć z bestią i zwyciężył! Poświęcił dla nas
swoje życie. Jego historia również jest skończona – stwierdziła stanowczo i pociągnęła Szymona ku wyjściu.
Mężczyzna z całej siły ścisnął dłoń kobiety, którą kochał ponad
życie. Zniknęli w bielejącym słońcu.
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RDZA
Justyna Macina

W nocy wszystkie drzewa w mieście pokryła rdza.
Nikt nie wiedział, o której godzinie. Dziennikarze szukali świadków, ale w nocy nikt nie zwracał uwagi na drzewa. Każdy zajmował się
sobą. Jeden z reporterów znalazł bezdomnego ręczącego, że anomalia
powstała między drugą trzydzieści dwa a drugą trzydzieści trzy, ale nie
dało się ustalić, czy przesłuchiwany nie był wtedy pijany. Ślad się urwał.
Między drugą trzydzieści dwa a drugą trzydzieści trzy leżałem we
własnym łóżku. Chyba coś mnie przebudziło, skrzypienie podłogi albo
inny nocny dźwięk. Trzask znikąd donikąd. Ale prócz tego nic się nie
stało. Drzewa nagle powlekły się rdzą, a noc trwała dalej. Miasto spało
dalej. Ja spałem dalej. I śniłem gęste, pogmatwane sny, z których nic już
nie pamiętam.
Rano wstałem. Zrobiłem kawę. Z kubkiem, w płaszczu, wyszedłem na balkon. Zapaliłem papierosa. Pierwszy dymek, smak popiołu
i dopaminy. Niebo. Zamknąłem oczy. Pociągnąłem jeszcze raz, jeszcze
i jeszcze. Zgasiłem peta w popielniczce. Koniec ekstazy. Dopiłem kawę.
Spojrzałem na osiedle, ścieżki, ławki, trawniki. Na drzewa.
Jakby ktoś spryskał je farbą. Nierównomierne rdzawe plamy na
korze. Na początku myślałem, że to żart. Jakiś wariat kupił hektolitry
rudawej farby i pokrył nią okoliczne drzewa. Nigdy dotąd nic takiego się
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nie zdarzyło, ale cóż… Ludzie robią czasem dziwne rzeczy. Wzruszyłem
ramionami, wszedłem do mieszkania i zabrałem się do pracy.
Tramwaj. Ciała, ścisk, szepty. Wszędzie szepty: „Widziała pani
dziś drzewa?”, „Kto ich nie widział? W radiu, w telewizji, wszędzie o tym
mówią!”, „Tak, wszędzie, wszędzie”. Podniosłem głowę. Spojrzałem na
podenerwowane starsze kobiety. Na małe, chude psy siedzące im na
kolanach. Psy oblizywały krótkie pyszczki. Miały wyłupiaste oczy. Ich
wątłe ciała drżały.
Przeniosłem wzrok na młodzież. Uczniowie, studenci, korporacyjny narybek. Wszyscy z nosami w smartfonach. Kciuki wybijały rytm na
klawiaturze. Też szeptali. Szeptali w ciszy.
Zerknąłem do swojego telefonu. Internet aż drżał od emocji.
Wszędzie posty, komentarze, teorie spiskowe. Pojawiły się pierwsze
prześmiewcze filmiki: grupy ludzi biegających po parku i malujących
farbą drzewa. Ktoś pisał, że to choroba. Nie tylko drzew. Przeniesie się
na nas wszystkich i umrzemy. Naukowcy podobno już to badali. Nie mieli
jednak jeszcze żadnych wyników.
Schowałem telefon do kieszeni i wysiadłem z tramwaju.
Przy ulicy ciąg drzew. Zimowo-martwych, chorobliwie czerwonawych. Powlekał je błyszczący w słońcu pył. Wyglądały pięknie.
Zatrzymałem się, wszyscy wokół szli dalej. Szeptali. Wciąż szeptali.
Pytali skąd, po co, dlaczego. Krążące ekipy telewizyjne zbierały materiał. Reporterzy podbiegali do ludzi i celowali mikrofonami w ich usta.
Ludzie chętnie odpowiadali, chociaż nie wiedzieli skąd, po co, dlaczego.
Mówili, żeby mówić.
Ruszyłem dalej.
W pracy – jak to w pracy – ploteczki, rachuneczki, kawusia, asapy, fakapy, wścieklutki szefuńcio. Osiem godzin cyrku. I wolność. Droga
powrotna. W tramwaju znów temat anomalii na korze drzew. Wałkowany,
mielony, rozdzierany ozorami. Założyłem słuchawki.
Wróciłem do mieszkania. Zjadłem. Chciałem pooglądać coś w sieci, ale tam tylko jeden temat. Z internetu lokalnego przeniósł się do
krajowego. Jeszcze parę godzin i będzie żył tym cały świat.
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Parę godzin więcej i świat o tym zapomni.
Wyłączyłem komputer. Sięgnąłem po książkę. Czarna okładka
pokryta złotymi pęknięciami. W środku podróż do Japonii. Naprawianie
duszy.
Czytałem, czytałem i czytałem, aż zasnąłem na kanapie.
Rano kawa, papieros, widok pordzewiałych drzew. Prysznic.
Śniadanie. Koktajl do pracy. Ubranie, torba. Buty i płaszcz. Szalik w kolorze miedzi, który dostałem od dziewczyny. Znaczy się – byłej dziewczyny.
Trochę sentymentu. Ale szalik ładny. Miała dobry gust. Szkoda pozbywać
się dobrego szalika tylko dlatego, że się rozstaliśmy.
Wyszedłem z mieszkania. Na zewnątrz to samo co wczoraj. Istniał
tylko temat drzew. Na ulicy, w tramwaju, znów na ulicy. W pracy też:
„Słyszałeś, stary, że to tylko w naszym mieście? No mówię ci! Nigdzie
indziej”. „Podobno jakiś człowiek wykopał drzewo i wywiózł je za miasto,
do lasu. W nocy. Złapali go i wlepili grzywnę. Drzewo zabrali. Teraz się
boją, że ta rdza się przeniesie”. „Ludzie to świry”.
Tak – pokiwałem głową. Świry.
I wlepiłem wzrok w komputer.
Po pracy poszedłem do piekarni. Kupiłem drożdżówkę i kiepską
kawę na wynos. Poprosiłem o potrójny kubek.
– Żeby nie wystygła – wyjaśniłem kasjerce o twarzy przeżartej
trądzikiem. Bez słowa włożyła kubek z kawą w jeszcze dwa kubeczki.
Podziękowałem i zapłaciłem. Wyszedłem. Z prowiantem wsiadłem do
tramwaju. Jechałem długo. Ludzie wchodzili, wychodzili, mamrotali,
krzyczeli, milczeli, gapiąc się w smartfon, książkę, okno, na innych ludzi.
Ciepła kawa i drożdżówka grzały moje dłonie. Byłem głodny. Chciałem
już zjeść i napić się kawy.
Wysiadłem na pętli. Z pętli piętnaście minut marszu. Kawa i drożdżówka wystygły. Dotarłem do parku. Parę osób z psami, dwóch biegaczy w jaskrawych butach i kurtkach. Poszedłem dalej. Potem parę minut
drogi przez nicość. Tylko asfalt, kilka samotnych dziur w ziemi, które za
rok staną się kolejnymi mieszkaniami ze sklejki i plastiku. Minęły mnie
cztery samochody. Zaczęło mi być zimno.
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Dotarłem do lasu. Nie, nie lasu, raczej lasku. Mały dziki kawałek
przestrzeni z wydeptanymi ścieżkami. Lubiłem to miejsce. Było ciche.
Spokojne. Tylko przemykające pomiędzy gałęziami ptaki i od czasu do
czasu spacerujący człowiek.
I drzewa, oczywiście. Wciąż pokryte rdzą. Ich kora chropowata
bardziej niż zwykle i upstrzona nieregularnymi brunatnymi plamkami.
Można by pomyśleć, że to tylko jakaś dziwaczna choroba. Ale coś w kolorze, w specyficznym ułożeniu skaz pozostawiało wrażenie, że to nie
tylko infekcja. Że tkwiło w tym coś więcej.
Zacząłem jeść drożdżówkę i pić zimną kawę. Byłem tak głodny,
że smakowały nieziemsko. Chciałem pochłonąć wszystko, do ostatniego
okruszka, do ostatniego łyczka, ale nie mogłem. Te ostatki nie należały
do mnie.
Szedłem dalej. Ptaki milczały. Wiatr czasami poruszył śpiącymi
koronami drzew; gałęzie jęczały. Nie było tu nikogo. Szukałem mojego
punktu odniesienia. Brzozy z kryzą huby na korze. Z trudem ją znalazłem. Brzoza miała teraz kolor mahoniu z delikatnym pobłyskiem czerwieni. Huba wciąż ta sama. Kremowobiała jak zawsze.
Zszedłem ze ścieżki. Przedarłem się przez chaos jeżyn. Przez rok
niemal wydeptałem tutaj własną dróżkę.
Dotarłem na miejsce. Niczym się nie wyróżniało. Trawa i zgniłe
liście zdążyły pokryć rozgrzebaną niegdyś ziemię. Żadnego znaku, że
coś tu było. Ale ja wiedziałem. Pamiętałem. Gdy kopiesz dół w jakimś
miejscu – nie możesz go nie zapamiętać.
Poszarpałem resztę drożdżówki i rzuciłem na niewidoczny grób.
Wylałem też kilka łyków kawy. Długo patrzyłem na kawałek ziemi.
Zapaliłem papierosa i dalej patrzyłem. Czekałem na ptaki, które zwykle
chętnie korzystały z darmowego posiłku, ale dziś żaden nie przyleciał.
Zgasiłem papierosa o zamarzniętą ziemię. Peta schowałem do
chusteczki.
Wróciłem do mieszkania.
Chusteczkę z petem wyrzuciłem do kosza. Zrobiłem kolację.
Usiadłem przed laptopem z miską ciepłego curry i tępo patrzyłem
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w ekran. Puściłem jakiś serial, ale nie mogłem skupić się na obrazach.
Próbowałem jeść. Też bezskutecznie. Odłożyłem więc miskę, zamknąłem
laptop i zapatrzyłem się w zimową ciszę za oknem. Zaczął padać śnieg.
Wziąłem leki uspokajające, które zostawiła była dziewczyna, i poszedłem spać.
Kolejny dzień. Tramwaj. Praca. I powrót. Poszedłem na zakupy.
W markecie ścisk. Nerwowe starsze panie przepychały się, ocierały, szeptały, bez żadnego „przepraszam”. Pachniały naftaliną. Próbowałem je
ominąć, ale było ich zbyt dużo. Co rusz wpadałem na jakąś. Patrzyła
na mnie wtedy, głodny wzrok, wściekłe słowa. Pogardliwe prychnięcie.
I powrót do rozmowy o drzewach powleczonych rdzą.
Kasa, pakowanie zakupów i „Dziękujemy, zapraszamy ponownie”, bezbarwne jak wszystko w tym kraju. Wyszedłem. Mróz. Śnieg.
Naciągnąłem szalik na nos. Para z ust. Chrzęst śniegu pod nogami. Wokół
już ciemno. Bursztynowe lampy dające nikłe światło. Kilka samochodów.
I cisza małego osiedla. Dotarłem do kępy drzew i rzeczki, przez którą
przerzucono kładkę. Zatrzymałem się na mostku, wyjrzałem za poręcz.
W potoku zwykle taplało się parę kaczek, ale tafla wody była teraz zamarznięta. Kaczki zniknęły. W dole widniał tylko lód.
A pod lodem rdza.
Patrzyłem. Oddychałem. Strzępki rzadkiej, mlecznej pary wydobywały się z moich ust. Na rzece lód, biel i wszystkie jej odcienie.
Pomiędzy nimi smuga o spiżowej barwie, jak pociągnięcie pędzla. Im
dłużej patrzyłem, tym więcej odcieni widziałem. Miedź, burgund, rubin,
wszystkie zlewające się ze sobą. Na bokach umbra palona. I cień mahoniu. Jak na obrazie.
Podniosłem wzrok na drzewa. I niebo.
Co teraz? Zadzwonić po kogoś? Policję? Dziennikarzy?
Pomyślałem o placówce badawczej. O tej porze na pewno jeszcze
ktoś tam pracował. Naukowcy byli szaleni. Ale co miałbym im powiedzieć? Że drzewa puściły rdzę do rzeki? Bez sensu. A co, jeśli to nie one?
Co jeśli w dole była jakaś stara rura, wanna, cokolwiek, co ktoś wyrzucił
lata temu? Zmarnowałbym komuś czas, a sam wyszedł na idiotę.
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Wróciłem do mieszkania.
Następnego dnia okazało się, że ktoś nie miał takich skrupułów jak
ja. Pewna starsza pani. Wracała z zakupów. Przeładowane siatki, jedna
pękła, jedzenie stoczyło się z kładki na lód. I na rdzę. Pobiegła do mieszkania. Zadzwoniła po policję, straż pożarną i dziennikarzy. O naukowcach
nie pomyślała. Może nie wierzyła w ich istnienie. Ale ci i tak w końcu przyjechali, gdy tylko służby porządkowe wycofały się z miejsca zdarzenia.
Kręcili się wokół rzeczki parę dni. Rozstawili sprzęty, samochody,
namiot z kawą. Na początku byli widowiskiem dla całego osiedla. Potem
ludzie się znudzili. Mijali naukowców bez przystawania czy rzucania ciekawskich spojrzeń. Traktowali ich jak obce, lecz niegroźne stworzenia.
Też obserwowałem pracę badaczy. Częściej wychodziłem na krótkie spacery. Patrzyłem, jak marzną. Słuchałem, jak rozmawiają w obcym
mi języku nauki. Strzępy słów. Konglomerat żargonu i angielskich wtrąceń. Chyba nawet więcej niż w korporacji.
Nie podchodziłem do nich jednak – nie wiedziałem, co powiedzieć.
Zaczęcie rozmowy od „Dzień dobry, a co państwo tu robią?” wydawało
mi się głupie i jakieś infantylne. Może mój błąd. Nie wiem. Ale zaczęli już
mnie rozpoznawać. Byłem jedynym wytrwałym, który po kilku dniach
wciąż obserwował ich pracę. Kilka osób z zespołu uśmiechało się na mój
widok. Nikt jednak nie podszedł.
Może też nie wiedzieli, jak zacząć rozmowę.
Kolejny tydzień. Kolejna podróż na prywatny cmentarz. Rozdarta
drożdżówka i rozlana kawa. Ptaki znów nie przyleciały. Kucnąłem przy
grobie i rozgarnąłem trochę śniegu.
Okruchy z zeszłego tygodnia wciąż tu leżały.
Podniosłem się, zapaliłem papierosa. Milczałem. Las też milczał.
Tylko drzewa skrzypiały.
Wróciłem do mieszkania. Poszedłem spać.
Kolejny tydzień był ciepły, słoneczny. Światło odbijało się od śniegu. Zacząłem nosić przyciemniane szkła. Wielu ludzi też tak zrobiło. Ale
tylko młodych. Starsze panie z osiedla patrzyły na mnie krzywo. Jakby
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okulary przeciwsłoneczne były tylko na lato. Jakby ostre światło nie istniało w zimie.
Naukowcy wciąż robili pomiary, zbierali próbki. Zastanawiałem
się, ile może to trwać. Czemu jeszcze tu siedzą i marzną? Czemu nie
wrócą do laboratorium? Puchowe kurty, grube rękawice, parująca kawa.
Puste spojrzenia i szare twarze. Nieliczne uśmiechy. Podkrążone oczy.
Potok niezrozumiałych słów.
Późnym poniedziałkowym popołudniem podjechała do nich ekipa
telewizyjna. Byłem wtedy na spacerze. Widziałem, jak reporterzy rozkładają sprzęt i klną na mróz. Palili papierosy i narzekali. A potem – kamera.
Piękne uśmiechy. „Jak idą badania? Co państwo odkryli?”. Rozmawiał
z nimi starszy doktor. Minę miał poważną. Mówił długo, zawile. Nie słyszałem, co dokładnie, ale obiecałem sobie, że obejrzę ten materiał w internecie. Nie oglądałem programów nadawanych przez telewizję od lat.
Ale dla drzew chciałem zrobić wyjątek.
Patrzyłem na ekipę. Obok, przy samochodzie, stali naukowcy na
przymusowej przerwie na kawę. Śmiali się cicho. Częstowali się ciastkami. Nagle odczułem głód.
Mój wzrok podchwyciła kobieta, młoda, urocza, w cienkich złotych
okularach. Uśmiechnęła się słodko. Miałem fantazję, że podchodzi do
mnie i pyta, czy nie wypiję z nimi kawy. Oczywiście nic takiego nie nastąpiło. Kobieta wróciła do swojej rozmowy. Ja wróciłem do mieszkania.
Następnego dnia obejrzałem materiał nagrania. Doktor mówił
dużo fachowych, dobrze brzmiących słów. Części nie zrozumiałem. Ale
ogólny przekaz był jasny: rdza na drzewach to tak naprawdę w głównej
mierze brąz. Poczerwieniały od domieszek i zanieczyszczeń. Tworzył
on cienkie, mikroskopijne płatki oblepiające drzewa jak łuska, które po
zdarciu odrastały po dniu czy dwóch. Jak żywy organizm.
– Ale nic żywego w tym nie ma – zapewniał doktor. – Nie jest to porost ani grzyb. Wydaje nam się, że nie jest to także efekt bytowania żadnych mikroorganizmów, patogennych czy też nie. Dotychczas nie znaleźliśmy żadnych śladów kwasów nukleinowych, których nie bylibyśmy
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w stanie dopasować do istniejących baz danych. – Odchrząknął. –
Ponadto żaden znany organizm nie tworzy takich struktur.
Jedyne, co znaleźli, to tę dziwną mozaikową strukturę z brązu, patyny i kilku pierwiastków w śladowych ilościach. W niektórych miejscach
w stopie pojawiło się więcej miedzi. Nawet do stu procent.
– Stąd prawdopodobnie kolor i wrażenie nieregularności, tak jak
w przypadku prawdziwej rdzy – wyjaśnił doktor. Umilkł na chwilę. – Z kolei w rzece – ciągnął dalej – mieszanka ta przyjmuje formę dziwnych,
niespotykanych dotąd kryształów. Nie ma jednak problemu z oczyszczeniem wody z tak zwanej rdzy. Nie występuje też w takich ilościach, by
stanowiła zagrożenie dla zdrowia. Ale prosimy zachować ostrożność i nie
spożywać wody nieoczyszczonej przez miejskie wodociągi. Wskazane
jest również niedotykanie drzew. Dalsze badania są w toku.
Wyłączyłem laptopa. Zapatrzyłem się w okno. Na zewnątrz ludzie
z psami. Małymi, dużymi, puchatymi. Szczęśliwymi, że mogą rozprostować łapy.
Ktoś szedł z białym owczarkiem szwajcarskim. Pies jak wilk. Długie
futro, dumny krok, czarny nos. Piękny. Zagryzłem wargi. Miałem takiego.
Nazywał się Odyn. Moja była dziewczyna go nie cierpiała. Mówiła, że
kocham go bardziej niż ją.
Może miała rację.
Wstałem. Podszedłem do lodówki. Wyciągnąłem ciemne piwo rzemieślnicze, otworzyłem, wypiłem łyk, dwa, ćwierć butelki. Odstawiłem
ją na blat. Z lodówki wyciągnąłem warzywa oraz mięso i zacząłem robić
obiad. Umyłem bakłażany oraz cukinie, ale zaczęła mi doskwierać cisza.
Wróciłem po laptopa. Puściłem muzykę. Ciężkie basy, krzyki. Tekst, który ginął pośród hałasu. Napiłem się jeszcze piwa. Pokroiłem warzywa.
Otworzyłem drugą butelkę. Pokroiłem różowe mięso kurczaka i zacząłem
je smażyć na cebuli, czosnku, imbirze. Patrzyłem, jak zaczyna blednąć,
kurczyć się, zanikać. Wypiłem znów trochę piwa. Podkręciłem muzykę.
Zamknąłem oczy.
Dokończyłem obiad i drugą butelkę. Wykąpałem się. Poszedłem
spać.
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Nastał kolejny dzień.
Dziś wypadała podróż na cmentarz. Musiałem wstać do pracy, ale
nie miałem w sobie siły. Zadzwoniłem po urlop. Leżałem. Patrzyłem na
sufit. I na drobinki kurzu unoszące się w promieniach słońca. Przytłaczały
mnie myśli.
W końcu zmusiłem się do podźwignięcia z łóżka. Wypiłem kawę.
Zjadłem śniadanie, na papierosa nie miałem ochoty.
Wyszedłem. Naukowcy wciąż na swoim posterunku. Ale było ich
jakby mniej.
Wstąpiłem do kawiarni. Drożdżówka i kawa. Potem tramwaj. Długa
jazda. Oglądałem miasto. Rdzawe drzewa i szarych ludzi. Smutne twarze.
Wściekłe twarze. Nieszczęśliwe. Stres, praca, brak czasu. Za mało samotności, za dużo samotności. Oparłem policzek o szybę. Była przyjemnie
zimna.
Wysiadłem z tramwaju. Śnieg w większości stopniał. Zostało tylko
błoto. Cmokało pod stopami.
Ruszyłem przez cudownie cichy park.
I znów ulicą. W połowie drogi do lasku minął mnie brudny, biały
samochód. Skądś znajomy. Albo mi się wydawało, albo w środku siedziała
kobieta w złotych okularach. Uśmiechnęła się do mnie. Chyba.
Ruszyłem dalej. Las. Znów błoto. I cisza. Zacząłem pić kawę
i szukać huby na brzozie. Huba niezmiennie biała, brzoza niezmiennie
czerwono-brunatna. Podszedłem do drzewa. Zdjąłem rękawiczkę i położyłem na korze nagą dłoń. Poczułem szczypiący, wysysający ciepło
chłód. Zupełnie jak metal.
A potem – uderzenie gorąca. Jakby coś pod powierzchnią drgnęło.
I potem – znów zimno. Stagnacja.
Odkleiłem dłoń od kory. Spojrzałem na brzozę. Zwykła brzoza.
Tylko pokryta warstwą brązu.
Ruszyłem na grób. Odprawiłem swój prywatny rytuał. Kawałki
drożdżówek z poprzednich tygodni wciąż tu były. Żaden ptak nie przyleciał, odkąd pojawiła się rdza.
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Odszedłem od grobu. Zapaliłem papierosa. Nie chciałem od razu
wracać do mieszkania. Postanowiłem pospacerować po lesie. Wokół brąz
błota i chłodne złoto zimowego słońca. Liście szurały pod stopami. Błoto
mlaskało. Byłem jedynym źródłem dźwięku. Ptaki stąd odleciały.
I nagle – ludzka mowa. Gdzieś w oddali. Zatrzymałem się, zacząłem nasłuchiwać. Brzmiała prawie jak polski, ale nie do końca. Czasami
traciła śpiewność i rytm. Słyszałem w niej angielskie wtrącenia. I twarde,
niezrozumiałe słowa.
Poszedłem w stronę głosu. Dołączyły też inne, usłyszałem urwany
śmiech. Zobaczyłem ich za drzewami – puchowe kurty, jaskrawe czapki
i szaliki. Skądś znajome. Jedna głowa odsłonięta. Chaos brązowych loczków złapany w schludny koczek. Na nosie okulary. Duże i złote.
Szli gdzieś w głąb lasku. Zacząłem iść za nimi. Spieszyli się.
Kobieta w złotych okularach prowadziła. Mówiła dużo, szybko, z ekscytacją. Żywo gestykulowała.
Dotarli do rzeczki i kładki. Kładka drewniana, lekko łukowata, z poręczami. Nie przeszli po niej. Ruszyli wzdłuż rzeczki, na przełaj. Przedarli
się przez nagie krzaki i zniknęli.
Stanąłem na kładce. Nie wiedziałem, co robić. Gdybym poszedł
za nimi – byłoby to podejrzane. Zapaliłem więc papierosa. Czekałem.
Myślałem. Patrzyłem na zimne szaroniebieskie niebo i korony drzew.
Trzask gałęzi. Rozmowy. Spuściłem wzrok. Naukowcy wracali.
Kobieta w okularach mówiła coś z przejęciem. Urwała, gdy mnie zobaczyła. Zatrzymała się nagle.
Wyciągnąłem paczkę papierosów w jej stronę.
– Pali pani?
– Nie. To niezdrowe. – Zmarszczyła nosek. – Widział pan rdzę na
rzece?
– Tutaj? Nie. Ale nie chodzę tędy często.
– Ale gdzieś ją pan widział?
– Tak. Na osiedlu, na którym ją badacie. – Schowałem papierosy
do kieszeni. – Skąd pomysł, że może być tu?
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Padło dużo skomplikowanych słów, z których zrozumiałem jedynie „analiza” i „trochę zdrowego rozsądku”. Pokiwałem głową, jakby
wszystko to było dla mnie oczywiste.
– W takim razie powodzenia w poszukiwaniach.
– Dziękuję.
Ruszyli w dół rzeczki. Ja dalej bezcelowo kręciłem się po lasku.
Godzinę później zmarznięty i głodny postanowiłem wrócić do
mieszkania. Wracałem wzdłuż rzeczki – miałem nadzieję, że znów ją
spotkam. Nie na próżno. Grupa badawcza robiła zdjęcia i rozmawiała
żywo. Właścicielka złotych okularów pomachała mi i posłała uśmiech.
Odmachałem ucieszony.
– Znaleźliśmy łącznik.
– Łącznik? – odparłem, podchodząc bliżej.
– Łącznik pomiędzy rdzą w rzece a tą na drzewach.
– Ach. Gratuluję. I co teraz?
Kobieta w okularach przechyliła lekko głowę.
– Teraz dalsze badania.
Porozmawialiśmy chwilę. Pytałem ją, czym dokładnie się zajmuje
(robiła doktorat z chemii materiałów), ona mnie (chyba była rozczarowana, że pracuję w korporacji; a może to tylko wrażenie). Nie przedstawiliśmy się sobie. Nie wiem czemu.
Ktoś z grupy badawczej ją zawołał. Przeprosiła mnie. Pożegnałem
się; powiedziałem, że muszę już iść. Poprosiła, bym zaglądał od czasu do czasu. Dostanę informację o badaniach z pierwszej ręki. Puściła
oczko i się uśmiechnęła. W kącikach jej oczu pojawiły się piękne drobne
zmarszczki.
Wróciłem do mieszkania.
Dzień zakończyłem nijako. Ćwiczyłem i czytałem książkę.
Próbowałem się dodzwonić do starego przyjaciela, ale nie odebrał ani
nie oddzwonił. Po północy wysłał tylko krótką wiadomość: „Nie mogłem.
Przepraszam”.

* * *
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Obudziłem się w środku nocy.
Chyba śniła mi się rdza. Nie byłem pewien.
Od czasu kopania grobu nie pamiętałem żadnego ze swoich snów.
Mieszkanie milczało. Wstałem. Zrobiłem sobie herbatę. Na zegarze w kuchni druga trzydzieści cztery. Jarzące się w ciemności czerwone
cyfry. Jak oczy łypiące na mnie z pustki nocy.
Wypiłem herbatę. Wziąłem tabletki uspokajające. Położyłem
się, pełen nadziei, że zasnę. Ale tylko przewracałem się z boku na bok.
Godzinę, dwie, trzy. W końcu odpłynąłem. I zaraz budzik. Nieprzytomny
zwlokłem się z łóżka. Kawa, papieros, śniadanie jak papier. Nawet nie
wiem, kiedy zjadłem.
Pojechałem do pracy.
W pracy: „Co tam, jak tam, czemu cię nie było wczoraj, wyglądasz kiepsko, niewyspany? Aleś zachorował, he, he, he”. Rechot, chichot.
Miałem ochotę rzucić to w cholerę. Nie pierwszy raz.
Po pracy pojechałem na cmentarz. To nie był ten dzień, ale nieważne. Potrzebowałem wyciszenia. Refleksji nad grobem.
W tramwaju młodzież klik-klak na telefonach, bla-bla na ustach.
Rozmawiała o bzdurach. Jak zresztą każdy. Ja nie byłem lepszy. W pracy gadałem z kolegami o serialach i pogodzie. Też głupoty. Wszystko
głupoty.
Zacząłem słuchać, o czym mówią. Nie o drzewach. Przełączyłem
uwagę na rozmowę dwóch studentek. Wciąż nic. Starsze panie? Też nie.
Trzech metalowców – dalej nic. Temat przypadłości drzew się skończył.
Rdza przeszła do porządku dziennego.
Wysiadłem na pętli. Dziś było chłodniej, wiał wiatr.
W lasku cisza. Tylko z oddali ludzkie głosy. Mowa nauki. Chciałem
zajrzeć nad rzeczkę, zobaczyć kobietę w złotych okularach – a z drugiej
strony miałem dość ludzi. Poszedłem więc nad grób.
Głosy były bliżej. Coraz bliżej. Gdy odnalazłem hubę, już wiedziałem. Stali tam. Nad miejscem spoczynku mojego psa.
Zatrzymałem się, zapaliłem papierosa.
Co teraz?
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Jeślibym tam poszedł, domyśliliby się, że to ja. A może wcale nie
znaleźli mogiły? Nie, głupia nadzieja; głosy dochodziły właśnie stamtąd.
Więc co? Zostawić to tak? Może nie odkryją, że to ja. Bo jak? To
było rok temu. Zresztą chyba nie będą szukać zbyt intensywnie. Nie za
popełnione wykroczenie. Bo zakopanie zwierzęcych szczątek jest tylko
wykroczeniem. Grzywna i tyle. Żadnego więzienia.
A skoro mogłem dostać najwyżej grzywnę – czy nie lepiej było
podejść tam i zobaczyć?
Zgasiłem papierosa. Peta zawinąłem w chusteczkę i schowałem do
kieszeni. Poszedłem. Kłujące pędy jeżyn, błoto, stare, suche źdźbła traw.
I oni. Dwójka mężczyzn, jedna kobieta w złotych okularach. Odwrócili się,
wlepili we mnie wzrok, jakby gniewny, drapieżny, głodny wyjaśnień. Już
chciałem uciec, ale spojrzenie kobiety w złotych okularach złagodniało.
– Znaleźliśmy źródło. Prawdziwe źródło – oznajmiła. – Jest pod
ziemią. W tym miejscu. – Ręką wskazała na grób. – Jak nas znalazłeś?
Słyszałeś nas? W tej gęstwinie to nieła…
– Nie – przerwałem jej. – Znam to miejsce. Przychodzę tu co tydzień.
Zmarszczyła brwi. Na jej twarzy pojawił się wyraz niezrozumienia:
„Jak to, co, dlaczego?”.
Podszedłem do grobu, pochyliłem się nad nim. Rozgarnąłem liście i okruchy drożdżówki z wczoraj. Te starsze wciąż tu były. Maleńkie,
twarde, zbrązowiałe. Niespleśniałe. Pokryte rdzą.
– To grób – powiedziałem, nie patrząc na nich.
– Grób – powtórzyła. – Czyj?
– Mojego psa. Umarł rok temu. Nie chciałem go skremować. To
głupie, ale wiem, że tego by nie chciał. Pewnie chciałby zostać pochowany w lesie. W tym lesie. Kochał ten las.
Głos mi drżał.
Umilkłem.
Co za głupstwo. Minął rok i wciąż.
Zamknąłem oczy.
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Za mną szepty. Lekki krok kobiety w złotych okularach. Położyła
mi dłoń na ramieniu.
– Przykro mi.
Wzruszyłem ramionami.
– Jutro przyniesiemy łopaty. Jeśli to prawda, musimy odkopać
szczątki.
Wstałem. Nie patrzyłem na nią. Obserwowałem kołyszące się na
wietrze gałęzie.
– Jeśli mogę jakoś pomóc… – dodała.
– Nie zaczynajcie beze mnie. O której tu przyjedziecie?
– Koło dziesiątej.
Dziesiąta. Niedobrze. Musiałem być wtedy w pracy. Już wziąłem
jeden urlop na telefon w tym tygodniu. Drugi byłby przesadą.
– Będę dopiero o czternastej. Muszę iść do pracy. Ale wyjdę wcześniej i odbiorę nadgodziny.
– Dobrze.
– Przynieście łopatę też dla mnie.
Odwróciłem się. Poszedłem ścieżką przez jeżyny.
Dalsza część dnia jakby nie istniała. Tak jak poranek dnia następnego. Wrócić – spać – wstać – pracować. Wyjść. Powietrze smakowało
wiosną. Wolnością. Wiał wiatr.
Kupiłem drożdżówkę i kawę. Pojechałem na pętlę. Nie byłem
w stanie słuchać dziś ludzi. Jechałem w słuchawkach. Żeby tylko zagłuszyć otoczenie, nawet płaską, pozbawioną wyrazu muzyką.
Wysiadłem, poszedłem. Las, cisza, rdza. Szmer strumyka, dotyk
jeżyn. Oni już tam byli: trójka ludzi, cztery łopaty. Kobieta w złotych okularach wyciągnęła narzędzie w moją stronę.
Bez słowa podszedłem na skraj grobu. Wbiłem łopatę w ziemię. Nie
zjadłem drożdżówki, nie wypiłem też kawy. Wszystko oddałem Odynowi.
Zaczęliśmy kopać.
Machaliśmy łopatami na zmianę. Mogiła nie była duża; więcej niż dwójka ludzi na raz nie zdołałaby jej odgrzebywać. Naukowcy
mieli ze sobą wodę i jedzenie. Ja oprócz darów dla Odyna nie wziąłem
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nic. W przerwach jedli i pili, poczęstowali mnie. Posilałem się z kobietą w złotych okularach, patrząc, jak pozostała dwójka macha łopatami.
Milczeliśmy.
I nagle – zgrzyt. Metal o metal. Naukowcy porzucili duże narzędzia i zaczęli odgarniać ziemię małymi łopatkami. Podeszliśmy do grobu.
Po chwili przerzucili się na pędzelki. Spod ich szybko poruszających się
dłoni zaczął wyłaniać się kształt. Lśnił w glebie. Wyglądał jak złoto. Kości
jak ze złota.
Ale były z czego innego. Kobieta w okularach powiedziała mi to od
razu; wystarczył rzut jej wprawnego oka. Szkielet był z brązu. Wytartego,
wyszlifowanego brązu. Jak to możliwe, skoro kości leżały tu przez rok
– nie miała pojęcia. I jakim sposobem brąz pokrył kości? Tak samo nikt
nie miał pojęcia.
Dwójka w dole odkryła prawie cały szkielet. Nasza dwójka z góry
patrzyła, jak się odsłania. Kręgosłup, zapadnięte żebra, łapy, nagi pysk.
Wyczyszczone z mięsa i wnętrzności ciało Odyna.
Od kości ciągnął się rdzawy ślad. Plątanina cienkich kresek niknących w glebie. Wyglądały jak korzenie. Naukowcy szeptali, czy przypadkiem nie to zainfekowało drzewa. Ale mnie przyczyna nie obchodziła.
Patrzyłem na Odyna – na złote kości Odyna – i czułem, jak coś pęka
w moim sercu.
Ześlizgnąłem się do grobu. Mężczyźni w dole chcieli zaprotestować, ale kobieta powiedziała:
– Pozwólcie mu.
Zbliżyłem się do głowy psa. Pogłaskałem czaszkę. Była zimna
i gładka. Nawet przyjemna w dotyku.
Trójka za mną wstrzymała oddech. Ale nic się nie stało. Kości dalej
były na swoim miejscu, złotawe, zimne, milczące. Drzewa wciąż pokrywała rdza. A las milczał.
Wydostałem się z grobu. Wytarłem ręce. Nie patrzyłem na naukowców.
– I co teraz? – Któryś z mężczyzn przerwał ciszę.
– Zaczniemy badania – powiedziała kobieta w złotych okularach.
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– Badania nad kośćmi z brązu?
– A widzisz inne wyjście?
Nie widzieli.
Jeden z nich, naukowiec o okazałych i mięsistych nosie i wargach,
ześlizgnął się do dołu. W nitrylowych rękawiczkach złapał jedną z kości.
I krzyknął. Strzepnął palcami. Zrzucił rękawiczkę i cofnął się pod ścianę
grobu. Spojrzał na dłoń. Odetchnął. Wyglądała na zdrową.
Wyszedł z grobu. Powiedział, że ledwie dotknął kości, rękawiczkę
zaczął pokrywać brązowy nalot. Naradzali się dłuższą chwilę. „To może
szczypcami?”. Spróbowali. Również pożarła je rdza. „A może to musi być
coś organicznego?”. W końcu udało mi się dotknąć kości bez żadnych
konsekwencji. Spróbowali świeżo ułamaną gałązką, skórzaną rękawiczką,
w akcie rozpaczy nawet rzucili na kości wykopaną dżdżownicę. Wszystko
pokryło się drobnymi plamkami rdzy. Otępiała z zimna dżdżownica wiła
się przez chwilę i zamarła. Wyciągnęli ją. Schowali do plastikowego worka, do którego nasypali też ziemi. „Może dżdżownica nie umarła. Może
jest tylko w hibernacji”.
Naukowcy spojrzeli na mnie. Nikt nic nie powiedział, ale wszyscy wiedzieliśmy, że to muszę być ja. Oni czekali. Ja milczałem. W końcu powiedziałem, że mogę je zabrać, ale nie zgodzę się na transport
kości Odyna w plastikowym worku. Może być w drewnianym pudełku.
Oczywiście nikt nie miał przy sobie drewnianego pudełka. Robiło się też
późno.
Odłożyliśmy to na następny dzień.
Nazajutrz była sobota, ale naukowcy chyba nigdy nie przestają
pracować. Cała trójka stawiła się nad mogiłą Odyna. Mieli szkatułkę, starą, poczerniałą, zdobioną w wyblakłe fiołki. Lata temu kobieta w złotych
okularach kupiła ją w sklepie ze starociami.
Zszedłem do grobu. Podali mi pudełko. Położyłem je na ziemi. Nie
zacząłem jednak chować do niego szczątków. Nie od razu. Chciałem raz
jeszcze pożegnać się z przyjacielem. Pogłaskać go po złotej czaszce, dotknąć łapy. Przez chwilę wydawało mi się, że wstanie, obrośnie w mięso
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i futro, zacznie szczekać, machać ogonem, skakać i lizać mnie po twarzy.
Ale kości dalej były złote, nieme, nieruchome.
Schowałem je do pudła. Natychmiast zaczęło pokrywać się rdzą.
Poszliśmy do samochodu naukowców. Tego białego i brudnego.
Posadzili mnie obok kierowcy. Nie patrzyłem na drogę. Patrzyłem tylko
na pudło. Głaskałem jego pokrywę. Wydawało mi się, że wyblakłe fiołki
przybrały kolor herbaty. Ale może to tylko złudzenie.
Dotarliśmy na uniwersytet. Naukowcy wprowadzili mnie do środka bocznym wejściem, otwieranym magnetyczną kartą. W środku cisza.
Spodziewałem się nowoczesnej placówki, ale wyglądało to trochę jak
szpital. Było tylko więcej roślin.
Przeszliśmy przez kolejne drzwi na kartę. A potem przez labirynt
korytarzy. Zgubiłem się po pierwszym zakręcie. Na wszystkich drzwiach
nakazy, zakazy. Fartuchy, rękawiczki, okulary, „Silne pole magnetyczne”, „Zakaz wstępu osobom z rozrusznikiem serca”. Szliśmy dalej i dalej,
a wszystko wyglądało tak samo.
Weszliśmy do jakiegoś laboratorium zawalonego butelkami, próbkami, karteczkami. Wszędzie pełno notatek „Wyślij komuś coś tam” lub
„Zrób bufor jakiś tam”. Były też zabawne obrazki z internetu. Jakby naukowcy to też byli ludzie.
A oprócz tego – sprzęty. Mistyczne, milczące. Czekające na pomiary.
Kazali mi położyć pudło na blacie. Otworzyłem je. W środku drewno całe w rdzy. Złoto i czarne oczodoły patrzące na mnie bez wyrazu.
Przepraszam, Odynie. Ale jakie mam wyjście?
Kazali mi wyjąć najmniejszą kość paliczka, umyć, wysuszyć, położyć na stoliku i dać pod mikroskop elektronowy. Stolik od razu pokrył
się rdzą. Powiedzieli, że to nie szkodzi, bo strumień elektronów i tak
biegnie od góry. Potem zaczęli mi coś tłumaczyć, ale niewiele z tego
zrozumiałem. Uruchomili komputer, dali mi krzesło i kazali patrzeć na
ekran. Puścili pomiar. Na ekranie pojawiał się obraz. Stopniowo, pasek
po pasku. Czekaliśmy.
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Kobieta w złotych okularach przysiadła na blacie przy monitorze
i zaczęła tłumaczyć dane pojawiające się przed moimi oczami.
– Na przekroju widać charakterystyczny układ osteonów. – Palcem
wskazała, co miała na myśli. – Nie do pomylenia z niczym innym. To na
pewno kość. Ale poczekajmy na analizę materiału. Zaraz wszystkiego
się dowiemy.
Poczekaliśmy.
– To czysty brąz – oznajmiła w końcu. Koledzy jej przytaknęli.
Znów cisza. Znów nieme „I co teraz?”.
Nie wiedzieliśmy.
Kobieta w złotych okularach kazała mi wyciągnąć kość spod mikroskopu i schować do pudełka. Bała się kontynuować badania. Bała się,
że szczątki zamienią wszystko w rdzę.
Potem zaczęła dyskutować z dwójką mężczyzn, jak dalej analizować materiał tak, by próbki nie dotknęły sprzętu. Wyłączyłem się z rozmowy. Myśli dryfowały.
Biedny Odyn. Było już ciepło, gdy go chowałem. Ziemia już zmiękła: zbliżała się wiosna. A zaraz kolejna wiosna. Do miasta wróci życie.
I pęd. Znów będzie tyle spraw do załatwienia. Może powinienem wziąć
urlop, gdzieś pojechać. Ale co wtedy z grobem? Nie, chwila; przecież
grobu już nie było.
– Jest pan tu jeszcze?
Drgnąłem. Spojrzałem na kobietę. Posłała mi uśmiech.
– Odpłynął nam pan.
– Ach. Tak. Przepraszam.
– To my przepraszamy, że zanudzamy pana technicznymi problemami. – Przechyliła głowę. – Co chce pan zrobić z kośćmi, gdy skończymy
je już badać?
– O ile w ogóle zaczniemy je badać – wtrącił jeden z mężczyzn.
– Ja… Hm. – Podrapałem się po brodzie. – Chciałbym go pochować. W tym samym miejscu. Ale pewnie rdza z drzew wtedy nie zniknie.
– Pewnie nie – przyznała kobieta.
– Skremować ich w tym stanie też nie dam rady. I nie chcę.
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– Co najwyżej przetopić.
– Przetopić?
– To brąz. Nie powinno być z tym problemu.
– A później?
– Co tylko pan chce.
Przeczesałem włosy palcami. Nie wiedziałem, co zrobić z przetopionymi kośćmi Odyna. Nie za bardzo chciałem je przerabiać. Chciałem
je tylko pochować.
Zastanawiałem się, czy usunięcie kości z grobu sprawi, że rdza
z drzew zniknie. Zapytałem o to kobietę. Zamilkła na chwilę. Patrzyła
smutno w przestrzeń.
– Nie wiem – powiedziała. – Dowiemy się za parę dni.
Naukowcy zdecydowali, że odłożą eksperymenty do poniedziałku.
I tak dziś nic nie wymyślą. Może też w międzyczasie dostaną jakieś informacje od innych grup badawczych. Może to naprowadzi ich na nowy trop.
Postanowili pojechać na lunch do modnej dzielnicy miasta.
Doktorantka zapytała, czy nie chcę dołączyć.
– Obiecujemy, że nie będziemy rozmawiać o nauce – dodała
z uśmiechem.
Wahałem się. Chciałem jechać, ale bałem się, że będzie niezręcznie. Nie znałem tych ludzi. Oni znali siebie nawzajem. Ale jak inaczej
miałbym ich poznać? Jak inaczej miałbym poznać kobietę w złotych
okularach?
Zgodziłem się.
Do centrum podjechaliśmy brudnym, białym samochodem, zaparkowaliśmy na obrzeżach modnej dzielnicy i na piechotę ruszyliśmy
wąskimi uliczkami. Z przodu szła kobieta i mężczyzna o dużych wargach,
z tyłu ja i drugi naukowiec, wysoki i lekko łysiejący. Mówił bardzo cicho.
Cały czas musiałem nachylać się w jego stronę albo pytać „Mógłbyś powtórzyć?”. Nie wydawał się tym zirytowany. Chyba do tego przywyknął.
Weszliśmy do knajpki z curry. Wystrój prosty i schludny.
Usiedliśmy, podano nam karty. Poczułem zapach korzennych przypraw.
Gotowanego ryżu. Poczułem, jaki byłem głodny.
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Wybór trochę nam zajął. Za dużo możliwości. Najdłużej zastanawiała się kobieta w złotych okularach, która podobno najczęściej tu
bywała. Wspólnie zamówiliśmy karafkę wina. Nieco łysiejący mężczyzna
nie pił; to on był naszym szoferem. Poprosił o imbirową herbatę.
Kobieta uśmiechnęła się do mnie i zapytała, czy widziałem film,
który ostatnio zdobył najwięcej Oscarów.
– A, tak. Tak się złożyło, że byłem na nim w kinie. Całkiem niezły.
– Nie uważa pan, że scena tańca była genialna? Ach, chwila, skoro
poszliśmy już wspólnie na lunch, może przejdziemy na „ty”?
Przedstawiła się. Miała piękne imię. Niby zwykłe, które często słyszy się w tym kraju, ale do niej nad wyraz pasowało. W tym dopasowaniu
było piękno.
Dwójka naukowców również mi się przedstawiła, ale ich imiona
przyszły i zaraz się rozmyły. Ledwo je zapamiętałem. Nie było w nich
nic nadzwyczajnego.
Wróciliśmy do dyskusji o filmie. Każdy przy stole interpretował go
inaczej. Sprzeczaliśmy się. Ale tak przyjaźnie. Miła odmiana. Dostaliśmy
wino. Zaczęliśmy rozmawiać o książkach. Dostaliśmy curry. Było sympatycznie, wesoło. Kobieta w złotych okularach dużo się śmiała. Miała
uroczy śmiech.
Skończyliśmy, zapłaciliśmy. Łysiejący naukowiec rozwiózł nas
do domów. Najpierw tego o mięsistych wargach, potem mnie, na końcu
kobietę. Gdy zostaliśmy tylko we trójkę w samochodzie, poprosiła o mój
o numer telefonu. Na wypadek gdyby coś odkryli albo potrzebowali mnie
do badań. Zapisała podany numer, puściła sygnał. Podjechaliśmy pod
mój blok. Pożegnałem się i wysiadłem z samochodu. Kobieta w złotych
okularach pomachała mi na pożegnanie. Odjechali.
Zostałem sam.
Wszedłem do mieszkania. Żadnych dźwięków. Jak zwykle.
Rzuciłem płaszcz na wieszak. Zrobiłem sobie herbatę. Puściłem muzykę,
ale to nie pomogło. Wciąż byłem sam.
Usiadłem na kanapie z laptopem. Zacząłem przeglądać zdjęcia
z eksdziewczyną. Nie było ich wiele. Rzadko robiłem zdjęcia. To ona
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nalegała. My w parku. My na lodach. Ja zaskoczony podczas czytania.
Jej selfie, a ja gdzieś w rogu zdjęcia, śpiący na kanapie. My na kawie. My
na wycieczce do Londynu. Miłe wspomnienia. Czy ciepłe? Podniosłem
głowę i zapatrzyłem się w ścianę. Wspomnienia zawierały trochę ciepła.
Ale nie na tyle, by można powiedzieć: to szczęśliwy związek. To
nie tak, że było źle. Ale też nie cudownie. Po prostu trwaliśmy przy sobie.
Dwójka ludzi, która zetknęła się gdzieś przelotnie i postanowiła ze sobą
zostać. By mieć kogoś bliskiego w tym pustym wszechświecie.
A potem coś się zepsuło. Rozstaliśmy się. Zostałem sam i nie czułem się z tym tak źle. Miałem Odyna.
A potem umarł Odyn i przestałem być sam.
Zacząłem być samotny.
I żyłem w tej samotności, myśląc, że już nic dobrego mnie nie
spotka. Ale spotkało. I znów zniknęło. Może nie na zawsze, ale w tamtej
chwili czułem, jakby na zawsze. Wyrwany z samotności i znów w nią wepchnięty odczułem ją podwójnie.
Wypiłem piwo. Poszedłem na zakupy. Ludzie w sklepie mnie irytowali. Pchający się, sapiący, rzucający na przeceny. Kupiłem jeszcze
trzy piwa, produkty na kolację i uciekłem do siebie. Posprzątałem całe
mieszkanie, opróżniając pierwszą butelkę. Dwie kolejne wypiłem, robiąc
i jedząc kolację.
Utulony alkoholem poszedłem spać.

* * *
W internecie szaleństwo. I w radiu. I na ulicy.
Drzewa wypuściły rdzawe kwiaty.
Zakwitły w nocy. Za wcześnie. Nie miały nawet liści. Zakwitły
wszystkie gatunki. Nawet brzozy i dęby. Każde drzewo w mieście wypuściło identyczne kwiaty. Kształtem przypominały dojrzałe pąki magnolii.
Zjadłem śniadanie, zrobiłem kawę i wróciłem z nią do łóżka.
Czytałem dwie godziny. Poćwiczyłem chwilę, wykąpałem się i poszedłem na spacer.
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Wszędzie ludzie. Wszędzie rozmowy i teorie spiskowe.
Pojechałem na pusty grób Odyna.
Tym razem nie miałem ze sobą nic. I tak go tam nie było. Wiem, że
wcześniej już go tam nie było – umarł rok temu – ale nie potrafiłem zrezygnować z rytuału. Stworzyliśmy go, kiedy Odyn jeszcze żył. W każdą
środę, gdy wracałem z pracy, kupowałem drożdżówkę, a w domu parzyłem najlepszą kawę. Dzieliłem się z psem słodką bułką, dawałem mu też
trochę kawy, mimo że wiedziałem, że nie powinienem. Ale ją uwielbiał.
Nie chciałem mu zabierać tej drobnej przyjemności. Potem szliśmy na
bardzo długi spacer. Był wtedy najszczęśliwszym psem na świecie.
Ostatni przystanek. Otrząsnąłem się z myśli. Wysiadłem z tramwaju. Nie myślałem, dokąd iść; nogi same znały drogę. Zapaliłem papierosa, lecz dziś mi nie smakował. Zgasiłem. Nie wypaliłem nawet połowy.
W lasku wszystkie drzewa obsypane rdzawymi kwiatami.
Były piękne, choć wyglądały na sztuczne. Stworzone z metalu
zamiast z tkanki roślinnej. Martwe od zawsze na zawsze. Zatrzymane
w czasie piękno.
Podszedłem do brzozy z hubą i przyciągnąłem do siebie gałąź
pokrytą kwiatami. Dotknąłem ich, powąchałem. Zimne. Nie miały zapachu. Próbowałem ułamać płatek, ale mi się nie udało. Niezniszczalne.
Nieprzemijalne.
Było w tym coś smutnego.
Poszedłem dalej. Na grobie Odyna – wszędzie kwiaty. Wyrastały
wprost z ziemi. Wypełniły cały grób i wylały się z niego na las. Miały taki
sam kolor, jak kości mojego psa. Kolor wytartego do połysku brązu.
Ześlizgnąłem się do grobu. Poraniłem sobie ręce o kwiaty na ścianach. Zaczerwienione, podrapane dłonie trochę krwawiły. Krew skapywała na złote płatki.
Kolejna ofiara dla Odyna.
Zadzwonił telefon. Zmarszczyłem brwi. Zacząłem grzebać w kieszeniach płaszcza. Zapomniałem, gdzie go schowałem. Po co miałbym
pamiętać? Nikt do mnie nie dzwonił, rzadko ktoś pisał. Miałem go przy
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sobie raczej z przyzwyczajenia. W końcu odnalazłem komórkę. Dzwoniła
kobieta w złotych okularach.
– Halo?
– Nie budzę cię? – Usłyszałem rozdygotany głos.
– Nie, nie, tak właściwie… – urwałem.
– Widziałeś już drzewa?
– Tak.
– Co się stało w nocy?
– Nie wiem.
– Co robiłeś w nocy?
Odchrząknąłem.
– To dość osobiste pytanie.
– Przepraszam. To nie tak, że ja… – Odkaszlnęła. – Jesteś kluczem
do tej zagadki. Kwiaty pojawiły się w nocy. A ty jesteś z całą sprawą powiązany. Może coś się stało? Może to miało jakiś wpływ?
– Nic nie robiłem w nocy. Wieczorem zrobiłem kolację i wypiłem
piwo. Byłem sam. Poszedłem spać.
– Sam? – Gdzieś z tyłu przytłumiony, niewyraźny głos. Kobieta
w złotych okularach przykryła mikrofon i coś odpowiedziała. Wróciła do
rozmowy. – Gdzie teraz jesteś?
– Na grobie Odyna. Wyrosły na nim kwiaty.
Długie milczenie. Tylko daleki oddech w słuchawce.
– Przyjedziemy po ciebie – powiedziała w końcu. – Poczekaj tam.
Będziemy za dwadzieścia minut. Nie zamarzniesz?
– Nie.
– Poczekaj tam.
– Dobrze.
Pożegnała się i rozłączyła.
Przyjechali trzydzieści minut później. Ona i nieznajomy mężczyzna. Przedstawiła mi go, był jej narzeczonym. Przystojny, dość błyskotliwy, z tego co udało mi się wywnioskować po minucie rozmowy. Kobieta
w złotych okularach stała blisko niego. Nie dotykała go. Trzymała tylko
palec na rąbku jego płaszcza.
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– Przywieźliśmy ci herbatę – powiedziała, wyciągając termos z torebki. Syknęła, widząc moje pokrwawione ręce. – Co się stało?
– Płatki kwiatów są ostre. Łatwo tną skórę.
– Musimy to opatrzyć.
– Nic mi nie będzie.
Cisza.
– Kiedy umarł Odyn? – zapytał narzeczony.
Drgnąłem. Kobieta w złotych okularach też. Spojrzeliśmy na mężczyznę. Nie mówiliśmy nic.
– Od kiedy jesteś samotny? – spytał znów.
– Od roku – odpowiedziałem.
– Nie masz nikogo.
– Nie.
– Nie chciałeś?
Wzruszyłem ramionami.
– Przyzwyczaiłem się.
– Ale chciałeś?
Nie odpowiedziałem. Nie dlatego, że nie miałem ochoty dać odpowiedzi. Po prostu jej nie znałem.
– Powinniśmy jechać na wydział – powiedziała kobieta w złotych
okularach. – Boję się, co z kośćmi. Może powinniśmy odłożyć je na miejsce. Może to przez to. Pojedziesz z nami? – zapytała mnie.
Skinąłem głową.
Pojechaliśmy. Narzeczony prowadził. Kobieta siedziała obok niego, ja z tyłu. Milczeliśmy przez całą drogę.
Na wydziale znów spokój. Tylko ciemne, opuszczone korytarze.
Zamknięte strefy i laboratoria. Weszliśmy do jednego z nich, tego samego, co ostatnio. Na szafce wciąż stało drewniane pudło z kośćmi Odyna.
Pokryły je kwiaty z brązu.
Podszedłem do pudła. Otworzyłem. W środku złote kości. Były
pomieszane. Jakby ktoś je ruszał. Pomiędzy nimi rozchylone kwiaty.
Dwa wyzierały z oczodołów. Udawały, że są mądrymi ślepiami
Odyna. Udawały, że na mnie patrzą.
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Dotknąłem płatków. Nic. Wciąż były zimne, wciąż zdawały się martwe. Nieruchome i gładkie.
Para z tyłu szeptała coś do siebie. Coś o dziennikarzach. Ktoś
dzwonił, pytał, węszył. Chciał wejść na uniwersytet; skłamali, że nikt dziś
nie pracuje.
Wziąłem jeden z kwiatów i schowałem go do kieszeni.
Czyli kobieta w złotych okularach miała narzeczonego. Czego
innego mogłem się spodziewać? Była zbyt inteligentna, zbyt urocza,
zbyt pięknie się uśmiechała. Jej uśmiech. To on tak mnie u niej pociągał.
Ale czy zależało mi na czymś więcej?
Pogłaskałem zimne czoło Odyna.
Próbowałem sobie przypomnieć, czy w ten sam sposób pociągał
mnie uśmiech mojej eks. I jak to wszystko się z nią zaczęło. Czy istniała
tam ekscytacja, zafascynowanie. Ale nie pamiętałem nic z tych rzeczy.
Była tylko życzliwość. I trochę pożądania.
A potem wszystko stopniowo zanikło. Relacja umarła. Uschła.
Czy nawet gdybym mógł stworzyć związek z kobietą w złotych
okularach – czy to by wystarczyło? Te wszystkie uśmiechy? Ta cała serdeczność?
Odwróciłem się do pary.
– Robicie coś dziś wieczorem? – rzuciłem.
Spojrzeli na mnie zaskoczeni.
– Nie – odparł w końcu narzeczony. – Nie mamy planów.
Zaproponowałem, by przyszli do mnie na kolację.
– A co z kośćmi? – zapytała kobieta w złotych okularach. – Co
z kwiatami?
– Nie możemy nic zrobić – stwierdziłem. – Nie mogę ich pochować.
Sama to przyznałaś.
– Ale nie możemy ich przecież zignorować. Nie możemy udawać,
że ich nie ma. Tak jak i rdzy.
– Nie. Ale na razie i tak nic z nią nie zrobimy. Na razie musimy
jakoś z nią żyć. – Odwróciłem się i zamknąłem pudełko z kośćmi Odyna.
– Przyjdziecie wieczorem?
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Przyjdą.
Chcieli podwieźć mnie do mieszkania, ale powiedziałem, że przejdę się po pobliskim parku. Potem podjadę tramwajem. Nie miałem daleko. Dzień był piękny, choć chłodny. Kobieta w złotych okularach wciąż
martwiła się o stan moich dłoni; obiecałem, że porządnie je umyję i zdezynfekuję.
Wyszliśmy z uczelni.
Pospacerowałem, zrobiłem zakupy. Przygotowałem gęś, upiekłem
ciasto, posprzątałem mieszkanie. Zadbałem o dłonie. Rany nie były duże
ani głębokie. Seria drobnych nacięć. Jak mapa. Próbowałem w niej coś
wypatrzyć, ale nie odnalazłem żadnego znajomego układu. Jakby przedstawiała ulice obcego mi miasta.
Wstawiłem gęś do piekarnika, schłodziłem wino. Para przyszła
o szóstej. Wypiliśmy po pół lampki. Zaczęliśmy od nudnej rozmowy o pracy. „Czym się zajmujesz, firma, rachunkowość, ach, ciekawe, ciekawe”.
Narzeczony kiwał głową. „Podziwiam, ja nigdy nie miałem głowy do liczb”.
Sam wymijająco mówił o swoim zawodzie. „Papiery. Dużo papierów”.
– Kancelaria – powiedziała kobieta w złotych okularach, gdy narzeczony wyszedł do łazienki. – Nie lubi o tym mówić, by nie wyjść na
snoba.
Gęś gotowa. Usiedliśmy do kolacji. Do drobiu podałem pieczone
bataty i lekką sałatkę Pokroiłem mięso. Zaczęliśmy jeść. Kobieta w złotych okularach aż westchnęła z zachwytu.
– Cudownie gotujesz – stwierdziła. – Gdzie się tego nauczyłeś?
I jakim cudem przed twoimi drzwiami nie ma kolejki kobiet?
Wzięła kolejny kęs do ust. Czysta rozkosz na jej twarzy. Wspaniały
widok.
– Może dajesz korepetycje z gotowania? Znam kogoś, komu by
się przydały – powiedziała.
Narzeczony posłał jej niby oburzone spojrzenie. Doktorantka się
zaśmiała, pocałowała go w policzek.
– Wiesz, że żartuję, kochanie. Uwielbiam, jak gotujesz. Szczególnie
gdy rozgotowujesz ryż.
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On się żachnął, ona zachichotała i pogłaskała go po kolanie.
– A jak twoje dłonie? – zwróciła się do mnie.
– Dobrze, dziękuję.
Krótki moment wahania. Chciała zapytać o rdzę, ale się wstrzymała. Wiedziała coś, ale nie chciała mówić, by nie psuć wieczoru.
Skończyliśmy jeść. Pozbierałem talerze. Przyniosłem ciasto czekoladowe.
– Rozpieszczasz nas! – Niby pełen oburzenia, lecz tak naprawdę
zdradzający zachwyt okrzyk.
Zjedliśmy deser. Dokończyliśmy butelkę wina. Pełni, zadowoleni,
rozleniwieni alkoholem siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy o książkach.
Wyszli po jedenastej.
Zrobiłem sobie herbatę. Usiadłem na kanapie. Wsłuchiwałem się
w wieczorną ciszę.
Przypomniałem sobie, że w kieszeni spodni zostawiłem złoty
kwiat. Wrzuciłem je do prania. Dźwignąłem się z kanapy i poszedłem
do kosza z brudną odzieżą. Sięgnąłem do kieszeni rzuconych na górę
spodni. W środku – nic twardego. Nic metalowego. Tylko miękki, mnący
się pod palcami kształt.
Wyciągnąłem zawartość kieszeni. To był kwiat. Wciąż złoty. Ale
jego płatki stały się miękkie, jakby żywe. Potarłem je palcami. Na opuszkach zostały mi drobiny w kolorze złota, a pod paznokciami błyszcząca
warstewka.
Kwiat był żywy i świeży. Podrapałem płatki intensywniej. Złotawy
nalot zaczął schodzić całymi płatami. Jakby kwiat zrzucał łuski.
Uniosłem go do twarzy. Powąchałem. Miał słodki zapach.
Poszedłem do kuchni. Wziąłem szklankę, do szklanki napuściłem
wody i włożyłem do niej kwiat. Patrzyłem na niego jeszcze przez chwilę,
jakby miał nagle przemówić. Znów czekałem na jakąś wiadomość, wyjaśnienie tej sytuacji. Choć wiedziałem, że go nie ma.
Dopiłem herbatę, wziąłem prysznic i poszedłem spać.
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* * *
Na telefonie trzy nieodebrane połączenia. Dwa od kobiety w złotych
okularach, trzeci od nieznanego mi numeru. Nie byłem przyzwyczajony.
Szczególnie o tej porze.
Powoli wstałem z łóżka. Zrobiłem kawę. Musiałem się obudzić
przed oddzwonieniem. Powinienem też zebrać się szybko do pracy. Ale
skoro dzwoniła rano – może to coś poważnego? A ja stałem i piłem kawę.
Trochę niepoważne. Dopiłem ostatni łyk.
Oddzwoniłem. Odebrała po piątym sygnale, zdyszana.
– Gdzie jesteś? – zapytała. W tle szum ulicy. Szybki stukot obcasów, jakby gdzieś biegła.
– W domu. Dopiero wstałem.
– Widziałeś drzewa?
– Kwiaty przekwitły? – spróbowałem zgadnąć.
Cisza. Długa.
– Skąd wiesz?
Czyli zgadłem.
– Kwiat, który zabrałem wczoraj, też przekwitł – wyjaśniłem. – Tuż
po tym, jak wyszliście.
– Czemu nic nie powiedziałeś?
– Czy o jedenastej w nocy miałoby to jakieś znaczenie?
Odchrząknęła.
– Przeglądałeś wiadomości? – zapytała.
– Nie. Dopiero wstałem.
– Większość boi się, że to oznaka progresji choroby. Ale to nieważne. Przecież wiemy, że tak nie jest. Tylko jedna stacja twierdzi co
innego. – Chwila ciszy. – Mówi, że zaangażowany jest w to człowiek, który
zaszczepił zalążek rdzy w lasku, tam gdzie chodzisz. I że mój uniwersytet, mój wydział, przejął to źródło.
– Hm.
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– Oczywiście nikt w to nie wierzy – dodała szybko. – Brzmi jak
wyssane z palca. Na razie. Ale dojdą do tego nowe informacje. A wtedy
będziemy mieli już problem.
– Skąd wiedzą?
– Chyba ktoś sprzedał im tę historyjkę. Ktoś z wydziału. Nie wiem
kto. Postaram się dzisiaj dowiedzieć.
– Mam coś zrobić?
– Tak. Idź do pracy i zachowuj się normalnie.
Uśmiechnąłem się. Co dla niej znaczyło „normalnie”? Obiecałem,
że tak zrobię, i życzyłem jej miłego dnia.
Zebrałem się, wyszedłem do pracy. Wszędzie plotki, wszędzie
głosy. Wszyscy wymyślali teorie. Naiwne hipotezy. Pytali też i mnie.
Odpowiadałem równie bezmyślnie, co reszta. Co tylko ślina na język
przyniosła.
Wyszedłem z pracy. W połowie drogi do domu znów zadzwonił
telefon. Nieznany numer. Ten sam, co rano.
Odebrałem. Cichy, lekko zachrypnięty głos narzeczonego kobiety
w złotych okularach.
– Czy dałbyś się zaprosić na kawę?
– Nie ma problemu. Kiedy?
– Zaraz, w centrum? Wybacz, że tak nagle. Możemy spotkać się
w inny dzień, jeśli ci nie pasuje.
– Może być i dzisiaj.
Wróciłem się, ruszyłem w stronę centrum. Miasto szalone, rozdygotane. Wszyscy przejęci sytuacją drzew. W tramwaju znów tylko ten
temat na językach. Jakaś starsza kobieta głośno opowiadała innej starszej kobiecie, że czytała: mężczyzna, las, ziarno rdzy.
Mój przystanek. Wysiadłem.
Z narzeczonym kobiety w złotych okularach umówiliśmy się
w małej kawiarence na uboczu. Niezbyt głośna, trochę bezbarwna. On
już tam był. Wstał na mój widok, uścisnął rękę. W błękitnych oczach widniała skrucha.
– Przepraszam, że tak nagle. Czego się napijesz?
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Poszedł zamówić do baru, dla mnie cappuccino, sobie zwykłą
czarną. Wrócił. Usiadł naprzeciw mnie.
– Pewnie już słyszałeś, co media wywęszyły.
– Słyszałem. Dzwoniła do mnie twoja narzeczona.
– Próbuje załagodzić sprawę. – Pokiwał głową. – I znaleźć tego,
kto rozpuścił plotki. Ale to nic nie da.
– Nie?
– Nie, dopóki rdza nie zniknie. Wtedy wszystko ucichnie.
Milczeliśmy przez chwilę. Podano nam kawę. On odstawił swoją
na bok; czekał, aż nieco ostygnie.
– Moja narzeczona ma swoją teorię, skąd wzięła się rdza – powiedział prawnik. – Ja mam swoją. A prawda leży pewnie gdzieś pośrodku. –
Uśmiechnął się. – Zgadzamy się jednak co do jednego: kości są kluczem.
I ty jesteś kluczem. Jesteś jedyną osobą, która może ich dotknąć, nie
pokrywając się rdzą. Ale czemu drzewa są medium, środkiem wyrazu
rdzy, żadne z nas nie ma pojęcia.
Upiłem łyk cappuccino. Zlizałem mleczną pianę z warg.
– I co chcesz, żebym zrobił? – zapytałem.
– Przetopił kości.
Wygiąłem wargi.
– Mam działać na siłę – bardziej stwierdziłem, niż zapytałem.
– Nie ma czasu. Ona stara się, jak może, ale informacje i tak przeciekną. Media i tak cię znajdą.
– Nawet jeśli, to co?
– Oskarżą cię – powiedział, patrząc uważnie na moją twarz. –
Rozszarpią publicznie. Wystawią twoje życie na widok całego kraju.
Odwzajemniłem spojrzenie. Milczałem dłuższą chwilę, patrząc
to w lewe, to w prawe oko mojego rozmówcy. Miał intensywnie jasne
tęczówki. Przejrzyste. Wwiercały się we mnie nachalnym spojrzeniem.
Pokręciłem głową.
– Niech mnie rozszarpią – stwierdziłem. – Nie przetopię kości
Odyna. Nie, dopóki nie przyjdzie na to czas.
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– A kiedy niby przyjdzie na to czas? – spytał prawnik, sięgając
po filiżankę.
Rozłożyłem ręce.
On westchnął. Napił się kawy. Wzrok utkwił gdzieś w przestrzeni,
zamyślony.
– Po to się ze mną spotkałeś? – zapytałem.
– Między innymi. – Przeniósł na mnie wzrok. – Ale głównie chciałem porozmawiać i cię poznać. Na osobności. Zobaczyć, jakim jesteś
człowiekiem.
– Jakiś werdykt?
W jego oczach pojawił się wesoły błysk.
– Badania w toku. – Wypił spory łyk. – Napływają nowe dane, hipoteza się zmienia.
– Mówisz jak rasowy naukowiec – zakpiłem.
– Żargon wżera się w mózg. Nawet jeśli tylko go słyszysz.
Porozmawialiśmy. Dopiliśmy kawę. Temat rdzy już nie wrócił.
On zapłacił. Za niedogodność nagłego spotkania. Nie protestowałem. Wyszliśmy. Poszliśmy jeszcze kawałek razem, krótki spacer na
przystanek tramwajowy. Rozmawialiśmy o niczym. Inny ton, inne tempo
rozmowy niż z kobietą w złotych okularach. Inny typ satysfakcji. Choć
wciąż ten sam jej poziom.
Rozstaliśmy się na przystanku mocnym uściskiem dłoni.
Pojechaliśmy w przeciwne strony.
Wszędzie wokół temat rdzy. Ale już nie zwracałem na niego uwagi.
Stał się elementem otoczenia. Jak rozmowy o pogodzie czy polityce.
Był, bo był, i tyle.
Wróciłem do mieszkania głodny jak wilk. Jak Odyn. Odgrzałem
resztki gęsi z wczoraj. Jadłem, myśląc o Odynie. Pewnie siedziałby obok
i wlepiał we mnie czarne, mądre ślepia, czekając na dar. Ja droczyłbym
się z nim dłuższą chwilę, on zacząłby wydawać z siebie ni to jęczenie, ni
to warczenie, charakterystyczny błagalno-zaczepny dźwięk. W końcu podzieliłbym się z nim posiłkiem. A on z radością wylizałby całe moje dłonie.
Skończyłem jeść. Umyłem talerz.
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Czułem się dobrze. Czułem jakąś lekkość na sercu, choć kryła się
w niej tęsknota.
Kolejne dni. Media dalej węszyły jak myśliwskie psy. Ale kręciły się
w kółko, za własnym ogonem. Informator nie powiedział już nic nowego.
Czy postanowił to sam, czy też za namową kobiety w złotych okularach
– nie wiedziałem.
Bezosobowy mit dalej rósł, puchł, przybierał fałszywe kształty,
a ja patrzyłem z boku, jak zmienia się i oddala. Jak staje się czymś zupełnie innym niż ja.
Mimo zapewnień, które składałem prawnikowi, chyba poczułem
wtedy ulgę.
Dalej się spotykaliśmy: ja, kobieta w złotych okularach i jej narzeczony. Kolacje, drinki, filharmonia albo zwykłe codzienne spotkania.
Temat rdzy od czasu do czasu wracał. Wiedziałem, że chcieli, bym przetopił kości, ale nie mówili już nic. Czekali. Czekałem i ja. Nie wiedziałem,
na co. Nie wiedziałem, jak długo. Bałem się, że będę czekać w nieskończoność, na nieistniejący idealny moment. Czasem czułem w sobie zryw,
chęć działania teraz, już, natychmiast. Nawet w środku nocy. Włamać się
na wydział i ukraść kości własnego psa.
Mimo to czekałem. Zbierałem siły.
Przyszła wiosna, a raczej ponure przedwiośnie. Śnieg stopniał,
wszędzie błoto. Na niebie ciężkie, szare chmury. Drzewa wciąż martwe,
wciąż pokryte warstwą rdzy.
Po raz pierwszy od dwóch tygodni pojechałem na pusty grób.
W grobie zwiędłe kwiaty. Wokół trochę śladów stóp. Ktoś nawet
zszedł do grobu, poślizgnął się, chyba przewrócił, sądząc po długich
śladach w błocie. Pewnie media. I pewnie nic im to nie dało. Zapaliłem
papierosa. Trochę żałowałem, że nie mam kawy ani drożdżówki. Ale już
żadnych darów dla Odyna. Jego już tu nie było. Siedział w skrzyni na
wydziale i spał. Czekał.
Zgasiłem papierosa, po czym wróciłem do cywilizacji.
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Nie pojechałem do mieszkania. Ruszyłem do centrum.
Potrzebowałem wyjść, zrobić coś. Napić się kawy wśród ludzi, kupić
książkę.
Kupić książkę – pomyślałem – tak, to dobry pomysł. To zawsze jest
dobry pomysł.
Wstąpiłem do znajomej księgarni. Przy kasie nowa ekspedientka.
Piękny uśmiech, żywe oczy, urocze:
– Czy mogę w czymś pomóc?
– Tak – odparłem – dać zaprosić się na kawę.
Słowa wyskoczyły z moich ust, zanim zdążyłem pomyśleć.
Ekspedientka zastygła w bezruchu.
– Albo pomóc mi wybrać książkę – pociągnąłem dalej, by nie męczyć ani siebie, ani jej.
Ekspedientka uśmiechnęła się i pokiwała głową.
– Jakich autorów pan lubi?
Rozmowa. Pięć, dziesięć, nie wiedzieć kiedy dwadzieścia minut.
Wybrałem w końcu książkę. Zapłaciłem. Pożegnałem się, numeru nie
wziąłem. Nie potrzebowałem. Nie chciałem.
Usiadłem w pobliskiej kawiarni przy oknie. Widok na skwer. Parę
ławek, sucha trawa, kilka drzew. Zamówiłem kawę i sernik z pomarańczą.
Zacząłem czytać. Piłem samotnie. Cieszyłem się tym. Tą słodką chwilą
samotności.
Po raz pierwszy od dawna.
Skończyłem jeść ciasto. Dopiłem kawę. Jeszcze siedziałem, jeszcze czytałem, jeszcze jeden rozdział, dwa, trzy. Zamknąłem książkę.
Spojrzałem na pustą filiżankę. Perforowane zacieki po mlecznej pianie.
Jutro. Jutro przetopię kości Odyna. A jeszcze dziś znajdę jakiegoś
rzeźbiarza.
Spojrzałem za okno. Zza chmur wyjrzało słońce. Na drzewach
migocząca, połyskująca w ostrym świetle rdza. Wydawało mi się, że kora
drgnęła, jakby złożona z miliardów mikroskopijnych owadów, które obudziły się do życia.
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Na smartfonie znalazłem parę pracowni rzeźbiarskich, przeglądnąłem prace artystów, wybrałem, zadzwoniłem. Patrzyłem w tym czasie
na drzewa. Rdza wciąż tańczyła jak wzburzone morze. „Halo, dzień dobry, chciałem zapytać… Mam nietypowe zamówienie… Tak, tak, czy jutro
moglibyśmy omówić szczegóły? Przyniosę materiał. Och, to cudownie,
dziękuję, do zobaczenia!”. Rozłączyłem się. Rdza wciąż dygotała.
Zadzwoniłem do kobiety w złotych okularach.
– Widziałaś drzewa? – zapytałem.
– Rano. Coś się stało?
– Popatrz na nie.
– Nie mogę. Jestem w pracy.
– Zobacz więc na kości.
– Co się stało? – dopytywała, zniecierpliwiona.
– Rdza się poruszyła. Chyba będzie odpadać. Jak kości?
Kobieta w złotych okularach milczała. Słyszałem jej szybkie kroki,
nierówny oddech, odgłosy tła. „Przepraszam, spieszę się, przepraszam”.
Otwierane i zamykane drzwi. W tle cisza. Tylko jej dziesięć kroków. Trzask
otwieranego pudełka.
I znów długa cisza.
– Kości – powiedziała w końcu. – Kości stopniały.
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– Gudrun! – zawołała Ilse z całych sił, nerwowo rozglądając się po pastwisku.
Pejzaż trwał w bezruchu, jakby był częścią wielkiego malowidła.
W ogrodzie i obejściu panowała absolutna cisza. Nie było żywej duszy,
ani jednego stworzenia, choćby muchy. Kozy, kury, koty, psy – zniknęły
wszystkie. Ule, tętniące zazwyczaj życiem, przypominały opuszczone
miniaturowe chatki. Mgła wypełniała całą okolicę.
– Gudrun! – wrzasnęła ponownie Ilse, kierując kroki w stronę furtki, jednak dźwięk jej głosu nie niósł się w przestrzeni, tak jakby krzyczała
w zamkniętej beczce.
Kiedy kobieta wybiegła na gościniec i przyjrzała się obu jego końcom zatopionym we mgle jak w nieruchomej nicości, poczuła narastającą
bezsilność i przestała nawoływać córkę.
Podeszła na skraj drogi i stanęła przed ścianą lasu. Spojrzała w dół
stoku, próbując wyłowić najmniejszy ruch. Nie dostrzegła niczego na
zielono-brązowo-szarym tle, za to usłyszała jednostajne szuranie za
plecami.
Ilse obróciła gwałtownie głowę i wzdrygnęła się na widok mężczyzny, wlokącego na barkach duży krzyż złożony z grubych, równo
ciosanych belek.
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– Dokąd idziesz, Panie nasz? – spytała.
Była pewna, że Jezus Chrystus zszedł z krzyża, by opuścić Gminę
i jej mieszkańców.
Syn Boży przystanął, oparł krzyż na ziemi i odwrócił się w stronę
kobiety. Jego jedyne odzienie stanowiła przepaska biodrowa. Na głowie spoczywała korona z cierni. Ciało pokrywały liczne blizny. Stał lekko
przygarbiony.
Ilse przyglądała się postaci Mesjasza, który nie wzbudził w kobiecie żadnych uczuć, towarzyszących jej zazwyczaj na samo wspomnienie
o Nim, czy to w modlitwie, czy w trakcie codziennych zajęć. Teraz był
raczej pozbawionym znaczenia elementem odległego życia, dawnej opowieści przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
– Gudrun… Widziałeś może Gudrun?
Syn Człowieczy skulił się i padł na kolana. Próbował objąć rękoma
swoje dygocące ciało. Spod cierni wypłynęły strugi krwi i rozlały się po
twarzy mężczyzny.
– Moją córkę, widziałeś…? – Głos Ilse drżał.
Blizny na ciele Chrystusa pękały, krwawiąc, a On skierował na
kobietę nieobecne spojrzenie i z trudem próbował wymówić jedno słowo.
– Nie słyszę. – Ilse szlochała. Z przerażeniem przyglądała się
ustom, które powtarzały ten sam niemy wyraz.
– Mamo! – Dotarł do niej ledwie słyszalny krzyk Jezusa, brzmiący
jak głos córki.
– Gudrun!.
Z nadgarstków Odkupiciela trysnęła krew.
– Mamo! – Agnus Dei wył jak zranione brutalnie zwierzę.
– Gudrun!
Serce kobiety wypełniła trwoga wynikająca z przeświadczenia, że
nie zobaczy już nigdy córki, że straciła ją na zawsze.
Skowyt Pomazańca zmienił się nagle w chichot, a wkrótce potem
w spazmatyczny śmiech.
Ogarnęła ją ciemność.
– Mamo!
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Ilse otworzyła oczy i wciągnęła łapczywie powietrze. Wydech
przybrał formę przewlekłego jęku, który po chwili przeplótł się z histerycznym szlochem.
– Mamo, spokojnie. – Gudrun chwyciła matkę i mocno ją przytuliła. Kołysały się, siedząc na środku gościńca. – Przepraszam. – Gładziła
policzek Ilse z czułością. – Musiałam cię uderzyć. Przestraszyłaś mnie.
Kobieta przylgnęła mocniej do córki.
– Przykro mi, dziecko.
– Mamo, to się zdarza coraz częściej. Porozmawiaj z babcią Hildą.
Proszę.
– Porozmawiam – wyszeptała Ilse.
– Wejdźmy do domu. – Dziewczyna ucałowała głowę matki i pogładziła plecy. – Położysz się, a ja przygotuję napar.

* * *
Gudrun biegła między drzewami po łagodnie opadającym stoku, przeskakując liczne przeszkody w postaci paproci i krzewinek. Po kolejnym susie
uczepiła się młodej brzozy i zakręciła młynka wokół pnia. Odskakując,
wykonała serię piruetów. Korony drzew wirowały, migotały promienie
słońca, przebijające się przez gałęzie. Rozpostarte ręce pomagały jej
zachować równowagę, a gdy tylko poczuła moment krytyczny, pognała
między sosny. Z trudem utrzymując równowagę, w szalonym slalomie
trafiła na wcześniej upatrzony cel – połać mchu, gdzie upadła i poturlała
się po runie leśnym, wyjąc ze śmiechu.
Kiedy oddech i zawroty głowy się uspokoiły, Gudrun usiadła pod
wielkim bukiem. Zwróciła twarz w stronę słońca i chłonęła jego kojące
ciepło. Powoli wdychała aromat lasu.
Wspomnienie przykrości doświadczonych ze strony mieszkańców
Gminy wypierał narastający w niej spokój. Miniony tydzień odchodził
w niepamięć.
Wydłubywała resztki runa ze spodni i rozpuszczonych włosów.
Zwykle były przyczyną drwin i szyderstw, którymi ją obrzucano przy
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wielu okazjach. „Dziwadło” – mówili. „Chłopczyca”. Tylko dlatego, że miała białe włosy poprzeplatane szarymi i beżowymi pasmami. Albo przez jej
wstręt do sukienek i chodzenie w spodniach, które uwielbiała. Czuła się
w nich wyśmienicie, swobodnie, tak jakby były drugą skórą. Wyjątki robiła
w święta i w każdą niedzielę – zakładała sukienkę na msze i uroczystości,
ze względu na matkę. I tylko dla niej.
Ilse była przykładną chrześcijanką. Ponad wszystko ceniła sobie
nauki Nowego Testamentu, zwłaszcza w interpretacji pastora Thomasa,
z którym, według niektórych osób i samej Gudrun, łączyła ją szczególna
więź. Ilse nie opuszczała żadnej mszy i regularnie udzielała się w życiu parafialnym. Uczestniczyła w licznych spotkaniach modlitewnych
i pogadankach, a także w przygotowaniach przedświątecznych. Pastor
Thomas wielokrotnie wyrażał publicznie wdzięczność za jej pracę na
rzecz wspólnoty.
Niestety, parafianie nie podzielali entuzjazmu duchownego wobec kobiety, której matka była wiedźmą, mieszkającą w lesie i zajmującą
się… „Bóg sam raczy wiedzieć czym”. Zazdrość o względy pastora mąciła spokój ich bogobojnych, pełnych miłości bliźniego serc, rozbudzając
jeszcze większą niechęć do Ilse i jej „wynaturzonej dzikuski”.
Gudrun, odkąd skończyła siedem lat, stroniła od innych dzieci.
Nie miała ochoty na durne zabawy w ich gronie. Wolała raczej włóczyć
się po górach, dolinach i lasach w towarzystwie przyjaciół babki Hildy,
którą odwiedzała tak często, jak to było możliwe. Najwięcej czasu spędzała z Lennardem Lucanisem i jego siostrzeńcami. Zdobywała wiedzę
o świecie Natury, głównie o lesie. Doskonaliła sztukę walki wręcz, fechtunku i jazdy konnej.
Izolacja Gudrun oraz jej osobliwy, jak na dziewczynę, sposób
bycia sprawiły, że najwięcej uszczypliwości doznawała od rówieśników,
głównie chłopców. Uganiali się za nią, wykrzykując same bzdury. „Na
pewno jesteś dziewczyną, Gudrun?” – wołali. „Pokaż cycki, Gudrun, bo
nie uwierzymy!”.
Najbardziej dokuczliwy był Bastian Winckler, który wszędzie pojawiał się w otoczeniu trzech najbliższych popleczników: Johannesa

Michał Stachnik

– swojego brata, Klausa Fischera i Erika Langera. Czepiał się dziewczyny
na okrągło, kiedy tylko opuszczała Gminę po zakończonych sprawunkach. „A wiecie, że Gudrun ma siusiaka? Widziałem, jak sika na stojąco!”
– darł się pod nieboskłon w miniony czwartek, wywołując salwy śmiechu wśród kolegów i niektórych przechodniów. Dziewczyna nazywała go
Świńskim Ryjem, ze względu na charakterystyczną fizjonomię.
Niejednokrotnie zaczepki chłopców przybierały na sile – ciągnęli
Gudrun za włosy i koszulę, popychali. Ona jednak nie pozostawała im
dłużna. Nauki Lennarda okazały się wyjątkowo przydatne, dlatego ze
wszystkich potyczek wychodziła zwycięsko, co tylko pogłębiało negatywny stosunek mieszkańców do niej i wzmacniało wizerunek „nieokrzesanej dzikuski”. Urażeni chłopcy coraz częściej szukali sposobności do
odwetu, a dopóki wszyscy byli podrostkami, dopóty ich niesnaski zdawały się tylko dziecięcą szarpaniną, jakich wiele. Jednakże w ostatnich
miesiącach konflikt przybrał charakter regularnych bójek, które Gudrun
toczyła głównie z Bastianem.
Ponadto w oczach społeczności, przesiąkniętej ideałem sakramentalnej czystości, nieślubna córka była skazą na wizerunku Ilse. Wręcz
głęboką bruzdą na chrześcijańskim obliczu matki, która przyjmowała
drwiny z uśmiechem i cierpliwością. „Wybacz im, Panie, bo nie wiedzą,
co czynią” – myślała zazwyczaj.
O ojcu Gudrun nie wiedziano zupełnie niczego, przez co wokół
tego tematu narosły pewne przypuszczenia: „Takie dziecię może być
tylko bękartem samego szatana”.
Nauki chrystusowe i płynąca z nich mądrość dawały Ilse siłę, aby
przetrwać dokuczliwe ataki. Ale nie tylko dzięki mądrości biblijnej i osobie pastora kobieta nabierała otuchy. Wśród mieszkańców Gminy nie
brakowało też ludzi, którzy przede wszystkim pochłonięci byli wytężoną
pracą, więc zwyczajnie nie mieli czasu i ochoty dokuczać komukolwiek,
zwłaszcza że nie widzieli ku temu powodów. Stając w obronie matki i córki, niejednokrotnie odwoływali się do miłości bliźniego. Przytaczali słowa
Jezusa traktujące o drzazgach w oku, belkach, deszczu padającym na
wszystkich jednakowo, dzieciach Bożych, i w ogóle o dzieciach, które
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przecież Mistrz z Nazaretu polecał naśladować. W odpowiedzi słyszeli
jedynie, że „naśladować Pan nakazał dzieci Boże, a nie szatański pomiot”,
a poza tym „gdyby boski deszcz spadł choć raz jeden, już dawno zmyłby
to diabelskie ścierwo pod powierzchnię ziemi, w piekielne czeluści, gdzie
jego miejsce”.
Głowa pastora Thomasa pęczniała z dnia na dzień od ilości wysłuchanych relacji przepełnionych emocjami, od rozstrzygania sporów,
zwłaszcza zaś z samej troski o brutalne w słowach kłótnie. Pasterz
uświadamiał sobie, że jego owczarnia wyraźnie podzieliła się na dwie
zagrody, broniąc założeń tej samej nauki, której ekumeniczny charakter
zatracał się pod naporem skłonnej do nieuzasadnionych swarów natury
ludzkiej. Najbardziej niepokojąca była myśl, że pośrodku sporu tkwiła
matka z dzieckiem – kobieta, którą kochał, i którą miał nadzieję wkrótce
poślubić.

* * *
Szelest zbudził Gudrun z błogiego snu, w który zapadła w chwili rozluźnienia. Przeciągnęła się i, ziewając, ogarnęła wzrokiem okolicę.
Wilk siedział na zwalonym dębowym pniu. Przyglądał się dziewczynie. Był piękny, pokryty biało-szarym futrem z bordowym kołnierzem
wokół szyi. Drugi, mniejszy, rozłożył się na mchu i oparł łeb na jej udzie.
– Witaj, Till. – Ucałowała wilczka między uszami i pogłaskała miękką sierść.
Duży basior podszedł do Gudrun i zaczął lizać obtarte do krwi
przedramię dziewczyny, która dopiero wtedy dostrzegła ranę. Zatopiła
palce w gęstym futrze i wtuliła się w szyję zwierzęcia.
– Jak zawsze, Lennardzie – wyszeptała. – Zjawiasz się, żeby wyleczyć moje rany.
Wilk polizał policzki Gudrun i mruknął, dając młodemu sygnał.
Powiodła za nimi spojrzeniem, dopóki nie zniknęły w gęstwinie
lasu. Wreszcie wstała i ruszyła w kierunku babcinego domu.
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Domek babci Hildy, wbrew krzywdzącym (zdaniem samej lokatorki) opiniom przedstawicieli lokalnej dewocji, wierszokletów i bajkopisarzy, nie
stał na kurzej łapie, ani też nie mienił się pokryciem z pierników czy
innych lukrowanych przysmaków. Był solidną konstrukcją z drewna, posiadającą okna z okiennicami, ganek, murowane palenisko i komin, całość
zaś osadzona była na grubych palach.
Gudrun wbiegła po schodach na werandę. Wsunęła głowę przez
otwarte drzwi i rozejrzała się po pustej izbie. Następnie rzuciła okiem
na okolicę wokół chaty.
Może poszła zbierać zioła – pomyślała. Wszędzie panowała głucha
cisza, nie licząc brzęczenia owadów i…
Usłyszała chrapnięcie, dochodzące od strony szerokiej ławy stojącej pod oknem. Widocznie leżała na niej nie tylko sterta skór i pledów,
jak wcześniej myślała.
Uklęknęła w miejscu, w którym pochrapywanie było słychać najwyraźniej. Uniosła kawałek okrycia i natychmiast zaczęła trząść się ze
śmiechu. Połaskotała wilcze ucho, które drgnęło.
– Babciu – wyszeptała dziewczyna i połaskotała ponownie. –
Babciu – powiedziała przeciągle, naśladując wycie wilka. – Jakie ty masz
wielkie uszy. – Chichotała bez przerwy. – Babciu! – krzyknęła wreszcie.
Kłębowisko pledów drgnęło, a po chwili wyłoniła się z niego staruszka, która z trudem dźwignęła ciało do pozycji siedzącej.
Nieprzytomnym spojrzeniem zmierzyła wnuczkę leżącą na deskach.
Dziewczyna zanosiła się śmiechem na widok babki.
Hilda sięgnęła po butelczynę stojącą na parapecie i się skrzywiła.
– Zamiast naigrywać się z babki, mogłabyś…? – Zamachała znacząco naczyniem.
Gudrun wskoczyła do izby i po chwili zjawiła się z lekarstwem
i dzbankiem wody. Babcia wychłeptała całą zawartość dzbana, czemu
wnuczka przyglądała się z nieustającym rozbawianiem.
– Uważaj na zębiska, bo pokaleczysz sobie wargi, babciu.
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Kobieta skwitowała uwagę gromkim beknięciem i spojrzała na
dziewczynę.
– Zdaje mi się, że masz wyjątkowo dobry humor, dziecko. –
Pociągnęła łyk. – Czyżby błazny z tego niepokalanego cyrku były dla
ciebie łaskawe w ostatnim czasie?
Gudrun przywykła do tego, że babka miała cięty język, zwłaszcza
gdy wychodziła z wilczej metamorfozy.
– Nie. Nie były – odpowiedziała. – Nie wiem, co by musiało się
wydarzyć, żeby… – Westchnęła. – Nienawidzą mnie za to, że jestem inna.
– No, o tym to ja akurat coś wiem. – Hilda podrapała się wilczą
łapą po nieco zarośniętym policzku. Jak dotąd tylko jedna ręka odzyskała normalny wygląd. – Te łajzy nigdy nie przejdą obok ciebie obojętnie,
a wiesz czemu?
Wnuczka pokręciła głową.
– Bo to byłoby zbyt proste. – Babcia zarechotała. – To nic trudnego, tak zwyczajnie ominąć człowieka, ale oni mają nakładzione do pustych łbów, że świat i życie to tak, a nie inaczej powinny wyglądać i gubią
się od razu, jak tylko coś nie pasuje do tego ich obrazka. – Pokręciła
głową. – Tak zwane prawa i obyczaje. Urojenia, za które umierają, w imię
których zabijają. Żyją jak te psy na łańcuchu, w nędzy i niedoli, ciasnocie
umysłowej… Co ja ci tam będę gadać.
– Ale mama taka nie jest. Niektórzy ludzie też nie.
– Moje dziecko, Ilse nie ma pusto w głowie, dlatego nauki i modły
jej nie szkodzą. Twoja matka to mądra kobieta. I dobra. – Upiła kolejny
łyk. – Może tylko trochę… zagubiona.
– Te jej… dziwne zachowania zdarzają się coraz częściej. –
Dziewczyna zdała Hildzie dokładną relację, po której zapadła ponura
cisza.
– Babciu? – Pierwsza odezwała się Gudrun. – Gdzie jest mój ojciec?
– No masz… – mruknęła Hilda pod nosem. – Zaczyna się.
– Dlaczego nie ma go przy nas? – spytała wnuczka smutnym głosem. – Dlaczego nie spędza ze mną czasu? Tak jak ty czy… Lennard…
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– O wilku mowa – rzekła babcia z ulgą w głosie.
Do chaty zbliżał się mężczyzna w szarym płaszczu i cylindrze
z bordową lamówką, spod którego wystawały białe, opadające na ramiona włosy. Za nim, w oddali, szedł młody człowiek.
– No idź, przywitaj się. – Staruszka poklepała dziewczynę po plecach.
Gudrun zbiegła na dół i wtuliła się w Lennarda.
– Gotowa?
– Jak nigdy dotąd – odpowiedziała i pobiegła do Tilla.
Lennard wszedł na ganek.
– Nie mówiłem ci, Hildo, że to nie ma sensu? – Nie krył rozbawienia. – Może jednak każdy powinien żyć zgodnie ze swoją naturą?
– Mądrala się znalazł – obruszyła się. – A może jednak ktoś powinien wytłumaczyć temu dziecku pewne sprawy! – Pogrzebała pod ławką
i wyciągnęła flaszkę z winem.
– Nie radzę…
– A w dupie to mam! – odburknęła, wyciągnęła korek zębami i pociągnęła duży łyk. Poprawiła pled i spojrzała mu w oczy. – Zaczęła pytać,
Lennardzie.
Mężczyzna milczał.
– Pomyślałam, że mógłbyś porozmawiać z moją córką. – Hilda
westchnęła. – Jakie życie ma to dziecko w tym kur… – ucięła. – Byłaby
bezpieczniejsza, mieszkając z ojcem, a już na pewno szczęśliwsza.
– O ich bezpieczeństwo się nie martw, wielu ma na nie oko.
Zapewniam cię. – Mężczyzna się uśmiechnął. – Nie próbuj też wpływać
na decyzje Ilse, to nic nie da. Może nawet pogorszy sytuację.
– Lennardzie, wiem od Gudrun, że sytuacja się zaognia – rzuciła
stanowczym tonem. – Córka wiedźmy i bękart szatana. Mam ci przypomnieć, co robi z takimi kobietami zidiociała część wyznawców Jezusa?
To tylko kwestia czasu.
– Hildo, powtarzam, nie musisz się martwić o ich bezpieczeństwo.
Kobieta siedziała naburmuszona z rękami skrzyżowanymi na
piersiach.
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– Pij dużo wody – rzucił, odchodząc.

* * *
Jak w każdą niedzielę, po nabożeństwie Ilse pomogła pastorowi uporządkować kościół. Zawsze przy tej okazji prowadzili długie i żarliwe rozmowy dotyczące fragmentów Pisma, czytanych i komentowanych w trakcie
liturgii. Tego dnia Thomas odważył się wyznać kobiecie uczucia, jakie
wobec niej żywił, a także złożył jej propozycję małżeństwa.
Szli w milczeniu głównym gościńcem Gminy. Pastor był zamyślony. Smutnymi oczami przyglądał się każdemu kamykowi leżącemu na
ziemi. Dostrzegał, jak nigdy dotąd, wiele detali w podłożu.
Kiedy mijali gospodę, z zamyślenia wyrwał go burczący głos
Horsta Wincklera. Mężczyzna siedział przy stole w towarzystwie Gerta
Fischera i Madsa Langera.
– Nauczyła cię już rzucać zaklęcia, wielebny?
Pochyleni nad piwem mężczyźni zaczęli rżeć, a przy pozostałych
stołach ucichł nagle gwar rozmów. Thomas odwrócił się w ich stronę,
mimo że Ilse próbowała odwieść go od tego zamiaru. Pastor spojrzał na
mężczyznę i się uśmiechnął.
– Tak, Winckler, a ty będziesz pierwszym, którego zamienię
w żabę.
Horst Winckler się poderwał.
– Aż tak ci namieszała we łbie ta suka, księżulku? – Mężczyzna
poczerwieniał na twarzy. – Zdaje się, że jesteś sługą bożym, a nie sługusem sza…
– Siadaj, Winckler, jesteś pijany – rzucił karczmarz, podając zamówienie przy sąsiednim stole.
– Ta… Ta kobieta jest taką samą chrześcijanką jak my wszyscy. –
Głos pastora był spokojny.
– Takie wiedźmy palono kiedyś na stosie! – krzyknął Winckler. –
A nie wpuszczano do Domu Bożego. – Zbliżył się do Thomasa. – A może
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ty zwyczajnie wykorzystujesz Jezusa, żeby znaleźć drogę do jej… – wykonał gest ręką w okolicy przyrodzenia – serca.
Horst Winckler opadł na stół po przyjęciu mocnego ciosu pastora,
którego Ilse natychmiast odciągnęła na bok. Mężczyźni obserwujący
zajście, poderwali się z miejsc, żeby przytrzymać Horsta, Gerta i Madsa
oraz zapobiec dalszej bójce.
Odchodząc, Ilse i Thomas słyszeli cichnącą tyradę Wincklera na
temat moralnego upadku pastora, będącego pod wpływem czarów, a także chrześcijańskiego obowiązku mieszkańców Gminy, którzy powinni
rozprawić się ze złem.
– Teraz rozumiesz, o czym mówiłam? – spytała, gdy stali pod domem. – Ile jeszcze podobnych sytuacji potrzeba, żebyś zaakceptował…?
– Westchnęła. – Thomasie, moja obecność nie służy twojemu kapłaństwu.
Stracisz w ten sposób autorytet, a to byłaby wielka szkoda dla wspólnoty.
– Szkoda? A co ja uczyniłem, żeby ci ludzie zrozumieli przesłanie
Nowego Testamentu, żeby…
– Nie mów tak – przerwała mu. – Masz piękne serce i światły
umysł, a to jest twoje powołanie. Nie zmienisz wszystkich od razu. Twoja
praca jest mozolna i trudna, potrzeba na nią wiele czasu i cierpliwości.
Najtrudniej jest zmienić ludzkie serca…
– Kocham cię, Ilse.
– Thomasie…
– A ty? – Spojrzał jej w oczy. – Odpowiedz szczerze.
– Jest kilka spraw związanych z Gudrun, którymi muszę się zająć.
Omówić z jej…
– To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Ilse pokręciła głową.
– Jesteś dla mnie wspaniałym przyjacielem, Thomasie. Bardzo
ważnym człowiekiem. Kocham cię, ale…
– Rozumiem. – Ucałował jej rękę i się uśmiechnął. – Do zobaczenia.
Z Bogiem.

* * *
Michał Stachnik

Po długim i intensywnym treningu, w późnych godzinach popołudniowych ruszyli do Siedlisk.
Domy ludzi-wilków rozmieszczone były w malowniczym zakątku,
pełnym łagodnych wzniesień, potoków i wodospadów. Gudrun uwielbiała
odwiedzać rodzinę i sąsiadów Lennarda. Mieszkańcy spędzali wiele czasu razem w dużej gromadzie. Palono ogniska, przy których toczyły się
ciekawe lub zabawne rozmowy, innym razem organizowano zabawy zakrapiane miodem i piwem. Nigdy nie brakowało też wyśmienitych potraw.
Po leśnych wojażach Gudrun zazwyczaj miała, można by rzec,
wilczy apetyt. Leni, siostra Lennarda, lubiła przyglądać się dziewczynie,
kiedy ta pałaszowała wszystko ze smakiem. Mąż Leni, Veit, zwykle po
posiłku sprawdzał siłę Gudrun, siłując się z nią na rękę. Zawsze twierdził,
że rośnie z niej tęga baba, na co rodzeństwo Tilla reagowało gromkim
śmiechem i odpowiadało licznymi żartami. Nie tylko Till, który towarzyszył jej najczęściej, również Pia, Livia, Finja, Conn, Linus i Fynn traktowali
dziewczynę jak siostrę czy kuzynkę.
Jak się z czasem dowiedziała, Leni i Veit cieszyli się ogromnym
szacunkiem i zaufaniem ze strony całej społeczności. Przewodzili jej.
Lennard, który nie miał żony i dzieci, był wśród mieszkańców Siedlisk
kimś na wzór pastora Thomasa. Wilczym kapłanem. Till wielokrotnie
opowiadał o wuju i jego magicznych zdolnościach, jednak dziewczyna
niewiele z tych relacji rozumiała.
Po kolacji Gudrun siedziała z Lennardem na wzniesieniu w pobliżu
wodospadu.
– Coś cię gryzie? – spytał.
Dziewczyna dłubała czubkiem noża pod paznokciem.
– Chciałabym się dowiedzieć czegokolwiek o swoim ojcu. Ale nikt
nie chce ze mną rozmawiać.
– Mama też nie?
– Zawsze, jak o nim wspominam, mama robi się smutna, potem
jest rozdrażniona i zamyka się w sobie.
– Doprawdy? – Spojrzał na nią z wyraźnym zainteresowaniem.
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– Raz nawet szlochała, leżąc w łóżku. Myślała, że śpię. Potem odmawiała te swoje pacierze.
– A ty? Nie modlisz się? – Lennard zmienił temat.
Gudrun parsknęła śmiechem.
– Ja? – Spojrzała na towarzysza. – Ja tego nie rozumiem,
Lennardzie. To znaczy… Kiedyś próbowałam. Modliłam się do tego
Jezusa, ale nic nie działało.
– Co nie działało?
– No, żadna pomoc nie przyszła, jak bracia Winckler mnie zaczepiali. Gdy byłam młodsza, raz cisnęli mnie w błoto i musiałam po gębie
dać jednemu i drugiemu. Za każdym razem odczepiali się dopiero, kiedy
sama się za nich wzięłam.
Lennard wybuchnął śmiechem.
– Zbierajmy się. Odwiozę cię do domu – rzekł po chwili.
Gudrun spuściła głowę. Przylgnęła do towarzysza, który natychmiast otoczył ją ramieniem.
– Nie chcę stąd odchodzić – wyszeptała płaczliwie.
– I nie chcesz zostawiać matki samej.

* * *
Johannes przerzucił stronę w książce i ostrożnie zbliżył świecę do kartki.
Mamrotał pod nosem czytany tekst. Zmarszczył czoło i ściągnął brwi, by
po chwili otworzyć szeroko oczy i z uśmiechem pokiwać głową. Wyglądał
jak człowiek, który właśnie odkrył wielką tajemnicę. Ocknął się, gdy usłyszał kroki. Ukrył książkę pod poduszką.
– Zgaś to, idioto! – wycedził Bastian, który wszedł do izby. – Ojciec
już lezie. Ledwo przed nim zdążyłem. – W pośpiechu zdjął buty i kamizelkę, po czym wślizgnął się pod kołdrę. – Posuń się.
Johannes zdmuchnął płomień.
– Bardzo jest pijany? – spytał szeptem.
– Nie aż tak… – Brat uniósł się, żeby wyjrzeć przez okno. – Jakaś
afera była w gospodzie. Podobno pobił się z pastorem…
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– Z wielebnym?!
– Ciszej, do cholery! – syknął Bastian. – Idzie.
Przez uchylone okno słyszeli kroki, które nagle ucichły. Johannes
wstrzymał oddech. Po chwili dotarł do nich jednostajny dźwięk strumienia moczu lejącego się na klepisko. Nastała cisza. A po niej rumor.
– Kurwa! – krzyk Wincklera niósł się po obejściu. Wtórowało mu
ujadanie psów. – Który to gnojek…?!
Usłyszeli uderzenie cebra o ścianę, a po nim dźwięk rozbijanej
ceramiki i łoskot opadających kawałków naczynia.
Skrzydła okna rozwarły się z hukiem.
– Wyłazić! Obaj!
Johannes poczuł, jak silne ręce ojca wyciągają go z łóżka, po czym
wylądował na ziemi, zasłaniając twarz przed ciosem. Bastian wybiegł
drzwiami. Próbował odciągnąć Horsta, ale ten złapał go za włosy i zaczął
tarmosić.
– Podoba się wam życie w chlewie?! – Puścił Bastiana przed siebie
i wymierzył celnego kopniaka w tyłek. – To będziecie spać w chlewie!
Won! – Złapał miotłę opartą o ścianę i zamachnął się na uciekającego
Johannesa. Chybił.
Chłopcy wpadli do chlewu na czworakach, chroniąc się przed kolejnymi ciosami. Zaalarmowana trzoda podniosła kwik. Winckler zaryglował drzwi.
– Gnojki zafajdane. Świnie jedne! – burczał, odchodząc.
– Ty zostawiłeś ten ceber? – spytał Johannes, dysząc. Odepchnął
nogą namolnego prosiaka.
– Nie. – Bastian pogrzebał pod słomą po omacku i wyciągnął pled.
– To kto, on?
– A jak myślisz? – Rozłożył nakrycie i podał jeden koniec bratu. –
Czy choć raz czułeś się naprawdę winny tego, za co nas karał?
– Nie – odpowiedział Johann.
Chrumkanie trzody ustało. Leżeli w ciszy, nasłuchując.
– Bastian…?
– Hmmm?

Dzikuska

477

– Czy my musimy uganiać się tak za Dzikuską? Po co nam to?
– A co ci nie pasuje? Pękasz? – Bastian zwinął się w kłębek, odwracając do brata plecami. – Może to go wreszcie zadowoli – dodał beznamiętnie.
– Jego nic nie zadowoli. Zawsze będzie jakiś…
– Zamknij się już – wycedził Bastian. – Chcesz, żeby znów tu przylazł?
Johannes westchnął. Zasypiając, słuchał z uwagą gadania ojca,
który siedział na ławce pod domem.
– Świnki, świnki, chodźcie do domu… Boimy się! – powiedział piskliwym głosem. – Czego? Wilka złego! – Stary Winckler popijał gorzałkę
i dopóki nie zasnął, rechotał, prychał i coraz bardziej bełkotał.

* * *
478

Po zmierzchu podjechali pod dom. Lennard dostrzegł sylwetkę Ilse stojącą w progu drzwi wejściowych. Ostrożnie zsunął się z siodła, żeby nie
zbudzić Gudrun, po czym wziął ją na ręce.
– Aż tak ją wymęczyliście? – spytała Ilse, otwierając furtkę przed
Lennardem.
– Nie bardziej niż zwykle – wyszeptał. – Ale to chyba nie jedyna
przyczyna jej zmęczenia.
Kobieta pomogła ułożyć córkę na łóżku i zdjęła jej buty.
– Myślę, że za dużo zmartwień nosi ta głowa ostatnimi czasy –
podjął mężczyzna, całując dziewczynę w czoło. – Zresztą… Nie tylko
ta głowa – dodał i ujął dłoń Ilse. – Hilda martwi się o was – zaczął, kiedy
siedzieli przy stole w kuchni. – A Gudrun martwi się o ciebie. – Przyglądał
się jej uważnie. Była blada i wyglądała, jakby zapadła się w sobie. – I ja
się martwię.
– Nie wiem, co robić, Lennardzie… Nie mam nawet siły myśleć
o tym wszystkim. Udaję silną przed ludźmi. Przed dzieckiem i… nawet
przed sobą.
– Przed Bogiem?
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– Nie… Nie wiem. – Rozpłakała się.
– Ilse, nie uciekniesz przed tym, kim jesteś.
– Mówiła ci?
– Tak. Ale kryzys wiary w tej wizji niekoniecznie musi dotyczyć
ciebie.
– Jak to…? – Wpatrywała się w mężczyznę osłupiała. – Ty… Ty to
widziałeś – stwierdziła.
Lennard przytaknął.
– Zrozum… Żadna kompetencja, moc, zwłaszcza dziedziczna,
nie może być tłumiona. Trzeba ją ukierunkować. Rozwijać. Inaczej nie
zapanujesz nad nią. To ona zawładnie tobą. – Lennard wstał i nalał sobie
wody z dzbana stojącego na kredensie. – A jeśli stanie się to w obecności
ludzi? Pomyślałaś o tym? Skończy się czcze gadanie oparte na plotkach,
wyobrażeniach i uprzedzeniach. Dostarczysz im niezbitych dowodów na
to, że twoim jedynym przeznaczeniem jest stos. – Wypił całą zawartość
kubka.
– Co powinnam zrobić, twoim zdaniem?
– Przede wszystkim… Przypomnij sobie wszystkie powody, dla
których powierzyłaś swoje życie Bogu i… zamieszkajcie ze mną.
– Mam zostawić obejście? Za chwilę będzie więcej pracy niż zwykle…
– O dom nie musisz się martwić. Mamy liczną rodzinę, a dzieciaki
Leni nie stronią od pracy, chętnie pomogą. Stwórz sobie przestrzeń, daj
czas, bez narażania siebie i Gudrun na niebezpieczeństwo. Odpocznij.
Nabierz dystansu. Zrozum. Hilda i ja pomożemy…
– Hilda! – żachnęła się Ilse. – Przyczyna…
– Nie! – przerwał jej. – To twoja matka. – Ściszył głos. – Wulgarna,
uparta, krnąbrna, a jednocześnie mądra kobieta, która naraża swoje życie, poddając się wilczym metamorfozom. Wiesz czemu?
Ilse zamarła i pokręciła nieznacznie głową.
– Chce wiedzieć. Chce być gotowa na wszystko, co może spotkać
naszą córkę. Córkę, która może dziedziczyć dwie różne natury lub, co
gorsza, ich kombinację. Uporasz się z tym sama? – Ilse drżała. Lennard
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podszedł do niej i przytulił mocno do siebie. – Dlatego proponuję, żebyś
zajęła się teraz sobą. W spokoju i… z pomocą nas wszystkich. – Uklęknął
i objął dłońmi jej twarz. – Może kiedy zrozumiesz swoją naturę i nad nią
zapanujesz, obraz Boga stanie się dla ciebie bardziej przejrzysty.

* * *
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Kolejny tydzień zleciał Gudrun w mgnieniu oka. Więcej niż zwykle angażowała się w prace domowe. Pomagała Ilse zbierać miód, macerować
zioła i przygotowywać nalewki. Sporo pracy było zazwyczaj przy inwentarzu, ale nie mniej roboty i czasu poświęcały na wykonanie masła, serów
i wypiekanie chleba.
Dziewczyna uwijała się najszybciej, jak tylko mogła, żeby wyręczyć matkę w niektórych zadaniach. Ilse była blada i jakby nieobecna,
złe myśli wyraźnie zaprzątały jej głowę, jednak wielokrotnie pytana nie
chciała powiedzieć córce, co ją tak frasuje.
W piątek rano Gudrun pognała do Gerrarda Schonego – kupca,
który odbierał towary od mieszkańców i woził je na targi – z informacją, że matka przygotuje wszystko do odbioru w samo południe. Później
rozniosła zamówione medykamenty i miód do wskazanych przez Ilse
mieszkańców Gminy.
Kiedy wracała do domu, klika Bastiana czekała już na leśnym gościńcu, co było pewną nowością w ich praktyce, zwykle szyderstwa i zaczepki miały charakter publiczny. Chłopcy zastawili dziewczynie drogę.
Bastian zaszedł ją od tyłu.
– Teraz sprawdzimy, Dzikusko, czy naprawdę jesteś dziewuchą –
wycedził i przywarł do jej pleców. – A może wybrykiem natury? – dodał.
Zanim jego ręce znalazły to, czego szukał, Gudrun uderzyła go
potylicą na tyle skutecznie, żeby uwolnić się z uścisku. Johannes podbiegł do niej pierwszy i zaraz osunął się na kolana, zgięty wpół, po celnym
kopniaku w krocze. Klaus zamachnął się nieporadnie. Dziewczyna wykonała unik i za sprawą precyzyjnie wykonanej dźwigni pchnęła napastnika
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w pobliskie zarośla. Cios Erika był szybki i celny. Zaraz po nim Bastian
wbiegł w nią z impetem i oboje runęli na ziemię.
Poczuła w ustach smak krwi z rozciętej wargi. Broniła się zaciekle, rozmazując juchę na twarzy Bastiana, któremu rozkwasiła nos.
Satysfakcja jednak nie trwała długo. Pierwszy raz w całej historii ich
wspólnych bójek nie mogła sobie poradzić. Musiała uznać przewagę
przeciwnika, który najwyraźniej urósł w siłę. Chłopcy zmieniali się w mężczyzn, czego właśnie boleśnie doświadczała. Poczucie bezsilności narastało, a wraz z nim pojawił się lęk, którego wcześniej nie znała. Przestała
rzucać się, wierzgać i szamotać, ryk przeszedł w ciężki oddech – odpuściła, gdy tylko Johannes i Erik przyparli jej ręce do ziemi.
– I co, Świński Ryju, co mi teraz zrobisz? – spytała, dysząc. –
Wychędożysz jak te swoje lochy, kiedy nikt nie widzi?
Cała kompania zawyła z rozbawieniem i rosnącym podnieceniem.
– Może to i niezły pomysł – wysapał Bastian, siedząc na niej okrakiem. – O ile masz tam, co trzeba, Dzikusko – dodał i wsunął rękę pod
jej koszulę.
Gudrun plunęła w wyszczerzoną gębę Wincklera. W odpowiedzi
dostała mocny cios głową. Ból nosa rozsadzał jej czaszkę. Przed oczami miała tylko czerń. W uszach piszczało niemiłosiernie. Z ciemności,
zgiełku i bólu wyłoniła się świadomość niebezpieczeństwa, w jakim się
znalazła. Dotarło do niej, że żarty się skończyły, a niewinne dziecięce
przepychanki stały się realnym zagrożeniem.
– Przytrzymajcie jej nogi!
Głos Bastiana huknął jak uderzenie młota o kowadło. W ułamku
sekundy zrozumiała, co się dzieje. Otworzyła oczy. Klaus uciekał właśnie
do lasu – widocznie sytuacja przerosła nie tylko ofiarę.
Kiedy Świński Ryj mocował się ze spodniami, Gudrun dostrzegła
nagłą zmianę – jej zmysły się wyostrzyły, do tego stopnia, że poczuła znajomy zapach, przebijający się przez odór potu i posmak krwi. Wyprężyła
się, żeby odchylić głowę, ale nie mogła nic zobaczyć z tej perspektywy
– przydrożne krzaki i trawa zasłaniały jej widok. Jednocześnie słyszała
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w oddali dudnienie końskich kopyt, skrzypienie i terkotanie wozu, narastające z każdą chwilą.
Nagle rozległo się głośne wołanie Gerrarda, wizg bata i świdrujący
krzyk Bastiana, który odskoczył od dziewczyny jak poparzony, dzięki
czemu poczuła się swobodnie i mogła skulić się w sobie, zatykając uszy
dłońmi.
Pastor Thomas zeskoczył z kozła i podbiegł do leżącej dziewczyny. Handlarz rozgonił młokosów, złorzecząc im i strasząc konsekwencjami, których większość zakładała męki cielesne i piekielne. Następnie
podszedł do duchownego, klęczącego przy Gudrun.
– Na Boga. – Gerrard przeżegnał się. – Gnojki za… Czy oni…? –
Chciał pobiec za uciekinierami, ale pastor złapał go za rękę.
– Nie teraz. Później się tym zajmę. – Thomas wziął dziewczynę na
ręce. – Nie zdążyli, na szczęście. Zawieźmy ją do domu.
Wóz ruszył. Gudrun, siedząca między workami w objęciach pastora, spojrzała w gęstwinę lasu. Był tam, czuła go nadal. Wreszcie dostrzegła. Patrzyli sobie w oczy. Po chwili zniknął w zaroślach.

* * *
Kiedy zajechali pod dom, Ilse natychmiast podbiegła do furtki, widząc
zakrwawioną twarz córki. Dziewczyna zlazła z furmanki i pognała na podwórko, mijając matkę bez słowa. Kobieta zwróciła przerażone i pytające
spojrzenie w stronę mężczyzn.
Gudrun pochyliła się nad beczką i podparła ciało rękami. Przez
chwilę przyglądała się odbiciu w wodzie. Wciąż dygotała i czuła lęk, ale
nie wywołany przez samo zdarzenie. Przede wszystkim nie rozumiała
tego, co się z nią działo. Dlaczego czuła zapach potu Gerrarda, pakującego towary matki na wóz? Dlaczego słyszała każde słowo rozmowy
bardzo wyraźnie? Od całej trójki dzieliło ją kilkadziesiąt kroków, a zmysły
pracowały, jakby stała tuż obok.
Pastor najpierw zdał matce relację z tego, co zaszło, następnie
próbował ją przekonać, że zajmie się całą sprawą.
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– Thomasie, publiczne połajanki tylko nasilą nienawiść ludzi.
Nikt nie lubi być krytykowany. Gdyby byli zdolni zrozumieć Słowo Boże,
dawno zapanowałby w Gminie spokój, nie uważasz? – Patrzyła w oczy
pastora.
– Mam pozostać bierny wobec takiego…?
– Nie… – przerwała mu. – Nie wiem… Wiem natomiast, że powinnam uchronić własne dziecko przed nieszczęściem. Dlatego postanowiłam, że Gudrun nie będzie więcej chodzić do ludzi.
– Ilse, ucieczka też niczego nie zmieni – próbował protestować.
– Przykro mi, Thomasie, ale dalszy los córki muszę omówić z jej
ojcem.
Gudrun poczuła uderzenie gorąca, jakby żar płynął w jej żyłach
zamiast krwi. Ojciec. Jest tu. Musi być. Gdzieś w pobliżu. Zanurzyła głowę
w beczce. Woda spłynęła z włosów po ciele. Doznała chwilowej ulgi, ale
niewystarczającej.
Zdjęła buty i podreptała w stronę ogrodzenia za domem. Koszula
drażniła skórę, gryzła niemiłosiernie, więc ją zrzuciła. Zerwała wiszące
na sznurze prześcieradło i jednym susem przeskoczyła płot.
Biegła szybciej niż zwykle. Doskonale słyszała szum wodospadu
z oddali. Zanim dobiegła na miejsce, poczuła ściskanie w podbrzuszu.
Zlekceważyła je. Stanęła nad brzegiem niecki, wydrążonej przez kaskadę wody, która dalej spływała potokiem. Czym prędzej odwinęła opaskę
z piersi i ściągnęła spodnie. Skuliła się – kolejny skurcz w podbrzuszu był
silniejszy od poprzedniego. Żar w ciele wzmagał się, a do nozdrzy dotarł
wyraźny zapach krwi. Spojrzała na nogi.
Akurat teraz? – pomyślała. Wiedziała, że to może nastąpić każdego dnia, matka ją uprzedzała, przygotowała córkę na ten moment. Ale
nie w takiej chwili.
Ogarnęła ją irytacja.
Powoli weszła do zagłębienia i rozsiadła się wygodnie jak w balii,
zanurzając po szyję. Lodowata woda studziła rozpalone ciało i dawała
poczucie ulgi. Gudrun potrafiła dostrzec, usłyszeć i poczuć każdy ruch,
szelest i zapach w promieniu kilkuset kroków. Rejestrowała aktywność
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dziesiątek stworzeń. Jednocześnie zauważyła, że słabsze bodźce ulegały wzmocnieniu, a te silniejsze były wyciszane, dzięki czemu poczuła
się bardziej komfortowo. Z każdą chwilą przyzwyczajała się do nowej
percepcji zmysłowej.
Po kilku minutach pojawiło się zupełnie nowe doznanie. Jakby
za sprawą innego zmysłu, obejmującego całe ciało, chłonęła wibrujące
strumienie energii z całego otoczenia – słońce, powietrze, woda i ziemia
dodawały jej sił witalnych. Cała Natura zdawała się szeptać: „Chłoń i żyj,
dziecko. Niczego ci nie zabraknie”.
Kiedy Gudrun unosiła się bezwładnie na powierzchni sadzawki,
słowo „ojciec” ponownie pojawiło się w jej myślach. Usiadła i wbiła nieruchome spojrzenie w korony drzew. Umysł pracował szybciej, bardziej
intensywnie. Ukazywał jej nieznaną dotąd głębię minionych wydarzeń,
oprowadzał po przestrzeniach wszystkich życiowych doświadczeń.
W przeciągu zaledwie kilku chwil wszystkie one połączyły się w jeden
spójny obraz – postać Lennarda. Odkryła znaczenie słów, gestów i spojrzeń. Dostrzegła znamię – takie samo znamię na przedramieniu i zapach,
kolor, fakturę tkanki identycznej jak jej własna skóra…
Wybuchnęła płaczem i śmiechem jednocześnie. Śmiech zmienił
się w jęk. Nawet nie dostrzegła, kiedy zaczęła wyć. Wyła coraz głośniej.
To był zew. Eksplozja szczęścia, bo przecież ziściło się najsilniejsze pragnienie, jakie kiedykolwiek nosiła w sercu. I zrozumiała, co działo się z jej
ciałem oraz kim zawsze była i dlaczego.
Wyła z całych sił. Zew niósł się po okolicy, ogłaszając narodziny
młodej wadery.
Stado odpowiedziało.

* * *
Okrążyła dom i weszła na podwórze, owinięta w mokre prześcieradło,
spod którego wystawały nogawki spodni i bose stopy.
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Lennard czekał na nią w towarzystwie matki, ciotki Leni i wuja
Veita. Tuż za płotem stali kuzyni i kuzynki w ludzkiej postaci, a z nimi
inne watahy. Wilki wciąż wychodziły z lasu, zbierały się wokół obejścia.
Przyglądała się ojcu. Poczuła jego zapach, jeszcze milszy niż zwykle, i wzruszenie, które okazał mokrym od łez i pełnym miłości spojrzeniem, w którym dostrzegła coś więcej.
– Gudrun…
– Nie, tato – przerwała mu. – Nie potrzebuję wyjaśnienia. – Zbliżyła
się do ojca. – Chcę, żebyś mocno mnie przytulił.
Obecność matki i ojca, własnej watahy i wielu innych sprawiła, że
pierwszy raz w życiu poczuła się w pełni kochana, akceptowana i bezpieczna.
– Wciąż jesteś rozpalona – powiedział Lennard, gdy ucałował
Gudrun w czoło. Podał jej małą butelkę. – Wypij to. Nie więcej niż połowę. Reszta później.
Obrócił córkę przodem do matki i zdjął z niej wilgotne płótno. Ilse
podała jej buty i koszulę. Leni rozwinęła płaszcz z cienkiej, szarej skóry,
wykończony paskami wilczego futra.
– Witaj, Gudrun Lucanis. – Veit pomógł dziewczynie założyć nowe
odzienie, które okazało się idealnie dopasowane.
Młoda wadera podziękowała wujostwu.
Kiedy Gudrun witała się z gromadą, Lennard podszedł do Ilse.
– Masz jej wszystkie ślady? – spytał.
– Wszystko przygotowałam. – Wręczyła mu drewniane pudełko. –
Ten najświeższy trzeba wziąć… najlepiej dzisiaj. – Parsknęła śmiechem
na widok jego miny. – Poproś Hildę, zajmie się tym.
– Miałem nadzieję, że będziesz świętować razem z nami.

* * *
Ilse siedziała na ławie przy palenisku, wpatrując się w ogień. Z zewnątrz
docierały do niej dźwięki muzyki, śpiew ludzi-wilków, śmiech i gwar rozmów. Lennard ułożył nasączone krwią płótno w pudełku i zamknął wieko.
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– Dziękuję, że zebrałaś je wszystkie. – Uśmiechnął się do niej.
– Do czego potrzebne będą te włosy, paznokcie, skóra i krew? –
spytała.
– Gudrun jest półkrwi człowiekiem-wilkiem. Jeżeli dojrzewanie
i mutacja będą przebiegać opornie, użyję tych śladów, żeby ułatwić cały
proces.
Okrył pledem ramiona Ilse. Kobieta chwyciła jego rękę. Usiadł
obok.
– Lennardzie…
– Wiem, Ilse. Wiem.
Patrzyła na niego pytająco.
– Ilse, wilki nie odkochują się tak łatwo.
Pocałunek wywołał dreszcz w ciele kobiety. Zbliżyła drżące wargi
do jego ucha.
– Ludzie też nie, Lennardzie – wyszeptała.
Dookoła panowała cisza. Świt zaglądał przez otwarte okna.
Usta Lennarda wędrowały po ciele Ilse. Obudziła się i natychmiast
zatopiła palce w jego włosach.

* * *
Lato miało się ku końcowi. Ludzie-wilki spędzali w tym okresie większość
czasu na zdobywaniu i szykowaniu zapasów na zimę.
Gudrun, w towarzystwie ojca i kuzynostwa, przemierzała las. Conn
zwęszył rannego i słabego jelenia. Ruszył jego tropem, wraz z Fynnem,
Linusem i Pią. Till, Livia i Finja zostali z kuzynką, zbierając zioła i pierwsze w tym roku grzyby. Lennard chadzał zazwyczaj swoimi ścieżkami.
Rozglądał się za, jak to określał, „materią niezbędną do pozyskania ingrediencji używanych w procesach i rytuałach”, o których młodzież nie
miała najmniejszego pojęcia.
Gudrun wchodziła po łagodnym wzniesieniu, zostawiając kuzynów w tyle. Zanim dotarła na szczyt, poczuła wyraźną woń, która nie
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należała do lasu, jednak wydawała się jej znajoma. Była pewna, że to
zapach świni i…
– Świński Ryj? – Parsknęła śmiechem na widok Bastiana, okrytego świńską skórą. – Do twarzy ci w tej szacie. – Poznała obyczaj, który
miała okazję nie raz oglądać. – Zatem, szczerze wam winszuję, nareszcie
jesteście mężczyznami.
Johannes miał na sobie taką samą pelerynę.
Erik oparł pijanego Klausa o drzewo, ten zaś zsunął się od razu
do pozycji siedzącej.
– Zabijmy sukę i wracajmy – wybełkotał i pociągnął łyk z flaszki.
– A to ci kompania – powiedziała Gudrun, kiedy ręce i głowa Klausa
opadły bezwładnie. – Prawdziwe łotry spod ciemnej gwiazdy. – Odpięła
worek oraz kołczan od pasa i rzuciła na ziemię. Zdjęła z grzbietu łuk
i oparła o drzewo. – Który jest wystarczająco rześki, żeby się mierzyć?
Johannes uniósł rapier, a Erik wycelował w dziewczynę pistolet.
Bastian trzymał w jednej ręce nóż, w drugiej genitalia knura.
– Jesteś aż tak pijany, Świński Ryju? – Skrzywiła się i syknęła. –
Musiało boleć.
– To dla ciebie, Dzikusko – oznajmił, szczerząc zęby.
– Będziesz mnie tym chędożył? – spytała, chichocząc. – Doceniam
intencję, ale wolę…
– Nie zrozumiałaś. Postanowiliśmy cię naprawić. – Wyszczerzył
się bardziej. – Będzie idealnie pasował.
Ruszyła w ich stronę.
– A jak chcecie tego dokonać? – Usłyszała trzeszczenie napinanych łuków w zaroślach. – Musielibyście najpierw mnie obezwładnić.
– A kto nam przeszkodzi tym razem? – Johannes przystawił
ostrze do szyi dziewczyny.
– Paru by się znalazło, ale tym razem… – Spojrzała mu w oczy
i krzyknęła: – Poradzę sobie sama!
Chłopcy nerwowo rozejrzeli się po krzakach.
– Blefuje – powiedział niepewnie Erik.
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Gudrun wykorzystała moment nieuwagi Johannesa. Strąciła
głownię rapiera, złapała rękę chłopaka i wykręciła, tak jak ją uczył ojciec.
Prześlizgnęła się pod ramieniem, zrobiła dźwignię, a kiedy Johannes
runął na ziemię, przygwoździła jego dłoń klingą do podłoża.
Erik spanikował, słysząc krzyk przyjaciela, i wypalił. Kula drasnęła
lewe ramię dziewczyny. Rozległ się świst i chłopak padł na kolana. Darł
się i beczał jak dziecko.
– Finjo, nie! – krzyknęła Gudrun, unosząc ręce. – Livio, jest mój!
Bastian spłoszył się na widok Tilla, który podniósł pistolet i wyjął
strzałę z uda Erika, a następnie zawiązał mu opaskę na ranie. Chłopak
zemdlał i zrobiło się ciszej.
– Nie bój się, Świński Ryju, nikt nam nie będzie przeszkadzał –
rzuciła.
– Ostatnim razem dużo ci te sztuczki nie pomogły. – Bastian przyjął pozycję do ataku.
– Dużo się zmieniło od ostatniego razu, knurku. – Rozłożyła ręce,
skrywając obawy pod wymuszonym uśmiechem. – No chodź.
Rzucił się na nią z krzykiem. Zablokowała cios, ale chłopak przyparł ją do drzewa. Spiął się i wymierzył cios głową.
Nie tym razem – pomyślała, robiąc unik.
Uderzył w pień. Gudrun wskoczyła na Bastiana, zaciskając nogi
na tułowiu. Lewe ramię wsunęła pod rękę napastnika, ograniczając jego
ruchy. Próbował zadać cios, ale zatoczył się pod ciężarem wiszącej na
nim dziewczyny – upadli i poturlali się po zboczu.
Bastian był zaskoczony jej siłą. Szamotał się, leżąc na niej, jednak
bez skutku.
Dziewczyna nie odpuszczała – nogi obejmowały prężące się ciało
chłopaka. Jedną ręką chwyciła go za włosy, drugą zaś ściskała przedramię, żeby uniknąć dźgnięcia nożem. Dostrzegła tętnicę, wyraźnie zarysowaną i pulsującą pod skórą szyi. Przez chwilę miała nieodpartą ochotę
zatopić w niej zęby, ale poczuła ukłucie pod brodą. Słabła. Świński Ryj
zdobył przewagę. Napierał z całą siłą.
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– Bastian! – Rozległ się krzyk brata. – Przestań! Mieliśmy ją tylko
nastraszyć!
– Zabiję cię, suko – wycedził Winckler. Miał twarz czerwoną z wysiłku i nienawistne spojrzenie.
– Nie rób tego! Przestań! – Głos Johannesa stał się płaczliwy.
Gudrun zrozumiała, że Bastian wcale nie zamierzał przestać.
Narastający ból sprawił, że puściła kudły chłopaka. Ręka odruchowo powędrowała do cholewy.
Zdążyła.
W gasnących oczach Bastiana dostrzegła niedowierzanie i… coś
jeszcze. Niebieskie tęczówki i powiększone źrenice zastygły w szczerym
wyznaniu, na które nigdy wcześniej się nie zdobył.
Przerażenie i złość ogarnęły Gudrun, która wyciągnęła nóż z karku
ofiary i odwróciła głowę, szlochając. Poczuła, jak krew zalewa jej kaptur
i poły płaszcza. Po chwili obróciła bezwładne ciało Wincklera. Klęcząc,
przymknęła powieki nieboszczyka i wydała z siebie przeraźliwy okrzyk.
Johannes, który w międzyczasie zdołał uwolnić rękę, przyglądał
się nieruchomemu ciału brata. Po chwili wzrok chłopaka spoczął na ociekającym czerwienią kapturze dziewczyny. Wybuchnął płaczem i poczłapał na czworakach w kierunku Bastiana. Oparł głowę na jego nieruchomej
piersi.
– Ty idioto – wyszeptał.
– Przykro mi. – Gudrun szlochała. – Tak bardzo… – Oparła dłoń na
plecach Johannesa. Nie protestował. – Ja… Nie chciałam… Musiałam.
Dostrzegła nadchodzącego ojca. Poderwała się i pobiegła do niego.

* * *
Znaleźli ich konie w pobliżu gościńca, dokładnie w miejscu, które wskazał
Erik. Bracia Tilla ułożyli i przymocowali ciało Bastiana oraz nieprzytomnego Klausa do siodeł, Till zaś pomógł Erikowi zasiąść na grzbiecie karej
klaczy.
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Odjeżdżając, Johannes odwrócił głowę i przyglądał się Gudrun.
Stała między drzewami w zakrwawionym płaszczu. Miała nieobecne, nieruchome oczy. Wyglądała jak posąg albo zjawa.
Erik rozpłakał się, gdy tylko wjechali na gościniec. Johannes nagle
zatrzymał konia i spojrzał na przyjaciela.
– Posłuchaj mnie teraz uważnie…

* * *
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Ojciec zaszedł Gudrun od tyłu i przygarnął do siebie.
– Jak to jest możliwe, tato? – spytała. – Czuję to, co nie zostało
wyrażone. Słyszę niewypowiedziane myśli. Widzę coś, czego kiedyś nie
potrafiłabym dostrzec.
– Doświadczysz jeszcze więcej, dziecko – wyszeptał. – Z czasem.
Gudrun westchnęła.
– Dlaczego Bastian tak mnie traktował? Kochał mnie przecież,
wiem to na pewno.
– Każde zjawisko na ziemi, każda rzecz i istota poruszają się po
drodze, która ma dwa bieguny. Skoro cię kochał, a nie mógł się w tej
miłości spełnić, to siłą rzeczy droga doprowadziła go…
– Do nienawiści.
– Na końcu tej drogi rodzi się potrzeba unicestwienia tego, czego
kochać nie wolno.
– Ale można chyba zejść z tej drogi?
– Zawsze, dziecko… Zawsze.

* * *
W dniu pogrzebu Bastiana Wincklera słońce przebijało się przez opadającą mgłę. Zanim pastor zakończył ceremonię, powietrze stało się
przejrzyste i rześkie.
Gudrun przecisnęła się między tłumem ludzi i złożyła wielki bukiet
kwiatów na nagrobku, wśród innych wiązanek. Nie patrząc na rodziców
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zmarłego ani innych żałobników, odwróciła się, zdziwiona brakiem reakcji
z ich strony, i ruszyła przed siebie.
– Gudrun. – Usłyszała za plecami głos matki Bastiana.
Spojrzała kobiecie w oczy, gdy ta podeszła i położyła dłoń na jej
policzku.
– Dziękuję – uśmiechnęła się ze smutkiem w oczach – że próbowałaś im pomóc.
– Podobno zostałaś ranna? – dodał Horst Winckler.
Dziewczyna cofnęła się kilka kroków.
– Pani Winckler, ja… – Odszukała wzrokiem Erika i Johannesa.
– Chciałam powiedzieć, że… – Wymieniła spojrzenie z Johannesem. –
Bardzo mi przykro. I szczerze współczuję, ale…
– Gudrun, dziękuję, że ocaliłaś mojego syna. – Horst Winkler zerknął na Johannesa, który opuścił głowę.
Dziewczyna uśmiechnęła się niemrawo i odeszła.
Pastor, który z uwagą przyglądał się tej sytuacji, podszedł do
Johannesa.
– Chłopcze, rad byłbym cię gościć po obiedzie – wyszeptał. –
Chyba mnie właśnie olśniło – dodał z uśmiechem.

* * *
Gudrun odstawiła ceber na ławę i kątem oka dostrzegła na gościńcu zbliżającą się powoli postać. Matka z ojcem i kuzynostwo szykowali się do
wyjścia. Dziewczyna podeszła bliżej furtki, wycierając upaćkane ręce
ścierką.
– Witaj, Gudrun. – Sprawiał wrażenie zakłopotanego.
– Nie sądziłam, że kiedykolwiek ucieszy mnie twój widok, Winckler.
– Dzień dobry – zwrócił się w kierunku rodziców dziewczyny, wychodzących na gościniec.
Ilse podeszła i chwyciła jego ramię.
– Jak się miewasz, Johannesie? – spytała ze smutkiem w oczach.
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– Dobrze, proszę pani. – Uśmiechnął się niemrawo. – Przyszedłem…
Jeśli można, chciałbym porozmawiać z Gudrun.
– Oczywiście. – Kobieta odwzajemniła uśmiech.
– Wrócisz na kolację? – Lennard zwrócił się do córki.
– Czy raczej na śniadanie?! – krzyknęła Pia, która objęła Gudrun
od tyłu i ucałowała na odchodne. Odpowiedziała jej salwa śmiechu.
– Nie czekajcie na mnie – odpowiedziała, przewracając oczami.
– Kim oni są? – spytał Johannes, patrząc na ludzi znikających po
drugiej stronie gościńca, pośród drzew i zarośli.
– To moi kuzyni – odpowiedziała. – Ojciec ma siostrę. Mieszkają
niedaleko.
– Nie wiedziałem, że masz rodzinę. Nigdy ich nie widywałem, aż
do…
– Ja też nie wiedziałam, Johannesie. Nie będę cię zanudzać szczegółami. Są ważniejsze rzeczy do omówienia.
Chłopak stał osłupiały i wpatrzony w Gudrun jak w obrazek.
Milczał.
– Wejdziesz wreszcie, Winckler, czy mam wysłać konia po ciebie?
Obydwoje parsknęli śmiechem.
Gdy znaleźli się przy palenisku za domem, Gudrun nalała miodu
do kubków. Podała naczynie Johannesowi, dorzuciła polana do przygasającego ognia i usiadła na przeciwległej ławie. Długo milczeli, zerkając
na siebie nawzajem. Dziewczyna oderwała kawałek mięsa z prawie ogołoconego szkieletu zająca.
– Masz ochotę? – spytała.
– Nie, dziękuję.
Johannes pogrzebał w worku, który miał ze sobą i wyjął książkę.
– Zagapiłem się… Pastor prosił, żeby przekazać ją twojej matce.
– Podniósł się i podał dziewczynie zeszyt.
– Johannes Eckhart von Hochheim?
– Mam też własny egzemplarz – rzucił z wyraźnym podnieceniem.
– Dostałem w prezencie od wielebnego. Meister Eckhart to wspaniały
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i zapomniany filozof. Katolicki, ale jego kazań poszukują także nasi duchowni…
– Ty czytasz? I to kazania od pastora…
– A co w tym dziwnego? Od lat pożyczam od niego książki. Bajki,
baśnie, opowiadania, poezję. Ostatnio trochę filozofii…
Gudrun słuchała wywodu Johannesa z niedowierzaniem i przyglądała mu się z uwagą. Chłopak wymieniał i zachwalał dziesiątki tytułów,
niektóre opisywał. Był bardzo ożywiony tematem rozmowy. Dziewczyna
przestała żuć, przełknęła.
– Żarty sobie ze mnie stroisz, Winckler? – spytała, kiedy zamilkł.
– Nie rozumiem. – Chłopak zamarł.
– Od dziecka uganiałeś się z tymi matołami, rozrabiałeś gdzie
popadnie, a teraz zgrywasz mi tu wielce oczytanego mądralę.
– Nikogo nie zgrywam – odparł. – I nie rozrabiałem nie wiadomo
jak, to…
– Fakt – przerwała mu. – Przyznaję, że najmocniejszy nie byłeś
przy Bastianie i Eriku. Czasem to nawet ciapa nieziemska z ciebie wyłaziła – zachichotała. – Jeden cios w krocze i gotowe.
– To prawda. – Winckler się skrzywił. – Ale przyparliśmy cię wtedy…
– Przyparliśmy?! – Obruszyła się. – Chcieliście mnie zgwałcić!
– To nie tak, Gudrun. – Zmieszał się. – Wtedy na gościńcu…
Naprawdę bałem się tego, co robił Bastian. – Patrzył jej w oczy. – Bóg mi
świadkiem, że nigdy nie czułem takiej radości, przyjmując bat na plecy.
Dziewczyna parsknęła śmiechem. Po chwili spoważniała.
– Czemu nic z tym nie zrobiłeś? Przez tyle lat?
– Jakoś nie wyobrażałem sobie… Nie wiedziałem, jak sprzeciwić
się bratu. A przede wszystkim ojcu. – Oczy Johannesa się zaszkliły. – Nie
potrafiłem.
Ponownie zapadła długa cisza.
– A jak twoi rodzice?
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– Matka wciąż opłakuje Bastiana. – Westchnął. – Ojciec jeździ
po okolicach uzbrojony po zęby i szuka oprychów, których opisaliśmy
z Erikiem.
– Nie dręczy cię to? – Gapiła się na Wincklera. – Twój ojciec szuka
wiatru w polu. Cierpi po stracie syna, uganiając się za duchami po lasach.
– Może właśnie to go skruszy… Sprawi, że się zmieni.
– Nie rozumiem.
– Gudrun… To nie ludzie są problemem, tylko on sam. To tyran…
– Johannesie, nie mów tak…
– Tyran, który zawsze musi mieć wrogów. – Zacisnął zęby. – Tyran,
który z każdego uczyniłby wroga… Nawet z samego Pana Boga, gdyby
zabrakło ludzi na świecie. – Gudrun przysiadła się do niego. Chłopak
spojrzał na nią świdrująco. – To nie ty zabiłaś mojego brata, Gudrun. On
to zrobił…
– Przestań! Sam w to nie wierzysz.
– Nie wierzę? – Prychnął. – Ja to wiem. – Łzy spływały po jego
policzkach.
– Rozumiem, że cierpiałeś. I cierpisz. Ale w ten sposób nie zmienisz ojca… Okłamując go…
– Okłamując go, sprawiłem, że w Gminie jest spokojnie, bo on i cała
reszta przestali was nienawidzić i nękać. To źle? Nie! I niech tak zostanie.
– To się nie uda, Johannesie. – Pokręciła głową. – Prędzej czy
później Erik się wygada. Najpierw Klausowi, potem innemu kumplowi,
wreszcie ojcu.
– Nie powie nikomu.
– A co, ustanowiliście braterstwo krwi, tajny rytuał, którego się
przestraszy? – Prychnęła. – Jaki on ma interes w tym, żeby milczeć?
Rozpowie wszystko wszem i wobec, najpóźniej wtedy, kiedy poróżnicie
się z byle powodu.
– Trudno. – Chłopak zasępił się nieco. – To i tak jest bez znaczenia.
– Czyżby? – Gudrun wstała. – Sam wspomniałeś, że twój ojciec-tyran zaczął latać uzbrojony po okolicy. Szuka oprychów na podstawie mętnych relacji dwóch młokosów… Że on się nie połapał w tym
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wszystkim – mówiąc to, podeszła do beczki. – Jak nie znajdzie choćby
jednego człowieka, który potwierdzi obecność owych rzezimieszków
w promieniu kilku kilometrów, to się domyśli i zacznie cię ciągać za jęzor.
Zagarnęła i związała włosy. Zaczęła myć ręce i twarz. Johannes
przyglądał się jej uważnie.
– Nie martw się. – Odchrząknął. Zaschło mu w gardle. – Nie pozwolę, żeby cię skrzywdził.
Oparła się o rant beczki. Patrzyli na siebie w milczeniu.
– Nie martwię się. Bynajmniej nie o siebie. – Była nieruchoma
jak posąg. Krople wody spływały po policzkach i spadały do zbiornika.
– Ten dzień kiedyś nadejdzie, Johannesie. Będziemy musieli się z tym
zmierzyć.
– Ja będę musiał. Z tego czy innego powodu. Prędzej czy później.
Będę musiał i będę gotowy. Bóg mi świadkiem, Gudrun, że będę gotowy.
– Wiem, Johannesie. Wiem, że będziesz… Będziemy gotowi. –
Usiadła obok niego.
– Jak twoja szyja? – spytał.
– Goi się jak na psie – odpowiedziała i chwyciła go za dłoń. – A twoja rana? – Pogładziła kciukiem powierzchnię płótna. Johannes się zaczerwienił. – Daj spokój, Winckler – rzuciła z uśmiechem. – Taki byłeś hardy,
a dotyku dziewczyny się wstydzisz?
Spojrzał na nią zmieszany. Patrzyli sobie w oczy. Ich palce się
splotły.
– A więc o to chodzi – wyszeptała.
– O co?
Gudrun oparła głowę na ramieniu chłopaka.
– Nie tylko on mnie kochał – dodała po chwili.
– Skąd wiesz? – spytał zdumiony.
– Wiedziałeś o tym – stwierdziła w odpowiedzi. Obróciła się lekko.
Objął ją. Dziewczyna delikatnie muskała nosem skórę na szyi towarzysza.
Podobał się jej zapach Johannesa. – Cieszę się, że zszedłeś z tej drogi
– wymruczała.
– Hmmm?
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– Nic… Nieważne.

* * *
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Z zamyślenia wyrwało go jednostajne szuranie. Odwrócił się, żeby zerknąć na bagaż, ale wszystko było w jak najlepszym porządku. Zatrzymał
konia i zeskoczył z kozła, żeby sprawdzić tył furmanki, następnie rzucił
w las sporej wielkości gałąź, która zaczepiła się o tylną oś wozu. W tej
samej chwili zauważył, że znajduje się pod domem Ilse. I choć spodziewał się, że nikogo w nim nie zastanie, zdecydował się zajrzeć do środka.
Kiedy tylko przeszedł przez furtkę, wzdrygnął się, a następnie
odetchnął z ulgą.
– Na litość…
Odpowiedział mu tylko rechot. Przyglądał się roześmianym, wymazanym musem jabłkowym i lukrem twarzom. Johannes i Gudrun siedzieli w cieniu śliwy, opychając się jabłecznikiem. Chłopak wstał, oparł
się o płot i wyjrzał na gościniec.
– No, no. – Zerwał śliwkę. – A jednak prawdę ludziska gadali.
– Oj, nieładnie, nieładnie – wybełkotała dziewczyna i przełknęła
ciasto. – Nie godzi się, żeby tak pasterz porzucał owczarnię.
Thomas usiadł na ławie. Gudrun przysiadła się do niego.
– To… o co chodzi, pastorze? – Wytarła chustą upaćkaną twarz. –
Kryzys wiary? A może nieszczęśliwa miłość?
Pastor wyprężył się i zmierzył dziewczynę pytającym wzrokiem,
z którego biło też niedowierzanie. Odruchowo silił się na karcący wyraz
twarzy.
– Ale… – zaprotestował nawet.
– Nie, wielebny – wtrącił się Johannes i usiadł obok zdezorientowanego Thomasa. – Nie ma żadnych ALE. Za to szczerość przystoi
dorosłemu mężczyźnie. – Poklepał pastora po plecach. – Zwłaszcza duchownemu. Jak sobie pastor szczerze odpowie na pytanie, to podejmie
właściwą decyzję.
Thomas zbaraniał, a młodzi nie odpuszczali.
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– Dowiedziałam się, że za sprawą wielebnego Johannes strasznie
się zaczytuje w różnych mądrych księgach. – Gudrun przejęła inicjatywę.
– I dlatego mądrala taki się z niego zrobił, choć przyznaję, że w pełni się
z nim zgadzam.
– Ale…
– Zresztą… Jak pastor wyjedzie, to jego przyszłość stanie pod
znakiem zapytania.
Thomas spojrzał na dziewczynę pytająco.
– Nie wspominałam, że postanowił kształcić się na duchownego?
– Zrobiła głupią minę.
– Przydałby mi się zaufany i…
– Kompetentny – rzuciła Gudrun.
– Właśnie. Kompetentny nauczyciel – dodał Johannes.
Zapadło długie milczenie. Ksiądz siedział nieruchomo, wpatrzony
w odległy punkt.
– Kiedy próbowałam zrozumieć to całe zdarzenie – zaczęła dziewczyna poważnym tonem – matka opowiedziała mi, jak głębokim przeżyciem było dla niej wspomnienie męczeńskiej śmierci Chrystusa, kiedy
pastor celebrował pierwsze misterium po objęciu parafii. Dotarło do niej
wtedy znaczenie tej ofiary, znaczenie śmierci w ogóle. Mówiła, że jej nieodwracalność daje możliwość prawdziwego zrozumienia sytuacji, której
dotyczy. Zatrzymuje ludzi pogrążonych w obłędzie i otwiera im oczy.
Otwiera duszę… Tak rozumiała śmierć i zmartwychwstanie.
– Chciałbym, żeby śmierć mojego brata coś znaczyła, pastorze
– powiedział Johannes. – Żeby ktoś przekuł wszystko to, co przyniosła,
w trwałe skutki. Tak, aby ludzie zrozumieli… On… Żeby on zrozumiał.
Meister Eckhart napisał, że „człowiek powinien dostrzegać Boga we
wszystkich rzeczach i przyzwyczajać swe serce do ustawicznej Jego
obecności w pragnieniu, dążeniach i miłości1”. Chyba daleko mojemu ojcu
do tego…
– Nie jemu jednemu… – Thomas pokręcił głową ze zdumieniem.
– Szkoda by było, żeby twój talent się zmarnował, Johannesie. – Objął
1

Mistrz Eckhart, „Wybór pism”, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 92.
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chłopaka ramieniem. – Zdaje mi się, że kowalem, który będzie kuł to
żelazo, będziesz ty sam. Oczywiście nie zostawię cię bez pomocy. –
Westchnął. – Mdli mnie na samą myśl o rozpakowywaniu bagaży.
Młodzi wskoczyli na wóz pastora. Thomas zasiadł na koźle obok
Gudrun. Spojrzał na gościniec i zdębiał. Ponad sto kroków dalej leżało
zwalone drzewo, na które wcześniej nie zwrócił uwagi. Chichot i porozumiewawcze spojrzenia wyjaśniły duchownemu przyczynę takiego stanu
rzeczy. Mężczyzna pokręcił głową i uśmiechnął się w duchu.
– Skąd wiedziałaś, że chcę zrezygnować z kapłaństwa? – spytał,
gdy jechali w kierunku Gminy.
– A chciałeś, pastorze? – Uśmiechnęła się.
– Sam nie wiem. Pomyślałem, że te wszystkie piękne nauki giną
w obyczajach i prawach. Kolebią się między nakazami i zakazami jak
zagubione dzieci – westchnął.
– To przygarnij je mocno do siebie, Thomasie. To jedyne, czego
potrzebują dzieci.

* * *
Główna sala gospody świeciła pustkami, nie licząc jednego stołu, przy
którym grupka mężczyzn prowadziła ożywioną dyskusję. Rozmawiali
głośno, chwilami się przekrzykiwali, a kiedy akurat nic nie mówili, popijali
piwo. Siedzący wśród nich młody człowiek co chwilę robił notatki, poza
tym słuchał uważnie i zadawał mnóstwo pytań.
– Najmocniej przepraszam, panie Grimm. – Gospodarz podszedł
do młodego mężczyzny.
– W czym rzecz? – Wilhelm niechętnie oderwał się od rozmowy.
– Macie panowie… – Szynkarz pochylił się i ściszył głos. – Gość
czeka na panów. W alkierzu.
– Gość? – Grimm wstał i odszedł od stołu, pozostawiając skłóconych ze sobą rozmówców.
W drodze do małej sali natknął się na brata, wracającego z podwórka.

Michał Stachnik

– Chodź ze mną, Jacobie – rzucił.
Jacob skończył zapinać spodnie, ściągnął brwi i chwiejnym krokiem ruszył za bratem.
W alkierzu, przy stole, na którym leżały karty z rysunkami, księgi
i przybory do pisania, siedziała kobieta w szarym, skórzanym płaszczu.
Popijała wino, pochylona nad otwartym kajetem.
– Czym można służyć? – Wilhelm nerwowo zbierał luźno porozrzucane kartki.
Jacob opadł na ławę, podparł się na łokciach i wlepił w gościa mętne spojrzenie.
– Dobre pióro – powiedziała, nie odrywając oczu od lektury. –
Panowie macie… niebywały talent do opowiadania bajek. – Uśmiechnęła
się i cisnęła książeczkę w ogień.
Grimm rzucił się w kierunku kominka i zatrzymał w pół kroku.
Zanim wybrzmiał metaliczny dźwięk wyciągniętej z pochwy klingi, kobieta położyła miecz przed sobą i wskazała miejsce naprzeciwko, obok
Jacoba, który wyprostował się i sprawiał wrażenie bardziej obecnego
niż chwilę temu.
– Usiądź, Wilhelmie. Proszę. – Jej głos brzmiał przyjaźnie. –
Chciałabym omówić z panami nową wersję tej opowieści…
– Ale… – Grimm spojrzał na palce pukające o klingę i usiadł przy
stole. – Proszę mi wybaczyć, ale chyba zaszło jakieś nieporozumienie.
Zjawia się pani nie wiadomo skąd i do tego jest święcie przekonana, że
gwałtem zniweczy miesiące naszej ciężkiej, naznaczonej niebezpieczeństwem pracy! – Wychylił zawartość kubka do dna. – A póki co, nie raczyła
się pani nawet przedstawić!
– Zatem to ja proszę o wybaczenie za moje naganne maniery.
– Kobieta wsunęła miecz do pochwy. – Gudrun Lucanis, zwana przez
niektórych Schwarzwaldzkim Wampirem, Upiorem z Doliny, Krwawym
Kapturem, Wilkołakiem z…
Wilhelm uniósł rękę na znak, że wystarczy, zaś wielkie oczy
Jacoba zdradzały jego szybki powrót do trzeźwości.
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– A święcie przekonana jestem tylko o tym – kontynuowała – że
nie chciałabym ponownie zaplamić kaptura cudzą krwią. – Napiła się
wina i dodała z uśmiechem: – Zwłaszcza niewinnych i utalentowanych
bajkopisarzy, których szczerze szanuję.
Na chwilę zapadła głucha cisza. Wreszcie odezwał się Jacob.
– Nie rozumiem. – Rozłożył ręce. – Skąd wiedziałaś, że…?
– Wasza wizyta w Gminie zyskała duży rozgłos i wzbudziła niepotrzebne emocje – przerwała mu. – Musiałam przekonać się osobiście,
co z niej wyniknie. – Spojrzała w stronę paleniska.
– Przecież w naszej wersji tej historii nie jesteś uosobieniem upiora, wampira czy innej morderczej istoty z…
– Oczywiście, że nie. Ale czy zostałaby tak samo zapisana, gdybyście nie trafili do pastora Wincklera?
Grimm spuścił głowę i zajrzał do pustego kubka.
– Jacobie, tu nie chodzi o mnie – podjęła. – Nie przyszłam do was
ze względu na siebie. Poza tym… – Zawiesiła głos, szukała odpowiednich
słów. – Wasze historie nie są pełnym obrazem rzeczywistych zdarzeń,
zawierają ich strzępy, zwykle zniekształcone przez ludzi. Są spójne, ale
prawdy w nich zawarte spoczywają między słowami i w głębi tych obrazów, którymi pięknie się posługujecie. Dlatego ta opowieść różni się od
pozostałych, które tu przeczytałam. Jest bardziej…
– Rzeczywista i szczegółowa? – wtrącił pytająco Wilhelm.
– No właśnie – odpowiedziała. – Nie nadaje się na bajkę dla dzieci. I chciałabym, żeby pamięć o tych wydarzeniach umarła razem z tym
pokoleniem.
Bracia popatrzyli na siebie. Jacob wyraźnie posmutniał.
– Jak więc…?
Gudrun rzuciła trzos na blat.
– Mam pewne sugestie, które z przyjemnością omówię przy obfitym obiedzie. Miewam czasem wilczy apetyt. – Roześmiała się na widok
zaskoczonych spojrzeń braci. – To, co zostanie, ofiaruję na poczet waszych dalszych badań.
– Naprawdę, nie… – mruknął Jacob pod nosem.

Michał Stachnik

– Znam też kilka innych ciekawych opowieści. – Zdjęła płaszcz
i rzuciła na ławę. – I chętnie się nimi podzielę.

* * *
Wiele godzin później, tuż przed wieczorem, gospodarz wszedł do sali
wypełnionej śmiechem. Pozbierał puste naczynia, a że nikt sobie niczego
więcej nie życzył, skłonił się i opuścił alkierz, odebrawszy zapłatę.
– Wspaniale się bawiłam w waszym towarzystwie – powiedziała
Gudrun, zakładając płaszcz.
Jacob złapał ją za rękę.
– Zobaczymy się jeszcze kiedyś? – zapytał nieśmiało.
– Nie wydaje mi się. – Uśmiechnęła się i ucałowała Grimma w czoło.
– Uważaj na wilki, Czerwony Kapturku – rzucił Wilhelm i wszyscy
parsknęli śmiechem.
Kiedy zniknęła za progiem, Grimm poprzestawiał świece, dolał
wina do kubków i usiadł naprzeciwko brata.
– Czerwony Kapturek? – Jacob podrapał się po czuprynie i westchnął. – No dobra.
Pochylił się nad stołem, poprawił binokle i zaczął skrobać piórem
w kajecie:
Była raz mała, słodka dzieweczka, którą kochał każdy, kto ją tylko
ujrzał…2

2 	 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec… (2 Tes, 2,
7-8). „Novum Testamentum Graece et Latine”, Ed. Nestle, Aland, wyd. 25,
Stuttgart 1963.
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STATUS OFIARY ŚCIŚLE
REGLAMENTOWANY
Jerzy Bogusławski

UWAGA, WIADOMOŚĆ DNIA: ZBRODNIA NA BERGATHARI!
Zobacz orędzie Prezydenta Republiki Autonomicznych Systemów
Gwiezdnych:
[…] Dlatego kieruję apel do obywateli Republiki z prośbą o zachowanie spokoju i powstrzymanie się od bezpodstawnych oskarżeń. W tych
dniach, gdy oczekujemy zwieńczenia procesu pokojowego, nie wolno
nam poddać się wpływom sił chcących osłabić jedność naszego państwa.
Winni dokonania masakry na bezbronnych mieszkańcach Bergathari
zostaną ukarani. Podobnie jak ci, którzy wykorzystują sytuację do rozpowszechniania pełnych nienawiści haseł przeciwko współobywatelom
z Lefezji. […]
Zobacz powiązane wiadomości:
→ Sekretarz Spraw Zagranicznych informuje: „Incydent nie będzie miał wpływu na negocjacje. Te toczą się zgodnie z oczekiwaniami”.
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→ Eksperci przyjrzeli się filmowi ze zmysłoartykułu „Bestialstwo
na miarę zysku” Gurgera Rautara: „Mamy wątpliwości co do autentyczności opublikowanego wideo”.
→ Cofnięto pozwolenie na demonstrację przed siedzibą bezpartyjnej senatorki z Lefezji: „Ekstremiści grozili prowokacją”.
→ Opozycja komentuje wydarzenia na Bergathari: „Przedstawione
obrazy są straszne, ale antylefezjańskie wypowiedzi przerażają o wiele
bardziej”.
→ Sekretarz Sportu odpowiada na petycję: „Nie zdyskwalifikuję
lefezjańskich zawodników i nie wycofam ich ze wszystkich zawodów na
podstawie niepotwierdzonych oskarżeń”.

* * *
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– Pobudka!
Pirja zerwała się na równe nogi i rozejrzała po pustej sali. Pokręciła
głową, gdy usłyszała za sobą mechaniczny chichot.
– Raszal…
Prychnęła śmiechem i dokładnie obejrzała swe odbicie w szybie.
Nie wyglądało, jakby miała coś we włosach.
– Dawno po zebraniu?
– Skończyło się przed momentem – odparł cyborg. – Spokojnie,
nie zrobiliśmy ci nic dla żartu.
– Szkoda, przynajmniej spotkałoby mnie coś miłego.
Opadła na krzesło. Naścienny ekran wyświetlał tematy na następny dzień, z których trzy czwarte zaznaczono jako powiązane z procesem
pokojowym.
– Sanal się odzywał? – spytał Raszal.
Kiwnęła głową.
– Wciąż tkwi w tej przeklętej bazie na froncie, ale póki trwają
negocjacje, nie muszę umierać ze strachu, że rozbiją go na atomy. –
Westchnęła. – Jedno zmartwienie mniej.
– A Kiran?
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– Ciutkę lepiej. – Uśmiechnęła się na wspomnienie niebieskich
oczu synka, które na moment wypełniły iskierki radości. – Cały czas oglądał ostatnią wiadomość od Sanala i tylko pytał: „Kiedy zobaczę tatę? No
kiedy, mamo?”.
Przetarła zawilgocone oczy.
Jeszcze trochę i wszystko będzie dobrze – powtórzyła w myślach
swą mantrę.
– Jaki temat mi przydzieliłeś?
Raszal wskazał laserową strzałką: „Jutrzejszy wieczór: nowy chronolit Agrahaja w dzielnicy Karseba”.
Pirja zamrugała kilka razy.
– Jaja sobie robisz?!
– Nie. – Diody oczu cyborga przybrały zielony kolor. –
Przedpołudnia spędzasz w szpitalu, potem do późna siedzisz nad zmysłoartykułami. Cud, że nie śpisz na stojąco.
– Ale…
– Żadnych „ale”, Pirjo. – Położył metalową dłoń na ramieniu kobiety. – Masz nosa do tematów i tworzysz świetne materiały. Ale zarzynasz
się. Zaśnięcie na spotkaniu redakcyjnym to nie przypadek.
– I temat dla pierwszego lepszego stażysty ma mi pomóc?
– Tak. Skoro nie mogę namówić cię na urlop, to chociaż odciążę
cię w pracy. Jeszcze tyle mogę zrobić dla was trojga.
Chciała bić pięściami w ścianę. Nie ze złości na decyzję przełożonego, ale na system prawny, któremu cyborg z dobroci serca próbował
zaradzić.
Raszal pomagał, jak mógł. Poświadczał przed władzami za nią
i Sanala. Przez swoją wspólnotę religijną załatwił odpowiednie papiery,
by służba medyczna w ogóle umieściła Kirana w kolejce do leczenia.
Sława redaktora i byłego dziennikarza śledczego pomogła mu w roztoczeniu opieki nad jej karierą.
Jako zwykły obywatel tylko tyle mógł zrobić. Konstytucja Republiki
mówiła o równości wszystkich wobec prawa, jednak jeśli nie pochodziłeś
z planet centralnych, nie mogłeś liczyć na przywileje w sądach, na policji
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czy w kolejkach w służbie zdrowia. Dlatego mąż dziennikarki poszedł na
wojnę – wojsko stanowiło najprostszy sposób na awans społeczny.
A czas naglił. Choroba synka postępowała, zaś lekarze rozkładali
ręce, oznajmiając: „Niestety nie są państwo centroobywatelami”.
– Dzięki – odparła Pirja, tłumiąc emocje.
Spakowała tablet z netmodułem – neural stanowił kolejny przywilej centroobywateli – i poczłapała do swego biura. Rzuciła w kąt torbę
z rzeczami, wzięła z szuflady cukierka i zwaliła się na krzesło. Z trudem
powstrzymywała powieki przed zamknięciem.
Może przygotuje materiał jutro, skoro Raszal chce go opublikować
dopiero następnego wieczora? To bułka z masłem, a porządny sen był
jej potrzebny. Zwłaszcza że co ranek jeździła do Kirana. Musiała podtrzymać swego małego mężczyznę na duchu, choć panująca w szpitalu
atmosfera bezduszności również jej dawała się we znaki.
Już niedługo wszystko będzie dobrze.
Gdy tylko służba Sanala dobiegnie końca, Kiran trafi do ośrodka
dla centroobywateli. Pełnego cudów niewidów, gdzie śmierć nie mogłaby
go dopaść.
Netmoduł piknął. Pirja zgramoliła się z krzesła i podeszła do torby.
– Co? – szepnęła, gdy zobaczyła nadawcę wiadomości.
Gurger Rautar. Wspólnie zaczynali w „Czwartej władzy”, niewielkim portalu informacyjnym, gdzie jako ludzie spoza planety-stolicy
musieli wkładać trzy razy więcej wysiłku, by udowodnić swoją wartość.
Gdy wspólnymi siłami przeszli przez staż, ich drogi się rozeszły. Ona
trafiła pod skrzydła Raszala, a Gurger przeszedł do prestiżowej „Prawdy
Republiki”, stając się jednym z nielicznych pracujących tam niecentroobywateli.
A teraz na ekranie widniały słowa: „Czy możemy się spotkać?”.
Zagryzła wargę. Jaki był temat ostatniej publikacji Gurgera? Miał
parę nieprzyjemnych utarczek ze Służbą Bezpieczeństwa Republiki,
a ostatnio narobił szumu zmysłoartykułem o zbrodniach najemników
na zacofanej kolonii o nazwie Bergathari. Pracowali oni dla kilku korporacji z Lefezji, świata naznaczonego przez krwawe prześladowania klanu
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Shezarów. Kiedy upadł reżim tego bestialskiego rodu, Republika wynagrodziła mieszkańcom swą ówczesną bierność centroobywatelstwem.
Pirja odpisała: „O co chodzi?”.
Piknięcie.
„Potrzebuję pomocy w publikacji kolejnego materiału”.
Pokręciła głową.
„Ale napisz, o co konkretnie chodzi? Jest późny wieczór, a ty tak
nagle się odzywasz”.
Znów piknięcie.
„Jesteś moją ostatnią szansą. Odwdzięczę się”.
Zastygła. W czym ona potrafiła pomóc bardziej od innych wpływowych znajomych Gurgera?
Instynkt podpowiadał, że powinna zapomnieć o sprawie. Palec
zawisł nad przyciskiem kasującym, obok słów: „Odwdzięczę się”.
Z drugiej strony ma lepsze kontakty od Raszala. Zna wielu centroobywateli, którzy mogą popchnąć Kirana w kolejce.
„Gdzie mam jechać?”.

* * *
Cios żołdaka trafił z całą siłą serwomotorów pancerza. Młody mężczyzna zgiął się wpół, zatoczył i runął prosto w błoto. Broniona przez niego
ciężarna kobieta ze łzami w oczach padła do stóp starszego robotnika
stojącego obok w tłumie. Nim skończyła pierwsze zdanie, żołnierz chwycił ją za bark i zaczął ciągnąć w stronę kompanów.
Abha spauzowała film, gdy implant donerwowy zwany neuralem
poinformował o przychodzącym połączeniu. Przed zaakceptowaniem
zmieniła przeźroczystość wyświetlania na siatkówce, by móc jednocześnie rozmawiać i oglądać materiał opublikowany przez Gurgera.
– Mefti – powiedział blondyn, posługując się jej szarżą z lefezjańskiej służby kontrwywiadowczej. – Proszę wybaczyć tak późną godzinę,
ale przeglądałem właśnie wiadomości z biura senatorki…
– Ty jeszcze w pracy, Harszadzie? – rzuciła żartobliwym tonem.
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W kadrze żołnierze kłócili się, ile ciężarnych kobiet mają użyć do
zakładu. W końcu zagrali w marynarza. Wyszło, że trzydzieści trzy.
– Służba nie drużba, mefti.
– Albo wolisz unikać teściów, co?
Uśmiech rozmówcy zgrał się z radością wojaków. Założyli ofiarom
na szyje druciane pętle, które przymocowali do belki zawieszonej na
dwóch słupach. Część kobiet musiała stanąć na palcach, by móc oddychać.
– No więc? – ponagliła Lefezjanka.
– Dowództwo dało nam zielone światło.
– No, w końcu. – Abha pozwoliła sobie na półuśmiech.
Wymacała schowanego na dnie szuflady e-papierosa.
Należy mi się – pomyślała, zaciągając się.
W filmie najemnicy znów zagrali w marynarza. Jeden z nich zsumował pokazywane przez kompanów liczby i ustawił prędkość wylotową
pocisku na niewielkim panelu kontrolnym karabinu elektromagnetycznego. Wyrzucony przez żołnierza niedopałek wylądował tuż obok stosu
butelek z alkoholem, kosztowności i kart płatniczych.
– Jakieś ograniczenia co do metod? – spytała Abha.
– Żadnych – powiedział Harszad. – Byleby, tu cytuję, nawet cień
podejrzenia nie padł na choćby jednego Lefezjanina.
– Świetnie. – Abha energicznie wstała od biurka. – Zaczynamy od
razu. Wyślij do wszystkich trollerów…
– Mam jeszcze jedną wiadomość. – Twarz asystenta przybrała
przepraszający wyraz. – Bezpośrednio od mojego źródełka. Otóż senatorka otrzymała mejla od niejakiego habmeftiego Deo.
Zesztywniała. Jedną myślą zatrzymała nagranie w momencie, gdy
żołdak z karabinem szedł w kierunku kobiet.
– A napisał, co tu robi?
– Nie, mefti. Oznajmił, że przywozi swoich ludzi i potrzebuje pełnej kooperacji od senatorki. Więcej powie jej w cztery oczy jeszcze tej
nocy. – Harszad pokręcił głową. – Dziwne, że centrala nic pani nie przekazała.
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Wcale nie. Pewnie sam tego zażądał.
– Najwyraźniej operacja habmeftiego nie ma nic wspólnego z naszą. – Abha podeszła do wielkiego okna, z którego rozciągał się widok
na nocną panoramę sektora rządowego planety-stolicy. – Wracając do
rzeczy, od teraz zaczynamy pracę na całodniowych zmianach.
– Moi teściowie będą wniebowzięci. – Asystent zachichotał. –
Zgodnie z poleceniem zacząć od trollerów?
– Tak. Mają tworzyć oryginalne zmysłoartykuły i komentarze
z wiarygodnych kont. Żadnych past, żadnych łamiących regulaminy
słów. Niech zostawią obrażanie innych użytkowników sfrustrowanym
Republikanom. – Abha ponownie się zaciągnęła. – Tyle wystarczy. Leć
wypuścić nasze SI do sieci. Ja przekażę Wszechwiedzącemu, że zaczynamy.
Harszad kiwnął głową i zakończył połączenie.
Wypuszczony z ust dym przybrał kolory neonów, zdobiących lewitujące za oknem budowle. Administracja dzielnicy postanowiła urozmaicić kolejną noc przepięknym pokazem świateł. Jednak Abha nie potrafiła
się delektować przedstawieniem.
Czemu szefostwo przysłało do stolicy głupiego brutala? Nawet
jeśli traktowano ją jak pariasa z powodu dawnej porażki, powinna otrzymać kurtuazyjne wyjaśnienie. A tu nic.
Zresztą, nie ma to znaczenia. Praca czeka.
Wznowiła film. Żołdak podszedł do kobiet, ustawiając się tak, by
mieć je wszystkie w jednym rzędzie, po czym przystawił broń do brzucha pierwszej z nich. Ta kopnęła wojaka, wywołując śmiech odzianego
w pancerz mężczyzny.
Tłum zaczął krzyczeć, na co jeden z żołnierzy puścił serię w powietrze. Ludzie przypadli do ziemi, prosto w błoto.
Najemnik zachichotał, poprawił uchwyt na karabinie i mrugnął
zawadiacko do stojącej przed nim kobiety. Ta zamknęła załzawione oczy.
Fuknięcie broni. Obiektyw zakryła czerwień, jakby ktoś oblał go
farbą. Operator oczyścił kamerę i pokazał efekt wystrzału. Kat energicznie demonstrował kompanom, jak pierwsze sześć ofiar wyrwało z miejsca
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daleko od belki. Potem wskazał na pozostałe ochłapy ciał, przypominające zawieszone na hakach mięso w rzeźni, i z tryumfalnym uśmiechem
podszedł do wygranych kosztowności.
Nagranie zatrzymało się, ukazując w ostatnim kadrze robotnika
tulącego młodzieńca, który zrozpaczony wyciągał rękę ku zwłokom.
Wygląda dobrze. Sami obcokrajowcy-najemnicy i ani jednego przedstawiciela lefezjańskich korporacji. Do tego samo wideo zamiast pełnej
transmisji zmysłów.
Nie mogła lepiej trafić, by odzyskać reputację i pokazać wartość
swych metod w nadchodzących czasach pokoju. W końcu co jest trudnego w przekonaniu obywateli Republiki do jedynej prawidłowej interpretacji zmysłoartykułu Gurgera?

* * *
Czytaj najnowsze komentarze pod zmysłoartykułem „Bestialstwo na
miarę zysku” Gurgera Rautara:
Furgan Richter: Ja pierdolę, dobrze, że nie jadłem obiadu. Trzeba
pokazać tak brutalny filmik, nie? Pewnie inaczej nie byłoby premii od
redaktora naczelnego. Wstydźcie się tak zarabiać na ludzkim cierpieniu.
Szmar: A gdzie w ogóle leży na astromapie ta cała Bergathari? XD
Mi-As’ami: Dlatego jestem za karą śmierci dla takich zwyrodnialców. Widać numery kart płatniczych – dopaść i zajebać jak zwierzęta!
Aster Lubszok: Przecież to jest widoczne dla każdego logicznie
myślącego. TOŻ TO EWIDENTNA PODPUCHA! Jaki rozsądny gość daje
filmować coś, za co grozi kula w łeb?!
Yster-Unda-Gun: @Aster Dobra, jeśli to podpucha, to kto na tym
zyskał?
Aster Lubszok: @Yster To chyba jasne, że wrogowie zewnętrzni
Republiki? Nie myślcie, że układ pokojowy magicznie rozwiąże wszystkie
nasze problemy z nimi! Poróżnienie nas z Lefezjanami to ledwo pierwszy
krok do rozbicia naszego państwa!
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Czujesz? To gniew miliardów istnień, które za późno dowiedziały
się, że padły ofiarą trollera. Bo skąd Ibiana mogła wiedzieć, że przystojniak po drugiej stronie neurala to SI, chcące wpłynąć na jej decyzję kredytową? Skąd Juk’Al’Gori miał podejrzewać, że jego ulubiona blogerka
to kwantowy byt tworzący zmysłoartykuły specjalnie pod jego grupę
docelową?
Czujesz teraz? To ulga posiadaczy ulepszonego oprogramowania neurala, które w jednej chwili pozwoli ci odkryć, czy po drugiej
stronie jest osoba, czy może zbiór kubitów przetwarzanych w komputerach kwantowych. Nasi atestowani przez SBR specjaliści opracowali
złożone algorytmy, dzięki którym nie spotka cię zawód Ibiany i gniew
Juk’Al’Goriego.
Nie czekaj! Zainstaluj już dzisiaj oprogramowanie antytrollerskie
firmy Gurdian!

* * *
Wyświetlany hologram przedstawiał Agrahaja Wenzolera w podartym
mundurze, szczerzącego zęby zza muszki karabinu. Typowy bezmyślny
żołdak. Pirja nigdy nie lubiła tej wersji Prawodawcy, preferując obrazy
ukazujące odzianego w garnitur starca. Wszak to raczej jego mądrości,
a nie waleczności, Republika zawdzięczała swoje powstanie w mrocznych
czasach, za jakie uważano okres dominacji Unii Andermańskiej, państwa
rządzonego przez dyktatorów z klanu Shezarów.
– Dowód tożsamości – powiedział robot policyjny pilnujący wejścia do strefy mieszkalnej wyłącznie dla centroobywateli. Choć powszechnie mówiono o bliskim zawarciu pokoju, siły bezpieczeństwa nie
zrezygnowały z ochrony dzielnic dla uprzywilejowanych.
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Pirja wyciągnęła prawą dłoń. Pierwsza dioda przy sensorach
bramki zmieniła kolor z czerwonego na zielony po odczytaniu danych
z wszczepionego mikroprocesora.
– Do kogo? – spytała bezdusznie maszyna.
– Gurger Rautar.
Druga dioda zaświeciła na zielono.
– Autoryzuję aktywację portali do i z jego przestrzeni życiowej.
Proszę iść.
Dziennikarka zostawiła za sobą punkt kontrolny i weszła do innego świata – świata centroobywateli, z czystymi jak łza ulicami oraz
powietrzem bez śladu smogu. Poczuła przyjemne ciepło w gardle – efekt
działania leczących nanomaszyn.
Mijany park, pełen drzew i chronolitów był tak piękny, że Pirji
odebrało mowę. „Żywe” figury z czasozmiennej materii tańczyły niczym
baletnice między roślinami sprowadzonymi z dalekich światów, zmieniając z każdym ruchem kształt, kolor i wielkość. Wszystko to idealnie
współgrało z nocną aurą.
Gdyby tylko Kiran mógł to zobaczyć.
Wyciągnęła tablet, żeby nagrać przedstawienie.
Platformy portalowe czekały niedaleko. Podeszła do pierwszej z brzegu, stanęła na okręgu i spojrzała prosto w kamerę. W mniej
niż sekundę później pojawiła się w korytarzu budynku mieszkalnego,
a obok niej zajaśniała holograficzna strzałka z podpisem: „Do mieszkania
Gurgera Rautara”.
Ciekawe, co zrobił, by tu trafić? – pomyślała, machając do dziecka,
które roboniańka wyprowadziła na spacer.
Znajomy mieszkał na samym końcu korytarza. Stanęła przed wejściem i już chciała nacisnąć przycisk dzwonka, gdy nagle coś rzuciło się
jej w oczy.
Dioda nad framugą zdradzała, że drzwi ustawiono w tryb manualny. Pirja uchyliła je nieco i od razu strach ścisnął jej gardło.
Na środku korytarza leżały mokre szmaty, tuż obok krwawej smugi na podłodze.
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Wypadek? Napad? To było nie do pomyślenia, wszak SI budynku
powinna od razu wszcząć alarm, gdyby któregoś z mieszkańców miała
spotkać krzywda. Co robić: sprawdzić sytuację czy biec po pomoc? Czy
uwierzą jej, niecentroobywatelce, jeśli skanery nic nie wykazały?
Coś stuknęło wewnątrz mieszkania. Ktoś gniewnie zaklął. I to na
pewno nie Gurger.
Spojrzała za siebie na korytarz. Wyobraźnia podsunęła obraz bladej twarzy synka, oplecionej kablami aparatury medycznej. W uszach
zabrzmiały słowa lekarzy: „gdyby tylko byli państwo centroobywatelami…”.
Wszystko będzie dobrze.
Zdjęła buty i położyła torbę. Cicho ruszyła przez pełen rzeźb korytarz, po drodze chwytając posążek przedstawiający grającego na lutni
barda. Zajrzała do środka pomieszczenia – stamtąd bowiem dochodził
hałas.
Z twarzy i głowy usadowionego na fotelu Gurgera wystawał
szereg elektrod, podłączonych pajęczą siecią do rozłożonego na stole
urządzenia. Stojący nad nim mężczyzna, obrócony plecami do wejścia,
wstukiwał coś do aparatu. Opanowując drżenie, dziennikarka wykonała
krok w jego stronę.
Za późno zobaczyła, że trzymana figurka zahaczyła o stojący
przy przejściu wazon. Dźwięk tłuczonej ceramiki rozdarł ciszę niczym
eksplozja granatu.
– Trochę ciszej, Badion – powiedział mężczyzna z wyraźnym lefezjańskim akcentem. Zaczął się obracać. – Próbuję…
Cios rozciął mu policzek. Pirja zaraz zadała drugi, ale przeciwnik
wykonał unik. Uderzył ją w twarz, chwycił za szyję i zaczął dusić.
– Kim jesteś?! – warknął.
Dziennikarka podniosła leżące niedaleko pudełko i zdzieliła nim
napastnika. Ten nie puścił Pirji, ale cofnął się wraz z nią o kilka kroków
i oparł o fotel z ciałem Gurgera.
Sięgnęła po jedną ze sterczących z głowy gospodarza elektrod.
Pręcik gładko wyszedł z czaszki, z łatwością udało się też wbić go w krtań
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intruza. Mężczyzna runął na podłogę, trzymając się za gardło. Pirja znów
chwyciła posążek i z całej siły rąbnęła w głowę przeciwnika. Potem jeszcze raz. I kolejny. Napastnik przestał się ruszać.
Z trudem nabierała powietrza, tłumiąc wymioty. Starła rękawem
krew z twarzy i drżącymi rękami dotknęła policzków Gurgera.
– Obudź się. – Jęk przeszedł w krzyk: – No wstań!
Trup milczał. Znajomy nie był centroobywatelem, nie miał więc
prawa do darmowej kopii osobowości, zaś prywatna kosztowała kosmiczne pieniądze.
Nie ma Gurgera – nie ma kontaktów i pomocy dla syna.
Zacisnęła zęby. Nie poddała się wcześniej, nie zamierzała teraz.
Dla Kirana i Sanala.
Pomyśl, czego chciał Lefezjanin.
Spojrzała na stół. Obok urządzenia z elektrodami było coś jeszcze – mały, czarny sześcian z wygrawerowanym okiem. Symbol portalu
„Czwarta władza”. Pamięć przenośna, stanowiąca prezent od przełożonego na zakończenie stażu. Gurger traktował ją jak amulet szczęścia.
Bingo!
Schowała sześcian do kieszeni i pobiegła do wyjścia z mieszkania.
Już miała włożyć pierwszy but, gdy nad głową grzmotnął strzał z pistoletu elektronowego.
– Nie ruszaj się! – krzyknął cyborg z lefezjańskim akcentem. – Kim
jesteś?
Nim cokolwiek odparła, otworzyły się drzwi z naprzeciwka. Stanęła
w nich sąsiadka Gurgera.
– Co tu się dzieje? – powiedziała władczo, nie okazując strachu
na widok wyciągniętego pistoletu. – Kim pan jest?
– Służba Bezpieczeństwa Republiki! – Oczy napastnika groźnie
błysnęły. – Prowadzimy śledztwo…
– Oho! Znowu gnębicie Gurgera i grozicie jego znajomym?
– Spadaj, idiotko. Mam pozwolenie.
Oko kobiety na moment zmieniło kolor z niebieskiego na czerwony.
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Kamera.
– Ciekawe, czy teraz będzie pan takim chojrakiem. – Jad wylewał
się z głosu sąsiadki. – Numer służbowy proszę!
– Noż kurwa…
– Gdyby wiedział pan, kim jestem, pilnowałby pan języka. Cholerny
SBR-owiec, do tego Lefezjanin…
W oczach cyborga zapłonęła furia.
– Masz coś do Lefezji?! – Skierował pistolet na sąsiadkę Grugera
i wypalił prosto w pierś. – No dalej, podaj mnie do sądu, antylefezjańskie
ścierwo!
Uśmiech zadowolenia zniknął mu z twarzy, gdy Pirja poderwała
się do ucieczki. Zanurkowała za róg, by uniknąć drugiego strzału. Słysząc
za sobą biegnącego zabójcę, zadarła głowę do kamery i doskoczyła do
okręgu na platformie.
Mężczyzna spacerujący po parku omal nie upadł, gdy go staranowała.

* * *
– Wielkie dzięki za informację. – Redaktor „Czasu prawdy” upił łyk soku.
– Teraz wyraźnie widzę, o co chodzi z tą rzekomą zbrodnią na Bergathari
i reakcjami rządu na nią.
Abha uśmiechnęła się zalotnie i powiedziała:
– To świetnie. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Wetrui?
– Nie musisz dziękować. Nie jestem gnidą z rządu, by kłamać.
Sięgnęła po e-papierosa i powiedziała:
– Coraz gorzej, co nie?
– Oczywiście. Mówię ci, jak tylko uporają się z procesem pokojowym, zaczną odbierać wszystkim prawa, a pierwsi pod nóż pójdą centroobywatele.
Omal nie parsknęła. Jak przystało na „bezstronnego” dziennikarza, Wetrui co chwila ogłaszał, po której stronie politycznej leży jego
serce. Podobnie jak prorządowy redaktor serwisu „Dziennik Społeczny
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Republiki”, z którym spotkała się wcześniej. Zawsze ją ciekawiło, czy obaj
wierzą w to, co mówią.
– Zorganizujecie protesty?
– A jak! Zobaczysz, wymieciemy rządzącą koalicję z parlamentu
już w pierwszych powojennych wyborach – powiedział z dumą.
Od wybuchu śmiechu powstrzymał ją sygnał neurala.
Harszad.
– Przepraszam na moment. Dzwoni współpracownica z sekretariatu.
Nacisnęła przycisk na stojącej obok konsoli sterującej. Otoczyła
ją pochłaniająca światło i dźwięk bariera. Ciemność i cisza dookoła przywodziły na myśl kosmiczną pustkę.
– Jak tam nasi trollerzy? – spytała Abha. Dopisywał jej wyśmienity
humor.
– Dobrze.
Ton odpowiedzi ją zaniepokoił.
– Co się dzieje?
– Nie sprawdzała pani wiadomości na neuralu? – Harszad był
szczerze zdziwiony.
– Jest noc, a ja umawiam się z każdym pracującym w tych godzinach redaktorem. Jak myślisz?
Jeden ruch ręki asystenta i na siatkówce przełożonej pojawiło się
logo pomniejszego serwisu informacyjnego. Płynnie przeszło w widok
wejścia do mieszkania. Dron policyjny próbował zasłonić sobą obiektyw,
ale kamera i tak zdołała uchwycić zdemolowane wnętrze.
– Nadal nie jest znany stan dziennikarza Gurgera Rautara – mówiła beznamiętnie SI. – Wiadomo na pewno, że śmierć poniosła mieszkająca
obok dziennikarza urzędniczka Sekretariatu Spraw Zagranicznych, dyrektor Arkaha-Gor-Thani, która próbowała zatrzymać bandytów.
Kamera pokazała leżący na korytarzu worek z ciałem. Dreszcz
przeszedł po skórze Abhy, gdy poczuła chłód panujący na korytarzu.
Dokładnie wtedy inny dron naparł na operatora i zmusił go do wycofania
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się za róg. Neural pobudził układ nerwowy i transmitowany gniew kamerzysty stał się jej gniewem.
– SBR szuka obecnie świadków zdarzenia. Wiadomo, że przed
śmiercią ofiara rozpoczęła transmisję, w której mężczyzna z lefezjańskim akcentem…
Kurwa.
– …groził pistoletem stojącej na korytarzu kobiecie. Podał się przy
tym za funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Republiki…
Kurwa! Wszechwiedzący nam nie daruje!
Wyłączyła przekaz.
– Jaki jest zasięg informacji? – spytała Harszada i zaciągnęła się
e-papierosem.
– To świeża sprawa, więc raptem kilka setek tysięcy wyświetleń,
mefti.
– A transmisja ofiary?
– SBR-owcy zdjęli ją jeszcze przed materiałem. Ich kontrolerzy
likwidują każdą próbę wypuszczenia filmu w świat.
– Dobra, przerzuć kilka tysięcy trollerów do tej sprawy. Mają odwrócić uwagę od filmiku tej dyrektor. – Przywołała hologram zegarka
na ręce. – Niedługo mam spotkanie z redaktorem „Prawdy Republiki”.
Muszę wiedzieć do tego czasu wszystko o sprawie, a zwłaszcza to, jak
zginął Gurger.
– Ale nie podano, by…
– Gurger nie żyje. Deo nie potrafi działać inaczej.
Harszad szeroko otworzył oczy, ale nic nie powiedział.
– Jak coś, niech trollerzy zhakują sieć policyjną – kontynuowała
zdecydowanie Abha. – I jeszcze jedno. Niech twoje źródełko zbada, gdzie
był, jest i będzie Deo.
Wzrok Lefezjanki stał się tak lodowaty, że mógłby zamrażać
gwiazdy.
– Rozumiem – odparł podwładny.
Przerwała połączenie bez słowa. Wzięła głęboki wdech.
– Kurwa! – ryknęła.
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Wypuścić pierdolonego zabójcę w stolicy! Który geniusz z centrali
na to wpadł?!
Ponownie wzięła głęboki wdech.
Dobra, dość użalania się. Czas do pracy. A potem muszę porozmawiać z Wszechwiedzącym.
Postarała się wyglądać na zszokowaną.
– Co jest? – spytał z troską Wetrui, gdy tylko opuściła barierę
izolującą.
– Zabili Gurgera – wypaliła.
Redaktor zamrugał kilka razy.
– Jak? Kiedy?
– Przed chwilą dostałam informację z biura senatorki. To… To…
Abha chwyciła szklankę i jednym haustem wypiła zawartość.
– Pamiętasz, co mówiłam przed chwilą o prowokacji?
Kiwnął głową.
– Właśnie ziścił się najgorszy scenariusz – powiedziała.

* * *
Zobacz najnowszy wpis na blogu redaktora „Czasu Wolności”
Wetruiego Galabariego:
[…] Zaprzeczający ideałom Prawodawcy duch kłamstwa zaczadził organy władzy oraz, co muszę przyznać z goryczą, niektóre redakcje.
Reakcja na morderstwo naszego kolegi Gurgera Rautara i powszechny
antylefezjanizm są tego dobitnymi przykładami. Dlatego wolnym mediom i nieprzeliczonej większości obywateli nie wolno stać z założonymi
rękami. Dyskutujmy. Uruchommy oddolne inicjatywy. Patrzmy na ręce
prezydentowi, sekretarzom oraz sprzyjającym im redakcjom. Zróbmy
wszystko, byśmy nie musieli przyznać przyszłym pokoleniom, że rozmieniliśmy Republikę na drobne, bo porzuciliśmy prawdę dla haseł radykalnych krzykaczy. […]
Właściciel bloga zablokował możliwość komentowania powyższego
wpisu.
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Zobacz także inne zmysłoartykuły:
→ Czy znany bloger jest prorządowym trollerem? „Tak wysławia
się tylko SI”.
→ Jak zareagowało biuro lefezjańskiej senatorki na film
z Bergathari? „Baliśmy się takiej prowokacji od dawna”.
→ Skandal na znanej uczelni: „Rektor to oszust, który dostał posadę dzięki politycznym znajomościom i możliwościom dzisiejszych SI”.
→ Czy tegoroczna Gala Nagród Republikańskiej Akademii
Filmowej to nie przesada? „Żołnierze giną, a rząd i celebryci się bawią”.

* * *
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Zwrócona na nią kamera automatycznego pionolotu przyprawiała Pirję
o dreszcze. Kobieta skuliła się na tylnym siedzeniu i próbowała dłońmi
ogrzać zimne stopy.
Na cud zakrawało, że pomimo późnej pory koło parku stała wolna
taksówka powietrzna. Dziennikarka wpadła do wnętrza i wykrzyczała
pierwszy lepszy adres, byleby pojazd oderwał się od ziemi. Teraz, gdy
opadła adrenalina, z trudem mogła zebrać myśli. Co rusz sprawdzała, czy
sześcian pamięci jest na swym miejscu.
Powinna była uruchomić alarm, a nie włazić do mieszkania jak
skończona idiotka! Tylko czy to by coś dało? Jeśli mordercy pracowali
dla SBR-u, to pewnie przeczesują dzielnicę w poszukiwaniu sygnału jej
czipa. Może nawet obserwują przez tę cholerną kamerę. Albo czekają
w szpitalu, z pistoletem przyłożonym do skroni Kirana.
Przestań! Wszystko będzie dobrze!
Przetarła twarz rękami i znów sprawdziła, czy sześcian nie zniknął.
Jeśli jej rodzina miała mieć szansę, musiała wiedzieć, co trzyma
w dłoni. Co było warte śmierci Gurgera.
Pomóc mogła w tym tylko jedna osoba.

* * *
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Raszal otworzył drzwi po pierwszym dzwonku. Diody oczu rozbłysły mu
niebieskim kolorem.
– Wejdź – powiedział, wskazując wnętrze mieszkania trzymanym
sprejem malarskim.
Widocznie zastała go przy pracy nad chronolityczną dioramą.
Ściany kawalerki i wszystkie meble zasłonił płachtami. Dwie lampy o fioletowym świetle, pozwalającym na pracę nad czasozmienną materią,
skierował na model obozu i poruszające się w nim figurki żołnierzy oraz
cywilów.
Redaktor podał jej kapcie i wskazał na sofę tuż przy dioramie.
Potem uruchomił androida kuchennego.
– Miałem przeczucie, że tutaj przyjdziesz – powiedział.
Wbiła w niego zaskoczony wzrok.
– Spokojnie. Po prostu zdołałem zobaczyć film z zajścia przed
mieszkaniem Gurgera, zanim zdjął go SBR – kontynuował. – Miałaś zakrytą twarz, ale stroju nie zamazali.
Odebrał od drona kubek z gorącą herbatą i podał przyjaciółce.
– Sąsiad jest policjantem, więc nic ci nie grozi. Mów śmiało, co
się dzieje.
Tama pękła. Choć zastanawiała się wcześniej, ile wyjawić, żeby
nie narażać Raszala, słowa popłynęły jak rzeka. Kubek stukał o blat za
każdym razem, kiedy odstawiała go drżącą dłonią.
– Najbardziej boję się o Sanala i Kirana… – zakończyła.
– Spokojnie – odparł cyborg. – Jeśli zadziałamy szybko, nie damy
im okazji. Wbrew pozorom ludzi nie morduje się ot tak.
Spojrzała na niego z wyrzutem i wypaliła:
– A Gurger i jego sąsiadka?
– To błąd, który będzie ich drogo kosztował. Dlatego nie zdecydują
się na kolejne morderstwo.
– Skąd ta pewność?
– Lata doświadczenia w dziennikarstwie śledczym, Pirjo.
Raszal zdjął płachtę z biurka i włożył sześcian do czytnika komputera.
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– Skopiuję zawartość pamięci na jawny i ukryty serwer redakcyjny – powiedział. – W ten sposób, nawet jak odbiorą ci sześcian, nadal
będziesz mieć kopię.
– Pewnie i na to są gotowi – wymamrotała.
– Trochę optymizmu. – Na twarzy cyborga zagościł półuśmiech.
– Mam też znajomego ze wspólnoty, który bez problemu złamie zabezpieczenia Gurgera. Daj mi chwilę.
Upiła łyk herbaty i spojrzała na dioramę. To nie był obóz wojskowy,
ale koncentracyjny. Dla Lefezjan, jak głosiły znaki. Przerażenie, smutek
oraz gniew ludzi za laserowymi ogrodzeniami skupiały się na niedokończonej figurce przedstawiającej mężczyznę w mundurze polowym.
Otoczony przez wysokich rangą oficerów Republiki, rozmawiał z jednym
z trzymanych chłopaków. Widziała nadzieję na twarzy młodego więźnia,
która chwilę potem przeszła w bezbrzeżną rozpacz.
– Któryś z Shezarów?
Raszal pokręcił głową.
– Agrahaj Wenzoler – odparł. – Nasz ukochany dyktator.
Pirja zmrużyła oczy.
– Wiem, że się nie patyczkował z przeciwnikami politycznymi, ale
żeby od razu „dyktator”? – Ponownie spojrzała na dioramę. – I co przedstawia ta scena?
– Wizytację Prawodawcy w jednym z obozów eksterminacji
Lefezjan.
– Nasze nie eksterminowały. My im pomagaliśmy.
– Nieprawda. Były równie brutalne, a może nawet i brutalniejsze
od tych należących do Unii Andermańskiej. – Raszal westchnął. – I zanim
przytoczysz oficjalną wersję, że do ich prowadzenia w ogóle przymusili Prawodawcę Shezarowie, skontruję, że nie ma dowodów, że chcieli
zetrzeć Republikę z mapy kosmosu. Zresztą, po obecnej wojnie znów
wszystko się zmieni.
– Co masz na myśli?
– Jesteś za młoda, Pirjo, więc nie pamiętasz, jak przed konfliktem mieszano reputację Prawodawcy z błotem. Że dyktator, że gardził
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wolnością słowa. Gdy zaczęliśmy przegrywać, rządzący i opozycja potrzebowali bohatera, a Agrahaj był jak znalazł. Idealista, który zabijał
dla Republiki.
– Przecież nikt nie zabrania go krytykować. Nie mówiąc o tym, że
sami Lefezjanie narobiliby rabanu, gdyby był taki zły. Są przeczuleni na
punkcie własnej historii.
– Lefezjan kupiono centroobywatelstwem. Ale masz rację, nadal
można mówić o zbrodniach Prawodawcy. Robią to choćby historycy.
Tylko kto ich ogląda? To mass media, dziennikarze, twórcy programów
edukacyjnych i filmów fabularnych wpływają na myślenie ludzi. To myśmy
pomogli politykom stworzyć jego pozytywną legendę, idąc im na rękę
w trudnych czasach. „W imię trwania Republiki”, jak to usprawiedliwiano.
Pirja pokręciła głową.
– Wydaje mi się, że przesadzasz, Raszalu. Po prostu skupiono się
na jego zaletach bardziej niż na wadach.
– Wypaczona prawda to już kłamstwo – skwitował redaktor.
Podszedł do dioramy i podniósł niedokończoną figurkę pierwszego przywódcy Republiki.
– A najgorsze, że to nie koniec – powiedział rozgoryczony. – Po
wojnie znów strącą Agrahaja z cokołów, a na piedestał wyniesie się panujących po nim reformatorów, którzy pokonali Unię Andermańską i dali
nam zręby prawdziwej demokracji. Nie byli jednak od niego dużo lepsi. –
Odstawił chronolit i dokończył: – Nowa legenda na nowe czasy. Wszystko
z błogosławieństwem czwartej władzy.
Komputer piknął, a zaraz po nim tablet Pirji. Oba urządzenia wyświetliły pierwszą stronę dokumentu. „Raport o stratach na Bergathari
w wyniku działań najemników” – brzmiał tytuł.
– No, zobaczmy, co tam chcą ukryć Lefezjanie.
Wykresy i tabele. Setki wykresów i tabel na temat spadku populacji, produkcji i cholera wie czego jeszcze.
Potem cytaty informatorów o nastrojach społecznych i całe morze
holografii. Jedna pokazywała wymiotującego pracownika korporacji przy
masowym grobie pełnym chudych dziecięcych zwłok, inna kilkudziesięciu

Status ofiary ściśle reglamentowany

523

524

ludzi w garniturach, pozujących z piwem, obciętymi stopami i transparentem „Praca czyni (po)wolnym”.
Dowody na wiedzę, a nawet bezpośredni współudział Lefezjan.
– Pirjo, zobacz podsumowanie – powiedział zszokowany Raszal.
„Ponieważ nie ma możliwości znalezienia optymalnego (pod
względem kosztów, czasu i utrzymania poziomu zysków) scenariusza odbudowy zasobów biologicznych Specjalnej Strefy Ekonomicznej za pomocą metod naturalnych czy technologicznych, zebrani przedstawiciele
rządu i prywatnego biznesu pragną przedłożyć Pierwszemu Ministrowi
Lefezji i Przedstawicielowi Korporacji przy rządzie Lefezji następujące
wnioski wykonawcze:
1. Należy żywy element roboczy zastąpić automatycznym.
2. Do czasu zastąpienia robotami należy zasoby ludzkie poddać środkom
przymusu lekkiego oraz ciężkiego. Należy odstąpić od pozytywnych zachęt jako nieopłacalnych metod.
3. Dla zabezpieczenia przyszłych interesów Lefezji należy ewakuować
niezdolne do pracy jednostki, a później te zastąpione przez automatykę.
Element niemożliwy do ewakuacji należy poddać zabiegom sterylizacyjnym.
4. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Kolonialnych Stref Ekonomicznych
należy wdrożyć zachęty dla sąsiadujących narodów Bergathari, niebędących pod nadzorem lefezjańskim, aby udzieliły pomocy w ewakuacji
ludności SSE”.
Pirja postawiła kubek na stole.
Ewakuacja? Ale dokąd? I po cholerę im sterylizacja pozostawionych…
Nagłe olśnienie zaparło jej dech w piersi.

* * *
Abha zignorowała protesty SI. Neural wysłał uwierzytelnienie i portal
z czarnego na powrót stał się przeźroczysty. Za nim, przy zdobionym
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drewnianym biurku, siedzieli Deo i podająca mu szklankę z alkoholem
Girhan Upnali, przedstawicielka Lefezji w Senacie Republiki.
– Nie przypominam sobie, bym panią wzywała, mefti – powiedziała starsza kobieta z pokerową miną.
Abha podeszła bez słowa. Jedna myśl i neural wysłał obydwojgu
film nagrany przez zabitą dyrektorkę.
– To jest sabotaż – warknęła Abha w kierunku Deo.
Ten powiedział bez zająknięcia:
– Przyznaję, jednego z moich ludzi poniosło. Ale to nic, czego nie
można naprawić. – Zerknął z ukosa na Abhę. – Prawda?
– Jeszcze jedna taka akcja i lata budowania siatki kontaktów
wśród dziennikarzy szlag trafi – odparła gniewnie. – Nie będzie komu
sprzątać twoich brudów.
– Habmefti Deo zapewnił mnie, że sytuacja się nie powtórzy –
powiedziała pojednawczo senatorka. – On ma swoje zadanie, pani swoje.
Dlatego proszę nie przeszkadzać…
Umilkła, gdy otrzymała kolejną wiadomość. Szeroko otworzyła
oczy.
– Skąd… Skąd pani to ma?!
– Z pewnego źródła niezatkanego przez habmeftiego Deo. – Abha
nacisnęła przycisk na biurku. Z podłogi wyrósł prostopadłościan i przekształcił się w krzesło, na którym rozsiadła się wygodnie. – Jeśli ja mogę
zdobyć ten raport, to wrogowie Lefezji także.
– Znów chcesz udowodnić skuteczność trollerów? – Deo upił łyk.
– Może więc streścisz, jak sobie poradzili na Rinnie? Dlaczego musiałem
ratować tam sytuację, a ciebie zesłano na podrzędne stanowisko?
Abha posłała mężczyźnie jadowity uśmiech i powiedziała:
– Tam trwały działania wojenne. Byliśmy otoczeni przez wrogów.
– Rozłożyła szeroko ręce. – Tutaj są zwykli republikanie i centroobywatele, którzy mimo posiadania zaawansowanej technologii, potrafią ją
wykorzystywać jedynie do zabawy. Analiza oglądanych wiadomości to
dla nich zbyt wielki trud.
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– To nie jest prosta wiadomość z serwisu – powiedziała znów opanowana Girhan. – To pełen raport z holografiami i wnioskami. Do jasnej
cholery, są tam nawet podpisy premiera i przedstawiciela korporacji!
– No i? – rzuciła zawadiacko Abha.
– Jak to „no i”? Jeśli to wyjdzie na jaw, ugotują Lefezję żywcem.
Odebranie wszystkim centroobywatelstwa, embarga…
– No i?
Senatorka zaczęła się trząść.
– Kończ tę szaradę i gadaj, co masz na myśli. – Deo przyszedł jej
w sukurs.
Abha pstryknęła palcami. Leżąca w rogu kula rozpadła się na setki
tysięcy nanobotów, które uniosły się w powietrze i wyświetliły hologram
pierwszej strony raportu.
– To jest przykładowa fałszywka wygenerowana przez najbardziej
kreatywną SI pod moimi rozkazami. Jedną z tych trollerów, którymi tak
pogardzasz, Deo.
Rozmówcy chwilę patrzyli na dokument. Abha ponownie pstryknęła palcami i pojawiły się kolejne, każdy o innej treści.
– Zachowujecie się tak, jakby republikanie mieli w sobie magiczny
wykrywacz prawdy. Tylko co dzisiaj jest prawdą, a co kłamstwem? Jak
biedny, statystyczny obywatel ma rozróżnić autentyczny raport spośród morza fałszywek? – Oparła ręce na biurku i wstała. – Jeśli zabijecie dziennikarzy, uwiarygodnicie tylko to, co mówią. Ale zagłuszcie
ich twierdzenia w tłumie podobnych, przekupcie redaktorów, podważcie
słuszność przedstawianych faktów pełnymi emocji zmysłoartykułami,
a powiadam wam: tylko najbardziej wrogie nam media będą popularyzować szkalujące opinie.
Abha opadła na fotel i powiedziała tryumfalnie:
– A z tymi potrafimy sobie radzić młotkiem o nazwie „antylefezjanizm”. Prawda, senatorko?
Girhan zamyśliła się, patrząc na splecione palce. Deo zaczął klaskać, mówiąc:

Jerzy Bogusławski

– Piękne, mefti Abho. Tylko że ten plan naprawczy nie będzie potrzebny. Jeszcze przed naszym spotkaniem moi ludzie namierzyli cel.
Gdy już zatkamy przeciek, pozostanie tylko dyskretne poinformowanie
odpowiednich władz Republiki, że to wewnętrzne sprawy Lefezji i wara
im od nich. A to już pani działka.
Ręce mężczyzny zastygły w powietrzu, gdy Abha wyszczerzyła
zęby niczym gotowy do ataku drapieżnik. Jej neural wysłał kolejną wiadomość.

* * *
– To trzeba opublikować – oznajmił stanowczo Raszal.
Pirja milczała. Oczami wyobraźni zobaczyła męża i syna w celownikach morderców.
– Oni… – wyjąkała. – Zabiją nas tak jak Gurgera… Zabiją Sanala
i Kirana. Zrobią to… Musimy… Może Lefezjanie zechcą się dogadać…
Raszal chwycił jej dłonie.
– Kurwa, nic nie mów! – krzyknęła, zanim zdołał cokolwiek powiedzieć. – Mój syn umiera na chorobę, którą wyleczono by w trymiga,
gdybyśmy byli centroobywatelami, a mąż siedzi w bazie wojskowej na
linii frontu.
Łzy płynęły po twarzy Pirji, gdy mówiła:
– Muszę myśleć o nich. Nie pomogę wszystkim, więc chociaż im.
Rozumiesz, Raszal?
– Więc powiedz, dlaczego właściwie zostałaś dziennikarką? – zapytał.
Odwróciła wzrok.
– Ja chciałem przestać się bać. – Ton Raszala był równie mocny, co
uścisk jego dłoni. – Chciałem pokonać własną nieśmiałość i zacząć głośno
mówić, co myślę. Potem doszła chęć mówienia prawdy wbrew wszystkim.
Bo tylko ona jest ciekawa… – Zawiesił na moment głos. – A ty?
Otworzyła usta, ale nic nie powiedziała. Rozglądała się dookoła,
jakby odpowiedź ukryto wśród czarnych płacht przesłaniających ściany.
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– Ja…
Podmuch wyrzucił obydwoje z sofy. Zza wysadzonych drzwi zajaśniały trzy promienie celowników laserowych.
Leżąca pod ścianą Pirja zesztywniała, wbijając wzrok w zabójców.
Do zmysłów przywrócił ją ból w ściśniętej przez Raszala ręce.
– Za oknem jest rękaw – szepnął.
Diody oczu cyborga zapłonęły na czerwono. Gdy redaktor wstał
z podłogi, trzy lufy karabinów elektronowych skierowały się w jego stronę.
– Czy wiecie, kim jestem?! – powiedział wzburzony. – Czy macie
pojęcie, co mo…
Pierwsza seria oderwała mu ramię i podziurawiła pierś. Druga
i trzecia dokończyły dzieła, przecinając ciało redaktora wpół. Czwarta
trafiła w miejsce, gdzie była Pirja, ale ta już wyskakiwała przez zbitą
szybę w rękaw ewakuacyjny. Wypadła prosto w uliczkę przy budynku.
Kulejąc, zaczęła biec ku dalekiemu postojowi pionolotów.
Wtedy dostrzegła wychodzącego z zaułka czwartego zabójcę,
z bronią gotową do strzału. Nie zwalniając, schyliła się, chwyciła odłamany kawałek asfaltu i cisnęła w stronę napastnika. Trafiony w ramię
przeciwnik spudłował, a wiązka przeorała ścianę budynku.
Pirja wiedziała, że nie umknie. Natarła z krzykiem na Lefezjanina,
lecz ten zdzielił ją kolbą i przewrócił.
– Nie wierzgaj, to nie będzie bolało – wycedził, celując w głowę
kobiety.
W ciemnym wylocie lufy zobaczyła nieprzytomną twarz synka
i płaczącego z gniewu męża.
Przepraszam…
Wtem błysk zmusił Pirję do zamknięcia powiek i dociśnięcia ich
rękoma.
– SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA REPUBLIKI! – Głos sprawiał nie
mniejszy ból uszom niż światło oczom. – RZUĆ BROŃ I POŁÓŻ SIĘ NA
ZIEMI!
– Też jestem z SBR-u! – darł się mężczyzna. – O, tu mam…

Jerzy Bogusławski

Świst pocisków z broni kinetycznej. Coś uderzyło w kontener.
– LEŻ!
Powietrze wypełniły odgłosy lewitujących maszyn i kroków oddziału. Ktoś krzyczał z góry, gdzie było mieszkanie Raszala.
Oślepiające światło zgasło. Pirja zobaczyła nad sobą drona bojowego. Poczuła wsuwaną na głowę opaskę. Potem nastała ciemność.

* * *
Girhan wyglądała, jakby miała zejść na zawał. Deo dyszał z gniewu.
– Zdrajczyni! Ty mu powiedziałaś! – wychrypiał. – To od niego
masz raport!
– Tak, załączył go do tej wiadomości. – Abha starała się nie brzmieć
zbyt tryumfująco. – Jednak nic mu nie zdradziłam. W końcu nie na darmo
zwą go Wszechwiedzącym.
Girhan zagryzła wargę do krwi. W oczach miała czyste przerażenie.
– On nie chce ujawnienia całej sprawy, ale nie będzie tolerował
naszej samowolki – powiedziała stanowczo Abha. – Musimy z nim współdziałać.
– Pierdolone bzdury. Nie odważy się ujawnić raportu.
Storpedujemy rozmowy pokojowe i…
– Stul pysk, Deo! – ryknęła senatorka. – Co pani proponuje, mefti
Abho?
– To, co przed chwilą, plus pełną kontrolę nad operacją Deo. –
Kobieta spojrzała Girhan w oczy. – Tylko w ten sposób uratuję i Lefezję,
i polityczną karierę pewnej osoby w tym pokoju.
Senatorka nie wahała się nawet przez moment.

* * *
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Na ironię zakrawało, że lecieli do najbardziej pstrokatego budynku
w dzielnicy rządowej. Do tego piramida SBR-u ustępowała wielkością
jedynie budynkowi Senatu i Pałacowi Prezydenckiemu.
Na pierwszą kontrolę natrafili tuż za portalem dla pionolotów.
Rozkazano im lądować pod groźbą zestrzelenia, po czym pojazd i pasażerów dokładnie sprawdzono. Potem były kolejne, nie mniej szczegółowe. Harszad robił się nerwowy, ale Abha spokojnie wykonywała polecenia żołnierzy, od czasu do czasu pociągając z e-papierosa. Nikt nie
mógł liczyć na preferencyjne traktowanie przez Służbę Bezpieczeństwa
Republiki.
– To mi przypomina, że powinnam podziękować twojemu źródełku
– powiedziała, by rozładować napięcie. – Czego chce w zamian?
– Proszę zgadnąć – odparł podwładny z półuśmiechem.
– Rozumiem. Zasłużyłeś na urlop. – Wbiła wzrok w rosnącą w oknie
pojazdu piramidę. – Niestety nie wymigasz się od teściów.
– Cena bycia mężem osobistej asystentki Girhan.
W końcu stanęli na szczycie piramidy. Przed sobą mieli kobietę
w czarnym mundurze.
– Mefti Abho Radani, proszę za mną. – Zmierzyła wzrokiem
Harszada. – Pana, niestety, muszę prosić o zaczekanie, najlepiej w kawiarni. Zaprowadzi pana robot.
Lefezjanka wzięła tablet od asystenta, oddając mu zarazem e-papierosa. Pobliski portal prowadził do niekończącego się korytarza, gdzie
przewodniczka wybrała tunel wiodący do identycznego holu. Za ostatnim
przejściem zawyły alarmy neurala, informujące o utracie sygnału sieci
i wymuszonym nałożeniu filtrów na zmysły. Od teraz widziała i słyszała
to, co chciał SBR.
Abha znalazła się w ciemnym pomieszczeniu. Wszystkie światła
skierowano na stojący na środku fotel. Choć nikogo nie widziała, czuła,
że nie jest sama.
– Po co te nerwy, Abho? – spytał głos wypowiadany przez dziesiątki kobiet i mężczyzn jednocześnie.

Jerzy Bogusławski

Dyrektor Służby Bezpieczeństwa Republiki. Osoba o najpilniej
strzeżonej tożsamości w Republice.
Wszechwiedzący.
– Mam nadzieję, że pamiętasz reguły obowiązujące w tym pomieszczeniu? – spytał, gdy usiadła.
– Tak – odparła i zacytowała: – „W tym miejscu mówimy sobie
tylko prawdę. Bez niej nie osiągniemy sukcesu. Choć potem możemy…”.
– „Wysłać ją na przemiał”. Zawsze lubiłem twój szacunek do reguł.
Powiedz mi więc, co zamierzacie zrobić z zaistniałą sytuacją?
Zacisnęła palce na tablecie.
– Dostałam pełne prawo do prowadzenia obu operacji. –
Uruchomiła urządzenie i uniosła je w powietrzu. – Przekażemy SBR-owi
wszelkie dokumenty dotyczące działań habmeftiego Deo. Nikt od nas nie
będzie wymagał zwolnienia pochwyconych agentów, ale prosilibyśmy,
żeby nie wyjawiać ich prawdziwej tożsamości.
Niewidzialna ręka zabrała tablet, który momentalnie znikł w mroku.
– Od strony oficjalnej – kontynuowała – senatorka Girhan zwoła
konferencję prasową, na której zapewni o pełnej kooperacji. Na następnej
ujawni sfałszowany raport. Moi trollerzy nadal będą działać w ustalonych
przez ciebie granicach, choć chciałabym prosić o uwierzytelnienie kilku
dodatkowych kont jako centroobywateli. Potrzebujemy ich do zwiększenia działań w mediach społecznościowych i zmysłoartykułach.
– I? – zagrzmiał głos Wszechwiedzącego.
– Żadnych zabójstw, żadnej przemocy. Tylko przekupstwa. Jeśli
zaistnieje potrzeba eliminacji, poprosimy o zgodę.
– I?
– Oprócz tego wyskrobię taki raport, że centrala będzie dobrze
wiedziała, kogo powiesić i za co.
– Doskonale, Abho. – Radosny ton przyprawił Lefezjankę o ciarki.
– Wiedziałem, że można na ciebie liczyć.
– Dziękuję.
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– Myślę też, że nie ma potrzeby, by to SBR karało schwytanych
agentów. Przekażemy ich w wasze ręce najszybciej, jak się da, i znajdziemy zastępczych winnych.
Dobiliśmy targu – pomyślała z ulgą.
– Ale proszę, byś zaznaczyła w swoim raporcie wyraźnie moje
zdanie – powiedział groźnie Wszechwiedzący. – Następcy Agrahaja odeszli od jednej centralnie sterowanej agencji kontrwywiadowczej, przekazując sporo władzy do autonomicznych systemów gwiezdnych. Jednak
nie oznacza to, że pozbawili mnie czy Senat pewnych uprawnień. Szanuję
Lefezję i nie chcę zaszkodzić twojej ojczyźnie.
Przed Abhą pojawiły się dwa czerwone punkty przypominające
rozżarzone węgle.
– Czy zrozumiałaś, mefti?
– Tak – odparła z pełnym przekonaniem. – Mogę cię zapewnić, że
póki będę w stolicy, póty taka sytuacja się nie powtórzy.
– Świetnie.
Ciemność rozświetlił blask portalu za jej plecami, a neural poinformował o resecie i usuwaniu nałożonych filtrów. Wstała i ruszyła do
portalu. Przystanęła tuż przed przejściem.
– Jeśli mogę spytać – zaczęła – to jak udało się wam tak szybko
ustalić, gdzie uderzą agenci Deo?
– Identyfikacja tej dziennikarki to była prosta rzecz. Potem wystarczyło sprawdzenie wszystkich kamer w sektorze i zastawienie pułapki na waszych ludzi.
– A raport?
– Jej redaktor nieświadomie podesłał nam wszystko, co chcieliśmy
wiedzieć.
– No tak. Monitorujecie serwery prasowe. Tylko czy to nie jest
sprzeczne z wolnością słowa?
– Często, by bronić konstytucji, muszę ją łamać. – Portal stał się
jaśniejszy. – A teraz idź. Czekają na mnie senatorowie. Cieszy mnie to,
że będę mógł z czystym sumieniem pominąć pewne kwestie, Abho. Mają
dosyć problemów z przegraną wojną, nie chcę obarczać ich nowymi.

Jerzy Bogusławski

– Pstryknięcie palcami. – Ach, i naprawdę powinnaś przestać palić. Samo
zostawienie e-papierosa asystentowi to za mało.
Mogłaby przysiąc, że pod koniec wypowiedzi spośród głosów
Wszechwiedzącego najsilniej brzmiał jeden. Mocny i niski, który kojarzył
się z Prawodawcą. Jednak neural zasygnalizował, że nie usunął wszystkich filtrów nałożonych na zmysły. Potrząsnęła więc głową i przeszła
przez portal.

* * *
Zobacz konferencję prasową bezpartyjnej lefezjańskiej senatorki
Girhan Upnali:
– […] Dlatego właśnie dołożymy wszelkich starań, aby odnaleźć
zabójców dziennikarzy, którzy chcą skłócić nas z innymi centroobywatelami. Osobiście poprosiłam prezydenta, by nadał sprawie taki sam
priorytet jak zbrodni na Bergathari. Mogę państwu przysiąc, że winni
nie unikną kary. A teraz przejdźmy do pytań. Tak?
– Mia Ralia, „Prawda Republiki”. Czy może pani skomentować
przecieki na temat raportu rządu Lefezji, dotyczące czystek etnicznych
na Bergathari?
– Zrobię to na jutrzejszej konferencji prasowej razem
z Sekretarzem Sprawiedliwości, ale już teraz chciałabym zwrócić uwagę
na jedną rzecz. Otóż porównywanie tego brutalnego, lecz jak wszyscy zobaczymy, jednostkowego incydentu do zaplanowanego działania klanu
Shezarów na Lefezji boli mnie niesamowicie. Nie uwłaczając ofiarom, termin „czystki etniczne” nijak ma się do zaistniałej na Bergathari sytuacji.
Mieszkańcy Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie będą musieli czekać na
sprawiedliwość tak długo jak mój naród. I dlatego proszę zarówno ciebie,
Mio, jak i innych dziennikarzy, o więcej taktu. […]
Dostępne na stronie senatorki Girhan Upnali:
→ Lefezjański Szlak Śmierci – poczuj na własnej skórze, jak chciano eksterminować cały naród.
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→ „Moje powołanie to służba ludziom” – wywiad z senatorką dla
młodzieżowego pisma „Przyszłość i odpowiedzialność”.
→ Zobacz zwiastun filmu „Trębacz ocalony”, wystawionego przez Lefezjańską Akademię Filmową do walki o główną nagrodę
Republikańskiej Akademii Filmowej.

* * *
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SBR przetrzymał Pirję cały dzień. Przed wypuszczeniem wszczepili jej
dodatkowy chip lokalizacyjny. Potem agent wydał dziennikarce rzeczy
i pouczył, że w wypadku otrzymania zawiadomienia powinna stawić się
od razu na najbliższym posterunku oraz że zatrzymują sześcian pamięci
Gurgera jako dowód rzeczowy.
Bez słowa podpisała protokoły. Nie miała wyboru – nie była centroobywatelką.
Kiedy wróciła do domu, słońce właśnie zaszło za wieżami przesyłu
energii.
Nie byłam dzisiaj u Kirana. Serce pękło jej na tę myśl. Musi mu to
jakoś wynagrodzić. Może pojedzie teraz i wybłaga pozostanie na noc, by
synek mógł ujrzeć ją zaraz po przebudzeniu?
Zjadła cukierka i włączyła netmoduł. Kopia materiałów Gurgera na
oficjalnym serwerze redakcji zniknęła, jednak ta na tajnym – nie.
Program pocztowy wyświetlił komunikat o czekającym pliku.
Wiadomość od Sanala. Zrobiło jej się cieplej na sercu.
Kolejny powód, by jechać do Kirana.
Przejrzała kolejne maile. Zdążono już przekazać informację
o śmierci Raszala. Ktoś ze wspólnoty religijnej napisał, że przygotują
pogrzeb. Odpowiedziała, że też chętnie pomoże.
Zamarła na widok anonimowej wiadomości: „Proszę o pilny kontakt pod tym numerem”.
Nie powinna dzwonić – czekały ją albo groźby, albo próby przekupstwa. A już na pewno nagrają głos i zmanipulują. Jednak musiała stawić im czoła. Albo zrobi to teraz, albo później, gdy postawią ją pod ścianą.

Jerzy Bogusławski

Uruchomiła program do nagrywania.
– Halo? – Rozmówca używał modulatora. Aplikacja poznała jedynie, że to kobieta. – Czy rozmawiam z Pirją Lus’Orth?
– Ta… Tak.
– Proszę spojrzeć jeszcze raz na konto pocztowe.
Netmoduł zapikał. Ponownie wiadomość od anonimowego nadawcy. I załącznik.
– Nie łudzę się, że znaleźliśmy wszystkie kopie materiałów – powiedziała przyjacielskim tonem rozmówczyni. – Nie będziemy już pani
nękać, o ile w przyszłości nikt o nich nie usłyszy.
Dziennikarka wbijała wzrok w załącznik. W dokument, który gwarantował, że jej mały mężczyzna przeżyje.
Szczęście było w zasięgu ręki – za „niewielką” cenę milczenia.
Zacisnęła palce tak mocno, że obudowa tabletu trzasnęła.
– W takim razie, jeśli nie ma pani pytań…
– Morderstwo Raszala – powiedziała przez zęby. – Cholerne ludobójstwo. Myślicie, że przekupstwo sprawi, że o tym zapomnę?
Westchnięcie rozmówczyni.
– Tak.
Pirja poczuła się, jakby ją spoliczkowano.
– Ty lefezjańska kurwo! – wydarła się. – Jak się wam dobiorę do
dupy tym raportem…
– Ty?! – Lefezjanka także przestała panować nad sobą. – Wiesz,
kim ty jesteś?!
– Dziennikarką, którą rozgłosi prawdę!
– Szkoda, że ona nikogo nie obchodzi! – Z głośniczka dobiegł klik
przycisku od grzałki e-papierosa. – Myślisz, że widzowie zmysłoartykułów chcą faktów? – Śmiech. – Oni wolą kłamstwa, mity i legendy. Chcą
usłyszeć, że świat wygląda tak, jak opisują go politycy i celebryci. By ich
przyciągnąć, rozdmuchujecie skandale, wyciągacie brudy i określacie
się jako „niezależni”, „wolni” lub jeszcze inaczej. Bo im większe słupki
oglądalności, tym pewniejsze, że spotkacie ludzi takich jak ja. Posiadaczy
prawdziwej władzy, gotowych dzielić się nią w zamian za wplatanie
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w przekaz kilku dodatkowych informacji. Dzisiaj słowo dziennikarz to
synonim prostytutki.
– Jest wielu, których nie obchodzą wasze „podarki”. Są to ludzie
rozumiejący prawdziwy sens pracy w mediach – wysyczała Pirja.
– Mniej niż redaktorów i trollerów na mych usługach. –
Rozmówczyni znów się zaciągnęła. – Masz coś jeszcze do dodania?
– Jeśli tkniesz mojego męża i syna…
– Jeśli ocali to przyszłość lefezjańskich dzieci, to tak, tknę ich.
A teraz nie bądź wyrodną matką i pomyśl o rodzinie.
Dwa piknięcia netmodułu oznajmiły, że Lefezjanka przerwała połączenie.
Ponieważ nie dało się trzasnąć automatycznymi drzwiami, Pirja
wyładowała gniew kopniakiem we framugę.
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Kiran już spał. Poprawiła kołdrę i poszła poszukać lekarza dyżurnego.
Dziś był to znajomy Raszala ze wspólnoty religijnej.
– Oczywiście – odpowiedział, gdy Pirja spytała, czy może zostać
przy synu na noc. – Proszę śmiało mówić dronowi oddziałowemu, gdyby
czegoś pani potrzebowała.
Usiadła przy stoliku. Włączyła tablet i jej oczom ukazała się informacja o wypuszczeniu dotychczasowych podejrzanych o zabójstwo
Gurgera.
Znów zawrzała w niej krew, jak podczas rozmowy z Lefezjanką.
Nie ma bata, nie daruję wam!
Całą złość za śmierć Raszala i całą furię na system Republiki przelała na zmysłoartykuł. Z dziką satysfakcją dołączyła fragment raportu, na
którym widniał podpis premiera Lefezji, i nagraną rozmowę z Lefezjanką.
Chciała, żeby suka udławiła się własnymi słowami.
Świt zastał ją wprowadzającą ostatnie poprawki. Sprawdzenie
przez SI przeszło migiem. Przycisk „Opublikuj” przybrał zielony kolor.
I kiedy miała go wcisnąć, zadrżała jej ręka, a gniew uleciał.

Jerzy Bogusławski

Jeśli to zrobi, zostanie pariasem. Okrzykną ją antylefezjanką,
zmieszają z błotem, wyrzucą z pracy. Republika odmówi mężowi centroobywatelstwa za służbę wojenną. A wraz z tym Kiran straci szansę
na przyspieszenie kolejki.
Oczami wyobraźni widziała zimną i bezbarwną twarz synka.
Malutką trumienkę. Ból na twarzy Sanala.
Przycisk „Kasuj” nigdy nie był bardziej kuszący.
Więc powiedz, dlaczego właściwie zostałaś dziennikarką? – stanowczo zapytało wspomnienie Raszala.
Nie wiedziała, co wtedy odpowiedzieć. Bo lubiła tworzyć zmysłoartykuły? Bo serwis cyborga płacił dobrze, a ona i Sanal potrzebowali
pieniędzy na nowe mieszkanie? Jak miała przyznać, że żadna z niej idealistka, a jedynie zwykła, kochająca rodzinę kobieta?
Ręka drżała coraz mocniej. Pirja oparła łokcie na kolanach i zaczęła cicho łkać.
Wszystko… Nie, kurwa, nie będzie dobrze!
Jeżeli to opublikuje, czy da radę żyć ze świadomością, że naraziła
syna i męża? Że najpewniej ich straci?
A jeśli nie – czy będzie w stanie spojrzeć w lustro, wiedząc, że nikt
nie upomni się o wyjaśnienie sprawy ludobójstwa na Bergathari? Jak
wtedy zareaguje Sanal? Jak Kiran poradzi sobie z tą świadomością? Jak
ona będzie żyć, zaprzeczając powołaniu każdego dziennikarza: służbie
prawdzie?
Ja chciałem przestać się bać – rzekło ciepło wspomnienie Raszala.
Zebrała w sobie całą odwagę i z zaciśniętymi zębami rąbnęła
w przycisk „Opublikuj”. Krótki komunikat potwierdzający i materiał poszedł w świat.
Schowała twarz w kolanach, dławiąc łzy i chęć proszenia SI, by
wycofała zmysłoartykuł ze strony.
Nie mogę się więcej bać. Dla Kirana i Sanala.
– Mamo…
Synek patrzył pełnym bólu wzrokiem.
Natychmiast przetarła oczy i przywołała na twarz uśmiech.
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– Jak się ma mój dzielny, mały mężczyzna? – zapytała.
– Dobrze – odpowiedział.
– Przepraszam, że wczoraj nie przyszłam, ale dzisiaj to nadrobię
z nawiązką.
Podeszła i pocałowała go w czoło.
– Wiesz, tata przesłał nową wiadomość. I do tego nagrałam w parku przedstawienie chronolitów, które na pewno ci się spodoba.
Iskierki w oczach uczyniły tłumione uczucia łatwiejszymi do zniesienia.
– Naprawdę?
– Tak, kochanie.
Wzięła tablet i położyła przed nim. Potem przystawiła bliżej krzesło.
– Razem posłuchamy, co ma nam do powiedzenia, dobrze?
Kiran pokiwał głową. Ponownie pocałowała synka w czoło, starła
łzę z policzka i uruchomiła film od Sanala.

* * *
Zobacz zmysłoartykuł Pirji Lus’Orth „Status ofiary ściśle reglamentowany”:
[…] Tutaj kończy się moja rola. Pokazałam fakty, powstrzymując
się od transmitowania targających mną emocji, byście państwo sami
mogli wyrobić sobie zdanie. Teraz inicjatywa jest w waszych rękach, tak
jak los nieprzeliczonej rzeszy mieszkańców Bergathari. To od was zależy, czy znów pozwolimy zbroczyć ręce Republiki krwią niewinnych. To
od was zależy, kto wygra w walce o duszę naszego państwa – kłamstwo
i stojąca za nim siła, a może prawda i wraz z nią my, wolni ludzie. Życzę
wam podjęcia właściwej decyzji.
Czytaj najnowsze komentarze pod zmysłoartykułem:
Durdi’Ka: Ta cała historia jest równie wiarygodna, jak wszystkie mejle od „zatroskanych czytelników” w innych redakcjach. A co do

Jerzy Bogusławski

dokumentów od rzekomej Lefezjanki, to proszę nauczyć SI, że pozwolenia na kurację dziecka mają inne numery, zaczynające się od 133. Wiem,
co piszę, jestem lekarzem z długoletnim doświadczeniem.
Talia-Brag-dur: @Durdi’Ka Pisze się: „Wiem to jako lekarz z długoletnim doświadczeniem”, cholerny trollerze!
Durdi’Ka: @Talia-Brag-dur Tak? A skąd wiadomo, że ty nim nie
jesteś? Fałszywe oskarżenia to także ulubiona taktyka SI!
Talia-Brag-Dur: Proszę się nie przejmować. Proszę dalej publikować i walczyć o prawdę. Niech tych lefezjańskich zbrodniarzy spotka
zasłużona kara! Szkoda, że klanowi Shezarów nie udało się skończyć
tego, co wobec nich planowali :( Trzymam za panią kciuki!
Jurgani Smuth: Wczoraj wieczorem widziałem przeciek raportu
Lefezjan na temat masakry na Bergathari. Dzisiaj sensacyjny zmysłoartykuł na tej stronie, idący w bardzo skrajne (delikatnie mówiąc) wnioski.
Po południu senatorka Girhan ujawni oficjalny dokument, a pewnie zaraz
zwolennicy teorii spiskowych też z czymś wyskoczą. Mit przeciw mitowi,
legenda przeciw legendzie. I każdy będzie twierdził, że to jego zdanie
jest najprawdziwsze. Chciałbym postawić diament przeciwko orzechom,
że wiem, gdzie są fakty, ale wypadł mi z rąk i wpadł do morza gówna.
Parafrazując poetę: prawda pali, więc pali się prawdę, bo nikt nie
pyta o treść popiołów. Tak było kiedyś, ale dzisiaj po prostu miesza się
diamenty z węglem. A nam, zwykłym zjadaczom chleba, trudno odróżnić
jedno od drugiego. Oba to ten sam pierwiastek – na chuj więc drążyć
temat?
I to jest moja odpowiedź na cały ten zgiełk: chuj z tym wszystkim.
Siostra na wojnie, żona w grobie, a dzieciak wdał się w złe towarzystwo.
Ledwo wiążę koniec z końcem. Więc co mnie obchodzi jakaś masakra
jakichś ludzi na jakiejś Bergathari. Nawet nie chcę sprawdzać na astromapie, gdzie to jest w galaktyce.
Lu-Fi’ant: Niby walczą o prawdę, a tu cenzura pełną gębą. Za co
usunięto mój poprzedni komentarz? Za to, że napisałem prawdę o pochodzeniu tej pani? Że, sądząc z nazwiska, to jakaś powiązana z Shezarami
rodzina? Prawodawca wiedziałby, co z takimi robić!
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UWAGA, WIADOMOŚĆ DNIA: KONIEC WOJNY!
Zobacz powiązane materiały:
→ Prezydent Republiki: „Przywiozłem pokój dla tego i przyszłych
pokoleń!”.
→ Komentarze ekspertów: „Warunki pokojowe najlepsze z możliwych. Prezydent przejdzie do historii”.
→ Szaleństwo na froncie: „W całej bazie wybuchła radość”.
→ Sekretarz Sportu: „Tegoroczne zawody będą świętem pokoju”.
→ Opozycja krytykuje warunki traktatu: „Dziś hańba, jutro znów
wojna!”.
PRZEGLĄDAJ DALEJ…
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SZTUKA GORDIANA DEL MONTE
Marek Betlejewski

Byłem na drodze prowadzącej do raju. Wjeżdżając na końcowy odcinek
via Aurelia – ostatniej prostej mojej podróży – nie mogłem powstrzymać
się przed przekręceniem do maksimum gałki radioodbiornika, z którego płynęły pierwsze takty „Ring of Fire” Johnny’ego Casha. Rozgrzany
do czerwoności silnik astona martina DB6 ryczał, przekrzykując się
z Johnnym, i zapewne zagłuszyłby go, gdybym nie pomógł śpiewać staremu kowbojowi. Mój głos przepełniała euforia.
Po lewej stronie szosy, ku szczytom wzgórz, wspinała się bujna,
śródziemnomorska roślinność. Po prawej sosny i wawrzyny trzymały się
kurczowo skarpy, by nie zatonąć w ciepłych wodach Morza Liguryjskiego.
Sceneria była bajeczna i tylko przecinająca zieleń wstęga asfaltu, która
w mgnieniu oka znikała pomiędzy kołami samochodu, przypominała mi,
że nie dotarłem jeszcze do celu.
Otwarty dach kabrioletu pozwalał chwytać wiatr we włosy i napawać się widokiem nieba. Malowana szerokim pędzlem kopuła przybierała
już komplementarne kolory – ciepłe czerwienie i żółcie na zachodzie,
chłodne fiolety na wschodzie. Zupełnie jakby sam Bóg ukazywał mi zasady prawidłowego doboru barw.
Co jakiś czas oślepiał mnie poblask zachodzącego słońca odbijający się we wstecznym lusterku, skutecznie zniechęcając do oglądania
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się za siebie. I dobrze. Moje dotychczasowe życie umarło w momencie,
w którym ukradłem ojcu samochód i bez słowa odjechałem spod jego willi
w londyńskim Kensington. Jako David Lynn byłem skończony, lecz w najmniejszym stopniu tego nie żałowałem. Teraz liczyła się tylko przyszłość,
a ta malowała się nad wyraz obiecująco. W końcu tuż obok, na skórzanym
siedzeniu pasażera, leżało zaproszenie od samego Gordiana del Monte.
Po raz tysięczny wziąłem je do ręki. Nie po to, by przeczytać, ale
aby upewnić się, że jest częścią realnego świata. Ten kawałek zmiętego
już papieru był dla mnie cenniejszy od złota. Treść listu i tak znałem na
pamięć:
Szanowny Panie!
Pańskie ostatnie ekscesy wprowadziły spory zamęt w artystycznym
światku. Moje najszczersze powinszowania! Wieści tej natury rozchodzą się
szybciej i dalej, niż się Panu wydaje. Przyznam, że śledzę Pańską karierę
od pewnego czasu, ale nie sądziłem, że jest Pan tak odważny. A jednak.
Fortes fortuna adiuvat, jak mawiali starożytni Rzymianie. W obliczu tych
pozornie nieszczęsnych, acz zrozumiałych i ekscytujących wydarzeń pragnę
zaoferować Panu pomoc. Zarówno w sferze obyczajowej, jak i artystycznej.
Profesorowie z College of Art nie będą już skorzy, by inwestować swój czas
i reputację w Pańską sztukę. Proszę zapomnieć o tych niekompetentnych
ignorantach. Ja natomiast chętnie podejmę się próby pracy z Pańskim talentem. Proszę przyjąć zaproszenie i przyjechać do mojej letniej rezydencji
nieopodal Portofino w północnych Włoszech. Adres znajdzie Pan na odwrocie. Ufam, że spotkamy się jeszcze w tym tygodniu. Nie ma Pan przecież
wiele do stracenia, nieprawdaż?
Gordian del Monte – malarz
PS Proszę absolutnie nikomu nie mówić o zaproszeniu.
Owszem, to, co mogłem stracić, już straciłem: dobrze zapowiadającą się karierę, relacje z rodziną i układy z wystawcami. Wszystko legło
w gruzach. Byłem zamieszany w morderstwo, a akademia sztuk wydaliła
mnie z wilczym biletem. Jednym słowem, w rodzimej Anglii nie miałem
już czego szukać.

Marek Betlejewski

Zacisnąłem dłoń z listem na kierownicy, jakby w obawie, że bezcenne zaproszenie rozpłynie się w powietrzu, a ja zostanę sam pośród
obcych wzgórz włoskiego wybrzeża.

* * *
Mijała właśnie dwudziesta godzina szaleńczej jazdy, gdy w końcu zza
nadmorskich wzniesień wyłonił się cudny widok przystani Portofino.
Przyjąłem go z największą ulgą, jednak nim znalazłem dom mistrza,
słońce zdążyło już dawno schować się za horyzont.
Gordian ukrył się przed światem doskonale. A powiedzieć, że od
zawsze był znany jako twórca nietuzinkowy i ekscentryczny, to nie powiedzieć nic. Jego sposoby na podsycenie artystycznego natchnienia
szokowały całe środowisko. Mówiono, że poprzez brak snu i głodówkę doprowadzał się do stanów bliskich śmierci, a czynił tak tylko po to, by później przelewać na płótno rojące się w głowie oniryczne wizje. Nadużywał
też narkotyków i gdy przed pięciu laty wśród oparów skandalu zniknął
bez śladu, większość uznała, że w końcu z nimi przeholował. Inni sądzili,
że został zamknięty w szpitalu dla obłąkanych w najdalszym zakątku
świata, dokąd zapędził się podczas jednej ze swoich dzikich podróży.
Bardzo przeżyłem jego nagłe zniknięcie, wszak prace Gordiana del
Monte odcisnęły większe piętno na mojej twórczości niż dzieła któregokolwiek z pozostałych mistrzów sztuki malarskiej. Po cichu liczyłem
wprawdzie, że pewnego dnia powróci niespodziewanie z nowym szokującym arcydziełem, lecz nigdy bym nie pomyślał, że wkrótce odwiedzę
go w jego własnym domu.
Gdy jednak stałem przed tym ukrytym pod baldachimem gęstych
pinii budynkiem, w mojej głowie pojawił się ogromny znak zapytania.
Potężne ściany niegdyś z pewnością pysznej willi wyglądały na zmurszałe. Po obejściu walały się śmieci, a zasłonięte okiennice nasuwały
przypuszczenie, że nie poznam dziś swojego idola. Pomyślałem nawet,
że zabłądziłem, ale adres się zgadzał. Przekląłem pod nosem, godząc się
już z myślą, że z braku gotówki przyjdzie mi spędzić noc w aucie, a waliza
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z malarskim instrumentarium posłuży mi jako poduszka, lecz przecież
nie mogłem odpuścić. Z łomoczącym sercem złapałem za kołatkę i zastukawszy, czekałem. Wilgotnymi od potu dłońmi przeczesałem włosy,
przez moment żywiąc irracjonalną nadzieję, że nikt nie otworzy. Jednak
gdy zastukałem po raz kolejny, klamka drgnęła, zawiasy zaśpiewały swą
skrzypiącą melodię, a zza drzwi wyłoniła się postać Gordiana del Monte.
Była to dla mnie chwila niepojęta – stanąć twarzą w twarz z artystą, którego dzieła znałem na wskroś, w najdrobniejszych szczegółach.
Nie wiem, czy tkwiliśmy w drzwiach kilka sekund, czy może kilka godzin,
ale dopiero gdy del Monte uśmiechnął się i skinieniem zaprosił mnie do
środka, wróciłem do świata żywych. Weszliśmy do rozległego przedsionka, gdzie jedynym źródłem światła był wątły płomień świecy trzymanej
przez gospodarza. Potoczyłem wzrokiem po ginącym w mroku pomieszczeniu. Okna były szczelnie zasnute ciężkimi kotarami, przez które nie
wdzierała się nawet najbledsza poświata.
– Witam pana, panie Lynn. Jest pan wreszcie – powiedział del
Monte, zsuwając z głowy kaptur poplamionej farbą malarskiej peleryny.
Dostrzegłem grubo ciosane rysy twarzy – spiczasty podbródek,
wydatne kości policzkowe i nieco zakrzywiony, bulwiasty nos. Mimo że
nie należałem do niskich, był wyższy ode mnie o dobrych kilka cali. Na
łysą czaszkę gospodarza kładła się złota łuna blasku świecy. Największe
wrażenie robiły jednak brwi – krzaczaste i czarne, sterczały niesfornie
nad głęboko osadzonymi, skrytymi w cieniu oczami.
– Proszę wybaczyć brak oświetlenia – podjął del Monte, dostrzegając dezorientację na mojej twarzy. – Obawiam się, że świeczka to
wszystko, na co możemy sobie pozwolić. Ostatnimi czasy bardzo źle
znoszę kontakt ze światłem. Nawet ten drobny płomień drażni moje
schorowane oczy. Lecz śmiało! Proszę wchodzić.
– Cierpi pan na światłowstręt? – zapytałem, dotykając dłonią ściany. – Coś okropnego! Jak pan w takim razie zamierza malować? Zaprosił
mnie pan przecież, aby doglądać moich prac, nieprawdaż? Czy coś źle
zrozumiałem?

Marek Betlejewski

– Proszę się nie gorączkować – stwierdził del Monte. – Zna pan
twórczość Ralpha Walda Emersona? Z ust tego niezwykle utalentowanego pisarza padły kiedyś bardzo mądre i piękne słowa: „Dopiero w największych ciemnościach można zobaczyć gwiazdy”. Cierpliwości.
Chwycił moją dłoń, położył ją na swoim ramieniu i poprowadził
mnie do pokoju. Tam, po tym, jak postawił świecę na stoliku, wskazał
fotel. Następnie przeprosił na chwilę.
Zasiadłem na wyznaczonym mi miejscu i wziąwszy kilka głębokich
oddechów, rozejrzałem się dookoła. Z każdą sekundą wyławiałem z ciemności coraz więcej szczegółów. Pomieszczenie było wysokie, z tonącego
w czarnych odmętach sufitu zwisał kryształowy żyrandol. Przede mną
stał mały, okrągły stolik, a za nim fotel bliźniaczo podobny do tego, na
którym spocząłem. Przy przeciwległej ścianie butwiał potężny stół wraz
z rzędem rzeźbionych krzeseł. Za plecami miałem zaciągnięte grubymi
storami okna. Ciągnący z tamtej strony chłód przeszywał mnie do szpiku
kości.
Gordian wrócił po chwili, niosąc dwa kieliszki czerwonego wina.
Zasiadł w fotelu naprzeciwko.
– Nie znamy się praktycznie w ogóle – zaczął, zaciągnąwszy się
aromatem trunku. – Niemniej niech pan pozwoli, że już na początku naszej znajomości będę brutalnie szczery. – Pociągnął głęboki łyk, po czym
mówił dalej: – Nie zaprosiłem tu pana, ponieważ pański warsztat jest
lepszy od reszty pacykarzy, którzy, obnosząc się ze swoimi bohomazami
po rozmaitych galeriach, szukają taniego poklasku. Styl pańskich prac
również nie olśniewa oryginalnością. Mówiąc to, mam na myśli choćby pańskie „Czarne Słońce” lub „Rytuał” i z czystym sumieniem mogę
stwierdzić, że nadają się one jedynie do tego, by zrobić z nich użytek
w wychodku.
Zdębiałem. Nie mogąc wydobyć z siebie słowa, pozwoliłem
Gordianowi mówić dalej.
– Och, nie chciałem pana urazić. Należy pamiętać, że prawdziwą
sztukę budują rzeczy ważniejsze niż poprawna anatomia czy niezachwiana perspektywa. Takich błahostek może nauczyć się każdy, kto potrafi
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utrzymać w ręku pędzel. Nie każdy zaś przejawia talent do tego, by,
tworząc, spoglądać za horyzont. Tylko wybrani są w stanie przebić się
przez warstwę cząstek budujących rzeczywistość i przelać na płótno to,
co tam dostrzegą. Dojrzeć prawdę skrytą głęboko przed wzrokiem ignorantów. Studiowałem pańskie prace z wielką pieczołowitością, dochodząc
do wniosku, że mimo licznych mankamentów zaskakująco trafnie oddają
one artystyczne wizje, które kotłują się w mej głowie. Mamy wiele wspólnego. Tli się w panu żar, który jestem w stanie rozbuchać do rozmiarów
pożaru, lecz wtedy nie będzie pan już potrafił spojrzeć na świat tak, jak
dotychczas. Proszę więc odpowiedzieć na jedno pytanie: czy odważy się
pan zawierzyć mi swą karierę, panie Davidzie?
Wytarłem o spodnie lepkie od potu dłonie. Wywód Gordiana zawiązał mój umysł na supeł, a sam gospodarz przeszył mnie wzrokiem,
który jakby sięgał duszy. Miałem wrażenie, że słyszy, jak łomocze mi
serce. Wreszcie otworzyłem usta i łamiącym się głosem odpowiedziałem:
– Ta… Tak. Po to właśnie przybyłem.
Gordian uśmiechnął się i w mdłym blasku świecy dostrzegłem
błysk jego zębów. Pociągnął potężny łyk wina i odstawił pusty kieliszek.
Szkło dźwięcznie uderzyło o drewniany blat.
– Doskonale! – wykrzyknął. – Po tak długiej podróży musi być
pan potwornie zmęczony. Zanim jednak pozwolę panu udać się na spoczynek, proszę odpowiedzieć mi na jeszcze jedno pytanie: jak pański
świętoszkowaty ojciec przyjął wiadomość, że jego pierworodny syn zamordował bezbronną dziewczynę?
Nie sądziłem, że Gordianowi uda się zakłopotać mnie bardziej,
lecz najwyraźniej wiedział na mój temat o wiele więcej, niż mogłem się
tego spodziewać.
– Ale ja… Ja naprawdę nikogo nie zabiłem – rzekłem, spuszczając
wzrok.
– Oczywiście. Proszę jednak pamiętać, że wykorzystywanie zwłok
jako modela jest już passé. Z drugiej strony zaimponowało mi, że w pogoni za naśladownictwem swego mistrza posunął się pan do morderstwa.
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Gordian zaśmiał się szelmowsko, a mnie fala wzburzenia nieomal
poderwała z fotela.
– Co?! Skąd pan o tym wie?! – krzyknąłem.
– Spokojnie. – Gospodarz powstrzymał mnie gestem. – Co prawda zniknąłem z publicznej świadomości, jednak nadal trzymam rękę na
pulsie. Obserwuję pana od pewnego czasu i to, co dostrzegam, bardzo mi
się podoba. Ten bunt przeciw nałożonym odgórnie regułom. Porzucenie
dostatniego życia w cieniu prominentnego, lecz władczego ojca na rzecz
zaspokojenia potrzeby stworzenia czegoś nowego, nietuzinkowego.
Zupełnie jakbym widział siebie za młodu.
Gordian, siedząc przez chwilę ze wzrokiem wbitym w pustkę, nurzał się we wspomnieniach.
– No dobrze, na dziś wystarczy. – Ocknął się wreszcie. – Na górze
przygotowałem dla pana pokój. W kuchni znajdzie pan chleb i odrobinę
sera. Proszę mi wybaczyć, ale nie zjem z panem. W moim wieku apetyt
nie dopisuje zbyt często. Proszę jednak pójść szybko spać. Jutro czeka
nas pracowity dzień.
Z mętlikiem w głowie uniosłem się z fotela i dźwignąwszy walizkę, podziękowałem za gościnę. Na schodach, gdzieś pomiędzy siódmym
i ósmym stopniem, zatrzymał mnie głos Gordiana.
– Aha! Zapytał mnie pan, czy istnieje coś bardziej żałosnego niż
malarz, któremu doskwiera światłowstręt. Oczywiście nie użył pan takich
słów. Nie odważyłby się pan, jednak przecież właśnie to miał pan na myśli.
Otóż w sztuce, jaką ostatnio uprawiam, światło jest zupełnie zbędne.
Przekona się pan o tym. Emerson był naprawdę mądrym człowiekiem.
Życzę dobrej nocy.
Nie odwróciłem się. Wymamrotałem tylko pod nosem „Dobranoc,
panie del Monte” i w następnej sekundzie ryglowałem już drzwi sypialni.

* * *
Noc była niespokojna. Wspomnienie rozmowy z del Monte długo nie pozwalało mi zasnąć, a gdy sen wreszcie nadszedł, przerwał go łomot do
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drzwi i szorstki głos gospodarza nakazujący, abym czym prędzej zszedł
do pracowni. Z trudem otworzyłem oczy i omiotłem wzrokiem zmurszałą ścianę pokoju. Mimo że przed udaniem się na spoczynek odsunąłem
przesłaniające okno kotary, po przebudzeniu znów szczelnie broniły
dostępu światła. Odruchowo sięgnąłem do włącznika, lecz usłyszałem
jedynie suchy trzask. Dopiero po chwili zorientowałem się, że w żyrandolu nie ma nawet żarówek. Zapaliłem stojącą na nocnym stoliku lampę
naftową i zerknąłem na tarczę ściennego zegara. Było ledwie wpół do
piątej rano. Do wschodu słońca zostały więc jeszcze dobre dwie godziny.
Prędko ubrałem się i zabrawszy ze sobą lampę, opuściłem pokój.
Schodząc po schodach, nasłuchiwałem jakichkolwiek dźwięków, które
pozwoliłyby mi zlokalizować pracownię mistrza. Niestety oprócz miarowego odliczania stojącego w korytarzu zegara nie słyszałem niczego.
Krocząc niepewnie, rzuciłem w ciemność zapytanie „Dokąd mam iść?”
i dopiero wtedy Gordian się odezwał, a ja mogłem podążyć za jego głosem.
Przeszedłem przez pokój, w którym wczoraj rozmawialiśmy.
Kieliszki nadal stały na stoliku, jakby stanowiły nieodzowne wyposażenie
wnętrza. Uniosłem lampę, chcąc ponownie przyjrzeć się pomieszczeniu,
i wtedy dostrzegłem coś, co sprawiło, że niemal krzyknąłem z zachwytu.
Otóż obrazy, które tak dogłębnie studiowałem podczas objazdowych
wystaw dzieł Gordiana del Monte, wisiały tuż nad moją głową! Były to
„Śpiąca Maria Ansbach” i „Urwisko świętego Judy”. Uśmiech na twarzy
martwej dziewczynki niepokoił po trzykroć bardziej niż wtedy, gdy podziwiałem go w galerii. Zauważyłem też, że „Urwisko…” dostało zupełnie nową ramę – podpalany, klasyczny Berain o niebo lepiej podkreślał
trupio szarą poświatę księżyca wiszącego nad tym niegdyś popularnym
pośród samobójców miejscem. Długo, oj długo nie mogłem oderwać od
tych pereł wzroku. Dopiero gdy usłyszałem dochodzący z wnętrza domu
stukot, przypomniałem sobie, że spieszę się na swoją pierwszą lekcję.
Wąski, skręcający w lewo korytarzyk doprowadził mnie do stromych schodów. Zszedłem po nich, przytrzymując się ściany. Na samym
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dole dostrzegłem lekko uchylone drzwi. To właśnie zza nich dobiegał
ponaglający głos del Monte.
Wnętrze przywitało mieszaniną dobrze znanych mi aromatów
– kłująca w nozdrza terpentyna podbita zapachem żywic i werniksów
zmieszanych z nieprzyjemnym odorem, którego wówczas nie potrafiłem
zidentyfikować. Dziś, gdy przypomnę sobie ten smród, zbiera mi się na
wymioty.
W mdłym świetle lampy tańczyły drobinki kurzu, a pod mymi stopami podłogę pstrzyły plamy różnokolorowej farby. W oddali rysowała
się zwalista sylwetka stojącego obok sztalugi malarza.
– Mam nadzieję, że spał pan dobrze – rzekł del Monte. – Proszę
nie zważać na brak oświetlenia. Nie myli się pan, znajdujemy się w moim
atelier. Czy mógłby pan zgasić lampę? Proszę zapamiętać, że nie będę
tolerował żadnych źródeł światła w tym pomieszczeniu.
Choć polecenie wydało mi się absurdalne, wykonałem je bez słowa.
– O tak – kontynuował Gordian. – A teraz proszę podejść bliżej.
Oprowadzę pana po pracowni. Proszę docenić fakt, że jest pan pierwszym gościem, którego tu przyjmuję.
Ostrożnie ruszyłem przed siebie. Z każdym kolejnym krokiem
czułem się coraz bardziej zagubiony. W końcu stanąłem jednak przy
Gordianie, a ten chwycił moją rękę, którą asekurowałem się, macając
bezradnie ciemność.
– Za parę minut pański wzrok przywyknie do mroku – powiedział
gospodarz. – I zapewniam, że będzie pan w stanie poruszać się między
sztalugami równie sprawnie, jak w pełnym świetle. Tymczasem proszę
oprzeć dłoń na moim ramieniu i trzymać się blisko. Zaprezentuję panu
kilka z najnowszych obrazów.
Przesunęliśmy się parę metrów wzdłuż ściany; del Monte sprawnie niczym nocny zwierz, ja potykając się o nierówności podłogi. Nie wiedziałem, w jaki sposób mam dostrzec obrazy, skoro ledwie co widziałem
koniec wyciągniętej dłoni. Gdy stanęliśmy przed jedną ze sztalug, przez
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umysł przebiegła mi myśl, że ten słusznego już wieku mężczyzna po
prostu oszalał. A jednak srodze się pomyliłem.
Gordian zerwał tkaninę zarzuconą na płótno. Ta załopotała niczym żagiel na wietrze, obnażając dzieło, które dosłownie i w przenośni
otworzyło mi oczy.
– Trompe l’oeil! – wykrzyknął dumnie del Monte. – Zapewne uczył
się pan o freskach Mantegny czy o Hiszpanie del Casie i jego „Huyendo
de la crítica”. To, co pan widzi, jest, że tak to ujmę, przeniesieniem założeń dawnych mistrzów na szczebel dla nich nieosiągalny. Chyba zgodzimy się, prawda?
Nie mogłem odmówić mu racji. Pamiętam, że podczas wizyty
w madryckim Prado stworzona przez del Caso postać chłopca próbującego wydostać się z płótna zrobiła na mnie oszałamiające wrażenie.
Niemniej obraz ten nijak miał się do cudów stworzonych ręką mistrza
del Monte.
Dzieło, z którym stałem en face, poraziło mnie bez reszty.
Zacisnąłem dłoń na ramieniu Gordiana, unosząc brwi w wyrazie niemego zachwytu.
Z przestrzeni malowidła wyzierał wizerunek czarta lub innego
pomniejszego demona, który, prężąc się dumnie, miażdżył nogą jakąś
upodloną istotę. Na twarzy monstrum malowały się tryumf i pogarda.
Uśmiechając się szelmowsko, stwór patrzył wprost w moje oczy.
Efekt osiągnięty przez del Monte wymykał się z ram jakiejkolwiek malarskiej techniki. Bezbłędnie dobrane kolory i perfekcyjna gra
światłocieniem zbudowały przestrzeń tak realną, jak widok za oknem.
Niezachwiana perspektywa powietrzna potęgowała poczucie głębi. I te
szczegóły: żółtawe strupy pokrywające twarz demona, zaschnięta krew
pod pazurami jego zdeformowanych łap czy wykoślawione w cierpieniu
twarze potępieńców z tła. Wszystko nakreślone z chirurgiczną, przerażającą wręcz precyzją. Ad extremum, by spotęgować wrażenie obcowania
z rzeczywistością, granice płótna zostały zatarte w taki sposób, by zlewały się z okalającym je mrokiem. Dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego

Marek Betlejewski

del Monte tak upodobał sobie pracę w ciemnościach. Zdawało mi się, że
zaglądam wprost do piekła!
– Sądzę po pańskiej reakcji, że również w pańskiej opinii Baal
prezentuje się wyśmienicie – powiedział dumnie del Monte. – A jak to
się dzieje, że stojąc w pomieszczeniu pozbawionym światła, możemy
podziwiać wizerunek samego króla piekieł? Otóż jest to zasługą farb mojej autorskiej receptury. Do pigmentu dodaję nieco szkliwa z domieszką
barwników fluorescencyjnych i innych substancji, których nazwy wolałbym przemilczeć.
– Ale jak to? – wymamrotałem. – W jaki sposób się to panu udało?
– Panie Davidzie, spokojnie – odpowiedział Gordian. – To nie magiczne sztuczki, a jedynie suma zasad, które wprowadziłem do mojego
malarstwa. Jeśli będzie pan uważnie słuchał moich nauk, pan także zbliży
się do perfekcji. A teraz przejdźmy dalej. Pokażę panu inne obrazy.
Zrobiliśmy kilka kroków w kierunku kolejnej sztalugi, a potem następnej i jeszcze jednej. Za każdym razem, gdy mistrz zrzucał płachty
okrywające obrazy, fale podszytego podziwem przerażenia uderzały
mnie niczym morskie grzywacze. Wszystkie dzieła przedstawiały demony z panteonu, który Gordian musiał znać na pamięć, gdyż o każdej
z postaci opowiadał z takim samym polotem, jak o nowatorstwie swej
sztuki. Do dziś, gdy zamknę oczy, widzę wizerunki rozpościerającego
czarne skrzydła Samaela – anioła śmierci; przedstawionego pod postacią
muła z torsem człowieka Adramelecha – kawalera Orderu Muchy; czy
prześmiewczo rozpostartego na krzyżu Baphometa – Wielkiego Kozła
z Mendes. Demony bezwstydnie manifestowały swoją obecność, a ja bałem się do nich zbliżyć, by przypadkiem nie wpaść do piekielnej czeluści,
z której ku mnie zerkały.
Gordian pękał z dumy. Miałem wrażenie, że z każdą chwilą jego
nabrzmiałe ego pęcznieje jeszcze bardziej. W końcu jednak musiał zauważyć, że mam dosyć.
– No dobrze, wystarczy tej bufonady. Najwyższy czas, by to pan
pokazał, na co go stać. Proszę wrócić do pokoju, przyodziać się w malarski fartuch, wziąć paletę i ulubione pędzle, a następnie stanąć o tam,
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za tą sztalugą. – Wskazał dłonią. – Farby i rozpuszczalniki znajdzie pan
w komodzie. Proszę również zapoznać się z moim osobistym instrumentarium. Posiadam arcybogatą kolekcję pędzli, szpachelek i gąbek.
Wystarczy pogrzebać w gablocie. Proszę korzystać z nich do woli. A gdy
zacznie pan pracować, proszę pamiętać o tym, że malarski warsztat to
tylko narzędzie. Tu, w tej pracowni, malujemy sercem, a nie ręką. Udanej
zabawy! Aha… Jeszcze jedno. Za panem stoi duże płótno i nie bez powodu jest ono przykryte. To niedokończony jeszcze obraz i pod żadnym
pozorem proszę go nie odsłaniać. Pan z pewnością także nie byłby rad
przedstawiać postronnym oczom swych niedokończonych dzieł. A teraz
zapraszam na górę. Chyba nie zamierza pan tworzyć w tej jasnej koszuli?
Posłusznie wykonałem polecenie. Niemądrze byłoby narażać się
na gniew nauczyciela już w pierwszym dniu praktyki. Nawet jeśli miała
się ona zaczynać o piątej nad ranem.
Wychodząc z pracowni, zabrałem ze sobą lampę i w drodze na
górę zapaliłem ją, by na schodach nie nabić sobie guza. Próbowałem
jednak mrużyć oczy, żeby po powrocie mój wzrok nie musiał ponownie
oswajać się z ciemnością.
Wbiegłem na piętro, chwyciłem walizkę i po minucie byłem z powrotem w atelier Gordiana. Samego mistrza jednak już tam nie zastałem.
Stanąłem więc za sztalugą, wydobyłem z walizy fartuch, paletę oraz resztę niezbędnych akcesoriów i zacząłem przetrząsać komodę w poszukiwaniu niezwykłych farb.
Wnętrze każdej z szuflad witało mnie przyjemnym świergotem
szklanych buteleczek, które, obijając się o siebie niczym alchemiczne
ampułki, przypomniały mi dźwięki znane z własnego studia.
Wziąłem jedną z nich do ręki. Była zatkana korkiem, a jej kształt
kojarzył się z fiolką po jakimś medycznym specyfiku. W środku leniwie
przelewała się gęsta ciecz, a na etykiecie zamiast tradycyjnego opisu
koloru znajdował się amarantowy kleks, który niespodziewanie wyraźnie
odznaczał się na tle panujących dookoła ciemności. Odkorkowałem fiolkę
i w tej samej chwili uderzył mnie zapach oleju lnianego i żywicy. Pod
nim majaczyła jednak inna, obca mym nozdrzom woń. Powyciągałem
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fiolki z szuflady, wyszukując najczęściej używane przeze mnie barwy,
po czym rozlałem na palecie dwie tłuste plamy i przez chwilę podziwiałem fenomen jaskrawych kolorów, które za nic miały sobie osaczającą je
czerń. Było w nich coś hipnotyzującego. Gdy przyjrzałem się im z bliska,
nad kleksami farby dało się zauważyć delikatną aurę przypominającą
tę niegdyś podziwianą przeze mnie na nocnym, petersburskim niebie.
Szczególnie migotliwa była kadmowa zieleń. Gdy nacieszyłem już oko,
złapałem płaski szczecinowy pędzel, którym lubię budować pierwsze
kształty, i zanurzyłem jego koniec w ołowiowej bieli.
Każdy artysta zna to niepokojące uczucie, kiedy, stając naprzeciw
płótna, nie potrafi określić choćby tematu swojego przyszłego dzieła.
Tak właśnie było tym razem. Moją wyobraźnię wciąż nawiedzały nienawistne sylwetki z obrazów Gordiana. Zacząłem kreślić na płótnie nieprzemyślane kształty, z nadzieją, że wyłoni się z nich coś, co da zrąb
przyszłego obrazu. Sam mistrz radził przecież, bym malował nie okiem
ani dłonią, a sercem. I nie wiem, czy sprawiły to niecodzienne okoliczności, czy wpływ bliskości mentora, ale już po chwili moja ręka zdawała się
wiedzieć sama, gdzie postawić kolejną kreskę, jak poprawić kompozycję
i jaką barwą nasycić cienie, a jaką podbić światła.
Zatraciłem się w pracy, zapominając o bożym świecie. Dopiero
gdy odezwał się mój pusty żołądek, postanowiłem oderwać się na chwilę
od sztalugi.
Pognałem do kuchni. Napchałem usta zeschniętym już chlebem
i nie pierwszej świeżości serem, które zdawały się przygotowane specjalnie dla mnie, i czym prędzej wróciłem do pracowni. Nie chciałem,
by natchnienie, jakie tak niespodziewanie na mnie spłynęło, ulotniło się
w mrokach domu mistrza. Zbiegłem ze schodów, myśląc już o kolejnych
pociągnięciach pędzla, gdy dostrzegłem, że przy sztaludze stoi mój
gospodarz. Przełknąłem kluchę z sera i odchrząknąłem, aby zaznaczyć
swoją obecność. Gordian, mrużąc oczy, gładził się po podbródku i analizował to, co nakreśliłem na płótnie.
– Proszę podejść i stanąć obok mnie – powiedział, nie odrywając
wzroku od obrazu.
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Wytarłem usta wierzchem rękawa i zrobiłem kilka niepewnych
kroków w kierunku mistrza.
– Śmiało! – Ponaglił mnie. – To prawda, że potrafię być surowy,
jednak dziś nie zasłużył pan na brzozową rózgę. Bliżej, bliżej! O tak! A teraz niech pan patrzy.
Del Monte po bratersku objął mnie ramieniem i przycisnął do siebie. Zapach jego zatęchłej tuniki nałożył się na nieprzyjemny posmak
dopiero co zjedzonego sera i przez chwilę bałem się, że zwymiotuję na
swój własny obraz. Powstrzymując wzbierającą treść żołądka, wysłuchałem pierwszych komentarzy.
– Jako że dzieło nie jest jeszcze skończone, nie będę poddawał
krytyce niedoskonałości anatomii przedstawionej postaci oraz braków
w zachowaniu perspektywy – zaczął del Monte. – Ufam, że pan również
dostrzega te mankamenty i właśnie miał pan nad nimi pracować.
– Oczywiście – skłamałem.
W rzeczywistości byłem przekonany, że anatomia i perspektywa
są jak najbardziej poprawne. Wolałem jednak ten fakt przemilczeć.
– No dobrze – ciągnął Gordian. – Jest to nasza pierwsza lekcja,
więc skupimy się na pozytywach. Po pierwsze wielce satysfakcjonuje
mnie kompozycja. Czeluść, w którą wpatruje się pański bohater, widocznie go przytłacza, mimo że rozciąga się u jego stóp. Uwielbiam takie
przewrotności. W podświadomy sposób oddają rzeczywistą hierarchię
rządzących światem sił. Wybornie dobrał pan również kolory. Te nienasycone brązy i szarości! Sam lepiej nie stworzyłbym wrażenia głębi. Urzeka
mnie również majacząca na dnie czeluści poświata. Odbieram ją jako
zalążek pewnej tajemnicy, która aż się prosi, by ją odkryć. Naprawdę,
obraz zapowiada się obiecująco, choć oczywiście nie wszystko jest tu
idealne. Na przykład chmury. O tu! – Wskazał palcem. – Czy nie uważa
pan, że w tak znaczącej dla bohatera chwili powinny one krążyć niżej
nad ziemią? W ten sposób podbiłby pan wrażenie szaleństwa i grozy,
które już teraz pobudzają moje zmysły. Trafionym pomysłem jest za to
zniekształcenie twarzy bohatera. Dzięki temu jeszcze lepiej komponuje
się z przedstawionym światem, jakby wyzierająca spod jego stóp czerń
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zaczynała go pochłaniać, mimo że przecież stoi jeszcze twardo na ziemi.
Hm… Dostrzegam w tej postaci pewne podobieństwo do pana. Dziękuję.
Właśnie udowodnił pan, że zaproszenie pana tutaj nie było stratą czasu.
Gordian kilkakrotnie ścisnął moje ramię, a ja po raz pierwszy w życiu poczułem się spełniony. Wysłuchawszy tych kilku pochwał, jeszcze
bardziej zapragnąłem podążyć śladami mojego wielkiego nauczyciela.
To właśnie wtedy kompletnie zapomniałem o dawnym życiu. O karierze
skrupulatnie zaplanowanej dla mnie przez wpływowego ojca. O umysłowym gorsecie uczelni i niedzielnych ceremoniałach, w których musiałem
brać udział jako syn starego bigota.
Podziękowałem za komplementy i przeprosiłem, chcąc jak najprędzej poprawić to, co jeszcze nie było perfekcyjne. Mój niepohamowany
zapał do dalszej pracy nie pozwolił mi nawet dostrzec, kiedy Gordian
opuścił pracownię.
Dokończyłem obraz, a zaraz potem zabrałem się za kolejny i za
jeszcze jeden. Wir pracy wciągnął mnie bez reszty, a ja nie miałem zamiaru mu się opierać. Odgrodzony od zewnętrznego świata woalem ciemności zapomniałem o upływającym czasie. Dni zlały się ze sobą, tworząc
nieskończoną noc malarskiego szaleństwa. Aktywność poza pracownią
ograniczyłem do przelotnych wizyt w spiżarni oraz niespokojnych drzemek przypominających majaczenie w malignie. Moim jedynym gościem
był Gordian, który co jakiś czas pojawiał się znikąd. Pieczołowicie doglądał postępów mej pracy i krytykował jej mankamenty, których z początku
nie dostrzegałem. Karmił mnie również cennymi wskazówkami, które
natychmiast wcielałem w życie, tak że mistrz musiał być ze mnie coraz
bardziej zadowolony. Po pewnym czasie przestał nawet komentować
moje notoryczne problemy z anatomią. Uznałem więc, że i w tym elemencie wspiąłem się na wyżyny. Obcowanie ze sztuką Gordiana stymulowało mnie bardziej niż zastrzyk z morfiną brudnego narkomana, jakiego
nota bene coraz bardziej przypominałem. I Bóg jeden raczy wiedzieć,
jak długo trwałyby jeszcze te nauki, gdyby nie dzień, który przeklinam
niemal tak bardzo jak ten, kiedy po raz pierwszy przekroczyłem próg
domu Gordiana del Monte.
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* * *
Nie pamiętam dokładnie, kiedy się to stało. Tak jak wspomniałem, utraciłem poczucie czasu i dopiero gdy w finale mej nieszczęsnej przygody
wybiegłem z tego przeklętego domu, dziękowałem opatrzności, że był
słoneczny poranek.
Tamtego dnia moje żarliwe natchnienie, które zdawało się mieszkać razem ze mną w pracowni, po prostu zniknęło. Zostawiło mnie samego przed gołym płótnem, nie dbając o to, jak bolesne powoduje rozstanie.
Początkowo myślałem, że to tylko chwilowe zmęczenie. Sprawdzonym
sposobem zacząłem więc kreślić losowe kształty na brudnoszarym jednolitym tle, szukając punktu zaczepienia, który tym razem nie pozwalał
się jednak odnaleźć. Przeświadczenie, że namalowałem już wszystko
i nigdy więcej nie będę w stanie stworzyć dzieła godnego uwagi, pełzło
w górę mojego ciała niczym jadowity wąż – a potem ukąsiło. Boleśnie.
W jednej chwili poczułem się jak pospolity dyletant, a strach przed
tym, że rozczaruję mistrza, przeszył mnie niczym stalowa szpila. Mijały
kolejne godziny bezowocnych prób stworzenia czegokolwiek. Miotałem
się po pracowni spocony jak mysz, rwąc poplamionymi farbą dłońmi włosy z głowy. Wizja Gordiana wyrzucającego mnie ze swego domu stawała
się coraz bardziej realna.
W poszukiwaniu natchnienia chwyciłem się brzytwy. Stanąłem raz
jeszcze przed pustym płótnem i w amoku zacząłem rozlewać na palecie
różnorakie farby, a następnie mieszać je ze sobą z dodatkami sykatyw,
olejów i terpentyn, tworząc kombinacje nieznane sztuce malarskiej.
Marzyłem o nowych odcieniach i teksturach, jednak jedyne, co uzyskałem, to paleta ociekająca szarawą, lepką masą. Cisnąłem ją o podłogę
i skryłem twarz w dłoniach. Kolejne minuty bezczynności przyprawiały
mnie o szaleństwo.
Wziąwszy kilka wdechów, postanowiłem, że jeszcze raz przestudiuję obrazy mistrza. Nie przerażały mnie już tak bardzo, jak za pierwszym razem. Można by rzec, że się z nimi zaprzyjaźniłem.
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Obejrzałem raz jeszcze „Baala w chwale”, by wśród precyzyjnych
konturów i bogatych światłocieni dostrzec coś, co na powrót zainspiruje
mnie do tworzenia. Harmonijne pociągnięcia pędzla, idealny balans pomiędzy ogółem a detalem i ta cudnie uwypuklona dominanta w postaci
wilczego wzroku demona – wszystko to współgrało ze sobą jak dobrze
zestrojona orkiestra. Niestety. Wrażenie, że mój ostatni obraz był rzeczywiście ostatnim, jaki w życiu namaluję, nie osłabło ani odrobinę. Oczy
zaszły mi łzami i już godziłem się z myślą, że lada moment opuszczę dom
mistrza, gdy dostrzegłem swoją ostatnią nadzieję.
Z głębi pomieszczenia wyłaniał się blady zarys tkaniny narzuconej na wielką, prostokątną ramę. Przypomniałem sobie ostrzeżenie
Gordiana, jednak w tamtym momencie wydało się ono odległe i bez znaczenia. Czułem, że choćby przelotne spojrzenie na owe dzieło roznieci
we mnie twórczy żar, który odegna widmo dopadającej mnie klęski.
Ostrożnie podszedłem do zasłoniętego płótna, nasłuchując jakichkolwiek dźwięków, które mogłyby zdradzić obecność gospodarza.
Z bliska okazało się, że płótno jest naprawdę pokaźnych rozmiarów.
Musiałem zrobić pięć sporych kroków, by przejść z jednego jego końca
na drugi i dopiero, gdy stanąłem na palcach, mogłem sięgnąć jego górnej krawędzi. Niezdrowy dreszcz ekscytacji przebiegł mi po grzbiecie.
Rozejrzałem się dookoła, po czym chwyciłem za tkaninę i pewnym ruchem szarpnąłem z całej siły.
Reszta mych wspomnień rozmywa się niczym rozwodniona akwarela i choćby przypalano mnie żywym ogniem, nie będę w stanie rozstrzygnąć, czy to, co miało miejsce potem, było jawą, czy jakąś piekielną
wizją. Wciąż próbuję się łudzić, że wówczas zemdlałem i wszystko to
stanowiło tylko koszmar. Czy istnieją jednak sny na tyle realne, by pozostawić na psychice śniącego tak głębokie ślady? Nauka nigdy nie była
moją miłością, ale słyszałem opinie, że ludzki umysł jeszcze nie raz zaskoczy uczonych. Mnie zaskakiwał każdego dnia. Każdego dnia od czasu
opuszczenia domu Gordiana del Monte.
Czerwienie ognia tak jaskrawe, że zdawały się bić gorącem po
twarzy. Głębokie czernie bezkresnych odmętów, w których odgłos
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kapiącej w oddali wody odbijał się echem. Posępne sklepienie domykające tę piekielną komnatę i oni. Nieprzebrany tłum humanoidalnych
demonów splątanych w orgastycznym tańcu. Gąszcz obślizgłych ciał pokrytych łuskami, wijących się po marmurowej posadzce niczym plugawe
robactwo. Wężowe twarze powykrzywiane w grymasie perfidnej ekstazy,
która zdawała się skrywać głębsze emocje – nieludzkie cierpienie i niewysłowiony wręcz żal. Wszystko to na wyciągnięcie ręki i tak realne, że
niemal czułem odór ich spoconych cielsk. Ta panorama zezwierzęcenia
zaatakowała mnie jako pierwsza i nadkruszyła skorupę obojętności na
piekielne pejzaże, którą wyhodowałem, pracując u del Monte. Jednak
prawdziwy horror dopiero nadchodził.
Gdy w geście obrzydzenia i najszczerszej odrazy odwróciłem głowę, dostrzegłem, że przy prawej krawędzi płótna znajduje się rosnące
podwyższenie, które zgodnie z zasadami kompozycji prowadziło mój
wzrok ku górze. Jak gdyby w zwolnionym tempie dostrzegałem kolejne elementy obrazu: pojawiające się wyżej szerokie stopnie, na których
prężyły swe nagie ciała piekielne nałożnice, purpurowy płaszcz spływający kaskadą schodów niczym krwawy potok, aż w końcu, u ich szczytu,
krojony w paskudne ornamenty tron. W pierwszej chwili nie rozpoznałem
siedzącej na nim postaci, gdyż moją uwagę przykuła czarna, szyta złotogłowiem tunika. Nici rysowały na jedwabnej tkaninie bluźniercze wzory
– odwrócone krzyże, pentagramy, a na piersi bogato zdobiony symbol
koźlej głowy. Potem mój wzrok powędrował wyżej, ku twarzy króla. I nie
wiem, czy zatrzęsła się wówczas ziemia, czy to mi zawirowało w głowie.
Pamiętam, że niezdarnie oparłem się o jedną ze sztalug, strącając z niej
płótno. Na tronie zasiadał sam Gordian del Monte!
Czułem na sobie jego wzrok. Hipnotyzował swym nienawistnym
spojrzeniem i choć chciałem się odwrócić i uciec, nie mogłem. Jakaś
siła splątała nas nierozerwalnym węzłem. Wykrzywione w szyderczym
uśmiechu usta Gordiana odkrywały ociekające śliną, spiczaste zęby.
Spłaszczony nos przypominał nozdrza jakiegoś kopytnego zwierza,
a z gładkiej czaszki mego idola wyrastały najprawdziwsze rogi.
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Oczy bestii skupiły na sobie całą moją uwagę i po chwili widziałem
już tylko je. Wszystko, co znajdowało się dookoła, zaszło mgłą, a sama
postać zaczęła rosnąć. Dzieląca nas odległość topniała z każdą sekundą. Prawa strona płótna uwypukliła się niczym nadmuchany pęcherz,
a błona dzieląca mnie od tamtego świata stała się przeraźliwie cienka.
W końcu pękła, a wraz ze smrodem zgnilizny przed mymi oczyma pojawił
się Gordian del Monte we własnej osobie!
Nie mogłem się ruszyć. Obserwowałem jedynie, jak upiorna postać zbliża się do mnie, płynąc nad podłogą. W mej głowie panował chaos,
odór padliny dusił. Wreszcie Gordian znalazł się tuż obok i gdy już myślałem, że zginę rozszarpany przez bestię, jego oblicze niespodziewanie
złagodniało.
– Kim jesteś? – zapytałem drżącym głosem. – Czy to pan, panie
del Monte?
– W końcu odkryłeś moją tajemnicę – powiedział Gordian, uśmiechając się złowieszczo. – Sądziłem wprawdzie, że ciekawość zwycięży
nieco szybciej, niemniej nie myliłem się co do ciebie. Zuchwały buntownik. Wspominałem już, że jesteśmy do siebie bardzo podobni? A teraz
czas na ostateczny test.
Gordian położył mi rękę na ramieniu, a rysy jego twarzy złagodniały jeszcze bardziej, przemieniając górującą nade mną postać niemal
w poczciwego staruszka. Zbliżył usta do mojego ucha i szepnął:
– Jeśli chcesz, sprawię, że staniesz się artystą, którego dzieła
zrobią furorę w największych galeriach, a domy aukcyjne zapłacą fortunę za twe najprostsze szkice. Nazwisko Lynn zapisze się w annałach
sztuki, a kolejne pokolenia będą się uczyć o tobie, tak jak ty uczyłeś się
o Rembrandcie czy Blake’u. Będziesz zamożnym człowiekiem. Ściany
pięknego domu, w którym zamieszkasz, ozdobią dzieła najznamienitszych artystów. Jeśli chcesz, wszystko to ziści się niczym sen. Wystarczy
tylko, że uklękniesz, oddasz mi pokłon i ucałujesz pierścień. Przecież to
tak niewiele w zamian za życie, którego pozazdrościliby królowie.
Nie pamiętam swoich myśli. Niezwykłość sytuacji zmroziła mnie
do szpiku. Tkwiłem w bezruchu niezdolny do choćby kiwnięcia palcem.
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– No dalej. Uklęknij, muśnij ustami mą dłoń, a jeszcze dziś wyślemy twoje obrazy do moskiewskiej Galerii Tretiakowskiej i Uffizi we
Florencji – sączył swe obietnice Gordian. – Zobaczysz. Będą zachwyceni.
Będą błagać o więcej, a ty stworzysz im dziesiątki arcydzieł, każde lepsze od poprzedniego. Powstaną o tobie legendy. Ba, to ty staniesz się
legendą. Przecież obaj wiemy, że od zawsze o tym marzyłeś.
Na te słowa przepełniła mnie ochota, by paść na kolana i wykrzyknąć gromkie „TAK!”. Tłumy podziwiające moją sztukę kusiły. Głosy
aprobaty, tysiące poklepujących mnie po plecach dłoni, przyjemnie było
poczuć ich bliskość, przyjemnie przywołać ich obraz.
Jednak nadal nie mogłem się ruszyć. Stałem jak sparaliżowany,
zderzając się ze ścianą wspomnień. Mają rację ci, którzy twierdzą, że
na chwilę przed śmiercią jesteśmy w stanie w ułamku sekundy przeżyć
wszystko raz jeszcze.
Widziałem siebie jako kilkuletniego chłopca spacerującego z rodzicami po londyńskim Hyde Parku. Widziałem mój pierwszy pocałunek
z Margaret, blondwłosą dziewczyną z równoległej klasy podstawówki
w Primrose Hill. Widziałem też Caroline, przepiękną kobietę, którą otrułem, by móc uwiecznić na płótnie proces rozkładu jej cudnego ciała.
Nurzałem się w oceanie wspomnień, gdzie obietnice Gordiana stanowiły
jedynie ledwo słyszalny szept.
– Na kolana, psie! – zaryczał wreszcie del Monte, dostrzegając, co
się ze mną dzieje. – A jeśli nie, zgniotę cię jak padalca. Jeszcze dziś spotkasz się ze swym ukochanym stryjem. Wiesz, że nie padł na zawał, jak
zapewniała ciotka? Powiesił się na gałęzi tej samej jabłoni, na którą tak
lubiłeś wspinać się jako dziecko. Nie wierzysz? To może sam go zapytaj!
Gdy del Monte wykrzykiwał ostatnie zdanie, w moim umyśle rozbłysło jeszcze jedno wspomnienie. Był to obraz mnie samego, nastoletniego ministranta czytającego z ambony kościoła Najświętszej Maryi
pierwszy rozdział Księgi Rodzaju:
– Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch
Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość”.
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Oblicze Gordiana przepoczwarzyło się w ohydną maskę nienawiści i odrazy. Jego nieludzki wrzask przywrócił mnie do rzeczywistości,
nieomal obalając na podłogę. Rozpaczliwym gestem chwyciłem za wiszącą za moimi plecami kotarę i przewróciłem się, zrywając ją z zaczepów.
– Niechaj się stanie światłość! – krzyczał do mnie David Lynn
z przeszłości. – Niechaj się stanie światłość!
Runąłem na podłogę, a przez niewielkie okienko skryte do tej pory za
grubą tkaniną do wnętrza piwnicy wlał się zbawienny blask. Złoty snop niczym młot uderzył w postać, która wówczas nie przypominała już Gordiana
del Monte. Diabelskie monstrum zawyło przeraźliwie, tak że z sufitu posypał
się pył. Powietrze zadrgało, a cienista sylwetka postaci pozbawionej twarzy
czmychnęła ku najciemniejszemu zakamarkowi piwnicy.
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Wybudziłem się w szpitalu w Santa Margherita Ligure. Nie pamiętam,
w jaki sposób się tam znalazłem, ale mówiono mi, że wbiegłem do miasta
główną ulicą boso i w podartych spodniach, a potem, mamrocząc nerwowo, padłem wprost na kamienie bruku. Dopiero w szpitalu dostrzegłem też, że liczne liguryjskie magnolie obsypały się już bladoróżowym
kwieciem – była więc wiosna. W przeklętej piwnicy Gordiana spędziłem
przeszło osiem miesięcy!
Za dnia szprycowano mnie morfiną, w nocy podawano silne środki
nasenne. Podobno zupełnie odchodziłem od zmysłów, gdy gasły szpitalne lampy. Przez długi czas ani lekarze, ani stróże prawa nie mogli rozszyfrować mojego obłąkańczego bełkotu, a gdy im się to w końcu udało,
pod wskazany przeze mnie adres wysłano patrol policji.
Funkcjonariusze skrupulatnie przeszukali wszystkie pomieszczenia stojącego samotnie budynku, choć sypiący się tynk, chwiejne schody
czy ziejące w podłodze dziury bynajmniej im tego nie ułatwiały. W pomieszczeniach piwnicy nie natrafili na żadne obrazy. Ba, nie znaleźli tam
niczego prócz zwłok w stanie znacznie posuniętego rozkładu. Gordian
del Monte nie żył już od co najmniej kilku lat.
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SKALA WARTOŚCI
Miłosz Śmiałek

1
– Depeche Mode ma siedem milionów polubień na Facebooku. Donald
Trump dwadzieścia trzy. David Beckham pięćdziesiąt cztery. Vin Diesel
sto, a Cristiano Ronaldo sto dwadzieścia dwa. Bóg ma pięć milionów polubień. Pewnie to porównanie brzmi nieco absurdalnie, ale zastanówmy
się, czego aktualnie potrzebujemy. Czy ideały sprzed tysiąca lat muszą
obecnie nam przyświecać? Świat się zmienia, a my musimy zmieniać się
razem z nim. Taka jest kolej rzeczy. Jednego dnia wszyscy cię uwielbiają,
uznają za kogoś wyjątkowego. Drugiego natomiast mijasz dziesiątki,
setki ludzi, lecz nikt nie zwraca na ciebie uwagi. Dlaczego więc mamy
składać cześć bóstwu nieaktualnemu? Patrzcie. – Wyciąga z kieszeni
telefon. – Doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, jak wiele możliwości
ma to małe, niepozorne urządzenie. W ciągu kilku sekund możemy dzięki
niemu znaleźć potrzebne informacje, porozumiewać się ze znajomymi,
uzupełniać się kulturowo, poszerzać swoją wiedzę. Co zapewnia nam
Bóg? Szczęście? Wmawiają nam, że można je zbudować tylko na czymś
trwałym tak, jak wiara, ale czy na pewno? Szczęście, czyli fizyczne oraz
duchowe spełnienie, powinno spoczywać na twardym, stabilnym podłożu. Na ludzkich czynach. W innym przypadku zaniknie bezpowrotnie.
Chyba dobrze mi poszło.
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Trzydzieści par oczu patrzy teraz na Adama Białkowskiego z niedowierzaniem. Ksiądz Robert Marchoń siedzi oniemiały za biurkiem.
Próbuje coś powiedzieć, ale z jego ust nie pada ani jedno słowo. Ciche,
wręcz niesłyszalne pomruki to jedyne, na co go w tym momencie stać.
– Ale… Ale co to ma wspólnego z Psalmem Dwudziestym Trzecim?
– pyta w końcu.
– W tym psalmie podmiot liryczny oddaje swe życie w ręce Boga.
W ręce, które prześwitują. Są niematerialne i zwodnicze. „I chociażbym
szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Może w czasach powstawania utworu ludziom wydawało się, że taka postawa przyniesie wiele korzyści, ale od tamtej pory minęły stulecia. Nadeszła epoka,
w której powinniśmy zadać sobie jedno wiążące pytanie: czy Bóg nadal
jest wszechmocny, czy może człowiek już Go wyprzedził pod względem
kwalifikacji?
Odpowiada mu cisza.
No, niech ktoś coś wreszcie powie.
– Chyba wybrałeś zły moment na takie rozważania – stwierdza
ksiądz Marchoń.
Chłopak marszczy brwi.
– Zły? Chyba po to są lekcje religii, żeby dyskutować o kwestiach
wiary, prawda?
– Są po to, aby tę wiarę umacniać. – Mężczyzna ociera czoło wewnętrzną częścią dłoni, spoglądając na biurko. – Poza tym odnoszę wrażenie, że twoim celem jest sprowokowanie nas i urażenie czyichś uczuć.
Gdzie twój profesjonalizm, łysa pało? No dalej, mów o Bogu, nawracaj mnie! Dlaczego tylko siedzisz i uciekasz od problemu?
– Więc mamy ślepo wyznawać określony byt i nie zadawać pytań?
– Zamknij już tę mordę! – warczy Bartek Zalewski, siedzący
w ostatnim rzędzie.
Ksiądz Marchoń nie reaguje na jego agresję. Najwidoczniej odczuwa ulgę, że ktoś inny chociaż przez chwilę będzie konfrontować się
z Adamem.
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Białkowski się uśmiecha. Przez moment chce bezpośrednio zwrócić się do Bartka, ale zmienia zdanie po spojrzeniu w jego pełne złości
oczy. Żadne argumenty go nie przekonają.
Chyba pora na małą zabawę.
– Czy właśnie tak mamy się prezentować? Jak bezrozumne, posłuszne istoty, które wchłaniają wszystko, co się do nich mówi, i nawet
nie usiłują się zastanowić, czy aby na pewno postępują słusznie?
Bartek wstaje i rzuca się w kierunku Białkowskiego. Zanim do niego dopada, zostaje powstrzymany przez dwóch kolegów. Adam przygląda się temu niewzruszony, wygląda na oazę spokoju, choć to tylko
pozory.
Jeden jego cios wybije mi wszystkie zęby.
Ksiądz Marchoń wreszcie dochodzi do wniosku, że wypadałoby
zainterweniować.
– Adam, w tej chwili idź do dyrektora.
– Dlaczego? – Na twarzy Białkowskiego pojawia się wyraz zaskoczenia. – Nie zrobiłem nic złego.
– Zrobiłeś – oponuje duchowny. – Byłeś bardzo toksyczny w stosunku do nas, jak i do całej wspólnoty Kościoła.
Nie daruję ci tego.
– Od kiedy wyrażanie opinii to zachowanie godne potępienia?
Marchoń unosi pięść, jakby zamierzał opuścić ją z hukiem na biurko.
– Tłumaczyć się będziesz w gabinecie dyrektora. I bez dyskusji!
Adam, skinąwszy głową, wychodzi na korytarz, wciąż zaskoczony
i rozczarowany jednocześnie.

2
Adam nie przepada za Krzysztofem Grabowskim. Nigdy za nim nie przepadał. Odkąd przekroczył próg liceum, nie było chwili, w której dyrektor
wydawał mu się właściwą osobą na właściwym miejscu.
Mężczyzna posyła mu pytające spojrzenie. Na jego biurku spoczywa stos dokumentów oraz filiżanka kawy.
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– Nie powinieneś być teraz na lekcji?
– Ksiądz Marchoń mnie do pana przysłał – odpowiada Białkowski.
– Z czym?
Adam wzrusza ramionami.
Grabowski, widząc jego wyraz twarzy, unosi kąciki ust.
– Coś przeskrobałeś?
– Tak twierdzi ksiądz Marchoń.
– To musiałeś sobie nieźle nagrabić. Siadaj, Adam, siadaj. – Upija
łyk kawy i oblizuje górną wargę. – No, to co zrobiłeś?
– Podałem w wątpliwość pozycję Boga.
Dyrektor znów zastanawia się przez moment. Jego małe świńskie
oczka spoglądają na przeciwległą ścianę, jakby właśnie na niej widniała
najwłaściwsza odpowiedź.
– Pozycję? W sensie istnienie?
Ja pierdolę.
– Nie. Uważam, że prawdopodobieństwo istnienia Boga jest dosyć wysokie. Nie sądzę jednak, by sama wiara miała nam się przydać do
czegokolwiek.
– Rozumiem.
Nie, nie rozumiesz. Siedzisz tu i się opierdalasz, a gdy ktoś przychodzi do ciebie z jakąś sprawą, to i tak masz to w dupie.
– Nie uważasz, że lekko przesadziłeś?
– Nie, uważam, że ksiądz Marchoń powinien ze mną o tym porozmawiać, a tego nie zrobił. Ciekawiło mnie zdanie księdza, a on kazał mi
wyjść z sali. Nawet nie próbował nic wytłumaczyć. Do tego kompletnie
nie zwrócił uwagi na to, że prawie zostałem pobity.
Grabowski ignoruje ostatnią kwestię.
No tak – nic mi się nie stało, więc nie ma problemu.
– Nauczyciele nie muszą odpowiadać na zadane pytania, jeśli
uważają je za niezwiązane z tematem lekcji.
– Pytałem go jako księdza, nie nauczyciela.
– Przebywając w placówce edukacyjnej, ksiądz Marchoń pełni
funkcję nauczyciela. Owszem, ma prawo udzielać odpowiedzi na różne
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pytania, ale jeśli to zaczepka, tak jak z twojej strony, to wtedy nie jest
do niczego zobowiązany – tłumaczy dyrektor i przybiera mniej formalny ton. – Rozumiem cię, Adam. Każdy na tak wczesnym etapie swojego
życia chce posiadać własne, nieszablonowe zdanie. W twoim wieku też
chciałem, żeby wszyscy zwracali na mnie uwagę. Chciałem zaskakiwać
i szokować swoimi wypowiedziami. Na studiach mi to przeszło. Myślę,
że u ciebie będzie podobnie. Ale wiesz co? – Pochyla się w kierunku
Białkowskiego. Jego lewy łokieć prawie strąca filiżankę z kawą. – Musisz
ćwiczyć samokontrolę już teraz. Może nawet uda ci się osiągnąć sukces
jeszcze wcześniej.
Adam wyobraża sobie właśnie, jak przeskakuje przez biurko,
przewraca Grabowskiego i wbija stalowy długopis w szyję dyrektora tak
długo, aż ten przestaje się ruszać. Bardzo kusząca wizja.
– Czy chciałbyś jeszcze o czymś ze mną porozmawiać? – pyta
Grabowski.
– Nie, panie dyrektorze.
– W takim razie wracaj do sali. I pamiętaj: lepiej nie mówić nic niż
mówić wszystko.
Trzymaj tak dalej, a za kilkadziesiąt lat będziesz porównywany do
Szekspira.
Adam wstaje z krzesła i żegna się z dyrektorem, a następnie
opuszcza gabinet. Zerka na zegarek. Do końca lekcji zostało dziesięć
minut.
Chyba nie będę tam mile widziany – myśli i siada na najbliższej
ławce.

3
Trzask drzwi sygnalizuje matce powrót Adama. Jeszcze pięć lat temu
mógł on oznaczać drugą opcję, jednak mężczyzna, który uchodził za
przykładnego męża i ojca, pewnego dnia po prostu zniknął.
Magdalena Białkowska wychodzi z kuchni, zatrzymuje się na korytarzu i patrzy na swojego pierworodnego. Jak odkłada plecak, ściąga
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bluzę i buty, a następnie zbliża się do niej i daje delikatnego całusa w policzek.
– Jak dzisiaj było?
Chłopak wciąga powietrze w nozdrza. Z patelni dochodzi intensywny zapach wołowych kotletów.
Wzrusza ramionami.
– Jak zwykle – odpowiada.
Nie zamierza mówić matce o zajściu na religii. Jest bardzo pobożna.
– Jakieś oceny?
– Nie… A, piątka z tej kartkówki z niemieckiego, co ją w poniedziałek pisaliśmy.
– A mówiłeś, że nic nie umiesz. – Daje mu delikatnego kuksańca
w ramię.
– Nikt nie jest nieomylny – odpowiada z uśmiechem Adam i wchodzi do swojego pokoju.
– Hamburgery dzisiaj robię – mówi.
– Wyczułem.
– Kupiłam pikle z ogórków. Chcesz kawałek albo dwa?
– No.
– Bez sałaty?
– Bez – potwierdza. Obecność sałaty w burgerze burzy całą
kompozycję i przytłacza soczysty smak mięsa swoją bezpłciowością. –
Powinnaś już to wiedzieć.
– Wolałam się upewnić – odpowiada matka i wychyla się zza progu, aby sprawdzić stan kotletów. – Masz na jutro dużo nauki?
– Tylko na kartkówkę z matmy.
– Z czego?
Normalnie jak na przesłuchaniu.
– Trygonometria.
– Umiesz to?
– To nie jest takie trudne.
– Jakby co, to ci pomogę.
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Matka Adama zawsze marzyła o zostaniu malarką. O tworzeniu
zapierających dech w piersiach krajobrazów i porażających oryginalnością dzieł. Gdy jednak rodzice zabronili jej wiązać przyszłość z tak niestabilnym zajęciem, wybrała się na studia politechniczne. Już od ponad
dwudziestu lat uczy matematyki w szkole podstawowej.
– Nie trzeba. – Adam zdejmuje koszulkę. – Wyjdź na chwilę, muszę
się przebrać.
– Dobrze, ale przyjdź zaraz do kuchni.
– Zjem u siebie.
Matka kręci głową.
– Nie, bo pewnie znowu czymś klawiaturę ubrudzisz.
Adam wzdycha.
Tej bitwy nie wygram.
– Okej.
Matka puszcza do niego oczko i znika za uchylonymi drzwiami.
570
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Autobus podjeżdża punktualnie o siódmej trzydzieści cztery. Jak zawsze
pełny. Starsze osoby siedzą wpatrzone w budzące się za oknem miasto.
Młodzież stoi wpatrzona w ekrany telefonów.
Adam kasuje bilet i znajduje kawałek miejsca przy ścianie. Nie
zakłada słuchawek. Woli chłonąć dźwięki otoczenia. Zbyt wiele interesujących rozmów ma tu miejsce, by je zignorować.
Po lewej stronie chłopaka przycupnęły dwie staruszki. Białkowski
nie cierpi staruszek. Gdziekolwiek się nie pojawią, przynoszą ze sobą
głośne rozmowy o niczym i narzekania na bóle w stawach. W takich sytuacjach z chęcią przekłułby sobie bębenki w uszach.
– Jadzia, gdzie ty jedziesz?
Adam przewraca oczami.
Zaczyna się pierdolenie.
– Na działkę. Muszę sprawdzić wiśnię. Ale w tym roku wiśni to
raczej nie będzie.
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– A nawet jeśli, to wszystko szpaki pewno zeżrą. Ech – macha
ręką – szkoda nerwów.
– A ty gdzie jedziesz, Halina?
– Do sklepu.
– I chce ci się autobusem? – pyta Jadzia tonem graniczącym
z krzykiem.
Adam zaciska zęby, konsekwentnie mierząc wzrokiem drzwi pojazdu.
– Chcieć, to mi się nie chce, ale ja do Lidla jadę, bo tam są ulubione
ciasteczka mojej wnusi. Nigdzie indziej ich nie ma, a dzisiaj przyjeżdża
razem z moją córką na weekend.
– A zięć?
– A zięć w pracy musi siedzieć – mówi Halina z wyraźnymi pretensjami. – Powinien rzucić tę robotę, bo w ogóle nie ma czasu dla Ani
i Karolinki. Tylko siedzi w tym sądzie i siedzi.
– Ale gdzie ty chcesz, żeby on pracował? Wiesz, ile się w sądach
pieniędzy zarabia?
– Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego – cytuje.
Adam wbija paznokcie w dłonie. Autobus zatrzymuje się na kolejnym przystanku i następuje rotacja. Chłopak, na nieszczęście, nie zmienia położenia. Jest zbyt tłoczno.
– No tak, tak, masz rację.
– Tylko że Marek to w ogóle do kościoła nie chodzi.
– Pewno po pracy zmęczony jest.
– Nawet jeśli, to powinien na msze święte chodzić – stwierdza
Halina. – A zresztą on to nawet chyba wierzący nie jest.
– Co ty mówisz?! – krzyczy Jadzia.
Głośniej to już się, kurwa, nie da.
– No, i taki facet jest ojcem mojej małej wnusi. Ja nie wiem, czy
on jej w głowie nie poprzewraca.
Adam odlicza w myślach sekundy.
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– A twoja córka wiedziała przed ślubem, że wychodzi za bezbożnika?
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– Gdyby wiedziała, to na pewno by z nim ślubu nie brała.
– To weź z nią porozmawiaj.
– Tak zrobię. Bo ten człowiek jest złym przykładem dla Karolinki.
Rozwód nie wchodzi w grę, bo to grzech ciężki – kontynuuje po chwili
namysłu – więc może uda mi się ją przekonać do separacji. I wtedy on
będzie mógł sobie robić, co mu się tam podoba, ale przynajmniej z dala
od mojej wnusi.
Adam odwraca głowę w kierunku staruszek. Na jego twarzy widać
sztuczny, nerwowy uśmiech.
– Przepraszam, że się wtrącam, ale może by tak zostawiły panie
życie tej kobiety w jej rękach?
Kobiety wymieniają zdumione spojrzenia.
To chyba był kiepski pomysł.
– A kto ci pozwolił nas podsłuchiwać, gnojku? – oburza się Halina.
– Mówią panie tak głośno, że trudno tego nie słyszeć – odpowiada.
W jego głosie pobrzmiewa nutka poirytowania.
Zaraz nastąpi oblężenie ze strony tych pojebanych dziwek. I w co
ja się wpakowałem?
– Patrz, Jadzia, jaki bezczelny!
Teraz wszyscy pasażerowie obserwują tę wymianę zdań. Adama
przytłacza ciężar tylu par oczu gapiących się na niego z pogardą, zażenowaniem lub zwykłym zainteresowaniem.
Sam się w to wmieszałeś, to teraz jakoś z tego wybrnij.
– Jeśli ktoś kogoś kocha, to poglądy nie mają znaczenia. Chodzi
o samą miłość.
– Co za bzdury pleciesz! Wy młodzi to macie już tak spaczone
umysły tymi komputerami i telefonami, że aż wam się we łbach poprzewracało!
Tylko nie daj się sprowokować.
– Pani córka jest ze swoim partnerem w związku od co najmniej
kilku lat, prawda?
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– Prawda – przyznaje Halina, chociaż najwidoczniej ma już dość
rozmowy z chłopakiem.
– I dopiero teraz doszła pani do wniosku, że nie pasują pani przekonania religijne zięcia?
Nie uzyskuje odpowiedzi.
– Czy to nie jest przypadkiem kwestia chwili? Czy nie zaczęło to
pani przeszkadzać dopiero trzy minuty temu?
– Co ty możesz wiedzieć, gnojku?
Paznokcie przebijają skórę. Po wewnętrznej części dłoni Adama
spływają pojedyncze krople krwi. Białkowski syczy z bólu.
– Oszukuje pani sama siebie i nie zamierza się do tego przyznać. –
Pieczenie powoli staje się uciążliwe. – Czasami próbujemy sobie wmówić,
że coś nie działa tak, jak powinno. Tworzymy problemy, których w rzeczywistości nie ma. A najgorsze jest to, że nie tworzymy tych problemów
dla siebie, tylko wręczamy je w prezencie innym.
– Ty już się tak nie wymądrzaj! – krzyczy jakiś otyły mężczyzna
po czterdziestce, siedzący dwa krzesła dalej. – Taki bystry jesteś, to se
tak z kolegami gadaj, a nie.
Białkowski zerka na grubasa i przeprowadza w głowie pewną symulację.
Czy zdążę zatłuc tego tłuściocha na śmierć, zanim zmiażdży mnie
swoim ogromnym cielskiem?
– Przedstawiam jedynie swój punkt widzenia.
– To przedstawiaj go gdzie indziej, bo nikt nie chce cię słuchać.
– Właśnie! – popiera Jadzia. – Ty się ucz lepiej, żebyś na ludzi
wyszedł, bo przed tobą jeszcze ho, ho!
Adam z powrotem opiera się o ścianę i otwiera poranione dłonie.
Palce zastygają mu w zgiętej pozycji. Po paru niezwykle długich sekundach zdrętwienie ustępuje.
Skoro ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć, to dlaczego wszechmocny Bóg nie dał nam opcji wyciszania natrętnych osób?
Nie uzyskuje odpowiedzi.
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Piętnastu chłopaków przebiera się w klaustrofobicznej szatni w towarzystwie śmiechów i wręcz uwłaczającej ciasnoty. Smród jak zawsze jest nie
do zniesienia. Nastolatkowie po każdym WF-ie wypełniają pomieszczenie
zapachem dezodorantów Adidasa, Pumy czy Nike. Taka ich mała tradycja.
Adam zakłada dżinsy i chowa sportowe spodenki do worka.
– Co tam, Bartek?
Nie musi się nawet odwracać, by pojąć, że ktoś za nim stoi. Aura
wściekłości jest zbyt wyczuwalna.
Całkiem efektownie.
Bartek nie pasuje do klasy o profilu humanistycznym. W ogóle nie
pasuje do liceum. Przypomina bardziej bezmózgiego barmana udającego, że słucha strapionych klientów, niż sprytnego i dociekliwego dziennikarza, którym zamierza zostać.
– Nic takiego – odpowiada. – Mam tylko małą prośbę.
Tym razem Białkowski odwraca się i rzuca mu oczekujące spojrzenie, unosząc brwi.
– Jaką?
– Przeproś za to, co powiedziałeś na religii.
Adam wodzi wzrokiem po szatni.
– Czy jeszcze komuś przeszkadza wczorajsze zajście?
Nikt nie waży się odezwać.
Jebane tchórze. Boją się stanąć po którejkolwiek stronie.
– W takim razie ja już sobie pójdę.
Białkowski zarzuca na ramię plecak i rusza do wyjścia. Masywne
ramię Bartka uniemożliwia mu przejście.
– Po prostu odwołaj to, co powiedziałeś.
Adam przekręca lekko głowę.
– A co ja takiego powiedziałem?
– Dobrze wiesz.
– Tak – przytakuje. – Upewniam się, że ty wiesz.
Bartek otwiera usta, ale nic nie mówi. Dopiero po chwili do jego
umysłu dociera jakaś myśl.
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– Powiedziałeś, że Bóg nie istnieje.
Ty pusty idioto.
– Na pewno tego nie powiedziałem.
Zalewskiemu najwidoczniej kończą się argumenty, ponieważ wyciąga przed siebie zaciśnięte pięści.
– Nie wiem, z kogo próbujesz zrobić debila, ale lepiej przestań.
– Albo?
– Albo dostaniesz wpierdol.
– W taki sposób chcesz znaleźć konsensus?
– Ja nie chcę niczego znajdować, tylko żebyś odwołał swoje słowa,
debilu!
Uśmiech samoistnie wykwita na twarzy Adama.
– I myślisz, że problem rozwiąże fizyczna przemoc? Sądzisz, że
Bóg popiera takie postępowanie?
– Słuchaj, czy to takie trudne coś powiedzieć? Wczoraj powiedziałeś nawet za dużo.
Adam parska śmiechem.
Kolejna bezsensowna konwersacja.
– Chyba nie dojdziemy do porozumienia. Wyraziłem swoje zdanie
i tyle. Za dużo słuchasz księdza, a za mało myślisz.
Bartek zaciska pięści.
– Dobra, ściągaj ten plecak.
Adam wzrusza ramionami i godzi się na propozycję tępaka.
Różnica gabarytowa jest ogromna. Bartek mierzy jakieś dwadzieścia
centymetrów więcej, waży około osiemdziesięciu kilogramów i systematycznie ćwiczy na siłowni. Jedno jego uderzenie powinno znokautować
Białkowskiego.
– Chciałbym tylko zauważyć, że w tej szatni ledwo się wszyscy
mieścimy – mówi Adam – więc bójka tutaj to kiepski pomysł.
Bartek ignoruje to i rozpoczyna ofensywę. Adam wykonuje unik,
a pięść mięśniaka prawie trafia wścianę.
Pora dojebać niedorozwojowi – myśli i uderza Zalewskiego w śledzionę. Dwukrotnie. Bartek próbuje bić na oślep, ale trąca zewnętrzną
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częścią dłoni Pawła, stojącego najbliżej walczących. Adam przejmuje
kontrolę nad tym pojedynkiem. Podbródkowy sprawia, że pod agresorem
uginają się kolana. Prawy prosty wybija go z równowagi. Lewy sierpowy
posyła Bartka w świat snu.
Adam, dysząc z wysiłku, zakłada z powrotem plecak.
– Wy wszyscy jesteście tak samo zidiociali jak wasz Bóg – charczy.
– Żyjcie dalej w tym swoim świecie debili, ja nie zamierzam.
Zgromadzeni spoglądają teraz w dół. Początkowo Adam myśli, że
ze wstydu, lecz po chwili orientuje się, iż po małym palcu prawej dłoni
spływa mu krew. Rana po paznokciach najwidoczniej się otworzyła.
– Jesteś, kurwa, tak cienki, że sam siebie kaleczysz – wymrukuje
Bartek, który zdążył odzyskać przytomność.
Białkowski kopie go w brzuch, a następnie pospiesznie opuszcza
pomieszczenie.
– To nic nie zmienia – szepcze.
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Po południu autobus nie jest aż tak przepełniony jak rano, więc Adam bez
problemu znajduje sobie miejsce do siedzenia. Ten dzień nie należy do
najłatwiejszych, ale nic nie wskazuje na to, by miał być jeszcze gorszy.
Chłopak opiera głowę i przymyka oczy. Potrzebuje tego. Oczyszczenia,
chwili kontemplacji i spokoju, nawet w tak irytująco niesprzyjających
warunkach.
Autobus rusza, ale Adam nie zwraca na to uwagi. Teraz, wbrew
swoim zasadom, nie zwraca uwagi na cokolwiek. Na staruszki gadające
o niczym, na młodzież śmiejącą się z byle czego czy na milczących czterdziestolatków znudzonych własnym żywotem.
Wkrótce jednak jego spokój zostaje zaburzony. Wspaniała, monumentalna budowla stoicyzmu zamienia się w kupę gruzu. Ponowna
odbudowa potrwa zbyt długo.
Adam otwiera oczy i patrzy na brodatego starca, który się do niego dosiada. Ma długie, sięgające do ramion włosy. Pod rozpiętą w połowie kolorową bluzą skrywa się biały podkoszulek, pognieciony i czymś
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usmarowany. Podarte dżinsy kontrastują z nienaruszonymi zamszowymi
butami. Wszystko to dopełnia intensywna woń alkoholu.
Tylko tego mi brakowało do pełni szczęścia.
Białkowski nie znosi alkoholu. Nieraz mu go proponowano i nieraz
widział, jak jego rówieśnicy kosztują zakazanego owocu. Przed lekcjami,
po lekcjach, w czasie przerw.
Ojciec także pił, ale tylko w obecności żony i syna, dlatego też nikt
oprócz Adama i Magdaleny Białkowskich nie uważał go za skończonego
dupka. Umiał tak doskonale zatuszować swoje wady, że wreszcie znudziło mu się to ciągłe pasmo sukcesów. Gdy odszedł, fala współczucia
zalała chłopaka i jego matkę. A oni czuli jedynie ulgę.
Adam spogląda w okno. Nie ma ochoty patrzeć na tego okropnego
człowieka. Chce jak najszybciej wysiąść i zmyć z siebie tę skazę. Piętno,
które odcisnęło się na jego duszy.
– Ale dzisiaj ciepło – mówi bezdomny i pociąga nosem. – W takie
dni nie powinni wam kazać chodzić do szkoły. Poszlibyście sobie na boisko albo chociaż na tych komputerach byście sobie pograli.
– Niektórzy lubią naukę – podejmuje rozmowę. Nie z uprzejmości,
lecz dla własnej wygody. Gdy pijak mówi, Adam może skupić się na czymś
innym niż smród wódki.
– Tak, dla niektórych jest ona ważniejsza niż cokolwiek innego.
Wolą patrzeć racjonalnie i analizować, zamiast zdać się na własne uczucia.
– Moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Każda opinia zawiera
ziarnko prawdy.
– Ale też każda może skrzywdzić czyjeś uczucia.
Adam ma dziwne wrażenie, że nieznajomy wie ciut za dużo, niż
powinien.
– Tak, tak też bywa. Tyle że ta krzywda nie wynika z samego kontekstu poglądów, lecz jednowymiarowości myślenia drugiej strony. Gdy
ludzie nie widzą niczego poza własnym tokiem myślenia, rozważania
z nim sprzeczne są uznawane za absurdalne.
– Niesłusznie?
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– To zależy.
Starzec kiwa głową, mrucząc pod nosem coś kompletnie niezrozumiałego, po czym mówi już wyraźniej:
– A może to ta pierwsza strona powinna się zastanowić, czy jednowymiarowość w niektórych kwestiach jest uzasadniona?
Autobus zatrzymuje się. Nie jest to przystanek, na którym Adam
zazwyczaj wysiada, ale w tym momencie to nieistotne.
– Przepraszam, ja już wychodzę.
– Miło się rozmawiało. – Mężczyzna pozwala mu przejść. – Mam
nadzieję, że wszyscy chłopcy w twoim wieku są tacy mądrzy.
Adam czym prędzej opuszcza pojazd i smakuje świeżego powietrza. Powoli do niego dochodzi, że osoba, którą tak bardzo gardzi, jako
jedyna wydaje się otwarta na jakiekolwiek sugestie.

7
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Adam lubi kupne pierogi. To jedna z niewielu mrożonych potraw, które
smakują w miarę dobrze. Nie lubi jednak spożywać posiłków, jednocześnie oglądając z matką telewizję. Dla niej istnieją jedynie cztery kanały:
TVP1, TVP2, Polsat i TV Trwam. Ten ostatni, zdaniem chłopaka, zbyt często gości na ekranie.
– Jak ci poszła ta kartkówka z trygonometrii? – Matka mówi z pełnymi ustami, długo przeżuwając pieroga z mięsem.
– Nie zrobiłem jednego zadania – odpowiada.
– Nie umiałeś czy nie starczyło czasu?
– Mieliśmy ułożyć jakieś dziwne równanie reakcji. Przeczytałem
wczoraj cały temat w podręczniku dwa razy, ale nigdzie tego nie było.
Reszta raczej jest dobrze.
– To dobrze. – Matka grzebie widelcem w talerzu. – Słyszałeś, co
się ostatnio stało?
Adam wzrusza ramionami.
– Może i słyszałem, ale najpierw muszę wiedzieć co.
Mówi to ostrzejszym tonem, niż zamierzał. Matka jednak najwidoczniej rozumie intencje Adama, gdyż, niezrażona, zaczyna opowiadać:
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– Pani Cyprzak, wiesz, polonistka z mojej szkoły, ma siedmioletniego syna.
– Aha.
– Miał guza mózgu. Lekarze twierdzili, że to jest tak zaawansowany stopień, że już nic nie da się zrobić. I wiesz, co wtedy?
– Guz nagle zniknął – przypuszcza Adam.
Matka przełyka pieroga.
– No właśnie. Zniknął. Tak po prostu!
– Zdarzają się takie przypadki.
Kręci głową.
– To na pewno nie przypadek, Adam. Pani Cyprzak mówiła mi, że
modliła się codziennie pięć razy o to, aby jej synek wyzdrowiał, i Bóg
wreszcie ją wysłuchał.
Jestem w stanie podać tysiąc powodów, według których Bóg nie
miał z tym nic wspólnego.
– Mamo, lekarze nie są nieomylni…
– Co ty mówisz, Adaś? Tylko Bóg potrafi dokonywać takich rzeczy.
Chłopak wzdycha, ledwo powstrzymując się od przewrócenia
oczami.
– Masz rację, mamo – przyznaje, starając się brzmieć jak najwiarygodniej. – Tylko Bóg potrafi coś takiego.

8
Wkracza do królestwa elektroniki. Miejsca, w którym ludzie znają pojęcie
„postępu technologicznego” i nie boją się go używać.
Adam ma zaoszczędzone dwa tysiące złotych z kieszonkowego
otrzymywanego od matki. Zbierał je prawie dwa lata.
Ogromne telewizory robią na Adamie wrażenie. On nie może sobie
pozwolić na taki luksus. Pensja matki wystarcza na jedzenie i rachunki,
ale na niewiele więcej. Trzy niespłacone kredyty dodatkowo wywierają
presję na biednej kobiecie. Chłopak nieraz próbował jej pomóc, dorabiać
gdzieś, chociażby w wakacje, jednak ona zawsze powtarzała, że wszystko
jest w porządku i że Adam nie powinien tak się tym przejmować.
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Białkowski szuka konkretnego modelu. W internecie znalazł idealny, dopasowany do wymiarów jego biurka i ze wszystkimi użytecznymi
funkcjami.
– W czymś pomóc?
Pracownik sklepu – około trzydziestoletni, z przyczesanymi kruczymi włosami oraz zadbanym zarostem – wyrasta jak spod ziemi.
– Szukam monitora – odpowiada Adam.
– Mogę coś doradzić?
– Nie, nie. – Białkowski wyciąga z kieszeni telefon i pokazuje mężczyźnie zdjęcie urządzenia oraz jego specyfikacje.
Brunet drapie się po szyi w zamyśleniu.
– Nie mamy tego modelu w magazynie.
– Na waszej stronie było napisane, że jest dostępny – oponuje
Adam.
Dlaczego mam nieodparte wrażenie, że wszyscy usiłują zrobić mnie
w chuja?
– Naprawdę? Jestem pewien, że go tutaj nie ma. – Podnosi palec
wskazujący. – Ale możemy go zamówić. Co prawda przyjdzie za dwa,
góra trzy dni, ale lepsze to niż nic, prawda? – Uśmiecha się, ale Adam
nie odwzajemnia uśmiechu. – To co, zamawiamy?
Chłopak przytakuje.
– Dobrze. – Mężczyzna milknie na moment i przypatruje się
Białkowskiemu z osobliwym błyskiem w oku. Jakby po jego tęczówce
przejechało stado ognistych rumaków. – Wybacz ciekawość, ale czy mogę
wiedzieć, do czego będziesz go używał?
– Podłączę go do komputera, jeśli o to panu chodzi.
– A telewizja?
– Nie oglądam.
– Słusznie. Telewizja to przeżytek. Ograniczone możliwości wyboru i wszechobecna nuda. Za czterdzieści lat już nikt nie będzie pamiętał,
że coś takiego w ogóle istniało. To tylko kwestia czasu.
– Możliwe – przyznaje Adam.
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– Ja kiedyś oglądałem telewizję godzinami. Kanały informacyjne, opery mydlane, talk-show, powtórki filmów z Bruce’em Willisem czy
Sylvestrem Stallone’em. Czy robiłem to z własnej woli? Wtedy myślałem,
że tak. A potem okazało się, że jest znacznie lepsza opcja. Czego dzisiaj nie można zrobić w internecie? Możemy rozmawiać ze znajomymi,
nawet jeśli są na drugim końcu świata, oglądać filmy i seriale bez limitu
i o dowolnej porze, dyskutować na przeróżne sprawy, słuchać ulubionej
muzyki, tworzyć coś własnego i dzielić się tym z innymi. Ale to też pewnie
minie i zostanie zastąpione czymś znacznie wspanialszym. Czymś, czego
teraz nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że zdajesz
sobie z tego sprawę.
Adam kiwa głową.
– To świetnie. – Mężczyzna szczerzy lśniąco białe zęby. – Chodź
ze mną. Musimy wypełnić drobny druczek, to nic poważnego.

9
Dźwięk dzwonka wprawia wszystkich w ruch. Jedni wstają i zakładają
plecaki, inni idą pod swoją klasę, a jeszcze inni wychodzą z budynku.
Adam zawsze obserwuje to z fascynacją. Tyle różnych reakcji i zachowań
na jeden odgłos. Sam nie przepada za przerwami. Bo co produktywnego
można zrobić w ciągu dziesięciu minut? Zjeść śniadanie? Tak, ale to zajęcie na zaledwie jedną przerwę. Co dalej? Rozmawiać ze znajomymi?
Przecież tyle czasu nie zajęłoby nawet wprowadzenie do konwersacji.
Adam ustawia się za dziewczynami, zgodnie z jedną z niewielu
funkcjonujących w szkole zasad savoir-vivre’u. Jego wzrok natrafia na
ostre spojrzenie Bartka. Od czasu bójki w szatni mięśniak nie zbliża się
do Białkowskiego.
Chyba wreszcie pojąłeś, gdzie twoje miejsce.
Czekanie trwa zbyt długo. Adam zerka na zegarek. Lekcja powinna się rozpocząć cztery minuty temu.
– Może go nie ma – mówi ktoś przed chłopakiem głosem pełnym
nadziei.
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Ksiądz Robert Marchoń nie jest wymagającym nauczycielem, stąd
jego zajęcia potrafią zanudzić uczniów do tego stopnia, że niektórzy
postanawiają trochę się zdrzemnąć.
– Nie no, on czasami się spóźnia – odpowiada ktoś inny.
W końcu ksiądz Marchoń się pojawia. Otwiera drzwi do sali i zastyga w miejscu. Gdy Adam przechodzi obok nauczyciela, ten zatrzymuje
go.
Proszę, tylko nie praw mi morałów.
– Białkowski, mogę mieć do ciebie prośbę?
– Słucham, proszę księdza.
– Mógłbyś dzisiaj powstrzymać się od kontrowersyjnych komentarzy? – pyta, wywiercając mu spojrzeniem dziurę w czole. – Chciałbym
w spokoju poprowadzić lekcję i byłoby miło, gdybyś tym razem nie komplikował.
– Obiecuję, że jeśli nie będzie to konieczne, to będę milczeć jak
grób.
Marchoń krzywi się, nieusatysfakcjonowany tą odpowiedzią,
i przepuszcza Adama.
W klasie chłopak uważnie słucha księdza oraz kolegów udzielających się na forum.
Wszystko, co mówią, wydaje się tak płaskie. Dlaczego nie mogą spojrzeć na dany temat z innej perspektywy? Czy to aż tak, kurwa, trudne?
– A teraz poproszę was, byście dokończyli moje zdanie. – Marchoń
zaciera ręce i zaczyna od pierwszego rzędu. – Miłość do… – Wskazuje
pierwszą osobę, dając znak dłonią.
– Do rodziny.
– Świetnie. Miłość do… – Kolejna osoba. Bartek.
– Do dziewczyny.
Wybuch śmiechu. Ksiądz uśmiecha się lekko i przechodzi dalej.
– Miłość do…
– …do bliskich.
– …do ukochanej osoby.
– …do przyjaciół.
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Wzrok Marchonia pada na Adama, ale szybko ucieka w innym kierunku.
– …do ojczyzny.
– …do pieniędzy.
Znów śmiech. Białkowski przewraca oczami.
– Dobrze. Wymieniliśmy już dużo rzeczy, które można kochać,
ale zapomnieliście o czymś bardzo ważnym, wręcz najważniejszym. –
Marchoń gładzi się po łysej czaszce, jakby chciał zmierzwić niematerialne włosy. – Więc jeszcze raz. Miłość do…
– Do Boga.
Wszystkie głowy zwrócone są teraz w stronę Adama. Ksiądz patrzy na niego z zakłopotaniem.
Nie wiesz, co zrobić, co? I kto tu jest górą, łysa pało?
– Zgadza się – przytakuje Marchoń. Mija chwila, nim wybudza
się z transu i kontynuuje. – Miłość do Boga to podstawowy fundament.
Opierają się na nim wszystkie uczucia.
Po twarzy mężczyzny przebiega lekki uśmiech. Adam zna źródło
tego rozbawienia.
– Na miłości do Boga opiera się miłość do innych osób, rzeczy,
a także złość, żal, smutek, empatia, rozgoryczenie czy radość. Bez miłości do Boga jesteśmy zwykłymi maszynami. Robotami, których zadaniem
jest analizowanie, a nie czucie.
Tym razem wszyscy patrzą na Adama nie z zaskoczeniem, lecz
rozbawieniem. Rozlegają się szepty. Ksiądz Marchoń zasłania usta
wierzchem dłoni.
Adam siedzi z kamienną twarzą, wbijając wzrok w ławkę.
Brawo, wspaniałe zwycięstwo! Ciekawe, jakie gówno powiesz następnym razem.

10
Pani Elżbieta Kobała zasiada za biurkiem i czyta listę obecności znużonym głosem. Powtarzanie tej samej czynności kilka razy dziennie stało
się dla niej frustrujące już dwadzieścia lat temu.

Skala wartości

583

584

– Dobrze. – Wstaje i rozgląda się po sali. – Dzisiaj mieliśmy zająć
się charakterystyką Hamleta, tak?
– Tak – odpowiada zgodnie kilkanaście głosów.
– Czy ktoś chciałby zgłosić się do omówienia tej postaci?
Zazwyczaj brakuje ochotników. Znajduje się jedna, ewentualnie
dwie chętne osoby, a reszta siedzi ze spuszczonymi głowami, modląc się
w duchu, by nauczycielka ich nie spytała. Boją się kompromitacji i otrzymania piętna „pośmiewiska”.
Nie jestem tchórzem – myśli chłopak i podnosi rękę. Niech o tym
wiedzą.
– Adam jest chętny – mówi polonistka z zadowoleniem. – Ktoś
jeszcze? W takim razie prosimy cię, Adamie.
Białkowski odchrząkuje i rozpoczyna swój wywód:
– Hamleta poznajemy jako księcia i syna zmarłego króla. Niedługo
później okazuje się, że władca został zamordowany. Hamlet poprzysięga
więc zemstę. Zamierza zabić Klaudiusza, swojego stryja i sprawcę… ale
to już wiemy. Nie będę wam streszczać dramatu Szekspira, choć zakładam, że nie wszyscy zapoznali się z jego treścią.
Szmer rozmówek i chichotów zostaje zagłuszony przez stanowcze syknięcie pani Kobały.
– Hamlet to niepoprawny idealista. Marzy i rozmyśla nad sprawami, które dla ludzi wokół niego wydają się błahe i niewarte uwagi.
Postrzegają go jako pomyleńca i wariata, lecz nie ze słuszności tego
stwierdzenia, a własnej ignorancji. Nie próbują nawet zrozumieć bohatera.
Brzmi dziwnie znajomo.
– Świetnie obrazuje to fragment:
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
– Hamlet zdaje sobie sprawę z opinii na swój temat. Wie, że słowa nie mają żadnego znaczenia dla tych narcystycznych pokrak. To
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jedynie pył, który unosi się na wietrze, a następnie znika ponad chmurami. Prawda jest bowiem taka, że największe umysły często wyprzedzają swoją epokę i nie są dostatecznie doceniane. Niestety, ale nawet
najmądrzejszy człowiek w historii w pojedynkę nie byłby wstanie zmienić
porządku wszechświata i sprawić, że ludzie zaczną widzieć coś więcej niż
czubek własnego nosa.
Więc dlaczego tak bardzo się staram?
– Przytoczę teraz najsłynniejsze słowa, wywodzące się z tego
utworu:
Być albo nie być; oto jest pytanie.
– Istnieć i wciąż podejmować walkę z wiatrakami czy poddać się
i odejść w zapomnienie?
No właśnie, co wybrać?
– Jak wiemy, Hamlet do końca zaciekle broni swych ideałów i ostatecznie dokonuje zemsty. Pomimo tak ogromnego bólu, wahań oraz rozterek. Zauważmy, że Hamletowi nie sprzyja praktycznie nic oprócz ducha
jego zmarłego ojca i wiernego przyjaciela, Horatia.
Miał przynajmniej tyle.
– Jego ukochana popada w szaleństwo i umiera, a matka porzuca
swe dawne życie poprzez ślub z bratem zmarłego męża. Odcina się od
przeszłości i stawia na, jak się okazuje, bardzo niepewną kartę. Hamlet
natomiast ginie w żałosny sposób – z ręki równie bezbronnego i niczego
nieświadomego Laertesa. To śmierć niegodna tak wspaniałego myśliciela
i, wbrew pozorom, człowieka czynu. Realizuje on bowiem przysięgę złożoną ojcu i zabija Klaudiusza. Ale jakim kosztem? Hamlet traci wszystko,
co kochał, i to dlatego, że grupa ignorantów nie chciała dopuścić go do
głosu. Nie pozwalała jego strapionej duszy uwolnić się od ciężaru. A wystarczyło jedno: zrozumienie. Cóż, jest to jednak coś, o co trudno nawet
w dzisiejszych czasach.
Adam skinieniem głowy sygnalizuje, że zakończył swój monolog. Przypatruje się teraz poszczególnym osobom. Na ich twarzach nie
dostrzega wstydu czy poczucia refleksji, tylko pogardę i rozbawienie.
Standard.
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– Bardzo dobra wypowiedź – podsumowuje pani Kobała ze wzrokiem wlepionym w przeciwległą ścianę, jakby odtwarzała w myślach słowa Białkowskiego. – Dlaczego nie zgłaszasz się częściej?
– Czekałem na właściwy moment – odpowiada ze smętną miną.
Ale, najwidoczniej, na próżno.

11

586

Adam uwielbia majowe popołudnia. Ziemia zrzuca wtedy swoją szarą
powłokę i przybiera znacznie przyjemniejszą formę.
Białkowski wychodzi ze szkoły, trzymając na ramieniu bluzę. Jest
zbyt ciepło i pięknie, aby torturować ciało dodatkową warstwą materiału. Popierają to stojący przed nim chłopacy, uważnie przypatrujący się
Adamowi. Wśród nich nie brakuje także Bartka. Białkowski domyśla się,
co za chwilę nastąpi, ale postanawia nie zwracać uwagi na obserwatorów.
Opuszcza szkolny teren i skręca w prawo. Za sobą słyszy niejednostajny
tętent podeszew.
Biegnij. Nieważne, że ktoś jutro nazwie cię tchórzem. Po prostu biegnij.
Nie podejmuje ucieczki. Wszystko wokół niego dzieje się tak powoli. Nie zamierza narzucać tempa światu.
Może kontynuować podążanie brukiem, ale wybiera skrót wydeptaną i mało uczęszczaną ścieżką pomiędzy niechlujną kamienicą starego
budownictwa a równie ponurymi garażami. Białkowski chce mieć to już
za sobą. Nie łudzi się, że Bartek sobie odpuści. Tacy jak on nie odpuszczają.
Idzie spokojnie. Piach chrzęści pod jego stopami, co w połączeniu
z krokami prześladowców tworzy chaotyczną, niespójną melodię.
No biegnij, do kurwy nędzy!
Adam czuje na ramieniu czyjś potężny chwyt. Nie mija sekunda,
a już leży na ziemi, smakując gorzkiego podłoża. Kolejne kopniaki w tułów nie powodują u Białkowskiego żałosnego skowytu i błagań o litość.
Będzie kilka siniaków, ale jakoś to przeboleję.
– Ej, on nawet nie krzyczy – zauważa ktoś.
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– Może zemdlał? – mówi ktoś inny.
– Nie zemdlałem – zapewnia Adam, wypluwając małe kamyki, które jakimś cudem przedostały się do jego jamy ustnej.
– Przestańcie gadać i zacznijcie go napierdalać! – nakazuje
Bartek.
Druga seria kopniaków. Białkowski zaciska powieki i przygryza
wargi, byleby tylko nie krzyknąć, nie zaskomleć.
Nie będziecie mieli ze mną tak łatwo, głupie cwele.
– On chyba robi nas w chuja!
– Kurwa, taki cwany jesteś? – Bartek pochyla się nad Adamem,
wręcz przykładając twarz do jego ucha. – Możesz udawać takiego twardego, ale ja, kurwa, pamiętam, jak sam sobie, kurwa, krzywdę w szatni
zrobiłeś.
Rozlegają się śmiechy. Białkowski również się śmieje.
Nie rozumiesz, pusty fiucie? Ja tutaj właśnie wygrywam!
Mięśniak nie wytrzymuje i kopie go w głowę. Oczy Adama zalewa
czerń. Słyszy słowa Bartka: „Dobra, spadamy”, a następnie pospieszne,
z każdą chwilą cichnące kroki.
Mogłeś po prostu zwiać, ale znów postanowiłeś udowodnić komuś
swoją rację. I co, udało ci się?
Z tą myślą traci przytomność.

12
Czerń przesłania mu wszystko dookoła. O ile wokół cokolwiek się znajduje.
Znając szczęście, moja noga na Ziemi już nie stanie.
– Mało prawdopodobne.
Czyjś głos. Tylko czyj? Kto byłby w stanie czytać jego myśli?
Lista jest dość krótka.
– Cóż, przynajmniej tyle. – odpowiada Adam, próbując się poruszyć. Sprawdzić, czy jego ciało funkcjonuje. – Mogę się już przebudzić?
– A coś stoi ci na przeszkodzie?
– A nie?
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– Jeśli chcesz, możesz w tym momencie się ocknąć. To zależy
tylko i wyłącznie od ciebie.
Adam przez moment faktycznie zamierza to uczynić, ale ostatecznie zmienia zdanie. Tutaj nikt ich nie słyszy, nikt ich nie widzi. Kiedy
nadarzy się podobna okazja?
– Okej, to jednak chwilę tu zostanę.
– Dobrze.
Następuje milczenie. Adam zmarszczyłby brwi, ale prawdopodobnie właśnie znajduje się we własnym umyśle, więc coś takiego raczej
miałoby małe szanse na powodzenie.
– Chyba nie będziemy tu siedzieć w ciszy?
– A o czym chciałbyś porozmawiać? – pyta głos.
– Tematów jest całkiem sporo. – Chwila namysłu. – O, mam!
– Słucham.
– Dlaczego poświęcasz ten czas akurat mnie?
– Nie tylko tobie. Tysiące innych strapionych dusz rozmawia ze
mną w tym momencie.
Adam skinąłby głową.
– No tak, zapomniałem. Chociaż ja bym się strapioną duszą nie
nazwał.
– Nie? Bo ja odnoszę wrażenie, że nosisz w sobie ogromny ból.
– Nie narzekam.
– Chciałbym ci tylko przypomnieć, że to ty prosiłeś o rozmowę,
więc porzuć ironię i mów szczerze.
– Mam swoje brzemię – przyznaje Białkowski. – Ale kto go nie ma?
Wszyscy musimy mierzyć się z własnymi słabościami.
– Ty jednak przelewasz ten ból w niewłaściwy sposób.
– Bo się od ciebie oddaliłem?
– Bo usiłujesz oddalić ode mnie innych.
– Jako wszechmocny i wszechwiedzący powinieneś wiedzieć, że
oczekuję jedynie wysłuchania. A wszyscy, do których się zwracam, i tak
zdają się być zamknięci na jakiekolwiek sugestie.
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– O nie, mylisz się. Oni naprawdę ciebie słuchają. Gdyby tego nie
robili, nie leżałbyś teraz nieprzytomny na ziemi.
Adam prycha.
Całkiem zabawne.
– A to, że twoje intencje zostały odebrane w nieprawidłowy sposób, to już inna sprawa. Sęk w tym, że nie możesz narzucać innym swojego zdania.
– Nie robię tego.
– Ale takie sprawiasz wrażenie. A w obecnej sytuacji to nie stanowi
żadnej różnicy.
Zbyt wiele słów i argumentów przelatuje przez głowę Adama,
przez co nie potrafi ułożyć sensownej wypowiedzi.
– Ale oni powinni wiedzieć, że już się im nie przydasz!
– Naprawdę uważasz, że jakikolwiek ludzki wymysł może zastąpić
wiarę?
– Przerastamy cię. Twoja wszechmocność jednak ma swoje granice. Wkrótce my sami staniemy się bogami. To my stanowimy przyszłość,
nie ty. I to w żadnym wypadku nie jest zależne od ciebie.
– Od ciebie tym bardziej – odpowiada głos – więc dlaczego mimo
to snujesz wizję futurystycznego świata? Skąd wiesz, że stanę się bezużyteczny, przez co ludzie mnie opuszczą?
– Bo to już się dzieje.
– Jak?
Tyle myśli, tyle myśli!
– Postęp, postęp mknie do przodu, zdajemy sobie z tego sprawę
i… i…
– Nic nie wyklucza jednoczesnego istnienia wiary i rozwoju. Wręcz
przeciwnie. Na wierze można ten rozwój oprzeć. Mówisz o postępie technologicznym, który wkrótce mnie przerośnie, ale ten postęp trwa od wielu, wielu lat i na każdym z jego etapów byłem obecny. Jak więc coś ma
się stać istotniejsze ode mnie, jeśli jestem tego najważniejszą częścią?
Nie, nie przyznam mu racji, nie przyznam!
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– Adamie, porażki są po to, by wyciągać z nich wnioski. Jeśli je
zignorujesz, zostaniesz pozbawiony cennej lekcji…
Obudź się, obudź!
Głos cichnie.
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Sprawdza w telefonie stan swojej twarzy. Siniak nad prawym okiem prezentuje się całkiem okazale.
Czuje na sobie liczne spojrzenia. Pasażerowie autobusu numer
dwadzieścia trzy najwidoczniej nie mają nic ciekawszego do roboty niż
podziwianie pobitego szesnastolatka.
Czego ci ludzie ode mnie chcą? Myślą, że jak będą się tak ciągle na
mnie gapić, to coś odkryją? Największą tajemnicę świata, jakiś znak od
Boga? Znak od Boga… To nie brzmi tak źle. On lubi dawać znaki, a potem
już nigdy się nie pojawiać.
Pojazd zatrzymuje się, trzy osoby wysiadają, trzy wsiadają. Wśród
tej trójki Adam spostrzega kogoś znajomego.
Brodaty pijak o długich włosach dosiada się do Białkowskiego, tak
jak ostatnim razem. Tym razem odór aż tak nie doskwiera. Być może ma
to jakiś związek z tym, że chłopaka otacza woń świeżo zaschniętej krwi,
a on sam od ponad pół godziny nie zasmakował niczego poza własną
posoką.
Pijak patrzy na niego z delikatnym uśmiechem. Chłopak wlepia
wzrok w szybę, nerwowo postukując palcami o kolano, ale nie potrafi
dłużej udawać, że tego nie dostrzega.
– Jeszcze nie wygrałeś – mówi i ponownie wysiada na niewłaściwym przystanku.

14
– Jezu, Adaś, co ci się stało?!
Te słowa witają go już w progu. Matka podchodzi do niego i przygląda się twarzy chłopaka.
– Pobili mnie.
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– Kto? Pewnie gnoje z twojej klasy. – Odwraca się i rusza w kierunku salonu. – Dzwonię na policję.
– Nie, nie dzwoń! – rzuca pospiesznie Adam. – To nie oni!
Matka posyła mu badawcze spojrzenie.
– A kto?
– Nie wiem. Poszedłem dzisiaj skrótem i mnie napadli. Nie wiem,
kto to był.
– Okradli cię?
– Zabrali mi kasę.
– A telefon?
– Schowałem go w tylnej kieszeni. Nie zauważyli.
Kobieta nie potrafi ukryć szoku. Ostatni raz coś takiego zdarzyło
się Adamowi w trzeciej klasie podstawówki, kiedy kolega nieumyślnie
wybił mu ząb.
– Na pewno nie wiesz, kim byli?
– Na pewno.
Matka wzdycha i łapie Adama za rękę.
– Chodź do kuchni. Zrobię ci okład z lodu.

15
Cały dzień opowiada, że został pobity przez nieznanych sprawców.
I w pewnym sensie nie kłamie, ponieważ oprócz Bartka z grona napastników nie kojarzy nikogo. Wersja z przewróceniem się na schodach lub
jej podobna nie wchodziła w grę.
Stan Adama nie umyka uwadze księdza Marchonia, który spogląda z politowaniem na chłopaka, gdy wszyscy wchodzą do sali.
– A kto cię tak urządził, co, Białkowski? – pyta, delikatnie się
uśmiechając.
Nie zdziwiłbym się, gdybyś to ty kazał im mnie pobić, łysy skurwielu.
Zajęcia przebiegają jak zwykle. Jedyny odmienny element stanowią spojrzenia, które Bartek co jakiś czas mu posyła. Marchoń albo tego
nie widzi, albo tylko udaje.
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– Teraz zadam wam pewne pytanie – mówi ksiądz gdzieś w połowie lekcji. – Postarajcie się odpowiedzieć szczerze i uzasadnić swoje
zdanie. Co lub kto jest dla was najważniejszy?
Wskazuje pierwszą osobę.
– Bóg, ponieważ otacza mnie opieką.
Drugą…
– Bóg, bo mogę mu wszystko powiedzieć, a on mnie wysłucha.
Trzecią…
– Bóg, bo nigdy mnie nie opuści i wiem, że mogę na nim polegać.
Czwartą…
– Adam?
Białkowski podnosi głowę. Trzydzieści par oczu i tym razem bacznie go obserwuje.
– Co jest dla mnie najważniejsze, tak?
– Tak – potwierdza Marchoń, robiąc wieżyczkę z palców.
I co chcesz tym osiągnąć, co?
– Moja mama – odpowiada bez wahania – ponieważ mogę obdarzyć ją zaufaniem. Nie muszę czekać na jakiś cud, by uzyskać od niej
pomoc.
Marchoniowi rzednie mina, ale tylko na moment, gdyż rozbawiony
Bartek nie może przepuścić takiej okazji.
– O, proszę – zaczyna – mały Adaś bardzo kocha swoją mamę.
Salwa śmiechu wnika w bębenki Adama, wypełnia całą jego głowę.
Przygryzienie wargi i przymknięcie oczu nie wystarcza, by zażegnać
targającą nim złość.
Teraz już rozumiem osoby przeprowadzające zamachy w szkołach.
– Bardzo dobrze, Adam, bardzo dobrze – mówi Marchoń z uśmiechem głoszącym „dwa jeden dla mnie”.
Białkowski stara się zachować spokój, ale nie wytrzymuje i opuszcza pomieszczenie bez słowa.

16
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Od pół godziny Adam leży z głową opartą o jej kolana, ale Magdalena nie
jest w stanie powiedzieć mu, żeby wreszcie się otrząsnął.
Lepiej, aby wyrzucił z siebie wszystkie smutki, niż żeby ciążyły mu
one na duszy – myśli.
W pewnym momencie chlipanie ustaje. Następuje cisza, podczas
której chłopak usiłuje coś z siebie wydusić.
– Mamo?
Kobieta gładzi go po włosach.
– Tak?
– Masz tak czasami, że czujesz, że nikt cię nie akceptuje i nie rozumie?
– Kiedyś tak miałam.
Adam pociąga nosem.
– I co wtedy robiłaś?
– Modliłam się.
– O akceptację?
– Nie – przeczy, kręcąc głową. – Po prostu się modliłam. Bo gdy
to robiłam, czułam, że jest ktoś, kto mnie wysłucha, cokolwiek powiem.
Adam pociąga nosem.
– I to pomaga?
– Tak. Najważniejsze jest, byś uświadomił sobie, że ludzkie czyny
nie są zależne od Bożej woli i to nie jego powinieneś winić.
Adam zamyka oczy.
Czy ponowny kontakt jest jeszcze możliwy?

17
– Przyszedł dzisiaj rano – mówi brunet. – Pójdziesz ze mną po niego na
zaplecze?
– Dobrze – zgadza się Adam i podąża za mężczyzną. Staje przed
drzwiami i czeka, aż ten wróci. Po chwili pracownik sklepu elektronicznego przychodzi z trzymanym pod pachą pudłem. Stawia je na podłodze
i teatralnie zaciera dłonie.
– Oto i on. Fajny, nie?
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– No, fajny.
Przez chwilę panuje cisza.
– Szpetne to limo.
– Pamiątka po ostatniej bójce – odpowiada Adam.
Brunet uśmiecha się jak do małego dziecka, któremu trzeba wyjaśnić funkcjonowanie najprostszej rzeczy pod słońcem.
– Kogo ty chcesz okłamać?
– Fakt, nie przemyślałem tego.
– I tak masz się z czego cieszyć. Jeszcze parę lat temu skończyłbyś z blizną na pół twarzy, ale teraz staruszek przeważnie wysyła takich
debili, którzy nawet nie zdają sobie sprawy ze swojej roli. Na stare lata
zrobił się strasznie łagodny. Łagodny i bezsilny.
– Chyba nie tylko on.
Brunet rozkłada szeroko ręce.
– No cóż, może to stanowisko nie jest pracą moich marzeń, ale ja
przynajmniej stanąłem po właściwej stronie: postępu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wygram z tym procesem. On pędzi zbyt szybko, rozwija
się w tak błyskawicznym tempie, że ani się obejrzymy, a świat nabierze
zupełnie innego kształtu. Dzisiaj nie wyobrażasz sobie latających
samochodów – pstryka – a jutro już są powszechnym środkiem transportu. Chociaż ja osobiście nie jestem zwolennikiem wizji latających samochodów. To trochę zbyt absurdalne, nie sądzisz?
– Skąd ta pewność, że postęp to właściwa strona?
Brunet marszczy czoło. Adam może z dumą oznajmić, że należy
do nielicznego grona osób, które zadziwiły władcę ciemności.
– A z tobą co się stało? Opuściły cię własne przekonania? Miałeś
rację: należy zapomnieć o przeszłości i skupić się na teraźniejszości.
Wszystkie możliwe sfery z czasem obumierają. Tam na dole wkrótce będą
panować kompletne pustki, bo staruszek prawie wszystkich wpuszcza
do raju. Wiesz, taki chwyt marketingowy. Mało skuteczny, nawiasem mówiąc.
– Dlaczego to robi?
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– Z obawy przed pojawieniem się nowych opcji. Postępuje słusznie, ale tego nie przezwycięży. Ta wasza technologia niedługo wykroczy
poza świat materialny i zacznie wpływać na to, co dotychczas stanowiło
niezdobytą twierdzę. Stary próbuje wmówić wszystkim dookoła i samemu sobie, że ludzie po prostu zasługują na zbawienie, ale ja tam wiem
swoje. On się boi. No bo komu obecnie potrzebne jest zbawienie? Komu
potrzebny jest Bóg? Wkrótce sami staniecie się bogami. Każdy będzie
swoim prywatnym bóstwem. Dlatego przybrałem ludzką postać. By mieć
jeszcze szansę na zaistnienie. Aby o mnie nie zapomniano.
Adam niewiele z tego rozumie. A jeszcze niedawno zgodziłby się
ze słowami bruneta, słuchał ich z największą rozkoszą. Teraz czuje jedynie pustkę. Pustkę i zawód.
– Czyli to oznacza, że Bóg porzucił niebiosa?
– On twierdzi co innego. Jest przekonany, że pod ludzką postacią łatwiej mu będzie wniknąć w wasz świat i nawrócić was na właściwą
ścieżkę. A moim zdaniem on po prostu tchórzy.
– Tak jak ty – syczy chłopak.
– Ale ja przynajmniej potrafię się do tego przyznać. – Kładzie
Białkowskiemu dłoń na ramieniu i patrzy mu głęboko w oczy swymi płomiennymi ślepiami. – Tylko nie mów, że staruszek cię złamał.
Adam milczy, spuszczając głowę.
– A myślałem, że rozumiesz, co się wokół dzieje. Tak nagle, jak
grom z jasnego nieba, postanowiłeś przejść na drugą stronę barykady? – Teraz trzyma obie dłonie na ramionach Adama, potrząsając nim
gwałtownie. – Czy do ciebie naprawdę, kurwa, nic nie dociera? To wy
jesteście przyszłością. Wy możecie trwale zapisać się na kartach historii
i na zawsze zostać w pamięci wszechświata. Nie chcesz okryć się wieczną
chwałą, otrzymać miana legendy?
– A jeśli się mylisz? – Spogląda mu prosto w oczy spode łba. – Jeśli
pozycja Boga wcale nie upadnie, nie zostanie zachwiana?
– Wierzysz w to? – Brunet ściska palcami policzki chłopaka. –
Gdzie się podział dawny Adam? Ten, który kurczowo trzymał się swoich
przekonań? Swoich słusznych przekonań?
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Białkowski wyrywa się Szatanowi.
– Adam, który kurczowo trzymał się swoich przekonań, tak naprawdę nigdy nie istniał – mówi i wzrusza ramionami. – I jakąkolwiek
podejmie decyzję, nie będzie ona zależna od ciebie.
Mężczyźnie z trudem przychodzi zachowanie spokojnej twarzy
z tańczącym na niej lekkim uśmiechem.
– Dobrze więc. W takim razie weź swój monitor. Będzie ci przypominać o twojej debilnej decyzji. A – dodaje, idąc w kierunku kasy – i jak
najszybciej stąd wypierdalaj. Nie chcę cię już nigdy więcej oglądać.
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Czeka na niego. Jak długo tak podróżuje? Zresztą, to bez znaczenia.
Adam przysiada się do pijaka. Odór od razu uderza w jego nozdrza.
– Już wybrałeś – mówi mężczyzna. – Słusznie?
Białkowski nie odpowiada, tylko wyciąga z kieszeni motylkowy
nóż i wbija go w brzuch bezdomnego. Ten nie stawia oporu. Nie jest zaskoczony.
– Pomocy! – krzyczy siedząca naprzeciwko kobieta. – Pomocy,
morderca!
Adam podtrzymuje głowę pijakowi i ostrożnie kładzie ją na swoich
kolanach.
– To nie miejsce dla ciebie – szepcze. – Nie pod taką postacią
powinieneś być znany.
Mężczyzna przełyka głośno ślinę. Jego oddech jest ciężki, nie
zostało mu wiele życia.
– Bywa czasami i tak, że nawet wszechmocnych dosięga słabość.
– Śmieje się charkliwie.
– To prawda – przytakuje Adam, obejmując obiema dłońmi dłoń
umierającego. Zastyga w tej pozycji do czasu, aż ten przestaje oddychać.
Chłopak rozgląda się. Starszy mężczyzna powtarza w kółko
„o Boże, o Boże”. Dziewczyna, na oko dwudziestoletnia, szepcze pod
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nosem modlitwę. Kierowca opuszcza swoje stanowisko i na widok rzezi
wykonuje znak krzyża.
Nagle na zewnątrz coś błyska. Wszyscy na chwilę odwracają
wzrok od trupa. I właśnie ta chwila ich łączy. Wszelkie różnice zostają
zatarte, a przeszłość jest nic nieznaczącym elementem skomplikowanej
układanki. Po upływie kilku milisekund czar pryska.
Adam uśmiecha się.
– Nikt o tobie nie zapomni – szepcze i całuje Boga w czoło.
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KARPIA DZIEŃ, CZYLI JAFONOWI
WYPAPLANE
Dariusz Skrzydło

0010.mp3
Dlaczego one się tak spóźniają? Cholernie zimno jest. Przez to globalne
ocieplenie podobno. Franek nie może przecież wieki marznąć w drzwiach
z tym… sztucerem, czy jak się tam nazywa ta jego nowa zabawka. Dżesika
znowu robiła makijaż? Na bieganie? Myśli, że kogoś poderwie, głupia
idiotka? A może im się samochód zepsuł? Tak trudno o dobrego mechanika dziś… Wiecie co? Ciekawe, jak to było w dawnych czasach. Babcia mi
mówiła, że kiedyś dziewczyny biegały po Parku Leśnym same. I to nawet
po zmroku! Dacie wiarę?! To były dziwne czasy jednak. Okej, sprawdzę,
czy wszystko mam: gaz pieprzowy jest, mikroparalizator (działa tylko
przez trzydzieści sekund, a potem gość się budzi – pfff, kicha – no nic,
takie prawo), aplikacja alarmowa w fonie nastawiona. No dobra – będę na
tyle bezpieczna, na ile się da. Czyli prawie całkiem. W końcu – raz się żyje,
trzeba zawsze iść na całość! Dodatkowo Monika trenowała jakąś krawatmatę czy coś, to zawsze może pomóc. O, jadą, widzę światła. Bowiego se
puszczę do biegania. „Outside” – odlotowa płyta. Może tak otworzyć się
na sztukę w tym moim szarym życiu? Wszyscy legendarni mieli jakieś
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odpałowe zainteresowania, czyż nie? Gorsza będę? Startujemy, no to
na razie tyle!

0100.mp3
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Wiecie, że ten mój Gumisiek zrobił mi gorącą kąpiel, jak wróciłam? Trudno
o dobrego chłopa dziś, a ja mam taki skarb! I zarabia nieźle, i moje dżemiki lubi, o bimberku to nawet nie mówię, hi, hi. Wady jakieś? Hm, wybitnie
inteligentny nie jest. Ale może to i lepiej? No i na szczęście to tylko jeden
zastrzyk na tydzień – jak ukłucie komara. A jaki był troskliwy, jak nasz
Pulpecik… Nie, nie mogę…
Już, już… Spokojnie. Aha, czemu tak gadam do siebie? Przecież
nie do siebie, tylko do fona. Myślicie, że ja głupia jestem? Napiszę kiedyś
o sobie książkę. Książki są podobno jedną z krótszych dróg do sławy,
dacie wiarę? A może ktoś o mnie napisze jakąś cegłówkę? Albo więcej
was będzie? W takim razie będę gadała – do was, moi kochani pisarze. To
będzie bestseller – stare „Milczenie owiec” czy jakieś „Prosto z piekła”
się schowają. Samiuśką prawdę gadam, i to ja będę gwiazdą! Znaczy – już
jestem, tylko nikt jeszcze nie wie. Do tego to wy mi jesteście potrzebni.
I nagrywam te, no, materiały źródłowe. Żeby wam powiedzieć, jak to
było naprawdę. Już wiem, jak się ta historia powinna zaczynać: „Nazywa
się Wanesa K. To o niej nakręcono widy do «Zakręconej na śniadanie»
i «Intymnie o zbrodni», to o niej czytaliście w «Życiu na żywo» i «Kobiecie,
co ma zawsze pod górkę». Oto cała prawda o tym, co się rzeczywiście
wydarzyło”.
No dobra, jeszcze tam nie byłam, ale na pewno trafię, nie? Jak
wam się podoba? Zarąbiste, co? I tę deskorolkę pokażą, i laleczki, i ten
ciemny… A nie, o tym potem. Początek genialny, tylko na razie nie wiem,
co dalej.
Bo co ciekawego w moim życiu się dzieje? Cały czas ten sam kołowrót. Gumiśka, znaczy Franka, mojego męża, już znacie. W banku pracuje.
No i niezłą kasę trzepie. A opiekuńczy taki. I dla mnie, i dla małego taki
był… No już, weź się w garść! O Franku mowa, nie o Pulpeciku. Mówicie,
że nie ma róży bez kolców? Jaki jest ten jego defekcik? No przecież
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mówiłam – somnofilia się to nazywa. Lubi całować śpiące królowe, jak
w mandze tego Neya. Z tym że na całuskach się nie kończy, hi, hi. Ale
z reguły bywa zestresowany – wiecie, jak to jest w banku, sto osób na
jednym piętrze, szklane szyby w tych boksach, hałas, nerwy, mobbing,
seksizm i te wszystkie inne paskudztwa. No, a jak jest zestresowany,
to i nie robi tego często. Raz w tygodniu to maks. A w tych zastrzykach
to tak się wyrobiłam, że szast-prast, każdego uśpię i nawet się nie zorientuje. Siebie też! Łeb mnie potem tylko strasznie napierdziela. No i…
w tamtych miejscach jestem trochę poobcierana, bo przecież nie mam
mu jak powiedzieć, że boli.
Aha, gdybyście nie wiedzieli, co to defekcik. No, wiem, wiem, wszyscy wiedzą, ale jakby tę książkę o mnie przetłumaczyli do Pernambuko?
Czy do tych, jak im tam – Migmejów? Albo film w Holiłódź nakręcili?
To muszą przecież wiedzieć. A to proste jak drut. Dawno, dawno temu,
z jakieś dwadzieścia lat do tyłu wstecz, była taka partia Pełna Wolność,
nie? No i oni wygrali wybory (czy tam sfałszowali – tak mówi Monika),
i przegłosowali ustawkę czy uchwałkę, że możesz robić wszystko, co
tylko chcesz, jeśli tylko udowodnisz, że taki masz „wewnętrzny przymus”. U nas się to teraz nazywa defekcik. A w swoim domu już całkiem
wszystko. Do tego ma być jak u Angoli – mój dom jest moim barbakanem.
I nie wolno cię skazać za to, co tam sobie w domku dłubiesz. Serio! No,
może prawie wszystko – niby innych nie wolno pozbawiać życia, kończyn
i czegoś tam jeszcze… Ale najpierw muszą udowodnić jakieś złe wole,
czy coś! Przed sądem! A wiadomo – sąd sądem, a sędziowie też ludzie.
I jak uda się znaleźć sędziego z defekcikiem albo najlepiej defektem…
Ale się po tej ustawce zaczęło. Zanim wprowadzili poprawki (przeczytam
wam): „o bezwzględnej konieczności działania w pojedynkę, bez pomocy
osób trzecich” (ale druga to też nie może pomóc – głupie, nie?) i „zakazie
pozbawiania przytomności na dłużej niż trzydzieści sekund”, to ludzi
podobno zaginęło, że hej.
Gazety pisały, że uciekli, bo „nie dorośli do pełnej i nieskrępowanej wolności”. Ale babcia mówiła, że ci z defektami do piwnic zaciągali. Albo do lasu. Z ulicy prosto! Pytałam Gumiśka, jak to było w tych
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starożytnych czasach naprawdę, ale on mówi, że postęp wymaga ofiar.
I teraz już się takie rzeczy nie zdarzają! Aha, no i czemu defekcik? Wiem
niby, że to wredne określenie normalnej ludzkiej różnorodności, bo przecież każdy jest inny i pięknie się różnimy, ale mohery w tej kompanii
plotły coś o zboczeniach, aż w końcu ktoś im odpyskował, że zboczeniem
umysłowym to może być religijny fanatyzm albo rasizm, a nietypowe
preferencje seksualne to tylko mały defekcik psychiki. I już tak zostało.
Skąd ja tyle mądrych słów znam? Z neta przecież. Gumisiek mi zalinkował, bo się kiedyś strasznie żarłam z teściową. Straszna baba – wsteczniczka i hamulcowa postępu społecznego (te hasła to też z tych stron).
Ja na szczęście postępowa jestem!
Teraz mało kto z domu wychodzi, jak nie musi. Bo to podobno
najlepiej spełniać swoje fantazje w domowych pieluchach. Tak w telewizji
mówią. No nie wiem. Ja tam biegać lubię. We trójkę biegamy! A reszta
– prawie jak dawniej. Prawie, bo transport publiczny jest tylko, jak się
więcej niż trzech pasażerów uzbiera (a kierowców zawsze dwóch jest),
w kinach takie pleksiglasowe loże (że to odporne na wszystko), w sklepach tabuny ochroniarzy (parami muszą chodzić, nie pojedynczo – bo to
wiadomo, co w takim siedzi?). U nas z osiedla do sklepu raz w tygodniu
autobus odjeżdża. Chyba że jest mniej niż trzy osoby, to wtedy nie jedzie. Czasem z Moniką albo Dżesiką się wybiorę, jak Gumisiek nie może
mnie podwieźć. Ale wiecie… Ci goście z fajfusami na wierzchu. Między
regałami. Jeszcze na chemii to zdzierżę, ale na mięsnym… Najpierw
ci takimi bimbołami do kolan w oczy świeci, a potem kup tu pierś indyka. Albo rumsztyk. No obrzydliwość przecież! Co oni tak te markety se
upodobali? I jeszcze ci froterzy przy kasie. Żeby to chociaż delikatnie się
ocierali, ale szorują cię jak szczotki w myjni automatycznej. Dopchać się
nie można! Dlatego te autobusy tak rzadko jeżdżą, bo mało kto lubi takie
szopki w sklepie. No i czasem nie wszyscy wracali. Pecha mieli i tyle!
No i przez cały ten rejwach kupuję głównie przez neta. Zamówienie
– i dron na trawniku ląduje po półgodzinie. Jaka wygoda, nie? I z domu
nie trzeba wychodzić, kumpelek do auta zabierać czy Franka ze sztucerem. Wygodniej i tyle! A sztucer skąd? Jakoś tak samo wyszło, jak ludzie
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zaczęli się gubić. Nagle się okazało, że każdy może kupić jedną sztukę
broni chudej dla siebie, a grubej na rodzinę. A może to nie gruba i chuda,
ale mała i duża? W każdym razie – podobnie.
Jakbyście pytali, gdzie pracuję, to pracuję w domu. Z domu, znaczy. Na infolinii robię. Instrukcje i numery dostaję netem, netem przesyłam wszystko, co gadam, do firmy, a oni odsłuchują i oceniają. I płacą.
Że nudne? No trochę. Ale wygadać się mogę. Na pielęgniarkę mnie nie
przyjęli, do szkoły też nie, to w domu muszę. Że niby jakichś testów nie
przeszłam. Wyobrażacie sobie? Ja!
Teraz spokojnie w domu siedzę, telewizję śniadaniową oglądam
(czasem na Całej Prawdzie, czasem na Prawda tylko u nas, a czasem na
Bez fałszu – takie kanały, no), starożytną muzę w necie przeglądam,
drażnię z sypialni tego strażnika wojera, co to non stop gały wytrzeszcza
z wieżyczki przy placu. Ogólnie – nuda! Gumisiek mówi, że mam karpie
łapać. Ale gdzie, u nas w salonie? Bo dla mnie podobno każdy dzień to
karpia dzień i mam się tymi rybami cieszyć. Ten mój chłop, jak czasem
coś powie, to nikt nie rozumie…
A wiecie, że najtrudniej robotę z dziećmi dostać? Bo niby pedofilów się mnóstwo objawiło. I każdy, co z maluchami robi, musi przejść
przetrudne testy. Na przykład ten kierowca busa, co Pulpecika woził.
Nekrofil niby. Nagrania wideo komisji nosił, ale gdzie tam, nie wystarczyło. Trupa z prosektorium przywieźli i przed komisją musiał to robić.
Dopiero wtedy robotę dostał. Podobno ten pokój, w którym ta komisja
urzędowała, do dzisiaj rzygami śmierdzi. I czemu to nekrofil dobry? Bo
jajogłowi udowodnili, że „wielowektorowa dysocjacja popędu seksualnego” (zapamiętałam!) zdarza się tak rzadko, że w ogóle. Czyli jak już
nekrofil, to wiadomo, że nie pedofil. I dzieci wozić może. Proste, nie?
Pracę najlepiej dostać, jak wszyscy wiedzą, jaki masz defekcik.
Przedszkolanki, na ten przykład, to prawie całkiem żółte i fioletowe chodzą. Widać od razu, że lubią, jak im mężulo przyleje. Takie to przecież
krzywdy dziecku nie zrobią, nie? Gorzej, jak masz coś jak mój Gumisiek.
Przecież tego się nie da wyczaić patrzeniem. Najlepiej to od razu
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powiedzieć, ale kto dziś ludziom wierzy? I sąsiedzi się na nas tak głupio
gapią. I gadamy z nimi rzadko.
A Pulpecik to kto? Poczekajcie, puszczę sobie ten Venom o hrabiance, bo inaczej o nim gadać nie umiem. Mój ulubiony Porfiry. Sześć lat
miał, jak go ta anemia zabrała. Że to niby jakiś niewytłumaczalny przypadek. Akurat! Chomiki im leczyć, a nie ludzi! A jak do przedszkola jeździł,
jak stanął przed busem i tą swoją tłuściutką, różową rączką machał…
A już jak w zimie rumianych policzków dostał… Zjadłabym go normalnie!
No nie mogę! I dziwna sprawa, jak tego Franka kochał przeokropaśnie.
Ledwo ten do domu przyszedł, od razu się małemu poprawiało. Kolorów
dostawał, głowa przestawała go boleć i śmiał się do rozpuku! Lalkami
się nawet bawili! A te konowały o więzi rodzicielskiej gadały, zamiast go
ratować. Że imię dziwne? Chciałam dać tak ładne jak moje, w stylu Alan
albo Ariel, ale Gumisiek się uparł. W aucie słucha jakichś głupot i imię
wziął z audiobuka – „Zbrodnia Ikara”. Ale jak szanownego słuchalnika
zapytałam, czy ten Ikar to zabił Porfirego, to się baran obraził. Serio, serio! Pewnie nawet nie łapie, o czym słucha. Zgrywa kulturalnego, a słoma
z uszu wystaje!
No i mała jeszcze była, ale odeszła dwa miesiące po porodzie. Jej
to nawet nie liczę do rodziny. Też ta anemia. Podobno geny takie.
No i tak sobie teraz żyjemy, tylko we dwójkę z Frankiem. A wiecie,
że on się dowiedział, że ten Bowie to w jakichś starożytnych filmach
grał? I zestrimował mi „Zagadkę nieśmiertelności”. Fajne! Ale oczywiście
Gumiśkowi, zbokowi jednemu, podobało się tylko, jak się kobitki miziały.
No wiecie! Chłop to zawsze chłopem będzie, żeby go… Albo „Dextera”
mi puszcza. Tego to nie lubię specjalnie, bo to świr był! O wariatach to
ja oglądać nie lubię.
À propos wariatów – trochę się zaczynam bać. Chodzą za mną
jacyś czarni. Wiem, jak to jest, bo po naszym osiedlu też za mną jeden
taki łaził. Ale się okazało, że on niegroźny jest, bo tylko w łeb wali i włosy
obcina. Zbiera te kudły jak jakiś Winietu. Ale kiedy się z nim dogadać, to
tylko leciutko uderzy. Z tym że wtedy goli do gołej skóry. Wiem, bo jak
biegałam tylko z Dżesiką, to zrobiłyśmy z nim taki dil, żeby za mocno
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nie puknął. Ale ja nie o tym… Chodzą za mną, to już pewne. I jeszcze na
mojej infolinii coś stuka. Co to jest, jakiś spisek kosmitów czy innego FBI?
Czego te łachudry mogą ode mnie chcieć?
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Aha, do książki coś. Bo zeszłego roku Monice syn zaginął. Dziesięć lat
miał. Na rowerze czy desce jeździł do późna i jakoś zniknął. No! I nawet
mnie przesłuchiwali, wyobrażacie sobie? Że to było kolejne zaginięcie
w naszej okolicy i jakoś podejrzane jest. Ale to będzie dobrze w książce
wyglądało, nie? „Przesłuchiwana przez sierżanta”, albo lepiej – „kapitana policji Wanesa K. odpowiadała ze stoickim spokojem”. Pytacie, jak
tu dziecko na świeże powietrze samemu wysłać? Jaki on tam sam był.
Mamy taki duży teren, z boiskami, placem zabaw i kawałkiem parku,
w którym dzieci się bawią. Ogrodzony cały i strażnicy na wieżyczkach
pilnują. Mówiłam o nich, nie? Spoko, full bezpieczeństwo!
Ci strażnicy to też element, dacie wiarę? Specjalnie takich szukają,
co gapić się lubią. Podobno przyjemne z pożytecznym łączą. Przyjemne
dla tych gburów, pożyteczne dla mieszkańców. Pracują z przyjemnością,
to i mniej płacić trzeba. Dzięki za taką ochronę. Może i bezpiecznie, ale…
pytał mnie ostatnio taki jeden, czemu jak kłoda leżę, kiedy Gumisiek…
No, wiecie. A co go to, jełopa z wyłupiastymi gałami, obchodzi? Czy ja
pytam, czemu on cały czas łapy w kieszeniach trzyma? Na złość mu
czasem cycka przez okno pokażę, niech se zbok urwie. Wojerzy w kaczą
kopani, dziewica ich mać! Ale czasem jednak alarm podnoszą, to chyba
nie tylko na mnie się gapią. A Monice się dziwię. O co ten cały raban?
Młoda jest, następnego dzieciaka niech sobie zmajstruje i po krzyku!
Ja dopiero mam problem. Coś tam lekarze sknocili i już po Pulpeciku
następnych mieć nie mogę. No i muszę sobie radzić inaczej. Właśnie, do
piwniczki muszę zejść. Bo tylko tam się czuję całkowicie wolna. I ja – tylko
ja – dyktuję tam wszystkie reguły! Zapuszczę sobie „Machine Head”. Coś
tam o piekle – piosenka jak o mnie, hi, hi…
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Już jestem. A do piwniczki po co? Całą aparaturę tam mam. Frankowi
dżemiki jesienią robię, a całorocznie to bimberek mu pędzę. Sterowanie
systemem też tam jest. Jakim? Gumisiek się boi, że ktoś mi może krzywdę zrobić. No śmiech na sali! Zainstalował takie ustrojstwa, które z każdego niechcianego gościa zrobią średniowieczną zimę czy coś. Sama nie
wiem, co on tam zamontował. Wiem tylko, gdzie guziczki są. Mam tam
mało używanego kłada i ściek na dodatek. Co za ściek? Nieudane eksperymenty do rzeczki spuszczam. A do rzeczki, do rzeczki, bo ten dom to
jakiegoś Pruszkowskiego kiedyś był, a on się bał, że go z mąką przyłapią.
Piekarz jaki czy co? W każdym razie, jakby go ktoś nakrył, to on tę mąkę
do ścieku, a ze ścieku do rzeczki. I śladu wypieków by nie było. Tak nam
przynajmniej agent od nieruchomości nawijał, ale chyba coś ściemniał.
I schronik mały atomowy też jest. Dbam, żeby dość w nim było
wody i żarcia, i to świeżego. Używam go czasem, ale tak, żeby Franio się
nie dowiedział. Po co się ma denerwować? A bimberek? Ja nie piję, ale
chłop niech się sklepowym nie truje, a ja podpatrzyłam, jak mój ojczym,
oby się w grobie obudził, pędził. Poza tym – uwielbiam przebywać. Mam
swoje słoiczki, probóweczki, kaniule, instrumenciki, czwartą płytę „In
This Moment” puszczam – i robi mi się tak błogo! Czemu takiej dziwnej,
wiekowej muzy słucham? To przez Drakula, mojego pierwszego chłopaka.
Najpierw się naoglądał chłamu o jakiejś Beli i Edwardzie, potem na czarno zaczął się ubierać, opalać się przestał i wsiąkł w takie towarzystwo.
Jacyś goci niby. I metale. No to i zaraził mnie taką muzą. Jak ta o tej Beli
jakiejś tam Bauhausu, co na początku w „Zagadce…” leci. Szczęście, że
Drakula kantem puściłam, choć tyle mieliśmy wspólnych zainteresowań.
Dwadzieścia pięć lat dostał, uważacie? Srogo przeskrobał! A mało brakowało… No nic!
Na te osiedlowe zaginięcia to z początku nikt nie zwracał uwagi,
mało to ludzi do Anglii wyjeżdża na zasiłek? Ale jak w L. złapali tego, co
w ogródku zakopał tuzin swoich byłych lubych, to i u nas ludziska przeostrożne się zrobiły. Dzieciaka to teraz na podwórku nie uświadczysz.
Gęby nie ma do kogo otworzyć. A ten od nadmiaru kochanek to akurat
pecha miał. I dożywocie dostał. Okazało się, że taka jedna, co pod śliwką
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leżała, do sędziego prowadzącego sprawę chodziła. I robiła mu… No
wiecie. Bo ten sędzia to koprofil był. Z tych, co to się w gównie lubią
babrać. Taka karma!
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Z tymi lubymi to trzeba bardzo uważać jednak. Bo siostry Moniki chłop
udawał, że ma podofilię. Wiecie, jak Tarantino – tylko by się na nogi gapił
i po nich smyrał. Lajcik! Jak ją macał po tych girach i macał, to kobita wniebowzięta była. A tu się budzi pewnego dnia, ta siostra znaczy,
bez dwóch nóg i jednej ręki. Bo to worarefil był, ten chłop. Taki, co jak
nie zeżre lubej, to nie skończy. Dacie wiarę? I jeszcze mu sędzia tylko
dziesięć tysięcy za każdą kończynę kazał zapłacić, że to niby nikła społeczna szkodliwość czynu, bo jedną rękę zostawił. A potem się okazało,
że łachudra w todze obie łydki od kochasia tej siostry dostał. Też ludzkie
mięso lubił. Jak pech, to pech!
Ale czasem to ludzie po chamsku robią. Jak ten kolega Gumiśka,
Jurek, co to z Bekonem się prowadza. Przecież to wszystko po to, żeby
PIT-a razem z Bekonem rozliczyć. Bo Jurek wiceprezesem jest i podatek mu pół wypłaty zabierał. A tak – przecież Bekon jego kasy nie wyda.
Kto to jest ten Bekon? No świnia przecież. Znaczy maciora, ale nie taka
zwykła, bo ją Jurek na diecie trzyma. I w biżuterię stroi. Że to niby zwierzęta lubi. Akurat, oszust jeden! Kasę na koncie zbiera, bo na Seszele
chce wyjechać. Ciekawe, czy Bekona weźmie? Dżesika to się śmieje, jak
u nich noc poślubna wyglądała. Tępa idiotka! No jak miała wyglądać –
normalnie, nie? Na prosię chyba, bo przecież nie na jeźdźca?
A najbardziej to się podobno na tej polityce Kościół przejechał.
Ci czarni znaczy. Bo gadają, że jacyś biskupi wykoncypowali, że skoro
wierni się już do wszystkiego przyznają, bo wstydzić się przecież nie
muszą, to i im będzie łatwiej ten „rząd dusz” sprawować. Tylko że jak
jakiś tam noniusz (podobno ważna figura) z tym klerykiem się wsypał
przy podduszaniu (młodziaka ledwo na OIOM-ie odratowali), to się zaczęło. No i teraz mało kto do kościoła chodzi, bo jak księża są tacy sami
jak my, to czego nas mogą nauczyć, czego już nie wiemy, prawda? A już
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gwoździem do urny była ta ichnia kampania z hasłem – „Wszystko mi
powiedz, a wszystko ci wybaczę”. Ale się ludziska wkurzyli, bo co tu wybaczać, nie? Jak tylko czarnym na tace przestali wrzucać, to się posypał
ten „przemożny wpływ Kościoła na społeczeństwo”.
Babcia mówiła, że gorzej jeszcze od czarnych to mieli wtedy ci,
no, geje i przebierańcy. Bo jak nowy porządek nastał, to już nikt ich do
telewizji nie zapraszał ani w necie nie publikował. Poczuli się podobno dyskryminowani, że to tylko o emetofilach i pirolagnikach ciągle się
mówi. Aha, jakbyście nie wiedzieli, co za jedni: emetofila to rzygi kręcą,
a pirolagnik jara się, jak się jara. Ale ogarnijcie sami – co też interesującego może być w pospolitakach? Ciekawsze rzeczy przecież były! Babcia to
się podobno najbardziej śmiała, jak do „Tylko u nas – codziennie świeży
kamingałt” w telewizji przyszedł prezes Sądu Najwyższego w szpilkach
i koronkowej bieliźnie. I stringi miał przyciasne. Tylko nie wiem, co w tym
takiego śmiesznego? Ale wracając… no i te geje to najpierw protestowali,
żeby nowe prawo znieść, że to promowanie dewiantów czy coś, a potem
połowa z nich wyjechała za granicę, bo tam podobno normalny świat jest.
Zboczeńcy, jak siebie kocham! Gdzie im będzie tak dobrze, jak u nas?
Bo w telewizji mówili, że teraz każdy ma defekcik. Jakieś tam „mechanizmy obronne przeludnionej populacji”, „dyferencyjna amplifikacja
popędu seksualnego kosztem innych popędów” i tak dalej w ten deseń.
Według babci to przez plastikowe butelki, bazę na Marsie, globalne ocieplenie, watykanów i masonów. No nie wiem. Może.
I tak se żyję. Spokojnie i luzacko, tak fajnie teraz mamy. Tylko
nudno trochę. Wychodzić nie ma po co, chyba że na bieganie większą
bandą. Wypadków jakoś mniej, bo pieszych i rowerzystów jakby wymiotło
z ulic. Podobno chodzą do hal sportowych, co chyba prawdą zalatuje,
bo mi supermarket na osiedlu na powolny tor wyścigowy przerabiają.
Powolny, bo jakiś mądral wyczytał kiedyś, że najwięcej ludzi to nadmierna prędkość zabija. Tu bym się kłóciła, ale już coraz trudniej o… I defekcik
jakoś coraz głośniej woła, by się o niego zatroszczyć. Zmarszczki mi się
coraz głębsze robią, kurde. Spróbuję, ale to już nie tak łatwo jak kiedyś.
Życzcie mi szczęścia. A jak nie, to szybciej zostanę tą legendą, ha? Takim
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współczesnym tym, jak mu było, Hamurabim Lektorem?! Tylko nie myślcie, że ja to jakieś cynanerki lubię! Tfu!

3030.mp3
Muszą tak walić w te drzwi w ten piękny czerwcowy poranek? Głucha
nie jestem. Idę już, idę. Która to godzina? Szósta sześć. Wiedziałam, że
kiedyś po mnie przyjdziecie, ale czemu tak wcześnie?! A ja dopiero zaczęłam opowiadać. Ale jak to babcia mówiła? Kołaczcie, a dostaniecie
za swoje? Do mojego barbakanu chcecie wejść? Niedoczekanie! System
w piwniczce uruchomiony, czas na muzyczkę. Z przytupem musi być,
niech sąsiedzi wiedzą, koło kogo mieszkali. Co się gra, kiedy wysłannicy
piekieł przychodzą do twojego domu? Znalazłam taką starą składaneczkę, na winylu jeszcze była. W każdym razie, moi wrogowie, czeka was
i brutalność, i siła, i pełzająca śmierć! Zabawę czas zacząć…
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Ze słownika anaeredów:
limuth – przeznaczenie
pripal – przyjaciel
jużń – przedcień
firien – sława
unfirien – infamia
Poczuł mocne uderzenie w grzbiet nosa. Kamień nie mógł być duży, ale
na tej wysokości szczegóły mają znaczenie. Odwrotnie niż dylematy
przywleczone z dołu – to, co doniosłe, stało się błahe.
Hejmen nie uległ odruchowi sprawdzenia, czy kości są całe.
Wprawdzie akurat stopami opierał się o skalny występ i miał sporą swobodę ruchów, ale niewiele by poczuł przez rękawicę. Bardziej od bólu
niepokoiło go coś innego. Właśnie dostał prztyczek w nos od Góry, a to
mówiło więcej niż najbardziej precyzyjna prognoza pogody.
Diabli Róg go odrzucał!
Kiedy zdał sobie z tego sprawę, miejsce euforii mobilizującej ciało
i ducha zajęło głębokie, ważące tonę rozczarowanie. Na dodatek z przerażeniem stwierdził, że coś złego dzieje się z jego wzrokiem. Mógł to
być pośrednio skutek świeżej rany, ale również pierwsze objawy ślepoty
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śnieżnej. Na myśl o możliwości kolejnej, siódmej już porażki w drodze
do upragnionego celu prawie zapłakał. Jak nigdy wcześniej, jak nie on
– twardziel znany z determinacji, a jednocześnie luzak witający się z kolegami obciachowym „hey, men!”.
Jeszcze pięć minut wcześniej czuł w nozdrzach zapach szczęścia.
Wokół niego wiatr kręcił wiry ze śniegiem, ale on już widział siebie opartego plecami o dziwaczną formację skalną wieńczącą północny szczyt –
pochylony i skręcony stożek, ów sławny Róg. Kochał tę górę, wciąż o niej
fantazjował. Setki razy odwiedził jej wierzchołek, choć tylko we śnie.
Przeklinając, chwycił mocniej linę i z metalicznym chrzęstem zarył prawym rakiem w lód niemal metr poniżej. I właśnie wtedy, w chmurce
śnieżnej kurzawki, ujrzał ludzką postać. Z zaskoczenia zakręciło mu się
w głowie i mało nie odpadł od ściany. Zawisł na uprzęży, próbując ustać
na drżących nogach.
– Cześć, bohaterze! – powitała go młoda kobieta.
Skąd ona się tu nagle wzięła? – pomyślał zdumiony.
– Kim jesteś? – wymamrotał spod szalika.
Znalazł w miarę stabilne oparcie dla stóp, za to czuł, że traci balans psychiczny. Niespodziewana towarzyszka wyprawy chwyciła się
poręczówki tuż obok niego i uroczo uśmiechnęła.
Rany, książkowe halucynacje! – panikował. Tego jeszcze brakowało!
– Jestem Legenda. – Uśmiech nie schodził jej z prawie niezakrytej
twarzy. – To znaczy Legenda to moja ksywka. To co, ksywka za ksywkę?
Hejmenie, mów mi Leg!
Prawdziwa? Dotknąć jej? Szarpnąć za liny?
– A skąd znasz moją? – wysapał skołowany i jęknął, bo właśnie
zrzucił w przepaść okulary lodowcowe, które chciał nieco zsunąć z bolącego nosa. Jednocześnie zauważył, że Legenda nie miała żadnych.
– No, skoro mamy razem zdobywać szczyt, to chyba powinniśmy
co nieco o sobie wiedzieć, nie?
– Razem…?
Nie miał siły na walkę z widziadłem. Nigdy wcześniej w czasie
wspinaczki nie stracił kontroli nad umysłem. Czyżby podjął decyzję
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o odwrocie moment za późno? Wierzyć miejscowym, że tę górę zamieszkują nadzwyczajne istoty to jedno, a rozmawiać z nimi to drugie. Diabli
Róg, jak każdy ośmiotysięcznik, z pewnością miał własne życie i wolę,
którą zamanifestował, rzucając w niego kamieniem. Jednak nagłe objawienie w postaci pięknej himalaistki to już za dużo. A jeśli faktycznie
tracił kontakt z rzeczywistością, na tej wysokości oznaczać to mogło
tylko najgorsze.
Śmierć.
– Wiem o tobie wystarczająco dużo, by mieć pewność, że nie zrezygnujesz. To twoje siódme podejście i tym razem musi się udać, prawda?
Miała zielone oczy, a spod kaptura i pomarańczowej, wełnianej
czapy wystawał jasny kosmyk niezwykle lśniących włosów. Hejmen zauważył w jej rysach uderzające podobieństwo do swojej szkolnej miłości.
Właściwie to zjawa wyglądała na normalną kobietę z krwi i kości, mimo że
weszła tu bez butli tlenowej. W ogóle nie sądził, żeby jakikolwiek cięższy
sprzęt asekuracyjny zmieścił się do tego jej plecaczka.
Jak ona tu dotarła?!
Stanowiska na wschodnim zboczu, na tak zwanym Grzbiecie
Warana, zapewne już dawno były pozrywane albo pozasypywane. A nawet jeśli nie, to nigdy nie doszłoby do spotkania w tym punkcie. Chyba
że…
Nagle sobie przypomniał. Istniało jedno miejsce, gdzie wybrana przez niego droga wspinaczkowa, Korona Królów, przecinała drogę
Warana.
I tu właśnie się znajdowali.
Od tego wysiłku myślenia przy niedostatku tlenu aż go zemdliło.
– Wspinasz się na lekko? Na Diabli Róg? Oszalałaś? – wystękał.
– Zimą cztery lata temu prawie zdobyłam ten szczyt w towarzystwie miejscowego przystojniaka. – Jej głos częściowo tłumił szalik, którym właśnie zakryła sobie usta. – Wiem, co jest niezbędne. – Uśmiechnęła
się z wyższością. – I ty też dasz radę, Hejmen. Masz wszystko, czego
potrzeba wspinaczowi, a przed owym wszystkim to Coś…
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No, wykapana Dominika! Zielone oczy w kształcie migdałów.
Gesty, miny. Dominika! Może gdybyśmy nie wybrali różnych studiów,
w oddalonych od siebie miastach…
– Jesteś urodzonym bohaterem! Czytam to w twoich oczach. –
Leg nie odpuszczała.
Chciał jej wierzyć, chociaż nigdy nie zależało mu na pochwałach.
Musiał jednak przyznać, że miło się tego słuchało. Pomyślał o swojej
żonie, która usilnie próbowała go zniechęcić do wyprawy. Pokazała mu
artykuł jakiegoś nieznającego tematu gryzipiórka, nazywającego Diabli
Róg górą samobójców, i powiedziała, żeby Hejmen nie udawał bohatera.
Niczego nie udawał. Po prostu wspinaczka czyniła go lepszym
człowiekiem. Czuł to.
Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl: nieważne, czy Leg była
żywa czy martwa, istniała czy nie.
Ważne, że przybyła w samą porę, aby tym razem dopiął swego.
614

* * *
Tymczasem na grzbiecie Góry stała gromadka anaeredów i patrzyła
w dół zbocza. Mieszkańcy najwyższych partii Diablego Rogu zamierzali
kolejny raz rozpocząć życiową wyprawę – zejście do Podnóża. Te małe,
rozumne istoty przypominały pękate myszy zaroślowe, miały jednak
owłosione miniatury ludzkich nóg i rąk. Zakończone haczykiem skrzydła
służyły im raczej do łapania równowagi na skałach niż do latania. Zimą
anaeredy mieszkały w lodowych jamkach, a latem w krzakach karłowatej
lucyndy, nazywanej przez górskie stworzenia „cudem na szczycie”.
– Zobaczcie, już zabija następnego! – krzyknął najstarszy z przyjaciół, Wolkin, pokazując palcem w dół.
– O nie, Legenda! – jęknął Taratak i chwycił się za głowę.
– Ilu ludzi już zamordowała, kłamliwa bandytka? – mruknął Kokke,
najwyższy i najchudszy. – Na samej zachodniej stronie leży pięć trupów
w kolorowych ubraniach. Wspinacze nazwali je drogowskazami.
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– Kolejnego śmiałka ogłupia śpiewką o bohaterstwie i wyjątkowości – stwierdził Wolkin.
– I pewnie o… o przeznaczeniu! – dodała piskliwie Aranda, najmłodsza z grupy. – A właściwie, co to takiego przeznaczenie? – Spojrzała
na starszego anaereda.
– Limuth, mała, kieruje tobą bez twojej ingerencji, ale za twoją
podświadomą zgodą. Podobno ludzie, kiedy nie chcą wziąć pełnej odpowiedzialności za swoje czyny, sami siebie oszukują, że to limuth zadecydowało za nich. W ten sposób łatwiej im wytrzymać z własną niedoskonałością.
– Ale po co być doskonałym? – dziwiła się Aranda. Jak zawsze,
kiedy się rozemocjonowała, drgały jej podobne do mysich uszy.
– Zapytaj naszych przyszłych pripali, ludzi – mruknął Kokke, wzruszając ramionami.
Zolizo, na co dzień skłonny do żartów nie na miejscu, tym razem
darował sobie drwiny o „górskich drapakach”. W milczeniu patrzył tam,
gdzie wszyscy, pocierając skrzydłem o skrzydło. Na skalnej ścianie odbywała się bowiem niezwykła walka. Walka, w której ofiara prawdopodobnie
nie była nawet świadoma, że ma do czynienia z oprawcą.
– No, to na nas chyba już czas? – Wolkin przerwał chwilę ogólnego zamyślenia. – Podobno na dole są teraz optymalne warunki: zimno,
słonecznie i sucho.
Właściwie wszystko było już przygotowane do podróży: wywiad
pogodowo-poglądowy zrobiony przez zaprzyjaźnionego orła Mirutiego,
gęste wąsy uczesane, brzuchy napełnione na zapas, szlaki migracji jadalnych jaszczurek po drodze w dół – zbadane.
– To co, ostatni raz nasza formułka? – zaproponował Taratak.
Wolkin wziął głęboki oddech i zakrzyknął:
– Co nam grozi po drodze?!
– Że porwą nas orły szabloskrzydłe! – odpowiedziała chórem
reszta.
– Co nam grozi na dole?!
– Że nas ludzie nie polubią!
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– Jaka zguba nas wtedy czeka?!
– Sprzedadzą nas do klatek!
– A co jeszcze gorszego?!
– Zabiją!
– Jeśli?!
– Jeśli będą się nas bać!
– Kim więc musimy dla nich być?!
– Przyjaciółmi!
Ich tradycyjna, zagrzewająca do dalekiej drogi formułka tym razem jednak zabrzmiała sztucznie, bez przekonania. Kokke stwierdził,
że chyba nie tylko on miał wątpliwości co do wyprawy. Nigdy do końca
nie rozumiał tego usilnego dążenia anaeredów do opuszczenia domu.
Po co kusić los? Czy naprawdę nie wystarczało im własne grono? Tutaj,
wśród istot zamieszkujących Górę, ludzie nie cieszyli się najlepszą sławą.
Uchodzili za fascynujących, owszem, ale też nietolerancyjnych wobec
obcych i okrutnych dla siebie nawzajem.
Kokke coś na ten temat wiedział.
Ale był lojalnym przyjacielem i nie chciał psuć radości innym.
Uważał, że nie może burzyć tego budowanego przez wieki zamku z piasku. Anaeredy marzyły o poznaniu świata ludzi od tak dawna, jak gdyby
same gwiazdy wpisały to w ich naturę.
Milczał więc.
Pomimo sceptycznej postawy to właśnie Kokke w tajemnicy przed
resztą schodził do zamarzających wspinaczy. Zakradał się tak, żeby
nie mogli go zobaczyć, i szeptem snuł im do ucha szczęśliwe historie
o dotarciu na sam szczyt, o tym, jakie cuda tam na nich czekają, i że
są bardzo kochani przez tych, do których później wrócą. Tymi opowieściami łagodnie wprowadzał cierpiących w wieczny sen. Czuwał nad ich
powiekami, zbyt słabymi, by się jeszcze unieść, nad sinymi ustami, nad
płucami, w które powoli wgryzał się mróz, wypędzając życie. Pomagał im
w ostatnich chwilach, kiedy nikogo innego przy nich nie było, a odmrożone ciało stopniowo obejmowała iluzja ciepła.
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Niestety, miało to swoją cenę. Kokke widywał straszne rzeczy.
Raz był świadkiem, jak dwóch pripali wspinacza, który wpadł w lodową
szczelinę, przechodziło tuż obok i zamiast mu pomóc, udawało, że nieszczęśnika nie widzą. To na zawsze zasiało w Kokkem wątpliwość, czy
warto zabiegać o przyjaźń człowieka. A jednak anaered zabierał zdjęcia
z dokumentów zmarłych i używając ich jako symboli, wyprawiał nieszczęśnikom ciche pogrzeby na szczycie. Tam, gdzie nigdy nie dotarli żywi.
A jednocześnie – tam, gdzie byli od zawsze.
Pomyślał, że kiedyś opowie o tym Arandzie, bystrej, ciekawej
wszystkiego, dobrej duszyczce. Miał na to dużo czasu, ponieważ anaeredy starzały się bardzo powoli, przechodząc różne stadia swojego życia
według własnego życzenia. Może wiązało się to z ogromną nadwyżką
energii, którą potrafiły też przekazywać telepatycznie. Umierały w pełni
pogodzone ze śmiercią, najzwyczajniej znudzone „podpieraniem nieba
nad Górą”, jak to mawiały między sobą. Powiadano nawet, że niektóre żyją do tej pory, tylko zeszły w niższe, zalesione rejony. Zło omijało mieszkańców Diablego Rogu, wbrew jego nazwie. Cóż, ludzie – jak
twierdził znawca pripali, orzeł Miruti – tyle miejsc na świecie nazwali
od diabłów i aniołów, że w końcu wszystko się pomieszało. Na przykład
Skok Anioła, najwyższy wodospad na Ziemi, spływał wprost z masywu
zwanego Górą Szatana.
Kokke, patrząc wraz z resztą przyjaciół na Hejmena i Legendę,
odpłynął myślami hen daleko, do świata ludzi. Tymczasem, jeśli grupa
w ogóle miała zacząć wędrówkę do Podnóża, to natychmiast.
Jednak nikt nie ruszał się z miejsca.
Nie była to nowa sytuacja.
– No nie! – jęknął Zolizo, widząc miny zebranych. – Błagam, nie
znowu! Nie możemy zajmować się ofiarami Legendy za każdym razem,
kiedy mamy rozpocząć wyprawę.
– Ale… zostawiamy go na pastwę Legendy? Tak się nie robi! My
tak nie robimy – protestowała płaczliwie Aranda.
– Właśnie, czy powinniśmy schodzić za wszelką cenę? – poparł
ją Taratak. – Skoro, jak mówił Miruti, mamy szansę wejść bezpiecznie
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pomiędzy ludzi tylko jako ich pripale, to musimy w pełni zasługiwać na
to miano, nieprawdaż?
– Chyba macie rację. Jakże możemy chcieć, żeby nas zaakceptowali u siebie, skoro nasza ojczyzna coraz bardziej przypomina ichni
cmentarz, a my właśnie zamierzamy zignorować kolejną ofiarę? – Wiliam
w strapieniu pocierał skrzydłem o skrzydło. Zaraz jednak odzyskał rezon.
– Tak, zostańmy. Spróbujmy pomóc. Przekażmy nieszczęśnikowi trochę
energii. Może porozmawiamy też z jego jużniem?
– Nieszczęśnik ma na imię Hejmen, moje bezogonki – wtrącił siedzący nieopodal Miruti, orzeł szabloskrzydły i zarazem najsławniejszy
znawca ludzi na Diablim Rogu.
– Chrrr, nie nazywaj nas bezogonkami, cesarzyno! – prychnęła
Aranda, puszczając oczko do Kokkego.
– W tej sytuacji ja, wszechwiedzący cesarz orłów szabloskrzydłych, odradzam podróż – obwieścił swoje stanowisko Miruti. – Ratujcie
Hejmena, to cenny okaz człowieka. Unikat.
– Cóż, chyba taki już limuth tej niedoszłej od stuleci wyprawy –
skwitował Taratak.
Kokke uśmiechnął się pod wąsami. Nigdy by nie zdradził, jak bardzo mu ulżyło.

* * *
Razem z Legendą przepięli się na następne liny i podciągnęli kilkadziesiąt metrów w górę, tam, gdzie stromy lód tymczasowo przechodził
w skały. Znaleźli poprzeczne wyżłobienie, idealne dla dwojga. Śnieg
przestał padać, ale za to wiatr się wzmógł. Hejmen wmawiał sobie, że
w każdej chwili może jeszcze podjąć decyzję o odwrocie. Mocno osłabł
od uderzenia i prawdopodobnie miał już odmrożone palce jednej stopy.
Zaczynał też dotkliwie odczuwać brak okularów, choć tak bardzo kochał
oglądać Górę bez szkieł, by nie uronić ani jednej bruzdki, ani jednego odcienia. Mieć z nią bliski kontakt mimo grubego ubrania i całego osprzętu.
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Legendzie warunki nie przeszkodziły w wiarygodnym tłumaczeniu, jak znalazła się obok Hejmena i dlaczego mógł jej wcześniej nie zauważyć. Dodatkowo uznał, że jeśli była iluzją, to nieźle dbała o pozory,
bo mówiła z coraz większym trudem, coraz ciszej i z przerwami.
A zjawy raczej nie tracą tchu.
Serce mężczyzny powoli znów wypełniała nadzieja na to, że jednak da radę. Fatalne samopoczucie? Choroba wysokościowa to nic nowego na ośmiotysięczniku. Pogoda? Zimą nigdy dość dobra. Rana? Ból
trochę jakby przycichł. Zadarł głowę i popatrzył na połączoną kolorowymi węzłami pajęczą sieć lin, rozpostartą na kolejnych metrach skały.
Skoro jego samozwańcza partnerka parła naprzód bez wahania, to on
tym bardziej podoła zadaniu. Ta kobieta najwyraźniej w niego wierzyła.
Bardziej niż on sam.
Leg jakby usłyszała jego myśli.
– Daruj już sobie te przepytywanki. Lepiej zdobyć wierzchołek
we dwójkę niż wcale, prawda? – Rzuciła mu wyzywające spojrzenie
spod kaptura. – My dwoje razem to prawdziwy dream team, Hejmenie.
Opowiem ci pewną historię. Trudno tu mówić, ale ja mam zapas sił, bo
aklimatyzowałam się dłużej niż ty.
Tego nie sprawdzę.
– Słuchaj, wiem, że się wahasz… – zaczęła, zaglądając mu głęboko
w oczy. – To ostatnie wygodne miejsce przed szczytem. Póki tu jesteśmy,
nic nie mów, tylko po prostu mnie wysłuchaj.
Hejmen pomyślał, że kilka minut więcej na podjęcie ostatecznej
decyzji nie zaszkodzi.
– Był sobie pewien mężczyzna… – zaczęła Leg. Mówiła cicho,
z przerwami, jakby rozplanowując zużycie tlenu. – Genialny wspinacz
amator. Pasjonat. Przystojny, ryżawy blondyn z orlim nosem, o oczach
koloru jeziora polodowcowego. Zarost, niesforne włosy, którymi lubi się
bawić górski wiatr, a które stanowczo powinien przystrzyc.
Zignorował przytyk. Słuchał, słuchał…
Nagle zobaczył twarz Leg tuż przy swojej.
Do czego ona zmierza?

Marzena Zawierska

Znowu ogarnęły go wątpliwości, strach, że zwariował. A każda
nowa emocja potęgowała zmęczenie.
– Ten mężczyzna od wczesnej młodości miał marzenie – ciągnęła
Leg – które z czasem zamieniło się w potrzebę. A potrzeba w konieczność. Chciał, ba, musiał zimą wejść na szczyt góry, która miała opinię
niezdobytej o tej porze roku. Próbował już sześć razy… Słuchasz mnie?
– Tak. Zaraz…
Hejmen nie wiedział, czy chodziło o niepokojący fakt, że wiedziała
o nim tak dużo, czy o alarmujący niedostatek tlenu, ale znowu zaczęło
mu się kręcić w głowie. W jelitach też. Do tego wiatr co jakiś czas smagał
go gwałtownie jego własnymi włosami, które wypadły spod czapki.
Co za idiotyczny powód przymykania oczu podczas wspinaczki!
Puścił linę prawą ręką i sięgnął do niesfornych kosmyków.
Próbował je wsunąć z powrotem, ale jedyne, co osiągnął, to pewność, że
naprawdę przestaje mieć czucie w rękach. Powoli przegrywał z mrozem.
Tymczasem Legenda kontynuowała swoją „misję”. Miał nawet wrażenie,
że podwoiła wysiłki.
– I ten dzielny mężczyzna próbował sześć razy, za każdym razem docierał wyżej, ale zawsze okoliczności zmuszały go do rezygnacji.
Później, w domu, otoczony rodziną, uśmiechał się, mówił ciepłe słowa,
był cały dla nich, dobry ojciec i mąż próbujący wynagrodzić najbliższym
tygodnie niewidzenia… ale wciąż obsesyjnie wracał myślami do wypraw.
Zadawał sobie pytania: a może gdybym, a jeśli, a co by było, gdyby…?
I najgorsze natręctwo ze wszystkich: czy nie zrezygnowałem zbyt wcześnie? Ale nie załamywał się, bo wiedział, że i tak pewnego dnia tego dokona. Że ten szczyt mu się po prostu… należy… – Leg traciła oddech.
Albo udawała, że traci. – On… predestynowany… – zasapała się i nagle
niebezpiecznie odchyliła od ściany.
Rzucił się ku niej, ale gwałtowne szarpnięcie sprawiło, że aż go
zamroczyło.
– Wiesz, co było dalej? – Jej głos dochodził jakby z oddali. – Wiesz?
Nie odpowiedział.
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– A jeśli się mylimy i to jednak nie Legenda? – drążył Taratak. – Wygląda
jakoś tak… zbyt ludzko. No i nigdy przedtem nie była blondynką.
– Widocznie dowiedziała się, że on takie lubi. Ona zawsze wie,
co robi. Już w sumie dziewięciu wciągnęła w objęcia wiecznego lodu.
I tak dziwne, że przeżywa długie okresy, kiedy nie może nikogo pozbawić
życia.
Anaeredy założyły, że jużń Hejmena czeka na niego na samym
„Rogu”, na północnym szczycie. Tym najbardziej znanym. Kiedy tak
szły gęsiego, zdawało im się, że przemierzają most na białym morzu
chmur. Gęste altocumulusy wypełniały przepaść po obydwóch stronach
grzbietu. W skrytości ducha nie tylko Kokke, ale cała piątka odetchnęła
z ulgą, że kolejna wyprawa nie doszła do skutku. Z jednej strony anaeredy chciały zdobyć na dole przyjaciół, ale z drugiej miały przeczucie,
że to mrzonka. Bały się o swoje życie, dotychczas niezagrożone. Znając
tragiczne losy niektórych wspinaczy, ryzykantów i czcicieli adrenaliny,
były świadome rezultatów pomylenia limuth z obsesją.
W ciągu paru kolejnych minut marszu wokół zapanowała dziwna
cisza. Wiatr ustał, chmury na niebie zdawały się nieruchome.
Coś było bardzo nie tak.
I wtedy go zobaczyły. Siedział na wystającej skale jak na ławce,
plecami do nich, a przodem do zachodzącego słońca, nagi i przygarbiony. Strzępki chmur zasłaniały jego korpus, jakby się w nie wstydliwie
przyodział. On, zapowiedź pełnego zjednoczenia ducha z ciałem, marzeń
z rzeczywistością. Forpoczta, przedcień. Człowiek, jak tłumaczył im kiedyś Wolkin, marząc intensywnie o swojej obecności w wybranym miejscu,
wizualizuje w nim siebie i w ten sposób, siłą marzeń, wysyła tam swojego
jużnia. Jednocześnie przestaje być kompletny gdziekolwiek indziej. Od
tego momentu, żeby znów stać się w pełni sobą, musi się z własnym
jużniem spotkać i połączyć.
– To ktoś w rodzaju ducha – opisywał – tylko że takiego, który
wyprzedza człowieka, a nie pozostaje po nim po śmierci.

Marzena Zawierska

Ostatnie kroki anaeredy pokonały, skacząc, a nawet podlatując.
W końcu chodziło też o czas. Gdy dotarły na miejsce, zrozumiały jednak,
że pośpiech był zbędny. Jużń zaczął wolno odwracać głowę, a kiedy już
była pod kątem stu osiemdziesięciu stopni, jak u sowy, gwałtownie się
cofnęły.
– Co za upiorny widok! – krzyknęła Aranda i zakryła pyszczek ręką.
Z twarzy istoty pozostała jedynie naga czaszka. Żuchwa zwisała,
jakby chciała coś powiedzieć i tak zastygła. W oczodołach tkwiły szare,
okrągłe kamyki.
Z całej tej niedokończonej postaci bił bezbrzeżny smutek.
Anaeredy, znieruchomiałe w pół ruchu, milczały w obliczu jużnia.
Nieważne, ile mu powiedzą, on i tak już nie wydobędzie z siebie głosu.
Nie poprowadzi Hejmena. To pewne.
Przedcień znów bardzo powoli przekręcił głowę, a one powiodły
wzrokiem za jego spojrzeniem – do wiszących na skale poniżej, stanowczo zbyt blisko siebie, Hejmena i Legendy. Może jeszcze wspinacz zawróci? Może jeszcze się ocknie z trującego snu?
– On w nią uwierzył. W swoją legendę – stwierdził Zolizo. Spojrzał
na Mirutiego, a ptak skłonił smutno łeb.
– No cóż. Gdyby tak nie było, zapewne dawno już by schodził –
zgodził się Taratak. – To co robimy?
– Niestety nic – odpowiedział Wolkin.
– Nic?! – jęknęła Aranda.
– Nic, dziecko. Nic nie możemy dla niego zrobić. Stracił łączność
z jużniem, a w takim wypadku przesyłanie mu energii nic nie da, bo nie
jest teraz sobą.
– Co to znaczy, że stracił łączność…? – dopytywała Aranda.
– Po ludzku to oznacza, że nie słyszy swojego wewnętrznego głosu, tego, który go prowadzi, podpowiada mu kolejne ruchy. Legenda ten
głos zagłuszyła. Nie mając kontaktu z samym sobą, wspinacz jest już
tylko obsesjonatem, niszczącym życie swoje i swojej rodziny każdym
kolejnym wbiciem raka w lód.
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Anaeredy ostatni raz spojrzały na bezsilnego jużnia i z ociąganiem zawróciły. Już im się nigdzie nie śpieszyło. To był jeden z tych
przypadków, kiedy wyprawa do Podnóża znów odwlekła się w czasie na
próżno.
Wlekły się w stronę domu noga za nogą i opłakiwały kolejnego
człowieka Góry.
Wkrótce dotarły do charakterystycznego, płaskiego kamienia
zwanego Stołem, skąd miały już blisko do swoich jamek w języku lodowca. Diabli Róg pozostał kilkadziesiąt metrów dalej, stercząc na tle
żółtej kuli słońca niczym ostrzeżenie.
Nadeszła pora, aby się pożegnać. Aranda wskoczyła na Stół i zaczęła oglądać swoje małe rączki. Z jednej i z drugiej strony. Jakby chciała
z nich wyczytać dalsze losy anaeredów.
– Ja już nie chcę schodzić t a m. Do Podnóża. Nigdy.
– Jak to? – zdziwił się Taratak.
– Tu jest dla nas bezpiecznie. Tu nie umrzemy.
Kokke spojrzał z wdzięcznością na przyjaciółkę i wyszczerzył niezbyt równe zęby. Szybko jednak znów zmarkotniał.
– Tego akurat nie wiadomo – odpowiedział Wolkin.
– Wiadomo, wiadomo! – spierała się Aranda buńczucznie. – My
nie umieramy!
Wolkin spojrzał na nią poważnie.
– Ale jeśli nie będziemy dążyć do poznania Podnóża, przestaniemy być sobą. Anaeredy chciały zejść z góry od zawsze, od pierwszego
pokolenia. Tak samo jak ludzie, którzy od zarania dziejów pytają o bogów,
o życie po śmierci i przed narodzeniem. W momencie, gdy nie zostałoby
im już żadne fundamentalne pytanie do zadania, żaden ląd do odkrycia,
grunt do zbadania, przestaliby być w pełni ludźmi.
Zmęczone po emocjonującym dniu i zajęte rozmową anaeredy aż
podskoczyły, gdy zabrzmiał huczący, niosący się echem krzyk.
– Schodź! Schodź natychmiast! To nie teraz! Nie tym razem!

Marzena Zawierska

Gdzieś w połowie drogi do Diablego Rogu stał Hejmenowy jużń.
Teraz jednak miał twarz, wyprostowaną postawę i niesamowitą moc
w głosie.
– Zawróć! Umierasz! – zawołał najgłośniej, jak to możliwe, aż zachrypł, a potem nagle jakby się roztopił w rozrzedzonym powietrzu.
I znikł.

* * *
W tym samym momencie Legenda kończyła swoją wersję historii:
– W końcu stanął na szczycie, wiedząc, że jest Pierwszy i Jedyny,
i…
– Cicho! – wysapał ledwie żywy Hejmen. – Przestań! To… – przerwał, czekając na następny oddech. Mózg przesyłał do lewej dłoni coraz
słabsze impulsy, coraz gorzej też było z oczami.
Skrajnie wyczerpany tępo patrzył w ścianę przed sobą. Mdłości
targały jego trzewiami, wiatr szarpał nim jak kukiełką.
Zaraz zwymiotuję. Czy to już naprawdę koniec?!
Przylgnął do bezdusznego brzucha Diablego Rogu, w którym był
zakochany niemal od dziecka, próbując odzyskać spokój.
To nie to miejsce – powtarzał sobie. Nie umrę tutaj, nie tak. Trzeba
zejść. Muszę zejść!
Pomyślał o żonie i dzieciach. O ich prostolinijnej miłości, zaufaniu.
Dlaczego dopiero teraz sobie o nich przypomniał?
Zamknął przekrwione oczy i usiłował pracować nad oddechem,
siłą woli starał się nie zemdleć. Wreszcie, półprzytomny, stwierdził
oczywistość – że musi sięgnąć po zapasowy tlen, chociaż brakowało mu
energii na dodatkowe ruchy. Zamykał i podnosił powieki, mamrocząc do
siebie. W pewnym momencie na chwilę stracił świadomość.
– Czy tego szukasz? – Nagle zobaczył Leg trzymającą butlę tlenową.
Chwilę dochodził do siebie.
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– Dzięki, Leg! – odrzekł wreszcie grzecznie, a w duchu już zadecydował.
Ona zapewne myśli, że będę szedł dalej.
Chwycił kurczowo butlę, próbując odzyskać spokój.
– Nawet o tym nie myśl! Ty jesteś cały poodmrażany, ja mam
wszystko w jak najlepszym porządku. Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć,
prawda?
Słodki uśmiech, a ton lodowaty.
– Praktycznie masz w tej chwili tylko dwa wyjścia: umrzeć i zostać
bohaterem albo tylko umrzeć – ciągnęła. – Bo twoja śmierć jest pewna,
tak czy owak. Jeśli dokonamy tego, jeśli wejdziemy na szczyt, ty spełnisz
swoje przeznaczenie, marzenie życia i zostaniesz tam, gdzie twój prawdziwy dom. Ja zaś wrócę z opowieścią o wielkim człowieku, który pokonał
swoje słabości. O bohaterze! Rozumiesz? Czyli o tobie! A jeśli zawrócisz,
zginiemy obydwoje śmiercią… – jej usta wykrzywiły się w grymasie odrazy, kiedy wypluła ostatnie słowo – przypadkową!
– Masz jeden problem – wysyczał Hejmen. – Pomyliłaś mnie
z kimś innym.
W oczach Leg zobaczył wyrzut. I jeszcze coś. Politowanie.
Nie! To nie Dominika – mówił sobie. To w ogóle nie jest człowiek. To
tylko zjawa. Musi nią być!
– Trafiłaś na pasjonata, a nie maniaka – wypalił, wytrzymując jej
spojrzenie.
Już wiedział, że podjął jedyną słuszną decyzję. Zebrał resztkę sił,
zacisnął zęby i choć nigdy w życiu nie uderzyłby nikogo, zwłaszcza kobiety, z całej siły, jaka mu pozostała, zamachnął się na swoją towarzyszkę

* * *

– Brawo! – krzyknęły anaeredy chórem, podskakując z entuzjazmu.
– A jednak wygrał! Nie skusiła go! – cieszyły się, krzycząc jedno
przez drugie.
– Miejmy nadzieję, że wróci już bez komplikacji – powiedział
Wolkin, poklepując po ramieniu płaczącego Tarataka.

Marzena Zawierska

Kokke rozejrzał się dookoła.
– A gdzie jużń? – zapytał.
– Już dawno w domu! – Wolkin nie miał wątpliwości.
– To jakiś cud, że znów uzyskali łączność – dodał Taratak.
– No właśnie. Przedcień nie wyglądał najlepiej, kiedy go znaleźliśmy – mruknął cicho Kokke, a głośno zapytał: – Co sprawiło, że ożył?
– Może to… Tak sobie myślę… – zaczęła niepewnie Aranda. Oczy
wszystkich przyjaciół zwróciły się na nią.
– Taaak, Arando?
– Ja wtedy trochę zostałam w tyle, wy nie zauważyliście, bo to
była chwila i…
– I co? – dopytywał Zolizo niecierpliwie.
– No i dotknęłam ramienia jużnia… A tak się bałam! Aż mi sierść
stanęła dęba… ale jakoś pokonałam strach, no i go dotknęłam. Był taki…
To…
– Mów, co dalej, mów! – krzyknął rozemocjonowany Taratak.
– Dotknęłam jego pleców, ale czułam, jakbym dotknęła serca.
Chciałam poprzez ten dotyk tchnąć w niego jak najwięcej swojej energii. Zawsze staraliśmy się przekazać energię wspinaczom telepatycznie,
z dystansu, a do tej pory nigdy nie próbowaliśmy wspomóc ich jużniów.
Pomyślałam więc, że… – przerwała, podniosła głowę i niepewnie powiodła spojrzeniem po zebranych.
Milczeli, wpatrując się w nią ze zdumieniem.
– To było tak, jakbym dotykała wody w górskim jeziorze, ale inaczej. Tak… dziwnie.
Pierwszy odezwał się Kokke.
– Przyjaciółko moja kochana… – Głos mu drżał z głębokiego wzruszenia. – Dokonałaś czegoś, czego żaden anaered nigdy nie dokonał: wymyśliłaś nowy sposób ratowania życia! Jestem z ciebie dumny! – Z tymi
słowami Kokke podszedł do Arandy i wziął ją w objęcia.
Wolkin, Taratak i Zolizo dołączyli do przyjacielskiego uścisku.
Tuż obok wylądował Miruti i w zakłopotaniu dziobał jakieś niewidzialne ziarenka na ziemi.
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– Dzięki Arandzie jużń Hejmena spełnił swoją rolę – podsumował
orzeł.
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– My też ją spełniliśmy! Znów pomogliśmy ludziom, naszym przyszłym pripalom!
– Poświęciliśmy nawet kolejną wyprawę do Podnóża!
– Ale kto powiedział, że nie możemy znów zacząć jej planować?
– Khrk! – parsknął Miruti. – Na dole dłuższy czas nie będzie dobrych warunków. No i, co ważniejsze, zapanuje chwilowa infamia Góry.
– In… co? – zapytała zbita z tropu Aranda.
– Infamia. Unfirien. Góra nie będzie się teraz cieszyła zbytnią
sympatią wśród Podnóżan. Nie zapominajmy – musnął dziobem piórka
na swoim okazałym, białym ogonie – że Diabli Róg rzucił w Hejmena
kamieniem. Teraz już nie powiemy przecież: „Witajcie, to my, rodowici
mieszkańcy gościnnego Diablego Rogu!”.
– Nieee – zaśmiał się Zolizo. – Lepiej tak: „Przybywamy, aby zaprosić was do naszej wysokogórskiej krainy. Nie zwracajcie uwagi na brak
tlenu i latające skały, one mogą was co najwyżej zabić”.
– Wygrałeś, khrk, khhhrrrk! – Miruti zaśmiał się po swojemu.
– To jest… niezupełnie zabawne – zaoponowała Aranda, po czym
sama wybuchnęła śmiechem i aż zatoczyła się na kępę lucyndy.
– Uważaj, mała wariatko, bo ciebie nie tylko sukces, ale jeszcze
i zioło odurzy! – żartował Wolkin.
– A wiecie, dlaczego jużń ma taką, a nie inną nazwę? – zapytał
nagle Zolizo i wszyscy oczekiwali głupiego dowcipu. Zgadli, ale nie do
końca. – To od „już tam jestem”!
Mówili jedno przez drugie, aż cała Góra rozbrzmiewała echami ich
głosów. Tymczasem orzeł Miruti rozwinął skrzydła i pofrunął doglądać
drogi powrotnej ocalałego wspinacza.
Gdy już im trochę przeszło, Taratak przypomniał sobie o niedoszłej wyprawie.
– Ej, a może my też mamy swoich jużniów, tam u Podnóża?
– Ha, dobre pytanie – odrzekł Wolkin. – Jednak myślę, że to dotyczy tylko ludzi. Póki co chodźmy coś przekąsić.

Marzena Zawierska

– Zgoda, chodźmy coś przekąsić. – Taratak aż podskoczył. –
Zasłużyliśmy na kilka tłustych steków z jaszczurek kirkanu. Rozpalmy
grilla! – mówiąc to, poprowadził przyjaciół na zachodnią stronę szczytu,
gdzie w słońcu chylącym się ku horyzontowi czekała ich jaszczurkowa
kolacja.

* * *
Aranda i Kokke szli tuż obok siebie, zamyśleni. W pewnym momencie
Kokke nachylił się ku przyjaciółce i szepnął jej coś do ucha.
– Też tak uważam, mój drogi – odpowiedziała cicho bohaterka
dnia i poważnie spojrzała mu w oczy. – Też jestem pewna, że jeśli Hejmen
kiedyś zginie w górach, to nie z powodu Legendy. On nie wspina się dla
firien. Musiałoby stać się coś jeszcze.
Coś, czego nikt by nie mógł przewidzieć.

* * *
Na pewno w coś uderzył, tylko rękawiczka zamortyzowała cios. Wydawało
mu się też, że usłyszał krzyk – ale może swój własny?
Jedno było pewne – wokół ani żywej duszy. Legenda znikła.
A w głowie czuł dziwną pustkę.
Schodził ostrożnie, jakby robił to po raz pierwszy w życiu. Co jakiś czas się zatrzymywał i rozglądał uważnie wokół. Chciał zabrać pod
powiekami świeży obraz Góry. Żegnał ją, nie wiedząc, czy jeszcze kiedyś
do niej wróci.
Był całkowicie wyczerpany, ale z tlenem dawał radę. Miał szczęście, bo wiatr akurat ucichł, a mgła rzedła z każdym kolejnym metrem.
W oknie błękitnego nieba, które się właśnie otwierało, kołował
orzeł. Wspinacz przez chwilę podziwiał jego długie i wąskie skrzydła
przypominające szable. I nagle poczuł się całkowicie bezpiecznie. Miał
pewność, że bez przeszkód zejdzie do obozu, by potem szczęśliwie
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wrócić do domu. Tam, gdzie go kochają i gdzie wierzą w jego zwykłą,
niebohaterską miłość. Gdzie jest potrzebny.
A potem opowie światu o największym wysokogórskim mordercy, jaki istnieje. Większym niż wiatr, czarny lód, śnieg i bezlitosny mróz
razem wzięte. Groźniejszym niż brak tlenu, skalny odłamek czy lawina.
Dotkliwszym niż każde fizyczne niedomaganie.
Opowie o Legendzie.
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Marzena Zawierska

KILKA RZECZY DO ZROBIENIA
Krzysztof Górski

Prolog
Zwiadowca poruszył się w kryjówce i przytknął oko do lunety swojej broni. Antycznej, ale świetnie utrzymanej. Z satysfakcją przytulił policzek
do składanej kolby, bo ciągle nie mógł uwierzyć, że trzyma w dłoniach
relikt o takiej mocy.
Pole widzenia obiektywu wypełniał skalisty masyw dominujący nad doliną. Nadchodził świt. Wspinał się powoli bladą poświatą nad
pasmem wzgórz, ale przestrzeń poniżej stanowiska obserwatora nadal
zasnuwały ciemności.
Ukryty pod siatką maskującą mężczyzna przełączył tryb aparatu i,
jak za magicznym dotknięciem, okolica ukazała swe sekrety w zieleniach
noktowizji. Urwisko z piaskowca otwierało się na świat ogromną paszczą
kanionu, z którego przez spiętrzone głazy wylewał się wodospad. Mimo
sporej odległości do przewodnika docierał wyraźny szum nieustannie
kotłujących się mas wody.
Kierowany pewną dłonią, przetykany zielonymi cyferkami dalmierza i stabilizowany systemem żyroskopów, krzyż celowniczy przemykał
po ciemnych otworach wejść do systemu jaskiń. Prymitywne konstrukcje, najeżone kłodami, kawałami kości i skóry, oblepiały kanion niczym
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pasożytnicze grzyby. Tak jak jaskinie dziurawiły masyw niby drążące
padlinę robaki.
Coś drgnęło na statycznym obrazie. Zbyt szybkie, by zarejestrować kształt, ale na tyle duże, by karabin wytyczył rubinową trajektorię
strzału.
– Panie Mart! – wyszeptał Kento, trącając łokciem pobliską kępę
trawy. – Zaczyna się!
Kępa mruknęła z niezadowoleniem, wyrwana z krótkiej drzemki,
i podniosła siatkę maskującą. W półmroku zamajaczyła blada, zmęczona
twarz mężczyzny po czterdziestce.
– Która godzina? – stęknął Sekola, przecierając oczy.
– Świta.
– Jakieś odczyty? – Wskazał prostokątne urządzenie z krystalicznym ekranem. Ostatni raz ożyło wczoraj, namiarem o dokładności
do kilometra.
– Nic.
Zagrzmiał przeciągły ryk. Od strony urwiska chłodne powietrze
niosło wibrujące wycia bliżej nieokreślonej liczby stworzeń. Kolejno zaznaczały swą obecność różnymi tonami, aż jedno z nich basowym trąbieniem obwieściło autorytet przywódcy, kończąc tym samym poranny
koncert. Szum wodogrzmotu tylko podkreślał nagłą ciszę.
– Kento. – Sekola coś przekalkulował, czyszcząc druciane okulary.
– Zwijamy się. To będzie długi dzień.

Rozdział I
– Odsuń się, głupku! – warknęła Jaria.
Półtonowy, niedawno ostrzyżony baran tylko zarył kopytem
i pochylił łeb. Dziewczyna ruszyła, by go wyminąć, a wtedy spiął się na
skokach i uderzył racicami w wyschniętą glinę wokół studni.
– Odsuń się, matole, bo nie dostaniesz pić! Będziesz tu stał o suchym pysku, aż zdechniesz! – wybuchła złością nastolatka.
Nie była to zupełnie bezpodstawna groźba, bo równikowe słońce
zalewało świat falami żaru. Duszne powietrze można było kroić nożem.

Krzysztof Górski

Pozostałe owce ukryły się w cieniu kępy krzaków i częściowo wkopanej w ziemię wiaty, by z flegmatycznym spokojem przeżuwać zjedzoną
wcześniej trawę.
Jaria nie miała ochoty na utarczki z kapryśnym samcem, ale napojenie stada było jej obowiązkiem. Ciekawe, co powie ojciec, gdy się dowie,
że stchórzyła przed trykiem. Nie mogła się też cofnąć, bo skończyłaby
z wielkim siniakiem na tyłku, jeśli nie gorzej. Odgarnęła ze spoconego
czoła niesforną ciemną grzywkę, uniosła dłonie i szerokim łukiem ruszyła
do studni.
– Spokój, spokój, spokój – mruczała, zaklinając zwierzę.
Tryk sapał i wiercił się niezadowolony, ale nie ruszył z miejsca,
póki dziewczyna nie dotarła do ujęcia. Schowana za kamiennym ocembrowaniem poruszała ramieniem słupkowej pompy, wyciągając porcję
wody. Wyczuwając wilgoć, baran bezzwłocznie dopadł do wydłubanego w pniu koryta i zaczął pić. Jaria pompowała dalej, również się napiła
i obmyła twarz.
– Nie można było tak od razu?
Spojrzała z wyrzutem na upierdliwe zwierzę. Dopiero teraz poczuła, jak bardzo trzęsą jej się nogi. Pozostałe owce podniosły się ociężale i ruszyły do poidła, kiedy metaliczny dźwięk gwałtownym staccato
popłynął ponad terenem rolniczej doliny.
Ze starannie utrzymanych zagonów okolicznych pól podniosły się
sylwetki w słomianych kapeluszach i zastygły, nasłuchując w bezruchu.
Ostrzeżenie tętniło coraz bardziej wyczuwalnym rytmem. Trzy szybkie uderzenia, a po nich długa przerwa. Zdumieni ludzie wpatrywali się
w zarys górującego nad okolicą wzgórza i kamienną wieżę na jego szczycie. Baryłkowaty budynek wieńczyła bańka gniazda obserwacyjnego. To
właśnie z zabudowanej platformy dochodził metaliczny dźwięk alarmu.
Rolnicy, jakby na wydaną bezgłośnie komendę, rzucili się do biegu
w kierunku schronienia. Piaszczyste ścieżki przecinające uprawy zaroiły
się od bosych stóp. Mimo pozornego chaosu żadna z arterii nie została
zakorkowana, nie słychać było przekleństw czy oznak paniki.
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Jaria, klnąc bezgłośnie, zagoniła flegmatyczne ssaki pod wiatę
i zablokowała wierzeje solidną belką. Jednym susem przeskoczyła kamienny murek i szybko odszukała odpowiednią ścieżkę. Nawet niezdyszana dotarła do wschodniej bramy wraz z jedną z ostatnich grup.
– Co jest? – spytała pełniącego wartę kuzyna.
– Grabieżcy – odpowiedział zdawkowo Marak, próbując policzyć
ludzi przechodzących przez drewniany pomost. – Czujka za rozlewiskami
dała znaki. Jest jeszcze ktoś za tobą?
– Widziałeś Karisa? – Dziewczyna zignorowała pytanie.
– Nie na mojej zmianie. Może wszedł zachodnią? To jest czy nie?
– Nie, chyba jestem ostatnia – odpowiedziała zniecierpliwiona. –
Miał dziś pracować w zagajniku, a tędy jest bliżej.
– To może wrócił wcześniej? Nie wiem. Dobra, daj mi spokój, muszę zamknąć bramę.
Marak z drugim mężczyzną zakręcili drewnianym bębnem, nawijając grube liny podnoszące pomost znad nabitej palami fosy.
Przygotowania do obrony już trwały. Drewniane, wzmocnione
stalowymi okuciami wrota były jeszcze otwarte, ale w zatłoczonym
holu kilku uzbrojonych w piki mężczyzn już formowało szyk. W razie
walki pierwszy rząd obrońców przyklękał, zapierając drzewce o uchwyty w podłożu, a drugi opierał broń na ich ramionach, tworząc najeżoną
ostrzami barykadę. Z tyłu stały kobiety z kuszami, gotowe na komendę
wypuścić chmarę bełtów.
Podobna formacja zbierała się już przy zachodnim wejściu, a grupa wsparcia czekała w środkowej komorze, aby w razie potrzeby udzielić pomocy przy bramach lub, w najgorszym wypadku, stanowić ostatni
punkt oporu.
Wszystko przebiegało zgodnie z procedurą stworzoną lata temu
przez radę osady. Starszyzna i opiekunowie właśnie sprowadzali dzieci i chorych do betonowych piwnic. Technicy zabezpieczali centralną
komorę i składy. Najlepiej chronione pomieszczenia mieściły wiekowy
generator działający na alkohol, kilka obrabiarek, magazyn, archiwum
oraz schron.
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Już jako sześciolatka Jaria znała na pamięć punkty procedury,
tak samo jak szczegółową mapę schronienia. Każde przejście, korytarz,
drzwi czy kanał wentylacyjny.
Nie zwlekając, ruszyła do wnętrza wzgórza.
Wypełnione oparami i słabym światłem olejnych lamp tunele biegły w najmniej oczekiwanych kierunkach. Zakręcały, wznosiły się lub
opadały pod dziwnymi kątami. Tworzyły galeryjki, estakady, rampy, hole
bądź po prostu kończyły się ślepymi zaułkami. Na zmatowionych upływem czasu ścianach z kompozytu smętnie zwisały brudne od kurzu kable
i obudowy lamp, bezużyteczne z braku sprawnych żarówek. Podobno
kiedyś instalację uruchamiano na wyjątkowe okoliczności, ale za swojego
życia Jaria tego nie widziała. Kilku techników przebąkiwało, że miedziane
kable przydałyby się do innych, ważniejszych celów, ale starszyzna stanowczo zabroniła im cokolwiek rozbierać. Jak co roku planowali zakup
żarówek i, jak co roku, karawany takowych nie dowoziły.
Z sufitu wystawały krótkie tuby systemu wentylacyjnego z leniwie obracającymi się skrzydłami wiatraków. Bez prądu były równie
użyteczne co instalacja elektryczna i służyły tylko do odciągania dymu
z palenisk, pochodni i olejnych lamp.
Jaria nie cierpiała tych dusznych wnętrz. Wolała przestrzeń.
Dlatego zgłosiła się do pasterzy. Zresztą, nie miała większego wyboru.
Pasterze albo rolnicy – brzmiał werdykt na ceremonii przejścia. Za słaba fizycznie na zwiadowcę czy myśliwego, za mało roztropna, by uczyć
się na opiekuna, nie mówiąc już o technikach. Rodzina chyba zmartwiła
się bardziej niż ona, bo dziewczyna zrobiłaby wszystko, żeby nie tkwić
w tych przygnębiających wnętrzach. Nawet jeśli to oznaczało harówkę
na spieczonych słońcem polach.
Przed rodzinną kwaterą czekali już rodzice. Szczupła i wysoka
kobieta ze spokojem sznurowała mocowania skórzanego pancerza męża.
– Tobeszu Parecie! Stój spokojnie, bo przez te luźne sznurki polecisz na pysk! – strofowała brodatego mężczyznę.
– Przecież stoję, Jolda! – odwarknął ze złością ojciec, ale posłusznie znieruchomiał.
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– Widzieliście Karisa? – spytała Jaria.
– Nie – odpowiedzieli jednocześnie rodzice.
– Łap! – krzyknęła Naja, pojawiając się na progu domostwa.
Obładowana pojemnikami na bełty dziesięciolatka rzuciła jeden w kierunku starszej siostry, drugi podała matce. – Jeszcze nie wrócił – potwierdziła. – Może poszedł do warsztatu?
– Nie przechodził przez bramę – Jaria złapała skórzany pas i wyćwiczonym ruchem przymocowała zasobnik na talii.
– Znajdzie się, wie, co robić. – Ojciec, już ubrany w ochronny strój,
splunął w dłonie i chwycił podaną przez matkę trzymetrową pikę z zębatym ostrzem. – Zakładaj buty, bierz kuszę i idziemy, córcia.

* * *
– Co za gówno!
Złośliwe kółko zębate po raz kolejny wyskoczyło z mechanizmu,
doprowadzając do furii młodszego technika, Karistera Pareta. W przypływie frustracji mężczyzna z całej siły cisnął niesfornym trybikiem w burtę
koryta. Pocisk odbił się od deski i pechowo zrykoszetował w kierunku
głowy rzucającego. Karis zrobił unik, ale stracił równowagę i wylądował
tyłkiem w pyle wydeptanej ziemi.
Przeklinając donośnie, walił pięściami w ziemię niczym kapryśny
bachor, aż w końcu, zdyszany, opadł na plecy i zamknął oczy. Żar lał się
z nieba, w oddali ktoś uderzał w metal, brudna, przepocona koszula kleiła
się do ciała, a wokół uwijała się chmura natrętnych owadów.
– Chyba czas na przerwę – stwierdził.
Z rezygnacją poczłapał do ławki ukrytej w cieniu rozłożystego
drzewa i wbijając mordercze spojrzenie w mechanizm oraz porozrzucane
w nieładzie narzędzia, pociągnął z bukłaka solidny łyk rozcieńczonego
wodą wina.
Napędzana wiatrakiem pompa pamiętała czasy jego pradziadka
i wyraźnie dogorywała. Doraźne naprawy niewiele pomagały, bo niektóre
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zębatki były już tak wyrobione, że ślizgały się, nie przekazując siły.
W obecnej sytuacji należałoby kupić nowe urządzenie.
Jasne. Kupić. Może jeszcze gwiazdkę z nieba? – wyszydził w myślach głupią zachciankę.
Najbliższa huta i odpowiednio wyposażone warsztaty znajdowały
się w oddalonym o dwa tygodnie drogi Landsaj, a do tego porządna stal
była potwornie droga. Taki trybik może kosztować nawet ze dwa worki
ziarna. Chyba że zagada ze starszym osady, a ten odpali coś ze wspólnych oszczędności.
Parsknął śmiechem na niedorzeczność tego pomysłu. Dziadek
Sygen nigdy na to nie pójdzie. Znając życie, odeśle go do głównego technika, a ten zapewne nakaże zeszlifować i dopasować jakieś zamienne
gówno, które i tak później będzie wypadać przy każdej możliwej okazji.
Gdzieś z boku rozległo się głośne prychniecie i ciche stąpanie. To
pewnie głupkowaty chłopak Brasków przyprowadził bydło do wodopoju.
– Derio, mówiłem, że pompa nie działa. Możesz zabrać sta… –
przerwał w pół słowa.
Skrzydlate stworzenie wielkości konia pociągowego przechyliło
wąski łeb osadzony na wdzięcznie wygiętej szyi i zaświergotało wysokim
głosem. Bestia przyczaiła się nisko na czterech łapach, a napięte mięśnie wyraźnie odznaczały się pod brązową, łuskowatą skórą. Złożone na
grzbiecie skrzydła drżały z podniecenia.
Karis zamarł ze strachu. Momentalnie dotarło do niego znaczenie
wcześniejszych, tłumionych przez ścianę lasu dźwięków. Skoncentrowany
całkowicie na pracy, nieświadomie zignorował sygnał alarmowy.
Gadoid, samiec, dorosły – rozpoznał jasną kryzę wokół łba i pas
delikatnych piór wzdłuż grzbietu. Doskonałą budowę intruza psuła szeroka blizna, biegnąca poprzez prawą stronę pyska, oczodół, pokryte
bielmem oko i skroń. Mięsiste wargi podniosły się, odsłaniając rząd imponujących kłów, różowe dziąsła i zakotwiczone w nich cienkie, blade
wici wibrysów.
Niech to szlag!
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Te ostatnie najbardziej przeraziły chłopaka; poczuł, jak kilka kropelek moczu wsiąkło w bieliznę. Jeden kontakt z wypustkami i będzie
po nim. Wiedział, jak polują te bestie. Spadają z nieba na ofiarę, wciskając ruchliwe wąsy pod pancerz. Kontakt z tkanką oznaczał dostarczenie potężnego wyładowania elektrycznego, porażającego na jakiś czas
mięśnie i nerwy. Dla ogromnych stepowych roślinożerców oznaczało to
częściowe unieruchomienie, ale dla kogoś wielkości człowieka – pewną
śmierć. Jeżeli ten drań będzie chciał go zabić. Równie dobrze może tylko
sparaliżować dla zabawy. Niektóre osobniki podobno miały paskudny
zwyczaj igrania z ofiarą.
– Spokojnie, kolego – przemówił chłopak, zdobywając się na zimną
krew. Powoli wstał z ławki. Gadoid przekręcił łeb, zaświergotał coś gardłowo. – Tak, spokojnie. Może się dogadamy? – negocjował, jakby zwierzę
rozumiało ludzką mowę. – Ty pójdziesz sobie w cholerę, a ja schowam
się do jakiejś nory i nie wyjdę przez tydzień. Wszystko będzie dobrze –
uspokajał bardziej siebie niż stworzenie. – Będzie dobrze, co?
Samiec ponownie przechylił łeb i słuchał z zaciekawieniem.
Zagwizdał przeciągle, jak czajnik z wrzącą wodą. Technik wykonał malutki krok w kierunku marnej osłony krzaków.
Błąd.
Bestia nastroszyła kryzę i syknęła ze złością. Skoczyła. Chłopak
rzucił się w tył, ławka uderzyła go pod kolana. Wibrysy wystrzeliły jakby obdarzone własnym życiem, delikatnie muskając bark człowieka.
Trzasnęło, zapachniało ozonem, Karis padł nieprzytomny.

* * *
Dalmierz wskazał tysiąc pięćset pięćdziesiąt dwa metry, kiedy cyfrowy
celownik namierzył sylwetkę gada przyczajonego na szczycie kamiennej
wieży w osadzie klanu Paret. Obciążone łupem stado powoli zbierało się
do odlotu. Bestie wzbijały się w powietrze, mozolnie mieląc powietrze
skrzydłami.
– Miałeś rację, panie – stwierdził z uznaniem Kento.
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– Czasem wolałbym nie mieć – westchnął Sekola, obserwując
przez lornetkę zasnutą dymem okolicę.
– Wy się nie mylicie – zapewnił przewodnik.
– Oby – mruknął ponuro Martin. – Nic tu po nas, wracamy.
Z widocznym żalem przewodnik opuścił broń, by przygotować ją
do drogi. Zdjął układ celowniczy, złożył kolbę i odkręcił lufę, układając
poszczególne części karabinu w dopasowanym etui. Przewiązał pakunek szerokim skórzanym pasem, by przytroczyć do siodła wierzchowca
Badacza. Zaniepokojone wilkaty powarkiwały cicho, wyczuwając bliskość
zagrożenia. Dwa smukłe, jakby stworzone do pokonywania wielkich odległości drapieżniki posłusznie warowały w trawie, doskonale zlewając
się z otoczeniem dzięki chromoforom w sierści.
– Nie. – Sekola łagodnym gestem powstrzymał towarzysza, wskazując na pudło. – Weź go. Masz lepsze oko, a ja wyszedłem z wprawy.
Zresztą, wam bardziej się przyda. – Uśmiechnął się.
Przewodnik zaniemówił z dumy. To był jeden z artefaktów
Badaczy. Broń, o której opowiadano legendy, a teraz on, Kento Frid
z Korpusu Zwiadowców, dostąpił zaszczytu, by ją dzierżyć. Opadł na
kolano, z szacunkiem pochylając głowę.
– Dziękuję, panie.
– Przestań, chłopaku. – Martin skrzywił się, wyraźnie zakłopotany.
– To tylko spluwa. Wstawaj.
Wskoczył na siodło, by przerwać niezręczną sytuację. Kento poderwał się i zastygł, mrużąc oczy.
– A to co? Jakiś szaleniec? – Wskazał szybko poruszający się
kształt.
– Hmmm… Ten sam kierunek – stwierdził Badacz, obserwując
pędzącego na złamanie karku jeźdźca. – Podąża za stadem. To może
być ciekawe. Jedziemy!
Zniecierpliwione wilkaty raźno wyrwały naprzód, pochłaniając
kilometry skąpanej w słońcu sawanny.
– Panie Mart? – spytał po pewnym czasie przewodnik. – Tak się
zastanawiam, po cholerę im ten chłopak? Przecież go nie zjedzą.

Krzysztof Górski

– To proste, Kento. Są bardziej podobne do nas, niż ci się wydaje – odpowiedział Sekola, całkowicie skupiony na tym, by utrzymać się
w siodle. Naprawdę wyszedł z wprawy.
– Nie bardzo rozumiem…
– Zżera je ciekawość.

Rozdział II
O mamo, to było głupie.
Jaria doszła do tego wniosku, szczękając zębami z zimna między
konarami wielkodrzewa. Ledwo się tam wdrapała, walcząc ze śliską korą
i szybko zapadającym zmrokiem, ale miała dobrą motywację w postaci
stada skrzeczozębów za plecami.
Na początku pogoni nie było trudno, bo grabieżcy zanadto się nie
spieszyli. Oszczędzali siły, korzystając z mas ciepłego powietrza unoszących się nad rozgrzanymi równinami. Z zadartą głową podążała za
stadem aż do zmierzchu. Czasu drapieżników.
Biedny koń. Podarował jej kilka chwil, zanim dopadła go wataha jaszczurów. Zeskoczyła z pędzącego ostatkiem sił wierzchowca, nie
łamiąc przy tym karku – co było nie lada wyczynem – przetoczyła się
i sprintem ruszyła w kierunku wielkodrzewa. Obrała je za cel wcześniej,
kiedy w promieniach zachodzącego słońca zauważyła zwinne sylwetki
przemykające w bujnej trawie.
Wysokie nawet na dwieście metrów wielkodrzewa z pniami o średnicy niejednej osady rosły samotnie niczym wyspy na zielonym morzu
i zazdrośnie strzegły swego terytorium. Rozciągające się na wiele kilometrów korzenie wydzielały toksyny zdolne wytrzebić każdą roślinę, która chciałaby zagarnąć ich wodę. Zaledwie kilka gatunków flory wykształciło mechanizmy obronne przed zaborczym instynktem tych olbrzymów.
Zmierzch szybko przerodził się w duszną noc. Powietrze zawisło
w bezruchu, zwiastując wieczorną, właściwą dla pory deszczowej, burzę.
Ponad równinami niosły się ryki roślinożerców, a w kontrapunkcie – wycia
polujących drapieżników. W ciemnościach zatańczyły elektrostatyczne
iskry zgromadzone na pancerzach zbliżającego się stada grzmotorogów.
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Ciężkie stąpnięcia wprawiały w drgania liście i konary. Najeżone rogami
gargantuiczne sylwetki przesuwały się majestatycznie, aż pochłonął je
mrok, gdy wygasły wzbudzone różnicą potencjałów wyładowania. Świat
utonął w miękkim szumie, kiedy, niepoprzedzone nawet pojedynczą kroplą, z nieba spadły kurtyny ciepłej wody.
Co ja zrobiłam? – wyrzucała sobie Jaria, próbując utrzymać równowagę na śliskim konarze.
Wspomniała, jak najpierw czekała w korytarzu z grupą obrońców,
gdy za bramą grasowali grabieżcy. Coś masywnego uderzyło we wrota,
sprawiając, że mężczyźni mocniej zacisnęli dłonie na drzewcach, a kobiety podniosły kusze do ramion. Ryk, kolejne uderzenie, huk pękającego drewna. Trzasnęło donośnie, niczym uderzenie gigantycznego bata,
z sufitu posypały się drobinki kurzu. Bramą zatrzęsło, pojawił się dym,
zaśmierdziało spalenizną i ozonem. Jedna z lin podnoszących pomost
zwiotczała, zapewne wyrwana z mocowania. Od zagrożenia oddzielały
ich twardy kompozyt i warstwa ziemi, ale na zewnątrz musiało być piekło.
Karis, gdzie jesteś?
Niepokoiła się. Atak przybierał na sile, ludzie krzyczeli, podpierając skrzydła wrót grubymi belkami. Coś się paliło. Walczyła jeszcze przez
chwilę ze strachem i poczuciem obowiązku, po czym – korzystając z zamieszania – pomknęła do jednego z tuneli ewakuacyjnych. Wzmocnione
drewnem wąskie chodniki prowadziły poza schronienie, stanowiąc ostatnią deskę ratunku w razie tragedii. Jeden z nich kończył się przy studni
w zagajniku.
Ostrożnie podniosła maskującą klapę. Gęsty, biały dym z płonącego siana drażnił nozdrza, ale też dawał osłonę. Wyszła na zewnątrz,
rozejrzała się i szok odebrał jej zdolność do jakiegokolwiek działania.
Kilkanaście kroków dalej dorodny samiec właśnie obwąchiwał bezwładne
ciało ubrane w spraną, żółtą koszulę Karisa. Delikatnie chwycił ofiarę
w przednie szpony, rozłożył skrzydła i potężnym wyskokiem z tylnych
łap wzbił się w powietrze. Przeleciał tylko kilka metrów nad jej kryjówką. Głowa chłopaka zwisała bezwładnie, ale na ciele nie było żadnych
widocznych ran.
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Żyje! – pomyślała z nadzieją.
Nie zastanawiając się, pobiegła do najbliższej zagrody, wybrała
pierwszego z brzegu konia i ruszyła w pogoń.
Na początku wydawało się to właściwym pomysłem. Z perspektywy całego dnia i strug wody spływających z liści na jej głowę sytuacja nie
wyglądała już tak korzystnie. Ładunek wyzwalany przez wąsy mógł zabić istotę wielkości człowieka. Karis mógł być martwy. Być może ścigała
trupa. Jedyna nadzieja wynikała z opowieści o ludziach, którzy przeżyli
bliskie spotkania z gadoidami.
Ilu takich znasz?
Odpowiedź nie była zadowalająca, bo osobiście nie wiedziała o nikim takim, ale dziadek opowiadał kiedyś o myśliwym z sąsiedniej osady.
Gady dopadły go na polowaniu i bawiły się nim przez kilka dni, zanim
zostawiły w stepie, żeby umarł. Mimo ciężkich ran zdołał dotrzeć w zamieszkałe okolice, gdzie przypadkowo trafił na karawanę. Przeżył, ale
amputowali mu rękę, stracił oko i nigdy już się nie odezwał. Wzdrygnęła
się, że taki los może spotkać jej ukochanego braciszka.
Burza ustała i tylko z wyższych gałęzi spadały zimne krople.
Drzewo zagrało rytmem nocnej aktywności. W rozległej koronie szemrało, ćwierkało i popiskiwało. Cały ekosystem istot zamieszkujących szereg
poziomów olbrzymiej rośliny prowadził walkę o przetrwanie. Jakieś zwierzę wielkości dziecka przemknęło po gałęziach w pogoni za zdobyczą.
W koronach wielkodrzew żyły również drapieżniki. Może nie tak duże jak
te z równin, ale równie niebezpieczne dla samotnej nastolatki.
To naprawdę był zły pomysł. Opuściła osadę, nie mówiąc nikomu,
co robi. Wylądowała sama w ciemnościach na sawannie, zagubiona, bez
jedzenia, tylko z małym nożem przy pasie. Nie wyglądało to dobrze.
– Proszę, idźcie sobie – wyszeptała, wtulając się głębiej między
konary. – Proszę, jestem nikim. Nie jestem smaczna – powtarzała jak
mantrę, ściskając nóż.
Nigdy tu nie zasnę.

* * *
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Lot zapamiętał jak koszmarny sen. Wycie wiatru, przejmujący chłód
i przerażająca wysokość. Kiedy pierwszy raz odzyskał przytomność,
wpadł w panikę. Krzyczał przeraźliwie i szamotał się w stalowym uścisku
łap. Niezadowolona z wierzgającego ładunku bestia warknęła, zawinęła
giętką szyję, wysunęła wibrysy i poraziła go prądem.
Za drugim razem był już bardziej przezorny. Kiedy wróciła świadomość, ponownie uderzył go chłód. Cienkie ubranie szarpały podmuchy porywistego wichru, wysysając resztki ciepła. Długo czekał, zanim
zdecydował się podnieść powieki, i gdyby nie częściowy bezwład mięśni,
pewnie zdrętwiałby ze strachu. Połacie stepu uciekały setki metrów pod
nim. Fascynujące i przerażające zarazem doświadczenie dla istoty spędzającej całe życie na powierzchni. Mijały minuty, a on powoli przyzwyczajał się do niezwykłego widoku.
Jednak wciąż było mu niewygodnie. Wisiał głową w dół, przytrzymywany niczym upolowana zdobycz w łapach grabieżcy. Paraliż
po porażeniu powoli ustępował, robiąc miejsce mrówkom odrętwienia
maszerującym z miejsc, które zakleszczał uścisk gada. Czekał, bojąc się
poruszyć, do momentu, kiedy ból stał się tak silny, że mięśnie odmówiły
posłuszeństwa i targnęły ciałem w bezwarunkowym odruchu skurczu.
Samiec wyczuł ruch. Zawinął szyję, a Karis spojrzał w głębię
przeciętej pionową źrenicą szmaragdowej tęczówki. Szarpnęło, kiedy
wykręcony gad stracił balans. Opadli kilkadziesiąt metrów, zanim stwór
ustabilizował lot. Ryknął, mlasnęły wibrysy, a Karis ponownie stracił
przytomność.
Przez resztę lotu bestia porażała go profilaktycznie, utrzymując zdobycz w stanie odrętwienia. Ostatnie przebudzenie nastąpiło pod
wpływem uderzenia o twarde podłoże, w cichym, ciemnym i smrodliwym
miejscu. Chłopak jęknął i poruszył się, próbując odzyskać panowanie
nad bezwładnymi kończynami, ale kolejne wyładowanie pozbawiło go
świadomości.

* * *
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Obudził się, kiedy było jeszcze ciemno. Leżał z policzkiem wtulonym
w chłodny piasek. Nasłuchiwał, bojąc się wykonać jakikolwiek ruch.
Gdzieś w tle świszczały podmuchy wiatru, kapała woda. Śmierdziało padliną, piżmem i spalenizną.
Odgłos kropel dotkliwie uświadomił mu, jak bardzo jest spragniony. Paradoksalnie, w tym samym momencie dał o sobie znać przepełniony pęcherz. Walcząc z pragnieniem, bólem kończyn i coraz bardziej
natarczywą fizjologią, dźwignął się na nogi i z ulgą oddał mocz na skalną
ścianę. Jeśli już ma umierać, to na pewno nie w obszczanych gaciach.
Oblizał spierzchnięte wargi, przełknął gęstą ślinę i rozejrzał się.
Światło poranka wpadało przez osłonięte załomem wejście, odbijało się od ścian z czerwonawego piaskowca i uwidaczniało coraz więcej
szczegółów. W jaskini przypominającej odwróconą miskę zgromadzono
masę odpadków. Było coś niepokojącego w tym chaotycznym śmietniku. Ociężały ze zmęczenia umysł powoli rejestrował nienaturalną regularność. Kości różnej wielkości, proste i zakrzywione, ułożone na oddzielnych kupkach. Kopce siana, trzcin i patyków w zagłębianiach ścian.
Kamienie, od kawałków o prostokątnych kształtach po idealnie okrągłe
potokowe otoczaki, ułożone w podłużne sterty. Gałęzie i kłody, jedne
proste i twarde, inne miękkie i spróchniałe.
I narzędzia.
Starannie posegregowane, ewidentnie skradzione ludziom przedmioty. Motyki, grabie, łopaty, kawałki drutu, drewniane skrzynki, kupki
gwoździ, plecione lub tkane płachty materiałów i ubrań. Metalowe pręty,
wręgi, płaskowniki, kątowniki, kawałki pomp, przekładni i niezidentyfikowanych mechanizmów.
Jedną ze ścian zdobiła ciemna wilgotna smuga. Z pęknięcia
w sklepieniu sznurem lśniących koralików przesączała się woda, znikając w szczelinie na poziomie podłogi. Dopadł do skały i, przysysając
się wargami, spijał życiodajny płyn. Woda miała metaliczny posmak i po
kilku łykach z niepokojem stwierdził, że może zawierać jakieś trujące
związki chemiczne. Co za różnica? I tak ma przerąbane. Ugasił bez dalszych obaw pragnienie, chociaż nie tak łapczywie. Było już całkiem jasno.
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Z groty prowadziły dwa wyjścia. Jedno, z którego wpadały promienie
słońca – zapewne na zewnątrz, drugie mroczniejsze – w głąb leża.
Stąpając ostrożnie między kopczykami, zajrzał w ciemny otwór,
do trochę mniejszej jaskini zajętej przez sterty śmieci i olbrzymie legowisko z trawy. Minął załom drugiego korytarza, osłonił dłonią oczy i stanął
na skraju przepaści.
Urwisko opadało przez sześćdziesiąt metrów, aż do kamienistych
piargów koryta wartkiego strumienia, pędzącego z hukiem po dnie kanionu. Po drugiej stronie, odległa o rzut kamieniem, wznosiła się równie
wysoka ściana. Miedziany piaskowiec dziurawiły otwarte paszcze jaskiń.
Na skalnych występach okalających wejścia sterczały sękate kłody, na
których powiewały kawałki wyschniętych skór, szczerzyły zęby czaszki,
a nawet błyskały metalicznie jakieś przedmioty.
Od strony wzgórz strumień zakręcał wąskim przełomem między
urwiskami, by ostatecznie stworzyć otwartą na zachód formację z niewielkim jeziorkiem i progiem wodospadu. Za wodogrzmotem teren obniżał się łagodnie, przechodząc w rozległą dolinę, a rzeka wiła się srebrzystą wstęgą jeszcze przez wiele kilometrów, by zniknąć gdzieś na
rozległej sawannie, za którą majaczył szary masyw odległych wzniesień.
Nie było drogi ucieczki. Próba odzyskania wolności oznaczała śmiertelnie niebezpieczne zejście po pionowej skale albo skok.
Rozczarowany lichymi perspektywami Karis z rezygnacją wpatrywał się
w imponującą panoramę, kiedy nad horyzontem zauważył ruch. Na tle
błękitnego nieba szybko nabierały kształtów skrzydlate sylwetki. Wiatr
przyniósł odległe ryki, a za chwilę wokół zapanował chaos. Z jaskiń
huknęły wysokie, niemal bolesne dla ludzkich uszu piski, potęgowane
dodatkowo odbijającym się echem.
Przestraszony nagłym jazgotem chłopak potknął się, tłukąc kolano, i na czworakach ruszył do groty. Wrócił do kąta i zamarł, oczekując
na przybycie gospodarza.

* * *
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Łopot olbrzymich skrzydeł, głuche stąpnięcie lądowania, oddechy z klatki piersiowej o rozmiarach miecha kowalskiego. Kilka świszczących sapnięć, jakby węszenie; drobne wibracje masy przesuwającej się po podłożu
i wrażenie przerażającej obecności, która zawisła nad jego głową.
Karis zacisnął powieki tak mocno, że przed oczami zatańczyły mu
kolorowe plamy. Desperacko zaklinał rzeczywistość, udając martwego.
Dobrze, że wcześniej opróżnił pęcherz. Coś delikatnie szturchnęło go
w udo. Mlasnął rozwijany wibrys.
O cholera…
Trzasnęło elektrycznie. Wrzasnął dziko i, wierzgając, zaparł się
o grunt. Natrafił plecami na ścianę i w jakimś atawistycznym odruchu
odwrócił się ku oprawcy. Przed nim unosiło się martwe zwierzę. Jakieś
truchło stepowego roślinożercy zwisało ze szczęk bestii.
Gad zrzucił ładunek, zakręcił się po jaskini, znalazł odpowiedni
kawałek podłoża i usiadł, podkulając łapy. Łeb na długiej szyi sterczał
z korpusu spomiędzy złożonych skrzydeł, a zielona tęczówka zdrowego
oka lekko opalizowała w półmroku.
Masując zdrętwiałe udo, Karis bezmyślnie patrzył to na upolowaną zwierzynę, to na gadoida. Mijały minuty, żołądek chłopaka zaburczał
donośnie na myśl o jedzeniu, z drugiej strony zrobiło mu się niedobrze
na myśl o żuciu surowego mięsa.
– I co, do cholery? – wypalił, powodowany narastającą frustracją.
Bestia przekręciła lekko łeb, zaciekawiona dźwiękami. – Na surowo mam
to żreć? – Z wyrzutem wskazał na truchło.
Minęła kolejna chwila. Bestia skoczyła. Zanim zdążył zareagować,
jedna z przednich łap chwyciła go w pasie, druga unieruchomiła ramię,
przygwożdżając do ściany niczym stalowa obręcz. Śmierdzący padliną
pysk znalazł się kilkanaście centymetrów od jego twarzy. Mięsiste, pokryte drobnymi łuskami wargi uniosły się, odsłaniając komory wibrysów.
Chłopak próbował wrzasnąć, ale ucisk na korpusie natychmiast
pozbawił go oddechu. Trzy obrzydliwe, zalatujące zepsutym mięsem
macki siłą rozwarły mu usta, a czwarta pełzała po zębach. Gad skończył
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badanie, sapnął, puścił technika i potruchtał do legowiska. Karis opadł
na kolana i zwymiotował.
W mniejszej grocie coś runęło z hukiem, rozległ się syk. Bestia
przytruchtała z powrotem i upuściła coś na piasek. Chłopak potarł załzawione oczy i skupił wzrok na plamie u stóp.
Nóż. Pordzewiały nóż z drewnianym trzonkiem.
Ale to nie był koniec. Samiec zakręcił się po jaskini, potężną łapą
zagarnął kawałki najbardziej wysuszonego drewna i ułożył w niewielki
stosik. Stanął na tylnych łapach i z wysoko położonej półki ściągnął garść
suchej trawy. Dokonał ostatnich poprawek, po czym wyprężył grzbiet,
podnosząc skrzydła aż pod sklepienie. Zaczął pocierać jednym o drugie
szybkimi ruchami, drżąc i strosząc przy tym krótkie pióra pokrywające
górne powierzchnie nośne. Na skrzydłach, korpusie i szyi stworzenia pojaśniała siatka elektrocytów, a gadoid wetknął wibrysy w stos. Błysnęło,
trzasnęło, zapachniało ozonem.
W stercie zapłonął ogieniek. Karis wiedział, co to znaczy, ale jego
rozum jeszcze nie chciał uwierzyć w to, co oglądały oczy. Gadoid rozpalił
ognisko…
Szczęka mężczyzny powędrowała w dół.

* * *
– Halo!
Jaria oderwała policzek od chropowatej kory. Poranek przebijał się przez zasłonę z liści, malując wnętrze korony świetlistą mozaiką.
Jasność zakłuła dziewczynę w oczy, a zmęczone po upiornej nocy kończyny dały o sobie znać bolesnym odrętwieniem.
– Halo! Panienko! – krzyknął ktoś u podstawy pnia.
Bandyci! – przemknęło jej przez myśl.
Strach przegonił resztki sennej dezorientacji. Po równinach
szwendały się grupy banitów, o których krążyły niezbyt przyjemne dla
młodych dziewcząt historie. Przywarła do konara, bezcelowo starając się
ukryć, bo i tak już została zauważona.
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Wyjrzała zza osłony. Nad morzem traw unosiła się delikatna
mgiełka nocnej wilgoci, błyskawicznie rozpraszana przez szybko rosnącą temperaturę. W rozległym cieniu wielkodrzewa stała dwójka jeźdźców
na wilkatach…
Wierzchowce z dalekiej północy były rzadkie, drogie oraz niebezpieczne w utrzymaniu, ale też ciche, wytrzymałe, zwinne i czujne. A teraz
dwa wielkie niczym konie drapieżniki gapiły się na nią jak na przekąskę.
Zadrżała, bo wystarczyłoby kilka chwil, aby te wspinające się po skalnych
ścianach bestie wdrapały się na pień. Jeden z jeźdźców, jakby wyczuwając jej obawy, pstryknął palcami, wydając komendę. Objuczone sakwami
wilkaty posłusznie przywarły do ziemi, zlewając się z otoczeniem.
Otworzyła ze zdumienia buzię i schowała się szybko. Tylko jedna
grupa używała takich wierzchowców – Zwiadowcy z Landsaj!
Pierwszy z przybyszów – starszy, ponad czterdziestoletni mężczyzna – wesoło przypatrywał się dziewczynie. Niewysoki, miał długie,
spięte w kucyk, posiwiałe na skroniach włosy, kwadratową twarz i dziwne,
okrągłe druty ze szkiełkami osadzone na nosie. Drugi, znacznie młodszy,
był jego przeciwieństwem. Wysoki, szczupły, ciemnowłosy i ciemnoskóry
wyniośle trzymał się w siodle, czujnie lustrując okolicę.
– Halo! – powtórzył starszy. – Panienko! Wszystko w porządku?
Jesteś ranna? – zatroskał się.
– Kim jesteście? – Jaria zdobyła się na odwagę i wychrypiała pytanie. Zabrzmiało to bardziej strachliwie, niż chciała.
– My, moja droga, jesteśmy ekologami – odpowiedział siwy, z rozbawieniem spoglądając na towarzysza.
Ten parsknął, odsłaniając wyjątkowo białe zęby. Miał może ze
dwadzieścia kilka lat i wyglądał całkiem sympatycznie, pomimo wystającego znad ramienia drzewca krótkiej włóczni, długiego noża przy pasie i przytroczonej do siodła kuszy. Drugi nie posiadał żadnej widocznej
broni, ale obydwu okrywały luźne ubrania mogące ją ukrywać. Strojów
dopełniały odrzucone na plecy szerokie kapelusze z rzemykami, ochronne gogle na szyjach i wysokie do kostek, sznurowane buty.
– Kim? – Jaria zdziwiła się, bo nie znała tego słowa. – Kolegami?
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– E-K-O-L-O-G-A-M-I – przeliterował głośno i wyraźnie starszy
mężczyzna.
– A co robią ekolodzy? – dopytywała podejrzliwe. Za tym mogło
kryć się wszystko. Od szalonych czcicieli Zakazanego poprzez bandytów
czy chciwych kupców porywających dziewczęta dla zysku.
– Jakby ci to powiedzieć… – Niższy podrapał się po zarośniętym
policzku i spojrzał na towarzysza, niezainteresowanego ich rozmową.
– Jeździmy po świecie i szukamy interesujących gatunków. Widziałaś
gdzieś takie?
– Gatunków?
– A ty, maleńka, należysz chyba do gatunku przedrzeźniaczy. –
Zaśmiał się, poprawiając druty na nosie. – Wszystko powtarzasz?
– Powtarzam?
– No właśnie, o tym mówię. Słuchaj, będziesz tam siedziała cały
dzień czy zejdziesz? Kark mnie boli od zadzierania głowy, a twoja rodzina
na pewno się ucieszy, że jesteś cała.
Co gorszego może mnie spotkać niż śmierć z głodu na drzewie?
– pomyślała. Zeszła, z pewną obawą zerkając na wilkaty, ale te, zdyscyplinowane komendą, nie zwracały na nią uwagi.
– Nazywam się Martin Sekola. – Biały mężczyzna zsiadł z wierzchowca, podając dziewczynie manierkę z wodą. – A to Kento Frid. –
Wskazał kciukiem towarzysza.
– Jariadonna Paret. – Dygnęła z gracją, jak uczyła ją matka, po
czym efektownie zemdlała ze zmęczenia i emocji.

* * *
Ślepy coś budował.
Tak jednookiego samca przezwał Karis. Chłopak zjadł przypieczone mięso i siedział w swoim kącie, obserwując zwierzę. Na czas posiłku
i największego skwaru zostawiło go w spokoju, ucinając sobie drzemkę
w chłodnym legowisku, a natychmiast po przebudzeniu zajęło się swoimi
sprawami, nie zwracając uwagi na więźnia.
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Samiec wybierał ze stert materiały. Zaczął od grubych niczym
ludzkie ramię drewnianych belek. Chwytał je przednimi łapami, przygryzał do odpowiedniej długości i układał pośrodku jaskini w stożek o wysokości dorosłego człowieka.
W jednej z kamiennych niecek leżała zgromadzona miękka żywica.
Urywał bryłę, wkładał do pyska, przeżuwał chwilę, po czym oblepiał miejscowo powierzchnie niektórych elementów. Stroszył skrzydła, zbierając
potencjał, po czym dotykał wibrysami spoiny. Pod wpływem ładunku substancja natychmiast twardniała w sztywne łączenie.
Następnie przyszła kolej na kawałki kości. Tą samą metodą, co
wcześniej, gadoid przymocował je do cieńszych, drewnianych poprzeczek i ostrożnie wsunął pomiędzy belki. Na końcu wygrzebał pordzewiałą łyżkę od łopaty, obejrzał ją ze wszystkich stron, sapnął i odrzucił.
Potruchtał do legowiska, by wrócić z krótkim jak palec kawałkiem wypolerowanej rurki i pękiem patyków. Zadziwiająco precyzyjne operując
chwytnymi wąsami, umieścił metal na stelażu z cienkich prętów w centralnym punkcie konstrukcji.
Zafascynowany Karis z niepokojem obserwował ten proces, bo
to, co wyczyniał Ślepy, wyraźnie wychodziło poza ramy zwierzęcych instynktów. Wiedza o gadoidach opierała się na niejasnych, często podkoloryzowanych opowieściach myśliwych. Podobnie jak niektóre gatunki
śpiewających ptaków, które budowały prymitywne konstrukcje z błyskotek, mające zwabić potencjalne partnerki, gadoidy ozdabiały siedziby
trofeami z polowań, by ugruntować pozycję w stadzie. Upodobały sobie
szczególnie metal i szkło, praktycznie nie występujące w naturze w przetworzonej formie używanej przez ludzi.
Ich rajdy traktowano jako przykrą okoliczność, komplikującą
i tak ciężkie życie osad. Potencjalne szkody w dobytku równoważyły bilans w ofiarach, bowiem jak dotąd jedyną skuteczną taktyką było
wczesne ostrzeganie i ewakuacja do schronienia. Najcenniejsze mechanizmy i urządzenia przechowywano w schronach, więc łupem zwykle padały nietrudne do wyprodukowania narzędzia. Cena, którą można zaakceptować, póki nie znajdzie się sposób, by skutecznie walczyć
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z osiemsetkilogramową maszyną do zabijania. Grabieżcę można było
zabić, ale koszty takich działań liczone w ludzkim życiu bywały ogromne.
Źle wymierzone pociski z kusz po prostu odbijały się od grubej skóry bądź raniły ją nieznacznie, tylko rozdrażniając i tak niebezpieczne
stworzenie. Grupa włóczników w zwartym szyku potrafiła skutecznie
przygwoździć napastnika, ale zdarzało się to niezmiernie rzadko, zwykle
w ograniczonej przestrzeni korytarza lub tunelu, kiedy to gady dostawały
się do schronienia. Ale wtedy osada była już stracona…
Późnym popołudniem Ślepy skończył dzieło. Przyjrzał się mu jakby krytycznie, coś poprawił, wyszedł na półkę i ryknął donośnie. Wrócił,
zlizał trochę wody ze ściany i usiadł, oczekując na efekt. Podobnie jak
Karis.
Z kanionu dobiegł furkot szybko uderzających skrzydeł, a chwilę
potem do groty wpadł huragan. Tuzin młodych, ledwo sięgających człowiekowi do pasa gadoidów, popiskując, przetoczył się po pomieszczeniu.
Zwierzaki rozbiegły się, wtykając łby w każdy możliwy kąt. Jedna z ułożonych z pietyzmem stert śmieci runęła pod naporem ruchliwych istotek.
Trójka z nich wpadła w kąt zajmowany przez więźnia. Bez zbytniej bojaźni pierwszy mały zbój porwał kawałek ogryzionej kości, drugi rozrzucił
węgle wygasającego ogniska, a trzeci boleśnie ugryzł człowieka w łydkę.
– Hej! – wrzasnął Karis.
Maluchy zamarły. Gestem widzianym wcześniej u Ślepego z zaciekawieniem przekrzywiły łebki na długich, kształtnych szyjach, szybko
mrugając powiekami.
Ślepy syknął przeciągle. Strwożone gady zbiły się w chaotyczną
gromadkę, po czym w jakiś niewyjaśniony sposób uformowały kolejkę.
Na znak samca pierwszy osobnik, ostrożnie manipulując wibrysami, wyciągnął oznaczony kością kawałek drewna, tak, by nie potrącić luźnych
części konstrukcji.
To coś jak bierki.
Maluchy zamieniały się, aż do wyciągnięcia pozostały najcieńsze pręty i kawałek metalu. Rozgrywka była już chyba poważna, bo jak
wcześniej zdarzały się ciche popiskiwania i pomruki, tak teraz w jaskini
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panowała grobowa cisza. Robiło się ciemno, kiedy zwycięski maluch
z rurką w pysku wydał tryumfalny gwizd. Powarkująca reszta musiała
zadowolić się kilkoma kawałkami kości.
Ślepy ziewnął i zamiatającym ruchem ogona popędził stadko. Bez
pośpiechu rozwalił konstrukcję, segregując materiały na odpowiednie
sterty. Przypomniał sobie o więźniu, posłał mu długie spojrzenie, warknął
coś i udał się do legowiska.
Karis w ponurym nastoju zaszył się w kącie. To, co dziś zobaczył,
nie wróżyło ludziom dobrze. Te stworzenia były inteligentne, a nawet, co
gorsza, potwornie inteligentne.

* * *
– Bo są inteligentne – stwierdził Sekola z pełnymi ustami.
Jechali przez cały dzień. Poza krótką instrukcją, co Jaria ma robić,
aby przeżyć, mężczyźni prawie się nie odzywali. Młodszy czujnie obserwował niebo, a starszy horyzont. Czasem zatrzymywali się, przywierając do ziemi pod ukryciem wysokich traw. Jaria zmieniała wierzchowce,
ulokowana w niewygodnej pozycji za siodłem, i posłusznie wypełniała
wszystkie polecenia.
Nadchodził zmierzch, kiedy zatrzymali się w podmokłej dolinie
u podnóża masywu rdzawych wzgórz. Pora deszczowa rozmiękczyła
grunt, więc chwilę im zajęło, zanim znaleźli odpowiednie miejsce na obóz.
Kento rozsiodłał wierzchowce, podał jeden z pakunków Martinowi, a ten
energicznym wyrzutem ramion rozłożył niewielki, półkolisty namiot, który natychmiast stopił się z kolorem otoczenia. Sekola wrzucił do środka
ekwipunek i gestem zaprosił dziewczynę, która dotąd z fascynacją obserwowała nieznany sobie sprzęt.
Wolne od ciężaru wilkaty zniknęły bezszelestnie w wysokiej trawie, podobnie jak przewodnik. Jaria otworzyła usta, ale Badacz uciszył ją
wściekłym sykiem. Obrażona, objęła nogi ramionami i skuliła się w kącie.
Sekola wyjął z juków racje i metalową butlę z okrągłym sitkiem. Przytknął
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do niego metalowe pudełeczko. Pstryknął kilka razy, aż z urządzenia
buchnęły błękitne płomyki. W milczeniu zajął się posiłkiem.
Po zmierzchu pojawił się Kento. Sekola podał mu zupę w kubku
i podpłomyk. Kiedy wydawał następną porcję dziewczynie, na zewnątrz
lunął tropikalny deszcz. Szum kropel stłumił wszelkie odgłosy.
– To o co chciałaś spytać? – zagaił Martin, głośno siorbiąc odżywczy płyn.
– Co z moim bratem? – wypaliła nerwowo. To pytanie dręczyło ją
przez całą drogę, ale siedziała cicho, zdając się na doświadczenie dwójki
podróżników.
– Żyje – zapewnił spokojnie Sekola.
– Skąd ta pewność?
– To Badacz – wtrącił Kento z przekonaniem o nieomylności towarzysza.
Irytował ją ten ponury typ. Odzywał się niewiele, właściwie tylko
do Badacza, całkowicie ignorując jej obecność.
– Z wiekowego doświadczenia. – Martin się uśmiechnął. – Widzisz,
dziecko, tylko szczęśliwym zrządzeniem biochemii możemy trawić miejscowe formy białka, ale w drugą stronę to już tak nie działa. Bakterie
powodujące rozkład jeszcze sobie radzą, ale dla szczytu łańcucha pokarmowego jesteśmy niesmaczni, wręcz toksyczni. Podobnie jak przywiezione przez nas zwierzęta domowe. Drapieżniki, w tym grabieżcy, uczą
się i nas nie tykają. Dały sobie spokój, kiedy po spożyciu paru ludzi cały
klan srał pod siebie prawie przez tydzień. To jak zjedzenie zepsutego
mięsa: można to zrobić, ale zwykle tyko raz. – Zaśmiał się. – Oczywiście,
mogą nas uśmiercić, przychodzi im to nadzwyczaj łatwo, ale uwierz mi,
kwestie kulinarne nie wchodzą w grę.
– To po co im Karis? – spytała ponuro.
Perspektywy ratunku oddalały się z każdą minutą bezproduktywnego siedzenia w namiocie. Zresztą, co ona sobie myślała? Że ci przemądrzali kolesie wjadą na wilkatach i go odbiją? Naprawdę była głupia.
– Bo są inteligentne – stwierdził Sekola z pełnymi ustami.
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– Przecież to zwierzęta! – Niemal wybuchła płaczem. Jej brat walczy o życie, a ten sobie je kolację.
– Czyżby? – Badacz uniósł brew. – Są na etapie czegoś w rodzaju górnego paleolitu. Nasze przybycie tylko przyspieszyło ich rozwój.
Obserwują i szybko się uczą. Bardzo szybko, bo już pierwsze sekcje wykazały, iż ich mózgi mają niepokojąco skomplikowaną budowę, przewyższającą w niektórych aspektach ludzką. Jeszcze sto lat temu potrafiły
tylko żreć, rozmnażać się i walczyć. Dziś mają własne stada, hodują je
na równinach. Znają lecznicze właściwości ziół i potrafią je stosować
w razie chorób. Powoli uczą się używać prymitywnych narzędzi. To na
razie społeczeństwo zbieracko-łowieckie, ale za chwilę przejdą do innej
formy. – Sekola zrobił przerwę na łyk zupy.
Jaria, jako prosta dziewczyna z pól – nie to, co jej uczony na technika brat – nie do końca rozumiała używaną przez Badacza terminologię,
ale w milczeniu chłonęła wiedzę, która tylko pogłębiała jej obawy.
– Mają już ugruntowaną kulturę społeczną opartą na klanie rodzinnym – kontynuował Martin. – Kilka klanów tworzy plemię. Ci zamieszkujący tę okolicę to plemię Czerwonych Wzgórz. Miałem z nimi
kiedyś do czynienia i uwierz mi, nie były to przyjemne przejścia. Co więcej, gadoidy nabrały świadomości gatunkowej. Zabicie jednego może
pociągnąć za sobą zemstę innych. Tak stało się trzydzieści lat temu
w Piaskowym Brzegu. W odwecie za wybicie wyjątkowo agresywnego
klanu zmasakrowały trzy osady, zanim udało nam się je powstrzymać.
Tak, potrafią się zjednoczyć i zaplanować wspólny atak, a wiedz, że na
tym kontynencie może być ich nawet dwieście tysięcy. To mniej więcej
tyle co nas, tylko że każdy jest cztery razy większy i silniejszy. Dlatego
skradamy się niczym złodzieje przez ich terytorium, zamiast wjechać
silnym oddziałem i odebrać, co do nas należy. – Zdyszany Sekola zakończył tyradę nagłym atakiem kaszlu. Wyjął z kieszeni mały pojemnik,
włożył jego końcówkę ust i nacisnął przycisk na obudowie. Syknęło cicho,
a mężczyzna z westchnieniem opadł na posłanie.
– Przecież tu nic nie ma – zdziwiła się dziewczyna. – To pustkowie!
Tylko trawy, skały i woda.
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z wysiłku Badacz.

Rozdział III

656

Słońce już dawno wstało, kiedy Ślepy wypełzł z legowiska. Ziewnął,
przeciągnął się, po czym przegnał przestraszonego człowieka na półkę
jaskini. Chwycił go szponami i uniósł się w powietrze. Lot nie trwał długo,
zaledwie kilka minut. Wylądowali pośród bagien u zbiegu dwóch strumieni. Z płaskiego jak stół podłoża wystawały dwa niewysokie wzgórki
pokryte roślinnością.
Gad pchnął Karisa potężnym łbem w kierunku jednego z nich.
Chłopak powoli rozgarnął kobierzec z liści. Pod spodem zajaśniał, pokryty wieloletnim brudem, kompozyt. Technik zamarł z wrażenia, po czym
szarpiąc gorączkowo, wyrwał resztę pnączy.
Legendarne kontenery z Albacory!
Sto trzydzieści dwa lata temu SDZ Albacora, wchodząc w atmosferę, uszkodził poszycie i stracił sterowność. Ratując statek, kapitan
uwolnił ładunek pięćdziesięciu sześciu kontenerów, rozrzucając je na
długości trzech i pół tysiąca kilometrów, zanim płonąca maszyna wpadła
do oceanu po drugiej stronie kontynentu. Do tej pory odnaleziono niewiele ponad połowę bezcennych dla kolonistów, prawie niezniszczalnych
kontenerów, a tu są aż dwa! Karis usiadł z wrażenia.
Zniecierpliwiony Ślepy przepchnął się i odtrącił chłopaka. Ryknął
i z całym impetem uderzył przednimi łapami w kompozyt. Walił i drapał
z furią gładką powierzchnię, aż zadyszany spojrzał na chłopaka i wskazał
szponem pojemnik.
– T-t-t-ty… T-t-y chcesz, żebym ci to otworzył… – wyjąkał technik
w nagłym olśnieniu.
– Obawiam się, że nie mogę na to pozwolić! – rozległo się gdzieś
z tyłu.
Równie zaskoczony co gad, Karis obrócił się w kierunku źródła
dźwięku. Trzymając ręce nad głową, z traw wyszedł niski mężczyzna.
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– Pamiętasz to, sukinsynu? – Sekola podniósł nabój, drugą ręką
przejechał po oczodole i skroni. Gadoid wlepił wzrok w lśniący czubek
pocisku, po czym zasyczał, przywierając do ziemi w poszukiwaniu osłony.
– Tak… – zamruczał zadowolony z efektu demonstracji Badacz. –
Na pewno pamiętasz, dupku. Miałeś szczęście, że w Piaskowym Brzegu
skończyło się tylko na oku. Gdzieś tam jest mój opiekun. – Badacz zatoczył gestem krąg za plecami.
Właśnie gdzieś tam, pod maskującą siatką, leżała Jaria i zwiadowca z długim na półtora metra karabinem. Od rana obserwowali leże,
czekając, aż gad wykona ruch i zaprowadzi ich do kontenerów.
– Strzela znacznie lepiej ode mnie i tym razem możesz się nie
wywinąć. Oddawaj chłopaka! – Sekola wskazał technika.
Ślepy myślał. Ogon i skrzydła zadrżały nerwowo, napiął mięśnie,
przywierając do ziemi. Gad rozważał, w swój pokrętny dla człowieka sposób, bilans zysków i strat, aż instynkt zwyciężył.
Szybki był. Skoczył, szeroko rozkładając skrzydła. Huknął strzał.
Kula trafiła zwierzę w skrzydło i tylko dzięki temu Sekola uniknął ciosu
potężnych szponów. Upadł, przetoczył się, po czym ponownie upadł,
powalony nagłym atakiem kaszlu. Technik rzucił się do ucieczki, ale gad
śmignął ogonem, podcinając mu nogi. Kolejnym skokiem przyszpilił chłopaka do ziemi i przeciągnął za osłonę kontenera.
– Nie! – wrzasnęła przerażona Jaria.
Ściskając w ręku nóż, rzuciła się do biegu. Obok pędziły wilkaty.
Na odgłos wystrzału znad wzgórz podniosły się wściekłe ryki. Kento,
klnąc, przeładował broń; nie miał czystego strzału.
Wilkaty wyprzedziły ludzi o kilka długości. Pierwszy zaatakował
nogi gada, drugi szyję. Bestie zwarły się w kotłowaninie kłów, pazurów
i zębów. Trzasnęły wibrysy, bojowe wierzchowce przezornie odskoczyły
od przeciwnika. Karis przetoczył się i wstał.
– Przepraszam – wysapała Jaria, obejmując brata.
Zwinnym wymykiem przeszła mu za plecy, chwyciła za włosy
i przystawiła nóż do gardła.
– Co ty, do cholery, wyprawiasz? – jęknął zaszokowany.
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– Stój! – wrzasnęła.
O dziwo, zwierzęta przerwały walkę. Samiec zamarł. Przenosił
wzrok z dziewczyny na nóż, analizując gadzim umysłem zaistniałą sytuację. Sekola zanosił się kaszlem. Podniósł głowę, napotkał spojrzenie
dziewczyny. Kiwnął na potwierdzenie, plan działał. Co mówił Sekola?
„Twój brat jest dla nich bezcenny, ze względu na umiejętności, których
one nie posiadają. Są ciekawskie z natury. A teraz znalazły coś, z czym
nie potrafią sobie poradzić, zrozumieć. Bez człowieka nie rozwiążą zagadki, to je po prostu zeżre. A my to wykorzystamy”.
Jaria pociągnęła brata w bok. Ślepy ruszył.
– Zabiję go! – wrzasnęła piskliwie, dociskając nóż; kropla krwi
spłynęła po jej palcach.
– Pojebało cię?! – Karis krzyknął z bólu, łapiąc za ostrze.
– Zamknij się! – syknęła Jaria. – To nasza jedyna szansa.
Gad zarył pazurami w glebę. Nozdrza pracowały ze świstem, wyczuwając krew. Szeroka źrenica wypełniała oczodół czarną furią emocji.
Jaria zrobiła krok w bok. Gad zakręcił się w miejscu i ryknął jak zraniony,
ale nie atakował. Rodzeństwo znów się przesunęło. Sekola wstał, zerknął
na wzgórza. Z masywu poderwały się skrzydlate sylwetki. Badacz sięgnął
do kieszeni i ścisnął ostateczność – granat termiczny.
Samiec ucichł. Zastygł w totalnym bezruchu, niczym ludzie, których spotka nagłe olśnienie. Pobiegł w pobliskie krzaki i wygrzebał owinięty w zielony materiał pakunek. Chwycił go w pysk i cisnął pod nogi
technika.
– C-c-c-o jest…
Karis zerknął na rozsypaną zawartość. Narzędzia. Brudne i podniszczone, ale niezbyt odbiegały stanem od tych używanych w osadzie.
Ślepy zaświergotał, położył się na brzuchu i podpełzł do kontenera.
Pocierając szyją o kompozyt, wydawał głębokie gardłowe pomruki.
– Czego on chce? – spytała zdezorientowana Jaria. Gad wywalił
się na grzbiet, odsłaniając jasne podbrzusze. Sapnął, wydając ciche, ale
przyjemne dla ucha mruczenie. Furczał, aż ziemia drżała.
– On… On oddaje ci przywództwo… – szepnął zdumiony Sekola.
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* * *
Na niewielkim wzniesieniu stał namiot. Przed wejściem siedziała chuda
dziewczyna, pogryzając podpłomyk. Cztery dorodne gady, obwiązane
wyciągniętymi z czeluści jaskiń, a skradzionymi wcześniej ludziom linami, próbowały wyciągnąć z bagniska długi na dwanaście metrów kontener. Pokrzykując i wspomagając się gestami, pracę nadzorował młody
mężczyzna ubrany w brudną, piaskową koszulę. Jej brat.
Karis cały poprzedni dzień montował coś na kształt końskich
uprzęży. Gadoidy boczyły się początkowo, ale zdyscyplinowane przez
podgryzanie i gniewne ryki Ślepego, w końcu dały założyć sobie te prowizoryczne chomąta.
Niedaleko rosła sterta kamieni i drewnianych belek przeznaczonych na budowę trwalszego schronienia. Mniejsze osobniki ściągały
z okolicy kępy kolczastej roślinności, budując ochronny wał wokół obozowiska. Pośrodku tymczasowego korralu stały gotowe do podróży wilkaty.
– Jesteś pewna? – spytał oparty o łęk siodła Sekola.
– Jestem. Karis też.
– Będziecie zdani tylko na siebie. Do najbliższej osady jest dzień
jazdy – drążył.
– Wiem – westchnęła. – Zostajemy. Rozmawialiśmy o tym w nocy.
Do czego mamy wracać, panie Mart? – Zrobiła poważną minę i zmieniła
ton na niższy. – Myślałaś, co czeka nas w osadzie? Harówka na polach?
Kolejna naprawa zdezelowanej pompy? Szlifowanie starych trybików?
Nuda. A tu spoczywają bezcenne urządzenia, o których tylko czytałem.
Przecież im tego nie zostawię, żeby ozdobili sobie jaskinię! – zakończyła
przemowę, w udany sposób naśladując brata.
Sekola zamyślił się, obserwując pracujących wspólnie przedstawicieli dwóch inteligentnych gatunków. Wyjął oprawiony w skórę notatnik,
zapisał coś, wyrwał kartkę i podał dziewczynie.
– Co to? – spytała, patrząc na prosty schemat i rzędy cyfr.
– Rozwiązanie. Brat się ucieszy.
– Dzięki. – Schowała kartkę.
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– Jeszcze jedno. Naprawdę byś go…?
– To mój brat, czasem mam ochotę. – Jaria się wyszczerzyła.
– No tak. – Martin się zaśmiał. – Skoro zostajecie, to nie mam
więcej pytań.
– Jak to stwierdził Karis, jest tu jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.
Zamyśliła się, spoglądając na Ślepego, który z wysuniętym jęzorem przekręcał w łapach metalowy rupieć. Niedaleka obecność stworzeń
powodowała przyjemnie mrowienie gdzieś w środku. Zamknęła oczy.
Czuła je, gadoidy grzały niczym promienie słońca.
Będzie dobrze.
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Landsaj śmierdziało z daleka. Dym manufaktur, kuchnia, odchody i przepocone ciała – zapachowa kwintesencja cywilizacji. Stolica wybrzeża
przycupnęła w zatoce pomiędzy wrzynającymi się daleko w morze skalistymi cyplami.
Sekola wjechał do miasta w eskorcie Korpusu Zwiadowców. Tam,
gdzie się pojawiał, ruch uliczny zamierał na chwilę. Niektórzy klękali
z czcią, inni stali w bezruchu, paru splunęło ukradkiem.
Nic dziwnego. W Landsaj, a raczej, jak to właściwie powinno się
wymawiać, w „Land Site”, był żywą legendą.
Jeszcze żywą.
Sekola skrzywił się na kolejny atak mdłości i kiepską gierkę
słowną. Przez ostatni tydzień objawy „sennej choroby” pogłębiły się
znacznie. Wyczerpany wysiłkiem organizm prawie nie reagował na stymulanty. Badacz przetrwał drogę tylko dzięki troskliwej opiece Kento.
Zafrasowany przewodnik robił, co mógł. Czuwał przy posłaniu, kiedy pan
mamrotał coś do zaciśniętej dłoni, pilnował godzin zastrzyków, przygotowywał posiłki i dbał o niezbyt forsowne tempo. Nawet teraz trzymał
się strzemię w strzemię, gotowy podtrzymać swojego podopiecznego
w chwili słabości.
W popołudniowym upale okrążyli zabudowania portu, wspinając się do Cytadeli ukrytej w masywie cypla. Strażnicy zasalutowali
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z szacunkiem, wpuszczając ich do twierdzy. Długi, oświetlony elektrycznością tunel prowadził do centralnego szybu schronienia. Wydrążony
w skale za pomocą dawnych technologii cylinder o średnicy trzydziestu i wysokości osiemdziesięciu metrów stanowił serce miasta.
Zabezpieczone barierkami kondygnacje mieściły kwatery pierwszych
kolonistów. Kiedy wzrosła populacja, część z nich musiała przenieść się
na zewnątrz i liczyć na nie zawsze skuteczną ochronę murów.
W głąb twierdzy prowadził system ciągów komunikacyjnych.
U wylotu jednego z nich czekała grupka urzędników ubranych w archaiczne garnitury. Pewne rzeczy, jak upierdliwi politycy, nie zmieniają się
przez wieki.
– Panie. – Skłonili się. Przemawiał najstarszy rangą. – Zmierza tu
Rada. Pragnie wysłuchać raportu…
– Raport złożę Królowej, osobiście – przerwał mu bezceremonialnie zmęczony Sekola. Absolutnie nie miał ochoty na formalne spotkania. – Zadbam, aby Rada Miasta otrzymała go jak najszybciej – dodał
zapobiegliwe.
Ostatnie, czego mu było trzeba, to konflikt interesów z najważniejszą instytucją, ale stał się już zbyt zmęczonym Badaczem. Wolno mu.
Bez słowa uścisnął dłoń Kento. Takie było przepisowe pożegnanie,
taka była tradycja przewodników. Bez emocji, bo mieli się nigdy więcej
nie spotkać. Nie lubił tego. Nie cierpiał takiego przedmiotowego traktowania ludzi, od których zależało jego życie, dlatego, za każdym razem
łamiąc zasady rytuału, żegnał się z nimi wcześniej, zanim wjechali do
miasta.
Wszedł do odpowiedniej windy i wbił kod znany tylko ośmiu osobom. Zjechał dwanaście kondygnacji w dół, na przedostatni poziom. Niżej
był tylko jeden z trzech działających na planecie reaktorów fuzyjnych.
Pierwszy zasilał mizerną infrastrukturę Land Site, drugi znajdował się
na dalekiej północy, na małej wyspie pod kołem podbiegunowym. Trzeci,
ukryty w mrokach tajemnicy, umiejscowiony był gdzieś na drugiej półkuli.
Winda otworzyła się z cichym odgłosem serwomechanizmu. Krótki
korytarz wieńczył pancerny właz. Wstukał kolejny kod, tym razem znany
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tylko czterem osobom, zeskanował siatkówkę i wszedł do pogrążonego
w półmroku nowoczesnego kompleksu mieszkalnego.
Jego domu.
Walcząc z zawrotami głowy, opadł na wygodny fotel. Przez chwilę gapił się bezmyślnie w sufit z kompozytów, stanowiący kiedyś część
kajuty statku międzygwiezdnego.
– Królowo, aktywacja – wydał polecenie, ściągając buty.
– Dzień dobry, Martinie.
W pokoju zmaterializował się półprzeźroczysty hologram ubranej
w wieczorową suknię brunetki. Władczyni Land Site nie posiadała ani jednej ludzkiej komórki. Wystarczył jej nadzór nad bezcennym reaktorem,
jednym sprawnym satelitą i bazą danych, by od półtora wieku w imieniu
Badaczy decydować o wszelkich ważniejszych dla miasta sprawach.
– Taki sobie – odpowiedział zgryźliwie sztucznej inteligencji, zrzucając jednocześnie spodnie i przepoconą koszulę.
– Jak wyprawa?
– Kolejny fałszywy alarm, sprawdziłem numery. Sprzęt górniczy.
Jakiś gadoid naładował nadajnik i stąd cała awantura.
– Coś o N?
– Nic. – Sekola z rezygnacją machnął ręką.
Pieprzony kontener. Wypełniony zaawansowaną nawet jak na
standardy Badaczy bronią, zdolną wytrzebić wszelkie życie na planecie,
nigdy nie powinien się tu znaleźć i stanowił bezpośredni powód ciągłości
tej misji. Ktoś przecież musi umieć rozbroić to gówno.
– Raport masz na padzie, podyktowałem po drodze. – Nalał sobie
miejscowego odpowiednika brandy, skrzywił się na smak, i kontynuował
ze szklaneczką w ręku: – Obrób to tak, aby te ćwoki z góry nie posrały się
w gacie. Nie wspominaj o tej dwójce i manifeście kontenerów. Przyjmij,
że zawierały jakieś materiały budowlane. Czas zacząć pracę nad konkurencyjnym ośrodkiem dla Land Site, bo popadają w stagnację. Przygotuj
mi komorę sanitarną.
Odżył pod prysznicem. Zmywał brud i zmęczenie pod ciepłymi
strumieniami pachnącej świeżością wody. Automat hospitalizacyjny
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zaaplikował mu końską dawkę środków wzmacniających, błyskawicznie stawiając na nogi. Z kabiny sanitarnej przeszedł do dekontaminacji,
a potem dalej, do działu H.
Stanął nagi pośrodku dziesięciometrowej sterylnej bańki, zatopionej w skale pięćdziesiąt metrów pod poziomem morza. Aparatura kontrolna i komputery pracowały z cichym, uspokajającym szumem. W półkolu
pod ścianą stało pięć komór hibernacyjnych. W błękitnych płynach trzech
z nich unosiły się ciała. Dwóch mężczyzn i kobieta.
Podszedł do pustej kapsuły i ze smutkiem dotknął presuglasowej
osłony. Dwadzieścia sześć lat temu choroba hibernacyjna w końcu zebrała swoje żniwo. W tych warunkach i tak dość długo zdołali bawić się
z nią w kotka i myszkę, a teraz została ich tylko czwórka. Uśmiechnął się
krzywo – co za epicki patos. Kwartet półżywych legend na straży ludzkiej
cywilizacji, w tym zapomnianym zakątku kosmosu.
Wszedł do przypisanej mu kapsuły i czekał, aż systemy dostosują
się do parametrów ciała. Parę odczytów przybrało niepokojący kolor, ale
nakazał obejście procedury i w końcu coś piknęło potwierdzająco.
– Królowo, jestem gotowy.
– Dobranoc, panie Sekola.
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SIÓDMY DZIEŃ
Michał Woźny

Ewa
Poznawała godzinę po zapachu poranka, który wpadał do jej apartamentu przez zawsze otwarte drzwi balkonu. Przed szóstą dominował zimny
i mokry bruk, potem, kiedy zroszony przez spryskiwacze plac Świętego
Piotra wysechł, pojawiał się czysty zapach granitowych kamieni, podobny do tego, który wydzielały starożytne rzeźby. Tej nocy nie spała. Dziś
był ten dzień, w którym nie mogłaby zaspać.
Białą sutannę założyła sama, a jedna z Milczących Sióstr, zaalarmowana niespodziewanym hałasem – ta, która zawsze pachniała lawendą
– pomogła jej zapiąć łańcuszek utrzymujący twardy, chropowaty i ciężki
krzyż. Miała problem z ułożeniem symbolu równo pomiędzy piersiami,
a przecież nie wypada, by głowa Kościoła wyglądała niechlujnie.
Siostra uklękła do modlitwy porannej, co Ewa poznała po trzasku stawów kolanowych. Papieżyca nakreśliła jej znak krzyża na czole
i powiedziała:
– Nie dzisiaj.
Na śniadanie zjadła słodkie mango, obrane naprędce z twardej
skórki miękkimi rękami pulchnej kucharki, która wciąż pachniała snem.
Grzecznie odmówiła lepkiej owsianki, chrupkich bułek z szynką i świeżo
wyciskanego pomarańczowego soku.
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– W każdej chwili może zakwitnąć ta jedyna orchidea – powiedziała. – Chcę poczuć ten moment.
Znała na pamięć układ korytarzy Pałacu Apostolskiego. Gładząc
dłonią marmurowe ściany, przekroczyła piaskowcowy portal prowadzący do ogrodów. Napotkała nuty kwaśnej ambry i gładkiego bambusa.
Kardynał sekretarz stanu, Takemashi. To dzięki jego opowieściom Ewie
wydawało się, że poznała wschodnią dzielnicę Wiecznego Miasta – Tokio.
– Wasza Świątobliwość, cieszę się, że już wstałaś. – Głos
Japończyka przypominał stukot tasaka, którym kucharka raz w tygodniu
kroiła pęki pietruszki na farsz do śliskich ślimaków.
– Zaprowadź mnie szybko do cieplarni. Dzisiaj jest ten dzień.
Takemashi wziął Ewę pod rękę i powoli poprowadził ją twardą
ścieżką.
– Wasza Świątobliwość, mam złe wieści.
Natychmiast poczuła zapach kawy dobywający się z jego ust.
Takemashi nie lubił kawy i był bardzo stanowczy w tej sprawie; pijał tylko wodę. Pewna gadatliwa zakonnica próbowała opisać kiedyś Matce
Świętej zwyczaje Takemashiego, zrobiła to jednak nieudolnie i od tamtej
pory w Pałacu Apostolskim służyły tylko Milczące Siostry.
– Później, Takemashi. Orchidea, którą mi dałeś, dzisiaj zakwitnie.
– To nie może czekać, Matko Święta, przykro mi.
Kardynał zatrzymał ją, próbowała się wyrwać. Czuła się tak, jakby
walczyła z posągiem.
– Takemashi, rozkazuję ci!
– Wasza Świątobliwość, dzisiaj około dwunastej Sklepienie Niebios
rozerwało się na dwoje. – Sekretarz stanu zamilkł. Ewa wiedziała, że szuka słów, które byłyby dla niej odpowiednie: – To tak, jakby wszystko pachniało lawendą, a potem naraz pojawił się smród kompostu.
Dziwna nowina sprawiła, że przestała się szarpać.
– Orchidee, które wąchałam do tej pory, tak właśnie pachną. Przed
kwitnieniem słodko i pięknie, kiedy jednak tylko otworzy się kwiat, wydobywa się z niego duszący zapach. Ta ma być inna. Tak mi obiecałeś.
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– Jego Ekscelencja, ambasador Republiki, oczekuje wyjaśnień.
Nasi przyjaciele uważają, że jesteśmy odpowiedzialni za tę niefortunną
sytuację.
– Muszę iść. Ambasador może poczekać, orchidea nie.
Ewa wyrwała się do przodu, zostawiając za sobą sekretarza stanu.
Nagle straciła orientację, choć znała ogród na pamięć. Zdała sobie sprawę, że nie zwróciła uwagi, dokąd prowadził ją Takemashi. Stopą próbowała odkryć charakterystyczne wyżłobienia na bruku, które mogłyby stać
się punktami odniesienia. Chropowatości nie brakowało, jednak żadna
nie była znajoma.
– Gdzie jestem?!
– Wasza Świątobliwość musi udać się ze mną. To nadzwyczaj poważna sprawa.
– Takemashi, zaprowadź mnie do orchidei, a potem pójdę, dokąd
zechcesz.
Znowu poczuła zapach gładkiego bambusa i kwaśnej ambry.
Kardynał zbliżył się i zdała sobie sprawę, że znalazła się w pułapce. Nie
wiedząc, gdzie jest, nie potrafiła przewidzieć pozycji sekretarza stanu.
Postanowiła uciekać w jakąkolwiek stronę, do czasu aż natrafi na
znajomą powierzchnię. Wpadła prosto w ramiona Takemashiego.
– Wasza Świątobliwość, ambasador nas oczekuje. Grozi, że jeśli
nie wyjaśnimy sytuacji, Republika będzie zmuszona użyć pocisków jądrowych. Odniosłem wrażenie, że oskarżają nas o próbę anihilacji ich
narodu.
Ewa nie słuchała kardynała, który, zarzuciwszy ją sobie na plecy,
szedł miarowym krokiem i mówił:
– Wasza Świątobliwość musi przekonać go, że to nieprawda.
Ambasador odmawia rozmowy z kimkolwiek innym niż Matka Święta.
– Mówiłeś, że nigdy nie będę musiała zajmować się takimi sprawami!
– To potrwa tylko kwadrans.
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Czuła chłodny zapach murów Pałacu Apostolskiego. Kardynał
postawił ją na posadzce, poprawił krzyż na jej piersiach. Zrezygnowała
z prób opierania się, zamiast tego milcząco wykonywała jego polecenia.
Usiadła na tronie i natychmiast poczuła zapach starego tłuszczu,
podobny do tego, który czasem unosił się z kuchni, kiedy kucharka smażyła jajka dla ogrodników. Więc to kimś takim był ambasador. Po chwili
kontrapunktem dla nieprzyjemnej woni stały się proste, lecz wyszukane
perfumy Takemashiego, który ustawił na stole szklanki z wodą. Ciecz
zachlupotała. Zapachniało lekami.
Przez otwarte okno pokoju do papieżycy dobiegła woń zroszonego bruku placu Świętego Piotra, a potem rytmiczny stukot spryskiwaczy. Musiało już być koło piątej rano. Orchidea mogła właśnie rozkwitać
w najlepsze.
Ewa postanowiła milczeć, żeby zagrać na nosie Takemashiemu.
Wiedziała, że cisza przegna ambasadora szybciej niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Ucieszyła się, bo rozpoznała zapach tronu. Była w pokoju na
parterze Pałacu Apostolskiego i jeden korytarz dzielił ją od portalu prowadzącego do ogrodów, skąd prosta i znajoma ścieżka wiodła wprost
do szklarni.
Zabębniła palcami o stół.
Ambasador milczał.
Takemashi grzecznie poprosił ją o wyjaśnienie, że rozerwane
Sklepienie Niebios to tylko przypadek.
– Nic o tym nie wiem.
Wstała i wyszła. Wiedziała, że sekretarz stanu nie odważy się jej
zatrzymać w obecności ambasadora.
Na ścieżce usłyszała krzyk Takemashiego.
– Gwardia!
Wbiegła do szklarni. Dłońmi macała szorstkie doniczki, narzędzia
ogrodnicze, cęgi i sekatory. Nigdzie nie mogła znaleźć porcelanowej doniczki z orchideą. Próbowała wychwycić jej słodko-kwaśną woń, ale cieplarnia wypełniona była tylko najzwyklejszym zapachem świeżej wody,
który od zawsze towarzyszył tulipanom.
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– Wasza Świątobliwość – usłyszała głos ogrodnika – orchidea już
przekwitła.
– Jak to?
– Widać Bóg pozwolił jej dojrzeć, kiedyśmy spali.
Wiatr dostał się do szklarni przez otwarte drzwi, porwał delikatny
zapach ubrudzonych kompostem rękawic ogrodnika i cisnął go prosto do
nosa Ewy. Zgnilizna, dla której kontrapunktem stał się po chwili prosta
woń Takemashiego.
– Wasza Świątobliwość raczy mi wybaczyć – oznajmił sekretarz
stanu. – Z radością złożę dymisję i poddam się karze.
Ewa usiadła na posadzce szklarni i oparła się o żelazną nogę stołu.
– Co podałeś ambasadorowi?
Takemashi pomógł jej wstać.
– Znajdziemy jeszcze jedną taką orchideę, proszę się nie przejmować, Matko Święta.
Wspierając się na ramieniu sekretarza stanu, Ewa wracała do Pałacu Apostolskiego. Dzwony wybiły szóstą, godzinę jutrzni.
Zaczęła szeptać słowa kantyku przewidzianego na poranną modlitwę.
Przystanęła, gdy wypowiadała słowa:
– …in umbra mortis.
Takemashi nie czekał na dalsze wersy.
– Amen – odpowiedział.

Mafalda
Mafalda całe życie miała świetny wzrok, nigdy nie nosiła okularów i nawet w wieku pięćdziesięciu lat nie musiała trzymać swoich harlekinów
w wyciągniętych ramionach, żeby przeczytać drobną czcionkę kieszonkowych wydań.
Pracowała na portierni pałacu Świętego Oficjum i wciąż czuła się
piękna, choć zauważyła, że od trzydziestych urodzin mniej śpi, a więcej
czasu spędza w łazience. Nie martwiły jej drobne zmarszczki, opadające
piersi ani pofałdowana skóra szyi; martwił ją uciekający czas, który zdawał się płynąć wolniej, gdy widziała w lustrze samą siebie. Dlatego tak
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bardzo cieszyła się, kiedy Battista przychodził ni stąd, ni zowąd i przynosił ze sobą łakocie: trufle w czekoladzie, malutkie bezy wypełnione
białym kremem albo cukierki, które smakowały korzennymi przyprawami. Chowała wtedy aktualnie czytany harlekin pod ladę i raz jeszcze zachowywała się tak, jakby miała dwadzieścia lat, jakby świat stał
przed nią otworem, jakby prowadziła grę pozorów, której jedyną zasadą
jest niedopowiedzenie, jakby siwiejący cukiernik był lustrem. Battista,
podobnie jak zwierciadło z łazienki, potrafił zatrzymać czas i sprawić,
że Mafalda rumieniła się za sprawą zwykłego „dzień dobry”, próbując
niczym dzierlatka zbyć komplement żartami.
Tego dnia jednak cukiernik złamał zasady i lustro rozprysło się
na milion odłamków.
– Wygląda na to, że nie mamy więcej czasu – powiedział, stawiając
przed nią czerwony marcepan uformowany w różę zwieńczoną obrączką.
Mafalda w jednej chwili stała się ospałą pięćdziesięciolatką, która
właśnie przypomniała sobie, że wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.
– Mam już męża.
Przesunęła marcepanową różę w stronę zszokowanego Battisty,
zawołała Milczącą Siostrę i poprosiła ją, by zajęła się portiernią. Potem
zwróciła się do adoratora:
– Chodź, pokażę ci.
Ze służbowej szafki wyciągnęła wiklinowy koszyk, w którym leżały kanapki zawinięte w lnianą serwetkę, a obok nich termos z herbatą
i woreczek z cukierkami.
– Przeżyliśmy już niejeden koniec świata – dodała, wychodząc na
ulicę Wiecznego Miasta.
Udali się pieszo w stronę Piazza Navona, dawnego hipodromu
zmienionego w skwer. Z jego południowego końca wyrastał obelisk
zwieńczony drewnianą konstrukcją przypominającą bocianie gniazdo.
Wokół kamiennego słupa klęczeli ludzie, modląc się głośno i zwracając
oczy w stronę czystej bieli Sklepienia Niebios.
Mafalda ominęła tłumek, podeszła do liny, której jeden koniec
spadał na bruk placu, a drugi znikał gdzieś w górze i podczepiła do niej
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koszyk. Pociągnęła za sznur, trzymając go rękami. Na jedną chwilę zmieniła się w dzwonnika z Notre Dame. Koszyk pozostał na miejscu. Dzwony
nie zabiły.
– Sklepienie Niebios się otwarło i Bóg porwał świętego słupnika
do siebie – wyjaśnił jej siwobrody, brudny starzec. – Pan zabrał wielu
swoich świętych, a my grzeszni zostaniemy tutaj, żeby cierpieć męki
oczyszczenia. Osiemnaścioro dzieci, świętych dzieci, których rodzice
zaklinają się, że ich pociechy zostały wniebowzięte!
Mafalda miała w nosie słowa brudnego dziadka. Chwyciła linę
i zaczęła się wspinać. Battista podbiegł do niej i, nie wiedząc, co robić,
na zmianę próbował raz to sprowadzić ją na ziemię, raz to ubezpieczać
wspinaczkę, rozkładając ręce.
– Twój mąż to Piotr Słupnik?
– Myślisz, że po co tam włażę? Z pobożności?
Battista nie odpowiedział, bo zdenerwowana Mafalda straciła
oparcie i zadyndała na linie.
– Wlazł tutaj, bo chciał być święty, a ja zostałam na dole – mówiła
w przerwach pomiędzy kolejnymi punktami oparcia. – Zwiał tam zaraz
po ślubie.
Mafalda zerknęła w dół z bocianiego gniazda, żeby zobaczyć
spoglądający w niebo tłumek fanatyków i patrzącego na nią Battistę.
Poczuła wiatr we włosach i pomyślała, że to nie był najgorszy pomysł,
żeby zabrać tu cukiernika-adoratora.
Quasi-narzeczony – pomyślała sobie – może być lepszy od quasi-męża.
– Nie ma go! – krzyknęła w dół ze śmiechem.
Fanatycy zerwali się z kolan.
– Nie ma go! – wrzeszczeli niczym złowieszcze echo. – On był
świętym Boga!
Wcześniej Mafaldzie wydawało się, że modlących się ludzi jest
znacznie mniej. Dopiero patrząc z bocianiego gniazda ascety, zobaczyła,
że nowi wyznawcy jej męża tłumnie wylewają się z wąskich uliczek.
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Siwy dziadek wstąpił na postument fontanny i łamiącym się głosem opowiadał, jak to Bóg otworzył Sklepienie Niebios, przez które porwał wybranych i czystych do Królestwa Niebieskiego, a grzeszną i ponurą resztę pozostawił na ziemskim padole, by doczekała się oczyszczenia
w ogniu.
– Będziemy cierpieć męki, bo zanim wejdzie się na wesele, trzeba
wpierw umyć się i odpowiednio ubrać!
Tłum zawtórował. Mafalda zauważyła, że w tym samym czasie
tuzin gwardzistów torował sobie drogę na plac.
– Oto kurwy diabła – lamentował starzec. – Ślepi przewodnicy
ślepych, chcą nas doprowadzić do zguby!
Mafalda nie rozumiała nic z tego, co działo się dalej. Ludzie rzucili
się na gwardzistów w barwnych strojach, obdarli ich z szat i przepędzili.
Potem wiwatowali, niektórzy kładli się krzyżem na bruku, inni hasali nago
po placu. Kobieta w diademie wyrzucała przez okno pałacu złote dukaty,
krzycząc o ubóstwie świętego Piotra Słupnika, a nastrój całej tej czeredy
wydał się Mafaldzie niezwykle podniosły – butny i bezczelny jak parada
adamitów, nie jak Wielki Piątek w Koloseum.
Są dumni ze wszystkich swoich grzechów – pomyślała. Teraz mogą
robić, co zechcą, skoro tak czy siak czeka ich cierpienie, którego nie można
ominąć.
– Wchodzę – usłyszała głos Battisty.
Cukiernik nadzwyczaj sprawnie wdrapał się po linie, trzymając
w zębach drewnianą łodygę marcepanowej róży. Mafalda wycofała się
w głąb bocianiego gniazda. Wśród dzikich wiwatów na Piazza Navona
głos Battisty był dla niej tylko jednym z wielu niezrozumiałych dźwięków. Pocałowała go, a potem grzeszyli cieleśnie w bocianim gnieździe
jej męża ascety.
Po wszystkim śmiała się, a kiedy zeszli na dół po linie, zobaczyła
Piotra Słupnika, jedzącego kanapki, które przyniosła dla niego w wiklinowym koszyku. Był czysty i dobrze ubrany. Ledwie go poznała.
– Kardynał mnie wezwał – powiedział Piotr. – Chciał, żebym wygłosił do ludzi dobre kazanie. – Zaśmiał się. – Ale sami sobie je wygłosili.
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Dla Mafaldy dumna parada adamitów zamieniła się w drogę
krzyżową. Czując na sobie wzrok jeśli nie Boga, to przynajmniej połowy
Wiecznego Miasta, zapłonęła wstydem. Pobiegła z powrotem do pałacu
Świętego Oficjum, gdzie przy ladzie zastała kardynała Takemashiego.
– Czy nie było tu Saint-Antona? – zapytał. – Wszędzie go szukam.
Mafalda przełknęła ślinę.
– Cudzołożyłam, eminencjo – oznajmiła jednym tchem.
Takemashi położył dłoń na jej głowie, odmówił jakąś łacińską formułkę i powiedział:
– Odpuszczam ci grzechy. Widziałaś Saint-Antona?
– Nie, ojcze – odparła Mafalda, spoglądając na marmurową posadzkę. – Wyjechał wczoraj i nie zostawił adresu.

Takemashi
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Kardynał Takemashi obejrzał przywieziony z Japonii pancerz samuraja
– pamiątkę rodzinną – i pomyślał o tym, jak wysoko się wspiął. Z przeklętego wyrzutka stał się szarą eminencją Wiecznego Miasta, z szarej
eminencji, za sprawą przypadku bądź też Boskiego planu, stał się eminencją bezsilną.
Jako sekretarz stanu musiał zwołać konferencję prasową i wyjaśnić, jak to możliwe, że niebo rozdarło się na dwoje. Ironiczny finał
herezji milenarystycznych nastąpił właśnie teraz, kiedy on, Takemashi,
zamierzał cieszyć się owocami pracy całego swojego życia: szacunkiem,
niekwestionowaną pozycją i spokojem kogoś, kto osiągnął wszystko
i może to odrzucić. Za tydzień miał udać się w podróż do rodzinnej prowincji Tokio i w małym domku na szczycie góry wieść życie nauczyciela,
a w przyszłości, kiedy już będzie obserwował ziemię z wysokości nieba
– proroka. Do tej pory był zupełnie pewien, że Bóg nagrodzi jego wierną
służbę.
Zaczął wątpić, kiedy krnąbrna papieżyca rozjuszyła ambasadora
Republiki, a potem przebaczyła (tak, ona przebaczyła!) Takemashiemu
to, że przez jakąś orchideę wywołała kryzys nuklearny. Druga fala
zwątpienia dopadła go, gdy przekonał się, że Piotr Słupnik nie wygłosił
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żadnego uspokajającego kazania, a jego zniknięcie z gniazda na Piazza
Navona wywołało prawdziwie apokaliptyczne szaleństwo. Mało tego, cały
ten obłęd pogłębiali cierpiący rodzice porwanych dzieci, jednym głosem
potwierdzający, że część ludzkości została zabrana z Ziemi przez dziurę
w Sklepieniu Niebios i postawiona przed tronem Bożym. Byli jeszcze
inni, twierdzący, że to właśnie Takemashi porwał bezbronne maleństwa,
żeby złożyć z nich ofiarę Szatanowi. Źródłem tego pomysłu był portrecista sekretarza stanu, którego syn, chłopiec-cherubin, znalazł się pośród
zaginionych.
Trzy decyzje: zmuszenie papieżycy do rozmowy z ambasadorem,
usunięcie Piotra Słupnika z gniazda na Piazza Navona i wreszcie milczenie w sprawie porwanych dzieci, zniszczyły jednego dnia wszystko,
co Takemashi budował przez całe życie. Powszechny szacunek, jakim
go darzono, prysnął, a fanatyczne brukowce nazwały go Antychrystem.
Pozycja sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej stała się obelgą, a purpurowe szaty księcia Kościoła zdawały się prorokować, że zamiast spokojnej starości czeka go krwawa łaźnia.
Nie tylko szaty zresztą, ale i tłum, skandujący jego nazwisko na
przemian z imionami diabła. Tysiące oczu, elektronicznych i organicznych, czekało w auli Pawła VI na oświadczenie sekretarza stanu, tysiące
rąk spragnionych czegoś, czego można by się chwycić, choćby miało to
być martwe ciało, tysiące ust, niszczących dorobek życia, tysiące serc,
w których nie było już miejsca dla Takemashiego, tysiące uszu, które
nie będą już nigdy chciały słuchać jego rad. Jedynie Milczące Siostry
spoglądały jeszcze na niego z dawnym szacunkiem.
Zamknięty w swoim gabinecie i otoczony przez wrzące fale gniewu kardynał przeglądał stronice swojego wyważonego przemówienia.
Skreślał nieodpowiednie słowa, trzęsącymi się dłońmi dopisywał inne,
lepsze, potem skreślał napisane i dopisywał skreślone, aż strony zamieniły się w bazgroły przypominające dziecięce rysunki. W napadzie gniewu podarł kartki i obserwował kawałki papieru, spokojnie opadające na
marmurową podłogę.
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Wyszedł ze swojego gabinetu. Minął szepczącą grupę zakonników.
Wydawało mu się, że plotkują o nim, że tylko dobre wychowanie dzieli ich
półgłosy od krzyków oburzenia. Wparował do pokoju wspólnego, chcąc
prosić o czysty wydruk.
Wszyscy tam byli i wszyscy jak jeden mąż odwrócili wzrok od
ekranu telewizora, by skupić spojrzenia na sztywnej sylwetce kardynała. Usłyszał znajomy głos z rodzaju tych, których nigdy się nie zapomina przez wzgląd na brzmienie pierwszego wyznania miłości i na usta,
szepczące pomiędzy pocałunkami. Na ekranie zobaczył twarz Akihiro
w więziennym uniformie, opowiadającego ze szczegółami o romansie
z kardynałem Takemashim.
Serce zabiło mu w piersi, a strużki potu spłynęły po spiętych
plecach. Wycofał się w głąb korytarza, w ciszę, ustępując przed spojrzeniami Milczących Sióstr, przypominającymi teraz gromy spadające
z nieba. Chciał im powiedzieć, że miał wtedy dwadzieścia lat i był przed
święceniami, chciał wytłumaczyć, że to było piękne, choć zakazane, że
to wszystko nie tak, że on, Takemashi, nigdy więcej nie zgrzeszył i był
czysty jak łza przez resztę swojego życia. Mimowolnie cofał się jednak
dalej, mijał grupy dawnych współpracowników, zagnieżdżone w marmurowym korytarzu jak kolonie bakterii, aż w końcu wrócił do gabinetu
i zaryglował drzwi.
Otarł twarz chustką i zobaczył, że jego własna orchidea zakwitła.
Taka sama, jaką podarował papieżycy, a przez którą ona zbyła ambasadora, co skończyło się publicznym oskarżeniem Watykanu o spisek przeciwko ludzkości i doprowadzeniem do zamieszek na ulicach Rzymu, które
on, Takemashi, próbował załagodzić. Poprosił Piotra Słupnika o przekonanie tłumu, by spokojnie czekał na rozwiązanie problemu, bo myślał, że
to będzie dobre. Tymczasem okazało się najgorsze z możliwych i teraz
okazało się, że to on, Takemashi, maczał palce we wszystkim złym, bo
Pan zabrał świętych do nieba, a on został na Ziemi przez swoje wielkie
– teraz ujawnione – grzechy.
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Zerwał kwiat i zmiażdżył srebrne płatki w dłoniach. Świeża woń
wypełniła pokój i Takemashi pomyślał, że gdyby miał opisać ten zapach
ślepej papieżycy, powiedziałby, że przypomina śpiew aniołów.
Potem podszedł do swojej japońskiej zbroi i raz jeszcze ją obejrzał. Wyciągnął krótki miecz z pochwy i przejechał kciukiem po ostrzu.
Zranił się w palec; kropla krwi spadła na biały marmur podłogi.
Odsunął fotele stojące przed biurkiem i ustawił je pod ścianą.
Rozłożył dywan na miejscu przestawionych mebli. Założył ceremonialne
szaty kardynalskie, które trzymał w szafie obok drzwi i wygładził fałdy
sutanny. Potem stanął w kącie pokoju i stwierdził, że brązowy dywan źle
komponuje się z purpurą. Zwinął go w rulon i ułożył na fotelach.
Wyjrzał na zewnątrz przez szparę w żaluzji. Tłum dzierżył transparenty z napisami: „Antychryst”, „Abominacja”, „Sodomita”. Kardynał
ułożył krótki miecz po swojej lewej stronie. Ukląkł na białym marmurze. Zamknął oczy. Seiza – pośladki na piętach, głęboki oddech, krótka
medytacja. Skandujący tłum, głos Akihiro, spojrzenia Milczących Sióstr,
jakiś ojciec krzyczący, że Bóg porwał jego syna, papieżyca na ramieniu,
bomby atomowe, chatka na szczycie góry ukrytej we mgle. Skupił się na
chatce i wyobraził sobie, że pije herbatę, patrząc na małe miasteczko,
którego mieszkańcy właśnie rozpoczynają dzień. Wszystko pachnie jak
śpiew aniołów.
Dostojnie i powoli, bez otwierania oczu podniósł miecz. Ostrze
dotknęło ciała, mierzył prosto w serce.
Wieśniak pozdrawia mnie, zapraszam go na herbatę. Śmiejemy się.
Niebo nie jest pęknięte. Nic się nie dzieje.
Odłożył miecz na posadzkę.
Gdybym nie zostawił Akihiro w górskiej chatce, miałbym dzisiaj kogoś, kto ściąłby mi głowę. Wtedy mogłoby to być godne, warte nieśmiertelnej duszy.
Z szuflady biurka wydobył niebieską tabletkę, taką samą, jaką podał ambasadorowi. Mnemosyne, tak ją nazywali starożytni. Oczyszczenie
pamięci – tak myślał o niej Takemashi.
Połknął pigułkę i zapadł w sen.
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Prezydent Republiki miał pełne ręce roboty i bez rozdartego na dwoje
nieba. Profesorowie długo tłumaczyli mu, co oznacza rozpad gazowej
struktury sztucznej atmosfery, ale niczego nie zrozumiał. Rysowali na
czarnych tablicach wykresy obrazujące dynamikę jakichś płynów, entropię i dziwaczne zawijasy, zmieniające się w plątaninę nici podobnych
do spaghetti. Widząc splątane nitki, prezydent poczuł głód, przypomniał
sobie, że jest na diecie niskotłuszczowej, zepchnął myśl o makaronie
pokrytym sosem pomidorowym na bok i przełknął ślinę napływającą do
ust. Chrząknął, mając nadzieję, że zabrzmiało to znacząco.
– Najdalej za miesiąc wszyscy umrzemy w mękach – wyjaśnił
doktor Fryderyk, zastępujący jakiegoś doktora Noaha, który zniknął bez
śladu przed trzema dniami. – Kosmiczne promieniowanie zniszczy życie
na Ziemi aż do ostatniej najmniejszej bakterii.
Prezydentowi wydawało się, że dla młodego fizyka zagłada stanowi radosną wizję.
– Możemy jednak coś na to poradzić – dodał pospiesznie profesor
Poloniusz. – Trzeba tylko zająć złoża uranu w Alpach.
– Alpy należą do czarnych – odparł generał. – Pokazali, jakie mają
zamiary, pozbawiając pamięci ambasadora. Przekroczymy granicę i polecą interdykty.
– Interdykty to bomby termojądrowe, panie prezydencie. –
Fryderyk wypiął pierś. – Cuda starożytnej inżynierii, każda ma moc około
dwustu kiloton. – Zająknął się. – To znaczy, że może zniszczyć największe
z dzielnic Wiecznego Miasta w ciągu kilkudziesięciu sekund.
Prezydent ukrył twarz w dłoniach. Dość już miał tych dziwnych
dyskusji. Zazdrościł ambasadorowi, który stracił pamięć. Zanosiło się na
to, że resztę życia spędzi beztrosko niczym dziecko.
Szczęśliwa emerytura – pomyślał prezydent. Nie pamiętać żadnego
występku, nie pamiętać żadnej wpadki i jeszcze raz cieszyć się wszystkim
tak, jakby się to pierwszy raz widziało.
– Nie do końca rozumiem, o co chodzi.
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– Sir, to proste. – Generał odepchnął fizyków i zasalutował przed
biurkiem głowy państwa. – Jeżeli przekroczymy granicę, będziemy mogli uratować planetę, ale żeby przekroczyć granicę, będziemy musieli
unieszkodliwić czarnych…
– Czarni mają uran – wtrącił brodaty Poloniusz. – A my już nie
mamy.
Generał zaczął mówił głośniej:
– …proponuję wysłać w stronę Rzymu rakietę z ładunkiem jądrowym. Sir, czarni składują wszystkie swoje interdykty w jednym miejscu.
Nasze rakiety są lżejsze i szybsze, jedno uderzenie zlikwiduje wroga raz
na zawsze.
– Być może nie tylko wroga. – Doktor Fryderyk się ożywił. – Nie
wiemy, ile ładunków mają czarni. Z moich obliczeń wynika, że jeśli interdykty watykańskie mają większą moc niż tysiąc megaton, wówczas
może dojść do zniszczenia całej planety. Oczywiście jeśli nasza rakieta
dotrze do celu.
Pomiędzy splątanymi nitkami makaronu z pomidorowym sosem
a obrazami zagłady świata w umyśle prezydenta pojawiła się myśl.
– Czy w tych naszych rakietach jest uran? – zapytał, wprawiając
w osłupienie dwóch fizyków i generała.
– Sir, czy sugeruje się tutaj uczynienie nas bezbronnymi wobec
potęgi wroga? To szaleństwo!
– To niemożliwe, panie prezydencie. – Poloniusz oparł się o biurko. – Zaatakowaliby nas, kiedy tylko odkręcilibyśmy pierwszą śrubkę.
Plan generała jest dobry. Albo oni, albo my. W obliczu rozpadu sztucznej
atmosfery nie mamy wyboru.
Prezydent wstał i udał się do toalety. Pamiętał Rzym i dawnego
papieża Piusa XVII, czerstwego, wesołego dziadka, zastąpionego później przez ślepą dziewczynkę. Ostatnim, czego pragnął, było zniszczenie
Wiecznego Miasta. W zasadzie chciał tam spędzić trochę czasu po upływie kadencji. Może zobaczyć raz jeszcze Pietę watykańską albo jedną
z cudownych fontann. Na pewno nie ominąłby „Dawida” Michała Anioła
– zawsze uważał, że rzeźba ta ma proporcje doskonale odzwierciedlające
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jego własną sylwetkę. Popołudniami mógłby słuchać chóru papieskich
kastratów albo zjeść pizzę na Piazza Navona, gdzie jakiś wariat ze swojego bocianiego gniazda na szczycie kolumny hipodromowej głosił koniec
świata. Mógłby cieszyć się wiecznym dniem w Wiecznym Mieście, zapomnieć o śmierci, o władzy i politycznych przepychankach. Prezydent
wierzył, że mógłby znaleźć się w szczęśliwym stanie ambasadora, gdyby
tylko wyprowadził się z tego przeklętego Londynu.
Umył drżące ręce i wrócił do sali obrad.
– Skąd wiemy, że nie zdążą wystrzelić interdyktów? – zapytał.
– Sir, nasze rakiety dotrą do Rzymu w kwadrans.
– To jedyne rozwiązanie. Nie pozwolą nam wydobywać uranu na
swojej ziemi.
– A gdybyśmy kupili od nich uran? – Prezydent bezmyślnie darł
kartki papieru leżące na biurku.
Poloniusz westchnął.
– Nie mamy za co. Dysponują znacznie większymi sumami.
– A gdybyśmy wysłali naszych ekspertów, żeby pracowali z ich
ekspertami nad naprawą tej sztucznej atmosfery?
– Nazywamy ich czarnymi nie bez powodu – odparł Fryderyk. –
Oni nie mają takich ekspertów. Panie Prezydencie, oni wierzą, że ta biała
powłoka gazowa to Sklepienie Niebios, dar od Boga, który nie ma nic
wspólnego z nauką.
Prezydent wyciągnął się w fotelu i splótł ręce na brzuchu.
– Mnie do tej pory również wyglądało to na dość cudowną sprawę.
Chciał odwlec moment podjęcia decyzji. Wiedział, że adiutant generała stoi za drzwiami z małą czarną walizeczką, gotowy w każdej chwili
dostarczyć surowców do egzekucji rozkazu.
– Jak będzie to wszystko wyglądało, kiedy zniknie ta gazowa powłoka?
Poloniusz wystąpił naprzód.
– Przede wszystkim nastąpi przywrócenie cyklu dnia i nocy. Mniej
więcej od szóstej do osiemnastej jedna strona planety będzie oświetlona,
druga ukryta w ciemności.

Michał Woźny

– Oczywiście nikt nie dożyje, żeby móc oglądać te zjawiska – powiedział Fryderyk. – Promieniowanie zabije nas w ciągu kilkunastu minut.
Generał wydawał się urzeczony wizją zmieniania się światła
w ciemność i ciemności w światło.
– Sir, czytałem, że takich planet jak nasza jest we wszechświecie
nieskończona ilość.
– Brzmi ciekawie. Noc, tak to nazywali starożytni?
– Tak – odparł rozmarzony Poloniusz. – Niebo staje się wtedy
granatowe albo czarne i rozświetlają je tylko drobne punkciki światła:
gwiazdy. W tym jedna większa, nazywana Księżycem.
Rozmowę przerwało pukanie. Prezydent skinął głową i generał
otworzył drzwi. Do sali konferencyjnej wparował podporucznik i zasalutował.
– Sir, z okolic Genewy wystrzelono niezidentyfikowany obiekt latający. Sądzimy, że może to być rakieta typu Interdykt.
Fizycy zrobili miejsce na biurku prezydenta i pomogli ustawić na
nim ciężką walizkę. Generał otworzył zamek swoim kluczykiem, prezydent przyłożył kciuk i zamki się otworzyły.
– Natychmiast wyślę oddziały w okolice Genewy – powiedział
generał.
– To będzie czysty koniec – dodał Fryderyk.
Prezydent nacisnął czerwony, wypukły guzik i przez chwilę nasłuchiwał, jakby spodziewał się głosu archanielskich trąb, zwiastujących
koniec świata. Nic się nie wydarzyło.
– Czy mamy takie tabletki, jakie podano ambasadorowi? – zapytał
ni stąd, ni zowąd.
– Niestety – odparł doktor Fryderyk. – Bardzo by się przydały
w zaistniałej sytuacji.
Prezydent otworzył drzwi na taras.
– Niech ktoś załatwi mi spaghetti. Podwójną porcję.

Saint-Anton
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Saint-Anton przenosił śpiące dzieci najdelikatniej jak potrafił do wnętrza
wielkiego jajka, zbudowanego z jakiejś starożytnej substancji przypominającej beton. Siedemnaście razy pokonał drogę z ciężarówki przez krętą
metalową klatkę schodową, prowadzącą do malutkich drzwi, będących
wejściem do ogrodu bujnie porastającego ciepłe wnętrze starożytnej
skorupy.
Ostatni kurs był najtrudniejszy. Ręce mu zdrętwiały i ciężar jasnowłosego cherubina wydawał się nieznośny. Potknął się na pierwszym
stopniu schodów i z trudem odzyskał równowagę. Chłopiec otworzył
oczy. Saint-Anton wpatrywał się w jego rozszerzone źrenice dłużej niż
powinien.
– Anton…
– Cicho, Adam.
– Ale wrócisz? – zapytał chłopiec, po czym mlasnął i ponownie
zapadł w sen.
Saint-Anton pamiętał tego szkraba, biegającego po surowym gabinecie kardynała Takemashiego, którego to portret malował jego ojciec.
Malec nieopatrznie strącił doniczkę z jakimś kwiatem, co bardzo zdenerwowało sekretarza stanu. Jednak na widok załzawionych oczu dziecka
nawet purpurat zmiękł i spędził całe popołudnie na ubieraniu chłopca
w swoją starożytną japońską zbroję. Kiedy Saint-Anton wychodził z gabinetu, Adam zapytał: „Ale wrócisz?”.
Noah obserwował całą scenę z góry. Zbiegł po schodkach, podszedł do Saint-Antona, zatrzymał się, cofnął, a potem przetarł okulary
rąbkiem koszuli.
– To nie spowoduje żadnych zaburzeń? Może podamy mu jeszcze
jedną dawkę?
– Nawet jeśli, to co? Zostały tylko dwie tabletki, wolałbym je mieć
na wypadek gdyby to, co nadchodzi, miało okazać się zbyt bolesne.
Noah przetarł oczy i założył okulary.
– Wezmę go od ciebie – powiedział, ale Saint-Anton już się wspinał
po spiralnej klatce schodowej.
Szli gęsiego, jakby każdy stopień mógł być pułapką.

Michał Woźny

– Koniec świata – szepnął Noah. – Myślisz, że oni w to wierzą?
– A ty wierzysz? – Saint-Anton skupiony był na dziecku, jakby
niósł najdelikatniejszy kryształ. – Ja nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale to prawda. Najdalej za miesiąc sztuczna atmosfera się rozpadnie i to będzie koniec.
– Nie całkiem. Przecież coś zostanie, więc to nie całkiem koniec
świata.
– Siódmy dzień. – Saint-Anton ułożył chłopca obok siedemnastu
innych ciałek, spokojnie oddychających ciepłym powietrzem. – U nas
w Kościele mówi się, że żyjemy w siódmym dniu.
– Masz rację – odparł Noah, wprowadzając do konsolę odpowiednie polecenia. – Jeśli dobrze pamiętam, siódmego dnia Bóg odpoczywał.
Zostawił ten planetarny bubel samemu sobie, położył się na hamaku
i zarzucił nogę na nogę.
– Creatio continua. My musimy skończyć ten świat.
Wdrapali się na szczyt klatki schodowej. Noah wprowadził kod
bezpieczeństwa do konsoli i drzwi zamknęły się z hukiem. Potem opuścił
grubą prawie na metr śluzę.
– Jesteśmy gotowi – oznajmił. – Możemy stworzyć świat.
Długo przyglądali się jajku z wysokiej wieży kontrolnej.
Noah w podnieceniu jeszcze raz tłumaczył Saint-Antonowi, że
kapsuła ma dolecieć na planetę przypominającą Ziemię, z podobnym
klimatem, ale – jak twierdzili starożytni – zupełnie niezamieszkałą.
Saint-Anton mówił o tym, jak użycie niebieskich kapsułek, usuwających pamięć i czyniących z ludzi doskonale łagodne jednostki, pozwoli
stworzyć nowego człowieka na nowej planecie. Dzieci miały być czymś
w rodzaju pierwszych ludzi, zaś planeta odkryta przez starożytnych –
nowym Edenem. Chcieli uczynić ten moment tak długim, jak to tylko było
możliwe. Bali się, że jajko pozostanie na miejscu i wszystko, co sądzili
starożytni, okaże się jedną wielką legendą. Opowiastką o jakimś heroicznym planie.
– Wystarczy, że naciśniemy przycisk i rozpoczniemy drugie stworzenie.
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– To naruszy sztuczną atmosferę? – zapytał Saint-Anton.
– Chyba właśnie przez to starożytni nigdy nie wystrzelili tego
jajka.
Obydwaj położyli palce na przycisku. Odliczyli do trzech i nacisnęli.
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Dno kapsuły zapłonęło, wystrzeliła w górę. Obserwowali, jak wzbija się w powietrze, a potem znika wśród śnieżnobiałej warstwy sztucznej
atmosfery, nie pozostawiając po sobie najmniejszego śladu.
Noah usiadł na podłodze i wsparł się plecami o ścianę. Przywieźli
ze sobą butelkę koniaku. Otworzyli ją i pociągali solidne łyki z gwinta.
Saint-Anton pogodził się ze śmiercią na swój religijny sposób,
Noah wytłumaczył sobie, że wystrzelenie jajka z dziećmi będzie najlepszą i jedyną możliwością. Spodziewali się wszystkiego, siedząc pomiędzy
dwoma niebieskimi pigułkami, które mieli zażyć, gdyby tylko spostrzegli,
że czeka ich cierpienie.
Przywieźli ze sobą zapasy na dwa miesiące, pamiętając, że po
przeprowadzeniu całej akcji zostanie im mniej niż miesiąc oczekiwania
na koniec.
Żołnierze Republiki powalili Saint-Antona, kiedy Noah poszedł się
odlać. Dostał kolbą karabinu w potylicę. Potem widział już tylko ciemność.

* * *
Dwadzieścia lat później Saint-Anton wspominał cały ten obłęd zza krat
federalnego więzienia, gdzie wraz z Noahem miał spędzić resztę życia,
pracując nad zaawansowanymi technologiami podtrzymującymi sztuczną atmosferę planety.
Jako człowiek, który doprowadził do serii wybuchów nuklearnych,
nie miał lekkiego życia. Zabroniono mu także wspominać o jajku. Złożył
dokładny raport z wydarzeń genewskich przed prezydentem Republiki,
którego biały kołnierzyk – pamiętał, jakby to było wczoraj – ubrudzony
był czerwonym sosem. Nigdy więcej nie pytano go o jajko.

Michał Woźny

Dowiedział się, że Bazylika Świętego Piotra została trafiona rakietą Republiki, która nie wypaliła ze względu na wadliwą konstrukcję, że
papieżyca nigdy nie odpowiedziała na atak, a wkrótce inwazja Republiki
ujawniła, że Watykan nigdy nie był w posiadaniu broni jądrowej. Okazało
się ponadto, że odkryte w Genewie złoża pozwolą podtrzymać sztuczną
atmosferę przed najbliższe sto lat.
Oglądał w więziennej telewizji pouczającą egzekucję ślepej papieżycy i Takemashiego, który z dziecięcą prostotą poddał się katu.
Oskarżono ich o zbrodnie przeciwko ludzkości. O zaniedbania, które
mogły do nich doprowadzić lub o cokolwiek – Saint-Anton nie chciał
pamiętać.
Tak skończył się koniec świata – pomyślał.
Dni spędzał w laboratorium, przykuty do przyśrubowanego
do podłogi taboretu. Przeczytał książkę Mafaldy – portierki Świętego
Oficjum, w której nie tylko ujawniła ona brudne historie zza kulis działalności tej instytucji, ale także poświęciła specjalny rozdział trwodze,
jaka towarzyszyła ludziom pod rządami Kościoła.
Zdziwił się, kiedy jego rutynę przerwał chodzący już teraz o lasce
prezydent.
– Jest coś, co chcielibyście zobaczyć – powiedział. – Ty i Noah.
Noah nosił jeszcze grubsze okulary niż przedtem, tak, że jego
oczy wyglądały jak dwie wielkie, ubrudzone gliną piłki do tenisa. Powitali
się zdawkowym więziennym sposobem i zaprowadzono ich do rozległej
sali pełnej monitorów.
Oficerowie zasalutowali na widok prezydenta, który mocował się
przez chwilę z klawiaturą komputera. Saint-Anton odniósł wrażenie, że
miał to być jakiś uroczysty moment. W końcu monitory pokazały coś
w rodzaju lasu, tyle że dziwacznego i nie przypominającego niczego, co
Saint-Anton dotąd widział. Jego uwagę przykuł biały punkt wśród drzew.
Wiedział już, że jajko dotarło do celu i legendy starożytnych o planecie podobnej do Ziemi były prawdziwe.
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– Nawiązaliśmy połączenie z tym waszym jajkiem – powiedział
prezydent, mocując się z klawiaturą. Przybliżał i oddalał najwyraźniej nie
te punkty, które miał zamiar wyszczególnić na monitorach.
W końcu młody oficer złamał etykietę, podszedł i z należytą dozą
czołobitności pomógł prezydentowi.
Monitory ukazały wyrzeźbioną w białym kamieniu twarz SaintAntona. Nie mógł mieć wątpliwości. Chwilę później dostrzegł wysokiego
młodzieńca z burzą blond włosów na głowie, kręcącego się wokół posągu.
To był Adam, syn malarza.
Saint-Anton przyglądał się krzątaninie odbywającej się w odległym zakamarku kosmosu.
Chaosu – poprawił się w myślach. Dawno temu uznał, że dzieci
umarły. Pożegnał się z nimi i z Bogiem, w którego niegdyś wierzył. Nie
mógł przypuszczać, że sam zostanie ubóstwiony. Wyobrażał sobie dzieci
bluźniące wykutej w marmurze twarzy. Pokręcił głową, chcąc pozbyć się
niepokojącego obrazu.
Im szybciej się ode mnie uwolnią, tym lepiej.
– Wygląda na to, że cię czczą. – Prezydent stanął po prawicy
Saint-Antona.
Noah stał po jego lewej stronie, przecierając oczy ze zdumienia.
– Kiedyś chciałem być świętym, ale to było dawno temu. – SaintAnton miał ochotę zwymiotować.
– Wygląda na to, że przynajmniej tam zostałeś legendą – powiedział Noah.

Michał Woźny

ZWYKŁY SZARY HENIO
I KORPOPRZYJACIEL
Mateusz Hengier

Detektyw
– Przykro mi, Henryku, ale czas zakończyć naszą współpracę. – Mężczyzna
wychylił kieliszek wódki i, nie czekając na jakąkolwiek reakcję rozmówcy,
kontynuował: – Minęło sześć lat, sam wiesz. Nie ma już nowych tropów.
Te poszlaki, które mamy, to zbyt mało, by rzucić choćby cień podejrzenia
na korporację. Tylko szaleniec próbowałby walki z takim gigantem.
– Muszę poznać prawdę! – nie ustępował Henryk.
Detektyw westchnął.
– Ciąża przebiegała prawidłowo, sam wiesz. Dokumentacja była
prowadzona bez zarzutu. Wyeliminowaliśmy wszystkich podejrzanych.
Jeżeli ktoś maczał w tym palce, to jest to zawodnik spoza mojej i twojej
ligi. Lubię pieniądze, cenię sobie twój upór, ale aż tyle mi nie płacisz.
Nie za takie ryzyko… Zresztą, ciążę nie zawsze udaje się donosić. Może
lepiej tak to zostawić?
– Może. – Henryk wyjął kopertę i położył na barze. – Przez telefon
mówiłeś, że masz coś dla mnie.
– Schowaj te pieniądze, jesteśmy kwita. A to uznaj za prezent
pożegnalny. – Detektyw położył przed nim nośnik danych. – Tu masz
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wszystko, co udało mi się zebrać o tym twoim przyjacielu Stanisławie.
Gdybyś się z nim, jak twierdzisz, regularnie nie spotykał, to uznałbym, że
facet nie istnieje. Zrób z tym, co zechcesz. Najlepiej nic. – Wstał, delikatnie uniósł staromodny kapelusz na pożegnanie i opuścił lokal.
Henio odszedł od baru, by znaleźć zaciszny stolik, przy którym
mógłby rozpakować swój podarunek.

SIphone
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Dwóch chłopaków w bluzach nie pasowało do klubu jazzowego. Ale
Henryk ich nie oceniał. Zbliżał się do pięćdziesiątki, wyglądał na sześćdziesiątkę z hakiem i nie znał się na modzie. Mogli być nawet Mozartami
jazzu – i tak miał to w dupie. Popełnili błąd, przysiadając się do jego
stolika bez pytania.
Celowo usiadł w kącie sali, z dala od spojrzeń, śmiechów i natrętnych kelnerek. Nie lubił takiego rodzaju muzyki, ale tego dnia i tak nigdzie nie czułby się lepiej. Nie w rocznicę śmierci Pawełka. Poza tym nikt
ze znajomych nie słuchał tego badziewia, więc Zaśniedziały Saksofon
idealnie nadał się na spotkanie z detektywem.
Dwa pajace, nie zwracając uwagi na starego Henia, głośno komentowały poczynania rzępolącego bandu. Jeden z nich położył na stole
SIphone’a, którego ekran chwilę później się rozświetlił – dzwoniła jakaś
Veera.
– Czy mogliby się panowie przesiąść? – zagaił grzecznie Henryk.
Nie zwrócili na niego uwagi.
– Bo to nie jest dobry dzień na przysiadanie się! – spróbował podniesionym głosem.
Ale szkopuł nie tkwił w tym, że chłopaki nie usłyszały za pierwszym razem, lecz w tym, że nie chciały usłyszeć.
Henryk dopił wódkę i otarł usta rękawem wyświechtanej marynarki. Nalał sobie następny kieliszek, ale nawet go nie tknął – zamiast tego
pociągnął solidny łyk z butelki. Smutek zwyciężył nad chęcią rozszarpania tych dwóch błaznów. Zgasił peta na wciąż wibrującym SIphonie.
Wyświetlacz ściemniał i raczej nie miał się już włączyć. Chłopaki tego
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nie zauważyły. Lekko podpity Henio wstał, opierając się ręką o stolik.
Odchodząc, rzucił tylko w przestrzeń:
– Mam dzisiaj humor nieprzysiadalny.
Może jeszcze pięć, dziesięć lat temu załatwiłby ich inaczej, bardziej koncertowo, ale teraz nie miał do tego nastroju.

Wytrzeźwiałki
W zaistniałej sytuacji, przy spieprzonym – a w gruncie rzeczy od początku kiepskim – wieczorze, pomóc mogło tylko jedno. Henryk musiał wziąć
się w garść i trochę popracować.
Stojąc na chodniku przed Zaśniedziałym Saksofonem, wyciągnął
swojego własnego syfona, jak zwykł to tałatajstwo nazywać, i spróbował
zalogować się do apki dla bileciarzy. Aplikacja poprosiła o zeskanowanie
siatkówki, po czym odmówiła dostępu.
– Szlag… – zaklął pod nosem.
Ustrojstwo rozpoznało stan upojenia.
Bileciarz splunął. Przetrzepawszy kieszenie, z trudem wydobył
wytrzeźwiałki i zaaplikował sobie po trzy krople do każdego oka. Ponowił
próbę logowania, tym razem z sukcesem.
Na ekranie zabłysnął komunikat: „Pozostało ci: pięćdziesiąt trzy
inspekcje do wypełnienia normy w miesiącu. Masz dziewięć dni”.
Dwoma kliknięciami zażądał kontroli w najbliższym autonomibusie. Pojazd zmienił trasę tak, by zgarnąć Henryka po drodze. Czas
oczekiwania: około dziewięćdziesięciu pięciu sekund.
Mężczyzna odpalił papierosa od złącza termicznego w syfonie.
Jako osoba wiecznie gubiąca zapalniczki, uważał to za jego największą
zaletę, tuż obok wbudowanego paralizatora – tylko w modelach dedykowanych bileciarzom.
Oczekując na przyjazd swojego miejsca pracy, przyglądał się odbitym w kałuży obrazom wszechobecnych neonów. Zapatrzony w kolorowy taniec na tafli brudnej wody, nie zauważył sunącego cichutko pojazdu.
Jednego z nowszych modeli.
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Błotnista ciecz, w której tak pięknie odbijały się pstrokate neony,
nie była już taka kolorowa, kiedy ochlapała spodnie Henryka.
Wściekły staruch w mokrych pantalonach wkroczył do pojazdu,
charcząc:
– Kontrola biletów, śmiecie!
Kobieta na przednim siedzeniu mocniej przytuliła swoją małą
córeczkę.
– O, najmocniej panienki przepraszam. – Henryk wysilił się na
uśmiech, ale wyszedł mu tylko koślawy grymas.
Z apki na syfonie aktywował swoje bileciarskie tatuaże. Na obu
policzkach mężczyzny na pomarańczowo zajarzyły się litery „ANB” wpisane w trójkąt – logo autonomibusów.

Obcinaczka

690

Odpuścił sobie przednią połowę pojazdu i bez słowa minął pasażerów,
w większości starców, kobiety i dzieci.
Nigdy nie mógł pojąć, dlaczego cwaniaki i kanciarze myślą, że jak
usiądą z tyłu, to się przed nim ukryją. Wystarczyło jedno spojrzenie na
dziewczynę z wielkim brzuchem, ubraną w jaskrawożółtą kurtkę.
Dla niepoznaki najpierw skontrolował trzech czarnoskórych młodzieńców. Wszyscy po kolei kładli mały palec lewej ręki na jego syfonie.
Chipy tych trzech były w porządku. Ekran dwa razy rozświetlił się na zielono, a raz na żółto, co oznaczało konieczność przedłużenia subskrypcji
w ciągu siedmiu dni.
Żółta Kurtka zdradzała oznaki zdenerwowania. Kobieta pociła się,
chociaż w pojeździe było chłodno. Spojrzał podejrzanej w oczy, a ona
uciekła wzrokiem.
– Bilecik do kontroli.
Niechętnie przyłożyła palec do urządzenia. Sprawdzenie chipu
trwało kilka sekund dłużej niż zwykle. W końcu syfon rozbłysnął na zielono, ale Henryk chwycił dłoń dziewczyny w żelazny uścisk.
– Jeszcze raz. – Docisnął jej palec do syfona. Pociągnięta za rękę
kobieta straciła równowagę i oparła się brzuchem o bileciarza.

Mateusz Hengier

– Ale o co panu cho…
Tym razem ekran rozświetlił się na czerwono.
– Ładnie tak oszukiwać? – Mężczyzna szybkim ruchem wyciągnął
obcinaczkę do cygar, nałożył na mały palec kobiety i uciął w połowie. Miał
wprawę: nielegalne oprogramowanie było łatwo dostępne, ale też równie
łatwo wykrywalne.
W momencie, w którym krew obryzgała mu marynarkę, poczuł
kopnięcie w brzuchu dziewczyny.
Kobieta krzyczała i płakała. Jakaś starsza pani przytuliła ją i rzuciła gniewne spojrzenie Heniowi.
– Bezduszni bileciarze, nawet ciężarnej nie odpuszczą! Diabły!
Trzęsącą się ręką podał starszej kobiecie puszkę syntetycznego
opatrunku w spreju i zatrzymał pojazd przyciskiem awaryjnego stopu.
Wyskoczył w pośpiechu, żegnany gwizdami pasażerów.

Mantra
Pierwszym, co uderzyło go w tę mroźną noc, był ból głowy. Efekt uboczny
użycia wytrzeźwiałek łupał go w czaszkę na spółkę z kacem moralnym.
Kontroler ruszył w mrok, rozcierając pulsujące skronie. Rozejrzał
się i zidentyfikował ulicę. Dwie przecznice od domu. Podłużne, niebieskie
neony pobliskiego budynku, odbijające się w kałużach wzdłuż całego
chodnika, przypominały mu niebieskiego węża. Henio był pewien, że gad
odprowadza go do mieszkania.
Może trzeba było jej odpuścić?
Z jednej strony, gdy był młodszy, takie rzeczy jak brzuch ciążowy
nie umykały jego uwadze. Z drugiej, na początku swojej działalności,
szczególnie tuż po szkoleniu, i tak nie popuszczał nikomu.
Kontrolować szybciej, dokładniej, więcej, bezlitośniej – przypomniał sobie korporacyjną mantrę. Żył według niej przeszło trzydzieści
lat.
Chyba stał się zbyt miękki. Dezaktywował tatuaże na policzkach.
Niebezpiecznie tak świecić po nocy jak latarnia. Mściwych nie brakowało, powodów do mszczenia się też nie. Heniowi, podobnie jak innym
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bileciarzom, praca nie przysparzała zbyt wielu przyjaciół. W autobusie
był półbogiem, kroczącym pośród pospólstwa i oddzielającym chwasty
od plonów. Ale na ulicy? Ulica rządziła się swoimi prawami. Lepiej było
być zwykłym, szarym Heniem.

Danse Vehiculum Urbanus
Henryk śnił.
Korowodowi tańczącego ludzkiego motłochu przewodził autonomibus, sunąc ulicami miasta. Kontroler bardzo starał się wyprzedzić
innych, by być jak najbliżej ukochanego pojazdu. Przewrócił staruszkę,
popchnął młodzieńca, odtrącił kobietę w ciąży.
W tylnej szybie pojawił się dopingujący go Jacek, doradca pracownika z Autonomicorpu:
„Dasz radę!”
„Awans!”
„Jesteś legendą!”
Pozostał już tylko jeden przeciwnik.
Młody wysportowany mężczyzna poruszał się perfekcyjnie jak
maszyna. Jarzące się na policzkach tatuaże zdradzały bileciarza.
Spaliny autonomibusu zgęstniały w czarny dym, przesłaniały widok, gryzły w płuca. Henio nie mógł złapać oddechu, potknął się i przewrócił.
Śnił różne wariacje tego samego snu, codziennie od ośmiu lat, ale
nigdy nie wyprzedził tamtego bileciarza.

Przyjaciel
Nie lubił nowinek technicznych, co doskonale odzwierciedlał wystrój jego
mieszkania. Na niecałych czterdziestu metrach kwadratowych Henryk
upchnął całe swoje życie, czyli niewiele.
Najważniejsze miejsce w salonie zajmował wygodny fotel do oglądania telewizji i drzemek. Druga w hierarchii ważności była wysłużona
kanapa, na której sypiał, pamiętająca jego awans na pełnoprawnego
kontrolera w piątym roku pracy. Po podłodze walały się mniej ważne
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dyplomy z korpo. Dla pracownika miesiąca i takie tam. Te ważniejsze
zdobiły ściany i półki.
Obok kanapy, na szafeczce, stało zdjęcie USG wykonane w technologii 3D, podpisane „Pawełek, piąty miesiąc”. Fotografię byłej żony
Henio trzymał w szufladzie. Odeszła od niego prawie sześć lat temu, tuż
po tym, jak poroniła. Załamała się i obarczyła go całą winą.
Zresztą ześwirowała już znacznie wcześniej – wmawiała mu, że
to on zwariował po operacji guza mózgu. Operacji przeprowadzonej
i ufundowanej, dwa lata przed poronieniem, przez ten jego wspaniały
Autonomicorp. Mawiała, że popadł w pracoholizm.
Zdaniem żony niezdrową obsesję podsycał ten nowy przyjaciel
– Stanisław. Co prawda nigdy nie spotkała się z nim twarzą w twarz, ale
Henryk uważał, że tak było nawet lepiej. Najpewniej żona narobiłaby mu
wtedy wstydu przed kolegą.
W kuchni znajdowały się dwa krzesła i stół. To tu kontroler przyjmował gości.
Jedno z siedzisk zajął Stanisław Biernacki, także pracujący dla
korporacji. Ponoć zajmował się zaopatrzeniem, ale nigdy nie mówił, czego konkretnie. Wszystko kwitował stwierdzeniami, że to strasznie nudne
i byłby skłonny o tym opowiedzieć tylko komuś, kogo chciałby zanudzić
na śmierć.
– Dobrze spałeś? – spytał Staszek znad szklanki z gorącą herbatą.
Henryk zignorował sarkastyczne pytanie kolegi, wciąż zły o to, że
obudził go o szóstej trzydzieści. Szczególnie po tak ciężkiej nocy. Ile to
razy prosił, by nie przychodził tak wcześnie? Pięćdziesiąt? Sto? Tysiąc?
– To co tam wczoraj nawywijałeś, żeś taki markotny jak kupa złomu?
Henio opowiedział o minionej nocy. Zawsze opowiadał, a przyjaciel za każdym razem doradzał mu to samo:
– No trochę bajzel, ale wiesz, co robić. Idź do swojego doradcy
pracownika. Dostaniesz kilka dni urlopu. Tylko nie wspominaj o wytrzeźwiałkach, a będzie dobrze. Jesteś żywą legendą naszej korporacji.
Jestem pewien, że niedługo awansują cię na inspektora!

Mateusz Hengier

Henryk wiedział, że przyjaciel nigdy nie mylił się w takich kwestiach. No, nie licząc tego awansu, który wróżył mu już prawie osiem
lat… Praktycznie od kiedy poznali się w klinice Autonomicorpu, tuż po
operacji Henryka. Wtedy też, za namową Stanisława, zaczął uczęszczać
do doradcy pracownika – Jacka.
– Tak zrobię. Jutro.
– Nie, nie, nie! – Stasiek palnął prawą pięścią w stół i ze szklanki
wylało się trochę herbaty. Oparzył sobie rękę, ale nie przejął się tym. –
Ogarnij się i idź jeszcze dziś. Jutro o czternastej gramy w szachy w klubie, zapomniałeś?
Oczywiście, że zapomniał.
– Nie, nie zapomniałem, bardzo się cieszę na myśl o partyjce –
skłamał. Jeszcze nigdy nie wygrał z inteligentniejszym od siebie przyjacielem.
Henio poruszył się niespokojnie na krześle i dopytał:
– Może zagramy u ciebie w domu? Jeszcze nigdy cię nie odwiedziłem, a to dobra okazja. – Stanisław był już jedynym, ostatnim tropem
w prywatnym śledztwie Henia.
Gdyby tak udało się poszperać u niego w mieszkaniu…
– Właściwie to nie widzieliśmy się poza klubem szachowym, szpitalem i moim domem. Ciekawe, czemu na siebie nie wpadamy?
– Rzadko wychodzę, dużo pracuję, przecież wiesz. U mnie nie ma
miejsca. Spotkamy się w klubie.
Henryk nie widział sensu w dalszym spieraniu się, Stanisław był
nieprzekonywalny.

Autonomicorp
Dziś nie przejechał się jeszcze autonomibusem, miałby iść dziesięć minut pieszo? Takie rozwiązanie zasugerowała aplikacja, by zjawił się na
miejscu, nim wybije szesnasta.
Technologia próbowała z niego zadrwić. A przecież był korporacyjnym pracownikiem-legendą, z widokami na awans. Na inspektora, ha!
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Zażądał w apce kontroli najbliższego autonomibusa ze wskazaniem miejsca wysiadki. I po kłopocie. Dwie minuty później wpadł do autobusu, błyskając pomarańczowymi tatuażami. Rutynowo sprawdził kilka
osób – nic ciekawego – i po chwili znalazł się u celu.
Miejscowa siedziba korporacji napawała Henia dumą. Dziwiło
go, że nigdzie nie dało się kupić tego budynku jako modelu do sklejania. W przeciwieństwie do autonomibusów, których kolekcja wypełniała
gablotę w przedpokoju bileciarza (najnowszy nabytek właśnie schnął
w łazience). Stanisław często chwalił jego zbiory, a nawet podarował mu
jeden model.
Nim Henryk wszedł do budynku, założył czarne, skórzane rękawiczki – w takim miejscu nie wypadało niczego dotykać brudnymi rękoma. Poczuł pieczenie na wierzchu lewej dłoni – zajrzał pod rękawiczkę
i dostrzegł oparzenie. Sam już nie był pewien, czy Stasiek jego też ochlapał gorącą herbatą, czy nie.
– Witam w siedzibie Autonomicorpu! Jaki jest cel pana wizyty? –
Dziewczyna o pięknych niebieskich oczach uśmiechała się promiennie.
Odwzajemnił uśmiech, po czym zganił się w myślach za szczerzenie gęby do gadającego popiersia.
– Sesja z doradcą pracownika.
– Proszę użyć chipa.
Henryk przyłożył mały palec do czytnika.
– Autoryzacja się powiodła. Panie Henryku, wszystkie terminale
są aktualnie w użyciu, proszę zająć miejsce w holu. Ktoś z obsługi po
pana przyjdzie. Teraz przez bramkę i niech pan podąża za niebieską linią.
Bramka podświetliła się na zielono, przepuszczając kontrolera.
Gdy tylko przeszedł, dołączyła do niego snująca się po podłodze niebieska linia. Dostosowała prędkość do jego chodu i pilnowała, by utrzymywać dystans dwóch kroków przed Henrykiem.
Niebieski wężu, prowadź.

Glitch

Mateusz Hengier

Po podpięciu do terminala Henryk poczuł rozluźnienie we wszystkich
członkach. Zamknął oczy i odpłynął w cyfrową rzeczywistość.
Jego świadomość ocknęła się na jednym z przednich siedzeń autonomibusu. W skroniach pulsował tępy ból. Spróbował je rozetrzeć, po
czym uświadomił sobie, że w wirtualu na nic się to nie zda, bo takiego
bólu w ogóle nie powinien doświadczać.
Rozejrzał się za doradcą pracownika.
Drań imieniem Jacek siedział z tyłu pojazdu w jaskrawożółtej
kurtce i przypatrywał mu się badawczo. Upewniwszy się, że Henryk dostrzegł kolor odzienia, gwałtownie zmienił otoczenie.
Nie było słów, by opisać, jak bardzo nienawykły do cybertechnologii Henio nienawidził nagłych zmian otoczenia w wirtualu. Na szczęście
trafili do dobrze mu znanego gabinetu Jacka. Nigdy nie widział tego
miejsca w realu, ale sądząc po mnogości szczegółów, a nawet śladach
użytkowania sprzętów, musiało ono istnieć naprawdę. Zresztą, przy
każdej wizycie zachodziły drobne zmiany – nadpita parująca kawa na
parapecie, usychająca roślinka w doniczce, nowa lampka. Zupełnie jakby
ktoś wkładał wiele trudu w codzienne trójwymiarowe skanowanie i aktualizowanie wyglądu pomieszczenia.
Cały ten trud Henryk miał właściwie w dupie. Drań celowo zmienił
otoczenie bez ostrzeżenia i kontroler by mu to wygarnął, gdyby nie implikacje wynikające z koloru kurtki. Doradca wiedział. Pytanie brzmiało:
ile wiedział?
– Henryku, bardzo dobrze zrobiłeś, że do mnie przyszedłeś. –
Jacek zdjął i odwiesił jaskrawożółtą kurtkę. Wyjął papierosa z papierośnicy, usiadł za biurkiem, zapalił i dopiero wtedy poczęstował Henryka.
– Nie palę na niby.
Doradca uśmiechnął się i odrzucił papierośnicę na bok.
– Proponuję urlop. Dobrze ci zrobi. Niestety podanie o awans będę
musiał przełożyć do przyszłorocznej… – zawiesił głos. – Do szuflady
z datą odległą o dwa lata. No, ale im legenda starsza, tym potężniejsza,
nieprawdaż?
Stanisław przewidział urlop, ale odłożenie awansu?
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– Sytuacja nie może być aż tak zła, prawda?
– Całe szczęście, że nie zabrałeś tego odciętego palca ze sobą,
Henryku. Przyszyją go. Wiesz, firma dba o wizerunek i w drodze wyjątku
na ciężarne kobiety nakładamy tylko kary pieniężne. Martwi mnie coś
innego. Czy przypadkiem nie użyłeś czegoś, by oszukać system wykrywania używek?
Stanisław kazał nie wspominać o wytrzeźwiałkach. Ale doradca
wiedział. Tylko skąd? Bileciarz zakropił oczy, zanim kamery zamontowane w pojeździe mogły to nagrać. Powiedział tylko Staśkowi.
– To w tobie lubię, Henryku! Nie udzielasz pochopnych odpowiedzi, nie strzępisz języka. Więc jak będzie? Legenda odchodzi na emeryturę?
Doradca dawał Heniowi ostatnią szansę na powiedzenie prawdy.
Wiedział… czy blefował?
Wie, choć nie powinien.
– Użyłem wytrzeźwiałek.
– A więc wybrałeś szczerość, a szczerość popłaca. Żeby nie być
gołosłownym, masz miesiąc na poprawę, w przeciwnym wypadku lądujesz na przymusowym urlopie. A, i jeszcze jedno. Całkowity zakaz używania wytrzeźwiałek. Powinieneś o tym wiedzieć. Pamiętaj, że musisz dbać
o implant. – Doradca pracownika postukał się palcem w głowę. – Niecałe
osiem lat temu korporacja opłaciła wycięcie guza mózgu i wszczepiła ci
implant przejmujący funkcje uszkodzonych obszarów. Implant, który, nie
zapominaj, pozostaje własnością Autonomicorpu. Ciebie nie było na taki
stać, a teraz o tę własność korporacyjną nie dbasz.
– To… To się nie powtórzy.
– Cieszę się, że się rozumiemy. Oczekuję doskonałych… Wróć!
LEGENDARNYCH wyników twojej pracy w ciągu najbliższych trzydziestu
dni. – Jacek podał Henrykowi dłoń.
Dłoń, na której bileciarz dostrzegł takie samo czerwone oparzenie
po herbacie jak u Stanisława.
Czemu wszyscy trzej mamy poparzenia na rękach?

Mateusz Hengier

Gabinet zafalował, oświetlenie zadrżało. Doradca rozdziawił usta,
wyraźnie zdezorientowany, i zniknął. Henryk zamrugał, nie rozumiejąc,
co się dzieje. Po chwili poczuł silne szarpnięcie w tył.

Prywatnie
Upadł na posadzkę.
– Przepraszam pana najmocniej, ale musiałam awaryjnie pana
odłączyć. Mamy drobne usterki techniczne, mikroprzerwy w dostawie
prądu i skoki napięcia. – Dziewczyna pomogła Heniowi wstać. – Proszę
się nie martwić, dezorientacja zaraz minie. Jeżeli widział lub słyszał pan
coś dziwnego pod koniec sesji, proszę to zignorować. To tylko glitch,
drobny błąd w systemie. Pana mózg w odruchu obronnym mógł wytworzyć różne projekcje.
– Dz-dziękuję, pójdę już – wybąkał nieco otumaniony mężczyzna.
– Proszę udać się do domu i odpocząć. Gdyby nasiliły się bóle
głowy, proszę zwrócić się do kliniki Autonomicorpu. Pana implant jest
wrażliwy na zmiany w przepływie prądu elektrycznego.
Niebieski wąż nie odprowadził go do drzwi. Bramka nie podświetliła się na zielono. Gadające popiersie nie powiedziało „do widzenia”.
Bolała go głowa i to w ten dziwny sposób, taki sam jak osiem lat temu,
po implantacji.
W pierwszej chwili chciał zadzwonić do Staśka, wyjaśnić to wszystko, ale nie znalazł jego numeru telefonu w syfonie.
Szlag, numer nie może ot tak sobie wziąć i zniknąć!
Ból głowy się nasilił. Henryk nie mógł ryzykować uszkodzenia implantu. Do korporacji nie chciał się z tym zwracać. Nie wtedy, gdy ważyły
się losy jego awansu. Nie zwlekał. Wybrał numer Maksa, swojego lekarza,
i zadzwonił.

* * *
– Dawno nie korzystałeś z moich usług.
– Od operacji zajmował się mną…
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– Autonomicorp. Właśnie czytam twoją dokumentację medyczną,
a przynajmniej tę jej część, którą udostępnili. W czym problem? Z tych
papierów wynika, że jesteś w naprawdę dobrych rękach. – Lekarz nie
mógł zrozumieć, po co zwracać się do ośrodka publicznego, mając dostęp do najlepszej prywatnej kliniki w mieście.
– Sprawa jest delikatna. Martwię się o implant, potrzebuję tomografii i całej tej reszty badań, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej.
– Umówimy termin. Zajrzę do kalendarza.
– Potrzebuję pilnie.
– Najwcześniej za pół roku.
– Prywatnie.
– Miesiąc.
– Ile miesięcznie zarabiasz?
Lekarz nie odpowiedział od razu. Cisza się przeciągała.
– Coś wymyślę, przyjdź rano o szóstej. Ale na opis do wyników
trzeba będzie poczekać kilka godzin.
– W takim razie do jutra. – Henryk rozłączył się i sprawdził stan
konta oszczędnościowego. Okrągła sumka miała się wkrótce znacznie
uszczuplić. Spłacenie implantu musiało poczekać.
Zresztą… i tak wciąż sporo brakowało.

* * *
Henryk dostał miesiąc na wyrobienie podwójnej normy, wypadało więc od
razu wziąć się do roboty, tak na poprawę samopoczucia. Otworzył apkę
w syfonie i sprawdził swoją pozycję w rankingu bileciarzy.
Drugi – gdy o tym pomyślał, aż nim zatrzęsło.
Za cel obrał trzysta dwójkę, kursującą obok skateparku. Młodej
zwierzyny łownej miał tam pod dostatkiem. Do autobusu wskoczył incognito. Przepchał się – jak zwykle – na tyły.
Kilka minut później do pojazdu wpakowały się dwie rozchichotane nastolatki, a za nimi dwóch ziomali, ze spodniami spuszczonymi do
połowy pośladków.

Mateusz Hengier

Na to czekał.
Upewnił się, że stoi dokładnie dwa kroki od nich.
Klik.
Rozbłysły tatuaże.
Popłoch.
Łokieć w brzuch – jeden z młodzieńców zgiął się wpół.
Henryk w tańcu się nie pitolił. Wysłużona marynarka i wyświechtane spodnie były na tyle wyrobione, że dawały mu pełną swobodę ruchu.
Drugi chłopak wyciągnął nóż. Błąd.
Dziewczyny piszczały jak szalone. Pozostali pasażerowie stłoczyli
się w przedniej części pojazdu.
Kontroler chwycił nożownika za nadgarstek i wykręcił mu rękę.
Ostry przedmiot brzdęknął o podłogę. Henryk złapał knypka za głowę
i raz za razem uderzał jego gębą o rurkę do trzymania się w czasie jazdy.
Krew zdrowo bryzgała z roztrzaskanego nosa.
Przez głowę Henia przebiegła niepokojąca myśl – potrącą mu
z pensji za sprzątanie.

Roszada
Rano Henryk obudził się całkiem rześki. Pierwszy raz od lat nie śnił tańca
autonomibusu. W zasadzie nic mu się nie przyśniło, z czego był więcej
niż zadowolony. Zastanawiał się, czy miało to jakiś związek z wczorajszą
awarią w siedzibie korporacji.
A jeśli implant rzeczywiście uległ uszkodzeniu?
W drodze do lekarza przeprowadził kontrolę, skutkującą dwoma
mandatami, a więc nader udaną. Samo skanowanie mózgu i inne badania
zajęły kilka dłużących się godzin. Ustalili, że doktor telefonicznie poinformuje go o wynikach, kiedy tylko dostanie je do rąk.
Bileciarzowi pozostało udać się do klubu na partyjkę szachów.
Miał głęboką nadzieję, że Stanisław się zjawi i wszystko wyjaśni. Sam za
cholerę nie mógł poskładać układanki w logiczną całość.
Wysiadł w starej części miasta. Powitany przez rząd dobrze mu
znanych kamieniczek, pewnie wkroczył w bramę jednej z nich. To tam
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w podwórku znajdowało się wejście do klubu szachowego. Chyba ostatniego takiego miejsca, gdzie w tym mieście można było fizycznie dotknąć
drewnianych pionków. Poczuć satysfakcję ze zbicia laufra przeciwnika
i samodzielnego zdjęcia go z szachownicy.
Tyle że Henio, zamiast klubu, ujrzał pustostan. Opuszczony budynek z brudnymi, częściowo powybijanymi szybami w oknach. Drzwi
stały otworem, obok leżały powyrywane deski.
W pierwszym momencie pomyślał, że pomylił bramę lub uliczkę.
Z jednej strony wszystkie w tej części miasta były do siebie podobne,
ale z drugiej – bileciarze znali zakamarki plugawej metropolii jak własną
kieszeń.
Pchany ciekawością zajrzał do środka. Wnętrze nie zdradzało niczego poza tym, że ktoś je zdewastował. Tuż przy drzwiach rzucił mu się
w oczy niebieski wieszak na płaszcze, któremu brakowało jednego haka.
Skądś taki kojarzył. Potarł skronie i usłyszał kroki ludzi wbiegających
przez bramę na podwórko.
– Panie Henryku! – krzyknęła jakaś kobieta.
Odwrócił się zdziwiony. W trzech rosłych chłopach rozpoznał kolegów po fachu. Przewodziła im drobna niewiasta o twarzy anioła.
– Dobrze, że pana znaleźliśmy. Musi pan pójść z nami.
Nie bardzo miał możliwość negocjowania.
– Zabieramy pana do kliniki Autonomicorpu. – Dała znak, by poszedł za nią, po czym sama ruszyła do bramy. – Pański implant wykazuje
dysfunkcje, co może źle wpływać na otrzymywane przez pana bodźce.
Ale proszę się nie martwić, wszystkim zajmiemy się w trybie natychmiastowym.
Na ulicy czekał na nich autonomibus, ale nie taki zwykły. Edycja
limitowana z zeszłego roku. Cudeńko. Nie trzeba było brać goryli, wystarczyło pokazać Heniowi ten epicki pojazd, a sam wskoczyłby do środka,
co zresztą pośpiesznie uczynił.
Tylko VIP-y jeździły tym królem dróg. Henryk na chwilę zapomniał
o problemach i cieszył się, że dołączył do elity. W końcu po byle kogo taki
transport nie podjeżdżał.

Mateusz Hengier

Tuńczyk
Leczenie, a właściwie aktualizacja oprogramowania implantu, trwało
dobę. Dwugodzinny zabieg przeprowadzono pod narkozą. Resztę czasu
bileciarz przespał. Znów śnił o tańcu autonomibusu.
Numer Stanisława ponownie znalazł się w jego syfonie.
Wszystko wracało do normy.

* * *
Wziąwszy chłodny prysznic i zjadłszy tuńczyka w oleju z pajdą chleba,
Henryk gotował się, by chwycić życie za zderzak.
Zatelefonował do Staśka i zaproponował partię szachów, nazajutrz w klubie. O dziwo tamten przystał na ofertę, pomimo że nie było
to ich rutynowe, środowe spotkanie. Nie żeby Henio tak po prostu pogodził się z tym, co zaszło przez ostatnie dni. Postanowił dać przyjacielowi szansę wytłumaczenia się, dzięki czemu mógłby mu wybaczyć
pomniejsze kłamstwa.
Przynajmniej starał się stwarzać takie wrażenie. W rzeczywistości miał już serdecznie dosyć tego, co się odpierniczało w jego życiu.
Desperacko potrzebował odpowiedzi i zamierzał je zdobyć. Jak trzeba
będzie, to przesłucha Stanisława. Siłą.
Wyjął z zamykanej na klucz szuflady pistolet, który zakupił na
czarnym rynku, gdy jeszcze spodziewał się dziecka. Rozłożył resztę
przyborów, najpierw zajął się czyszczeniem i smarowaniem broni, a następnie ładowaniem nabojów…
Przygotowania przerwał telefon.
– Mam wyniki twoich badań – oznajmił Maks.
– Już nie będą potrzebne, byłem wczoraj w klinice Autonomicorpu
i wszystko naprawione. Zresztą miałeś odezwać się wcześniej. Do widzenia.
– Poczekaj! To ważne!
– Tak? Byle szybko.
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– Twoje wyniki nie pasują do dokumentacji medycznej, którą prowadzi korporacja. Twój mózg jest cały i zdrowy. – Lekarz odetchnął. –
Nigdy nie miałeś guza.
– Co to za brednie?!
– A ten implant… Konsultowałem to ze wszystkimi kolegami. Nikt
nigdy czegoś podobnego nie widział. Nie wiem, co oni ci włożyli do głowy,
i nie chcę się w to mieszać. Więcej do mnie nie przychodź, ale… Na twoim
miejscu pozbyłbym się tego.
– Maks, o czym ty bredzisz?
– Nieważne. Za dużo powiedziałem. Tej rozmowy nie było.
Lekarz rozłączył się, a Henryk, odłożywszy syfon na ładowarkę,
pozostał sam ze swoimi myślami. Lista pytań do Stanisława wyraźnie się
wydłużyła. Bileciarz postanowił wymienić ostrze w obcinaczce do cygar.
Zakończywszy przygotowania, rozsiadł się w fotelu i czekał.
Zasnął około pierwszej.
– Jesteś legendą. Rodzina przeszkadza w pracy. Jesteś legendą.
Nie potrzebowałeś dziecka. Jesteś legendą. Potrzebujesz mnie…
Głos przyjaciela tuż nad uchem wyrwał go ze snu. Złapał leżący
na stoliku pistolet i wymierzył w postać stojącą za fotelem.
– Mnie tu nie ma… Jeszcze śnisz… – powiedział Stanisław i zniknął.
Henryk zamrugał, odłożył broń na stolik i przetarł oczy. Półmrok
pomieszczenia zalewał go ze wszystkich stron. Ekran syfona rozjarzył się
na chwilę, to przyszedł SMS z korpo: „Pracowniku! Jesteś drugi w rankingu bileciarzy, nie zwlekaj, weź się za robotę i sięgnij po pierwsze
miejsce!”.

Pat
Stojąc na wąskiej brukowanej uliczce, zastanawiał się, czy i tym razem
nie pomylił adresu. Nie zawierzał już własnemu osądowi.
Przeszedł przez bramę. Klub był na swoim miejscu. Jak na porządny lokal przystało, powitał go na wpół działającym neonem.

Mateusz Hengier

Wewnątrz Henryk ukłonił się maszynie do drinków. Mechaniczny
barman odpowiedział zapaleniem szeregu zielonych diod. Stanisław czekał, bujając się na krześle. Szachownica była gotowa. Stary zegar ścienny
wskazywał za pięć czwartą. Nic tylko siadać i grać.
– Witaj, przyjacielu. Zaczynamy? – Stanisław wpatrywał się w stojącego nieruchomo mężczyznę.
– Zdejmę płaszcz… – Henryk odwrócił się i zamarł. Przed sobą
miał… niebieski wieszak z brakującym haczykiem.
To ten sam, co w pustostanie. Jak?!
Kontroler obrócił się na pięcie, dopadł do stolika, złapał przyjaciela za prawą rękę i nałożył mu obcinaczkę na palec. Stasiek spokojnie
przyglądał się jego poczynaniom.
– Gdzie oparzenie, czemu zniknęło? – spytał kontroler.
– Śmiało, tnij.
Henio uciął palec w połowie. W tym samym momencie przeszył
go ból. Nie dowierzając, spojrzał na swoją lewą rękę. Kikut małego palca
obficie krwawił.
– Co jest, psiajucha?! – Sięgnął do płaszcza z zamiarem wydobycia opatrunku w spreju, lecz ostatecznie wyciągnął pistolet. – Moja żona
nie zwariowała… To… ty. A Pawełek… – Henio wycelował mężczyźnie
w pierś. – Poronienie to też sprawka korpo, to twoja sprawka. Pozbyłeś
się mojego dziecka?
– O! – Stanisław udał zdziwienie. – I co teraz, zastrzelisz mnie?
Zastrzelił.
Przyjaciel osunął się na posadzkę. Henryk znieruchomiał, a kałuża
krwi wokół ciała Stanisława powiększała się z każdą upływającą minutą.
Zegar na ścianie wybił czwartą. Nieboszczyk wstał, otrzepał się
z kurzu i z powrotem usiadł na krześle.
– No nieźle. Właśnie dlatego nigdy nie wygrałeś ze mną w szachy.
Już dawno powinieneś poskładać wszystkie puzzle.
– Ty… ty… aberracjo! Gadaj, co wiesz!
– Najpierw strzelasz, a potem zadajesz pytania? Ja zabiłem twoje
nienarodzone dziecko? Ja? Ja nie mam nawet fizycznego ciała, durniu!
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Poza tym dbam tylko o interesy korporacji. O to, byś miał motywację
i jak najlepsze wyniki.
Henio zastrzelił go ponownie.
Tym razem Stanisław z dziurą w czaszce pacnął głową w szachownicę, rozsypując figury. Ocknął się po kilku sekundach. Dla odmiany pod
postacią Jacka – doradcy pracownika z Autonomicorpu.
– Tak mi się odpłacasz? Za przyjaźń? To ja cię stworzyłem, twoją
legendę!
– To jak było z Pawełkiem? Mów!
– Ty tylko o jednym. Chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. – StanisławJacek uśmiechnął się szyderczo. – Korporacja nie potrzebuje legend, za
którymi biegają małe smarki z pieluchami, zmniejszając ich wydajność.
Doskonale o tym wiedziałeś. Kto podał twojej ciężarnej żonie herbatkę
ziołową? No przecież nie ja. – Wskazał palcem na Henryka. – Twoje ręce
tego dokonały. Ty sam!
– Pieprzysz! Mieszasz mi w głowie. Nie, cholera, to niemożliwe.
Po co Autonomicorp miałby mi to robić?
– Ech, tobie? Nie jesteś taki wyjątkowy! Wy, kontrolerzy… Wszyscy
jesteście zaimplantowani.
Henryk strzelił po raz trzeci i, nie czekając na zmartwychwstanie
Stanisława, wybiegł z klubu. Schronił się w cieniu bramy, przywarł plecami do zimnej ściany. Zrobiło mu się słabo. No tak, przecież krwawił.
Opatrunek w spreju załatwił sprawę.
Wyjrzał z bramy w stronę klubu, spodziewając się, że lada moment
wybiegnie stamtąd Stanisław, ale… szachowego przybytku już nie było.
Po drugiej stronie znajdował się jedynie pustostan, ten sam, sprzed którego ostatnio zabrali go ludzie korporacji.

Pod prąd
Ruszył przed siebie. Byle szybciej oddalić się od tego miejsca, aby spokojnie pomyśleć.
To ten cholerny implant. To siedzi w mojej głowie.

Mateusz Hengier

Musiał się uspokoić. Dobył papierosa i odpalił od termozłącza
w syfonie. Zaciągnął się dymem, ale palenie przerwał mu dźwięk dzwonka. Na ekranie wyskoczyła kłamliwa morda Staśka. Odrzucił połączenie.
Maks. Mówił, że na moim miejscu pozbyłby się tego ustrojstwa.
Henryk nie potrzebował zbyt wiele czasu na rozważenie dostępnych opcji. Wybrał numer lekarza, ale tamten nie odbierał.
Zasrany konował!
Ruszył w kierunku przydomowej praktyki należącej do Maksa. Na
piechotę to było jakieś pół godziny drogi. Przyśpieszył. Syfon zadzwonił
– znów Stanisław. Henryk wyłączył urządzenie i wyjął baterię. Omal nie
zakrztusił się dymem, gdy „przyjaciel” zadzwonił do niego pomimo tego.
Co więcej, rozmowa odebrała się sama. Upuścił papieros.
– Heńku, nie wygłupiaj się. Potrzebujemy siebie nawzajem.
Bileciarz nie odpowiedział. Włożył baterię na powrót do syfona,
przyłożył go sobie do szyi.
Implant jest wrażliwy na prąd elektryczny.
Kciukiem aktywował paralizator. Poraziło go niespodziewanie
mocno i zwaliło z nóg.
Gdy zamroczenie wywołane wstrząsem minęło, z ulgą sięgnął po
telefon leżący metr dalej i wstał.
Pomogło.
Henryk liczył nie tyle na to, że uszkodzi implant, co że przynajmniej kupi sobie trochę czasu. Szyja okropnie go bolała, ale nie mógł
zwlekać. Ruszył chwiejnie, nie poświęcając nawet spojrzenia przyglądającym się tej niecodziennej scenie gapiom.

Elektrody
Pistolet przystawiony do skroni to mocny argument. Natomiast groźba
przystawienia tego przedmiotu do główek dzieci znajdujących się za
ścianą gabinetu – no, to już argument niepodważalny.
Skoro Heniowi i lekarzowi udało się rozwiać już wszelkie wątpliwości, pozostawało przystąpić do działania.
– Tylko, błagam, nie tutaj… – Maksowi trzęsły się ręce.
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– Zdołasz spakować i unieść wszystko co potrzebne?
– T-tak.
– To jazda, dwie minuty i już nas tu nie ma.
Henryk znał melinę pewnego narkomana, położoną naprzeciwko
Zaśniedziałego Saksofonu. Wiedział, że za kilka groszy gospodarz nawet
nie zauważy ich obecności.

* * *
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Henryk poprowadził ich tak, aby zminimalizować szanse spotkania z jakimś autonomibusem.
Drzwi były otwarte. Gospodarza nie zastali, a jakąś przyćpaną
różowowłosą nastolatkę bileciarz przepędził w diabły. Zamknął drzwi od
środka, na zasuwę. Maks stał w milczeniu, rozmyślając, czy ten wariat
– człowiek z czymś w głowie, siniakami na szyi, krwawiącym kikutem
małego palca – przypadkiem go nie zastrzeli.
Henryk obrócił się niespokojnie w kierunku drzwi. Najpierw usłyszał łomot. Następnie krzyk:
– Wpuść mnie! Pozwól sobie pomóc! Otwieraj, skurczysynu!
– Takiego wała, draniu! – zripostował kontroler.
Doktorek zmarszczył czoło, nie wiedząc, do kogo krzyczy jego
pacjent.
– On tu jest. Szybko, zaczynajmy. Tylko żadnych sztuczek, bo…
– Heniek przeciągnął lufą pistoletu po swoim gardle.
Zwalił na ziemię wszystko z pobliskiego stolika. Przepełniona
popielniczka pękła w tumanie popiołu. Dokoła posypały się strzykawki,
butelki i cała masa innych ćpuńskich śmieci.
Maks przyciągnął do stolika jedyne w pokoju krzesło, usiadł i rozłożył sprzęt.
– Lepiej się połóż. – Wskazał barłóg obok stolika. – I podłóż coś
miękkiego pod głowę.

Mateusz Hengier

Bileciarz postąpił wedle instrukcji, odkładając syfona na stolik,
a pistolet obok posłania, choć i tak wątpił, żeby rażony prądem mógł
z niego skorzystać.
Lekarz umocował elektrody na skroniach Henryka.
– Elektrowstrząsy wysmażą implant. Niewiadomą pozostaje, jak
dobrze zniesie to twój mózg… – Maks przerwał, widząc, że pacjent szarpnął się jeszcze przed włączeniem urządzenia.
– On tu jest, wyłamał drzwi, wszedł! Ugotuj tego drania, zabij go,
zabij ten implant! Ja już nie chcę być legendą!
Maks odruchowo obejrzał się na zaryglowane drzwi.
– No to zaczynamy. Będzie boleć.
Pstryk i głowę Henryka przeszył prąd elektryczny.
– Cooo rooobisz!? – wrzasnął Stasiek, kuląc się w kącie pomieszczenia. – Chcesz nas zabić?
– Mocniej! Wciąż tu jest! – warknął kontroler.
– No to druga seria. – Doktorek przekręcił pokrętło. Po chwili namysłu ustawił urządzenie tak, aby zadziałało z maksymalną mocą. – To
za grożenie mojej rodzinie.
– Nieee! – krzyczał Stasiek. Z jego oczu, uszu i nosa kapała krew.
– Masz tylko mnie, nędzniku. Zginę, a wraz ze mną zginie twoja legenda!
Bez korporacji jesteś tylko zwykłym, szarym He…
Pstryk.
Henryk dostał spazmów. Zatelepał wszystkimi kończynami, po
czym znieruchomiał. Stasiek krzyczał i toczył pianę z ust, aż ostatecznie – zniknął.

Pajacyk
Już jakiś czas był przytomny, ale skupienie na czymś wzroku sprawiało
kontrolerowi trudność. Ciało zdawało mu się obce, członki wiotkie, a głowa bolała niemiłosiernie.
Wewnętrzny głos pojawił się znikąd i nakazał zadzwonić do przyjaciela. W końcu zawsze, gdy miał problem, telefonował do…
Staszka, Staśka?
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Resztkami sił zwlókł się z barłogu i zabrał syfona ze stolika.
Potrzebował powietrza, rozjaśnienia myśli.
Zataczając się, wypadł przed dom… Klapnął ciężko na krawężniku, wypuszczając nogi na ulicę. Przez ciemność nocy przebijało się tylko
niemrawe światło pojedynczej latarni i poświata neonów wiszących na
budynku naprzeciwko.
Z ust ciekła mu ślina. Próbował odblokować SIphone’a, ale zdrętwiałe palce odmawiały posłuszeństwa i nie umiał narysować odpowiedniego symbolu na ekranie.
Cholerne ustrojstwo. Muszę zadzwonić…
– Ty, patrz na tego żula! Jaki ma telefon!
– Powaliło cię, to ćpun zwykły!
– Ty, ale serio, patrz…
Dwóch chłopaków w bluzach, palących papierosy przed wejściem
do klubu, ruszyło w kierunku Henryka. Jeden zatrzymał się w połowie
ulicy i pokazał palcem.
– Stary, to ten dziad, co ci ostatnio zrobił zgachę na komórze.
– Ty, faktycznie!
Podbiegli do skulonego mężczyzny.
– Patrz jaki porobiony. Pewnie w żyłę przygrzmocił. – Napastnik
wyrwał telefon ofierze.
Pierwszy kopniak w plecy pozbawił Henia tchu.
Zadzwonić do Staśka…
Drugi trafił go w głowę, a neony Zaśniedziałego Saksofonu zgasły.

Mateusz Hengier
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